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УВОДНИК

Драги пријатељи,

П

оносан сам што је борд директора ММФ-а одобрио Србији трогодишњи аранжман, и што нам је
ова важна међународна институција, на тај начин, указала велико поверење. Србија је, политиком и реформама које проводи, показала да је земља на коју могу
да рачунају и Европа, и свет. Наши следећи задаци су
да се придржавамо споразума који смо потписали, и
да се трудимо да увећавамо привредни раст.
То не радимо ни због кога другог, већ због себе,
да се неко у будућности не би бавио проблемима
којима се ми данас бавимо. Циљ реформских мера је
да некој следећој влади у наследство оставимо јавни
дуг у опадајућем тренду, нижи дефицит, максимално
до три-три и по одсто, значајно нижу стопу незапослености од оне коју смо наследили...
Реформске мере нису само успех Владе, него и грађана који су одлично разумели шта
Влада ради. Грађани су видели да наша марљивост доноси резултат.
Србија данас, први пут у новијој историји, у прва два месеца ове године, скоро да није
имала дефицит. Већ сада се види да ће економски подаци ове године бити далеко
бољи од очекивања и процена, а јасно је да је наплата пореза двоструко већа у односу
на почетак прошле године. Као што видите, имамо озбиљне показатеље да се стање
поправља, а за годину дана резултати ће се још боље видети.
Већ сада може да се осети колико је Србија цењена у свету због другачијег приступа
економским проблемима и због прихватања тежег пута у њиховом решавању, без било
каквих притисака споља. Већина земаља и људи увек прихвата онај лакши пут, али
истина је да ће увек више бити поштован онај ко прихвата тежи пут. И зато понављам,
по ко зна који пут, да Влада Србије неће одустати, да ће спровести економске реформе
и да ће учинити све да Србија буде здрава земља.
О томе како Србија мења своје место у свету говори податак да сам се, у последњих
десет месеци, састао са више председника држава, премијера и шефова дипломатије,
него сви остали у претходних девет година. Определили смо се за то да градимо
пријатељства на свим меридијанима, да учимо од оних који су брже напредовали, да
ширимо своје видике, проширујемо тржиште и свакоднвено се боримо за инвестиције.
У тој борби веома су важни активност и сарадња у региону. Сасвим нам је јасно да
нема економског напретка без политичке и економске стабилности, зато градимо
мостове пријатељства, добрих комшијских односа и економске сарадње. Нама нису
потребни проблеми у Босни и Херцеговини, у Македонији, Црној Гори, у односима са
Хрватском и са Словенијом, или са било ким другим. Ми хоћемо стабилност, да радимо, градимо и да растемо.
Наш циљ је да од Србије направимо модерну, успешну земљу задовољних људи који
ће се борити за своју будућност, који неће чекати да им нешто падне с неба. И опет
вас, пријатељи, позивам да се сви заједно још снажније боримо за своју децу и за своју
земљу.
Београд, фебруар 2015.
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У ЖИЖИ

Борд директора
Међународног
монетарног фонда
одобрио је склапање
аранжмана из
предострожности
са Србијом

Сигнал да је Србија
на добром путу
- Ово је важна вест за
инвеститоре да дођу у Србију,
а вест је и за грађане да смо
добро радили и да смо, што је
много важније, на добром и на
сигурном путу

Б

орд директора Међународног монетарног фонда донео је 23. фебруара одлуку о склапању трогодишњег
аранжмана из предострожности са Србијом, вредног
око 1,2 милијарде евра. То је још један важан сигнал за цео
свет да је Србија на правом путу и да ће, ако буде имала
снаге да имплементира све што је договорено и проведе
до краја све тешке мере, бити једна од најуспешнијих земаља у региону. То је, заправо, сигнал инвеститорима да
дођу у Србију, да имамо пуну сигурност државних гаранција и банкарског система.
„У тренутку када у добром делу Европе има земаља које
не знају којим путем желе да иду, Србија предузима храбар, тежак, озбиљан и одговоран пут. Аранжман са ММФом је важан сигнал инвеститорима да долазе у Србију, а
сигнал је и за грађане да смо добро радили и да смо, што
је много важније, на сигурном путу. Влада је одлично реализовала све претходне мере, које су важне за добијање
аранжмана са ММФ-ом“, рекао је председник Владе, Александар Вучић, и нагласио захвалност Киму Деахенгу, сталном представнику ММФ-а:
„Са њим имамо изузетну сарадњу и помаже нам у свему
што радимо, као што нам помаже и Тони Верхејен и комплетна екипа људи из Светске банке у Србији“.
На питање за шта би Србија могла да употреби око 1,2

- Влада неће бити задовољна док дефицит не
спадне на 500 милиона евра. Кад се то догоди,
Србија ће спадати у ред веома успешних земаља,
када је реч о буџету и фискалном дефициту. Онда
можемо пуним плућима и пуним једрима да идемо
у повећање раста
милијарде евра, колико ће на основу аранжмана бити
доступно, премијер Вучић је одговорио:
„Влада Србије у овај аранжман не улази због новца,
већ због програма и плана који је направила. То што ћемо
имати милијарду коју можемо да искористимо, уопште
нам није потребно. До јуна или јула нама новац није потребан, осим за „роловер”, односно за враћање старих
кредита кроз узимање нових. Аранжман са ММФ-ом нам
је потребан због сигурности, инвестиција, за одобрење
плана за будућност, за гаранције да се Србија налази на
сигурном путу“, поручио је премијер.
На питање да ли би део тог новца, ипак, могао да иде у
потрошњу, премијер је одговорио да то није опција, посебно што је план да се дефицит буџета у наредним годинама смањује. Наиме, планирани дефицит за 2015. је око
милијарду и по евра, што је много мање него у претходним
годинама, а могао би да буде и мањи од планираног.
„Већ догодине дефицит ће морати да се спушта. Влада
Србије неће бити задовољна све док дефицит не спадне
на 500 милиона евра. Кад се то догоди, Србија ће спадати у ред веома успешних земаља, када је реч о буџету
и фискалном дефициту. Онда можемо пуним плућима и
пуним једрима да идемо у повећање раста“, објашњава
премијер Вучић.
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Заједничке седнице влада Србије и Македоније у Скопљу (горе), и Србије и Словеније у Љубљани (доле)

Још снажнија борба
Србија посвећена стабилности и сарадњи у региону

Ј

Током прошлог месеца, одржане су заједничке седнице Владе
Србије са Владом Македоније и Владом Словеније, а премијер
Вучић присуствовао је инаугурацији нове председнице Хрватске

едан од приоритетних интереса наше државе, на
инвеститора и страних финансијских организација у
којем увек инсистира председник Владе Републике нашу државу. Србија је тако, на седмогодишњем нивоу,
Србије, Александар Вучић, јесте очување полиуспелa да добије 12 oдсто камате за динарска средства,
тичке, регионалне и унутрашње економске стабил- а пре само две године, за време претходне власти, задуности. Одговорна власт мора да ради оно што је
живали смо се чак осам одсто - и то у еврима!
дугорочно добро за грађане, а не да води политику
Ове чињенице показују да светске међународне фикојом стиче популарност, а угрожава будућност државе,
нансијске организације и те како имају поврење у мере
чега ових дана има на претек, и у Европи, и у свету.
фискалне политике Владе и очување монетарне стабилСрбија се данас озбиљно понаша, не доводећи у пиности земље.
тање будућност генерација које ће
Србија је заслужила поверење екостасавати, неодговорно и бахато тро- Премијер Александар
номских и политичких међународних
шећи више него што се зарађује. И то
Вучић, у последњих десет организација, али и држава широм Евне зато што је неко са стране рекао да
ропе и света. О томе сведочи податак
тако треба да ради, већ због одговор- месеци, састао се са више
да се премијер Вучић, у последњих
председника држава,
ности људи који је воде, који спродесет месеци, састао са више предпремијера и шефова
воде тешке реформе које ће довести
седника држава, премијера и шефова
до оздрављења, не водећи рачуна о
дипломатије, него сви остали у претдипломатије, него сви
својој популарности.
ходних девет година.
остали у претходних
„Верујем да ће дефицит и у првом
Србија данас има најбоље односе
девет година
кварталу, и на крају године, бити
са Македонијом, Црном Гором, БиХ,
мањи од предвиђеног. Први пут и у
а готово свакодневно јача везе са
стручној јавности постоји неподељено мишљење да су
Хрватском, Мађарском и Румунијом. Премијер Вучић
мере, које смо предузели, добре за нашу земљу. Опреприсуствовао је инаугурацији председнице Хрватске,
делили смо се да све што радимо, радимо у договору са
Колинде Грабар Китаровић, а одржане су и заједничке
ММФ-ом и Светском банком“, каже премијер Вучић.
седнице Владе Републике Србије са Владом Републике
Према његовим речима, држава има значајну суму
Македоније у Скопљу, и Владом Републике Словеније у
новца у еврима, а динарске обвезнице користи за роЉубљани.
ловер. Управо оне показују велико поверење страних
Седници у Скопљу претходио је сусрет двојице пре-
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ПОСЕТА КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ

Тражи се најбољи
менаџмент за Железару
Влада Републике Србије, после дугих и тешких преговора, одбацила је
понуду „Есмарка“ за приватизацију Железаре „Смедерево“, јер нису били
прихватљиви услови које је поставила америчка компанија. Српска Влада одмах је стартовала са планом Б и тражењем најбољег менаџмента на
међународном нивоу, који ће бити под пуном државном контролом, како
би фирма наставила да послује до коначне продаје.
Рударско-топионичарски басен Бор

за српску економију
мијера Александра Вучића и Николе Гуревског, а делегације су разговарале о унапређењу економских односа
и потписале седам билатералних споразума о сарадњи.
Веома сликовит пример сарадње је заједничка набавка
вакцина, којом ће бити остварене уштеде у буџету обе
државе. Представници влада Србије и Македоније разговарали су о завршетку Коридора 10, изградњи 400киловолтне далеководске мреже између Ниша и Штипа,
изградњи гасне конекције Врање-Куманово, железнице
до Грчке, али и о отварању заједничких дипломатскоконзуларних представништава у појединим земљама.
И седница у Љубљани била је веома конструктивна.
Констатовано је да је Словенија пријатељска земља,
важна на нашем европском путу, али и веома значајан
економски партнер, јер имамо све већу спољнотрговинску размену. Пре заједничке седнице, премијер Вучић
имао је одвојени састанак са словеначким колегом, Миром Цераром, а истовремено су одржани билатерални
сусрети ресорних министара и генералних секретара
две владе. Премијер Вучић састао се и са председником
Словеније, Борутом Пахором, као и са председником
Државног збора Словеније, Миланом Брглезом, а одржана је и словеначко-српска пословна конференција у
Привредној комори Словеније.
Током свих састанака, истакнут је значај европског
пута Србије и послата је порука да ће се заједнички
решавати процедуре за лакши улазак српских фирми на
словеначко тржиште. Премијер Вучић честитао је словеначком колеги на реформама које спроводи, истичући
да много можемо да научимо од Словеније, која ће у
овој години имати привредни раст од 2,5 одсто, а да се
нада да ће Србија такав раст имати у 2017. Разговарало
се и о сарадњи у наменској индустрији, грађевинарству,
изградњи пруге Београд-Будимпешта, пројекту Београд
на води, прехрамбено прерађивачкој индустрији...
Сви ови значајни сусрети и договори, који воде ка јачој

Завршетак приватизације
У договору са ММФ–ом и и Светском банком, Србија
ће коначно, после 15 или 20 година, завршити, крајем
јуна 2015, са процесом транзиције и постаће земља тржишне привреде. Велики број страних компанија заинтересован је за гринфилд инвестиције, а само од почетка 2015. имамо четири велика нова инвеститора.
Према речима премијера Вучића, очекивана висина
инвестиција (средства која иду преко СИЕПА) је 349
милиона евра, а очекује се отварање нових 21.235 радних места.
На прагу смо споразума са Клеменсом Тенисом,
највећим произвођачем меса у Немачкој, за улагање у
домаће сточарство
Турска „Халк банка“ купила је Чачанску банку, а
очекује се да „Мирабанк“ почне да ради као банкарска
гринфилд инвестиција, прва од 2008. Тиме се широм отварају врата за турске и арапске инвеститоре
Светски позната италијанска компанија „Фереро“
заинтересована је да уложи новац у сомборску фирму
„Алекса Шантић“
Имамо више потенцијалних инвеститора за „Азотару“, пре свега руске и мађарске компаније. За различите
делове „Прве петолетке“ заинтересоване су немачке и
италијанске компаније
Са ФАП-ом се приводи крају прављење споразума о
заједничком улагању са финском компанијом „Сису“
Имамо заинтересоване улагаче за финансирање
производње у Рударско-топоиничарском басену „Бор“,
међу којима су кинеске и индијске компаније.

економској сарадњи у региону, заједно са поверењем и
признањима која стижу из међународних финансијских и
политичких институција, показују да Србија мења своје место у свету, и да је постала озбиљна, одговорна и нормална
земља.
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МИНХЕНСКА БЕЗБЕДОНОСНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Током Минхенске безбедносне конференције, премијер Александар Вучић сусрео се са
бројним светским званичницима, искористивши тако још једну прилику да обезбеди
додатну подршку за оснаживање српске економије и провођење реформи

Морамо да сачувамо
П

редседник Владе Републике Србије, Александар Вучић,
учествовао је на Минхенској безбедносној конференцији, током које је имао низ билатералних сусрета са
светским званичницима, а говорио је и на Панел дискусији
„Украјина и нерешени конфликти у Европи“, искористивши
тако још једну прилику да се обезбеди додатна подршка за
оснаживање српске економије и провођење реформи - главних
предуслова стабилности наше државе.
Цитирајући Хегела, да истинска трагедија у свету није сукоб

између добра и зла, већ сукоб између два права, премијер Вучић обратио се присутнима на панелу и истакао да је мир данас
потребан више него икада, а да ће се свет, у супротном, суочити са катастрофом.
„Србија може да буде од помоћи у проналажењу решења.
Животи људи су најважнији. Сада је најбитније да сукоби престану и да наши руски и украјински пријатељи више не гину“,
рекао је премијер Вучић, и нагласио да је Србија на путу ка ЕУ,
да не балансира између Русије и ЕУ, већ да има свој пут.

Унапређење односа
Србије и НАТО
Премијер Вучић разговарао је са генералним секретаром НАТО, Јенсом Столтенбергом, о присуству КФОР-а на КиМ, сарадњи
кроз Партнерство за мир, а обавестио га је о
наставку дијалога са Приштином.
„За нас је најважније присуство снага
КФОР-а на КиМ, као и гаранције које сте
дали за безбедност Срба на КиМ. Односи
Вучић и Столтенберг

између земаља региона западног Балкана
су побољшани, што значи да је регион стабилан, а учинићемо све да задржимо ту стабилност “, рекао је премијер Вучић.
Генерални секретар Столтенберг нагласио
је да жели даље јачање и унапређења односа Србије и НАТО, и поздравио наставак
дијалога Београд-Приштина, похвалио
реформе које спроводи Влада Србије, нагласио да је Србија веома важан партнер НАТО,
кроз програм Партнерства за мир, и додао
да њега, поред професионалног односа, за
Србију пре свега вежу лични односи.

МИНХЕНСКА БЕЗБЕДОНОСНА
КОНФЕРЕНЦИЈА
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Нове азербејџанске инвестиције
Председник Азербејџана, Илхам Алијев, и премијер
Вучић разговарали су о билатералним односима, економској сарадњи и инвестицијама у Србији, о већем ангажовању компанија из Азербејџана у инфраструктурним
и енергетским пројектима у Србији, као и евентуалном
учешћу у приватизацији јавних предузећа. Премијер Вучић предао је председнику Алијеву списак компанија које
су у процесу приватизације и обавестио га о економским
реформама које је предузела Влада. Српски премијер
изразио је задовољство због брзине којом напредује изградња деонице Коридора 11, коју гради азербејџанска
компанија „Азвирт“. Председник Алијев истакао је да
компаније из његове земље све више улажу у пројекте
ван Азербејџана.
„Када инвестирамо ван земље, гледамо да то буде
у пријатељским државама“, нагласио је азербејџански
председник и прихватио позив премијера Вучића да посети Србију.

Садржајни разговори: Премијер Вучић са Џозефом Бајденом,
потпредседником САД

Веће ангажовање
баварских компанија
У разговору са Беатом Мерк, министарком за ЕУ у Влади
Покрајине Баварске, српски премијер истакао је немачке
инвестиције, председавање Србије ОЕБС-у и европски пут
Србије, који не би био могућ без подршке Немачке. Према
његовим речима, Србија чини све да побољша економску
ситуацију, а закључивање споразума са ММФ-ом биће још
један доказ успешних економских мера које проводи српска Влада. Он је од баварске министарке затражио помоћ
у преношењу праксе и изградњи предузетничког духа у

Сусрет са Беатом Мерк, министарком за ЕУ
у Влади немачке Покрајине Баварске
Србији, као и веће ангажовање компанија из Баварске.
„Ви чините велики напредак у развоју и реформама, и ја
знам да то захтева огромне напоре. Зато желим да дођем
у Србију како бих поздравила ваш успех и унапредила
нашу сарадњу“, истакла је Меркова, која почетком марта
долази у Београд.

