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драги пријатељи, 

Свакодневно сте сведоци проблема са којим се 
Србија суочава на путу напретка и модерниза-
ције. Одавно сам говорио да неће бити лако и 

да ће бити много оних којима то не одговара, и који ће 
користити сваку прилику да поставе клипове у точкове. 
Међутим, грдно се варају они који мисле да ће, кроз 
разне безбедносне структуре, или на било који други на-
чин, успети да сруше државу и победе државне органе. 
Држава Србија, са својим институцијама, много је јача од 
сваког интересног удружења људи који не мисле добро 
својој земљи, зарад личних интереса. Србија је сваког 
дана све јача и ужива све већи међународни углед 

Имао сам част да недавно, као премијер Републике Ср-
бије, на позив немачког канцелара, боравим у званичној 
посети Немачкој. Овакав позив ниједан званичник Ср-

бије није добио у протеклих неколико деценија. Овај позив значи да је Србија заслужила по-
штовање немачке државе, пре свега, тиме што не лажемо, и што спроводимо у дело све што 
се договоримо. Отворено кажемо - ово можемо да испунимо, а ово не можемо, али никада 
не обећавамо да ћемо нешто да урадимо, а да то не можемо, или нећемо да учинимо. 

Састанак са немачком канцеларком и немачким привредницима важни су догађаји за 
Србију, јер је наш циљ да Немачка буде стратешки и дугорочни економски партнер наше 
земље, да овде дође још више њихових инвестиција, а исто тако мислим да је време да 
Србија постане и политички партнер Немачке. Истовремено, по ко зна који пут, истичем 
да је Србија посвећена свом путу ка чланству у Европској унији, као и то да има велико 
пријатељство и економске везе са Руском Федерацијом, које се неће раскидати.

Из мноштва примера види се да ова Влада ради напорно, да се понашамо озбиљно и од-
говорно, да се трудимо за добробит нашег народа и земље, посебно после велике при-
родне катастрофе, која нас је задесила. Крећемо у обнову земље, која мора да буде брза 
и транспарентна, као што брзе и ефикасне морају да буду економске реформе. 

Важно је рећи да смо урадили прве кораке на томе да престанемо да трошимо више него 
што производимо. Имамо изванредан одзив за добијање субвенционисаних кредита, а 
неке банке су, посебно за веће клијенте, почеле да спуштају каматну стопу. То је први 
корак, а идемо даље. Некако у тишини је прошла уредба, а затим и закон, који се односи 
на пореске подстицаје. Суштина те мере је да приватник запосли 100 људи, а да, по за-
кону, плаћа порез и допринос за свега 25 радника, што је значајно умањење обавеза. 

Циљ нам је да олакшамо покретање приватног бизниса, да привучемо што више инвестиција и 
позивамо грађане, посебно младе људе, да не чекају, јер немају шта да чекају, већ да се определе 
за свој приватни бизнис и да отварају предузећа. Хоћемо да људи раде, да желе да буду богати, 
да имају добре идеје и да зарађују новац. Држава ће им помоћи, кроз различите мере подршке, 
од старт ап кредита, до пореских олакшица и субвенционисаних кредита.

И сами знате да нисам човек који бежи од одговорности. Сетите се само, када је кренула 
прича око КиМ, сви су ми говорили да не улазим у то, и да се држим само борбе против 
корупције. Затим су ми рекли да странка коју водим никада више неће добити ни глас 
на КиМ, а добила је 51 одсто гласова Срба на КиМ, више него, у просеку, на територији 
целе Србије. Сад ми говоре да оставим по страни питање економије. Како да оставим по 
страни? Како да не покушам нешто да урадим, кад је то кључни проблем? То је највећи 
проблем Србије, и са њим хоћемо да се ухватимо у коштац, и да га решавамо. 

Можда странка коју водим неће добро проћи на неким будућим изборима, јер сада пов-
лачимо непопуларне и тешке потезе. Па шта? Ту нема вагања, нити калкулисања. Наша 
је обавеза да радимо у корист бољег живота свих грађана, без обзира на цену коју лич-
но, или као странка, плаћамо. Наша обавеза је да остваримо то да Србија буде уређена, 
успешна, модерна држава. И од тога нећемо одустати.

Београд, јун 2014.
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Најважнији политички догађај у нашој 
земљи,  у протеклих месец дана, била је 
посета српског премијера Александра Ву-
чића Берлину, током које се срео са не-
мачком канцеларком, Ангелом Меркел, са 

министром спољних послова Немачке, Франком Вал-
тером Штајнмајером, и са представницима највећих 
немачких фирми. 
Ова историјска посета, какве није било у последњих 
неколико деценија, резултирала је још чвршћим одно-

сима Србије и Немачке, и договором око нових немач-
ких улагања у Србију. О својим утисцима са састанка 
са Ангелом Меркел, и о будућем путу Србије и српске 
привреде, премијер Александар Вучић каже: 

„У Берлину сам, пре свега, говорио о економским 
реформама. Немачка не жели у Европи тзв. инвалидне 
државе, већ жели државе које имају развијену компе-
тицију и конкуренцију, чисте и легалне услове за све 
компаније. Рекао сам Ангели Меркел да ћемо најдуже 
за 40 дана, дакле до краја јула, завршити са доноше-

Неколико дана након повратка из Берлина и разговора са немач-
ком канцеларком Ангелом Меркел, председник Владе Републике 

Србије, Александар Вучић, каже да Србија жели да има добре 
односе у региону, пријатељске односе са Руском Федерацијом, 

али да недвосмислено жели да буде чланица Европске уније

Водимо политику у корист 
Србије и нашег народа
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њем јако важних закона, који ће поправити инвестици-
они амбијент у Србији - Закона о раду, Закона о при-
ватизацији, Закона о стечају, Закона о планирању и 
изградњи... Ангела Меркел је инсистирала на једнаком 
правном статусу свих учесника на тржишту, на брзом, 
ефикасном и независном судству, на кристално јасним 
условима за инвестирање. Сви ови закони, о којима 
сам говорио, морају да прођу мишљење Европске ко-
мисије, јер смо на путу ка чланству у Европској унији“.

По речима премијера Вучића, оно што је највише за-
нимало немачку канцеларку, поред наставка разговора 

Београда са Приштином, јесте поштовање и очување 
регионалне стабилности. 

„Немачка неће Украјину у Србији, не жели украјински 
сценарио, а, ако се сећате, на томе сам и ја инсистирао у 
изборној кампањи. За њих је најважније да им се на Запад-
ном Балкану, и у политичком, и у економском, у сваком 
другом смислу, не деси Украјина. Ангела Меркел инсисти-
ра на конкуренцији и такмичењу, као и на томе да немачки 
инвеститори имају исте услове као и сви други инвестито-
ри. Они желе стабилност и сарадњу на Западном Балкану. 
Немачка је мотор Европе, она жели успешну Европу и ус-
пешан Западни Балкан“, истиче премијер Вучић.

Србија би зато требало да смањи и поједностави 
процедуре око преласка граница, посебно за робу и 
капитал. Важно је, како тврди премијер Вучић, да од 
Западног Балкана покушамо да направимо јединствено 
тржиште, да то буде на много вишем нивоу, него што 
је уређено ЦЕФТА споразумом. Што се тиче спољне 
политике Србије, и специфичног положаја наше земље 
између Истока и Запада, каже да Србија има добре и 
пријатељске односе са Руском Федерацијом, али да не-
двосмислено жели да буде чланица Европске уније. 

„Србија жели најбоље могуће односе са Немачком, 
мислим да је то паметна, одговорна и озбиљна поли-
тика, политика у корист нашег народа“, нагласио је 
премијер Вучић.

Премијер Вучић састао се у Београду и са министром спољних послова 
Руске Федерације, Сергејом Лавровим, и захвалио се на подршци Руске Фе-
дерације територијалном интегритету и суверенитету Србије, као и на ве-
ликој помоћи током борбе са поплавама, које су задесиле нашу земљу. Тема 
разговора била је економска сарадња између две земље, посебно у области 
енергетике. Саговорници су констатовали да постоји простор за увећање 
робне размене, као и за веће руске инвестиције у Србију и српске у Русију.

„Циљ Србије је да постане чланица ЕУ, али истовремено и да очува добре 
односе са Русијом“, истакао је Вучић, током разговора са Лавровим.

Премијер Вучић недав-
но се у Београду срео и да 
председницом Владе Ре-
публике Словеније, Ален-
ком Братушек, а премијери 
две земље потписали су 
Писмо о намерама, између 
две владе, о сарадњи у об-
ласти заштите од природ-
них и других катастрофа, 
а Вучић се још једном зах-
валио Аленки Братушек на 
помоћи и подршци Слове-
није током поплава.

Добри односи са 
Русијом и са ЕУ

Поносан на оно што 
смо урадили

„Поносан сам на то што смо вредно радили и што смо 
успели државу да поставимо изнад тајкуна, политичара 
и интересних група. Поносан сам и на то што смо оства-
рили нека пријатељства у свету, која много значе за Ср-
бију. Због поплава очекујемо највећу подршку ЕУ, али до 
сада највећу помоћ добили смо од Уједињених Арапских 
Емирата - око 50 одсто укупне помоћи. Поносан сам што 
смо за своју земљу успели да уштедимо неколико сто-
тина милиона евра, захваљујући политици коју водимо, 
што ћу се у року од месец дана срести са десетак пре-
мијера“, каже председник Владе Србије.

Потписивање Писма о намерама са премијерком 
Словеније, Аленком Братушек
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Ускоро јефтини станови
„На пројекту „Београд на води“ увелико се ради, формира се 

предузеће, разговара се о измештању са фирмама које имају тамо 
асфалтне базе. Много је урађено око документације и процеду-
ра, али то се не види. Прво што ће се видети јесте зграда  у Ка-
рађорђевој 48, која ће, после реновирања, бити можда најлепша 
зграда у целој Србији. Очекујем да ускоро почнемо сарадњу са 
„Араптеком“, да изградимо 100.000 стамбених јединица и поди-
гнемо нашу грађевинску индустрију, која је апсолутно зауставила 
раст Србије у претходном периоду. У 2015. години очекујем већи 
раст од онога што предвиђају и ММФ и Светска банка. Ове стано-
ве, по најповољнијим условима, куповаће, пре свега, млади људи, 
којима је то први стан, припадници војске, полиције... А кредите са 
20 година отплате и минималним каматама, обезбеђиваће Арапи, 
преко својих банака“, каже премијер Вучић.

Борба за знање и 
образовање

Премијер наглашава да су људи, у претходних 
20 година, само желели да добију диплому, и 

да нико није веровао да ће му знање, било када, за 
било шта, бити потребно. 

„Управо то је разорило нашу земљу, више него 
бомбардовање или санкције. Зато је важно да 
људи желе да стекну што је могуће више знања. 
Незнање нам је уништило и предузетнички дух. 
Нема радости због добрих мера које је Влада доне-
ла, а Скупштина усвојила, због закона о новим по-
резима, где ћете, ако запослите 100 људи, плаћати 
најниже доприносе. Нема радости, јер нико не пла-
нира озбиљно улагање и озбиљан посао, или само 
мало људи то планира, а остали гледају како да се 
закаче на државу. Зато сам рекао у експозеу, са-
гласно са министром Вербићем, да је систем обра-
зовања наш највећи проблем и наша највећа мука. 
Не могу да обећам да ће то бити решено за годину, 
две или три. Потребно нам је дуже време, темељне 
и системске промене“, истиче Вучић.

Говоримо истину 
и радимо пожртвовано
„Европска вредност је да говорите истину, да не 
оптужујете онога ко није крив и да саслушате и 
другу страну. На томе сам инсистирао, и на томе 
ћу да инсистирам. Нисам биран гласовима људи 
из неких других земаља, већ гласовима грађа-
на Србије, да штитим интересе Србије и њених 
грађана, и то ћу да радим. Али исто тако знам 
и да шта год да урадите, готово никада нећете 
бити поздрављени, нити похваљени. Зато сам био 
поносан када ми је пришао старији човек у Обре-
новцу, и рекао ми: „Вучићу, видим шта се деша-
ва, и видим да сви само налазе замерке свему и 
свачему, али да није било ваше Владе, ми бисмо 
овде имали можда 2.000-2.500 мртвих људи, а 
овако имамо 25. Погледао сам га, видео сам да 
је озбиљан човек и рекао му колико ми значи то 
што сам чуо. Наш посао био је да радимо најбоље. 
Радили смо пожртвовано, озбиљно, одговорно, 
као што радимо свакога дана“, истиче премијер 
Вучић.

Срдачан сусрет: Сергеј Лавров и Александар Вучић
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Премијер Републике Србије, 
Александар Вучић, током 
два дана, 11. и 12. јуна, бо-
равио је у званичној посети 
Немачкој, на позив канце-

ларке Ангеле Меркел. Након сусрета 
са канцеларком, Вучић је истакао да не 
може да каже да је Србија постала пра-
ви партнер Немачке, али да је постала 
земља која је поштована.

„Немамо разлога за било какво сла-
вље, чека нас много рада, али можемо 
бити поносни на то што смо заслужи-
ли поштовање Немачке“, истакао је 
премијер Вучић.

Према премијеровим речима, разго-
вори су били изнад његових очекивања, 
али управо та пружена рука Немачке за 
Србију предстваља велику обавезу да 
у будућности покажемо још већу одго-
ворност и много рада, посебно када је 
реч о започетим реформама. 

„Овакав третман Србија није имала 
готово читав један век. Суштина односа 
са Немачком је да не обећавате оно што 
не можете да испуните. А оно што сам 
обећао, то смо испунили. Разговори ће 
се наставити и увек ћемо бити спремни 
да чујемо критике и примедбе“, нагла-
сио је премијер Вучић. 

На састанку се разговарало и о пре-
говорима Србије са ЕУ, отварању пог-
лавља 32, поплавама које су задесиле 
Србију, немачкој помоћи, инвестици-
јама... 

„Са канцеларком Меркел, и у чети-
ри ока, и за ручком, разговарали смо 
о економским реформама. Говорили 
смо и о наставку дијалога са Пришти-
ном и о стабилности региона. Наша 
порука била је јасна - Србија је по-
уздан партнер Немачке. Наишли смо 
на добру вољу канцеларке, на њену 
жељу да најискреније помогне Ср-
бији“, каже Вучић, први српски пре-
мијер који је, после покојног Зорана 
Ђинђића, посетио званични Берлин.

Вучић је рекао да је поносан на то 
како је Србија примљена у Берлину, 

Заслужили смо 
поштовање Немачке
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ФРАНК ВАЛТЕР ШТАјНМАјЕР:

Вучићеви кораци довели 
до стабилности региона

Српски премијер Александар Вучић састао се у 
Берлину и са министром спољних послова Савезне 
Републике Немачке, Франком Валтером Штајн-
мајером, са којим је разговарао о приликама у ре-
гиону, преговорима између Београда и Приштине, 
ситуацији у Украјини, као и немачкој подршци Ср-
бији током поплава које су задесиле нашу земљу. 

Премијер Вучић се захвалио на подршци и по-
моћи коју је немачка влада упутила Србији током 
поплава, нагласио да регион карактерише поли-
тичка стабилност и да нема проблема у сарадњи 
између суседних земаља. Министар Штајнмајер 
је истакао да поштује важне и храбре кораке које 
је прдузео председник српске Владе, када је у 
питању однос са Приштином, и нагласио да је то 
довело до стабилности у региону.

ХАјНЦ ВИЛХЕЛМ:
Берлин је одличан трговински партнер Србије

Амбасадор Немачке у Србији, Хајнц Вилхелм, оце-
нио је да је посета премијера Вучића Берлину јасан 
сигнал да је политичка улога Србије позитивна, као 
и доказ пријатељских односа две земље.

„Мислим да је позив канцеларке Ангеле Меркел 
премијеру Вучићу, само шест недеља по формирању 
Владе, сигнал да Немачка позитивно оцењује улогу 
Србије“, рекао је Вилхелм.

Он је нагласио да је, и пре ове посете, Немачка 
била пријатељ Србије, и да је Берлин други највећи 
трговински партнер Србије и други највећи билате-
рални давалац.

и да је веома захвалан Меркеловој на 
томе какву пажњу је показала према на-
шој земљи и какав је однос имала према 
проблемима са којима се суочавамо.

Премијер је изразио захвалност и 
шефу немачке дипломатије, Франку 
Валтеру Штајнмајеру, јер разуме спе-
цифичности српске позиције у савре-
меном свету, као и Одбору немачке 
привреде за исток и привредницима 
који показују жељу за улагањем и ин-
вестирањем у Србију.

 „Од Немачке можемо само да до-
бијемо. Немамо шта да изгубимо. Же-
лим да Србија буде што ближа Немач-
кој и да буде што привлачнија дести-
нација за инвеститоре из те земље“, 
нагласио је премијер.

Александар Вучић и Франк Валтер Штајнмајер, министар 
спољних послова Немачке
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Председник Владе Србије, Александар Вучић, 
други дан посете Берлину искористио је 
за разговор са немачким привредницима и 
представницима Одбора немачке привреде 
за исток. Премијер је немачким привредници-

ма рекао да Србија жели да обезбеди одрживи економски 
развој и обавестио их о корацима које је његова Влада 
већ предузела, или ће их предузети, да би се то постигло 
- од доношења нових закона, преко фискалне консоли-
дације, до реформе јавних предузећа и јачања приватног 

сектора. Вучић је позвао немачке привреднике да дођу у 
Србију и најавио да ће са српске стране бити учињено све 
да се они привуку, и да што дуже остану у Србији. 

Вучић је истакао да ће, у наредном периоду, бити ус-
војено више битних закона, међу којима и Закон о раду, 
који ће бити најбољи у региону. У плану је и усвајање 
Закона о стечају, о грађевинским дозволама и другим об-
ластима битним за привлачење инвестиција, као промене 
у области фискалне консолидације. 

