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ГОДИНУ ДАНА РАДА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СРБИЈА ЈЕ
КРЕНУЛА НАПРЕД

О

Свечана седница Владе у Рударском басену “Колубара”

здрављење Србије и њене
економије, нова радна
места, бољи живот грађана, финансијска дисциплина, уређење државе,
борба против корупције и криминала,
европске интеграције, балансирана
спољна политика – кључни су задаци
Владе Републике Србије, предвођене
премијером Александром Вучићем,
на којима се свакодневно, током прве
године рада, тешко и напорно радило,
како би Србија изашла из вишегодишње
кризе и постала модерна, уређена, европска држава.
„Српска економија није кренула да
пропада преко ноћи, увек се мислило да решење долази са неба, да ће
га донети неко други. Политичари

Отварање нове топионице у Бору

никада нису успевали да виде даље
од следећих избора. Зато је дошло
време да неко преузме одговорност и
Одржане седнице: 115
почне да ради за своју земљу. Влада
Телефонске седнице: 0
Србије је обећала тешке и болне реУсвојени закони: 193
форме. На почетку мандата суочили
Инвестиције: 576 милиона евра
смо са најстрашнијим поплавама, које
Нових радних места: 7.437
су однеле много људских живота,
унесрећиле бројне породице и готово
Буџетски дефицит: 3,5 пута
мањи (са 75,2 млрд дин. у првом уништиле електроенергетски систем, и
кварталу 2014. на 21,4 млрд дин. одмах кренули у обнову земље, али и у
у првом кварталу 2015.)
подизање разорене српске економије.
Састанци са премијерима: 24
Сада је већ сасвим сигурно да ћемо,
Састанци са председницима: 11
преданим и напорним радом, успети
Гости Београда: 5 председника и да обезбедимо бољу и другачију бу19 премијера
дућост за све“, поручио је премијер
Александар Вучић у Лазаревцу, на
Телефонски разговори: са
Путином, Порошенком, два пута свечаној седници Владе, у Рударском
са Бајденом и са 20 премијера
басену Колубара.

ВЛАДА У БРОЈКАМА

Са владиком Теодосијем

Вучић са Џаредом Коеном, директором
“Google ideas”, у Давосу
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У ЖИЖИ
Састанци са Ангелом Меркел, Владимором Путином и Ли Кећијангом

ПОДИЗАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ УГЛЕДА
Т
оком годину дана на месту председника Владе Србије, премијер Вучић сусрео се са великим бројем светских државника, премијера, председника, министара, привредника, и учинио
да се значајно увећа међународни углед Србије. Премијер
Вучић је у Берлину разговарао са немачком канцеларком, Ангелом Меркел, а у Паризу са премијером Француске, Мануелом
Валсом. Као што је договорено, почетком новембра, француски
премијер дошао је у Београд, са представницима 30 француских
компанија. Балансирану спољну политику између Запада и
Истока потврдила је посета Москви, и разговори са руским премијером, Дмитријем Медведевим, и председником Владимиром

Путином. Узвратна посета уследила је у октобру, поводом обележавања годишњице ослобођења Београда у Другом светском
рату. Тада су, после 35 година, грађани Србије могли да виде
војну параду у Београду. Премијер Србије посетио је Аустрију,
Словенију, Словачку, Шведску, Финску, Италију, Чешку, Израел, Немачку, Аустрију.... У свакој од ових земаља сусрео се
са многобројним привредницима, стављајући се тако у службу
економског развоја земље. Учешћем на скупу у Пекингу и сусретом са кинеским премијером, Ли Кећијангом, договорена је
изградња брзе пруге Београд - Будимпешта и одржавање Београдског економског самита.

БЕОГРАДСКИ САМИТ

У

Београду је 16. децембра одржан
је највећи међународни скуп од
Самита несврстаних из 1989. године,
на коме је учествовало 17 државника
из Централне и Југоисточне Европе и
Кине. Економски форум, самит и била-

Отварању моста Земун - Борча присуствовао је
кинески премијер Ли Кећијанг
новог блока термоелектране Костолац
терални састанци довели су Београд
до уговора о извозу пољопривредних
у жижу светске јавности. Окончањем
производа из Србије у Кину. Круна посамита, почела је билатерална посета
сете кинеског премијера Србији било
кинеског премијера Србији. Потпије отварање новог моста Земун-Борча,
сано је 13 међудржавних уговора од
дужине 1,5 километара.
изградње пруге Београд-Будимпешта,

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА

У

поредо са успоном „Ер Србије“ растао је и значај Србије у региону, што се и потврдило на конференцији о Западном Балкану, где је премијер Вучић представио
инфраструктурне пројекте који би повезали земље Западног Балкана, у којима би Београд био чвориште.
Вучићева иницијатива о инфраструктурном повезивању региона довела је, у априлу,
до договора лидера Западног Балкана о формирању транспортног језгра, а бриселски
домаћини су за ту намену најавили 130 милиона евра из претприступних фондова.
Добросуседски односи Румуније Бугарске и Србије резултирали су формирањем
Крајовске групе како би реализовали заједничке пројекте у области инфраструктуре,
економије и енергетике.

Железара
Током посете Лондону, Вучић је разговарао са председником компаније
„Есмарк“, Џејмсом Бушаром. Иако је
његова компанија једина испуњавала
услове тендера за приватизацију „Железаре Смедерево“, испоставило се да
њихова понуда није најповољнија за
Србију, па је Влада применила план Б
и на јавном конкурсу избрала међународни менаџмент, који је у марту преузео управљање „Железаром“, чиме је
очувана производња, више од 5.000
радних места и будућност Смедерева.

ЕКОНОМСКИ ОПОРАВАК

Закон о раду

Реформе су настављене доношењем
кључног системског закона - Закона
о раду, а потом и Закона о приватизацији и стечају. Тиме је учињен
одлучујући корак ка промени привредног амбијента и привлачењу
страних инвестиција.

РТБ Бор

Премијер Вучић обећао је средином јула да ће Влада издвојити додатних 40 милиона евра за завршетак радова на новој топионици РТБ
Бор и репрограм дугова, што је и урађено, а 23. децембра отворена је
нова топионица и фабрика сумпорне киселине.

Ер Србија и аеродром „Никола Тесла”
Улазак „Етихада“ у „Ер Србију“ променио је однос снага међу авио
превозницима у региону. Некадашњи губиташ постао је лидер међу
авио-превозницима на Балкану и први пут је „Ер Србија“ постала
профитабилна компанија. Захваљујући томе, пословање је побољшао и аеродром „Никола Тесла“, који планира да у обнову и проширење капацитета од 20 одсто, у наредне две године, уложи 20,2
милиона евра.
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ОБНОВА ПОСЛЕ ПОПЛАВА

Обреновац

Тамнава

Крупањ

Природна катастрофа задесила је Србију само
18 дана по формирању Владе. У 45 општина
уведено је ванредно стање због незапамћених
поплава, а више од 30.000 људи расељено је из
својих домова. Најтежа ситуација била је у Обреновцу. Само шест месеци касније у Обреновцу већина последица поплава била је отклоњена. За мање од годину дана после поплава Обреновац је и даље велико градилиште. Обновљене су куће, све школе и вртићи, а саграђени
су и нови - вртић „Звончица“ и фискултурна
сала у Првој обреновачкој основној школи.