мир и стабилност
Говорећи о украјинској кризи, премијер Вучић инсистирао је
само на једној ствари – да се сачувају људски животи, јер сваки
људски живот више вреди од било којег принципа.
„Ми смо тешко пропатили у 20. веку, имали смо много изгубљених живота, изгубили смо половину мушког света, и
другима понекад наносили зло. Све то није вредело људских
живота. Данас је најважније да чувамо своју земљу, животе
и мир, те је најбоље да се направи мир у Украјини, јер су сва
политичка решења боља од оних која се праве ратним путем“,
нагласио је Вучић.
Наводећи да су се у дискусијама чуле оштре речи, Вучић је
рекао да је Србија мала земља и да не може користити такве
речи, али да може јасно рећи да сматра да је мир неопходнији
него икада.
„Ми ћемо бити објективни, као мала земља која има много
искуства, и можемо бити од користи да се нађе решење. Традицонално смо добри пријатељи с Русијом, али и са Украјином,
чији територијални интегритет подржавамо, јер смо подржавали територијални интегритет Србије и свих земаља чланица
УН. Наставићемо са таквом политиком и инсистирати на међународном праву и у будућности“, истакао је српски премијер.
Током разговора са потпредседником САД, Џозефом Бајденом, премијер Вучић истакао је економске реформе које

спроводи српска Влада, споразум са ММФ који Србија склапа
у фебруару, и нагласио да ће Србија бити у стању да сачува и
економску и политичку стабилност Балкана. Он је америчког
потпредседника позвао да посети Србију, што је он и прихватио, уз речи:
„Радите сјајан посао за Србију. Желим да знате да је Србија важна земља за регион. САД подржавају европски пут
Србије и желе, заједно са Европом, да сарађују са Србијом
и на пољу енергетике и евроинтеграција“. Потпредседник
Бајден упутио је позив српском премијеру за званичну посету
Вашингтону.
Премијер Вучић изразио је уверење да ће доћи до
унапређења и још ближих односа са Вашингтоном.
„Бајден је рекао да Србију сматра једном од најзначајнијх
земаља у југоисточној Европи, и да је важно што су предузете
тешке, озбиљне и одговорне реформе. Веома сам задовољан и
другим разговорима које сам водио на маргинама Безбедносне
конференције. Велика је ствар за мање од 24 сата разговарати
са Јенсом Столтенбергом, Викторијом Нуланд, сенаторима и
потпредседником Бајденом. Када то све успете, морате да будете задовољни. Наше је да сачувамо земљу у овом турбулентном
времену, да сачувамо мир и стабилност и унапређујемо економију“, рекао је премијер после званичних сусрета.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА
Марко Ђурић,
директор
Канцеларије
за КиМ

- У свим напредним друштвима
имовина је светиња, а свака сенка
која би пала на легалност и правичност решења тог питања на КиМ
још би више економски дестабилизовала то друштво. Разуме се да
ниједан озбиљан инвеститор неће
бити спреман да послује у средини
у којој је се питање имовине занемарује или релативизује

Хитно решавати питање

З

а председника Владе Републике Србије, Александра
Вучића, који је недавно посетио Косовско поморавље, грађани су приредили дочек какав се не памти у
овим крајевима, са приметном радошћу, небројеним
српским заставама, цвећем, позитивном енергијом и
пробуђеном надом поздравили. Повод за посету био је симболични чин отварања породилишта, који одражава саму суштину
проблема са којима се Срби на том простору суочавају.
Према речима Марка Ђурића, директора Канцеларије за Косово и Метохију и члана Председништва СНС, Србима у овом делу
земље над главом, као Дамоклов мач, константно стоји претња
физичког нестанка, али они, и поред егзистенцијалне неизвесности, јесу решени да опстану на својим огњиштима и ту заснивају и увећавају породице.
- Најмање што Србија може да учини за своје грађане у таквим околностима јесте да им обезбеди што квалитетнију здравствену и образовну инфраструктуру, а затим и радна места, како
би њихове заједнице постале економски самоодрживе. Да би
оваква политика имала смисла важно је да Срби у срединама у
којима имају већину и у будућности задрже политичке полуге

у својим рукама, односно да учине све што је могуће да не буду
демографски надјачани. Зато је премијер Вучић и поручио Србима у Поморављу и Грачаници да не продају земљу. Они који су
преживели безбедносне претње и егзистенцијалну неизвесност
претходних година, не би, након свега, смели да попусте под
притиском албанског капитала.
Премијер Вучић је први српски премијер који је, после 16
година, посетио овај део земље. Зашто су други премијери
заобилазили Косовско поморавље?
- За ову Владу, житељ Косовског поморавља и становник неке
централне београдске општине једнако је вредан пажње, и ту је
напросто реч о елементарном осећају одговорности према сопственим грађанима. Жао нам је што и неке претходне владе нису
следиле такву политичку етику и логику, јер да јесу ми се данас
не бисмо на готово свим пољима суочавали са потребом да решавамо тешке проблеме, у чијој генези ни на који начин нисмо
учествовали. Премијер Александар Вучић, међутим, није неко ко
јадикује над затеченим стањем, и, за разлику од својих претходника, не трага за изговорима којима би правдао нечињење. Он иде у
сусрет проблемима и биће увек тамо где је помоћ државе Србије
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Брезовица уређена и за пробирљиве туристе

Фото: Марко Ђоковић

Захваљујући Влади РС и Канцеларији коју водите, на
Брезовици је отворена нова жичара која је привукла нове
госте и допринела атрактивности овог скијалишта. Који
пројекти ће још бити реализовани?
- Општина Штрпце, у којој Срби чине већину становништва, има одрживу концепцију развоја туризма, што
је чини једном од ретких средина на Косову и Метохији
које имају потенцијал да у веома кратком року постану
економски самоодрживе. То значи да ће Влада Србије,
уколико на за нас задовољавајућ начин буду решена
нека својинска питања, моћи да уз не много напора ефи-

касно подржава економски, а тиме и биолошки опстанак
Срба у најјужнијој енклави на КиМ. Хотели „Молика“
на Брезовици и „Нарцис“ у Штрпцу делимично су реновирани и могу да задовоље прохтеве и пробирљивијих
туриста, а лепоте Брезовице и скијашки угођај који пружа готово су легендарни, тако да нема разлога да она у
блиској будућности не постане поново велики и репрезентативан туристички центар. Туристичким центром
управљају „Скијалишта Србије“ и то јавно предузеће развија стратегију будућег обогаћивања туристичке понуде
на Брезовици.

потребна. Зашто неки ранији државници нису поступали на исти
начин, биће најбоље да питате њих, под условом да можете да их
пронађете, јер наш народ оне који се превише узохоле и удаље од
грађана кажњава најтежом врстом изгнанства – заборавом.
Нормализација односа Београда и Приштине не може се
замислити без решавања питања имовине, и то не само
Комбината „Трепча“, већ свих других српских фирми и добара на КиМ. Како ће се, по Вашем мишљењу, преговори
одвијати и шта Србија може да очекује?
- У свим напредним друштвима имовина је светиња, а свака
сенка која би пала на легалност и правичност решења тог питања
на Косову и Метохији само би још више економски дестабилизовала то друштво. Разуме се да ниједан озбиљан инвеститор неће
бити спреман да послује у средини у којој се питање имовине
занемарује или релативизује на начин на који то каткад чини политичка елита у Приштини. Наша позиција не може бити јаснија
– ми то питање желимо да решавамо дијалогом у Бриселу. Када
ће разговори на ту тему почети и колико ће времена бити потребно да се дође до договора, то не зависи од нас, али сигурно
је да поруке из Приштине, које су одраз затварања очију пред
проблемом, не могу никоме донети добро. Ми имамо стратешке
смернице за те разговоре и аргументацију против свих неразумних захтева који би се могли наћи на столу. Протеклих дана су
о овој теми из Приштине стизале противречне изјаве, тако да је

не одбацујем могућност да ће представници Приштине у предстојећем дијалогу у Бриселу покушати да посегну за протестима
као изговором за неделовање, односно некооперативност и нефлексибилност, када је реч о спровођењу онога што је договорено у бриселском процесу. Очекујемо да ЕУ престане да толерише
стална одлагања у процесу нормализације односа, која Приштина
континуирано правда унутрашњим политичким проблемима.
Шта је све потребно
урадити да се учвр- Не одбацујем могућсте и оснаже српске
позиције на КиМ? Да ност да ће представници
ли бољитак за српски Приштине, у дијалогу
народ можемо оче- у Бриселу, покушати
кивати после формирања Заједнице срп- да посегну за протестима као изговором за
ских општина?
- Заједница српских неделовање, односно
општина је, у овом тренутку, наш примарни некооперативност и неинтерес, јер само она флексибилност, када је
може бити здрав основ за реч о спровођењу оноопстанак и просперитет га што је договорено у
српске заједнице на Косову и Метохији. Из месе- бриселском процесу.

најмудрије сачекати разговоре у Бриселу, како бисмо коначно
чули официјалан став Мустафине владе и Европске уније.
Како коментаришете нереде на улицама Приштине, који су
наводно настали због недоношења закона којим „Трепча“
постаје јавно предзузеће, и да ли приштинска власт може
да их искористи као изговор да не уради оно што је договорено у Бриселу, а што иде у прилог српском народу?
- Поводи за протесте дела опозиције у Приштини су само декларативно питање статуса „Трепче“ и јавни наступи министра
Јаблановића. Прави узрок кључајућег незадовољства, пре свега
младе албанске популације на Косову и Метохији, јесте осећај недостатка перспективе и економска неизвесност. Када се у ту чорбу, као зачин, дода мало десничарског популизма, добија се врло
запаљива смеша. Колико је економска ситуација на Косову и Метохији драматична можда најбоље осликавају подаци о порасту
броја миграната ка земљама Западне Европе, о чему и приштински
медији ових дана нашироко пишу. За катастрофалну економску
ситуацију на КиМ ни најкреативнији политички демагози у Приштни не могу да криве Београд, јер свима мора бити очигледно да је
овде реч о тешким унутрашњим системским проблемима. Иначе,

ца у месец истичемо да Приштина не треба да подозрева и одлаже
решавање овог питања, јер Косово и Метохија и сви становници
покрајине могу имати само корист од овог, и сваког другог корака,
који нас води у правцу сузбијања друштвене, политичке и економске ентропије у покрајини. Пошто се са Приштином ни у далекој будућности нећемо слагати када је реч о статусу Косова и Метохије,
а принуђени смо да разговарамо због боље будућности и српске и
албанске заједнице, морамо инсистирати на стварима око којих се,
уз мање или више преговарања, можемо сложити. Заједница српских општина биће кључан корак ка уређивању прилика на Косову
и Метохији и ефикасна брана од мајоризације и гажења српских
права и самосвојности у покрајини, и није уперена ни против кога.
Представници власти у Приштини, ако ни због чега другог, онда барем због сопственог кредибилитета, не треба да блокирају процес
успостављања Заједнице, будући да су се политички представници
Албанаца на то обавезали и у Бриселу, и у коалиционом споразуму,
којим је формирана садашња покрајинска влада. Иначе, Заједница
српских општина сама по себи није некакво магично решење које ће
Србима на Косову и Метохији подарити друштво благостања. Она
ће бити успешна онолико колико се њоме буде добро управљало.

српске имовине

Очекујемо да ЕУ престане да толерише стална
одлагања у процесу
нормализације односа
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Борба за

СУСРЕТИ
Током претходног месеца, премијер
Александар Вучић, у потрази за инвестицијама у српску привреду, посетио је
многе европске државе, сусрео се са државницима и важним привредницима, на
све стране шаљући поруку да је Србија,
са својим реформским курсом, добро и
сигурно место за улагање

АУСТРИЈА

Премијер Вучић и министар Себастијан Курц са
представницима српске дијаспоре

Највећи билатерални пријем
П

Александар Вучић и Хајнц Фишер,
председник Републике Аустрије

редседник Владе, Александар Вучић,
присуствовао је пријему који је, у његову част, организовао министар спољних
послова Аустрије, Себастијан Курц. На
пријему је било око 700 званица из српске дијаспоре, чиме је ово постао до сада
највећи билатерални пријем у Бечу. Премијер Вучић захвалио је Себастијану Курцу на организацији пријема и истакао да је
Аустрија наш највећи трговински партнер.
„Не обећавам вам бог зна шта, немамо ми тих могућности, у временима када
спроводимо тешке реформе, али имамо одлучност и посвећеност да направимо нешто од наше земље. Од наших аустријских

домаћина могли смо да научимо да радимо
вредније и посвећеније“, изјавио је премијер Вучић.
Министар Курц нагласио је да две године ради на интеграцијама, и управо људи
који су дошли из Србије показују како брзо
могу да се интегришу.
„Имамо пуно младих људи који овде
уче школе и који имају предност, јер су
одрасли у мултикултуралној, али и вишејезичној средини. Александре, честитам ти
на свему што си до сада урадио у Србији,
поготово на путу ка ЕУ, што је Србију учинило партнером од поверења“, нагласио је
Себастијан Курц.

ФИНСКА

Не тражимо
милостињу,
већ инвестиције

П

Премијер Вучић у разговору са финским министром спољних послова, Еркијем
Туомиојом, (лево) и са премијером Финске, Александреом Стубом, (десно)

ремијер Вучић почео је посету Финској учешћем на Бизнис форуму, у организацији њихове националне агенције
Финпро, која представља 550 финских компанија. Фински амбасадор у Србији, Пека Орпана, истакао је да финске компаније
повећавају учешће на српском тржишту и да реформски процес,
који спроводи српска Влада, доноси конкретне резултате и побољшава инвестициону климу, што Србију чини конкурентним
тржиштем.
„Српска Влада и институције вољне су да дају подршку финским компанијама и зато је добро да не оклевате, већ да одмах
почнете да истражујете српско тржиште“, позвао је Орпана.
Премијер Вучић информисао је финске инвеститоре о реформском процесу и економској ситуацији, и позвао их да у што
већем броју дођу и улажу у Србију.
„Не тражимо милостињу, реформе смо започели сами, без
притисака споља, јер желимо да будемо модерна, економски
стабилна, европска земља. Желимо здраву економију и тежак
рад“, истакао је Вучић.

Премијер Вучић састао се, затим, у Хелсинкију са председником Владе Финске, Александером Стубом, са којим је разговарао о путу Србије ка ЕУ, председавању ОЕБС-ом, односима у
региону и о ситуацији у Украјини. Српски премијер захвалио се
финском колеги на подршци коју пружа нашој земљи на путу ка
ЕУ, што је стратешки циљ Србије.
„Волели бисмо да будемо као Финска. Да тешким радом дођемо до добрих резултата“, истакао је Вучић. На састанку је било
речи и о билатералној сарадњи, економској размени која је у
порасту, као и плану за довођење већег броја финских инвеститора у Србију.
Премијер Вучић разговарао је и са председником Републике
Финске, Саули Нинистом, као и са министром спољних послова
Републике Финске, Еркијем Туомиојом. На савим састанцима
наглашено је да су билатерални односи одлични, и да их тако
и треба даље развијати. Домаћини су истакли да је Србија напредовала и честитали су премијеру Вучићу на томе, као и на
преузимању председавања ОЕБС-ом.
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инвестиције
ШВЕДСКА

БОР

Сусрети: Са првим замеником председника Парламента,
Тобијасом Билстромом, и са министарком спољних послова,
Маргот Валстром

Премијер Вучић на састанку са представницма
компаније „Ериксон“

Договори на Пословном форуму
П

ремијер Александар Вучић састао се у Стокхолму са представницима највећих шведских компанија, које учествују
на Пословном форуму, у организацији Трговинске коморе
Шведске. Обраћајући се представницима компанија „Сканија“,
„Eриксон “, „САБ“, „Aлстом“ и другим, премијер Вучић представио је програм економских и законских реформи, које спроводи
Влада Србије, и затражио савете од шведских пословних људи
о начину на који Србија може да поправи инвестиционе услове
како би привукли што већи број страних инвеститора. Српски
премијер додао је да у Србији људи морају много више да раде
како би живели боље и да ништа неће пасти с неба, што је наишло на одобравање и изазвало велики аплауз учесника Пословног форума.
Представници шведских компанија, које имају представништва у Србији, истакли су добар инвестициони основ, као и

образовану и стручну радну снагу. Нагласили су да у Србији
постоји стабилност, што је веома важан услов за привлачење
страних инвестиција. Истакнута је и важност наставка процеса
приватизације јавних предузећа, што ће побољшати економску
ситуацију у земљи.
Након обраћања на Пословном форуму, премијер Вучић састао
се са министарком спољних послова Краљевине Шведске, Маргот Валстром, као и са Tобијасом Билстромом, првим замеником
председника Парламентa Краљевине Шведске. На крају посете,
обишао је компанију „Ериксон“, гиганта који послује у 181 земљи
света, као и у Србији. Менаџмент „Ериксона“ намерава да шири
пословање, о чему су и разговарали са премијером Вучићем, а
представили су и неке иновације у мобилној телефонији и разним
сервисима, који могу бити корисне у безбедносним и транспортним системима.