Премијер је затражио од немачких привредника да 
укажу на препреке на које су наишли и да поделе са њим 
искуства у пословању у Србији, како би се што брже ре-
шили проблеми и привукли нови инвеститори. 

Директор Одбора немачке привреде за исток, Рајнер 
Линднер, похвалио је посвећеност српског премијера да 
учини земљу привлачинијом за инвестиције, посебо на-
кон катастрофалних поплава. Истакао је да представници 
немачког бизниса желе, не само да се обавесте о могућ-
ностима пословног ангажмана у Србији, већ и о томе како 
могу да помогну Србији. 

Након што су немачки привредници указали на пробле-
ме са којима су се суочавали у Србији, Вучић је рекао да 
су неки проблеми већ решени, а да ће неки бити ускоро 
решени.

„Имамо нешто озбиљније проблеме у фармацеутској 
индустрији, и ту нам предстоје тешки разговори са предс-
тавницима неких од наших институција“, рекао  је Вучић, 

Расте обим српско-немачке 
трговине
У билатералној трговини са Немачком, Србија је прошле 
године, како показују подаци Министарства иностраних 
послова Немачке, смањила трговински дефицит за 34,5 
одсто на 383 милиона евра. Србија је, прошле године, из-
везла у Немачку робу у вредности од 1,3 милијарди евра, 
што је повећање од 28,4 одсто. Истовремено је Србија 
увезла из Немачке робу у вредности од 1,7 милијарди 
евра, што је раст од 5,7 одсто. Међутим, права висина 
српско-немачке трговине је већа, пошто многе немачке 
фирме користе своје сестринске фирме у Србији за снаб-
девање такозваних трећих тржишта, што није обухваће-
но званичном статистиком.

УСКОРО 3.000         нових радних места
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МАРТИН КНАП, председник Немачке привредне коморе у Београду

Немци радо послују у Србији
„Немачке компаније, које овде већ послују, прошириће производњу 
и запослити више радника. Резултати последње годишње анкете не-
мачких привредника кажу да би чак 90 одсто компанија, које послују 
у Србији, овде поново дошло. Али, не треба изгубити из вида и да се 
велики број земаља бори за немачке инвеститоре“, рекао је Мартин 
Кнап, председник Немачке привредне коморе у Београду.

УСКОРО 3.000         нових радних места
и истакао да су немачки привредници имали прилику да 
виде велику добру вољу са српске стране и најконкрет-
није, а не уопштено, решавање проблема, што их је изне-
надило и што им се допало.

Српски премијер је открио да је једна велика немачка 
компанија најавила отварање више од 3.000 нових рад-
них места у Србији, до 2016. године. 

„Они већ раде у Србији, и за то им је потребна подршка 
Владе Србије. То је за нас велика ствар. Ако нам овај са-
станак дâ само овај резултат, неколико хиљада запосле-
них, то је велики успех и веома сам срећан због тога. 
Драго ми је што су ти људи углавном говорили позитивно 
о Србији, а тамо где смо имали проблеме, као што је био 

случај са „Континенталом“, то смо највећим делом ре-
шили, а остатак ће бити решен у наредних неколико не-
деља“, рекао је српски премијер.

На скупу су били представници двадесетак немачких 
фирми, међу којима и великих компанија попут „Конти-
нентала“, „Баyер АГ“, „Бомбардиер Транспорт“, „САП“, 
„Ербас Груп Интернешнал“, „Кросмобил“, „КПМГ“, „РВЕ“, 
„Уникредит банк“, „Леони“, „МобилМедиКер“, „Вулф“, 
„Месер“, „Метро“...

Учесници састанка констатовали су да би слични ску-
пови требало да се организују и у Баварској - Минхену и 
у Баден-Виртенбергу, односно у Штутгарту, због њихо-
вих веома снажних асоцијација произвођача.
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Јасно је да покрајинска власт у Војводини, предвође-
на Демократском странком, у кризи, и да је стање у 
покрајини неодрживо јер нема пројеката, инвестиција, 

фондови су девастирани... По речима Игора Мировића, 
потпредседника Главног одбора Српске напредне стран-
ке, најбоље решење за излаз из ове ситуације је одржа-
вање нових покрајинских избора. 

- Најбоље решење су нови избори, али, у овом тренут-
ку, покрајинска Влада не жели да одступи, иако за то има 
много разлога, посебно након претходних избора и иска-
зане воље грађана, и након бројних афера. Из тог разлога 
се интензивно разговара о формирању нове Владе без Де-
мократске странке. 

Парламентарни избори 16. марта евидентно су по-
казали да је владајућа Демократска странка у Војво-
дини изгубила подршку бирача. Који су, по Вашем 
мишљењу, најгори потези Бојана Пајтића? 
- Најгори потез је потпуно непоштовање грађана 

Војводине у недостатку жеље да одступи са функције 
председника Владе, и тиме омогући спровођење воље 

грађана која је исказана на свим изборним мерењима. 
Истовремено, сви други лоши потези јасно су видљи-
ви у свим сферама живота, посебно у привреди и мно-
гобројним аферама које су оштетиле буџет Републике 
Србије и АП Војводине за више стотина милиона евра, 
при чему  само штета од Развојне банке износи више од 
150 милиона евра. О њима данас говоре, кроз конкрет-
не процесе, правосудни органи Републике Србије, и за 
то је директно одговорна покрајинска Влада, коју пред-
води Бојан Пајтић. 

У којим областима је ситуација у Војводини најалар-
мантнија? Шта је најхитније што мора да се попра-
вља? 
- Најхитнија питања везана су за завршетак проце-

са формалног уобличавања надлежности Аутономне 
покрајине Војводине, у складу са Уставом и Статутом, са 
једне стране, а други део се тиче нових иницијатива за 
економски и привредни развој, посебно када је реч о ве-
ликим инфраструктурним пројектима и пољопривреди. У 
овом тренутку, Војводина је мртво море, у њој се не до-

Пајтићеве крађе      и афере

Лоши потези покрајинске Владе видљиви 
су у свим сферама, посебно у привреди и 
многобројним аферама које су оштетиле 
буџет Републике Србије и АП Војводине 
за више стотина милиона евра, за шта је 
директно одговорна покрајинска Влада, 
каже Игор Мировић, потпредседник 
Главног одбора СНС

- јавности су познати случајеви 
Развојне банке, Фонда за развој 
нових технологија, Покрајин-
ских робних резерви, Фонда за 
капитална улагања, али верујем 
да ће, након промене власти, 
бити обелодањени и нови слу-
чајеви, попут приватизације 
пољопривредних комбината, 
и тек ће се видети размере по-
губне политике против које се 
боримо
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Нема 
координације 
између органа 
власти

Веома успешно сте водили 
ресоре регионалног развоја и 
локалне самоуправе, и привреде. 
Колики је, из те перспективе, 
потенцијал Војводине? да ли 
локалне самоуправе имају до-
вољно пројеката којима би могли 
да аплицирају за средства из 
претприступних фондова еУ, и 
тако у својим срединама покрену 
привреду?

- Нема довољно иницијатива 
и не постоји потпуна координа-
ција између различитих органа 
власти, што ће се променити из-
бором нове покрајинске Владе. 
Само окупљањем око пројеката 
и правилном употребом свих 
ресурса са којима Војводина 
располаже, могуће је, корак 
по корак, поправљати стање и 
стварати услове за економски 
опоравак. Нема брзих и лаких 
решења, и због тога не треба 
олако давати обећања. Пајтићеве крађе      и афере

гађа ништа што би грађани препознали као резултат рада 
покрајинске Владе. 

Грађани свакодневно чују да се откривају нове афе-
ре Пајтићеве власти, попут неконтролисаног да-
вања субвенција... Шта мислите колико ће оваквих и 
сличних махинација још испливати на површину?
- На површину ће испливати на десетине нових случаје-

ва. До сада су јавности познати случајеви Развојне банке, 
Фонда за развој нових технологија, Покрајинских робних 
резерви, Фонда за капитална улагања, али верујем да ће, 
након промене власти, грађанима бити обелодањени и 
нови случајеви, попут приватизације пољопривредних 
комбината и други, о којима ће тек брујати целокупна јав-
ност, и који ће јасно указати на размере погубне политике 
против које се боримо. 

Да ли имате план како да, ова некада најбогатија ре-
гија у Србији, поново постане место из којег се неће 
људи исељавати због сиромаштва и бесперспектив-
ности?  
- План је јасан, окупити се око развојних пројеката кроз 

могућност заједничких инвестиција државних, покрајин-
ских и локалних фондова, и укључивање међународних 
фондова са једне стране, а са друге активан приступ ин-
веститора на рационалнији и ефикаснији начин него до 
сада. Други део посла тиче се изградње покрајинских ин-
ституција, које су потпуно уништене, и завршетак процеса 
доношења крупних одлука, које ће бити боље функциони-
сање и јасна покрајинска надлежност, ту мислимо на За-
кон о финансирању и Закон о надлежностима Аутономне 
покрајине Војводине. 

Да ли су велики страни инвеститори заинтереосвани 
за улагање у Војводину, и у које гране? 
- Постоји огромно интересовање домаћих и страних 

инвеститора за улагање у Војводину, али и најјаснија ин-
тересовања тичу се улагања у пољопривреду, предузећа 
средње величине и инфраструктурне пројекте. Једном 
пропуштена шанса тешко се стиже и, по правилу, готово 
никад се не исказује, зато је од изузетне важности да ство-
римо политичке услове, у оквиру којих ће се свака шанса 
за развој користити без оклевања.
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У Србији послује 370 немачких компанија, које за-
пошљавају око 25.000 људи, речено је на скупу 
немачких и српских привредника у Београду. Не-

мачка је највећи спољнотрговински партнер Србије, а у 
2013. години размена је износила 2,8 милијарди евра, 
што је 11 одсто више него у 2012. Привредници су се 
сложили да су реформске мере нове Владе добре, али 
да нису, у потпуности одговориле, на захтеве страних 
привредника. 

„Веома смо задовољни квалитетом људи и квалитетом 
њихових производа, али нисмо задовољни законским ок-
вирима. То би могло да се поправи већом транспарентно-
шћу и много јаснијим законима“, рекао је Роналд Зелигер, 
председник Немачко-српског привредног удружења.

 Министарка без портфеља, задужена за европске ин-
теграције, Јадранка Јоксимовић, истакла је да ће Србија 
морати да мења легислативни оквир како би постала за-
нимљивија страним инвеститорима. По њеним речима, ове 
године мораће да се донесу бројни закони, међу којима су 
закон о раду, приватизацији, стечају, закон о планирању 
и изградњи...

„Један од бенефита европских интеграција јесу управо 
директне стране инвестиције, ЕУ ће помоћи Србији да ос-
нажи економију како би постала атрактивна на европској 
и светској мапи за инвестирање. Зато ћемо се посебно 
посветити поглављима 23 и 24, у којима је сублимирано 
све што је неопходно за нови пословни амбијент“, истакла 
је Јадранка Јоксимовић.

Борба за инвестиције

Засад постоје само груби подаци о износу штете од 
поплава, али ће сигурно превазићи висину помоћи 

коју ћемо добити за санацију, рекао је Марко Благојевић, 
директор Владине Канцеларије за обнову и помоћ попла-
вљеним подручјима, која ће координирати посао на сана-
цији и управљати прикупљањем средствима. 

„Чекамо да пристигну сви захтеви, након чега мора-
мо да утврдимо колики је обим штете и колико је новца 
неопходно да би се кренуло са санацијом. Укупна штета 
од поплава, на критичној инфраструктури и по општи-
нама које су поднеле извештаје, за сада је око 460 ми-
лиона евра. Према првим проценама из локалних само-
управа, штета од поплава је готово 200 милиона евра, а 
процена штете на путној, енергетској, железничкој и те-
лекомуникационој инфраструктури је око 260 милиона 
евра. Висина штете превазићи ће висину помоћи, зато 
је важно расподелити је на прави начин. Најозбиљнији 
посао нас тек чека, односно организовање међунаро-
дне донаторске конференције на којој бисмо сакупили 
додатну помоћ, истакао је Благојевић.

МАРКО БЛАГОјЕВИЋ

Међународна донаторска 
конференција
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александар Вулин, 
затражио је од ОеБС-а, представника великих сила и струковних удружења да 

зауставе кампању против грађанина Александра Вучића и његове породице, оцени-
вши да је у Србији најопаснија ствар бити члан Вучићеве породице или пријатељ.

„Тражим од ОеБС, представника великих сила, струковних удружења да зауста-
ве кампању против грађанина Александра Вучића и његове породице, или нам бар 
открију разлоге за њено вођење“, навео је Вулин, и констатовао да у Србији има ме-
дијске и сваке друге слободе за све, осим за Александра Вучића и његову породицу.

„Можете критиковати председника Владе, председника СнС, министре у Влади, 
коалиционе партнере у Влади, али престаните да се бавите породицом Александра 
Вучића, и престаните да сматрате неопростивим прекршајем ако било где, и било кад, 
неко каже нешто позитивно или дели ставове Александра Вучића“, истакао је министар 
Вулин, и посебно истакао недавни напад на брата Александра Вучића, и константно 
представљање Вучића и његове породице као зла и највећег проблема у Србији.

јАДРАНКА јОКСИМОВИЋ

Србији 197,2 
милиона евра 
бесповратно
Министарка без портфеља, задужена за европске интеграције, 

Јадранка Јоксимовић, која је изабрана и за главног преговарача 
Србије са ЕУ, и директор Директората за проширење Европске ко-
мисије, Жан Ерик Паке, потписали су финансијски споразум између 
Владе Србије и Европске комисије за Национални програм за Србију 
за 2013, којим ће Србији бити стављено на располагање 197,2 мили-
она евра.

Ова бесповратна средства биће искоришћена за пројекте који ће 
помоћи Србији да реализује реформе у кључним секторима, неоп-
ходне за будуће чланство у ЕУ, попут владавине права, реформе др-
жавне управе, друштвеног и привредног развоја, заштите животне 
средине, пољопривреде...

На састанку је било речи и о додатној финансијској помоћи ЕУ за 
Србију, као одговор на недавне поплаве, с обзиром да је ЕУ, осим 
непосредне помоћи која је пружена до сада, издвојила додатних 
30 милиона евра из ИПА фондова намењених санирању последица 
поплава.

Јадранка Јоксимовић упутила је позив и свим компанијама, које 
послују у Србији да, у складу са могућностима, помогну у санирању 
последица велике елементарне непогоде.

„Партнерство и солидарност основе су на којима почива ЕУ, а 
грађани Србије ће знати да цене сваку конкретну помоћ и подршку у 
тешким тренуцима“, истакла је министарка Јоксимовић.

АЛЕКСАНДАР ВУЛИН

Зауставити кампању против 
грађанина Вучића

ДРУГИ О НАМА...
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ИнТеРВЈУ: МАРКО ЂУРИЋ

Шеф Канцеларије за Косово и Метохију 
Владе Републике Србије, Марко Ђурић, 
коментаришући излазак Срба на парла-
ментарне изборе на КиМ, који су одржани 
8. јуна, оценио је да су држава Србија и 

косовски Срби показали одговорност и јединство. То нам 
гарантује, како наглашава, да ћемо у покрајинском поли-
тичком животу, са 10 мандата, играти значајну улогу и 
бити незаобилазни фактор.

Да ли сте задовољни одазивом Срба на ванредне 
парламентарним изборима на КиМ?
- Имајући у виду комплексност околности у којима се 

практикују демократија и демократске процедуре на те-
риторији Косова и Метохије, као и неспособност привре-
мених институција самоуправе у Приштини да гарантују 
недискриминаторно спровођење прописа, које су саме 
усвојиле, Република Србија може бити задовољна исказа-
ним степеном национално одговорног понашања грађана 
српске националности, који живе на простору наше јужне 
покрајине. Показало се да су, упркос свим опструкцијама 
и тешкоћама са којима су суочени, Срби са простора КиМ, 
на овим изборима, подржали метод политичке борбе који 
им је Влада у Београду сугерисала. То нам, наравно, пружа 
могућност да наставимо политичку и дипломатску борбу 
за остваривање националних циљева, уз коришћење ме-
ханизама, који нам до сада нису били на располагању.

Чиме објашњавате то што је одазив прилично вари-
рао, од места до места, у српским срединама?
- Одазив је био на нивоу претходних избора, спровође-

них на територији КиМ, па чак и оних који су спровођени 
од стране институција Републике Србије. У неким среди-
нама излазност је била већа него на локалним изборима, 
који су недавно одржани, на основу Бриселског споразума. 
То је чињеница којом можемо бити задовољни, пре свега, 
зато што је на тај начин демонстрирана способност Репу-

Најбитније је да држава 
и народ раде сложно
блике Србије да, у сложеним и неповољним околностима, 
у садејству са српским институцијама и нашим грађанима 
који живе на Косову и Метохији, успешно спроводи ком-
плексне методе политичке борбе који за дугорочни циљ 
имају заштиту националних интереса на простору наше 
јужне покрајине. Подсетићу Вас и да су ови избори, када је 
у питању српски народ на Космету, реализовани практично 
без кампање, јер је дефинитивна одлука о изласку на бира-
лишта донета само неколико дана пре њиховог одржавања. 
У тим условима, сматрам да имамо разлога да будемо задо-
вољни реакцијом нашег народа на позив Републике Србије 
да се ставе у функцију реализације државне стратегије по-
литичког деловања по питању Косова и Метохије. 

Да ли се, са десет посланика, отвара могућност да се 

унапреди положај Срба? 
... Имајући у виду одредбе такозваног „Устава Косова“, 

као и закона које су, у претходном периоду, усвајале при-
времене институције самоуправе у Приштини, компактно, 
добро координирано и одговорно понашање посланика 
Српске листе створиће реалне политичке предуслове за 
заштиту интереса српског народа и Републике Србије на 
Косову и Метохији. Самим бројем мандата не бих, у овом 
тренутку, лицитирао, јер питање расподеле мандата и 
тумачења закона и изборних правила, који третирају ову 
проблематику, још увек сматрамо отвореним. 