Иако је после мајских поплава угљенокоп „Тамнава Западно поље“ био једно
од већих вештачких језера у Србији, пре
истека године покренута је производња
угља. Угаљ из поља Тамнава обезбедиће
додатну сигурност електроенергетског
система у зимском периоду.

Првих дана поплава Крупањ је био у
сенци потопљеног Обреновца, али су
и тамо последице стихије биле катастрофалне. Премијер Вучић више пута
је обишао Крупањ и обећао грађанима
да неће бити заборављени.
Обећање је испуњено почетком децембра када је премијер уручио кључеве нових кућа, а затим је почетком
априла отворен погон турске компаније „Џинси“, у којем је запослено
120 радника.

Јамена
Нови домови завршавају и у селу Јамена,
у близини Шида.

НОВЕ ФАБРИКЕ
ПКЦ

Гордон

KWS

У Смедереву је положен је камен
темељац за производну халу „ПКЦ
групе“, која производи електричне
склопoве за аутомобиле. Хала површине 20.000 квадрата завршена је за
само три месеца, а у њој је посао добило 2.500 људи.

У другој половини септембра, у
Суботици је отворена фабрика „Гордон“, која запошљава 2.000 људи, у
Сенти погон за производњу комуналне опреме, а у Ади фабрика делова за
млазне моторе.

Нова инвестиција реализована је и
у Бечеју, где је отворен центар за дораду семена кукуруза и сунцокрета,
уз улагање од 30 милиона евра.

Купер
стандард
Премијер Вучић и амерички амбасадор, Мајкл Кирби, отворили су америчку
фабрику ауто делова „Купер стандард“у
Сремској Митровици, која тренутно запошљава 200 радника, а наредне године
требало би да упосли још 600.

Делез

У Старој Пазови отворен је модеран
дистрибутивни центар компаније
„Делез“, вредан 50 милиона евра, у
коме ће посао наћи 750 људи.

Хенкел

До посла је дошло и 220 радника
у новом погону фабрике „Хенкел“ у
Крушевцу.

Френезијус

Немачка фабрика „Френезијус медикал кер“ покренула је производњу
опреме за хемодијализу у Вршцу, у
којој ће радити 1150 људи.

Герлингер

Почетком годне уручени су кључеви фабрике „Митрос“ у Сремској
Митровици аустријској компанији
„Герлингер холдинг“, која ће, у првој
фази, запослити 380 радника и уло-
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ПОСЕТА КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ

Премијер Вучић са Мухамедом
Алабаром, председником УО
компаније "Игл хилс"

БЕОГРАД НА ВОДИ

П

ријатељски односи са Уједињеним Арапским Емиратима
довели су до низа инвестиција и заједничких улагања.
Принц престолонаследник Мухамед Бин Зајед и премијер Вучић
у Београду су анализирали резултате рада „Ер Србије“, али и
улагање у пројекат „Београд на води“, која је прави пример тога
како стране инвестиције покрећу домаћу привреду. У Народној

БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛА
И КОРУПЦИЈЕ
Предуслов за страна улагања је и
борба против криминала и корупције,
која је започела хапшењем и процесуирањем власника Делте, Мирослава Мишковића, као и Дарка Шарића
. Ухапшен је власник фирме „Интеркомерц“, Горан Перчевић, због малверзација са кредитима „Универзал
банке“, у висини од 1,5 милијарде
динара, као и Мирослав Богићевић
због узимања кредита без покрића, у
износу од 15 милиона евра.

скупштини усвојен је „лекс специјалис“ о Београду на води, а
затим је, крајем априла, потписан и уговор о градњи Београда
на води. Тренутно се ради на рашчишћавању терена у Савском
амфитеатру, обновљена је зграда Београдске задруге, а крајем
лета очекује се почетак градње стамбених кула, шопинг центра,
хотела...

ПРИЗНАЊА ЗА РЕФОРМЕ

В

елики заокрет ка финансијској дисциплини и спровођењу мера економског опоравка, према оцени економских стручњака, представља буџет за
2015. годину. Признање за економске реформе стигло је и од борда директора
ММФ-а, који је одобрио Србији трогодишњи аранжман из предострожности.
Светски економски форум у Давосу био је прилика да се премијер Вучић сретне
са најутицајнијим инвеститорима и политичарима света.
Признања за реформе стигле су из Велике Британије, али и из Немачке, где је
премијер Вучић на Минхенској безбедносној конференцији, разговарао са генералним секретаром НАТО, Јенсом Столтенбергом.
Ипак, највеће речи похвале за реформске напоре Владе, српски прмијер добио је од потпредседника САД, Џозефа Бајдена. Уследио је и Бајденов позив
Вучићу за званичну посету САД-у. И из ЕУ стижу похвале за реформе и напредак ка евроинтеграцијама. Европски комесар, Јоханес Хан, сматра да би што
пре требало отворити прва поглавља у преговорима.

жити 16 милиона евра.

Џинси

У Крупњу је отворен нови погон
турске фабрике текстила „Џинси“,
који ће запослити 300 радника.

Сваровски,
Агросеме, Сименс

Страни инвеститори могу да рачунају на подршку државе, поручио је
премијер Вучић у Суботици, обилазећи аустријске компаније „Сваровски“ и „Агросеме“ и немачки „Сименс“.

Нова радна места у фабрици „Френезијус” у Вршцу

Тениз

Потписан је Меморандум о разумевању са немачким месним гигантом
фабриком „Тениз“ и власником Клеменском Тенизом, који ће отворити
производне погоне у Банату, а затим
и велики центар за прераду меса.

Нова фабрика „Хенкел” у Крушевцу
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НОВИ ПАЗАР
Премијер Александар
Вучић присуствовао
је постављању камена
темељца за изградњу
дијагностичког центра,
основне школе и вртића
у Новом Пазару, и том
приликом поручио:

Камен темељац за дијагностички центар, основну школу и вртић

Само заједно можемо
да напредујемо
- Планирамо градњу десетина километара путева у овом крају, отварање фабрике дрвнопредађивачке индустрије, али и сарадњу са УАЕ и
италијанском компанијом у области пољопривреде, како би се оживела села на Пештеру.
У наредне две године овај део Србије добиће
више него у претходних 30 година
(премијер Александар Вучић)