НЕМАЧКА

Заједнички
до напретка

Петер Фридрих и Александар Вучић

У

Штутгарту је одржана пословна конференција „Мислите на нове могућности,
мислите на Србију“, током које је премијер
Вучић разговарао са представницима немачких компанија заинтересованих за
улагање у Србију. Форум је отворио Петер
Фридрих, министар за Европу и међународне послове Покрајине Баден Виртемберг, у Већу савезних покрајина. Фридрих
је нагласио да Србија и Покрајина Баден
Виртемберг имају традиционално добре
односе, засноване на личним везама, и
додао да стратешке односе треба развијати у области привредне сарадње, али и у
свим другим областима. Истакао је да Баден Виртемберг жели да помогне Србији у

Са Винфридом Кречманом, премијером Покрајине Баден Виртемберг
економском развоју, јер ће то читав регион захстаном, Белорусијом, Турском, тржишучинити снажнијим, као и у процесу при- тем од једне милијарде људи до кога можете доћи преко својих представништава у
друживања ЕУ.
„Европској унији потребно је проши- Србији“, истакао је Вучић и захвалио се на
рење, јер ће је то учинити јачом и ста- подршци европском путу Србије.
Поред учешћа на конференцији, предбилнијом. Представници покрајине Баден
Виртемберг предаће иницијативу у Већу седник српске владе разговарао је са Петесавезних покрајина да се што пре отворе ром Фридрихом о политичкој и економској
прва поглавља за Србију. Процес придру- ситуацији у Србији, процесу европских
жења је дуготрајан и зато треба што пре интеграција, као и ситуацији у Украјирадити на сваком његовом делу“, истакао ни. Састао се и са председником Владе
је министар Фридрих, и нагласио да је ком- Покрајине Баден Виртемберг, Винфридом
панија „Бош“ до сада уложила 70 милиона Кречманом, са којим је причао о европским
интеграцијама Србије, економској сарадњи
евра у развој својих погона у Србији.
Премијер Вучић упознао је представни- и инвестицијама. Премијер Кречман рекао
ке немачких компанија са економским и за- је да су слобода, мир, безбрижна будућконским реформама, које спроводи српска ност, трговина и напредак плодови ЕУ и да
Влада, нагласивши да Србија неће одус- су намењени свим људима који у њој живе.
тати од тешких мера у циљу оздрављења Премијер Вучић захвалио се Кречману на
помоћи компанија из Баден Виртемберсрпске економије.
„Инвеститорима нудимо добре услове, га током поплава, као и на подршци коју
боље од многих земаља у региону. Ср- ова покрајина пружа Србији на европском
бија има споразум о слободној трговини путу, а затим га и позвао да посети Србију,
са земљама ЕУ, Руском Федерацијом, Ка- што је Кречман и прихватио.
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ИНТЕРВЈУ
Владимир
Ђукановић,
народни посланик
- Немам ништа против рада независних
институција, оне су
пожељне, али код нас
оне неретко излазе из
оквира својих надлежности и претварају се
у политичке агитаторе. С обзиром на то
да њихов рад нико не
може да контролише,
а ако се усуди да то
уради, навуче на себе
њихов гнев, који се
одрази кроз медијско
разапињање оног ко је
покушао да критикује
њихов рад, поставља
се питање да ли су они
одметнути од државе и
да ли могу да раде шта
хоће, без икакве контроле

Највећи цензори су они
Медијски се разапиње свако ко постави питање контроле контролора

Н

ародни посланик Владимир Ђукановић недавно је
изнео став да је заштитник грађана, Саша Јанковић,
тиме што је изнео тврдње да ВБА прислушкује, а
није за то дао ниједан доказ, угрозио институције државе. Према његовим речима, у развијеним земљама, које и
те како поштују независне институције, било би незамисливо да се догоди да неко, коме су Скупштина и грађани
указали поверење, износи оптужбе без доказа, али да такво понашање више говори о томе каквог човека имамо на
челу веома важне институције
- Заштитник грађана је својим деловањем урушио кредибилитет те институције и више пута сам изнео становиште
да би он због тога требало да буде смењен. Оптужити
институцију каква је Војнобезбедносна агенција да мимо
закона прислушкује грађане, а да за тако нешто не пружите ниједан доказ, показује или да сте злонамерни, или да
несавесно обављате посао, најпре због незнања. Код Јан-

ковића су изражена, бар се мени тако чини, оба аспекта.
Он није ни свестан колику је параноју у друштву изазвао,
а при том је урушио, без икакве аргументације, кредибилитет ВБА. То је изузетно неодговорно. Читава његова
ујдурма завршила се тиме да је на седници скупштинског
Одбора за контролу служби безбедности, мртав хладан,
прочитао строго поверљив документ, што је заиста скандалозно, али и његовом констатацијом да он, ипак, није
тврдио да ВБА неког прислушкује, већ је имао индиције,
па је желео да провери. Извините, а ко му је бранио да
то уради? Апсолутно нико. Целу причу измислио је како
би се направила срамна кампања против једне изузетно
важне војне институције, каква је ВБА.
Како тумачите то што је у време када је Драган Шутановац био министар одбране купљен мобилни
апарат за контролу телефонских разговора, а да
ВБА о томе ништа није знала? Ко је то хтео да присл-
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кушкује грађане и како се заштитник грађана тада
Како тумачите то што је у истом тренутку Фонд за
није сетио да реагује, иако је знао да је апарат набахуманитарно право лансирао и причу о наводној одвљен?
говорности за ратни злочин начелника Генералшта- Право да вам кажем, када је то Шутановац рекао током
ба, Љубише Диковића?
скупштинске расправе, сви смо били затечени. Зашто је та
- Као изузетно добро синхронизовану акцију уперену
опрема била купљена и чему је служила, било би добро да против Војске Србије. Знам да ће сада неко да ме оптунам сам Шутановац каже. Могу да разумем да Саша Јанко- жи да сам теоретичар завере, али сувише је пуно случајвић о томе, такође, није знао ништа. Али, не могу да разу- ности.
мем његову индолентност и пасивност да се по признању
У последње време стално се износе оптужбе на
самог Шутановца уопште није заинтересовао за овај слурачун Владе РС без доказа, а некако су новинари
чај и да, рецимо, није прозвао Шутановца
БИРН-а најревноснији у томе (случај
- Један од начина урукако је прислушкивао грађане.
Етихад, коп Дрмно...). Шта је позадиЗашто Саша Јанковић баш у овом шавања власти је прича
на оваквог писања? Да ли је можда
тренутку излази са оптужбама?
реч о отпору реформама које провоо цензури, али, реците
- Поента је урушити сваку институцију
Александар Вучић, или посредном
ми било коју државу на ди
која ради на заштити државе. Премијер,
притиску на Србију због неувођења
Александар Вучић, константно истиче свету где се о тобожњој санкција Русији?
да смо ми суверена држава и да самос- цензури на свим медији- Има ту свега, али најпре мислим да
тално водимо политику. То неком смета. ма свакодневно прича и је то због изјава Александра Вучића да
Да бисте такву политику водили, мора- пише о томе да цензура
је Србија суверена држава, која ће сате да имате изузетно професионалне и постоји
мостално спроводити своју политику у
обучене службе безбедности. Мислим
њеном интересу. Овде су многи навикли
да је ВБА одлично радила свој посао,
да имају марионетске власти пуне клида је у одређеним сегментима и обавештајно и контра- моглаваца. Вучић и његов кабинет то никада неће бити,
обавештајно заиста успела да заштити интересе Војске и зато је против Вучића очигледно све дозвољено.
Србије, што је био јасан сигнал појединим структурама
Да ли у Србији има цензуре и ко то држи цензорске
да се Србија буди и да ће штитити своје интересе. Отуда
маказе? Зашто се толико инсистира на тој причи?
је било важно ангажовати неког ко ће медијски, путем
- Да, у Србији има цензуре, а највећи цензори су управо
својих наступа, урушавати кредибилитет наших служби. они који највише кукају да у Србији има цензуре. То вам
Како смо дошли у ситуацију да у Србији буде недо- је онај систем „држите лопова“, где вас лопов оптужује
дирљивих, да нико не сме да упути ниједну критику да сте лопов. Чик пробајте да објавите нешто у њиховим
на рад заштитника грађана?
медијима, а да није на линији оних који их спонзоришу
- Тако што неко одавно покушава да направи тзв. и дотирају. Један од начина урушавања власти је прича
четврту грану власти, поред законодавне, извршне и о цензури, али, реците ми било коју државу на свету где

који се жале на цензуру
судске, којој отприлике нико ништа не сме да каже, јер
су они наводно најпозванији да врше контроле комплетног друштва. Да се разумемо, немам ништа против
рада тих институција, оне су свакако пожељне, али код
нас оне неретко излазе из оквира својих надлежности
и претварају се у политичке агитаторе. Ту нема ни „Н“
од независности. С обзиром на то да њихов рад нико не
може да контролише, а и ако се усуди да то уради навуче на себе њихов гнев, који се одрази кроз медијско разапињање оног ко је покушао да критикује њихов рад,
поставља се питање да ли су они одметнути од државе
и да ли могу да раде шта хоће, без икакве контроле?
У правној и политичкој теорији све чешће се поставља
питање - ко контролише контролоре? Баш ме занима да
ли у државама, које се толико жестоко залажу и стају у
одбрану Саше Јанковића, сме омбудсман да јавно прочита строго поверљив документ њихових служби? Или
да, без икаквих доказа, изнесе тврдњу да њихове обавештајне службе прислушкују грађане? То је просто немогуће.

се о тобожњој цензури на свим медијима свакодневно
прича и пише о томе да цензура постоји? То је ван логике и ван памети. Али, потребно је ићи Гебелсовским
системом - сто пута изречена лаж, постаје истина. Потребно је константним понављањем - да је Вучић главни цензор - убедити народ да је то заиста тако. На сву
срећу, та прича им не пролази, али, с времена на време,
они је активирају, како би додатно урушавали кредибилитет Александра Вучића и Владе коју предводи. То вам
је слично са причом о томе да је Вучић диктатор. Молим
вас, знате ли макар једну диктатуру на свету у којој се о
диктатору сваки дан пише и говори путем медија да је
диктатор? Или где полиција испребија брата тог истог
диктатора на мртво име? Понављам, све се то лансира
искључиво због тога што ова Влада, односно сам најпре
председник Владе, Александар Вучић, не пристаје да
буде ничија марионета и да било коме послушно клима
главом. То је највише смета онима који нису навикли да
српско руководство има сопствени став и да се бори у
интересу своје отаџбине.
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ПАНОРАМА
Алибунар

1. Апатин

Формирани стручни савети
Формирали смо стручнe саветe, у чијем
саставу су образовани и стручни људи који ће
радити на анализирању и решавању проблема
са којима се сусрећу грађани. Свакодневно указујемо на неспособност тренутног општинског
руководства и припремамо програме како да
се унапреди живот становника наше Општине.
Грађани су имали прилику да се упознају са
повереницима стручних савета, на штанду на
апатинској пијаци, где су дељени пакетићи и
календари, и учлањено је много људи.

2. Пландиште

Пакетићи за најмлађе
Члан Главног одбора СНС, Тихомир Арсић,
одржао је предавања у школама у Хајдучуци у
Пландишту, на тему Првог светског рата, а затим је разговарао са члановима ОО о проблемима и акцијама у Пландишту. Наша чланица,
сликарка Млађана Поповић, одржала је самосталну изложбу у Културно-образовном центру.
Након паљења бадњака, испред цркве дељени
су божићни пакетићи малишанима, које су припремили наши чланови и донатори.

3. Љиг

Помоћ за породиље и студенте
Председник Општине, Драган Лазаревић, угостио је породиље са територије наше
Општине и уручио по 30.000 динара за свако
новорођенче у 2014. години. Програм подршке породиљама покренут је на иницијативу
ОО СНС Љиг и реализује се од када је наша
Странка преузела власт у Општини. Председник Лазаревић угостио је и најбоље студенте,
и уручио им је скромне стипендије од 8.000
динара месечно. После дуже година, Општина
Љиг и ТО организовали су дочек Нове године
по Јулијанском каленадру, на градском тргу, на
иницијативу председника Лазаревића и на велико задовољство мештана.

4. Мали Зворник

Санација путева
Преласком одборника и председника ОО
ДС, Ранка Бајуновића, у редове СНС, Одборнички клуб СНС увећао се на девет одборника. Локална власт је у 2015. значајна средства определила како би се, кроз различите
видове подршке, смањио број незапослених.
Издвојена су и значајна средства за обнову
путне инфраструктуре, и због грађана, и због
потенцијалних инвеститора. Од великог значаја биће и санација магистралног пута Лозница-Мали Зворник, чија је реконструкција

Јагодина

планирана средствима надлежног министарства. ОО СНС Мали Зворник наставио је да
одржава састанке по МЗ, после састанака МО,
како би чланство могло директно да износи
проблеме и сугестије.

5. Осечина

Новчана помоћ за породиље
У организацији ТО Подгорина, у хали Спортског центра одржан је концерт, а приход од улазница уплаћен је за израду фресака и осликавање
цркве Светог вазнесења Господњег. У Горњем
Црниљеву, у организацији ТО и Ловачког удружења, одржан је трећи Сабор ловаца, који је
окупио преко 150 ловаца и њихових гостију, а
верујемо да ће прерасти у традиционалну манифестацију и заузети значајно место у туристичкој понуди Општине. У циљу подстицаја у борби
против пада наталитета, по одлуци СО Осечина,
све породиље имају право на једнократну помоћ
у износу од 50 одсто просечне републичке зараде за прво и друго дете, и у пуном износу те
зараде за свако наредно дете.

6. Неготин

Италијани улажу у органску производњу
Министарка за пољопривреду и заштиту животне средине, проф. др Снежана Богосављевић
Бошковић, и генерални директор италијанске
компанија „Rigoni di Asiagio“, Андреа Ригони, потписали су уговор о закупу 190 хектара
земљишта у Општини Неготин, на којима ће италијанска компанија производити органски лешник. Јован Миловановић, председник Општине,
истакао је да је довођење инвеститора, након
дужег периода, резултат поверења у општинску администрацију. Министарка Богосављевић
истакла је да се планира израда прерађивачких
капацитета и да је циљ да се органски производи продају у Србији, али и да се извозе на страна
тржишта. Компанија „Rigoni di Asiagio” планира
да закупи 3.000 хектара, а Андреа Ригони најавио је узгој и других врста воћа.

7. Алибунар

Борба за бољи положај жена
На великом скупу у Дому културе у Владимировцу, напредњаци Алибунара известили су
грађане шта је све урађено у претходној години.
Присутнима су се, осим председника ОО СНС,
обратили и републички посланици Владимир
Ђукановић, Жељко Сушец, Миодраг Линта,
Тања Томашевић Дамјановић, др Предраг Мијатовић, покрајински посланик Љуба Милосављевић и начелник Јужнобанатског округа мр Зоран
Тасић. На трибини „Борба против насиља у породици“, председница Уније жена ОО СНС Алибунар, Данијела Лончар, истакла је залагање за

Ниш - Пантелеј

заштиту равноправности полова, солидарност,
економско и социјално оснаживање, еманципацију и едукацију жена, бригу о здрављу, деци,
старима и хуманитарни рад. Трибини је присуствовао велики број чланова и симпатизера
СНС, а подршку оснивању и раду дала је Сандра
Божћ, координатор Уније за Јужни Банат.

8. Ниш - Пантелеј

Разговор са грађанима
Чланови ОО СНС Пантелеј делили су бадњаке и страначки промотивни материјал испред
пијаце у Дурлану, а ту прилику искористили су
за разговор са суграђанима о горућим проблемима Општине.

9. Косјерић

Комуникација са чланством
Повереништво ОО СНС Косјерић ради на
побољшању комуникације са члановима, симпатизерима и грађанима Општине Косјерић, а
припремамо се и за предстојеће унутарстраначке изборе.

10. Чока

Пакети помоћи
Чланови ОО СНС Чока поделили су пакете
помоћи социјално најугроженијим члановина
СНС у Општини Чока.

11. Јагодина

Пакетићи за најмлађе
У организацији ГО СНС Јагодина, ове године
први пут су подељени новогодишњи пакетићи
за најмлађе суграђане у просторијама Странке.

12. Кикинда

Посао за 800 радника у Румунији
Општина Кикинда, и ове године, финансијски ће подржати пројекте из области културе, уметности и спорта, рад удружења грађана,
организацију матурантске параде, студентске
стипендије, реализацију пројеката из области
политике за младе... У Кикинди је отворена
најсавременија хладњача за анимални отпад у
Србији, која ће пословати при Јавној агенцији
за пољопривреду и малу привреду. Изградња
модерног објекта, капацитета 8,7 тона, финансирана је средствима ИПА пројекта, а реализовали су је мађарски град Мако и Кикинда. На
иницијативу председника Општине Семиклуш
(Румунија), Дануц Грозе, одржан је састанак
поводом сагледавања потреба за ангажовањем
радне снаге (око 800 радника) из пограничних
српских места за рад у фирмама „Zoppas“ и
„Delphi“ у Румунији. У ишчекивању међудржавног споразума Србије и Румуније, потребно је
да граничне полиције и царине прилагоде рад
на прелазима Наково-Лунга и Врбица-Валкањ.

Крагујевац
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
13. Александровац

Едукативни флајери
Поводом Светског дана борбе против сиде,
Савет за интернет, у сарадњи са Саветом за омладину, младима се обратио едукативним ЦДом којим смо указали на важност превенције
ове опасне болести. Савет за интернет креирао
је едукативне флајере на тему корупције, које
су, затим, активисти поделили суграђанима
у пешачкој зони. Делили смо и нове бројеве
„СНС Информатора“, стоне календаре и, уз чај
и кафу, разговарали са грађанима.