Шта очекујете од наставка преговора Београда и 
Приштине у Бриселу, у којима ће делегацију Србије 
предводити премијер Александар Вучић?
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- Очекујем да ће Србија, са новом енер-
гијом и ојачаном преговарачком пози-
цијом, наставити борбу за заштиту 
државних и националних интереса, за 
сваког свог грађанина и његова права, за 
сваку своју компанију на КиМ, сваку њиву 
и кућу, сваку цркву и споменик...

Нова опасност 
од изливања 
река
На двадесетак река у Србији још увек се очекује 
пораст водостаја, а могућа су и локална изливања, 
за која су надлежни спремни, рекао је Небојша Сте-
фановић, министар унутрашњих послова Србије, 
на седници Републичког штаба за ванредне ситу-
ације, којом је председавао.
Стефановић је нагласио да су о томе обавештени 
команданти окружних и градских штабова у више 
градова, у циљу подизања спремности свих субје-
ката који учествују у спровођењу оперативних и 
превентивних мера одбране.
„Ово морамо да радимо превентивно, а, наравно, 
свакодневно смо у борби за обнову порушених 
бедема током поплава које су погодиле Србију сре-
дином маја. 
Водостаји ће бити у порасту са приближавањем 
граници упозоравајућих нивоа на Колубари, Убу, 
Тамнави, Љигу, Дрини, Лиму, јадру, јасеници, 
Кубршници, Ресави, Лугомиру, Моравици, Бјели-
ци и Ибру. Исте тенденције прогнозиране су и у 
горњем току Западне Мораве, као и на Топлици, ја-
бланици, Ветерници и горњем току јужне Мораве, 
на Нишави и на Власини.

НЕБОјША СТЕФАНОВИЋ, 
министар унутрашњих послова

- Очекујем да ће Србија, са новом енергијом и оја-
чаном преговарачком позицијом, наставити борбу за 
заштиту државних и националних интереса, за сваког 
свог грађанина и његова права, за сваку своју компа-
нију на Косову и Метохији, сваку њиву и кућу, сваку 
цркву и споменик... Очекујем да се у Бриселу избори-
мо за правду или бар за неправду која уважава мини-
мум европских вредности и стандарда. Очекујем теш-
ке преговоре и надам се исходима прихватљивим за 
све стране.

Често се срећете са људима са КиМ. Који су 
њихови највећи проблеми? На шта се највише 
жале?
- Проблеми људи на Косову и Метохији слични су 

проблемима наших грађана у другим деловима Србије, 
уз две битне разлике. То су, пре свега, сталан недос-
татак осећаја личне безбедности и свеприсутна дис-
криминација на етничкој основи. Остали проблеми 
тичу се неповољне социјално-економске ситуације, 
одсуства развојне перспективе, функционисања др-

жавних институција, проблема везаних за корупцију 
и организовани криминал... Не бежимо од проблема, 
решаваћемо их. 

Када очекујете да ће се и на КиМ побољшати 
стандард грађана и када ће се боље живети? 
- Само даљим решавањем политичких проблема и 

изградњом потребног нивоа поверења између Срба 
и Албанаца, неопходног за нормалану коегзистенцију 
два народа на Косову и Метохији, створићемо пре-
дуслове за економски развој и привлачење инвести-
ција. Ту, наравно, треба споменути и јачање владавине 
права, као неопходан елемент у стварању повољнијег 
економског и инвестиционог амбијента. Без оствари-
вања ових предуслова, ни побољшање животног стан-
дарда није реално очекивати. Није лако, пред нама је 
дуг пут са пуно препрека, али посвећени смо циљу и 
решени да не одустанемо. Најбитније је да држава и 
народ раде сложно, а резултат неће изостати.
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„Брojнe oпштинe успeлe су дa сe oргaнизуjу, људи су били сoлидaрни, извршeнa je дeзинфeкциja тeрeнa, a 
сaдa oстaje нa држaви дa рeши прoблeмe дa сe oвo вишe никaдa нe дeси. Прави се листa приoритeтa угрoжeних 
дoмaћинстaвa, кojимa ћe бити уручeнa пoмoћ, а најугроженијим породицама ће бити подигнуте нове куће“, 
поручио је грађанима председник Републике Србије, Томислав Николић, приликом обиласка поплављених 
подручја и терена угрожених клизиштима, носећи тоне и тоне хуманитарне помоћи.

Нове куће за најугроженије

1. АЛЕКСИНАЦ
Помоћ за Параћин, Шабац, Смедеревску 
Паланку
Као одговор на апел Штаба за ванредне си-

туације, али и захваљујући самоиницијативи 
Алексинчана, прикупљена је велика количина 
робе, која је дистрибуирана преко Црвеног 
крста. Неколико камиона помоћ је одвезло Па-
раћину, Смедеревској Паланци и Шапцу, а два 
возила ЈКП Комуналне услуге стављена су на 
располагање Параћину. Ово предузеће упла-
тило је 400.000 динара на наменски подрачун 
Владе. На предлог председника Општине, Не-
нада Станковића, три милиона динара из буџе-
та уплаћена су Влади РС за санацију штета од 
поплава. 

2. КРАЉЕВО
Млади у акцији
На позив Канцеларије за младе, млади во-

лонтери укључили су се у санацију последи-
ца елементарних непогода које су задесиле 
насеља Грдицу, Адране и део око Гледићких 
планина. У сарадњи са Штабом за ванредне 
ситуације Краљева, Црвеним крстом, Центром 
за социјални рад, Заводом за јавно здравље и 
Комуналном полицијом, млади волонтери по-
мажу угроженима да избаце намештај и смеће, 

и почисте оно што је набујала Морава оставила 
за собом. ГО СНС организовао је прикупљање 
новчане помоћи, средстава за хигијену, кон-
зервиране хране. 

3. НЕГОТИН 
Четири тоне хуманитарне помоћи

Чланови ОО СНС Неготин, посебно омладин-
ци, за два дана прикупили су први контигент 
хуманитарне помоћи и доставили га Параћи-
ну. Локална телевизија „Транс“ обавештавала 
је грађане да помоћ могу доставити у просто-
ријама СНС у Неготину. Председник Општине, 

Јован Миловановић, задужио је члана Општин-
ског већа за привреду, из редова СНС, да орга-
низује привреднике да помогну. У Параћин је 
упућено око 10 тона хуманитарне помоћи, од 
чега су напредњаци Неготина послали четири 
тоне. У току је изградња одбрамбеног насипа 
на критичним подручјима Општине Неготин, 
дуж обале Дунава. И Омладина СНС Неготин 
прикупљала је хуманитарну помоћ за попла-
вљена подручја.

4. РАШКА
Угостили смо две породице из Обреновца
Омладина СНС из Рашке прикупљала је по-

моћ за угрожено становништво широм Србије. 
Прикупљено је више десетина тона хране, 
воде, хигијенских средстава, одеће и обуће, пе-
лена, а неколико камиона и комбија послато је 
у Лазаревац, Обреновац, Трстеник, Горњи Ми-
лановац, Чачак, Краљево, Параћин и Сурчин. 
Много добровољаца пријавило се за одлазак у 
угрожена подручја како би помогли на терену. 
Две породице из Обреновца смештене су у на-
шој Општини.

5. ТЕМЕРИН
Прикупљање помоћи
Преко локалних средстава информисања и 

друштвених мрежа упућивали смо апеле су-

Неготин
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грађанима да сви заједно помогнемо настрада-
лима у поплавама. Наши активисти прикупља-
ли су помоћ коју су грађани доносили у просто-
рије СНС. Више наших чланова пунило је вреће 
песком и градило насип, позивали смо број 
1003 и тако помагали угроженима. Акције при-
купљања помоћи спроведене су у све четири 
МЗ наше Општине, у координацији са Црвеним 
крстом у Темерину. Грађане који су хтели да уп-
лате новац, упућивали смо на званичне рачуне 
Владе РС, а и наши одборници уплатили су до-
нације. Преко Црвеног крста, помоћ смо упути-
ли у Смедеревску Паланку, Параћин, Свилајнац, 
Чачак, Уб, Добој. Прикупили смо флаширану 
воду, обућу, одећу, постељину, конзервирану 
храну, пелене и храну за бебе, средства за хи-
гијену, храну за домаће животиње... Задужили 
смо неколико најповерљивијих чланова ОО да 
укажу на сваку евентуалну злоупотребу.

6. ЖАБАРИ
Одбрана од Велике Мораве
Чланови нашег ОО учествовли су у поди-

зању бедема од џакова у селима Александро-
вац и Симићево, због опасности од изливања 
Велике Мораве. Апеловали смо на чланове да 
прикупљају хуманитарну помоћ, а у сарадњи са 
Удружењем жена „Колевка у срцу“ из Жабара, 
прикупили смо велике количине пијаће воде, 
средстава за хигијену, одеће и обуће за децу 
и одрасле. Помоћ смо упутили у Смедеревску 
Паланку и Свилајнац.

7. ПИРОТ
Спасиоци и рониоци
Организовали смо окупљање добровољаца 

за одлазак у  угрожена подручја и прикупљање 
помоћи у храни, пијаћој води и потребним ства-
рима. Формирали смо групу од тридесетак до-
бровољаца, коју су чинили чланови и симпати-
зери СНС и чланови Ронилачког клуба „Пирот“. 
Прикупљено је око 500 литара пијаће воде, 250 
килограма хлеба, 60 пари чизама, хране, рукави-
ца, кабаница и лекова, у чему су помогли многи 
привредници и јавна предузећа. Добровољци су 
распоређени у Обреновац, учествовали су у из-
влачењу великог броја људи и на лицу места по-
делили скромну помоћ. Наши чланови и симпа-
тизери, у срадњи са општинском организацијом 
Црвеног крста и Окружним штабом за ванредне 
ситуације, наставили су да прикупљају флаши-
рану воду, одећу и обућу, пелене, марамице за 
бебе, средстава за хигијену.

8. ЛАПОВО
Три тоне помоћи 

У акцији помоћи угроженом становништву 
„Помозимо комшијама Свилајнцу, Смедеревској 
Паланци и Параћину“, која је спроведена у Ла-
пову од 19. до 25. маја, прикупљене су око три 
тоне хуманитарне помоћи. Акцији се одазвало, 
поред чланова ОО СНС, мноштво грађана.

9. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
Цистерна-пумпа спасила насеље Кључ
Форум жена ОО СНС Петровац на Млави, на 

позив хуманитарне организације „За један ос-
мех“, прикупљао је помоћ за поплављено ста-
новништво на територији наше Општине. При-
купљали смо гардеробу, хигијенска средства, 
лекове, храну и пијаћу воду, а затим смо прави-
ли пакете и прослеђивали их на терен. Поплава 
која је задесила Петровац на Млави уништила 
је више од 300 објеката, Средњу школу „Мла-
дост“, ПУ „Галеб“ и доста обрадивог земљишта, 
али, на сву срећу, није било људских жртава. 
„Захваљујем се посланику Верољубу Арсићу, 
председнику СГ Пожаревца, Банету Спасовићу, 
Небојши Јочићу и Аци Јовановићу, техничком 
директору Костолца, на великој цистерни-пум-

пи, која је помогла грађанима насеља „Кључ“, 
рекао је председник СО Петровац на Млави, 
Душко Нединић.

10. НОВО БРДО
Пакет за угрожене
Руководство ОО СНС Ново Брдо предало је, 

локалној организацији Црвеног крста, пакет 
хуманитарне помоћи за настрадале од попла-
ва, са прехрамбено-хигијенским производима. 
В.д. председника ОО СНС уплатио је 30.000 
динара, као помоћ угроженима, на жиро рачун 
Владе РС. Посетили смо породицу Љубише 
Стојковића из села Прековце, која живи у теш-
ким материјалним условима, уручили им помоћ 
у прехрамбено-хигијенским производима, а 
деци летњу обућу. 

11. ПЛАНДИШТЕ
Помоћ у три наврата
Чланови ОО СНС Пландиште помогли су 

поплављеним подручјима у три наврата. У 
Шапцу, односно у Црној Бари, правили смо бе-
дем и пунили џакове песком, а затим помоћ по-
нудили и Мачванској Митровици. У Обреновцу 

Лапово
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смо радили, заједно са министром Вањом Удо-
вичићем, на истовару и утовару шлепера хума-
нитарне помоћи испред хотела Обреновац, а 
учествовали смо и у прављењу бедема у кругу 
термоелектране „Никола Тесла“. У Крупњу смо 
исељавали поплављену општинску архиву и 
помагали мештанима да очисте муљ из кућа и 
дворишта. Добровољце је предводио Јован Ре-
пац, а Богдан Кнежевић нам је омогућио одла-
зак у Обреновац и Крупањ са Министарством 
омладине и спорта. Предузеће „СТУП Вршац“ 
омогућило нам је бесплатан превоз. На седници 
СО Пландиште изгласан је предлог шефа наше 
Одборничке групе, Горана Доневског, да се 
одборници одрекну дневница, а функционери 
10 одсто примања за настрадале у поплавама. 

12. КЛАДОВО
Помоћ за најсиромашније
По одлуци ОО СНС Кладово, МО СНС Кла-

дово ставио је на располагање Кризном штабу 
Кладово 243 активиста, који су били спремни 
да, уколико се укаже потреба, бране наш град 
од поплава. Такође, стављено је на распола-
гање шест чамаца, једна дизалица, три ками-
она, 11 трактора са приколицом, три пумпе... 
Активисти СНС Кладово обишли су социјално 
угрожене грађане и уручили им прехрамбене 
пакете.

13. ПРИБОј
Геронто домаћице и нови сервис за грађане
Након истека лиценце програма за пријаву 

комуналних проблема, у оквиру пређашњег 
„Система 48 сати”, који је општина Прибој 
добила у оквиру ЕУ програма прекограничне 
сарадње Србија – БиХ, у општинама Прибој и 
Рудо, и пројекта „Еколошки двоглед“, који је 
финансирала ЕУ, почео је са радом нови сер-
вис „Систем 48 сати“. Грађани могу захтев 
доставити телефоном, СМС поруком, преко 
веб портала, мејла, Фејсбука. Започета је обука 
45 геронто домаћица, у оквиру пројекта „Ми 
бринемо о старима“, који реализују општине 
Прибој и Пријепоље, и центри за социјални рад 
из Прибоја, Пријепоља и Нове Вароши, а који 
се финансира из средстава ЕУ. Општини Косје-
рић упућена су два кипера и утоваривач, Баји-
ној Башти камион са намирницама и две тоне 
горива, а „ФАП“ је послао цистерну са водом 
за Параћин. Помоћ је свакодневно прикупља-
на у Црвеном крсту, а учествовали су бројни 
грађани, матуранти гимназије, ученици О.Ш. 
„Никола Тесла“ из Прибојске Бање, чланови 
Независног синдиката полиције... У кафићима 
су организоване хуманитарне вечери.

14. БОСИЛЕГРАД
55.000 динара за поплављене
Активисти ОО СНС Босилеград, од 17. до 22. 

маја, прикупили су 55.0000 динара у хумани-
тарној акцији за помоћ поплављеним подручји-
ма. Донаторе материјалних средстава упућива-
ли смо на Црвени крст у Босилеграду, а акцију 
настављамо.

15. КУЛА
Више од 200 добровољаца и шлепери 
помоћи
Поносни смо на све чланове ОО СНС Кула, 

на челу са Перицом Видекањићем, који су 17. 
маја кренули пут Шапца, Сремске Митрови-
це и Кленка, да помогну поплављенима. Два 
дана касније, 120 активиста, на челу са Виде-
кањићем, помагало је становништву Шапца у 

одбрани од поплава. Из кулске општине, у орга-
низацији ОО СНС Кула, одвезено је на десетине 
тона хране, флаширане воде, опреме и хране за 
бебе, средстава за хигијену у поплављена под-
ручја. Свакодневно пут Уба, Обреновца, Шапца, 
Ваљева, Крупња одлазе шлепери са намирница-
ма. Испоручили смо око 200.000 литара флаши-
ране воде у Уб, Смедеревску Паланку, Сремску 
Митровицу,  Крупањ, Шабац, Богатић, Пећинце, 
Београд, Ваљево и Нови Сад. Наставља се ис-
порука флаширане воде, а дониране су и три 
тоне „јафа“ производа у централни магацин у 
Београду, док је Војсци РС допремљена још 1,5 
тона „јафа“ производа у касарну Зуце. Такође, 
дониране су и четири тоне шећера. За угро-
жено подручје Чачка припремљене су 23 тоне 
меркантилног кукуруза, а донирано је и два ми-
лиона динара, 10.000 литара нафте и пет тона 
брашна. Чачку је испоручено 22.800 килограма 
кукуруза, а, поред основних намирница и сред-
става за хигијену, које смо упутили Убу, послата 
је и мобилна станица за производњу хлора са 
опремом за производњу хлора за дезинфек-
цију. Поплављеним домаћинствима донирали 
смо намештај, а Малом Зворнику, поред  хране 
и средстава за хигијену, 28 каучева. Превоз ху-
манитарне помоћи у локалу, до магацина и до 
угрожених подручја, успешно се обавља зах-
ваљујући Видекањићу. У одбрани од поплава 
учествовало је око 200 добровољаца, а у току је 
пријављивање добровољаца за чишћење.

16. БОјНИК
Храна и средства за хигијену
У организацији ОО СНС Бојник, без исти-

цања страначких обележја, прикупљали смо 
помоћ за угрожено становништво, и транспор-
товали је у Герентолошки центар „Крушевац“ и 
Црвени крст у Крушевцу. Прикупили смо више 
од 15.000 јаја, 25 килограма брашна, 30 литара 
воде, 10 кутија са гардеробом, 72 кутије зубне 
пасте, 23 килограма хране за псе и 50 врећа за 
песак. 