П

оводом обележавања Дана Новог Пазара, председник
Владе Србије, Александар Вучић посетио је овај град, где
је присуствовао постављању чак три камена темељца - за
изградњу дијагностичког центра, основне школе и вртића у насељу Дојевићи.
Вредност сва три објекта је око седам милиона евра, које су
обезбедили донатори из Уједињених Арапских Емирата, док је
обавеза града била да обезбеди локацију и неопходну комуналну
инфраструктуру.
Изградњом основне школе и вртића, у делу града кроз који
пролазе саобраћајнице за Сјеницу и Тутин, наставља се реализација плана да сви делови Пазара добију садржаје неопходне
за нормално функционисање. Дијагностички центар гради се у
кругу Опште болнице и биће опремљен најсравременијим медицинским апаратима.
„Спреман сам да разговарам са свим Бошњацима, са онима у
Сарајеву и Пазару, да отворимо прави дијалог, да не буде сукоба,
већ да градимо заједничке домове, да размишљамо о заједничкој будућности. Само заједно можемо да напредујемо. Срби и
Бошњаци вековима живе заједно, а тако ће бити и убудуће“,
истакао је премијер, и најавио решавање отворених проблема у
Пазару, како би заједно створили модеран град, у којем ће људи
имати више радних места.
„Не делим људе на Србе и Бошњаке. Мој посао је решавање
проблема и побољшање живота свих обичних људи. Планирамо

градњу десетина километара путева у Пазару и околини, као
и фабрику дрвнопредађивачке индустрије у Новом Пазару и
Рашкој, али и сарадњу са Уједињеним Арапским Емиратима и
италијанском компанијом у области пољопривреде, како би се
оживела села на Пештеру. У наредне две године овај део Србије
добиће више него у претходних 30 година, само вас молим да будете стрпљиви и да верујете у Владу“, рекао је премијер.
Говорећи о дијагностичком центру, Вучић је рекао да ће та инвестиција бити завршена до краја године и да грађани више неће
морати да иду на прегледе у Крагујевац и Београд.Осврћући се на
изградњу основне школе и вртића, премијер је рекао да ће деца
учити у најмодернијим установама, са најсавременијим училима.
Премијер је нагласио и да је Влада спремна да подстакне и помогне свим људима који желе да инвестирају у овај крај Србије.
„Само заједничким снагама можемо од Пазара направити богатији и лепши град, а од Србије најлепшу и најбољу могућу земљу,
која ће имати добре односе са земљама у региону, која ће поштовати све разлике и тиме се хвалити. Зато је Пазар богатство, а не
проблем Србије“, закључио је Вучић.
Церемонији, поред премијера и градоначелника Новог Пазара,
присуствовали су и министар здравља, Златибор Лончар, министар одбране, Братислав Гашић, потпредседница Владе, Кори
Удовички, министар трговине, туризма и телекомуникација, Расим Љајић, министар омладине и спорта, Вања Удовичић, и амбасадор Уједињених Арапских Емирата, Џума Рашид ал Дахериа.
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Бољи живот за грађане Крупња: Производни погон фабрике „Џинси“

Посао за 120
радника у Крупњу
- Србија може да
иде напред само са
озбиљним
спровођењем
приватизације и
уништавањем
паразитског
понашања
(премијер
Александар Вучић)

Н

ова производна хала фабрике текстила „Џинси“ свечано је отворена
у Крупњу, на локацији некадашње
„Крупањке“, а врпцу су пресекли, у присуству
премијера Александра Вучића, амбасадор
Турске, Мехмет Кемал Бозаи, директор
фабрике, Танер Бујукџан, и министар Расим
Љајић.
Премијер Вучић, том приликом, рекао је да
ће у Крупњу бити отворено 120 нових радних
места у текстилној индустрији, а уколико
буде интересовања радника, и још толико у
наредном периоду.
„Захваљујући напорима Привредне коморе

Србије, амбасаде Турске, Владе Србије и свих
нас, додељујемо 120 решења о запослењу,
и то у Крупњу, за који смо обећали да ћемо
покушати да нађемо замену за „Крупањку“,
рекао је премијер.
„После Крупња, пробаћемо да завршимо
хемијски комплекс, ФАП, ускоро у Србију треба да дође немачки „Тениз“, затим „Кремонини“... То су крупне и кључне ствари које ће
позитивно да утичу на целу земљу, исто као
што утиче и Железара“, истакао је премијер
Вучић, и нагласио да Србија неће моћи да иде
напред без озбиљног спровођења приватизације и уништавања паразитског понашања.

Банат

Тениз доноси 420 милиона €

Премијер Вучић у посети фабрици „Сваровски”

СУБОТИЦА

Нова фабрика и нова радна
места у „Сименсу“
Аустријска компанија „Сваровски” уложила 21 милион евра у
подизање хале, у којој би од јесени требало да почне са радом
око 550 радника. Обрада кристала „Сваровски” већ се одвија
у Суботици, али у изнајмљеном простору, где је ангажовано
око 300 радника. Заменик председника концерна „Сваровски“,
Франц Целер, похвалио је грађевинска предузећа из Србије,
која су радила на изградњи тог комплекса у привредној зони
у Суботици. Иначе, „Сваровски“ затвара производне погоне
у Кини и Чешкој, и опредељује се за производњу у Аустрији и
Србији. Приликом посете Суботици, премијер Вучић је обишао
и компанију „Сименс“, и поручио страним инвеститорима да
могу рачунати на подршку државе и локалних самоуправа, и да
очекује да повећају број запослених. Истакао је да је срећан што
су стране компаније задовољне условима пословања у Србији, а
што су радници задовољни примањима и условима на раду.

У Београду је потписан Меморандум о разумевању са немачким гигантом у производњи меса,
компанијом „Тениз“, а потписивању је присуствовао
председник Владе, Александар Вучић. Премијер је
истакао да је ово велика ствар за Србију, будући да
је компанија намерава да производи три милиона
товних свиња.
„Намера европског и немачког краља меса и
једног од најуспешнијих људи у Европи, Клеменса
Тениза, да инвестира у Србију, његова намера да
отвори 20 фарми, велика је ствар за нашу земљу.
„Тениз“ ће сам превазићи комплетну српску производњу меса“, поручио је Вучић. Иначе, инвестиција
немачке компаније биће око 420 милиона евра, а
фарме и производни погони биће отворени у Банату.

СМЕДЕРЕВО

Камен темељац за три хале

Премијер Александар Вучић поставио је камен
темељац за изградњу три хале у Индустријској
зони Смедерево, које ће градити локална самоуправа и италијански инвеститор. Једну халу
градиће Град Смедерево за инвеститоре који су
већ показали интересовање, а друге две направиће
италијанска компанија „ЧВИ“, која производи котрљајуће лежајеве за наменску индустрију. Вредност инвестиције је четири милиона евра, а очекује
се да до краја године буде запослено 100 радника.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

- Колико је живот грађана постао бољи за време
владавине Бојана Пајтића
показали су сами грађани
на изборима. Не можете
бити усмерени на личне
амбиције, фаворизовање
групе људи која је спремна, зарад личне користи,
да подржи било какву политичку платформу, и да
онда очекујете да ће вас
народ подржати. Војводина је показала, и показује,
да таква политика неће
проћи некажњено

Милош Вучевић, председник Градског одбора СНС
и градоначелник Новог Сада

Хитно зауставити

Г

Нервоза Бојана Пајтића
мотивисана је осећајем немоћи
и страхом од губитка
незаслужено моћне позиције