14. Крагујевац

Акција чишћења града
Савет за информисање и Удружење дијабетичара Крагујевца организовали су другу
хуманитарну акцију помоћи социјално најугроженијим члановима СНС и људима оболелим
од дијабетеса, у виду донирања гардеробе и
хигијенских средстава, у сарадњи са огранизацијом „Амарад Сувереног Малтешког реда“ и
компаније „Цептер“. Градоначелник Крагујевца,
Радомир Николић, приредио је пријем за успешне младе стрелце и руководство Стрељачког клуба „Чика Мата“. Стрељачки савез Србије
прогласио је овај клуб за најбољи у 2014. години, а Стевана Јовановића за најбољег стрелца у
конкуренцији млађих јуниора. На апел градоначелника да је потребно чистити град, одазвало се 30-так комуналних предузећа из целе Србије, пошто је Крагујевцу претила опасност од
неизношења смећа због штрајка радника ЈКП
„Чистоћа“. Ова превентивна акција спречила је
вандредну ситуацију, за коју је заслужна бивша
власт која је, због лошег управљања, оставила
дуг од 80 милиона евра.
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15. Опово

Играчке за панчевачки „Споменак“
Функционери, чланови и симпатизери СНС у
Опову настављају вредно да раде. Унија жена активно се укључила у решавање текућих социјалних проблема. Поводом божићних празника,
организовано је прикупљање играчака за децу
без родитељског старања. Акцију су подржали
мештани сва четири села, а сакупљена је значајна количина играчака које су дониране Дому за
децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву. На празник Светог Саве, дружили смо се са мешатнима на страначком штанду
и делили переце, које вредне домаћице традиционално припремају за овај празник.

16. Крупањ

Санација пута Крупањ-Коренита
Деоница Крупањ-Коренита један је од најтеже оштећених путних праваца у поплавама, у
дужини од 11,5 километара, а његова санација
финансира се бесповратним средствима ЕУ, у
износу од 4,5 милиона евра. Тим поводом, Крупањ je посетила министарка Зорана Михајловић, која је, затим, разговарала и са члановима
ОО СНС Крупањ о проблемима у Општини.

17. Књажевац

Проблем здравствене станице
и бензинске пумпе
Активисти СНС разговарали су са грађанима, делили „СНС Информатор“ и износили запажања везана за функционисање општинске
власти, сачињене од непостојеће странке УРС
и њених минорних сателита. Повереник ОО
СНС Књажевац, мр Миодраг Ивковић, обишао
је насеље Калну. Клуб пензионера у Кални био
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је претесан да прими све грађане заинтересоване да изнесу проблеме за које општинска
власт нема слуха. Горући проблем житеља Калне је нефункционисање здравствене амбуланте у току целог дана, чиме се доводе у питање
многи животи, махом старачког становништва.
Бензинска пумпа у Кални је затворена, тако да
је оно мало становника, који се баве пољопривредом, приморано да се снабдева у Књажевцу,
што им дуплира трошкове, а и негативно утиче
на развој туризма. Мештани Калне пожалили су
се и на лоше водоснабдевање. Сусрет је завршен обећањем повереника да ће се одмах почети са иницирањем решавања ових проблема,
иако СНС није носилац општинске власти.

18. Ковачица

Гардероба за Црвени крст Пожаревац
Унија жена Ковачица, у сарадњи са ОО СНС
Ковачица, испоручила је Црвеном крсту Пожаревац огромну количину гардеробе. Акцију су
предводиле наше чланице, угледне сликарке
наиве, Наташа и Ана Књазовић, које су зимску
гардеробу, за децу и одрасле, прикупиле у Сло-
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Ковачица
вачкој, а затим их испоручиле Црвеном крсту.
Одржан је заједнички састанак ОО СНС Ковачица и МО Падина. Представници свих МО изјаснили су се да не подржавају никога ко нарушава
углед Странке, и да таквима није место са нама.
Тениски клуб из Ковачице, под руководством
нашег члана Игора Цицке, остварује одличне
резултате са дечацима и девојчицама до 12 година. Мр Зоран Тасић, начелник Јужнобанатског
округа, посетио је ОО СНС Ковачица и разгова-
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Ћуприја
рао са председником ОО, Зораном Савановим,
као и са повереницима МО Ковачица, Падина и
Црепаја и председником Савета МЗ Црепаја. Министарка Јадранка Јоксимовић и мр Зоран Тасић
присуствовали су свечаном завршетку пројекта
ЕУ Еxchange 4 „Унапређење друштвено – економског развоја кроз ефикасно управљање имовином“, који је одржан у СРЦ „Релакс“ у Ковачици.

19. Ужице

Смањење плата
Министар Александар Вулин поделио је пакете деци Дома „Петар Радовановић“ у Ужицу, које је његово Министарство припремило,
у сарадњи са Удружењем осигуравача Србије.
Градоначелник Ужица, Тихомир Петковић, поделио је пакетиће корисницима услуга Дневног боравка за децу и младе са инвалидитетом.
Одлуком градоначелника Петковића, умањене
су децембарске плате, чиме је кажњено више
директора ЈП и градских функционера, због
пропуста у вези са усвајањем програма пословања јавних предузећа за 2015. и непоштовања
препорука Владе. Плата Петковића смањена је
за 20 одсто, са 10 одсто плата заменика градоначелника, директора шест ЈП, два члана
Градског већа, једног начелника и два радника
градске управе. Министарка Михајловић уручила je локацијске услове за реконструкцију и
доградњу Фабрике воде „Петар Антонијевић“
у Ужицу, што ће обезбедити нормално водоснабдевање, и најавила почетак радова за пролеће. Министарка Михајловић обишла је једну
од пет мерно-регулационих гасних станица,
која је направљена 2008, али није радила због
неиздавања дозвола за рад. Град Ужице организовао је пријем у Градској кући и доделио
признања грађанима који су се у 2014. истакли
знањем и радом.

20. Зрењанин

Кинеска инвестиција
У просторијама ГО СНС Зрењанин одржана је
конференција за новинаре, на којој је градоначелник, Чедомир Јањић, најавио да ће приоритети у 2015. бити смањење стопе незапослености
и здрава пијаћа вода. Градоначелник је истакао
да је „Фајненшл Тајмс“ прогласио Слободну
зону у Зрењанину једном од најатрактивнијих
за инвестирање, као и то да почиње реконструкција деонице пута Зрењанин-Жабаљ. Вредност
пројекта је 550 милиона динара, што ће бити
обезбеђено из републичког буџета, а радове ће
изводити ЈП „Путеви Србије“. Јањић је најавио и
споразум са кинеском компанијом „CNEEC“, који
је, између осталог, био тема разговора двојице
премијера Александра Вучића и Лија Кећијанга.

21. Беочин

Спречено привремено финансирање
СНС преузела је доминантну улогу у упра-

Ужице
вљању Општином, тако да ће са функцијама
председника, заменика и помоћника председника Општине, члановима Општинског већа и
надлежностима у ЈП и установама, стручним
саветима и другим службама, дати допринос у
обнови, недомаћинским понашањем и расипништвом, разорене и опустошене Општине.
Усвојен је буџет за 2015. годину, коју бивши режим намерно није хтео да доснесе, како би новој скупштинској већини и грађанима оставио у
наслеђе привремено финансирање. Следећа седница СО Беочин донеће низ нових кадровских
промена, како би се ефикасније радило. Редовно се одржавају састанци повереника ОО СНС
Беочин, Митра Милинковића, са проширеним
саставом Повереништва. Именовани су повереници у свим МО, а у неким су одржани састанци.
Одржан је иницијативни састанак Савета за
економију и финансије, а у току су припреме за
формирање других савета. Од увођења Повереништва, придружило нам се више од 170 чланова. Чланице Актива жена обрадовале су децу из
породица слабијег материјалног положаја новогодишњим пакетићима и пригодним програмом
у страначким просторијама.

22. Бачка Топола

Зобнатичко језеро постаје парк природе
Удружење грађана „За бољу Бачку Тополу“,
уз подршку ОО СНС, поводом школске славе
Светог Саве, даривало је ученике са посебним
потребама у О.Ш. „Никола Тесла“ училима,
школским прибором и играчкама. Празник Светог Саве био је повод за почетак акције која ће
бити настављена у току целе године, а следећа
школа у којој ћемо је спроводити је О.Ш. „Вук
Караџић“ на Криваји. У великој већници СО Бачка Топола представљена је Стратегија заштите
Зобнатичког језера, која предвиђа да ово језеро
постане заштићено природно подручје - парк
природе. Зобнатичко језеро, које је годинама
било предмет махинација и криминалних радњи,
напокон се враћа грађанима Бачке Тополе.

23. Брус

Помоћ за изградњу куће
Нову фабрику пелета „РИЗ“ у Лепенцу, која
запошљава 25 радника, посетили су министар
одбране, Братислав Гашић, градоначелник
Крушевца, Драги Несторовић, и председник
Општине Брус, Слободан Видојевић. Гашић и
Несторовић састали су се и са руководством
Општине, где су упознати са детаљима битним
за функционисање ове локалне самоуправе,
која се административном линијом граничи са
КиМ. Председник ОО СНС Брус, Радисав Предолац-Диско, дао је, из својих средстава, у име
Странке, помоћ у грађевинском материјалу за
изградњу куће, ратном инвалиду Душану Вукајловићу и његовој породици. Из општинског

буџета издвојено је по 10.000 динара за помоћ
породицама са четворо и петоро деце. Омладинци нашег ОО више пута су на штанду, уз
кафу и чај, разговарали са грађанима и делили
страначки пропагадни материјал. Председница СО, Силвана Ивковић, организује пријем
грађана сваке суботе.

24. Димитровград

Договарамо нове акције
Омаладина и активисти ОО СНС Димитровград организовали су штанд на градској пијаци,
на којем су делили „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима о проблемима у Општини.
Одржани су и састанци МО на којима су договорене нове акције. Састанцима је присуствовао и народни посланик др Владица Димитров.
Значајно је повећана активност Повереништва
у презентацији рада Странке на друштвеним
мрежама и у локалним медијима.

25. Лајковац

Уређење канала и водотокова
Одборници СО Лајковац изгласали су
смањење плате председнику, заменику, начелнику Општинске управе, челним људима
Дирекције за уређење и изградњу, члановима Општинског већа и члановима надзорних
одбора ЈП. Државни секретар Министарства
омладине и спорта, Предраг Перуничић, присуствовао промоцији новоосноване Школе
рукомета у новој Хали спортова. Општина интензивно ради на уређењу отворених канала и
водотокова, како би се спречиле нове поплаве.
Дирекција за уређење и изградњу на тендеру је
изабрала извођача радова за чишћење отворених канала по МЗ, у дужини од седам километара. Радови почињу, а расписује се још један
тендер за исте послове, вредан седам милиона
динара. Општина је определила два милиона
динара за наставак зацевљења канала Макиш,
чиме се наставља чишћење отвореног дела
канала према барској прузи, до железничког
моста који је пао током поплаве. Из општинског буџета издвојено је пет милиона динара
за чишћење реке Колубаре, а заједно са ЈП „Србијаводе“ биће пласирано 10 милиона за одржавање корита река првог реда.

26. Ћуприја

Насипи на Раваници и Морави
Општина Ћуприја реализује пројекте око насипа на реци Раваници, Морави и на Јовачким
потоцима. За Јовачке потоке Норвешка амбасада
издвојила је 50.000 евра. Амбасада Алжира прихватила је предлог Агенције за помоћ и обнову
поплављених подручја да донаторска средства,
од 500.000 долара, буду утрошена за санацију
насипа у подручјима захваћеним мајским поплавама, међу којима је и Ћуприја. Радови на санацији десног насипа уз реку Раваницу, до ушћа у
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Знање тражите свуда,
али се вратите у Србију
П

редседник Републике Србиjе,
Tомислав Николић, на празник
Светог Саве, разговарао jе са ученицима основних и средњих школа,
коjи су постигли изузетне резултате
на међународним такмичењима, поручивши им да знање траже свуда у
свету, али да се врате у Србиjу.
Честитајући им на знању које ће,
како је рекао, обогатити и пренети
другима, Николић се захвалио ученицима што су посетили Председништво, и што ће се са радошћу сећати
дана у коме је примио оне који су
будућност Србије.
„Када будете стигли до зенита,
када будете на врху свог научног
знања, тад вероватно нећу имати
прилике да вас видим. Хвала вам
што ћу се са радошћу сећати дана у
коме сам примио оне који су будућност, за сада Србије. Ја бих рекао
да је пред вама цео свет”, рекао је
председник Николић.

Председник Томислав Николић са најбољим ученицима основних и средњих школа,
поводом празника Светог Саве, на пријему у Председништву
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Велику Мораву, први су завршени, а Ћуприју је
посетио и радове обишао одлазећи амбасадор
Алжира, Абделкадер Месдуа. Радове су обишли
и директор ЈП „Србијаводе“, Горан Пузовић, и
председник Општине, Нинослав Ерић. Реализацијом овог пројекта Ћуприја је значајно смањила могућност изливања реке Раванице.

27. Кула

Вртићима смо поклонили
50 трицикала и књиге
У организацији ОО СНС Кула, у Сивцу је
одржана новогодишња представа за децу, а малишане смо обрадовали и слаткишима. Ђорђо
Перуничић, председник МО Сивац, захвалио се
свим спонзорима и људима добре воље који су
учествовали у акцији. Чланови ОО СНС Кула

уручили су 50 трицикала и дечје књиге малишанима у вртићима ПУ „Бамби“ на територији
наше Општине.

28. Прибој

Опрема за Општу болницу и Дом здравља
Локална самоуправа донирала је мерач билирубина за новорођенчад Општој болници,
чија је вредност око 5.000 евра, и тако постала
седма у Србији која има овај апарат. Апарат је
директору болнице, др Драгану Ћетковићу,
предао председник Општине, Лазар Рвовић, и
истакао да ће Општина и у будућности помагати здравство. Захваљујући локалној самоуправи, набављен је савремени спирометар за
Дом здравља, чија је вредност 266.000 динара,
тако да пацијенти више неће морати да путују у
Пријепоље и Ужице ради дијагностике. Потписан је Протокол о сарадњи између Центра за
социјални рад и Општине, чији је циљ да се корисик новчане социјалне помоћи упути Општини, ради активног превазилажења његове
неповољне социјалне ситуације и формирање
заједничког стручног тима.

29. Сремски Карловци

Народна посланица на штанду
са грађанима
Активости ОО СНС Сремски Карловци, заједно са нашом народном посланицом, Бранком
Јанковић, организовали су штанд испред зелене
пијаце, где су разговарали са грађанима, делили

Кула

„СНС Информатор“, колаче и бомбоне. Савет за
правна питања одржао је састанак и припремио
низ одборничких питања за наредну седницу
СО, у циљу прикупљања информација о злоупотребама локалне власти. Канцеларија нашег ОО
отворена је за грађане сваког радног дана. Максимално се ангажујемо да помогнемо младима
да се запосле у нашој Општини.

30. Нови Пазар

Омладинци чистили снег
Чланови ГО СНС Нови Пазар делили су страначки „СНС Информатор“, омладинци су чистили улице од снега, на Бадње вече палили смо
бадњаке испред Петрове цркве и присуствовали традиционалној Светосавској академији.
Планира се асфалтирање и насипање градских
и сеоских путева, решавање проблема уличне
расвете, обилажење сеоских амбуланти и пружање лекарске помоћи, као и разговори са суграђанима како бисмо што успешније решавали
проблеме у локалној заједници.

31. Сокобања

Пакетићи за школу
„Митрополит Михаило“
Чланови ОО СНС Сокобања, и ове године,
обрадовали су ученике комбинованог одељења
за децу лако ометену у развоју О.Ш. „Митрополит Михаило“ новогодишњим пакетићима.
Средства за поклоне прикупили су чланови
нашег ОО.
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32. Лозница

Посета пољопривредницима
Недељу, дан када нема скупштинских заседања, народни посланици проф. Велинка Тошић и др Јездимир Вучетић користе за радну
посету суграђанима. Са њима у обилазак увек
иду и чланови различитих савета ГО СНС у
Лозници, како би се за сваки проблем на терену чула стручна реч или могуће решење. У
МЗ Степа Степановић мештани су се највише
жалили на проблеме са нерегулисаном канализацијом и на Болнички поток, који се често излива у дворишта и њиве, а посетили су
и домаћинство Дејана Митровића, успешног
пољопривредника, који има уматичених 39
грла стоке. Представници ГО СНС посетили су
и Велико Село, где се, такође, разговарало о
локалним проблемима.

33. Ниш

Авионом из Ниша до Малмеа
Извршни потпредседник авио компаније
“Виз-ер“, Џон Стивенсон, и градоначелник
Ниша, проф. др Зоран Перишић, одржали су
конференцију за медије, у холу Градске куће,
и најавили другу авио линију из Ниша. Нова
линија до шведског града Малмеа почеће са
радом 25. јуна, а имаће летове уторком, четвртком и суботом. „Само након месец дана од најаве прве линије од Ниша до Базела, компанија
„Виз-ер“ одлучила се да успостави још једну
линију, ка Малему, где живи велики број наших
људи у расејању“, истакао је Перишић.

34. Рума

Опремање „Румске петље“
Општина Рума ће у 2015. издвојати два милиона динара више за улагање у спорт, а предност имају пројкети који анимирају децу да
се баве спортским активностима. Општинско
веће одлучило је да се стипендије повећају на
8.200 динара, а право на стипендију, по конкурсу, имаће 15 спортиста. Општина наставља
сарадњу са Министартвом привреде на инфраструктурном опремању Индустријске зоне
„Румска петља“, а тим поводом посетила нас је
Јелена Спасић, помоћница министра привреде.
„Разговарали смо и о доласку нових инвеститора и проширењу производних капацитета, а
приводимо крају преговоре са две стране компаније и верујем да ћемо ускоро реализовати
још неколико инвестиција“, рекао је председник Општине, Слађан Манчић.