17. МЕРОШИНА
Прикупљање помоћи током Дана изазова
У сарадњи Општине Мерошина и општин-

ске организације Црвеног крста, одвезен је 
камион са хуманитарном помоћи за Крупањ, 
прикупљен заједничком акцијом волонтера Цр-
веног крста и Канцеларије за младе у Мероши-
ни. Организован је Међународни дан изазова, 
на Облачинском језеру, у циљу промовисања 
здравих стилова живота и подизања свести 
грађана о потреби солидарности због поплава. 
Том приликом, у Црвени крст упућене су робне 
и новчане донације.

18. БЕЛА ЦРКВА
Вода, конзерве и новац
Активисти ОО СНС Бела Црква, у сарадњи са 

Црвеним крстом, прикупљали су хуманитарну 
помоћ за угрожено становништво поплавље-
них делова Србије. У сарадњи са грађанима и 
чланством Странке, прикупљени су флаширана 
вода, дуготрајне конзерве и новац, а све је пре-
дато општинској организацији Црвеног крста. 

19. СОКОБАњА
Тим за развој
Активисти СНС у Сокобањи организовали 

су прикупљање помоћи за угрожене од попла-
ва, која је достављена угроженим подручјима, 
преко Хуманитарног центра Владе РС. На-
предњаци су формирали Тим за израду плана 
и програма развоја Општине Сокобања, који 
чине и чланови СНС, и нестраначке личности 
са великим знањем и искуством.

20. АРАНђЕЛОВАЦ
Волонтери на насипима
Око 250 волонтера, у организацији Општине 

Аранђеловац, која је обезбедила четири ауто-
буса, и компаније „Књаз Милош“, која је обез-
бедила један аутобус, помагали су у одбрани 
од поплава Сремске Митровице и Босута. Више 
од 50 волонтера помагало је у ојачавању наси-
па у Сремској Рачи. Општина је помогла у обез-
беђивању комбија са храном, водом, одећом, 
грађевинским материјалом и лековима, који су 
послати су у Лазаревац, Косјерић, Крупањ, Об-
реновац, Свилајнац... Сместили смо и угостили 
више од 60 евакуисаних особа. Отворен је на-
менски рачун за уплату новца за санирање ште-
те код Управе за трезор. Општина и Центар за 
културу и образовање, уз подршку КУД „Елек-
тропорцелан“, „Абрашевић“, „Шамот“ и „Сре-
тење“ организовали су хуманитарни концерт и 
прикупљени новац дали за угрожене. Ученице 
О.Ш. „Милан Илић Чича“ посетиле су Општи-
ну Аранђеловац, поводом обележавања Дана 
девојчица, упознале се са радом локалне само-
управе и темама које се тичу родне равноправ-
ности и положаја жена у друштву. Туристичка 
организација Аранђеловца организује такми-
чарску акцију „Улепшајмо свој град“, у циљу 
унапређења квалитета услуга у туризму и 
лепшег изгледа града. У МЗ Буковик организо-
ван је Меморијални фудбалски турнир „Зоран 
Илић Киза“. Координатор Економског савета 
СНС, Миленко Џелетовић, посетио је ОО СНС 
Аранђеловац и упознао са економским и при-
вредним потенцијалима и проблемима.

21. ОСЕЧИНА
Прослављена слава
Општина Осечина прославила је крсну 

славу, Светог Николаја Жичког, у присуству 
представника локалне самоуправе и верника. 
Славска свечаност је протекла, бар што се шире 
јавности тиче, у сенци одбране од поплава и 
обележавања 15 година од погибије пилота 
Миленка Павловића. Председник СО, Златија 
Миличић, и начелник општинске Управе, Ми-
лан Урошевић, положили су цвеће на споменик 
палим борцима у Другом светском рату.

22. ВРАњЕ
Указујемо на бахаћење локалне власти
Неколико стотина чланова СНС у Врању ор-

ганизовало се да помогне. У врањски Црвени 
крст стизала је помоћ у храни, гардероби, коз-
метичким препаратима и другим неопходним 
стварима. Посредовало се и у великом броју 
донација, које су спровели приватни предузет-
ници. Пошто град воде социјалисти, са ново-

Врање

Кула
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компонованим коалицијама, које су се оглуши-
ле о наш јавни позив да поднесу оставке, након 
резултата парламентарних избора, када је СНС 
и у Врању однела убедљиву победу, трудимо 
се да, у интересу грађана, указујемо на непра-
вилности, бахаћења и комодитет врањских 
социјалиста. Приликом посете председника 
ИО СНС, Радомира Николића, дефинисана је и 
стратегија даљег рада СНС у Врању, са повере-
ницима Гораном Николићем и Славишом Була-
товићем. Нове просторије ГО СНС су у Улици 
оца Јустина Поповића 3.  

23. ВАЉЕВО
Омладинци на делу
Народни посланик, др Слободан Гвоздено-

вић, обишао је делове града који су претрпели 
највећа разарања у поплави. „Пoслe успeш-
нe aкциje чишћeњa вaљeвских oбдaништa, 
срeђивaњa Дoмa нa Meдвeднику, у сaрaдњи 
сa МО Нoвo нaсeљe, прикупљaли смо хумa-
нитaрну пoмoћ зa угрoжeнe у Крупњу“, каже 
Бojaн Пoпoвић, кooрдинaтoр oмлaдинe СНС. 
Oмлaдинa нaстaвљa сa aкциjaмa прикупљaњa 
пoмoћи, рaшчишћaвaњa грaдских, мeђугрaд-
ских и сeoских пoдручиja, а, у сaрaдњи сa Me-
дицинским тимoм СНС, обилазе и свa угрoжeнa 
пoдручиja нa тeритoриjи града. На конфе-
ренцији за новинаре, шеф правног тима СНС 
у Ваљеву, Михаило Милутиновић, истакао је 
да је стање у градским јавним предузећима 
више него алармантно, пре свега у „Топлани“, 
и нагласио да неке странке, које учествују у 
власти, немају подршку у народу, због чега је 
најприроднији пут увођење привремене управе 
и расписивање локалних избора. У организа-
цији ГО СНС, прикупљена је помоћ за угрожена 
подручја. Помоћ је достављена угроженима 
у Ребељу, Вујиновачи и Суводању. Лекари су 
прегледали све мештане и пружили неопходну 
терапију.

24. ОџАЦИ
Чишћење парка и базена
Више од 70 чланова МО СНС укључило се у 

акцију пролећног уређења оџачког парка, са-
купљали су смеће и реновирали 12 клупа. На-
сипани су земља и песак у стари базен, крчено 
је зарасло растиње, кречена су стабла, кошена 
је трава, фарбане справе за дечију игру... Уз 
њих су радиле васпитачице, родитељи и деца 
из вртића „Полетарац“. Акцијаше је посетио и 
Душан Маријан, председник Општине Оџаци, 
и донео освежење, а пред крај дана уследио је 
и заједнички ручак. Напредњаци су помагали 

и у сређивању олимпијског базена за почетак 
нове сезоне, и тако допринели смањењу трош-
кова одржавања. Иако су све претходне власти 
запоставиле ово омиљено летње састајалиште, 
захваљујући Хемијској индустрији „Хипол“, на 
челу са директором, Павелом Петровићем, и 
председнику Општине Маријану, крајем јуна, 
почеће сезона купања. И напредњаци Кара-
вукова и Српског Милетића придружили су се 
акцијама уређења својих села. 

25. ЖАБАЉ
Помоћ за људе и за животиње
Чланови СНС из нашег ОО масовно су се 

одазвали и прикупљали све видове помоћи уг-
роженом становништву. Све ресурсе ставили 
смо на располагање локалној самоуправи, иако 
СНС у Жабљу не партиципира у власти. Углав-
ном се ради о људству, а у табеле смо унели 
имена добровољаца за одлазак у поплављене 
градове, за дежурство око преузимања и кла-
сирања пакета у месним заједницама... Обез-
бедили смо превоз грађанима који нису били у 
могућности да сами донесу помоћ до Црвеног 
крста или МЗ. Добровољци из нашег одбо-
ра учествовали су у одбрани Шапца и Шида. 
Потрепштине за кућне љубимце упутили смо у 
Нови Сад.

26. КРУШЕВАЦ
Телескоп у служби хуманости
Крушевачки астрономи организовали су ху-

манитарну акцију, коју су подржали и Црвени 
крст, ИдејНет клуб и „Менса Крушевац“. Члано-
ви АУ „Еурека“ изнели су телескоп помоћу кога 
су грађани посматрали Јупитер, Марс и Сатурн, 
а заузврат су слали СМС поруке на 1003 или 
донирали новац у кутију Црвеног крста. Било 
је око 200 посматрача, послат је велики број 
СМС порука, подељен је промотивни материјал 
и прикупљено 9.560 динара, који су уплаћени 
на рачун Црвеног крста. АУ „Еурека“ и локална 
„Менса“, још 17. маја, Црвеном крсту су предале 
око 60 литара воде, три пакета одеће, два па-
кета кекса и 10 конзерви хране. Акцију су под-
ржали и чланови Одбора за научни подмладак 
СНС у Крушевцу, који су донирали новац. Oли-
вера Дреновац, одборница СНС у локалном 
парламенту, учествовала је на седници Радне 
групе за Западни Балкан, у оквиру заједничког 
консултативног одбора при Комитету Европске 
уније. У делегацији су били Дејан Јовановић, 
шеф Одборничке групе СНС у СГ Ниша, и Ми-
одраг Милошевић, заменик шефа кабинета гра-
доначелника Новог Сада. 

27. НИШ
11 камиона помоћи 
Председник ГО и градоначелник Ниша, 

проф. др Зоран Перишић, обишао је пунктове 
за прикупљање помоћи у Нишу, и истакао да 
су Нишлије показале спремност да помогну 
сународницима у невољи, и за само неколико 
сати прикупили велику количину намирница и 
одеће. Хуманитарни конвој из Ниша, са 11 ка-
миона и више од 60 тона робе, кренуо је пут 
поплављених подручја, а градоначелник се 
захвалио свим волонтерима, који су до раних 
јутарњих сати радили на нишком сајмишту. По-
моћ је упућена пут Ражња, Рековца, Ћићевца, 
Варварина, Трстеника, Деспотовца, Параћина, 
Јагодине, Свилајнца, Шапца, Вреоца и Колу-
баре. Девет камиона обезбедило је ЈП Пошта 
Србије, а по један Институт Нишка бања и МД 
градња. 

28. ПОЖАРЕВАЦ
Пожртвованост свих наших људи
Поносни смо што су чланови наше Стран-

ке масовно учествовали у акцијама одбране 
од поплава. Градски одбор радио је на при-
купљању и дистрибуцији помоћи за поплавље-
на подручја града, али и читаве Србије. Посеб-
но је важна била активност ОО СНС Костолац, 
на чијој територији се налазе површински ко-
пови, термоелектране и трафо-поља. Даноноћ-
ним ангажманом, савесним и самопрегорним 
радом, одбрањени су објекти од стратешког 
значаја за Србију. Сада се ради на отклањању 
штете и што бржем враћању живота у нормалу, 
у поплављеним селима уз реку Млаву.

29. БОГАТИЋ
На првим одбрамбеним линијама
Наша главна активност одвијала се на 

заштити и спасавању становништва у МЗ Ба-
довинци, Црнобарски Салаш, Црна Бара, од 
поплавног таласа на Дрини и Сави. На по-
правци насипа у Црној Бари, у дужини од 9,5 
километара и висини од 1,2 до 1,5 метара, 
учествовало је око 1.200 људи, међу којима је 
било много активиста СНС. Такође, наши ак-
тивисти прикупљали су хуманитарну помоћ и 
спасавали људе и стоку из евакуисаног под-
ручја на територији Шапца. Штаб за ванредне 
ситуације Општине Богатић функционисао је 
беспрекорно, у шта се уверила и министарка 
Зорана Михајловић, која је била са нама на на-
сипу током највећег поплавног таласа, као и 
Ненад Гавриловић из Србијавода, Миша Ста-
нић, начелник општинског Штаба за ванредне 
ситуације, полицајци из Каменице и других 
места, председник Општине Опово, које је са 
својих 60 људи учествовао у одбрани, Ненад 
Перуничић, Виктор Јеленић, професор Џеле-
товић, Новак Недић и велики број добровоља-
ца из Београда, Вршца и других места. 

Оџаци
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30. РАЧА
Велике количне хране и опреме
Унија жена и Форум младих СНС Рача, уз 

помоћ чланства и грађана Општине Рача, при-
купљали су хуманитарну помоћ за угрожена 
подручја. Прикупљене су велике количине хра-
не, воде, средстава за личну хигијену, опреме 
за бебе, одеће, и упућене у Свилајнац, Параћин, 
Смедеревску Паланку, док је део помоћи дони-
ран Црвеном крсту Рача. 

31. БАТОЧИНА
Учествовали смо у санацији
Чланови ОО СНС Баточина обилазили су 

најугроженија места у поплавама, помагали у 
санацији, делили помоћ и сакупили око 25.000 
динара, који су уплаћени на наменски подра-
чун Владе РС. Током поплава била је заказана 
седница СО, на којој је повереник ОО СНС Ба-
точина, Никола Полић, затражио одлагање и 
указао на неодговорно понашање председника 
Општине, јер се седница одржава док људима 
улази вода у куће, а дневни ред се не односи 
на актуелну ситуацију, већ на редован рад СО. 
Одборници СНС, међутим, опет су били уса-
мљени.

32. ЋИЋЕВАЦ
24 сата на терену
ОО СНС Ћићевац био је један од главних 

носилаца активности у циљу спасавања људи, 
животиња и имовине током великих попла-
ва. Наши чланови пробили су се до Појата и 
тракторима са приколицама помагали угроже-
ном становништву, а ноћима смо дежурали са 
волонтерима Црвеног крста и припадницима 
полиције. Дотеривали смо песак, набављали 
џакове, оранизовали људе за рад на насипима, 
евакуисали угрожене, склањали стоку, кош-
нице... Поплављенима у Појату послали смо 
контејнер са пијаћом водом, а из њихових кућа 
пумпама смо црпели воду и износили потопљен 
намештај. У Сталаћу смо помагали на подизању 
насипа на Јужној Морави. Формирали смо више 
екипа које су обилазиле поплављено подручје, 
помагале и психички бодриле људе у Појата-
ма, који нису имали подршку локалне власти. 
Допремили смо пијаћу воду до МЗ Трубарево, 
која је била одсечена од света. Кајакашки клуб 
из Сталаћа, чији је председник наш члан, учест-
вовао је у одбрани Обрежа у Општини Варва-
рин. Ангажовани су лекари из наших редова за 
едукативни рад са становништвом, у циљу суз-
бијања зараза. Прикупљали смо храну, воду, 
гардеробу и друге намирнице за угрожено ста-
новништво.

33. ЖАГУБИЦА
Два пункта за прикупљање помоћи
Активисти СНС, у сарадњи са Црвеним кр-

стом Општине Жагубица, организовали су ак-
цију прикупљања хуманитарне помоћи за људе 
у најугроженијим подручјима. Пунктови су се 
налазили у О.Ш. „Јован Шербановић“ у Кре-
пољину, и у магацину Црвеног крста у Жагуби-
ци. Прикупљено је највише гардеробе и обуће, 
конзервиране хране, воде, пелена, средства за 
хигијену. Волонтери су робу запаковали и ус-
кладиштили у магацин Црвеног крста.

34. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Тешка механизација и достављање воде
Чланови ОО СНС укључили су се, од првог 

дана, у помагање становницима чија су до-
маћинстава поплављена. Потпредседник МО 

Азања, Драган Минић, у Карађорђево насеље 
довезао је своја два чамца, тешку механиза-
цију „телехендер“, „ИЦБ“ трактор, трактор са 
пумпом за одводњавање, два џипа, агрегат 
од 100кв, помоћу којег је даноноћно црпљена 
вода са три велике муљне пумпе, које је обез-
бедио координатор К. Туцаковић из ХЕ Ђердап. 
У акцијама се посебно истакао Слађан Милова-
новић Баја, који је даноноћно спасавао људе, 
довозио помоћ, црпео воду из насеља. Одбор-
ници Ђ. Мајсторовић и Д. Ранчић непрекидно 
су цистернама довозили пијаћу воду из Велике 
Плане. Поплављено подручије обишао је ми-
нистар одбране, Братислав Гашић, после чије 
посете је почела да стиже помоћ са свих стра-
на, а јединице Војске брзо су асанирале терен. 
Посетио нас је и председник Србије, Томислав 
Николић, и донео хуманитарну помоћ.

35. ДИМИТРОВГРАД
Два аутомобила са намирницама и одећом
Четири члана Странке из Димитровграда 

учествовала су у евакуацији становника Обре-
новца, а акцију је организовало повереништво 
ОО СНС Пирот. Истог дана, почели смо да 
прикупљамо новчану и материјалну помоћ. 
Одећа, обућа, вода, храна, лекови и хигијенска 
средства, у два пуна аутомобила, пребачена су 
до општинског Црвеног крста. Сакупљено је 
55.730 динара, који су уплаћени Црвеном крсту 
у Димитровград. 

36. ГОРњИ МИЛАНОВАЦ
Три комисије за процену штете
Културни центар Горњи Милановац, заједно 

са Гимназијом „Таковски устанак“ и Црвеним 
крстом, прикупили су више од 200. 000 дина-
ра за најугроженије становништво. У јуну се 
организују хуманитарни концерти народне, 
поп и рок музике. Три мања концерта су већ ре-
ализована, а најављен је и хуманитарни сајам 
књига. Напредњаци у локалној власти помага-
ли су угроженим суграђанима, уз даноноћно 
обилажење терена и обавештавање Општин-
ског штаба за ванредне ситуације. Несебич-
ним залагањем председника СО Горњи Мила-
новац, Јадранке Достанић, и директора ЈП за 
изградњу, Божидара Вучетића, ослобођена су 
одсечена насеља Давидовић и Горња Црнућа. 
Интервенцијом народног посланика, Дејана 
Ковачевића, рашчишћен је најугроженији део 
Брђана, у коме је поплављена 41 кућа и однет 
пут, уз помоћ предузећа „Азвирт“. У приград-
ском насељу Млаковац санирана су оштећења 
на три мостића. Повереништво СНС органи-
зовало је прикупљање хуманитарне помоћи у 
виду конзервиране и дуготрајне хране, опреме 
и одеће за бебе, одеће за одрасле и средстава 
за личну хигијену. Према подацима општин-
ског Штаба за ванредне ситуације, било је не-
опходно иселити око 150 грађана, а формиране 
су три комисије за утврђивање штете.