радоначелник Новог Сада и председник Градског одбора СНС Нови Сад, Милош Вучевић, у
последње време, скоро свакодневно, мета је напада челника Демократске странке. На питање
чиме објашњава оволику нервозу свог суграђанина, Бојана Пајтића, Вучевић одговара да, нажалост, у
нашој земљи увек највише нападају оне који су на путу
да направе велике промене, које су неопходне како би
дошло до правог развоја, и оне којих се плаше као конкуренције, а немају аргументе и чињенице којима би на
демократски начин промовисали себе.
- У том смислу могу рећи да ми је драго што нас нападају, јер из тог угла то је знак да смо на добром правцу.
С друге стране, није ми драго јер Србија треба да постане земља у којој би опозиција конструктивним критикама, па и сугестијама, одиграла улогу која је у општем
интересу, овако напади, и то празним оружјем, увек значе да је нападач немоћан и слаб, и да искључиво води

Демократска странка је изгубила
подршку народа због штетне
и неодговорне политике коју је
годинама проводила
рачуна о личном инетерсу, што никако није добро. Нервоза Бојана Пајтића мотивисана је управо тим осећајем
немоћи и страхом од губитка незаслужено моћне позиције. Веома је очигледно да је Демократска странка
изгубила подршку народа, и то због штетне и неодговорне политике коју је годинама спроводила, и која је
оставила последице с којима се данас сви суочавамо. Да
је политика претходних година била боља, ми данас не
бисмо били приморани да користимо непопуларне, али
преко потребне мере како би довели до економске стабилности, како Града, тако и државе у целини.
Каква је тренутна економска ситуација
у Војводини?
- Економска ситуација у Војводини, као и у Србији,
није на завидном нивоу. Међутим, мере које првенствено спроводи Влада Републике Србије већ утичу на стварање економске стабилности. Крајње је време било да
се повуче линија, и да се престане са нерационалним и
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Финансијски најстабилнија локална самоуправа
Који су пројекти покренути од кад сте
градоначелник Новог Сада?
- Пре свега, ова градска администрација
заузела је много одговорнији став према свим
ресорима. Својим чињењем показали смо потпуну отвореност да чујемо сваки проблем наших
грађана, и увели праксу да људи могу да дођу
лично у Градску кућу, где са великим интересовањем саслушамо сваки проблем и предузимамо
све што можемо, да се њихови проблеми реше
или ублаже. Више не можете чути, на сваком
кораку, као што је био случај раније, одрицање
надлежности где се завршава сва прича, већ
улажемо труд да, поред својих, анимирамо
механизме других нивоа власти, у циљу решавања проблема који муче грађане. Започели
смо озбиљну реформу јавног сектора, увели смо
мере штедње и бољу контролу трошења буџетских средстава, што је све допринело да немамо
застој у реализацији најважнијих инвестиција.
Наш ангажман на привлачењу инвестиција тек
ће показати праве резултате, и настављамо рад
пуним капацитетима како би грађани осетили
још веће побољшање. Град Нови Сад финансијски је најстабилнија локална самоуправа, има
текућу ликвидност, као и велику подршку Владе Републике Србије.
Који су најваженији инфраструктурни
пројкети?
Реч је о завршетку изградње Булевара Европе,
водоводне и канализационе мреже у приградским насељима, важних енергетских капацитета
који обезбеђују стабилније грејање. Такође,
имамо одличну сарадњу са органима ЕУ и реализујемо важне пројекте који се финансирају из

фондова ЕУ, као што је недавно завршени пројекат који подстиче развој пчеларства и органске
производње. Радимо на изради свеобухватне
Стратегије одрживог развоја града која ће нам
обезбедити пројектно буџетирање и планиран
напредак. Имали смо велика улагања у здравство, а истичем иницирање и почетак пројекта
изградње зграде хитне помоћи.
Да ли је због мера штедње било смањивања
давања за социјално угрожене грађане?
- Нисмо умањивали давања у социјалну
заштиту, за шта је опредељено осам одсто
укупног буџета у 2015. години. Веома сам
поносан што је Нови Сад отворио Канцеларију
за особе с инвалидитетом, прву у Србији, као
и да ће настојати да се што пре отвори Јавна
расправа о Одлуци о утврђивању критеријума за умањење обавезе плаћања комуналних
производа и услуга за одређене категорије
становништва.
Колико Град води рачуна о деци и младима?
- Обезбедили смо места и у приватним вртићима за наше најмлађе суграђане, побољшали
капацитете и опремљеност школа и вртића,
отворили нову школу „Душан Радовић“ на Клиси. Иницијатива за изградњу Спортске хале на
сремској страни града у Петроварадину, 300
милиона динара за Музичку и балетску школу,
чију ће изградњу финансирати Град Нови Сад
самостално, потврда су наших чврстих намера
да се Нови Сад равномерно развија, и да су нам
сви грађани подједнако важни. Осим тога, Град
Нови Сад поднео је иницијативе за Европску
престоницу младих 2018, и за Европску престоницу културе 2021.

пљачку Војводине
ненаменским трошењем буџетских средства, слободно
могу рећи са пљачком грађана. Мере рационализације и
штедње, као и унутрашње реформе једини су начин да
се дугорочно проблем реши. Свесни смо да таква политика није популарна, али и да је то једина права политика, и не водимо се тиме како ће рејтинг наше Странке
поднети све што морамо да учинимо, како би временом
Србија постала уређена и стабилна држава у којој ће се
вредновати резултати и рад.
Шта је Влада АП Војводине, на челу са Бојаном
Пајтићем, током свих ових година, урадила за
бољи живот грађана?
- Колико је живот грађана постао бољи за време владавине Бојана Пајтића показали су сами грађани на изборима. Не можете бити усмерени на личне амбиције и
корист, фаворизовање политичких истомишљеника или,
боље речено, групе људи која је спремна, зарад личне
користи, да подржи било какву политичку платформу,
и онда очекивати да ће вас народ подржати. Војводина
је показала, и показује, да таква политика неће проћи
некажњено.
Зашто се не завршава Жежељев мост? Колика је
одговорност покрајинске владе за кашњење радова?