35. Чачак

Санација електромреже
Повереник ГО СНС у Чачку, Александар Радојевић, представио је новоименованог помоћника градоначелника за локлални економски
развој и заштиту животне средине, Драгана
Николића, који је говорио о плану развоја гра-

Чачак

да. Дечија установа „Радост“, прослављајући
84 година постојања, организовала је Дечију
олимпијаду. Челни људи ЈП „Градац“, на састанку са министарком Зораном Михајловић
и директором ЈП Путеви Србија, делегирали
су захтев за изградњу улице Др Драгомира
Бојића, у склопу активности око обележавања
200 година од Боја на Љубићу. У току је и припрема за изградњу споменика Танаску Рајићу,
на кружном току у Коњевићима. Активисти ГО
СНС посетили су Дечије одељење у чачанској
болници и малишанима поделили пакетиће. У
оквиру отклањања последица мајских поплава,
уграђено је 300 измештених мерних места, 15
кабловских спојница од 10 кв и преко пет километара нисконапонског и осталог материјала.
Изграђено је осам трафостаница са преко 20
километара водова. У систем даљинског управљања са мрежом уведено је 14 објеката, а
инсталирана је и нова опрема.

36. Рашка

15 пољопривредника на Сајму у Паризу
Омладина Странке, у присуству чланова
Већа и председника Општине, Игњата Ракитића, организовала је штанд у центру града,
на којем смо поделили велики број „СНС Информатора“, хемијских оловака, упаљача и календара. Сличне штандове огранизовали смо
и у Баљевцу и Јошаничкој Бањи. Настављамо
прикупљање помоћи за децу ометену у развоју.
На Сајму пољопривреде у Паризу, под покровитељством Општине Рашка, учествоваће 15
наших регистрованих пољопривредника. Ускоро би требало да буде спроведен пројекат
мапирања гљива. На Копаонику је одржана
Међународна агробизнис конференција, чији
је циљ представљање савремених трендова и
стандарда у области пољопривреде, руралног
развоја и туризма.

37. Голубац

Авионска карта за успешног студента
Трећина општинског буџета за 2015. ићи ће
у инвестициона улагања. За подршку пољопривреди опредељено је 10 милиона динара, као
и за реконструкцију столарије на О.Ш. „Бранко Радичевић“ у Голупцу. ОО СНС и Црквена
општина Голубац направили су и поделили 90
светосавских пакетића за најмлађе. Чланови
Општинског већа, на челу са председником
Општине и његовим сарадницима, одрекли су
се новчане накнаде како би се купила авионска
карта за студента из наше Општине, који је завршио ФОН са оценом 9,8 за само три и по године,
а који је позван на заседање Генералне скупштине УН у Њујорку. Општинско руководство донирало је возило „дачија сандеро“ Полицијској
станици, а у сарадњи са Црвеним крстом и донаторима, организовало је набавку пакета за децу
из социјално угрожених породица.

Бор

38. Бољевац

Свакодневна помоћ угроженим
мештанима
Општину Бољевац, почетком децембра,
погодило је велико невреме и изазвало огромну материјалну штету. Ледена киша и лед
уништили су шуме, воћњаке, онеспособили
поједине путеве и оборили далеководе. Почетком јануара, оспособљени су сви далеководи и нисконапонска мрежа, тако да је
електрична енергија стигла и у село Рујиште,
и удаљене засеоке у Добром Пољу. Наши активисти свакодневно су помагали угроженом
становништву на терену. Локална самоуправа
поставила је клизалиште испред Културнообразовног центра у центру града, које је окупило велики број младих. Формирано је ново
јавно предузеће - Дирекција за планирање и
изградњу, преко којег ће бити реализовани
пројекти, попут уређења водовода, канализације, локалних и атарских путева.

39. Бор

Дозволе у рекордном року
На конференцији за новинаре представили
смо резултате у 2014. и планове за 2015. годину, а представницима медија поделили смо материјал са извештајима о улагањима у свим МЗ.
Председник Општине, Живорад Петровић, истакао је да ће ускоро бити отворен шопинг мол,
са 170 нових радних места, погон „Искра заштите“, са 40 радних места у првој фази, као и
рудник америчке компаније „Friport Exploration“
и маркет „Лидл“. На иницијативу организације
„Animal Rescue“, одржан је састанак на коме се
разговарало о решавању проблема напуштених паса. На састанку, на позив Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
поводом имплементације Закона о изменама
и допунама Закона о планирању и изградњи,
председник Петровић истакао је да је борска
општинска управа издавала дозволе у веома
кратком року - за „Лидл“ два дана, за „РТБ“ и
мини хидроцентрале у Злоту и Метовници пет
дана, за цркве у Бучју и Оштрељу истог дана...
Председник Петровић задужио је ЈКП „Топлана“ да умањи рачуне грађанима који дуже време нису имали грејање.

40. Ћићевац

Убедљива победа СНС
У Општини Ћићевац, где СНС не учествује
у вршењу власти, одржани су избори за савете
МЗ у МЗ Ћићевац, Појате, Сталаћ, Трубарево и
Браљина. СНС је, са својим кандидатима, победила у свим МЗ и дала челне људе у свим Саветима. Наши активисти вредно су радили на терену и бележили проблеме грађана, а будућем
периоду трудићемо се да их решавамо, и да
свим мештанима поправимо квалитет живота.

Ћићевац
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Лесковац

41. Лесковац

Подршка пољопривреди
По основу субвенција за развој пољопривреде, а на основу одлуке Фонда за развој
пољопривреде Града Лесковца, у току јануара, подељено је 56 милиона динара за 1.516
пољопривредних произвођача у Вучју, Грделици, Брестовцу, Печењевцу, Манојловцу и
Лесковцу. На дан Светог Саве, Град Лесковац
уручио је награде младима који су постигли
запажене резултате у области науке и образовања, спорта, културе и уметности. Новчане
награде добило је 166 ученика и студената, у
износу од 10, 20 и 30 хиљада динара, за шта
је издвојено пет милиона динара, а конкурс за
доделу награда отворен је током целе 2015.
године.

42. Власотинце

Помоћ деци са сметњама у развоју
Повереништво ОО СНС Власотинце укључило се у хуманитарну акцију „Зимска чаролија“,
коју организује Центар за децу и омладину
Власотинце, куповином играчака, школског
прибора и средства за хигијену, у износу од
5.000 динара. Наши омладинци посетили су
манифестацију и куповали креације које су
направили млади са сметњама у развоју. Поводом Међународног дана борбе против сиде,
омладина СНС Власотинце делила је кондоме и
едукативне летке о овој болести и преношењу
ХИВ вируса.

43. Прокупље

44. Бач

Колективно приступање одбора ДСС
ОО ДСС Бач колективно је приступио СНС-у,
а нове чланове, након потписивања приступница, поздравио је повереник СНС, Драган Сташевић. ОО СНС Бач формирао је нова радна
тела и савете. Наши омладинци организовали
су журку, а чланице Форума жена делиле су
пакетиће најмлађима. Свакодневно разговарамо са грађанима на терену и делимо страначки
пропагандни материјал.

45. Краљево

Припреме за Дејвис куп
Краљево ће почетком марта бити домаћин
Дејвис купа сусрета тенисера Србије и Хрватске, што ће бити одлична прилика за промоцију града и Рашког округа. Повреник СНС
за Краљево, Небојша Симовић, позвао је министре, посланике, градоначелнике и председнике општина из Рашког округа да се, том
приликом, окупе и разговарају о питањима
битним за округ. У новој Спортској хали играће и рукометаши и рукометашице Србије
у квалификацијама за Светско и Европско
првенство. Почела је да ради Канцеларија за
комуникацију са народним посланицима. Поводом школске славе, Светог Саве, поделили
смо пакетиће ученицима основних школа у
најудаљенијим селима.

46. Србобран

Набавка дрва за социјално угрожене
ОО СНС Србобран помогао је у набавци огрева за угрожене чланове МО Турија. Повереништво СНС Србобран основало је 11 савета, а
сваки од њих израђује програм рада из одређене области, како бисмо помогли грађанима у
решавању горућих проблема.

47. Житиште

Пријем грађана сваког понедељка
Повереништво СНС Житиште радило је на
формирању нове локалне власти, одржани
су састанци у већини МО, на којима су били
присутни и повереници ОО, а разговарало се
о досадашњим и будућим активностима. Сваког понедељка имамо акцију пријема грађана у
страначким просторијама, а организовали смо
и поделу „СНС Информатора“.

48. Бујановац

Састанци и договори
Одржали смо два састанка Повереништва
ОО СНС Бујановац, а састанке су одржали и
Савет за економска питања и Савет за омладину и спорт, као и Форум жена, на којима су
договорене наредне акције.

49. Чајетина

Помоћ самохраној мајци
Поводом божићних и новогодишњих празника, организовали смо дружење за чланове
и симпатизере Странке и поделу пакетића за
најмлађе. Организовали смо и скупљање новчане помоћи за децу са посебним потребама.
Омладина Странке помогла је самохраној мајци
двоје деце да спреми дрва за огрев. Радимо на
омасовљењу чланства, како бисмо спремни
дочекали локалне изборе, који ће, надамо се,
бити пре редовног рока.

50. Црна Трава

Нових 10 геронтодомаћица
Спроведен је конкурс за суфинансирање
пројекта „Помоћ у кући за старе“, изабран је
пружалац услуга, очекује се почетак реализације и запошљавање 10 геронтодомаћица.
Чишћени су и одржавани општински и некатегорисани путеви, обезбеђена су средства
за модернизацију општинског пута ДелФарма, у дужини од 1,5 километар, како би
се створиле могућности за проширење производње на фарми и отворила нова радна
места. Породици Спасић у насељу Састав
Река, којој је кућа оштећена услед клизишта,
обезбеђен је привремени смештај и, преко
Црвеног крста, уручена помоћ у виду хране,
кревета и ћебади.

51. Темерин

Обука за будуће привреднике
На иницијативу ОО СНС Темерин, председник Општине организовао је састанак представника локалне самоуправе са 70 привредника наше Општине, како би се побољшала
сарадња и олакшало отварање нових радних
места. Општински ресор привреде, у сарадњи
са НСЗ, организовао је обуку за будуће предузетнике који су добили упутства и савете,
али и конкретну обуку за израду бизнис планова.

52. Суботица
Поклони за најмлађе
Активисти наше Странке, одборници и председник СГ, разговарали су са грађанима на суботичком главном тргу и делили бадњаке. Већ
трећу годину за редом, МО Макове седмице
организује поделу новогодишњих пакетића за
децу из социјално угожених породица са територије ове МЗ. Ове године поделили смо двадесетак пакета, односно дечијих ранаца. Пре
тога, даривали смо децу у О.Ш. „Мајшански
пут“ са 12.000 динара како би купили школски
материјал, а обданиште у нашем насељу са око
6.000 динара. Крајем децембра, обезбедили
преко 120 пакетића за децу са територије МЗ
Макове седмице.

Наставак на 24. страни

Јунице на поклон сточарима
Стручна служба МЗ и мештани села Кординце започели су реконструкцију водоводне мреже, чиме ће се трајно решити вишегодишњи проблем водоснабдевања. Фонд за
развој сточарства купио је девет јуница за
сточаре из Бабиног Потока, Доње Бреснице,
Микуловца, Меровца, Клисурице... Председник Општине, Мирољуб Пауновић, посетио је
породилиште Опште болнице и прворођеној
беби у 2015. даривао 50.000 динара и поклон
пакет. Центар за социјални рад исплаћује по
5.000 динара најугроженијим породицама и
појединцима, а планира се повећање одређених видова новчане помоћи. Представници
локалне самоуправе и немачке фирме „Топас
продакшн“ потписали су уговор о изградњи
фабрике за прераду воћа, а крајем марта почињу радови на хладњачи, сушари и фабрици
сокова. Општина се обавезала да обезбеди
од око четири хектара земљишта у селу Белољин, а инвеститор ће саградити погоне и
запослити око стотинак радника. Више од
100 социјално најугроженијих породица са
сеоског подручја, углавном старачких, самачких домаћинстава, као и породица са

више деце, добили су пакете са намирницима, за које је локална самоуправа издвојила
450.000 динара.

Бач

Власотинце
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СНС НА ЛОКАЛУ: бачка паланка

Нисмо кукали, већ
тражили решења

Б

ачка Паланка је, из године у годину, најразвијенија општина у Србији, испред Београда и Новог Сада, са незапосленошћу од свега 12 одсто и извозом од неколико стотина
милиона евра. Председник Општине Бачка Паланка, Александар
Ђедовац, за „СНС Информатор“ објашњава колико је труда и
знања потребно за такве резултате.
- Још на почетку мандата били смо свесни да морамо одлучити
који су пројекти битни за развој Бачке Паланке и онда се борити
за њихову реализцију. Наравно, у томе не би успели да нисмо
имали подршку премијера Александра Вучића и Владе. Ипак,
били смо свесни да ту подршку и поверење морамо оправдати.
Зато смо одбацили калкулације, анкете и илузије, и прихватили

се посла. Знали смо да се морамо одрећи устаљеног манира да
се рутински раде само најнужнији послови. Недостатак визије,
хабрости и одлучности наших претходника довео је до тога да
је Бачка Паланка стагнирала и назадовала. Морали смо брзо да
радимо. Да искорачимо из тог зачараног круга. Наша стратегија
нису била радна места у јавном сектору, него у привреди. Нисмо чекали да инвеститори дођу, нисмо стајали по страни, нити
смо јадиковали што су некадашње фирме пропале. Тражили смо
решења. Сваког дана одговорно, посвећено и предано радимо

Хазарска некропола
као српски Мачу Пикчу
Да ли је туризам начин да се Општина још боље развија, с
обзиром на то да имате потенцијале попут Дунава, дворца
Дунђерских у Челареву, ловишта „Карађорђево“...?
- План нам је да максимално развијемо и повежемо све
потенцијале који су деценијама запостављани. Да бисмо
у томе успели, одлучили смо се да повежемо спортске,
културне и туристичке садржаје и понудимо их као једну
целину. Један од наших кључних адута биће и Хазарска

Александар Ђедовац,
председник Општине
Бачка Паланка

да Бачка Паланка постане место у ком сви имају посао и добре
услове за живот.
Да ли сте ви прва локална самоуправа у Србији која је привредницима дала просторије у општинској згради? Колико то побољшава комуникацију? Које сте још олакшице
увели за оне који покрећу приватни бизнис?
- Следећи стратегију Владе и премијера Александра Вучића да
су инвестиције кључ опоравка Србије, општинска администрација је добила задатак да привредницима, који послују на територији Бачке Паланке, омогући брзу и ефикасну реализацију
послова, у складу са позитивним законским прописима. Свесни
смо да постојимо због грађана и привреде. Главни задатак наше
локалне самоуправе јесте да упрости процедуре и убрза отварање нових погона, јер од тога зависе радна места и порез, од
ког се пуни општински буџет. Уједно смо и ми инвеститор. Из
стечаја смо купили „Меркур“, нисмо пустили да пропадне. Платили смо 500.000 евра целу фабрику, а за само један њен део
добићемо већу суму и запослити више стотина радника. И то не
радимо да бисмо се хвалили, него да би сви становници Бачке
Паланке живели достојанствено од свог рада, као остали грађани Европске уније.
Колико фирми послује на територији Општине и ко највише пуни буџет?
- Никога не фаворизујемо. Свако ко запошљава грађане Бачке
Паланке и уплаћује новац у општински буџет заслужује предусретљивост и посвећеност свих у општинској власти. Поносни
смо што у нашој Општини раде велике светске компаније, попут
„Карлсберга“ или „Таркета“. Међутим, огроман број људи запошљавају, уз остваривање велиих пословних резултата, и највећа
српска компанија за прераду воћа „Нектар“, затим „Рил нитинг“,
фабрика за производњу чарапа. Не треба заборавити ни „Алинг
конел“. Свака од тих компанија максимално је успешна, свака у
својој области. Њихови пословни успеси представљају вишеструку корист за Општину. Они су најбоља препорука на потенцијалне инвеститоре, а уједно Општина добија средства за улагање у
пројекте који ће унапредити живот становника Бачке Паланке.
Који су Вам планови за неколико наредних година?
- Верујем да на крају 2015. нећемо, као до сада, морати да
исправљамо грешке наших претходника. Желим да говоримо
о великим стварима које морамо урадити да би Бачка Паланка
била град којим се сви поносимо. Неком ће се то учинити исувише амбициозним. Ми не мислимо тако. Свака мисија се може
реализовати ако су циљеви јасно постављени. Све је достижно и
оствариво, само треба урадити неопходно.
некропола, највеће археолошко налазиште тог типа у
свету. Ради се о прворазредној научној дестинацији. То је
наш Мачу Пикчу.
Део средстава за оживљавање туристичког потенцијала
биће издвојен из локалног буџета, а Општина ће конкурисати и за средства из развојних фондова ЕУ. Свесни смо
чињенице да је туризам озбиљан посао, али и да је велика
развојна шанса за нашу Општину. Сви пројекти које желимо да реализујемо, почевши од промоције културно-историјских садржаја, до модерних пројеката - луке и регатне
стазе, имају потенцијал. Сви могу бити профитабилни,
сви могу убрзати развој локалне туристичке привреде и
довести до запошљавања становника.
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Перспектива
чланства СНС
у ЕПП-у

И

нтернационални секретар СНС, Јадранка Јоксимовић, састала се у Бриселу са председником Европске народне партије, Џозефом Долом. Повод
сусрета били су разговори о конкретним корацима Српске
напредне странке на путу ка чланству у Европској народној партији (ЕПП).
Након упућивања апликације СНС за добијање статуса
у ЕПП, која ће бити разматрана од стране ЕПП у скоријем
периоду, договорено је да се организује посета делегације Европске народне партије Београду. Циљ посете био
би детаљније упознавање делегације ЕПП са програмом,
структуром и начином функционисања Српске напредне
странке.
Председник ЕПП, Џозеф Дол, изразио је отвореност и
заинтересованост ЕПП да СНС, као најутицајнија партија
у Србији, сродне политичке оријентације, постане део
породице европских народних партија. Јоксимовић је на-

Јадранка Јоксимовић, интернационални секретар СНС, са
Џозефом Долом, председником Европске народне партије

гласила да СНС придаје велику важност приближавању и
чланству у ЕПП, као и политичким вредностима и економским принципима које промовише ова групација, што је
веома важно и у контексту европских интеграција.
Европска народна партија представља највећу и најутицајнију политичку организацију која делује на простору Европске уније и која окупља 78 партија из 39 земаља широм
Европе. Истовремено, ЕПП представља и највећу политичку
групацију у Европском парламенту, а 12 партија чланица
Европске народне партије има своје представнике на позицијама шефа Владе или шефа државе на простору ЕУ.