37. РУМА
Милион динара у хуманитарне сврхе
Најугроженији поплавама били су Кленак и 

Хртковци, а киша је изазвале проблеме у канал-
ској мрежи на територији целе Општине. Штаб 
за ванредне ситуације, челни људи локалне 
самоуправе, запослени у општинској управи 
и ЈКП, као и бројни волонтери, показали су 
велику посвећеност у одбрани. Екипе и меха-
низација распоређени су на територији целе 
Општине. У активности одбране, прикупљања 
помоћи и збрињавања биле су укључене све 
општинске структуре и активисти СНС. Од-
брањено је око 11 километара обале, поставље-
но је више од 150.000 џакова, а помагали смо и 
у Сремској Митровици и Шапцу. Организован 
је и прихват и смештај угрожених становника, 
углавном из Јамене и Моровића. Грађани су 
прикупљали робну и новчану помоћ у свим МЗ, 
која је, у неколико наврата, допремљена Цр-
веном крсту, али и директно у  Бијељину, Об-
реновац, Крупањ, Љубовију… Носиоци јавних 
функција из СНС уплатили су више од милион 
динара на хуманитарни рачун.

38. ПЕЋ
Помоћ за Србију и Републику Српску
Након објављивања вести да је Србију захва-

тио талас поплава, тражили смо састанак При-
временог већа за Општину Пећ, иако се пред-
седник тога није сетио. Формирали смо Кризни 
штаб и донели одлуке да имамо у приправности 
50 добровољаца, који могу да помогну у било 
ком делу Србије, да почне да се прикупља фи-
нансијска помоћ и уплаћује на жиро рачун Вла-
де РС, да се прикупљају храна, одећа, средства 
за хигијену, да се све ово ради и за Републику 
Српску, да се прикупљају пакетићи за ученике 
најугроженије школе, као и да угрожена до-
маћинства снабдемо сточном храном. На жиро 
рачун Владе РС уплатили смо 406.330 динара, 
а храну, одећу и средства за хигијену упутили 
смо, преко Црвеног крста, у Србију. Тренутно 
сакупљамо помоћ за Републику Српску. У О.Ш. 
,,Јанко Јовићевић“ у Гораждевцу у току је акција 
прикупљања пакетића, које припремају учени-
ци, за своје вршњаке у Републици Српској.

39. ВЕЛИКА ПЛАНА
Хуманитарни концерти и утакмице
Река Рача излила се у насељу Марковац, 

поплавивши педесетак кућа и пољопривредно 
земљиште. Јасеница је поплавила десетак кућа 
и њиве у насељу Велико Орашије. Велика Мо-
рава је претила да се излије у насељу Милоше-
вац, где су је џакови зауставили. Излио се и Го-
лобачки поток у Лозовику и канал који пролази 
кроз насеље Велика Плана. Наши чланови су на 
терену пунили џакове и ређали их по насипима, 
а организовали смо и сакупљање хуманитарне 
помоћи, коју смо два пута носили у Смедерев-
ску Паланку, Параћин и Свилајнац. У Лозовику 

Пећ
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је организован хуманитарни концерт, заједно 
са фудбалском и рукометном утакмицом, где је 
сакупљан новац.

40. ЗАјЕЧАР 
Помоћ у грађевинском материјалу и 
нафти
Из буџета Града, до краја године, биће из-

двојено 30 милиона динара за подстицај за-
пошљавања у малим и средњим предузећима, 
а 20 милиона за подршку пољопривреди. Град 
Зајечар и Општина Бор носиоци су пројекта 
успостављања персоналне асистенције, којим 
ће конкурисати за средства из ИПА фондова. 
Реконструисана је Улица 29. новембра у Трећој 
Месној заједници, уређују се спортски терени у 
О.Ш. „Ђура Јакшић“. Саша Мирковић отворио је 
Ђурђевдански сабор – Гамзиград 2014, култур-
но-забавну манифестацију, која негује изворно 
народно стваралаштво. Мај је проглашен за 
месец чистоће и формирана је комисија за из-
бор најуређенијег јавног простора. Мирковић 

је обавестио Владу РС да је Зајечар спреман да 
прихвати 2.000 евакуисаних грађана. Одбор-
ници СГ одрекли су се месечне надокнаде у ко-
рист страдалих у поплавама. СГ је за угрожене 
у поплавама, из буџетских резерви, издвојила 
11,5 милиона динара. Град Зајечар послао је 
грађевински материјал становницима Крупња, 
вредан два милиона динара, а мештанима Ма-
лог Зворника две тоне нафте. Црвени крст и 
Канцеларија за младе организовали су акцију 
солидарности са настрадалима у Параћину. 
Прикупљено је 4.000 литара флаширане воде, 
конзервиране хране, хране за бебе и средстава 
за хигијену. Мирковић је предложио да наред-
на Гитаријада буде хуманитарног карактера.

41. ИНђИјА
Смештај за 25 породица
У просторијама Странке прикупљали смо ху-

манитарну помоћ, а 50 добровољаца отишло је 
на насипе у Сремској Митровици. За само два 
дана сакупили смо девет тона хуманитарне 
помоћи која је однета у Сремску Митровицу, 
док је део конзервиране хране, ћебади, душе-
ка и опреме за бебе дистрибуиран у инђијски 
Црвени крст, који је проследио помоћ породи-
цама из Обреновца смештеним на територији 
Општине Инђија. Наши омладинци послали 
су волонтерима у Сремској Митровици 200 
сендвича. Неколико породица из Лас Вегаса 
донирало је новац за куповину одеће за бебе 
и децу. Збринули смо 25 угрожених породица, 
а наши омладинци однели су пакете са хигије-
ном, храном и обућом породици из Обреновца, 
смештеној у Крчедину.

42. НОВИ САД
70 комби возила са намирницама
Уз подршку МЗ „Бошко Буха“ и Савета за 

здравство ГО СНС Нови Сад, више од 100 
становника, на територији ове МЗ, подвр-
гло се комплетним здравственим анализама. 
Акцију је похвалила и супруга бившег аме-
ричког амбасадора, Лин Монтгомери, која је 
присуствовала догађају. Више од 300 наших 
активиста свакодневно је учествовало у раз-
личитим активностима везаним за одбрану од 
поплава. Пристигли смо у помоћ угроженим 
становницима Сремске Каменице, Парагова, 
Лединаца, Петроварадина и Футога. Велики 
број активиста прикључио се организованом 
пуњењу врећа песком, које су упућиване на 
угрожена подручја, док је више од 550 члано-
ва Странке из Новог Сада притекло у помоћ у 
изградњи насипа у Шапцу и Сремској Митро-
вици. У координацији са Градским штабом за 
ванредне ситуације, којим је руководио Ми-
лош Вучевић, организовано је и прикупљање 
хуманитарне помоћи, а 70 пуних комби возила 
упућено је на најкритичнија места.

43. КРАГУјЕВАЦ
Евакуација угрожених, прикупљање 
помоћи

Наших 170 добровољаца било је ангажовано 
у изградњи насипа у Сремској Митровици, и 
пружања помоћи у Мачванском Јарку. Активи-
сти ГО СНС Крагујевац помагали су у санацији 
штете у насељима Страгари, 1. мај, Петровац, 
Грошница, Јовановац и Цветојевац. У Свилај-

нац је послато 600 литара воде и четири џака 
са ћебадима. На рачун Владе РС уплаћено је 
275.000 динара, а Црвеном крсту упућено је 
више камиона хуманитарне помоћи, конзерви-
ране хране, средстава за хигијену, 700 литара 
воде, гардеробе, ћебади, постељине, пелена... 
Организован је кол центар, путем којег смо по-
зивали чланове да се придруже акцији. У циљу 
прикупљања новчане помоћи, планирано је ор-
ганизовање концерта и позоришних представа. 
На иницијативу директора Завода за смештај 
одраслих лица „Мале пчелице“, Владице Ста-
нојевића, угроженима је упућен камион хума-
нитарне помоћи. У Параћин и Свилајнац упуће-
на су два камиона помоћи, а Обреновцу је уру-
чено око 2,5 тоне намирница и гардеробе.

44. УЖИЦЕ
Чишћење домаћинстава и рибњака
Од првог апела градског Штаба за ванредне 

ситуације, ужички напредњаци учествовали 
су у пуњењу џакова песком и постављању дуж 
тока Ђетиње. Организовано је прикупљање 
помоћи у храни, одећи, обући, грађевинском 
материјалу у канцеларији Странке, као и у МЗ 
у граду. Највећи део помоћи послат је сусед-
ним градовима који су били у много тежој си-
туацији од Ужица. Ужички одбор СНС послао 
је Косјерићу нафту у вредности од 100.000 ди-
нара, гардеробу, храну, грађевински материјал 
(дрвна грађа, блокови, цеви, цреп) и Бајиној Ба-
шти нафту у вредности од 70.000 динара, 2.000 
конзерви, шлепер воде и гардеробу. Након по-
влачења воде, ужички напредњаци чистили су 
домаћинстава и рибњак у Костојевићима.

45. СТАРА ПАЗОВА
Србија је и твоја земља
На првом Донаторском скупу у Старој Па-

зови, на ком су се окупили чланови Удружењa 
привредника, предузетника и грађана Општи-
не, сакупљено је више од 42,5 милиона динара, 
намењених санацији последица катастрофал-
них поплава. У питању је свеобухватан проје-
кат „Србија је и твоја земља, Пазова за најугро-
женије“, који предвиђа да се, до краја ове годи-
не, сакупи 200 милиона динара. Донаторском 
скупу присуствовали су и представници најзна-
чајнијих удружења, људи из спорта, културе, 
уметности, медија. Циљ је да се организује 
низ сличних донаторских скупова. У Осечи-
ну смо упутили људство и механизацију, због 
изливања Јадра и притока, на терену су биле и 
две грађевинске машине из ЈКП Чистоћа, које 
су помагале у изградњи грудобрана на најкри-
тичнијим тачкама. Три машине послали смо и у 
Бајину Башту. Компанија „Делез Србија“ и Ди-
рекција за изградњу Старе Пазове потписале 
су уговор о финансирању изградње комуналне 
инфраструктуре у Четвртој индустријској зони 
Општине – 3,5 километра канализационе мре-
же, приступни пут, кружни ток и изградњу дела 
дистрибутивне мреже.  

46. СМЕДЕРЕВО 
Смештај за 90 Обреновчана
Под покровитељством Општине Смедере-

во, одржан је хуманитарни концерт, на коме је 
певала Сара Јовановић, а приход од продатих 
улазница уплаћен је на наменски рачун за по-
моћ поплављеном становништву. „ПКЦ група“, 
која је недавно отворила фабрику у Смедереву, 
уплатила је 10.000 евра за исте намене. Након 
борбе са поплавама, у Смедереву је смештено, 

Крагујевац

Нови Сад

Зајечар

Инђија
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поред локалног становништва, 90 Обреновча-
на, за које је набављена храна, вода, одећа и 
остале потрепштине. Градоначелница др Јасна 
Аврамовић честитала је веслачима Душану Бо-
гичевићу и Веселину Савићу, и њиховом трене-
ру Дејану Гуслову, Веслачком клубу Смедерево 
и Веслачком савезу Србије, златну медаљу на 
ЕП у Београду. И Раде Савић, један од најјачих 
људи на свету, освојио је златну медаљу на Ев-
ропском првенству у Трутнову.

47. НИШ - ПАЛИЛУЛА
Екипа Нишлија спасавала Обреновчане
Бобан Џунић, председник Градске општине 

Палилула, са екипом од тридесетак људи из 
Ниша, учествовао у спасавању људи у Обре-
новцу. У екипи су били Џунићеви сарадници 
из Општине, искусни рониоци клуба „Гусар“ 
и  извиђачи из одреда „Школски брод Јадран“. 
Џунић је организовао и помагање Нишлијама 
који су имали проблем са клизиштима, посеб-
но у Габровцу, где је било угрожено пет кућа, а 
једна породица је морала да буде евакуисана.

48. БЕЧЕј
Разговори о бањском комплексу
Бечејци и Градиштанци, њих више од 130, 

кренули су пут Шапца и Сремске Митовице да 
помогну становништву у борби против поплава. 
Председник Општине Бечеј, Вук Радојевић, и 
Светлана Гагић, директорка Центра за социјал-
ни рад, уручили су помоћ трудницама које су 
избегле из Обреновца и уточиште нашле код 
родитеља у Бечеју и Бачком Петровом Селу. 
Припремили смо око 380 места за евакуисане, 
у простору Спортског центра, Геронтолошког 
центра, хотела „Бела лађа“, „Рибњак“ и „Фан-
таст“. Општинско веће, на иницијативу пред-
седника Радојевића, донело је закључак да се 
највећа потиска општина укључи у пружање 
финансијске помоћи страдалим подручјима. У 
току је насипање дела улица Војводе Живојина 
Мишића и Војводе Радомира Путника. Наси-
пање ја завршено у Улици Радомира Симића, а 
радиће и на санацији мостића. Делегација ин-
веститора, стручњака за некретнине и улагања, 
и новинара из Русије, предвођена Татјаном Руп-
цовом, генералном директорком Сајма некрет-
нина и инвестиција, посетила је Бечеј и разго-
варала са челним људима Општине о бањском 
комплексу. Кристијан Гаисбок, директор дела 
фирме „КВС“, која у Индустријској зони гради 
најсавременији дорадни центар, одржао је пре-
зентацију за 40 менаџера, из десет европских 
земаља. 

49. БРУС
Вода за Варварин, Ћићевац и Трстеник
Чланови ОО СНС Брус, на челу са председ-

ником, Радисавом Предолцем-Диском, органи-
зовали су акцију помоћи угроженим подручји-
ма. Отпремили смо хуманитарну пошиљку са 
водом, у вредности од 196.000 динара, за Вар-
варин, Ћићевац и Трстеник. Чланица ОО СНС 
Брус, Добрила Предолац, на сопствену ини-
цијативу, донирала је камион помоћи попла-
вљеном и евакуисаном становништву (ћебад, 
гардеробу, средства за хигијену, прибор за 
ручавање...).

50. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Помоћ у људству, одећи и намирницама
Председник ОО СНС Сремски Карловци ор-

ганизовао је активисте који су пружили помоћ 
у људству у Шапцу, Црној Бари, Сремској Мит-

ровици. У самом ОО, 20 људи било је у стал-
ној приправности да, по позиву, крену у помоћ 
угроженима. Организовали смо целодневни 
рад одбора, како би грађани могли да доносе 
хуманитарне пакете. У општински Црвени крст 
однели смо одећу, обућу, храну за децу и одој-
чад, пелене и средства за хигијену за децу... 
Наши чланови помагали су приликом утовара и 
превоза прикупљене помоћи на одредишта.

51. БАЧКА ТОПОЛА
Купили смо 100 школских столица
Чланови ОО СНС Бачка Топола свакодневно 

су прикупљали помоћ пострадалим од поплава. 
У сарадњи са основним школама, организована 
је хуманитарна акција „Бачка Топола за Кру-
пањ“, у којој је прикупљена велика количина 
средстава за хигијену и новац за куповину 100 
нових школских столица. Велики број симпати-
зера и чланова СНС учествовао је у одбрани од 
поплава у Шапцу, а један део био је укључен у 
чишћење поплављених подручја.

52. МАЛИ ЗВОРНИК
Локална власт нас игнорисала
Дрина није нанела штету малозворничкој 

општини, већ су бујични потоци, иначе мали, 
мирни и питоми, носили све пред собом и 
изазвали бројна клизишта. Штета је, по про-
цени Штаба за ванредне ситуације, више од 
милијарду динара, а бујице и клизишта одне-
ли су више километара путева, 20-так мостова, 
на десетине кућа и помоћних објеката. Упркос 
великој штети, Мали Зворник је био ван очију 
јавности до доласка народних посланика Ве-
линке Тошић и Владимира Ђукановића, а затим 
и министара Небојше Стефановића и Зоране 
Михајловић. Велики број наших чланова ста-
вио се на располагање општинском Штабу за 
ванредне ситуације, али су нас локалне власти 
игнорисале, због чега смо, у више наврата, пис-
мено обавештавали Штаб да желимо да помог-
немо у машинама, гориву, храни, средствима 
за хигијену... Захвални смо свим нашим прија-
тељима који су слали помоћ, посебно Друштву 
српско-руског пријатељства.   

53. СЕЧАњ
Донација сточне хране
Наши чланови прикупљали су конзервирану 

храну, одећу, хемију и воду за угрожено стано-
вништво. На иницијативу председника Савета 
МЗ Јаша Томић, Бранка Новаковића, покрену-
та је иницијатива за прикупљање сточне хра-
не. Уз одобрење Водопривредног предузећа 
„Средњи Банат“ Зрењанин, покошен је део 
насипа уз Тамиш у дужини од 1.000 метара, 
сено је балирано и, уз прикупљену детелину, 
пет шлепера послато је у Лазаревац и Обрено-
вац. У обезбеђивање сточне хране укључило 
се и Општинско удружење пољопривредника, 

које је Лазаревцу упутило још седам шлепера 
сточне хране и  122 сетвене јединице кукуруза 
ФАО 300. У акције су се укључиле и културне 
и спортске организације. У организацији Кара-
те савеза Војводине и Карате клуба „Победа“ 
Бока, на хуманитарном турниру у Јаши Томићу, 
прикупљено је око 84.000 динара.