- Сву одговорност за кашњење радова на једној од
најважнијих инвестиција у нашој земљи сноси покрајинска влада. Град је апсолутно спреман да предузме све
кораке како би новац био уплаћен компанији „Азви“, и
како би се посао наставио. Међутим, и ту Влада, на челу
са Бојаном Пајтићем, показује да јој приоритет није добробит грађана, и, због неефикасности њених институција, одуговлачи се процедура која би требало да буде
експресна.
Када ће коначно прорадити Институт уа КВБ
Каменица 2? Шта се дешава са апаратима за зрачење?
- Недопустив је тако неодговоран однос према изградњи толико важне здравствене установе. Сама чињеница да тај објекат није завршен већ седам година, и да
је готово дуплиран износ предвиђен за завршетак пројекта, показује да нешто дефинитивно није у реду. Није у
реду то што је по среди корупција, о којој други надлежни органи могу да дају коначан суд. Нажалост, много је
оболелих којима би таква здраствена установа спасила
живот, али чини се да то ни најмање не оптерећује главне виновнике пљачке новца грађана, и да им је на првом
месту да остваре што већу личну корист за себе и своје
послушнике.
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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У ПОСЕТИ АЗЕРБЕЈЏАНУ
Главне теме разговора:

Приватизација Петрохемије и МСК
Завршетак јужног крака Коридора 10
Обилазница око Београда
Пренос српске војне технологије
Азербејџану
Улагања у пољопривреду

Борба за нова улагања

П

редседник Владе Републике Србије, Александар Вучић, боравио је у дводневној посети
Азербејџану, где се сусрео са председником
Илхамом Алијевим, са којим је разговарао о
сарадњи две земље у области инфраструктуре, војне индустрије, енергетике и пољопривреде.
Премијер Вучић је истакао задовољство искуством које
Србија има са азербејџанским компанијама које послују у
нашој држави, и нагласио жељу да се појача сарадња са
фирмама „Азвирт“ и „Азмеком“.
„Одлучни смо да ојачамо наше везе, не само политичке,
већ и економске”, нагласио је Вучић и захвалио се Алијеву на подршци коју Азербејџан пружа територијалном
интегритету Србије. Српски премијер предложио је и успостављање директне авионске линије Београд - Баку.
„Наша подршка Србији је јасна, а наше компаније желе
да учествују са више пројеката у Србији, јер су задовољне
условима и подршком коју у вашој земљи добијају”, истакао је Алијев.
Премијер Вучић разговарао је са Алијевим о снабдевању гасом и учешћу Азербејџана у приватизацији у
Србији. Причало се о енергетици, о гасоводима Танапу и
Тапу, и о томе колико гаса Србија може да добије да бисмо извршили диверсификацију извора и да бисмо имали
повољније цене, после изградње гасног конектора с Бугарском, и колики део у будућности можемо да добијамо
са Шах Дениза 2 или неких других налазишта гаса.
„Верујемо да имамо велике и важне пројекте пред нама
које, заједно с Азербејџаном, можемо да остварујемо у
корист нашег народа. Председник Алијев показао се као ис-

крени пријатељ Србије. Верујем да ћемо те пројекте остварити“, истакао је премијер Вучић и рекао да се разговарало
и о завршетку јужног крака Коридора 10 и обилазнице око
Београда, као и о сарадњи у војној индустрији, односно о
преносу војне технологије Србије Азербејаџану.
Хемијска компанија „Азмеко“ један је од водећих произвођача метанола, са око 600.000 тона годишње, које
„Бритиш Петрол“ дистрибуира у Европу и Кину. Представници „Азмека“ показали су велико интересовање за могућност инвестирања у „МСК“ из Кикинде и панчевачку
„Петрохемију“.
Премијер Вучић разговарао је са руководством ове
компаније, која у Србији ради на изградњи Коридора 11,
на деоници Љиг - Пожега, о ангажовању и на другим инфраструктурним пројектима, као што су обилазница око
Београда и изградња дела аутопута на Коридору 10, на
деоници Левосоје – Српска кућа.
Директор „Азвирта“, Камил Алијев, истакао је задовољство искуствима које ова компанија има у Србији, и
нагласио да у Београд долази делегација на највишем нивоу како би са представницима српске Владе разговарали
о будућим пројектима.
„Имамо велику прилику да направимо добар посао за Србију. Веома сам задовољан пријатељским односом њихове
Владе према нашој земљи, посвећеношћу њихових привредника и њиховом жељом да улажу у Србији“, истакао је премијер Вучић, сумирајући резултате посете Азербејџану.
Државна делегација Србије обишала је трг Државне
заставе, стари део града Бакуа, као и музеј Хајдар Алијев,
архитектонски рад Захе Хадид.
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Са Шахином Мустафајевим, министром економског
развоја Азербејџана

Премијер Србије, Александар Вучић, и председник Азербејџана, Илхам Алијев, у Бакуу

у инфраструктуру

Искуство „Азвирта” привлачи и друге компаније

Српска делегација на састанку са представницима
компаније СОКАР

Премијер Вучић разговарао је и са председником
Државне нафтне компаније (СОКАР), Ровнагом Абдулајевим, о учешћу СОКАР компаније у снабдевању
Србије гасом.
Абдулајев је рекао да је СОКАР једина државна
нафтна компанија у Азербејџану, који се традиционално тиме бави већ 160 година, и нагласио да ће
СОКАР основати комисију која би утврдила потребе
Србије за снабдевање гасом. Иначе, СОКАР је једна
од највећих компанија на свету која се бави офшор
и оншор производњом нафте и гаса. Компанија има
61.000 запослених и поседује удео у гасним цевоводима Танап (Трансанадолијски) и Тап (Трансјадрански гасовод).
„Дошли смо са идејама и великим плановима у
Азербејџан“, истакао је премијер Вучић,током разговора са министром економије и индустрије и копредседником Међувладине комисије за трговинскоекономску сарадњу између Републике Азербејџан и
Републике Србије, Шахином Мустафајевим.
„Решили смо да модернизујемо земљу, предузели
смо тешке економске мере, донели важне законе,
постигли споразум са ММФ-ом, све у циљу економског оснаживања државе“, рекао је српски премијер,
и нагласио важност учешћа азербејџанских компанија у инфраструктурним пројектима, као и у процесу приватизације српских предузећа, нарочито
пољопривредних комбината.
„Наше компаније имају политичку подршку за ангажовање у Србији. Рад компаније „Азвирт“ је добро
искуство и сигнал за привлачење других фирми из
Азербејџана“, закључио је Мустафајев.
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Србија је препозната
Улога одговорне владе је да трасира
пут којим грађани желе да иду, а то
је пут ка бољитку. И наши европски
партнери то препознају, каже
Јадранка Јоксимовић, министар без
портфеља задужен за европске
интеграције

НОВАЦ КОЈИ
УЛАЗИ У СРБИЈУ
Кроз инструмент претприступне помоћи ИПА II,
од 2014 до 2020. године,
Србији ће бити на располагању 1,5 милијарда евра,
што је годишње око 200
милиона евра
Припремили смо пројекте
за ИПА 2014. у износу од
179,1 милион евра, а од
тога су 62 милиона евра
намењена за санацију штете од поплава
ЕК је усвојила и ИПАРД
програм за Републику Србију - средства за
пољопривреду и рурални
развој. Ако будемо успешни, нашим пољопривредницима ће до 2020.
бити на располагању 175
милиона евра
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као одговорна држава