Верификовани налози Вучића и СНС

С

лужба за информисање СНС будно
прати иновације и стандарде у комуникацији на друштвеним мрежама.
Великим трудом и посвећеношћу, а
све у циљу побољшања имиџа Српске напредне странке, као и осигурања
аутентичности страначких Фејсбук
и Твитер налога, постали смо прва
странка у региону која има верификоване налоге на друштвеним мрежама
Твитер и Фејсбук.
Сада, верификацијом налога Српске напредне странке и председника
Странке, Александра Вучића, корисни-

ци друштвених мрежа, без грешке, могу
да знају да ли је у питању аутентичан
налог, или лажан. Симбол верификоване Фејсбук странице, налази се на крају
самог имена странице. То је она плава
значкица, са белим знаком „штиклирања“ унутар. Веома слично изгледа и
симбол верификованог Твитер налога.
Служба за информисање Српске напредне странке, наставиће да прати
глобалне трендове на друштвеним
мрежама и радиће на константном
унапређењу комуникације са грађанима на интернету.
Оливер Ђаја

22 | СНС ИНФОРМАТОР 24/2015

НАРОДНА БАНКА

Милијарду
евра од ММФ-а
ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

САОБРАЋАЈ

Развој
Дунавског
коридора

Циљ Србије је да модернизује луке и флоту и повећа учешће водног траснспорта у укупном транспорту. „Неопходно је инвестирати најмање 300 милиона евра у модернизацију
лука, пристаништа и флоте. Измене и допуне закона о поморској пловидби, о пловидби и
лукама на унутрашњим водама, и о државној припадности и упису пловила, усклађени су
са директивама ЕУ и треба да помогну да се развија водни саобраћај у Србији, нарочито
Коридор 7, тзв. Дунавски коридор, рекла је министарка Зорана Михајловић.

ПРАВДА

Министар правде, Никола Селаковић, присуствовао је саопштавању пресуде по узајамним тужбама Хрватске и Србије за
геноцид у Међународном суду правде (МСП) у Хагу. „Ово је
први пут да једна међународна инстанца каже да је над крајишким Србима извршен злочин, као директна последица акције
„Олуја“, и тиме је МСП направио искорак у односу на Хашки
трибунал“, рекао је Селаковић.

Искорак
Међународног
суда правде
ПОЛИЦИЈА

Сарадња са
јапанском
полицијом
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

1,5 млрд
бесповратне
помоћи ЕУ

ЗДРАВСТВО

Додељена
још 24 стана
СПОРТ

Похвале
Савета
Европе

Министар Небојша Стефановић разговарао је са амбасадором Јапана, Мусофуми Курокијем, који је понудио обуку за припаднике МУП у области борбе против тероризма,
високотехнолошког криминала, реаговања у ванредним ситуацијама и приближавања
полиције заједници. Амбасадор Куроки изразио је задовољство и што ће делегација
МУП учествовати на Трећој конференцији о смањењу ризика од катастрофа која ће, у
организацији Уједињених нација, бити одржана у марту у јапанском граду Сендаи.

Према речима министарке Јадранке Јоксимовић, Србија ће, у
наредних седам година, од Европске уније добити 1,5 милијарди евра бесповратне помоћи за различите врсте реформи.
Та средства приоритетно ће бити усмерена у саобраћајну инфраструктуру, енергетику, реформу државне администрације,
пољопривреду, животну средину и друге области. Процедура за
добијање новца јасна је и захтевна.

Напредак
на европској
лествици
ОДБРАНА

Гувернер Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић, заједно са
премијером Вучићем и министром Вујовићем, потписала је Писмо о намерама и Меморандум о економској и фискалној политици, који је усвојила Влада и који је био услов за потврђивање споразума с ММФ-ом.
Овим документима прецизира се реформски економски програм Владе,
а трогодишњи аранжман из предостражности Србији ће омогућити
приступ кредиту од око 1,2 милијарде евра, који ће се користити за јачање девизних резерви.

Поводом објављивања резултата о рангирању 37 европских држава у Европском
здравственом потрошачком индексу за 2014, по којем Србија напредовала и сада
заузима 33. место, министар здравља, др Златибор Лончар, изразио је очекивање
да ће то бити подстицај за још квалитетнији рад у здравству. „Желео бих да захвалим свим запосленима у здравственом систему Србије, који су допринели да се
остваре овакви резултати, али морамо још много да радимо“, истакао је Лончар.

Министар одбране, Братислав Гашић, уручио је кључеве 24
стана припадницима Министарства одбране и Војске Србије.
„У претходне две године обезбедили смо кров над главом
за више од 1.300 припадника система одбране. Листе су и
даље велике, али будите сигурни да су ваша материјална и
социјална сигурност за нас приоритет “, рекао је министар
одбране.
Савет Европе позитивно је оценио реализацију омладинске политике у Србији од 2008. до 2014. Омладинске организације из
Србије, трећу годину заредом, лидер су у коришћењу средстава
Европске омладинске фондације, у спровођењу кампање за
борбу против говора мржње, а запажене су и активности Фонда
за младе таленте, који је доделио више од 13.000 стипендија за
студије у земљи и иностранству.
Припремила Верица Сокић
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Посета посланика Бундестага

П

редседница Народне скупштине,
Маја Гојковић, разговарала је у
Београду са члановима делегације немачког Бундестага, који је предводио
Петер Вајс, и истакла да би значајан
подстрек европским интеграцијама
Србије било отварање неког од преговарачких поглавља. Председница
Гојковић разговарала је и о регионалној сарадњи и сарадњи са Немачком
у међународним парламентарним
организацијама, а немачке посланике упознала је и са радом Народне
скупштине у хармонизацији домаћег
законодавства са европским.

Александра Томић

Александра Ђуровић

Стварање Паневропске Састанак са
енергетске уније
Петером Буркхардом

У

Анкари је одржан Интерпарламентарни семинар „Енергетска
сигурност, енергетска ефикасност
и повезаност на Западном Балкану“, у чијем раду је учествовала
делегација НСРС, у којој је била
и др Александра Томић, председница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и
енергетику. На скупу су разматрана питања енергетике и енергетске
безбедности, у светлу нових изазова са којима се суочава ЕУ, али и
земље проширења. Констатовано
је да је потребно у новостворену Енергетску унију укључити и
земље Западног Балкана и Турску,
чиме би била основана Паневропска енергетска унија, са 37 земаља чланица, чијим умрежавањем би била унапређена сигурност снабдевања.

А

лександра Ђуровић,
председница Одбора
за спољне послове НСРС,
разговарала је са шефом
Мисије ОЕБС у Србији,
Петером Буркхардом, о
могућностима будуће
сарадње и подршке коју
Мисија ОЕБС може да
пружи интензивирању
међупарламентарне сарадње држава региона
Западног Балкана. Председница Одбора навела
је и да ће у априлу Народна скупштина бити
домаћин састанка Одбора за спољне послове
Југоисточне Европе, који ће окупити председнике одбора и шефове
сталних делегација у ПС ОЕБС и ПС СЕ.

Катарина Ракић

Регионална сарадња у области правосуђа

Ч

ланица сталне делегације у Парламентарној скупштини Процеса сарадње у Југоисточној Европи,
Катарина Ракић, учествовала на састанку Генералног
одбора за правосуђе, унутрашње послове и безбедност,
у Истанбулу. Састанак на коме учествују представници парламената из девет држава чланица ПСЈИЕ,
тематски је био подељен у неколико сесија, на којима
се расправљало о стању у правосуђу и унапређењу

регионалне сарадње у борби против прекограничног
криминала. Свака делегација представила је стање у
области правосуђа и предузете мере у борби против
прекограничног криминала, а заједнички је закључено
да је регионална сарадње држава у области правосуђа,
владавине права и борбе против криминала и корупције sine qua non изградње демократског друштва и
правне државе.
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Љубовија

Нови Сад

53. Врање

Заједничка прослава Срба и Рома
Први пут у Врању, Срби и Роми заједно су
дочекали празнике чиме смо показали колику
пажњу поклањамо националним мањинама. Дочек Српске нове године и Василице, најпознатијег празника православних Рома у Србији, организовали су МЗ Тулбе и група грађана. Саша
Сентић, председник Савета МЗ и активиста
наше Странке, рекао је да се први пут реализовала идеја о заједничкој прослави окупљањем у
Горњој чаршији, код споменика Бакије Бакића.
Представницима МЗ Тулбе придружио се и повереник СНС Врање, Славиша Булатовић. Иначе, Повереништво СНС Врање, наставило је са
редовним активностима.

54. Инђија

Представили смо резултате рада
Одржали смо конференцију за новинаре на
којој смо представили резултате рада, и организовали новогодишње окупљање чланова
и симпатизера. На конференцији су говорили
Игор Мировић, потпредседник ГО СНС, Ђорђе
Радиновић, председник Општине Стара Пазова
и Милан Радуљица, повереник ОО СНС Инђија.

55. Бела Паланка

Поштовање националних мањина
Савет за националне мањине ОО СНС Бела
Паланка, у страначким просторијама, заједно са
члановима ромске националне заједнице, обележио је почетак великог ромског празника Василице. Ломљењем славске василице, уз поздрав
„Бахатали василица“, председник Савета, Златан
Селимовић, честитао је суграђанима празник, уз
поруку да СНС поштује националне мањине и да
се бори за бољи живот свих грађана.

56. Велика Плана

Борба за изборе за Савет Прве МЗ
СНС је иступила из коалиције са ДСС, са којом
је била на власти у Општини Велика Плана, због
самовоље председника Општине и немогућности да се нешто промени после 14 година
њихове владавине. Сада је на власти коалиција
ДСС-ДС, која, и поред катастрофалних резултата на изборима за Савет МЗ Лозовик и на парламентарним изборима, одлаже изборе за Савет
Прве МЗ у Великој Плани, иако су расписани у
законском року. Зато је Омладина СНС, заједно
са осталим члановима Странке, започела прикупљање потписа, како би општинске моћнике
подсетили на поштовање закона и Статута Прве
МЗ. Одборници СНС, народни посланик и дотадашњи чланови Општинског већа издвојили су
једну месечну надокнаду за пакете са животним
намирницама за социјално најугроженије становнике. Одборници СНС покушаће од општинског руководства да издејствују завршетак Плана детаљне регулације у улици Ђуре Јакшића,

како би, приликом реконструкције пруге Мала
Крсна-Лапово, могла да се изврши денивелација
и повеже велики број домаћинстава са центром
града. Радници Србијавода почели су радове на
заштити леве обале корита реке Велике Мораве
у Лозовику, али још нема радова на уређењу Голобочког потока, који се прошле године четири
пута изливао, а који је у надлежности локалне
самоуправе.

57. Љубовија

Подела пакетића
Поводом Српске нове године, активисти МО
Црнча, четврту годину за редом, организовали
су дружење са Деда Мразом и поделу пакетића
најмлађима. Овом веселом догађају присуствовали су председник ОО СНС и председник СО,
Предраг Марковић, председник МО, Љубовија
Зоран Недељковић, и бројни грађани.

58. Баточина

Настављамо опозиционо деловање
ОО СНС Баточина, заједно са ОО СПС,
раскинуо је сарадњу са Заједно за Шумадију,
због тога што они већ дуже време не поштују
потписан протокол и не делују као опозициона странка, већ отворено подржавају одлуке
локалне власти ДС-а, која их је заузврат наградила местима у органима управљања. СНС ће
остати уз грађане који су нам дали поверење
на изборима и наставити борбу против локалне
власти ДС, која је за 11 година, колико је на власти, уназадила Баточину.

59. Житорађа

Посао за 120 радника
СНС је преузела одговорност за вођење локалне самоуправе, а за председника Општине
изабран је Слађан Младеновић, истакнути привредник и повереник ОО СНС. Према његовим
речима, основни задатак новог општинског руководства је увођење реда у општинску управу
и јавна предузећа, што је било видљиво већ у
првим данима мандата, на задовољство грађана. Склопљен је уговор са компанијом „Леони“
о обуци и запошљавању 120 незапослених радника, који су почели тестирања и пробни рад, а
затим ће најбољи међу њима засновати и радни
однос на неодређено време.

60. Мало Црниће

Прибор, играчке и храна за малишане
Чланови ОО СНС Мало Црниће још једном
су показали хуманост, и за новогодишње и божићне празнике, сакупили новац и поделили
хигијенске пакете, школски прибор, храну и
играчке за децу из социјално угрожених породица.

61. Нови Бечеј

Тражимо укидање самодоприноса
На иницијативу заменика председника
Општине, Матије Ковача, делегација наше

Општине разговарала је са министарком Зораном Михајловић, а Министарство је обећало
више новца за санацију моста преко Кикиндског
канала, на путу код Новог Милошева, изградњу
пречистача отпадних вода, обилазнице око Новог Бечеја, кружног тока у Куману, објекта за
сабирање споредних производа животињског
порекла, атмосферску канализацију Шушањски
слив, опремање индустријских зона и набавку
возила за Дом здравља. Савет МЗ Нови Бечеј
упутио је иницијативу СО Нови Бечеј за расписивање референдума за укидање самодоприноса, који је уведен нелегално, а због чега се
пред надлежним судом води спор. Локална
самоуправа одустала је од организовања Светосавског бала и средства преусмерила за куповину пакетића за децу и организовање свечаних академија у Дому културе.

62. Бајина Башта

Реконструкција путева
Дирекција за изградњу започела је изградњу
пута на Калуђерским барама, на Тари. Први
урађени део пута простире се од виле „Тара“
до националне куће „Јеремичак“, а вредност
радова је око 12 милиона динара. Реконструкција другог дела пута, од виле „Јефимија“ до
виле „Напредак“, кошта 10 милиона динара, а
финансира се из програма Владе, конкурса за
пословне зоне, уз учешће локалне самоуправе
од 40 одсто. Повољне временске услове чека
и деоница пута од „Јеремичка“ до скретања за
хотел „Оморика“. Центар за социјални рад добио је новац од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и набавио
је теренско возило, канцеларијски намештај и
рачунарску опрему. Према речима директорке,
Марице Вуковић, одржана је обука за нове и
обнављање лиценце за старе хранитеље, а започела је и реализација пројекта „Побољшање
услова живота за старе у општинама Сјеница и
Бајина Башта.

63. Нови Сад

Подељено 300 пакетића
ГО СНС Нови Сад организовао је поделу пакетића и дружење малишана са Деда Мразом.
Подељено је око 300 пакетића, а деца и родитељи били су одушевљени пријемом и атмосфером.

64. Велико Градиште

Пријатељске утакмице са Србима
у дијаспори
Поред бројних активности нашег ОО, формирана је и спортска секција ОО СНС Велико
Градиште. Наши спортисти посетили су, на
позив домаћина, бању Херкулану у Румунији,
где су одиграли пријатељску утакмицу у малом фудбалу. Планирано је да спортска секција
посети и удружења Срба у Аустрији и Италији,
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како бисмо остварили нове контакте и отворили врата и за привредну сарадњу. Форум
жена организовао је новогодишњу свечаност и
поделу пакетића за малишане. Била је то прва
оваква активност, а учинићемо све да акција
постане традиционална.

65. Панчево

Борба за статус слободне зоне
Будућа Северна индустријска зона Панчево
могла би добити статус слободне зоне. После
предлога Министарству финансија, представници Панчева разговор ће наставити са представницима „Азотаре“, „Петрохемије“ и НИС. У
међувремену, добијене су локацијске дозволе
за приступну саобраћајницу и потамишки колектор. Поводом Дана сећања на жртве холокауста, чланови ГО СНС Панчево положили
су венац на споменик „Бразде“, у спомен-комплексу Стратиште на Јабучком путу, где је
током Другог светског рата убијено више од
10.000 људи. Директорка Дома културе у Качареву организовала је извођење монодраме Милана Ланета Гутовића „Обично вече“, а глумац
је поклонио качаревачкој библиотеци око 200
књига из своје приватне библиотеке.

66. Аранђеловац

Обнова свлачионица, чишћење депонија
Општина Аранђеловац организовала је
сусрет са аранђеловачким привредницима.
Приводи се крају реконструкција главне улице, пројекат који је урађен без динара задужења. Компанија „Omya Венчац“, у сарадњи
са Општином, спровела је акцију „Заштитимо
природу“ и школи „Душан Радоњић“ у Бањи
донирала еко контејнере. Општина и Савет за
безбедност саобраћаја донирали су теренско
возило Полицијској станици. Локална самоуправа финансирала је уређење свлачионица у
СРЦ „Шумадија“. Према речима председника
Општине, Бојана Радовића, очишћена је већина
градских депонија и обновљена механизација
за одношење смећа. У плану су нова улагања у
комунални сектор и опремање школа са посебним контејнерима за стакло, папир и пластику.
У МЗ Даросава и Прогореоци организован је
дочек Нове године по Јулијанском календару.
Председник Радовић најавио је реновирање
цркве Брвнаре, балон сале у МЗ Даросава и водоводне мреже у МЗ Прогореоци.