54. НОВИ БЕЧЕј
Прикупљање помоћи на шест локација
Материјална и финансијска хуманитарна по-

моћ прикупљала се на шест локација. У Крупањ 
је упућена вода, конзервирана храна, одећа и 
средства за хигијену, у Љубовију су упућена 
три камиона са робом и комби са млечним про-
изводима. Осим помоћи у стварима и храни, 
прикупљена је и одређена сума новца. Функци-
онери и чланови ОО СНС издвојили су 100.000 
динара за помоћ настрадалима у поплавама. 
Одборници СО Нови Бечеј, већници, директо-
ри ЈП и установа, као и привредници одрекли 
су се дела примања и сакупили 500.000 ди-
нара. Општинска управа Нови Бечеј уплатила 
је 100.000 динара на рачун Владе РС за угро-
жене од поплава. Одржали смо хуманитарни 
фестивал „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Ма-
ринковића“, на којем смо прикупљали новац 
за настрадале од поплава. У току је решавање 
проблема поплављености 20 одсто засејаних 
површина у нашој Општини. Чланови ОО СНС 
Нови Бечеј предузимају мере да се стане на пут 
узурпирању неиздатог земљишта у државној 
својини, од стране повлашћених појединаца, 
који су га раније обрађивали без надокнаде. 

55. ЗРЕњАНИН
Посао у „Гаспромњефту“
Олимпиjски комитет Србиjе и Фонд спорта и 

олимпизма организовали су први „Олимпиjски 
час“, како би се промовисале олимпиjске вред-
ности и стицало знање о историjи Олимпиjских 
игара. Програм су увеличали и Владе Дивац, 
кајакаш Марко Томићевић и повређена кошар-
кашица Наташа Ковачевић. Учесници су, на 
крају, својим телима, исписали броj 1003, пози-
вајући тако грађане да помогну поплављенима. 
У Градскоj кући представници 48 послодаваца, 
са териториjе Града Зрењанина, потписали 
су уговоре о реализациjи програма стручне 
праксе за 65 незапослених људи. Кандида-
ти са средњом стручном спремом имаће шест 
месеци праксе, а са вишом и високом - годину 
дана. Стонотенисери „Баната“, четвороструки 
шампиони Србиjе у екипноj конкуренциjи, били 
су гости Градске куће и градоначелника Ива-
на Бошњака, Златане Анкић, чланице Грдског 
већа, и Симе Салапуре, генералног секретара 
Спортског савеза Зрењанина. Најбољим учени-
цима омогућили смо да се школују у Зрењанину 
и да, по завршетку школовања, остану у нашем 
граду и запосле се у „Гаспромњефту“.

Министар одбране, Братислав Гашић, приликом посете Смедереву, са 
градоначелницом Јасном Аврамовић
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56. ЖИТИШТЕ
Активизам жена
Одржан је састанак жена ОО СНС Житиште, 

којем је присуствовала покрајинска посланица 
Стојанка Лекић. Разговарало се о могућности-
ма већег ангажовања жена у друштвеном жи-
воту и прикључењу жена, са територије ОО 
СНС Житиште, Форуму жена СНС. У Општини 
Житиште уведена је ванредна ситуација, по-
следице обилних падавина и подземних вода 
саниране су на најбољи могући начин, најви-
ше захваљујући организованом раду Штаба за 
ванредне ситуације. Организовали смо при-
купљање помоћи у свим месним заједницама. 
Наши добровољци учествовали су у прављењу 
насипа у Сремској Митровици.

57. АЛЕКСАНДРОВАЦ 
Апел грађанима и фирмама
Чланови ОО СНС Александровац помагали 

су угроженима и, у координацији са општин-
ским Штабом за ванредне ситуације, ставили 
се на располагање за прикупљање, сортирање 
и паковање помоћи у својим МЗ и магацину 
Црвеног крста. Апеловали смо на све грађане и 
фирме да помогну, а велики број наших члано-
ва учествовао је у хуманитарним акцијама.  

58. КАњИЖА
Помоћ скупљали заједно са СПЦ
Чланство ОО СНС Кањижа активно је учест-

вовало у акцији прикупљања помоћи за попла-
вљене. Наши чланови прикупљали су воду, 
хигијенска средства, храну, пелене... Акција је 
организована преко СПЦ, а напредњаци су по-
магали код пријема и отпремања робе.

59. ВРШАЦ
Књиге за поплављене библиотеке
У организацији ОО СНС Вршац, пут београд-

ске Арене кренула су два аутобуса са стотинак 
чланова Странке, који су, заједно са осталим 
добровољцима, отишли у Шабац, Богатић и 
Црну Бару. Уз подршку мештана и добровоља-
ца из других крајева, за само дан и по напра-
вљено је 11 километара насипа. Градска библи-
отека, у оквиру хуманитарне недеље Општине, 
организовала је акцију „Књига на дар“, у којој 
су наши суграђани поклањали књиге библио-
текама угроженим поплавама. Савет за бригу о 
деци, популацији и социјална питања донирао 
је 70 књига.

60. ВРБАС
Хуманост радника „Екстра аута“
Хуманитарна помоћ, прикупљена у Општини 

Врбас, испоручена је угроженом становништву 
у Крупњу. Заједно са активистима Црвеног 
крста и волонтерима, Крупањ су посетили и Јо-
ван Ковачевић, члан Општинског већа, и Игор 
Миловић, директор ЈП Дирекција за изградњу, 
који су се сусрели са радницима предузећа 
„Екстра ауто“, најсрчанијим добровољцима у 
свим акцијама. Предузеће „Екстра ауто“ упути-
ло је у Крупањ неколико великих машина, зах-
ваљујући којима је оспособљен прилаз граду. 
„Ови радници су понос целог Врбаса. Да није 
било њих и њихове помоћи, последице би биле 
далеко веће“, истакао је Миловић.

61. КОВИН
Конвој од 10 камиона
У оквиру акције прикупљања помоћи за 

поплављена подручја, чланови ОО СНС Ко-
вин били су веома ангажовани. Организовано 
је слање конвоја од 10 великих камиона, са 
више од 7.000 џакова пуних песка за Шабац. 
Пољопривредници су сакупили и послали два 
шлепера сточне хране за Крупањ. Све актив-
ности око дистрибуције помоћи ишле су коор-
динирано са начелником Јужнобанатског окру-
га, мр Зораном Тасићем. Све време траје акција 
прикупљања хране, одеће и средстава за лич-
ну хигијену. На пунктовима у МЗ прикупљана 
је помоћ и допремана у Црвени крст Ковин, а 
затим дистрибуирана даље. Радили смо и на 
одбрани од унутрашњих и спољашњих вода на 
сопственом терену.

62. КНИЋ
Муљна пумпа за чишћење бунара
Организовали смо свакодневно дежурство 

у Странци. Разговарали смо са грађанима, који 
су веома незадовољни радом актуелне власти 
и траже локалне изборе. Угрожена села помо-
гли смо куповином две нове муљне пумпе за 
чишћење бунара, из којих вода није била ни 
техничка, а камоли пијаћа. 

63. ИРИГ
Прикупљање помоћи
ОО СНС Ириг одмах се укључио у при-

купљање помоћи за становништво угрожено у 
поплавама. Чланство смо упућивали у локалну 
организацију Црвеног крста, где је донирано 
много воде, хране, гардеробе... За две најуг-

роженије породице из Врдника и Јаска обезбе-
дили смо храну, воду и намештај. Чланови ОО 
СНС Ириг, такође, бранили су насипе у Шапцу 
и Сремској Митровици. 

64. ЉИГ
Брза поправка кварова на елетро мрежи
На иницијативу заменика председника 

Општине, Драгана Лазаревића, Министарство 
омладине и спорта омогућило је изградњу 
спортских терена у О.Ш. „Сава Керковиц”. 
Општину Љиг захватила је катастрофална 
поплава, а чланови ОО свакодневно су били на 
терену и помагали. Захваљујући директору ЕД 
Лазаревац, Веселину Шиљеговићу, Љиг, Лаза-
ревац и Лајковац брзо су добили струју, јер су 
отклоњени кварови настали због поплава у Ко-
лубарском округу. На територији Општине није 
било жртава, захваљујући Кризном штабу, а 
процењена штета је око 248 милиона динара.

65. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Прикупљали смо и сточну храну
Прикупљали смо помоћ свих врста и не-

прекидно, преко локалне телевизије, позвали 

грађане да помогну. Организовали смо дежур-
ства чланова који су разврставали прикупљену 
помоћ. Потпредседник ОО Јовица Благојевић 
је, у МЗ  Макце, прикупио 51 пакет флаширане 
воде, 12 балона воде, 80 врећа гардеробе, ће-
бади и обуће, два душека. У Великом Градишту 
додали смо 22 ћебета, 10 паковања одеће и 
обуће и пакет играчака, и све упутили у Мало 
Црниће. Следећи контингент помоћи послат 
је, у организацији Црвеног крста, у Смеде-
ревску Паланку. Помоћ смо упутили и двема 
породицама са децом, које су избегле у Вели-
ко Градиште из Обреновца. Прикупљен новац 
уплаћен је на рачун Владе РС. У сеоским МО 
прикупљали смо сточну храну и предавали је 
најближим центрима за пријем. Помагали смо у 
селима Кусиће и Триброде, где се излила река 
Пек, као и на насипу уз кеј на Дунаву, у Великом 
Градишту.

66. ШИД 
Донације из Бугарске и Аустрије
У Јамену је стигла донација бугарске фирме 

од 25 тона хране за стоку и живину. Из Аус-
трије је стигла помоћ од неколико хуманитар-
них организација, а координатор акције било 
је Човекољубље, која делује у оквиру СПЦ. 
Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, 
посетио је Јамену и донео конвој хуманитарне 
помоћи. Министри здравља Хрватске, Србије 
и Републике Српске, Рајко Остојић, Златибор 
Лончар и Драган Богданић, посетили су Моро-
вић како би се на лицу места уверили у стање 

Сасатанак министара здравља Србије, Хрватске и Републике Српске у Шиду

Велико Градиште

Александровац
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на угроженом подручју. Три државе су у зајед-
ничкој акцији на спречавању заразних болести 
и евентуалне епидемије. Планира се прскање 
комараца на више од 100.000 хектара, а вр-
шиће се и санација терена. Помоћ Хрватској, 
Србији и БиХ обезбедиће и СЗО.

67. УБ
Братимљење са Хуај-Наном
На позив кинеске електро-енергетске др-

жавне корпорације „Синомах“, једне од 500 
највећих компанија те врсте у свету, председ-
ник Општине Уб, Дарко Глишић, посетио је не-
колико кинеских градова и покрајина. Обишао 
је велики индустријски центар у Ђанг-Ђа-Гангу 
и Шангају, а договорено је и братимљење Уба 
са Хуај-Нан, који има два и по милиона станов-
ника. Кинези су изузетно заинтересовани за 
пројекат „СИП“ - отварање индустријске зоне 
у Стубленици, поред будуће петље аутопута 
Београд-Јужни Јадран. Возни парк ЈКП Ђунис 
употпуњен је цистерном за транспорт воде 
која ће омогућити квалитетније снабдевање 
водом угрожених домаћинстава. Набавку во-
зила су, у једнаком износу, финансирали ло-
кална самоуправа и комунално предузеће.

68. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Помагали и осуђеници
Канал Чикас, у стамбеном насељу блок Б, 

претио је да поплави део насеља. Брзим орга-
низовањем наших чланова, са ЈКП Комуналије, 
допремљен је песак и постављена је одбрана 
целом дужином канала у угроженом делу, што 
је спречило изливање. Организован је долазак 
нашег чланства на кеј, пуњење и постављање 
џакова. Посебно велики допринос у акцији дали 
су ЈКП Комуналије, ЈКП Топлификација, ЈКП Ди-
рекција за изградњу града, КПЗ Сремска Митро-
вица... Управник КПЗ, Марко Секулић, и његов 
заменик, Небојша Драгановић, организовали су 
више од 150 стално запослених радника и 100-
150 осуђеника из тзв. полуотворених и отворе-
них одељења, који су желели да помогну. У ко-
рист угрожених, сви осуђеници из КПЗ одрекли 
су се најмање једног сувог оброка и тако скупи-
ли 1.700 пакета оброка, који су прослеђени за 
Обреновац. Такође, ова установа је, за потребе 
Кризног штаба, свакодневно пекла 200 килогра-
ма хлеба и превозила хуманитарну помоћ.

69. БАЧКА ПАЛАНКА
Опоравак привреде
Активности око сакупљања помоћи за 

поплављена подручја и даље трају. Упућује-

мо помоћ у Обреновац и места у централној 
Србији. Помоћ у сточној храни послали смо у 
Јамену, Вишњићево и Моровић. Председник 
Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац, 
једини је председник општине са територије 
Војводине, којем је додељена захвалница за 
хуманост у Влади Војводине, где су се додељи-
вала признања привредницима, удружењима и 
појединцима који су се највише истакли у по-
магању поплављеним местима. У склопу опора-
вка паланачке привреде, „Мајевицу“ ће купити 
руска фирма „Техника сервис“ из Вороњежа, 
задржаће све раднике и највероватније отво-
рити и нова радна места. Предузеће „Меркур“, 
у целости, купује локална самоуправа, која ће 
трећину понудити „Стратику“. Гајдобранска 
чарапара, која запошљава 720 радника, до 
краја године запослиће још 130 људи. На пред-
лог Дражена Јарића, директора ЈКП Комунал-
пројект, више од 90 одсто радника те фирме 
одрекло се пет одсто своје мајске плате у ко-
рист поплављених. Сакупљено је пола милиона 
динара, који су уплаћени на рачун републичке 
Владе.

70. ЛОЗНИЦА
Помоћ из Русије
Народна посланица из Лознице, Велинка 

Тошић, и председник ОО СНС Мали Звор-
ник, Зоран Јевтић, посетили су мештане Доње 
Трешњице и Велике Реке, села која су угрожена 
клизиштима. Бујице су оставиле велике ожиљ-
ке и у засеоцима Подгај, Смиљанићи, Илићи, 
Роповићи, Вранићи... Мештанима је неопходан 
пут како би могли до лекара, а деца до школе. 
Велики је проблем како ће предавати малине, 
које стижу за бербу. Становници очекују да им 
стручњаци кажу где се може градити, како не 
би, са првом кишом, опет били у тешкој ситу-
ацији. У Љубовији се увелико ради на регула-
цији тока реке Дрине, санирају се последице 
поплава и клизишта. У Селанцу је инфраструк-
тура уништена, оштећени куће и рудник, али 
није било застоја у експлоатацији. Хуманитар-
на помоћ Друштва српско-руског пријатељства 
упућена је поплављеним подручјима Лознице, 
Крупња, Малог Зворника и Љубовије.

71. КУЧЕВО 
Санација насипа и путева
Кучево су задесиле велике поплаве, а река 

Пек поплавила је многе објекте. Правовреме-
ном реакцијом Штаба за ванредне ситуације, 
угрожено становништво је на време евакуи-

сано. Након што се Пек повукао, приступило 
се санацији. Хуманитарна помоћ се делила 
поплављеним и социјално угроженим људима. 
Саниран је левообални насип реке Пек, који је 
попустио, а креће и поправка оштећених ло-
калних путева. У Кучеву су отворена два дечија 
игралишта, код Центра за културу и у дворишту 
цркве. Тренутно се ради дечије игралиште у 
Нересници.

72. МИОНИЦА
Обилазак угрожених породица
ОО СНС Мионица имао је доста активности, 

пошто је Колубарски округ и нашу Општину 
погодио талас поплава и клизишта. Органи-
зовали смо обилазак угрожених објеката и 
породица, разговарали са настрадалим стано-
вништвом. Даване су сугестије и понуђена је 
помоћ локалној самоуправи. Међутим, пошто 
СНС у Мионици није у власти, нисмо наишли на 
одобравање коалиције НС и СПС. Учествовали 
смо у прављењу насипа у Шапцу, у санирању 
штете у Убу и Обреновцу, сакупљали смо хума-
нитарну помоћ за Коцељеву и Уб, а у сарадњи 
са Црвеним крстом из Мионице, учествовали у 
акцији прикупљања хуманитарне помоћи.

73. БАјИНА БАШТА 
Извештај о укупној штети
Поплављене и клизиштима угрожене дело-

ве Општине Бајина Башта обишао је министар 
Никола Селаковић, и разговарао са грађанима. 
После поплава, комисије су кренуле у обилазак 
Општине да изврше процену штете. Очекујемо 
коначан извештај о укупној штети, и надамо се 
да ће се ускоро кренути са обновом кућа и ин-
фраструктуре.

74. ВРњАЧКА БАњА
Лидер у туризму југоисточне Европе
Општина Врњачка Бања понела је титулу 

лидера континенталног туризма у Југоисточној 
Европи. На седници Привредног савета, пред-
седник Општне, Бобан Ђуровић, упознао је чла-
нове са обимом штете од поплава, предузетим 
мерама и планираним активностима. Договоре-
но је заједничко прикупљање новца и орочена 
је израда пројекта кишне канализације, како би 
се аплицирало ка фондовима ЕУ. Организова-
но је прикупљање помоћи за угрожене, а одзив 
је био већи од очекиваног, људи су доносили 
одећу и обућу, храну за бебе, пелене, средства 
за хигијену и новац. И Канцеларија за мла-
де прикупљала је помоћ у спортској хали, МЗ 
Ново Село, МЗ Грачац, МЗ Отроци, Вранеши и 
Подунавци. Урађени су тротоари код Белог из-
вора, од раскрснице до извора „Слатина“, и ка 
врњачком гробљу. Реконструише се фонтана 
на Тргу културе. Туристичка организација, уз 
помоћ расадника „Флора“, поставила је цветну 
жардињеру на променади, а планирано је по-
стављање још цветних украса.