М

да је у њему регистровано више од 20.000 лобиста. Како се
инистар без портфеља задужен за европске инСрбија сналази на пољу лобирања, које итекако олакшава
теграције, Јадранка Јоксимовић, за „СНС Инфорпостизање циљева?
матор“ каже да сви у Европској унији, а и шире
- У Србији још увек постоје предрасуде о лобирању, које се попоздрављају, не најаву, већ спровођење важних
економских реформи у Србији. Према њеним ре- везује са корупцијом и нелегалним деловањем и због тога је важно,
чима, европски званичници, и не само они, у својим оценама исти- за почетак, променити перцепцију јавности о овој делатности. Често
чу да предузети реформски напори Владе заслужују поштовање и говоримо како су неке друге државе боље лобирале од нас, а онда,
с друге стране, говоримо о лобирању као о нечему што је нетрансподршку.
- Реформски процес у Србији препознат је као најважнији елемент парентно. Да се разумемо, лобирање није и не може да буде замекоји би требало да доведе до напретка земље у кључним области- на за институционално деловање државе, али свакако да може да
ма. И, нека нико не мисли да су те оцене олако дате, без студиозних буде корисно за Србију, не само на њеном путу европских интеграанализа, као што то чини опозиција, критикујући сваки потез Владе ција, већ и шире. Када се дефинишу циљеви и када се прати њихова
без икакве аргументације. Оцене су резултат нашег рада. Србија је реализација, лобирање је транспарентан процес који смањује попрепозната као одговорна држава. Сви ми добро знамо да резулта- тенцијалну корупцију и може само да олакша постизање циљева.
ти не могу да се појаве током ноћи, исто као што сви добро знамо да Ако се тако поставе ствари, онда је лобирање конкретан процес, јер
без суштинских промена нема ни напретка. То вам је као са покре- предвиђа јасан резултат у задатој агенди, и ефикасан процес, јер
омогућава постизање најбољег ретањем сопственог бизниса. Када отпочињете посао свесни сте да ћете Подршка ЕУ регионалној сарадњи зултата у датим околниостима. Због
тога је важно да систем препозна
првих неколико година морати да
лобирање као легитимну праксу,
уложите много времена и труда, да
ЕУ пружа и подршку регионалној сарадњи, кроз
односно да та делатност буде регућете морати много тога да се одре- регионални Инструмент за претприступну помоћлисана, или законом, или неком вркнете, како ни једног тренутка не би Вишекорисничку ИПА. Средства из овог Инструменстом регистра, какви постоје свуда у
довели у питање своју посвећеност та намењена су финансирању регионалних приорисвету да бисмо могли да говоримо о
и усредсређеност ка остваривању тета и потреба, а корисници интензивно сарађују
ангажовању лобиста.
крајњег циља, односно стицања у процесу планирања, припреме и спровођења
пројеката.
Приоритетне
области
финансирања
су
Ви сте и Национални ИПА коорпрофита. Поставља се питање, ако
демократија и владавина права, укључујући подршдинатор, а ЕУ је највећи донатор
сви знамо како ствари функциони- ку изградњи демократских институција, управљање
у Србији. Колико средстава можешу, откуда толико неразумевање? јавним финансијама, подршку цивилном друштву,
мо да очекујемо у наредном периОдговор је једноставан: прихва- медијима, економско управљање, конкурентност и
оду и каква је Ваша оцена колико
тањем реалности многи би морали иновације, транспорт, енергетика, заштита животне
је јавност упозната са пројектима
да признају лоше потезе из про- средине, образовање, запошљавање и социјална покоји се финсирају из фондова ЕУ?
шлости, а на крају крајева увек је литика. Индикативни обим средстава финансијске
- Као министру и националном
лакше бежати од одговорности и подршке, у оквиру седмогодишњег периода 2014координатору за ИПА, драго ми је
критиковати, него радити. Влада је 2020, износи 2,9 милијарди евра.
да сам успела да подигнем интепокренула реформски процес и за
годину-две, можда већ и крајем ове године, видеће се резултати, ресовање јавности, видљивост и значај ИПА фондова. Сам систем
који сада могу да се препознају само на нивоу бројки. Улога одго- управљања ИПА средствима јесте компликован и врло често је
ворне владе је да трасира пут којим грађани желе да иду, а то је пут тешко на разумљив начин пренети општој јавности информације о
томе шта ИПА значи и како се спроводи, али оно што највише гока бољитку. И наши европски партнери то препознају.
Више пута сте указали на потребу појачане законодавне ак- вори су сами резултати и конкретне користи за грађане. Зато не
тивности, како би се до краја 2018. наше законодавство у изненађује да, рецимо, програме прекограничне сарадње који се
потпуности усагласило са европским. У којим областима су спроводе најближе локалним заједницама, грађани препознају и
виде непосредне користи од помоћи ЕУ. Важно је нагласити да су у
потребне највеће измене?
- Не ради се о крупним изменама. Скрининзи, на којима је ЕУ питању бесповратна средства ЕУ, која се усмеравају на унапређење
предочила своје стандарде и законодавство, а ми, са наше стране, живота грађана, кроз конкретне пројекте, или кроз подршку струккроз преговарачке тимове које смо имали по различитим групама у турним реформама. Кроз инструмент претприступне помоћи ИПА
35 поглавља, представили наше стандарде, показали су да је наше II, у периоду од 2014-2020 године, Србији ће бити на располагању
законодавство у значајној мери усклађено са оним што су стандар- 1,5 милијарда евра, што на годишњем нивоу износи просечно 200
ди ЕУ. Због тога и цео процес треба да посматрамо као могућност милиона евра. Већ смо припремили пројекте за ИПА 2014. у износу
да успоставимо бољи и ефикаснији систем у областима о којима се од 179,1 милион евра и очекујемо убрзо потписивање финансијских
преговара, а не као испуњавање одређених услова. Ми се стално у споразума, након чега ће се отпочети са реализацијом дела средсамокритици позивамо да „у уређеном свету“ то боље функциони- става. Даћу вам само пример, из ИПА 2014, 62 милиона евра наше, ако је већ тако онда треба да се реформишемо по угледу на тај мењено је санацији штете од поплава и ова средства ће нам бити
свет и почнемо да примењујемо стандарде којима ћемо унапредити на располагању у најскоријем року, како бисмо, што је могуће ефиживот наших грађана. Преговори ће, заправо, бити инструмент за касније, искористили грађевинску сезону. Посебно бих истакла да
праћење примене тих стандарда. Отварање поглавља представља је Европска комисија усвојила и ИПАРД програм за Републику Српреговарање о примени одређених стандарда, односно о роковима бију. Ради се о средствима намењеним за пољопривреду и рурални
и најбољим моделима примене. У току преговора најважније је да развој. Кроз овај програм, чији почетак реализације очекујемо 2016.
године, уколико будемо успешни, нашим пољопривредницима ће
покажемо капацитет за примену кроз свих 35 поглавља.
Недавно сте рекли да је Брисел постао центар лобирања и до 2020. године бити на располагању 175 милиона евра.