67. Петровац на Млави

Акција „За један осмех“
ОО СНС Петровац на Млави, са Фрумом
жена и омладином, активно учествује у хуманитарним акцијама, а посебна пажња посвећује
се акцијама помоћи најмлађима. Као и претходних година, прикључили смо се хуманитарној
акцији „За један осмех”, у циљу прикупљања
играчака и слаткиша поводом најрадоснијег
дечјег празника, Светог Саве, за децу смештену
у хранитељским породицама.

68. Алексинац

Купљено ново возило
ЈКП „Комуналне услуге“ 2015. годину започело је куповином новог смећара, чиме је
комплетиран возни парк овог предузећа. Ново
возило купљено је због проширења зоне изношења смећа са сеоског подручја.

69. Бечеј

Отворен центар за дораду семена
Премијер Александар Вучић присуствовао је
отварању „KWS“ центра за дораду семена ку-

куруза и сунцокрета, у који је уложено 30 милиона евра, и рекао да је то симбол нове снаге
Општине, која је некада била један од најзначајнијих пољопривредних и индустријских
центара. У овом погону, у сезони која траје
осам месеци, биће ангажовано 250 радника,
док је број стално запослених 150, а опрема је
најмодернија у Европи. „Надамо се да ће „KWS“
наставити да инвестира, а имаће подршку Владе и локалне самоуправе“, рекао је премијер.
Вук Радојевић, председник Општине, изразио
је задовољство што светски позната компанија
послује у Бечеју, и изнео податке шта је локална власт урадила да унапреди пословну климу
и обезбеди нова радна места.

70. Уб

Куће за поплављене
Почињу припремне радње за реализацију
пројекта копа Радљево, а реконструишу се цевовод и инсталације у улици Вука Караџића.
Одбојкашки Савез Србије гради три куће и
одбојкашки терен, као помоћ настрадалима у поплавама. Ангажовањем Општине Уб и
„Кирс“-а, пет избегличких породица добило је
монтажне куће, а сеоске куће са окућницом добиле су три породице расељене са КиМ. Аеродром „Никола Тесла“ упутио је донацију у новцу и опреми убском Дому здравља за набавку
ултразвучног апарата. Аеродром је донирао
400.000 динара, а инспекцијским службама поклонио је рачунарску опрему. Приводе се крају
радови на новој општинској згради. РБ „Колубара“ финансира инфраструктурно опремање два
насеља, која ће добити асфалт и кишну канализацију. Општина је школи „Свети Сава“ у Памбуковици урадила фискултурну салу.

71. Жабаљ

Жабаљ
Пакетићи за Дом у Чуругу
Aктивисти ОО СНС Жабаљ на Бадњи дан дружили су се са суграђанима и бележили њихове
проблеме. Нажалост, нисмо у могућности да им
озбиљније помогнемо, јер не вршимо власт у
Општини, али надамо се скорим локалним изборима. Током празника, пригодним пакетићима
обрадовали смо штићенике Дома за душевно
оболела лица у Чуругу, а пакетићи су купљени
средствима наших чланова и симпатизера.

72. Витина – Клокот

Пакетићи поводом школске славе
Ученицима основних школа на територији
Општине Витина - Клокот, поводом школске славе Светог Саве, пакетиће су поделили
председник Привременог органа, Срђан Николић, градоначелник Клокота Срећко Спасић,
заменик градоначелника Милош Стојковић,
чланица градског већа града Београда, Мирјана Милутиновић, и директор Градског центра

за социјални рад у Београду Владимир Илић.
Представници Града Београда присуствовали
су Светосавској литургији у цркви у Витини,
а затим су у Врбовцу посетили О.Ш. „Марко
Рајковић”, вртић „Дечја радост” и истурено
одељење школе „Марко Рајковић” у селу Могила, као и О.Ш, „Свети Сава” у Клокоту.

73. Оџаци

Отворен вртић „Бајка“
Након 29 година, ПУ „Полетарац“ добила је
нови објекат и проширила смештајне капацитете за 40 места. Председник Општине, Душан
Маријан, свечано је отворио одељење „Бајка“,
у чију адаптацију је уложено 2,5 милиона динара из општинског буџета. Локална самоуправа
обезбедила је 900.000 динара за обнову фискултурне сале у О.Ш. „Бранко Радичевић“, а
радове је помогла и Хемијска индустрија „Хипол“. Комисија за популациону политику донела је одлуку да све мајке добију једнократну
новчану помоћ, за мајке близанаца предвиђено
је 40.000, односно 60.000 динара за троје деце.
Родитељски додатак увећан је на 30.000 динара. Формиран је општински Савет за младе и за
председницу је изабрана Марина Митровић.

74. Кучево

Решавање проблема загађења Пека
На иницијативу председника Општине, Новице Јаношевића, одржан је састанак поводом
решавања проблема загађења реке Пек, на
којем је констатовано да је потребно израдити
пројектну документацију, а затим и објекте за
пречишћавање отпадних вода из Рудника бакра
Мајданпек. Општина је израдила Нацрт плана
детаљне регулације „Заштита слива реке Пек са
вишенаменским акумулацијама и изградња малих хидроелектрана“, како би привукла инвестиције. Израђена је пројектна документација и
за успостављање одељења за хемодијализу у
Дому здравља. Почетком априла планира се и
оснивање Хитне службе у Кучеву. У протеклој
школској години, Општина је стипендирала 78
високошколаца, а у буџету за 2015. студентске
стипендије су удвостручене. Представници
удружења воћара „Микс фрут“, задруге „Агро
еко воће“ и расадника „Агро Макс“одржали су
састанак у Општини и разговарали о заједничком наступу воћара из осам округа, на домаћем
и на страним тржиштима.

75. Стара Пазова

Камен темељац за социјалне станове
У центру Старе Пазове положен је камен темељац за зграду са становима намењеним самохраним родитељима, породицама са особама са инвалидитетом и младим брачним паровима са скромним примањима. Камен темељац
за зграду са 68 станова, положили су председник Општина, Ђорђе Радиновић, и директор
Општинске стамбене агенције, Мирослав Јовановић. Наша Општина одазвала се хуманитарној акцији „Чувари српског идентитета и
српске традиције“ из Борова у Хрватској, и, донацијом светосавских пакетића, дала допринос
прослави Светог Саве. Пакетиће је добило 500
деце из источне Славоније, Барање и западног
Срема, а организатор је била Епархија осјечкопољска и барањска СПЦ. Локална самоуправа,
у последње две године, комплетно је опремила
амбуланте Дома здравља „Др Јован Јовановић
Змај“, а недавно су стигли комби возило и три
стоматолошке столице.
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76. Нови Београд

Посета Колективном центру
Поред редовних састанака ОО, МО и савета, активисти Новог Београда организовали су бројне акције, од пунктова и поделе материјала,
до разговора са грађанима. Делили смо новогодишње пакетиће деци у
Колективном центру за избегла и расељена лица „Иван Милутиновић“, у
сарадњи са ОО СНС Палилула.

77. Стари град

Осветљен парк на Теразијском платоу
Након неколико месеци у тоталном мраку, парк на Теразијском платоу поново је добио осветљење, на иницијативу градских и општинских
одборника СНС са Старог града, а након разговора са суграђанима у Балканској, Призренској и улици Краљице Наталије. Решењем овог проблема, грађани опет могу да се осећају безбедније када, у вечерњим сатима,
шетају парком, а показали смо и како би локална самоуправа требало да
решава проблеме.

78. Савски венац

Савски венац

Пакетићи за децу из хранитељских
породица
Поред поделе страначког материјала, пунктова и кол центра, чланови
ОО СНС Савски венац организовали су поделу пакетића за децу из хранитељских породица.

79. Врачар

Посета Дому „Драгутин Филиповић Јуса“
Уочи новогодишњих и божићних празника, напредњаци Врачара посетили Дом за незбринуту децу „Драгутин Филиповић Јуса“ и однели им
поклоне. Традиционално, на Бадњи дан, делили смо бадњаке у близини
Каленић пијаце.

80. Палилула

Представа и пакетићи за децу
из избегличког центра
Поред редовних састанака Савета за комуналне делатности и МО
Иван Милутиновић, активисти су делили страначки материјал. Савет за
избегла и расељена лица ОО СНС Палилула, у сарадњи са Саветом за
избегла и расељена лица ОО СНС Нови Београд, организовао је позоришну представу и поделу пакетића за децу из Колективног избегличког
центра „Иван Милутиновић“.

81. Раковица

Трибине, пунктови, пакетићи
Савети ОО Раковица организовали су трибине „Јачање виталности
породице“ и „Дигитализације телевизије“. МЗ Видиковац, са Саветом
за здравство, организовала је саветовалиште за здрав живот. Активисти ОО Раковица уредили су зелену површину у улици Пилота Михаила Петровића и поставили теретану на отвореном у улици Видиковачки
венац. Поред поделе новогодишњег материјала на бројним пунктовима,
организовали смо поделу пакетића за малишане Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју. Канцеларија за младе обележила
је 1. децембар поделом едукативног материјала. У Општини је одржана
међународна конференција, у склопу пројекта SPEEDY, у којем Општина
Раковица учествује заједно са 10 партнера из четири европске земље.
Општина је промовисла пројекат „Развој предузетништва кроз органски
узгајану храну“, који је највећим делом финансирала амбасада Краљевине Норвешке. Организована је и традиционална акција „Раковица отвореног срца“, а прикупљен новац отишао је у хуманитарне сврхе.

Гроцка

82. Младеновац

Сурчин
Младеновац

Уређен спомен парк „Црквенац“
Уочи новогодишњих празника, поред поделе страначког материјала,
активисти су организовали и поделу пакетића за најмлађе суграђане. Након акције уређења спомен парка „Црквенац“, уследиле су акције сређивања ужег центра града и простора око Геронтолошког центра, а и ту
прилику активисти су искористили за разговор са грађанима.

83. Сопот

Помоћ угроженим породицама
Активисти ОО Сопот организовали су помоћ за социјално угрожене
породице, у виду дрва за огрев, гардеробе и основних животних намирница, што су обезбедили из личних средстава.

84. Обреновац

Обновљена амбуланта
Компанија „Еко Хеленик петролеум Србија“, која је уложила средства
за обнову школе након поплава, донирала је новогодишње пакетиће
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Палилула
О.Ш. „Јефимија“ у Обреновцу. Општина је обезбедила зимовање на Тари
за ученике нижих разреда, како би им се одужила за њихово несебично
донирање новца од екскурзије Првој обреновачкој основној школи. Обновљена је амбуланта у Забрежју.

85. Лазаревац

Отворена реконструисана пошта
Активисти СНС Лазаревац, поред поделе пропагандног материјала, организовали и поделу пакетића, којој је присуствовао и председник ГО СНС, Небојша Стефановић. Поводом обележавања осам година
постојања Центра за децу са посебним потребама, заменик председника
Општине, Бојан Стевић, обишао је ту установу и уручио пакетиће. Пакетићи су подељени и најмлађим полазницима Школе фудбала „Добросав
Мићко Јовановић“. Стевић и др Јован Милојевић, директор Дома здравља „Ђорђе Ковачевић“, посетили су породилиште у Лазаревцу и уручили поклоне прворођеној беби у Новој години. Стевић је отворио реконструисану пошту у Карађорђевој улици. У просторијама старе спортске
хале „Партизан“ уручена је спортска опрема фудбалским клубовима.

86. Гроцка

Новогодишња чаролија
Након реновирања санитарног чвора у Дому пензионера у Гроцкој, општинско руководство организовало је и хумористичку новогодишњу представу за најстарије. Поводом празника, организован је
и низ представа за децу, а ОО СНС Гроцка обезбедио је и скромне
пакетиће. Председник Општине, Стефан Дилберовић, са директорком Центра за социјлани рад, обишао је две најугроженије породице
и деци уручио пакетиће, док су остали малишани пакетиће добили у
самом центру. У Калуђерици је први пут организована „Новогодишња
чаролија“.

87. Сурчин

Компјутер и штампач за Здравствену станицу
ОО СНС Сурчин организовао је сталне акције подршке бесплатним
лекарским прегледима грађана. На штандовима смо делили пропагандни
материјал и новогодишње честитке. Општина је организовала Трг отвореног срца и поделу пакетића за 500 малишана. Од новца прикупљеног
током манифестације, купљени су компјутер и штампач за Здраствену
станицу.

88. Земун

Реконструкција улица и озелењавање
Реконструисане су улице у центру Земуна и насељима Алтина, Бусије,
Земун Поље, Батајница, Угриновци, Грмовац. На Кеју и у Грмовцу постављена је нова расвета. Инсталирана је нова трафостаница у насељу
Плави Хоризонти. Уређен је плато око куле Гардош. У Батајници је постављена спомен-чесма, посвећена деци настрадалој у НАТО бомбардовању. Донирани су душеци и јастуци за КБЦ Земун. Урађена је водоводна мрежа у насељу Економија 1, у Батајници. У циљу међународне и

Земун

привредне сарадње, Општину Земун посетиле су делегације аустријског
града Медлинга, амбасадор Грузије, представници израелске фирме
„IBC“, делегација турске компаније „Uzman holding“. Организован је и
сусрет земунских привредника и предузетника из Немачке. Санирани
су тротоари око О.Ш. „Гаврило Принцип“, урађена је нова громобранска
мрежа, обновљени тоалети и кров зграде. Урађена је ограда са капијом
и замењени су олуци на О.Ш. „Петар Кочић“, а О.Ш. „Бранко Пешић“ добила је нове подове. У О.Ш. „Сава Јовановић-Сирогојно“ постављене су
решетке на вратима и прозорима. У школи „Бошко Палковљевић Пинки“
уређена је унутрашњост и реконструисан кров. Електротехничкој школи
дониран је лиценциран антивирус програм „F secure“. Реконструисанo
је дечије игралиште у Охридској улици и паркићи у насељима Бусије и
Алтина. Постављени су стубови јавне расвете у дворишту вртића „Мала
сирена“. Поводом новодогишњих и божићних празника, Општина, у сарадњи са порталом „Србија данас“, уручила је новогодишње поклоне.
Током обележавања Богојављења, организована је акција добровољног давања крви. Општина и JКП „Зeлeнилo“ подржали су инициjaтиву
мaлишaна из ПУ „Др Симo Mилoшeвић” зa додатно oзeлeњaвaњe и засадили јелке између зграда на Земунском кеју.

89. Чукарица

Акција „Милион стабала“
Савет за екологију организовао је акцију „Милион стабала за Чукарицу“, на Умци, у двориштима Школе за основно и средње образовање
„Свети Сава“, О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ и вртићу „Цврчак“, а у Сремчици је уређен парк и обновљен мобилијар за теретану на отвореном.
Општина је у Жаркову обезбедила простор за игру и вежбање кућних
љубимаца. Око О.Ш. „Аца Милосављевић” у Рушњу постављена је нова
ограда, уређена је зелена површина у центру насеља и постављен мобилијар за игру. ОО СНС Чукарица организовао је поделу новогодишњих
пакетића за најугроженије малишане. Канцеларија за младе, уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, на Умци је отворила
први клуб за младе.

90. Вождовац

Брига о најмлађима
У Општини Вождовац одржан је састанак представника основних и
средњих школа и представника институција задужених за унапређење и
контролу рада школских установа, поводом програма учешћа родитеља
у настави и ваннаставним активностима. Школи Вожд, коју похађа око
200 деце без родитељског старања, злостављане деце, деце са преступима и деце из прихватилишта, уручени су пакетићи и преко 250 наслова
за школску библиотеку. Вртићу „1001 радост“ уручено је 12 канти и 39
судова за одлагање рециклабилног отпада, у сарадњи са ЈКП „Градска
чистоћа“. Постављено је ново јавно осветљење са канделабрима између
зграда, од улице Браће Јерковић до улице Наде Наумовић. Општина је
спремно дочекала снег и омогућила чишћење путева које не одржава
ЈКП „Београд пут“.