75. АЛИБУНАР 
13 шлепера и камиона
Председник СO Алибунар и председник ОО 

СНС, Предраг Белић, организовао је активисте 
СНС, омладину, спортисте и раднике кому-
налних предузећа на пуњењу џакова песком и 
утврђивању насипа у Кленку и Јарку. Песком је 
напуњено 7.000  џакова, који су са 13 шлепера и 
камиона, испоручени на најугоженија места. У 
акцији је учествовало више од 200 људи. Криз-
ни штаб ставио је на располагање смештај за 
стотину најугроженијих жена, деце и старих са 

Бачка Паланка
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поплављених територија, а организовали смо и 
прикупљане помоћи у храни, одећи, средстви-
ма за хигијену. У оквиру конвоја хуманитарне 
помоћи, који је, пут Крупња, отишао из Јужног 
Баната, учествовала је и Општина Алибунар, на 
челу са напредњацима. На два шлепера и два 
камиона са приколицама натоварена је храна 
за стоку, а у теретни комби спаковани су вода 
за пиће, хлебно брашно, млеко у праху, качка-
ваљ, конзервирана храна.

76. ЛЕСКОВАЦ
170 тона хуманитарне помоћи
Форум жена ГО СНС Лесковац организовао је 

прикупљање хуманитарне помоћи за угрожене у 
поплављеним подручјима. У акцији је прикупље-
но 165 врећа одеће, један душек и десет балона 
воде, што је упућено у централни магацин, ода-
кле се помоћ шаље Хуманитарном центру Владе 
РС. Спремили смо 50 врећа одеће, 10 килограма 
еурокрема, 100 сапуна, кутију хемијских средста-
ва и конзервиране хране. Град Лесковац послао 
је два аутобуса са добровољцима за одбрану 
Шапца, међу којима је највише било напредњака. 
У централном магацину за прикупљање хумани-
тарне помоћи, у фабрици „Невена“, волонтирао 
је велики број младих, у организацији Савета за 
омладину. Прикупљено је 170 тона разноврсне 
робе, у координацији са Хуманитарним центром 
Владе РС и Црвеним крстом Србије, која је упуће-
на Свилајнцу, Смедеревској Паланци, Параћину, 
Јагодини, Обреновцу…

77. ЋУПРИјА
Одбрана града
На челу са руководством Општине Ћуприја, 

и у сарадњи са MO и локалном заједницом, 
успешно смо се борили против поплава. Због 
опасности од изливања Велике Мораве, орга-
низовани су камиони за довожење песка, на-
бављено је више од 4.000 џакова, сепарације 
за производњу шљунка радиле су 24 часа, а 
грађани су обавештени да буду у приправно-
сти за прављење бедема, чак и за евакуацију. 
Стручњаци из Водопривредног предузећа 
ојачавали су бедеме и препумпавали воду из 
делова где је вода прошла испод бране. Град 

је одбрањен уз помоћ официра Војске Србије, 
младих Јовчана и затвореника КПЗ Ћуприја.

78. КОСјЕРИЋ
Полаве, клизишта и снежна олуја
Косјерић је захватио поплавни талас наиз-

глед безазлене реке Скрапеж. Благовременом 
интервенцијом председника Општине, Милија-
на Стојанића, проглашено је ванредно стање, 
формиран кризни штаб и ангажоване све рас-
положиве снаге. У акцију спасавања укључило 
се много напредњака, нарочито младих, који су 
ишли на најопасније задатке. Након вишеднев-
не драме са водом, Косјерић су задесила 
клизишта, која су уништила путеве, куће, ора-
нице. Акције отклањања последица катастрофе 
и даље трају, јер су поједина села и засеоци још 
одсечени од путева. Брдско-планинске преде-
ле задесила је снежна олуја и поломила велики 
део засада малина. Улажемо максималне напо-
ре да се Косјерић врати нормалном животу. 

79. ЧАјЕТИНА
Три комбија са намирницама и одећом
ОО СНС Чајетина активно се укључио у при-

купљање помоћи за пострадале у катастрофи, 
хране, воде, хигијенских средстава, обуће и 
одеће. Први комби, пун основних потрепшти-
на, испоручен је у СЦ Кошутњак, а затим смо 
послали још два комбија. У договору са коор-
динаторима ИО за Златиборски округ, орга-
низовали смо екипу која би, у случају потребе, 
одмах кренула у помоћ. Чланови Странке пону-
дили су собе и апартмане за смештај расеље-
них, а на Златибор је дошло више од 20 људи. 
Наши активисти спремни су да учествују и у 
санирању штете. 

80. ВЛАСОТИНЦЕ
И лекари бранили Шабац
Позиву премијера Александра Вучића, који 

је упутио грађанима Београда, одазвали су се 
и чланови СНС Власотинце. Током ноћи, један 
аутобус добровољаца и екипа Хитне помоћи, на 
челу са др Драганом Спасићем, кренули су пут 
Шапца, где су учествовали у пуњењу џакова и 
постављању бедема на Сави. Угроженима у Јаго-
дини послали смо камион са храном, средствима 

за хигијену и флашираном водом, а у Параћин 
смо отпремили аутомобил са дечијим играчкама 
и школским прибором. У сарадњи са СО Власо-
тинце, послали смо 10.000 џакова МУП-у.

81. КОВАЧИЦА
Нестају табле са натписима националних 
мањина
РТВ ОК Ковачица није поштовала дан жа-

лости, већ су пуштали емисије забавног ка-
рактера, због чега су напредњаци Ковачице 
одмах реаговали, а РРА је упутила опомену 
Јану Литавском , директору РТВ ОК. Зоран Са-
ванов, председник ОО СНС Ковачица, указао 
је да нестају табле с називима места на језици-
ма националних мањина, или да су оштећене 
и премазане бојом, због чега је затражио ре-
аговање надлежних у МУП-у. „Ово су разо-
чаравајући догађаји за средину коју одликују 
мултиетничност, плурализам, толеранција 
и мултикултуралност“, истакао је Саванов. 
Велики број добровољаца из наше Општине 
кренуо је у помоћ угроженима у поплављеним 
подручјима. Напредњаци су фотографисали 
неочишћене канале, напуњене до врха травом 
и ђубретом у нашем месту, и указали да се у 
њима задржава вода. Међутим, нико из Шта-
ба за ванредне ситуације није реаговао, нити 
организовао чишћење ове потенцијалне опас-
ности.

82. ВАРВАРИН
Борба за Обреж
Најугроженије место у нашој Општини био 

је Обреж, где је поплављено око 250 домаћин-
ства, а процењена штета у пољопривреди 
прелази 190 милиона динара. Активисти МО 
Обреж учествовали су у одбрани, а касније и у 
санацији поплављеног подручја, као и у поде-
ли хуманитарне помоћи. Председник Томислав 
Николић допремио је 30 тона хуманитарне по-
моћи, а посетили су нас и министар Братислав 
Гашић, градоначелник Ниша Зоран Перишић 
и чланови Одбора за пољопривреду Народне 
скупштине. Правни савет бесплатно пружа ус-
луге свим мештанима сваког петка, у канцела-
рији ОО СНС.

Власотинчани помажу у одбрани ШапцаПоплаве у Ћуприји

Добровољци из Ковачице
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83. СОПОТ
Оснивање земљорадничке задруге
На састанку ОО СНС Сопот говорило се о 

оснивању земљорадничке задруге. Направили 
смо груби план рада, а урађен је и елаборат. 
Мештани су се жалили на проблеме са кому-
налним предузећем - најскупљу цену воде у 
региону, на то што изношење смећа плаћају 
они који живе у главној улици, а контејнере ко-
ристи цело село, на то што радници у комунал-
ном предузећу паушално пишу рачуне... На ове 
проблеме скренули смо пажњу председнику 
Општине Сопот. Помагали смо и становништву 
погођеном поплавама. У МО Ђуринци смести-
ли смо чланове три домаћинства, њихову стоку 
и пољопривредне машине. Река је у Губеревцу 
однела мост Жљебаре, због чега смо угроже-
нима достављали храну и воду.

84. САВСКИ ВЕНАЦ 
Сакупљање помоћи уз помоћ кол центра
Чланови и активисти ОО СНС Савски венац до-

носили су хуманитарну помоћ, колико је ко имао 
и могао, како би заједно помогли угроженима од 
поплава, смештеним у Спортском центру „Шуми-
це“. Прикупили смо средства за хигијену, пелене, 
играчке, одећу, обућу, храну... Истоврмено, наш 
кол центар предано је радио и обавештавао чла-
нове и грађане о томе где могу донети помоћ. 

85. ЗЕМУН
Од механизације до хуманитарних кон-
церата
Активисти ОО СНС Земун неуморно су пома-

гали угроженим грађанима. Сва расположива 
механизација и пумпе за извлачење воде акти-
вирани су у Алтини, Батајници и Угриновцима. 
Штаб за ванредне ситуације достављао је све 
што је потребно грађанима у прихватним цен-
трима у Земуну. Председник Општине, Дејан 
Матић, и начелник Управе, Наташа Ђукић, 
обишли су Геронтолошки центар „Бежанијска 
коса“, где су евакуисани штићеници обренова-
чког Геронтолошког центра. Општина је орга-
низовала дечије позоришне представе у при-
хватним центрима. Штаб за ванредне ситуације 

обезбедио је рођенданске торте и поклоне за 
Марију, која је тамо прославила девети рођен-
дан. Прикупљали смо донације у храни, води, 
храни за бебе, млеку, средствима за личну хи-
гијену, хемикалијама, постељини, пеленама, иг-
рачкама за угрожене у Крупњу, Пожеги, Бајиној 
Башти... Радници јавних градских предузећа, 
са око 500 волонтера, изградили су заштитни 
појас на Земунском кеју. Крањ, братски град 
Земуна, донирао је конзервирану и суву храну, 
опреме за бебе, воду, средстава за хигијену и 
храну за животиње. У О.Ш. „Мајка Југовића“ 
одржан је турнир у шаху, а од прикупљеног 
новца купљена je опрема за угрожене. У орга-
низацији Општине и удружења „Срби за Србе“ 
организован је обилазак Зоoлошког врта за 30-
оро малишана из Обреновца, смештених у при-
хватни центар „Павиљони“. У О.Ш. „Михајло 
Пупин“ одржан је концерт за помоћ Крупњу. 
Музичари су свирали у  хуманитарне сврхе на 
бини ресторана „Венеција“. 

86. ЧУКАРИЦА 
Помоћ најмлађима
Савет за екологију ОО СНС Чукарица органи-

зовао је хуманитарну акцију, у којој је сакупљена 
велика количина хране и воде за становништво 
у Обреновцу. Шлепер са хуманитарном помоћи, 
коју је донирао Црвени крст из Зајечара, сти-
гао је на Чукарицу. Oрганизовали смо чланове 
и волонтере за истовар помоћи, конзервира-
не хране, воде, опреме и хране за бебе, млека, 
средстава за хигијену и одеће. Сличне акције 
организовао је и Савет за омладину ОО СНС 
Чукарица. Чланови Савета за просвету обила-
зили су децу у прихватним центрима како би им 
се, кроз додатну едукацију, омогућио наставак 
образовања. Савет за образовање покренуо је 
иницијативу обиласка прихватних центара, са 
идејом да се евакуисаној деци обезбеди основна 
настава, док се не врате у школе. Испред Саве-
та, у прихватни центар „Макиш“ дошли су Раде 
Катић, председник Савета за образовање, Весна 
Лаврич и Љиљана Младеновић. Испред Савета 
за просвету, са малишанима је радила Ивана Чу-
чковић, дефектолог и специјални педагог.

87. ПАЛИЛУЛА 
Чишћење паркова
ОО СНС Палилула организовао је бројне ху-

манитарне акције за помоћ поплављенима, при-
купили смо велику количину гардеробе, хране, 
средстава за личну хигијену, обуће... Помоћ је 
дистрибуирана у халу Пионир. Активисти СНС 
са Палилуле показали су хуманост и кроз акцију 
добровољног давања крви. Организовали смо 
и акције кошења терена код извора у Вишњич-
кој Бањи и уређења парка у Илије Гарашанина. 
Очишћен је и канал у Падинској Скели. Зоран 
Бабић, члан Председништва СНС, посетио је 
Крњачу и Котеж, и разговарао са грађанима.

88. ВРАЧАР
Волонтери у прихватним центрима
Од увођења ванредне ситуације, ОО СНС Вра-

чар предузео је активности у помагању станов-
ништву угроженом поплавама. Организовани су 
добровољаци за одбрану Шапца, пуњење џакова 
у Макишу, евакуацију становника из Обреновца. 
Наши активисти прикупљали су хуманитарну 
помоћ, храну, пиће, средства за личну хигијену, 
гардеробу, а радили су и као волонтери у при-
хватним центрима на територији Београда.

89. СТАРИ ГРАД
Представа за евакуисану децу
Чланови ОО СНС Стари град, председници 

МО са члановима, као и општински и градски 
одборници, помагали су при подизању насипа у 
Сремској Митровици. На позив ОО, грађани наше 
Општине донели су велику количину хигијенских 
средстава, хране и воде за угрожене. Помоћ смо 
дистрибуирали у прихватне центре, по распоре-
ду градског Кризног штаба. Савети за културу, 
туризам и информисање организовали су инте-
рактивну представу за децу која су, због попла-
ва, била смештена у СЦ Бањица. Захваљујемо се 
Народном позоришту, које је позајмило костим 
за представу „Господин Барон“ и Борку Сарићу, 
глумцу луткарског позоришта „Пинокио“.

90. ЗВЕЗДАРА
Добровољно давање крви
ОО СНС Звездара и МО Стеван Синђелић 

Лазаревац

Нови БеоградПалилулаСавски венац

Стари ГрадВрачар
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организовали су добровољно давање крви 
испред ТЦ „Коњарник“. Организовали смо и 
прикупљање и доставу хуманитарне помоћи за 
пострадале у Обреновцу и Крупњу.

91. ЛАЗАРЕВАЦ
Санација клизишта и путева
Заменик председника ГО Лазаревац, Бојан 

Стевић, обишао је радове у улици Дула Ка-
раклајића, вредне 25 милиона динара, које фи-
нансирају градски Секретаријат за саобраћај и 
Дирекција за путеве. Стевић је најавио поста-
вљање видео-надзора на четири лазаревачке 
раскрснице. Почели су радови у МЗ Момчило 
Павловић, у улици Војводе Степе, у дужини од 
900 метара. Поред асфалтирања и нивелисања 
шахти, ради се и проширење коловозне траке. 
Поплављено је 14 МЗ у нашој Општини и ева-
куисано око 3.500 људи. Организовали смо 
акције снабдевања храном и водом људи из 
поплављених домаћинстава. Започели смо са-
нацију корита Колубаре, Пештана и Лукавице, 
као и санацију клизишта и путева. Организо-
ван је турнир у малом фудбалу, на којем је при-
купљена значајна новчана помоћ за угрожене у 
поплавама. За власнике оштећених аутомобила 
у поплавама, „РД Комарац“ обезбедио је нове 
акумулаторе, који ће бити дистрибуирани преко 
МЗ. Потписан је уговор о донацији од 700.000 
динара за становништво погођено поплавама. 
Новац је прикупљен организовањем хумани-
тарне журке у клубу „Лондон“. У сарадњи са 
ЈП „Србијаводе“ и „Београдводе“ израђен је 
пројекат о санацији насипа Колубаре. 

92. ГРОЦКА
Пуњење џакова
У Лештанима је обележен Ђурђевдан, кроз 

културни програм, који је организовао привре-
мени Савет МЗ Лештане. На територији Општи-
не ангажована је комплетна механизација јав-
них и приватних предузећа, која је непрекидно 
помагала угроженим домаћинствима, грађани-
ма и јавним објектима. Волонтери, функционери 
локалне самоуправе и комуналних предузећа, 
учествовали су у одбрани Шапца, пуњењу џако-
ва на шљункарама у Гроцкој и Лештанима, ради 

изградње насипа у Гроцкој, Ритопеку и  Винчи. 
Општинско руководство послало је камион при-
купљене одеће у Параћин. Почело је комплетно 
реновирање просторија МЗ у Гроцкој, коју ко-
ристи велики број омладинских удружења.

93. СУРЧИН
Збринули смо 1.000 људи
Природне непогоде ујединиле су и грађане 

Сурчина. На територије Општине збринуто је 
oко 700 људи у девет прихватилишта, и око 300 
људи по кућама. Евакуисаним грађанима пома-
гали су запослени у Општини, као и волонтери. 
Добровољци су помагали и у постављању наси-
па у Шапцу, Купинову и Прогару. Грађани су се 
сами организовали, а Општина је, уз помоћ ЈКП 
и локалних привредника, обезбедила џакове 
и песак. Имали смо велику помоћ волонтера, 
хуманитарну помоћ грађана и велике донације 
локалних привредника за угрожене.

94. РАКОВИЦА
Представе за малишане
Општина Раковица донирала је два рачуна-

ра Другом одреду Жандармерије. Омладинци 
СНС помагали су старијим и слабије покрет-
ним суграђанима да очисте куће након попла-
ва. Канцеларија за младе, уз покровитељство 
Општине Раковица, организовала је хумани-
тарни концерт, са којег је приход намењен за 
помоћ поплављенима. За малишане који су 
евакуисани у хотел „ДМБ“, њихови вршњаци из 
О.Ш. „Ђура Јакшић“, као и позориште „Бошко 
Буха“, извели су дечије представе. Дан након 
што се вода повукла, раковички напредњаци 
почели су да уређују простор у улици Мишка 
Крањца 2, и поплављене страначке просторије. 
Грађани Раковице, уз помоћ Општине, органи-
зовали су чишћење приобаља језера у Реснику.