14 | СНС ИНФОРМАТОР 26/2015

СНС
ПАНОРАМА
Ниш

1. Врбас

5. Нови Бечеј

Унапређење енергетске ефикасности
Канцеларија за енергетски менаџмент саопштила је да је Врбас, заједно са још три града у
Србији, изабран за партнера у вишемилионском
пројекту Energy cities, који спроводи Швајцарска
канцеларија за сарадњу у Србији. Општини Врбас припашће 3.090.000 швајцарских франака за
унапређење енергетске ефикасности, а постоји
могућност и за додатних 720.000 франака за
изградњу зграде Регионалне енергетске канцеларије за Војводину и Србију. Општина Врбас,
као општина са најбоље развијеним тимом за
управљање енергијом - Канцеларијом за енергетски менаџмент, биће подржана у термалној
рехабилитацији школских зграда и развоју регионалног енергетског центра.

Пролећно чишћење
ОО СНС Нови Бечеј спровео је прву фазу
унутарстраначких избора и изабрао председнике осам МО и 16 делегата који ће бирати
органе и чланове ОО. МЗ Нови Бечеј посипала је гребани асфалт у Кутузовој улици, у
Новом Селу. У току је садња 2.000 топола у
рудини Љутово, а очекује се садња и 20.000
садница храста лужњака. СРЦ „Јединство“
поправило је трибине фудбалског стадиона.
Двадесет средњошколаца отпутовало је на интеркултуралну размену у дечије село Троген у
Швајцарској. Заменик председника Општине,
Матија Ковач, организовао је пролећну акцију
чишћења обода града, путева, пруга, канала и
пољопривредних површина.

Сарадња комуналних предузећа
Руководство ЈКП Градитељ, на иницијативу
Боре Кутића, посланика у Скупштини АП Војводина, састало се са представницима новосадског ЈКП Лисје. На састанку се разговарало о
сарадњи међу предузећима, посебно на плану
уређења гробља. Састанку је присуствовао и Радивој Парошки, председник СО Србобран, који
је истакао да ће контакти између два предузећа
бити настављени и у другим областима.

На поклон 150 одбојкашких лопти
Председник лајковачких напредњака, Горан
Миловановић, и омладинци Странке разговарали су са суграђанима, делили страначки
материјал, „СНС Информатор“ и цвеће, поводом Дана жена, на штанду испред градске
пијаце. Општина Лајковац, ЗОК „Железничар“
и Одбојкашки савез Србије организовали су
да малишани, из две централне школе и свих
издвојених одељења у лајковачким селима,
добију 150 одбојкашких лопти и погледају ревијални меч младих Лајковчанки, као и првенствени сусрет између „Железничара“ и „Црвене звезде“.

2. Србобран

3. Прибој

Куће за 19 угрожених породица
Општина Прибој, трећу годину за редом, издвојила је средства за помоћ 100 материјално
најугроженијих студената и за стипендирање
најбољих студената. Завршен је технички
пријем зграде са 10 станова и девет монтажних кућа за 19 породица које су остале без
домова услед активирања клизишта. У посети
Општини Прибој били су председник Општине Ариље, Зоран Тодоровић, и директор ЕДБ
Ужице, Владимир Доганџић, а разговарало
се о проширивању сарадње у пољопривреди
и изградњи електроенергетских постројења.
Општина Прибој донирала је вредне апарате и
медицинску опрему Дому здравља. У складу са
измењеним Законом о планирању и изградњи
и брзом добијању грађевинских дозвола, успостављен је систем обједињене процедуре
између Општине, ЈКП Услуга, Телекома, Електросрбије, Службе за катастар непокретности и
других организација.

4. Сјеница

Добровољно давање крви
У просторијама ОО СНС Сјеница, у сарадњи са
Заводом за трансфузију крви Ужице, организовано је добровољно давање крви, којем се одазвао
велики број чланова и симпатизера СНС.

Сјеница

6. Лајковац

7. Неготин

Посета председника Николића
Поводом Дана жена, активисти ОО СНС Неготин обрадовали су суграђанке цвећем, које су
делили на два штанда у центру града. Председник Томислав Николић посетио је Неготин, где
се састао са председником Општине, Јованом
Миловановићем, заменицом председника, Надицом Васић, и председником СО, др Љубисавом
Божиловићем, а затим се прошетао централним
градским тргом и разговарао са грађанима. Председник Николић обишао је и производни погон
предузећа „Монидан Комерц“ у Милошеву, као и
Рогљевске пивнице, а затим се састао са директорима ЈП, предузетницима, винарима, пчеларима
и пољопривредницима. Председник Општине,
Миловановић, угостио је младе стонотенисере,
чланове клуба „Хајдук Вељко“ из Неготина.

8. Крушевац

Саднице воћа и ружа
Градски одбор СНС Крушевац, поводом Дана
жена, организовао је традиционалну акцију
поделе дамама око 3.000 калемова ружа и око
3.000 калемљених воћних садница.

Неготин

9. Пирот

Вече поезије
Савет за културу и Форум жена ОО СНС Пирот, поводом Дана жена, организовали су вече
поезије „Оно што погледом не можеш видети“
у Народној библиотеци Пирот. Својим стваралаштвом представиле су се песникиње и млади
виолинисти Музичке школе.

10. Ниш

На поклон оригами цветови
Председник ГО СНС, проф. др Зоран Перишић, честитао је свим припадницама лепшег
пола Мећународни дан жена и уручио суграђанкама ручно рађене цветове у оригами техници,
које су припремиле чланице Форума жена. Делегација ГО Ниш посетила је и Геронтолошки
центар, где су и најстаријим суграђанкама, уз
пригодне поклоне, честитали Дан жена.

11. Житиште

Једнократна помоћ за пензионере
Комисија за доделу помоћи пензионерима
донела је одлуку да се за 352 пензионера са
најмањим примањима исплати једнократна
помоћ од 7.500 динара. Повереништво ОО
СНС Житиште редовно одржава састанке и
припрема се за унутарстраначке изборе. На
једном од састанака били су и потпредседник
ГО СНС, Горан Кнежевић, и координатор ИО,
Бојан Бајагић. Организовали смо поделу „СНС
Информатора“ грађанима.

12. Велико Градиште

Изненеђење за све чланице
Поводом Дана жена, поделили смо цвеће
женама запосленим у јавним установама и предузећима, као свим чланицама Странке на територији Великог Градишта и свих сеоских МО.
Централни део акције био је 8. марта, када су
чланице Актива жена, на челу са Татјаном Симовић, на градском тргу, делиле цвеће пролазницама. У акцији су учестовале и председница СО,
Браниславка Шуловић, помоћница председника
Општине, Гордана Јецић, и одборница Зорица
Младеновић, а акцију су подржали и народни
посланик Драган Пауновић и повереник Златко
Шуловић. На захтев повереника МО Сираково, састанку тог МО присуствовали су чланови
Већа, шеф Одборничке групе и повереник ОО,
а на састанку су решени бројни проблеми, међу
којима улична расвета код основне школе.

13. Кањижа

Подела ружа
Испред страначких просторија у центру
Кањиже, 8. марта, био је постављен штанд
СНС, на којем су млади активисти наше Странке делили ружe свим пролазницама у част њиховог празника.