Обреновац
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Питање је кога штити
заштитник грађана

Н

мације „Кобре“, пре него се тражи члан заародна посланица СНС из Ужица,
кона по којем премијер има право на такву
Ивана Стојиљковић, имала је веоврсту заштите. Између осталог, уследило
ма запажено обраћање на Одбору
Веома занимљиво у Вашој биограје и питање о висини примања заштитниза контролу служби безбедности, када је
фији је и то што сте члан Менсе. Да ка грађана и његових сарадника које је
наметнула темпо расправе и одмах заштитли Вам је то конкретно помогло у
изазвало најбурнију реакцију. На седници
нику грађана, Саши Јанковићу, поставила
пословима које се бавите?
Одбора за контролу служби безбедности,
неколико директних питања. Према њеним
- Менса је међународно удружење
отвореној за јавност, била је прилика да се
речима, од почетка године, у јавности су се које окупља људе натпросечне инједни другима обратимо јавно, и решимо
чуле притужбе заштитника грађана у вези телигенције. Чланство у Менси не
све неспоразуме и недоумице. Народни
са наводном лошом сарадњом са одређе- доноси бенефите само по себи, сем
посланици представљају и штите интересе
ним државним институцијама, због чега је могућности да са члановима сличних
интересовања радите на одређеним
грађана који су их бирали, а то је и оно што
имала потребу да реагује.
сам ја чинила тога дана.
- Омбудсман је изразио отворену сумњу пројектима. Много битније је сазБило је и оних који су Ваше обраћање
да ВБА прислушкује носиоце правосуд- нање да имате урођени потенцијал
назвали „притиском“ на омбудсмана...
них функција, представнике политичких на којем морате вредно да радите,
- Питања су постављена у присуству попартија и синдикалне вође, али без еви- уколико желите да га искористите.
Односно, мотивација да идете даље
сланика свих парламентарних странака, ведентних доказа. Поред тога, константно баш онда када мислите да сте дали
ликог броја медија и уз могућност да се води
је отварано питање у вези са безбедношћу све од себе и да не можете више. То
премијера Александра Вучића - ко га чува, је, у ствари, оно што сваки човек мора расправа о томе, због чега се то не може
назвати притиском, већ жељом да свачији
зашто и по којим законским одредбама? да има у себи. Висок коефицијент
Грађани су, путем медија, били упознати интелигенције даје резултате само уз рад буде транспарентан. Ова Влада је показала да прихвата вредности на којима је изса овим дешавањима, а потом су уследила адекватан рад и дисциплину.
грађена ЕУ - владавину права, демократије
питања на која су желели да чују јасне оди људких права, а то подразумева и да оне,
говоре. Желели су да чују да ли се и раније
на овакав начин вршила контрола власти и државних служби? који представљају или штите наша права и интересе, имамо моУколико јесте, било би логично да заштитник грађана зна све гућност и да питамо оно што нас занима, и да захтевамо да закон
детаље о куповини прислушних уређаја 2008. године од стра- једнако важи за све.
Да ли сте задовољни одговорима Јанковића, пре свега у
не Министарства одбране, као и то у коју сврху су коришћени.
вези са примањима и чињеницом да се интересује зашто
Такође, јавност је желела да зна да ли би омбудсман требало
„Кобре“ обезбеђују премијера, а не пита се зашто чувају
да има комплетне иформације о томе кога све чувају војне фор-

Интелигенција и рад

Србија нема
времена за губљење
Пише: Весна Марковић

П

окушала бих да демистификујем
приче да ми идемо у Брисел на рапорт, да нас тамо чекају неки лоши
људи који понижавају и нас и нашу земљу.
Брисел је седиште администрације Европске уније, коју чини 28 држава чланица, које
су добровољно ступиле у заједницу прихватајући, притом, одређена правила. По
одређеним питањима разликују се њихови
ставови, почев од стандарда грађана, валуте, преко, на пример, чланства у НАТО-у,
признавању КиМ.

Од многих званичника ЕУ чула сам да су
сада опрезнији приликом пријема нових
држава због лошег искуства која су имали
након пријема неких чланица. Посматрано
из њиховог угла, такав став је потпуно разумљив, иако нама не иде у прилог. Међутим,
из свега тога можемо да извучемо поуку: да
не правимо исте грешке као неке чланице
ЕУ, које као последицу лоше спроведених
економских реформи имају веома низак
стандард грађана. Јасно је да су економске
реформе приоритет из више разлога. Наравно, на првом месту је стандард грађана,
али да бисмо до тога дошли, потребно је

спровести низ нимало лаких мера. Са друге
стране, поред подстицаја државе приватном сектору, потребно је привући стране
инвестиције и створити амбијент у коме
компаније могу несметано да послују. Страна улагања у нашу привреду обезбедиће
нам, не само нова радна места, приходе држави од пореза и извоза, већ и исто толико
важну економску безбедност земље. Сваки
инвеститор жели да заштити своје улагање,
а у крајњој линији и свој профит. У том случају, политичка и економска безбедност је
подједнако важна како држави Србији, тако
и државама које желе да улажу и заштите
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бившег председника Тадића, иако је прошло шест месеци
од истека мандата?
- Плату заштитнику грађана утврђује скупштински Административни одбор и њену висину изгласала је скупштинка већина
2008, и она је и даље важећа. Много значајније је питање да ли
грађани Србије од заштитника грађана, који је боље плаћен од
председника државе и премијера заједно, добијају адекватну
заштиту права и интереса, која је једнака за све, и која не познаје социјалне и статусне разлике. Из тог разлога покренуто
је питање примања омбудсмана и његових сарадника. Високи
функционери, према закону, имају право на обезбеђење шест
месеци након одласка са функције. Бивши председник Тадић
још увек има заштиту војних „Кобри“, а до недавно су је имали
Драган Шутановац, Снежана Маловић и Владимир Вукчевић. Садашња власт ниједног тренутка није доводила у питање њихово
обезбеђење, сматрајући да тако треба да функционише озбиљна
држава, која води рачуна о процени ризика безбедности и чува
животе грађана. Зато смо се и запитали зашто се доводи у питање обезбеђење премијера Вучића, који је, према проценама
ризика безбедности, потенцијално најугроженија личност данас
и који, према одлукама Бироа за координацију рада служби безбедности, има право на ту врсту заштите.
У Златиборском округу и у Ужицу заузимате високе страначке положаје. Да ли Вам је некада сметало у напредовању
то што сте жена? Да ли је тешко бити жена у политици?
- У Странци сам постепено напредовала. Од места председнице Савета за заштиту животне средине на локалном, Савета за
урбанизам на окружном нивоу и портпарола Странке у Ужицу, до
места поверенице ГО у Ужицу, а сада и посланице СНС у Народној скупштини и члана ГО. У току недавних избора, два пута сам
била на месту шефа Изборног штаба. Све ове позиције помогле
су ми да најдубље упознам страначку инфраструктуру и начин
функционисања унутарстраначких органа. То што сам жена није
ми сметало у напредовању, али је било ситуација у којима сам морала много више да се доказујем од својих колега. Успела сам да,
својим примером, отклоним бројне предрасуде и привучем велики број жена да се активно баве политиком. СНС у Ужицу успела
је далеко да премаши зацртаних 30 одсто учешћа жена у саветима МЗ. Иза мене, као поверенице ГО, остаће одлични резултати СНС у Ужицу на парламентарним изборима (53 одсто) и на

своје финансијске интересе. Логично је да
економска и привредна повезаност води ка
политичком повезивању.
Морамо да застанемо и анализирамо
грешке из прошлости, како их не бисмо понављали и да се запитамо: да ли је проблем
у другима, или само у нама?
Није потребно да нам неко са стране
каже да је неопходна реформа правосуђа,
да смо презадужени, да цвета сива економија, да је државна администрација преобимна, да имамо проблем са предузећима
губиташима. Тешке реформе последица су
лоше вођене политике и, наравно, економије. Спроводимо их да бисмо опстали као
држава, а не зато што је неко решио да нас
уништи. Најлакше је поверовати у теорије
завере, јер тада себе амнестирамо од одговорности. Морамо да будемо самокритични, да анализирамо грешке из прошлости
и прихватимо да је одговорност на свима
нама. Притом не мислим само на представнике извршне и законодавне власти, већ на
допринос сваког појединца том процесу.
Сваки грађанин Србије учесник је у поли-

Ивана Стојиљковић,
народна посланица
изборима за савете МЗ (90 одсто) које смо, пре свега, остварили
изванредном репутацијом председника Александра Вучића, потпомогнуто нашим преданим радом. Ужице, које је некада важило
за најчвршћу базу демократа, данас је бастион СНС.
Какве сте задатке поставили пред себе, као народна посланица?
- Да дам максималан допринос на републичком и на локалном
нивоу. На републичком нивоу, актвиним учешћем у процесу доношења реформских закона ове Владе и њиховој презентацији
и инфилтрацији у локалне средине. А на локалном нивоу, да се
искрено залажем за интересе и решавање проблема града Ужица
и Златиборског округа. Као члан скупштинског Одбора за заштиту животне средине, сигурна сам да ћемо, у овом мандату, направити велики искорак у буђењу свести о значају заштите животне средне, што ће бити чврст темељ у процесу преговора са
ЕУ по питању Поглавља 27. На седницама овог Одбора озбиљно
се бавимо свим еколошким проблемима и катастрофама које су
задесиле Србију након мајских поплава, али и несрећама које
су задесиле моје Ужице по питању водне акумулације Врутци и
прекомерног загађења ваздуха. Као председница Групе пријатељства са Индијом, имам изузетну сарадњу са Њ. Е. Нариндер
Чауан, амбасадорком Индије. Договориле смо неколико значајних сусрета српских и индијских парламентараца и привредника, што би требало да ојача билатералне односе и привредну
сарадњу. Све успешне жене, са којима сам имала прилику да се
сретнем и сарађујем, имају иза себе велику подршку породице, а,
пре свега, супружника и то је управо оно што ми највише значи и
даје снагу за нове победе.

- Тешке реформе последица
су лоше вођене политике и,
наравно, економије. Спроводимо их да бисмо опстали као
држава, а не зато што је неко
решио да нас уништи. Најлакше је поверовати у теорије
завере, јер тада себе амнестирамо од одговорности. Морамо да будемо самокритични,
да анализирамо грешке из
прошлости и прихватимо да је
одговорност на свима нама
тичком процесу, а самим тим и у креирању
будућности своје земље.
Евроинтеграције су наш стратешки циљ.
Тежимо ка формализацији нечега што је
природно. Србија је, не само географски,
већ и културно, део Европе. Упућени смо

једни на друге, пре свега, у области привреде, али и у многим другим областима.
Усклађивање нашег законодавства са правним тековинама ЕУ процес је који траје. Нажалост, изгубили смо доста времена које је
немогуће надокнадити у кратком временском периоду. Потребно је уложити много
више напора како бисмо достигли свој циљ
и рокове које смо сами себи поставили. Као
што сам већ поменула, не можемо кривицу
да пребацујемо на друге због сопствених
грешака. У овом тренутку најважније је да
постоје јасни циљеви, планови, али и посвећеност за њихову реализацију.
Очекујем да Србија након реформи које
спроводимо постане уређена земља са стабилном економијом.
На крају, савезништво и добри билатерални односи са другим државама нису
потчињавање нечијој вољи, већ успех
вођења државе. Немогуће је спровести све
о чему сам говорила без добрих односа са
водећим светским силама. Сигурна сам да
је на овом плану Србија одабрала прави
пут. Ми немамо више времена за губљење.
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БЕОГРАД

Tрибина
o бољој
безбедности грађана
Н

а захтев великог броја грађана насеља Борча, Градски обуке, али и оснажити полицајце како они ”не би ишли руку под
одбор СНС Београд организовао је трибину „Безбедност руку са криминалцима на очиглед грађана“. Стефановић је истаграђана”. Сала је била мала да прихвати све грађане који као да ће се, кроз јачање и подизање капацитета Одсека унутрасу дошли да отворено разговарају о проблемима у свом насељу шње контроле полиције, створити снажан инструмент који ће конса др Небојшом Стефановићем, потпредседником ГО СНС и тролисати све полицијске службенике, и на улици, и на шалтеру.
„Сви грађани су исти и нема повлашћених, ма коју функцију обапредседником Градског одбора Београд. На трибини су говорили и повереник Савета за саобраћај ГрО Београд, Душан Рафаи- вљали, и ма из које странке долазили“, нагласио је Стефановић.
Душан Рафаиловић подвукао је да је у протеклом периоду
ловић, и члан ОО СНС Палилула, Борко Милосављевић.
Стефановић је истакао да садашња власт хоће да разговара са доста рађено на повећању безбедности на Зрењанинском путу.
грађанима и да су његова врата отворена за све који имају неки Борко Милосављевић упознао је грађане са затеченим стањем у
проблем. Указао је на чињеницу да је у Борчи висок степен реше- Граду, као и са плановима за 2015. годину.
Иначе, на Зрeњаниском путу, који је црна тачка у Београних случајева (око 38 одсто) у претходној години.
ду по броју саобраћајних несрећа,
„Било је и објективних проблема,
значајно је побољшана безбедност,
недовољан број полицијских служпостављени су нови семафори на
беника, досељавање великог броја
три раскрснице, десет семафора
људи, стварала су се нова насеља и
замењено је новим, а постављена
полицијска испостава са седамдесеје и бетонска ограда која раздваја
так службеника више није ни близу
супротне саобраћајне траке. Колидовољна“, објаснио је Стефановић.
ко је била тешка ситуација на делу
Он је указао на чињеницу да нам не
пута од Панчевачког моста до скретреба само пуко повећавање броја потања за Борчу и Овчу, показује полицајаца, већ да су нам потребни квадатак да су се на овом делу пута, у
литетни полицајци, спремни да уђу у
последње три године, догодиле 803
коштац са свим изазовима које захтева
саобраћајне несреће, у којима је порад са грађанима у локалној средини.
Постављање нових семафора на
вређено 355 људи, а погинуло 13.
Неопходно је спровести и адекватне
Зрењанинском путу

Пријем грађана у централи СНС
С
авет за борбу против корупције и у
овој години наставио je са трибинама „Борба против корупције“. Пуне сале
широм Србије, присуство бројних новинарских екипа и сарадња са грађанима
сигуран су знак да је Србија на добром
путу да се потпуно ослободи корупције.
Сваку трибину обележи много питања,
предлога, идеја и случајева на које
грађани указују, а чланови Савета, као
што су обећали, почели су да примају

грађане и у просторијама Странке.
Координатор Савета и члан ГО, Угљеша Мрдић, каже да је неопходна помоћ
и сарадња грађана и медија у борби
против корупције. „Србија има пред
собом јасан избор. Или ће наставити
путем којим је води премијер Александар Вучић, а то је пут борбе против
корупције и криминала, борбе за подизање привреде, за инвестиције и нова
радна места, или ће се вратити на пут

које ју је довео до руба пропасти. У овом
историјском тренутку за нашу државу,
на овој раскрсници, где један пут води
у бољу и перспективнију будућност, а
други у мрачну прошлост, потребно је да
и грађани, и медији, и кључни политички
чиниоци буду одлучни у борби против
корупције и криминала. То је једини пут
за оздрављење економије. То смо истицали на трибинама на Чукарици, у Нишу,
Кладову, Рашкој, Ћуприји, Јагодини... За
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Стара Пазова

Помоћ за 1.000
најугроженијих породица

Ђорђе Радиновић, председник Општине Стара
Пазова, обилази социјално угрожене породице

С

нажном иницијативом и бригом о социјалним категоријама становништва,
водећи људи старопазовачке Општине
увели су програм подршке за најсиромашније и најугроженије грађане где је, само у
2014. години, уз строги надзор надлежних
служби, око 1.000 породица са територије
ове Општине, добило једнократну финансијску помоћ. У појединачним акцијама
обиласка породица на рубу егзистенције,
уручивали смо помоћ у основним живот-

ним намирницама, опремали смо и обнављали запуштене или оронуле делова
кућа и просторија, чијом употребом се угрожавало здравље људи. У више наврата,
подршка је указивана грађанима суоченим
са тешким обољењима или онима који су
на оперативним лечењима ван земље.
„Следећи политику Владе РС, на челу са
премијером Вучићем, заједно са сарадницима, свакодневно примам грађане и често
обилазим сиромашне породице, како би

се пронашао начин да им се помогне. То је
одговорност коју грађани од нас очекују и
ово је само један сегмент, поред бројних
других дужности, где настојимо да пружимо максимум“, каже Ђорђе Радиновић,
председник старопазовачке Општине.
Према његовим речима, и ове године, у
старопазовачкој Општини уручени су поклон новогодишњи пакетићи за око 1.500
најсиромашније деце, а достављен је и
угаљ за око 600 најугроженијих породица.

Семинар у Грачаници
Н

а позив
координатора ИО
СНС, Владете Костића,
задуженог
за територију јужно
од Ибра,
реализован
је дводневни
семинар за омладину СНС у Грачаници. Учесници семинара
дошли су из свих шест косовских општина са већинским
српским становништвом. У изузетно
радној атмосфери, учесници су имали прилике да науче како да подигну лично самопуздање и основе тимског
рада у политици.
„Тимске презентације биле су интересантне и младалачки оригиналне. Такође, симулиране су разне ситуације у
кампањи од врата до врата и директном контакту са бирабудућност нашег народа и државе важно је да будемо заједно и сложни уз
премијера Вучића, и да свако, са свог
места и своје позиције, да допринос овој
тешкој борби“, истакао је Мрдић.
Чланови Савета увелико прикупљају
предмете које им грађани достављају,
анализирају и предају надлежним
државним органима. До сад је достављено 1.037 представки, од којих је
добар део већ предат надлежнима на
решавање. На трибинама, уз Угљешу
Мрдића, говоре Никола Јеленковић и
Србислав Филиповић.

чима. Овакав
начин рада и
стална присутност СНС
на терену
значајно су
допринели
победи већ у
првом кругу
на изборима за
градоначелника
Грачанице“, каже
Владета Костић, новоизабрани први човек
Грачанице.
У томе и јесте основна разлика између СНС и осталих странака,
због чега је и логичан огроман прилив омладине и
нових чланова у редове СНС. Договорена је и следећа
едукација са сличном тематиком у Општини Штрпце, а
предвиђени термин је крај марта 2015. Семинар је водио
Милан Стевановић, народни посланик и члан едукативног тима ИО СНС.

Чланови Савета за борбу против корупције: Зоран Весић, Никола Јеленковић,
Угљеша Мрдић, Андреа Радуловић, Раде Петровић, проф. Милорад Бејатовић,
Србислав Филиповић и Неђељко Миловић

На Дан државности Републике Србије,
15. фебруара, председник Владе, Александар
Вучић, положио је венац на споменик Димитрију
Давидовићу, творцу Сретењског устава

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
Током званичне посете
Загребу, заједно са
Милорадом Пуповцем,
председником Српског
националног већа,
премијер Вучић
положио је цвеће на
споменик Николи
Тесли, а затим је
присуствовао Светој
архијерејској литургији
у Саборном храму
Преображења
Господњег, коју је
служио митрополит
загребачко-љубљански
Порфирије

Премијер Вучић отворио је Међународни сајам
туризма у Београду "Искористи тренутак",
који је окупио 1.100 излагача из око 50 земаља