95. ВОЖДОВАЦ 
Највише прихватних центара
Најкритичнија ситуација била је у Рипњу и 

Пиносави, где смо ангажовали сва средстава и 
људство. Председник Општине, Алексндар Са-
вић, са сарадницима, пружао је помоћ на лицу 
места и чамцима достављао храну, воду и нами-

рнице. Евакуисани су упућени у Радничко при-
хватилиште, где су их дочекале лекарске екипе 
и волонтери. Чим је уведена ванредна ситуација, 
Општина Вождовац је прва ставила на распо-
лагање граду Београду све капацитете и прва 
је донела одлуку да се формирају прихватни 
центари. У прихватном центру у СЦ „Шумице“ 
било је збринуто, у првом налету, више од 130 
људи. На територији наше Општине формирано 
је највише оваквих центара, прикупљена је ве-
лика количина хуманитарне помоћи и донација, 
из земље, и из суседних земаља. Евакуисаним 
грађанима били су обезбеђени кувани оброци, у 
сарадњи са ПУ „Змај Јова Јовановић“.

96. НОВИ БЕОГРАД
Брана на Савском кеју
Напредњаци Новог Београда, на челу са 

првим човеком ОО Милинком Величковићем, 
учестовали су у подизању одбране и уклањању 
штете од поплава у Шапцу, Сремској Митрови-
ци, Београду, Костолцу, Обреновцу... Просто-
рије нашег ОО, у којима су била организована 
дежурства, биле су отворене за пријем помоћи, 
а намирнице, вода, гардероба и хигијенска 
средства дистрибуирани у прихватне центре 
широм Београда и Србије. Наши активисти, 
међу којима је било највише омладинаца, пра-
вили су брану на Савском кеју.

97. МЛАДЕНОВАЦ
Поправка улица
Грађани Младеновца, по плану за 2014. го-

дину, добиће нове и биће им поправљене старе 
саобраћајнице. У овој години поправиће се 13 
градских и сеоских улица, и некатегорисаних 
путева. Најављени су радови у насељима Рајко-
вац, Драпшин, Мали пролаз у Међулужју, Ко-
раћици, Великој Иванчи и Јагњилу, Рабровцу, 
Ковачевцу, Влашки. У граду се на више места 
раде тротоари. У улици Краља Александра 
Обреновића, у потпуности, реконструише се 
тротоар. Асфалтирана је улица Осмог марта, 
завршен је и кружни ток код Лапиних, а биће 
санирана и највећа оштећења коловоза у Ка-
рађорђевој улици, настала од поплава.

Гроцка Вождовац Младеновац

Сурчин Звездара

Нови Београд



ЖенСКА СТРАнА

јОРГОВАНКА 
ТАБАКОВИЋ, 
гувернер НБС

28 |  СНС ИНФОРМАТОР 16/2014

Гувернер Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић, 
каже да је пред Владом Србије задатак да спроведе 

оштру и брзу фискалну консолидацију, да се у 2014. оче-
кује раст бруто домаћег производа од један одсто, као 
и да се инфлација креће око доње границе дозвољеног 
одступања од циља.
„Пред Владом је нимало лак задатак да спроведе оштру 
и брзу фискалну консолидацију и реформише јавни сек-

тор, а истовремено да, са оскудним средствима, пружи 
подстицај економској активности и обезбеди раст запос-
лености. Најављене економске мере указују на одлуч-
ност, што препознају и домаће финансијско тржиште и 
страни инвеститори. Очекујемо да ће то резултирати и 
склапањем аранжмана са ММФ- ом“, истакла је гувернер 
Табаковић, и подсетила да је раст БДП у 2013. години 
био 2,5 одсто.

Пред Владом је тежак задатак

Мере Владе Републике Србије представљају стубове 
економске реформе, на челу са премијером, који 
је, први пут у савременој историји Србије, изашао 

пред грађане са потпуно отвореним политичко-економ-
ским питањима, са решењима која подразумевају одри-
цање, а да за то има већинску подршку грађана. Решавање 
многих проблема код фирми у стечају и у реструктуирању, 
као и рационализација рада јавних предузећа само су неке 
од „горких пилула“, које ћемо морати да прогутамо да би 
оздравили нашу привреду. 

Овим речима народна посланица Александра Томић, 
председница скупштинског Одбора за привреду, реги-
онални развој, трговину, туризам и енергетику, описује 
мере Владе Републике Србије за опоравак српске привре-
де, и каже:

- Стубови економске политике које је премијер дефини-
сао су, пре свега, пореске олакшице за запошљавање, 
отварањем нових радних места, којим држава преузима 
обавезе пореза и доприноса у вредности од 65-75 одсто, 
зависно од броја новозапослених у наредне три године, 
које је кроз законске предлоге Скупштина Србије већ 
усвојила. Ту је и кредитирање микро, малих и средњих 
предузећа, ради напретка ликвидности у вредности до 
25 милиона евра на 18 месеци по предузећу, у обиму 
од 1,2 милијарде евра преко пословних банака, са пред-
виђених 60 милиона евра субвенција за самозапошља-
вање. Још један стуб је и борба против сиве економије, 
која мора да се огледа кроз жестоку контролу пореске 

политике, максималну проверу имовине, као и нову по-
реску политику уједначавањем критеријума за обрачун 
паушалног пореза. До сада су адвокати и лекари у при-
ватном сектору били заштићени од државне контроле, 
јер нису чак ни били у обавези да прикажу финансијске 
извештаје Агенцији за привредне регистре. Повећањем 
паушалних пореза од 42 одсто за адвокатске услуге, а 
за друге бранше 15 одсто, док за неке важи и смањење 

АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ, народна посланица

Женско предузетништво        као развојна шанса

Долази време жена 
менаџера

да ли сте 
задовољни 
бројем жена на 
руководећим 
местима у великим 
привредним 
системима?
- У великим привредним системима, који су 

у приватном власништву, владају жене, али у 
друштвеним, јавним предузећима статистика иде у 
корист мушкараца. Жене на важним позицијама у 
држави дале су подстицај женама у привреди да треба 
да се изборе за позиције које им припадају. Да ли је број 
задовољавајући? Он ништа не значи, ако праве жене 
нису на правом месту. Време жена менаџера и доносиоца 
важних одлука у привреди тек долази.
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од 10 одсто, послата је порука да Влада жели да уведе 
ред у јавне финансије. 

Премијер је посебно говорио о подизању грађевин-
ске индустрије и јефтиној станоградњи...
- Подизање грађевинске индустрије потребно је да би 

се зауставио пад, који је у 2013.  био 27 одсто, са тенден-
цијом даљег пада. Покретањем инфраструктурних проје-
ката, изградњом јефтиних станова за младе, за војску, 
за МУП, покретањем тржишта некретнина зауставиће се 
сви негативни ефекти у овој грани привреде, и повећати 
економски раст. Србија је доживела велику несрећу са 
незапамћеним поплавама, али се Влада, на челу са Алек-
сандром Вучићем, добро показала и није одустала од ре-
формског пута, већ напротив, само иде напред.

Како Народна скупштина може да допринесе бржем 
привредном опоравку земље?
- Народна Скупштина је важна институција за све проме-

не у друштву. То је место где се креирају закони, који тре-
ба да обезбеде механизме у привреди, да би се покренуло 
тржиште роба и услуга, повећала конкуренција, а Србија 
постала економски интересантнија за улагања страних 
и домаћих инвеститора, чиме би обезбедила економски 
раст. Побољшањем тржишне економије стварамо могућ-
ности за социјалну правду, за стабилан систем финанси-
рања пензионера, социјалних категорија и рањивих група. 

То је место где се суочавају сви субјекти у друштву, који 
се много пута не виде, не чују, међусобно не разговарају, 
а онда се, након расправа, удружују, постају друштвено 
корисни и свака сујета нестаје. Инструменте економске 
реформске политике у Србији чини 21 решење - закон о 
раду, о стечају, о приватизацији, о осигурању, о инвести-
рању, закон о планирању и изградњи и други - које ћемо 
усвојити током јула, као и ребаланс буџета, који неминов-
но треба усвојити, пре свега, због санирања штете настале 
због поплава у Србији, а онда и због нових закона. Посла-
ници, који долазе из локаних самоуправа, отворено при-
чају о проблемима у јавном сектору, запосленима, буџету. 
Важно је да слушамо једни друге, али и да чујемо, јер је-
дино тако можемо помоћи грађанима Србије, који су нас 
бирали.

Да ли ће се, по новим законским решењима, предузет-
ништво прилагођавати женама? Да ли ће жене моћи 
лакше да оснивају и развијају сопствени бизнис?
- Услови који сада важе за женско предузетништво исти 

су као што су били. Финансирање из Фонда за развој, које 
је било у јако малом обиму, због немогућности гаранција, 
сада више не постоји. Повећањем паушалног пореза настају 
додатни притисци на власнице сопственог бизниса. Како 
су жене борбеније, адекватно се носе са свим проблемима. 
Препреке типа да свега 15 одсто жена поседује имовину 
на своје име, коју може да дâ као гаранцију за сопствени 
бизнис, или да свега девет одсто пољопривредница по-
седује земљиште на своје име, јесу њихова свакодневица. 

Потреба је да Влада усвоји Стратегију развоја предузет-
ништва у Србији до 2018. године, којом би поставила ок-
вире за развој овог сектора, ради отварања финансијских 
компоненти ЕУ за подршку. Конкретно, сада нема олакши-
ца за сопствени бизнис само зато што сте жена. Чланице 
Удружење привредница Србије нису чекале да им неко 
нешто дâ, него су учествовале на међународном конкурсу 
и добиле пројекат, у сарадњи са Народном скупштином, 
чији је крајњи циљ усвајање документа, којим би се дала 
подршка женском предузетништву у Србији, а заузврат, 
заједнички са посланицима, у многим градовима одбо-
рнице и локалне функционерке биће едуковане о потреби 
развоја женског предузетништва у Србији.  

Како је могуће у будућности постати успешна по-
словна жена у Србији? Да ли ће то и даље зависити 
само од способности жене, или ће држава давати и 
неке олакшице? 
- Усвајањем Стратегије, дефинисањем Акционог пла-

на, финансијском подршком, новим законским решењи-
ма, успешне жене ће препознати предности које треба 
да искористе. Држава је ту да помогне, али потребна је и 
лична способност сваке предузетнице понаособ. Србија 
ће сигурно прећи све ове кораке, да би олакшала посло-
вање женама, али и да би испунила и европске стандарде. 
Олакшице треба да се виде кроз пореске стопе, боље кре-
дитне понуде, помоћ на почетку бизниса. Женско преду-
зетништво не сме да буде сврстано у социјалну категорију 
друштва, већ у развојну шансу привреде Србије.



С обзиром на велике поплаве које су захватиле нашу 
земљу и читав регион, компанија „Телеком Србија“ 
одмах се ангажовала на успостављању функциони-

сања телекомуникационог саобраћаја. Наше екипе су без 
прекида биле на терену и, у сарадњи са кризним штабо-
вима у целој Србији, чиниле све да се поново успостави 
телефонски саобраћај у угроженим подручјима. Највише 
проблема било је са електричним напајањем, због чега су 
реаговале екипе са мобилним агрегатима, које су, уз по-
моћ надлежних служби, на терену долазиле до погођених 
локација камионима или чамцима и стављале у функцију 
афектирану опрему, базне станице мобилне телефоније, 
радио-линковска чворишта...  

Велики проблеми били су и на системима преноса до 
мрежних елемената, а долазило је и до прекида на оптич-
ким кабловима услед поплава или одрона, који су реша-
вани тако што су коришћени ваздушна мрежа, самоноси-
ви каблови и алтернативе попут радио-линкова. Да би се 
обезбедила покривеност сигналом мобилне телефоније, 
употребљаване су и тзв. покретне базне станице, које су 
инсталиране на подручју Обреновца и Шапца. Такође, на 
појединим локацијама, као превентива, инсталирани су и 
привремени радио-линкови за обезбеђење транспортне 
видљивости у случају прекида постојећих оптичких ка-
блова. 

Менаџмент компаније био је у сталном контакту са репу-
бличким и локалним кризним штабовима, у настојању да 
изнађе све начине како би се заједнички побољшала ситу-
ација и помогло људима у невољи, водећи при том рачуна 
о стабилности и функционисању читавог телекомуника-
ционог система.  У циљу што ефикасније комуникације, 
кризним штабовима у Србији компанија је уступила са-
телитске телефоне, а члановима штабова и волонтерима 
поклонила већу количину мобилних пуњача за телефоне, 
као и 60 СИМ картица без лимита, 300 припејд картица 
са кредитом и 60 мобилних телефона. Одмах по отва-
рању наменског рачуна Владе Србије за помоћ угроженом 
становништву, „Телеком Србија“ био је међу првима који 
су се одазвали апелу и уплатио пет милиона динара као 
хитну помоћ. Компанија је уступила и преносиви пуњач за 
мобилне телефоне, који је транспортован у Обреновац и 
донирала гориво за Центар за дијализу у Лазаревцу, а за-
послени су и појединачно упућивали помоћ кризним шта-
бовима, Црвеном крсту, пријемним центрима...

Како би се помогло становништву погођеном поплава-
ма, активиран је хуманитарни СМС број 1003 који важи за 
све три мреже, путем којег се прикупљају средства за по-
моћ угроженима. Корисници МТС -а показали су изузет-
ну хуманост, и већ током првих десет дана послали ско-
ро 700.000 порука и донирали скоро 70 милиона динара, 

КРУШЕВАЦ

Болнички кревети из Швајцарске

Телеком Србија помаже           угроженима у поплавама

Општој болници Крушевац уручена је вредна донација швајцарске 
болнице Kantonsspital Obwalden, која је обезбеђена захваљујући 

ангажовању Крушевљана, драгице и драгана Миладиновић, и Мартине 
и Ивана Манојловић. Тим поводом, у Крушевцу је боравио и министар 
одбране Братислав Гашић. Вредност донације је више од 200.000 евра, 
а састоји се од 65 аутоматских болничких кревета са душецима, 200 ки-
лограма постељине и 500 комплета униформи за средњи и нижи меди-
цински кадар. Корпорација „Трајал“ обезбедила је превоз хуманитарне 
помоћи. Према речима директорке Болнице, др Слободанке Јотић, бол-
нички кревети нису обнављани најмање 35 година, а нова опрема распо-
ређена је на одељења интензивне неге, ортопедије и неурологије. Сви 
организатори ове хуманитарне донације добили су захвалнице од кру-
шевачке Опште болнице, а швајцарска болница Kantonsspital Obwalden 
добиће захвалницу града Крушевца и сребрњак са ликом цара лазара и 
царице Милице.

ХУМАнОСТ нА делУ
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ЧУКАРИЦА

Хуманитарни 
фудбалски турнир 

Општински одбор СнС Чукарица ор-
ганизовао је хуманитарни турнир 

у фудбалу. Ово хуманитарно спортско 
дружење одржало се на Кошутњаку, на  
теренима за мали фудбал у СРЦ „Пионир-
ски град“. Победник турнира била је еки-
па МО Старо Жарково – Сложна браћа. 
Испред ОО СнС Чукарица, турнир су от-
ворили др Владимир Орлић, народни по-
сланик, и Војкан Станковић, координатор 
канцеларије за младе у ГО Чукарица. Сав 
приход од турнира уплаћен је на рачун 
који је Влада РС отворила за помоћ по-
страдалима у поплавама.

Телеком Србија помаже           угроженима у поплавама

који ће бити упућени онима којима је то тренутно најнеоп-
ходније. У сарадњи са Министарством здравља Републике 
Србије, Телеком Србија  покренуо је и број 0800-222-333 
путем којег се могу добити инструкције за поступање у 
ванредној ситуацији током и након поплава. Поред ових 

савета, бесплатним позивом на број корисници могу да 
добију и информације у вези са чишћењем, упутства како 
поступати са храном, припремом хране и личном хигије-
ном, као и инструкције у вези са професионалном и меди-
цинском помоћи. Да би се омогућила што ефикаснија ко-
муникација  између људи угрожених поплавама и њихових 
породица, компанија је омогућила  бесплатно коришћење 
интернета за друштвене мреже Фејсбук и Твитер путем 
мобилних телефона током трајања ванредне ситуације. 
Донета је  одлука да се продужи рок за плаћање април-
ских рачуна за телекомуникационе услуге до краја маја. 
Компанија је умањила износе претплата за мај за фикс-
ни телефон, АДСЛ интернет, ИПТВ услугу и БОКС пакет. 
Корисници наведених услуга из општина Обреновац и 
Крупањ, као и из места Јамена биће ослобођени плаћања 
претплате за месец мај. Наши корисници из других под-
ручја, који су били угрожени поплавама и чији су телеко-
муникациони сервиси били у прекиду дуже од једног дана 
(а краће од седам дана) ослобођени су плаћања половине 
месечне претплате  за све фиксне сервисе (АДСЛ, ИПТВ, 
фиксни телефон) и БОКС пакет за мај. Поред тога, поме-
рен је и рок за плаћање рачуна за услуге мобилне и фиксне 
телефоније за мај 2014. Нови рок за плаћање рачуна је 20. 
јул 2014. године и односи се на кориснике са подручја ди-
ректно погођених поплавама.

Директни позиви у Кризни штаб
С обзиром да ванредна ситуација са собом носи и поја-

чан интензитет телефонског и интернет саобраћаја, (у 
четвртак, 15. маја забележен је најинтензивнији мобилни 
саобраћај у историји пословања компаније), проширили 
смо саобраћајне руте између појединих мрежних елеме-
ната, као и рута између оператора. Број за хитне позиве 
112 преусмерен је на одговарајуће  бројеве, у оквиру 
Кризног штаба, да би корисници, без обзира на доступ-
ну мрежу, могли да упуте захтев за помоћ.
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У служби грађана: Екипе 
„Телекома“ санирају 

оштећене каблове на 
поплављеним подручјима

Турнир у Кошутњаку



ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Премијер Републике Србије, Александар 
Вучић, обишао је поплављена подручја 
и разговарао са грађанима Обреновца и 
Крупња