Прибој
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14. Дољевац

Пензионери за пензионере
Активисти МО Шарлинац, заједно са повереницом Тамаром Трајковић, организовали су
креативну радионицу „Поклон од срца“, где
су малишани осмишљавали и правили поклоне
за 8. март. Међународни дан жена обележен
је у страначким просторијама, а Форум жена
наставио је да прикупља помоћ у оквиру акције „Помозимо Бранимиру да добије кров над
главом“. У Орљану је спроведена акција чији
је идејни творац Савет пензионера ОО СНС
Дољевац, на челу са координатором Верољубом Павловићем. Пензионери СНС делили су
„СНС Информатор“ и разговарали са другим
пензионерима о томе шта СНС чини на заштити
њихова права. Савет за друштвене делатности,
омладину и спорт, на челу са координаторком
Бранком Михајловић, спровео је акцију „Сат за
нашу планету“. У Чапљинцу је одржана трибина „Савремена пољопривреда“, у организацији
Савета за економију, на челу са координатором
Гораном Васковићем. Окупљенима су се обратили предавачи из Пољопривредно-саветодавне и стручне службе у Нишу, а наши активисти
делили су „СНС Информатор“.
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15. Косјерић

Прослављен Дан Општине
Општина Косјерић традиционално је обележила Дан општине, приређен је пригодан
уметнички програм, а међу гостима били су начелник Генералштаба, генерал Љубиша Диковић, командант Друге бригаде копнене војске
Краљево, Драгослав Сладаковић, председници
општина... Најзаслужнији појединци и организације добили су повеље и признања. Након
поплава и клизишта, од којих се штета још санира, Косјерић је погодио земљотрес и направио штету на преко 300 објеката.

17. Нови Сад

Отворен нови вртић
Градоначелник Милош Вучевић присуствовао је свечаном отварању вртића „Вилењак“

9

50 53

16. Нови Пазар

Бесплатне саднице
Уз помоћ председника ГО СНС Нови Пазар и
народног посланика, Николе Јоловића, почели
смо да делимо бесплатне саднице мештанима
села Трнава, Пожежина, Леча, Шароње, Ковачево, Избице и Попе. На иницијативу Јоловића,
Одбор за пољопривреду Скупштине РС одржао
је седницу у Новом Пазару, где су чланови Одбора упознати са проблемимапољопривредника Новог Пазара, Сјенице и Тутина. Градски
одбор СНС Нови Пазар припрема се за одржавање унутарстраначких избора.

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о томе шта је који
општински одбор
СНС урадио током
претходног месеца за
бољи живот грађана
Србије

54

ПУ „Радосно детињство“, у Радничкој улици, чија је изградња започета 2012. године.
Објекат се простире на преко 3.000 квадрата и може да прими око 300 деце. Вучевић је
посетио Клинику за гинекологију и акушерство, где се сусрео са породиљама и, као знак
пажње, поделио руже на Дан жена, а затим је
цвеће даривао и штићеницама Геронтолошког центра у Футогу. Активисти СНС из Новог

62

Сада разговарали су са суграђанима и делили
„СНС Информатор“.

18. Краљево

Спортска и културна дешавања
Избори за председнике МО СНС у Краљеву биће одржани 24. априла, док ће Изборна
скупштина Градског одбора бити одржана 10.
маја. „Наш задатак је да изаберемо најбољег
кандидата и да заједно направимо најбољи
тим“, поручио је повереник Небојша Симовић.
Краљево је почетком марта било, не само успешан домаћин такмичења у Дејвис купу, већ и
престоница културе, јер је организован и читав
низ културних манифестација.

19. Рашка

Туристичка презентација
Туристичко-спортска организација Рашка представила је понуду на Сајму туризма
у Београду. Штанд су посетили председник
Општине, Игњат Ракитић, директори ЈП и ученици средње Машинске школе. Председник
Општине и чланови СНС разговарали су са
мештанима Баљевца о горућим проблемима и

Краљево
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Лесковац
делили „СНС Информатор“. Одржан је и штанд
у Краљеву, у оквиру меча Дејвис купа између
Србије и Хрватске. Том приликом, у сарадњи
Туристичко-спортске организације и хотела
Ртањ са Копаоника, организована је и заједничка презентација и представљена поставка
о културном наслеђу Немањића. У страначким
просторијама обележен је Дан жена. Из буџета
Општине обезбеђене су стипендије за студенте и дотације удружењима грађана и културно
уметничким друштвима.

20. Кула

Поклон за чланице
Чланови ОО СНС Кула прославили су Дан
жена, а мушко чланство потрудило се да све
чланице Странке обрадује малим знаком
пажње.

21. Ковачица

Власт ДС-а против асфалтирања
у Самошу
Савет МЗ Самош поднео је захтев Општини
Ковачица да му одобри учешће на јавном конкурсу у вези са финансирањем и суфинансирањем пројеката у области саобраћајне инфраструктуре. Демократска власт у Општини није
одобрила захтев, без обзира што у Самошу,
осим главне улице, није асфалтирана ниједна друга улица. МО СНС Ковачица, на основу
пријаве грађана, више пута је реаговао у вези
са испуштањем фекалних вода из септичких
јама Пословно-рекреативног центра Ковачица,
у канал поред магистралног пута М-24. Пошто смо безуспешно позивали локалног комуналног инспектора заштите животне средине,
следећи корак нам је обраћање републичком
инспектору.

22. Пландиште

Животне намирнице за најугроженије
Чланови ОО СНС Пландиште помогли су
најугроженијим породицама у МЗ Велики Гај и
Купиник са око 50 пакета са животним намирницама. Чланови нашег ОО учествовали су у
акцијама озелењавања и уређивања села. У МЗ
Банатски Соколац, Дужине, Купиник и Јерменовци посађено је по 300 садница сибирског
бреста. Акцију су помогли Општина Пландиште
и председник Општине, а наставиће се и у осталим МЗ. Чланови нашег ОО учествовали су у
такмичењу знања, у организацији општинског
Црвеног крста и освојили пут у Чешку.

23. Опово

Едукација о раку дојке
Поводом Националног дана борбе против
рака дојке, у великој сали СО Опово, Унија
жена ОО СНС Опово организовала је едука-

Опово

тивну трибину. Скуп је отворила председница
Уније жена СНС Опово, Анкица Симин Дамјанов, а затим се окупљенима обратила специјалиста опште медицине, др Љиљана Гвозденовић, која је изнела статистичке податке,
факторе ризика, симптоме, значај раног откривања, врсте превентивних прегледа... Присутне је поздравила и покрајинска посланица,
Стојанка Лекић.

24. Лапово

Вече посвећено дамама
Организовали смо вече посвећено дамама,
уз предавање наших гостију, народне посланице, Биљане Илић Стошић, одборнице у СГ Крагујевац, проф. др Анђелке Стојковић Анђелковић, и доктора Срђана Мујковића.

25. Лесковац

Бесплатни прегледи животиња
Издвајањем 10 милиона динара из градске
касе омогућено је запошљавање 83 људи код 33
приватна послодавца. За реализацију програма
самозапошљавања уплаћено је по 160.000 динара на рачуне 75 незапослених лица, док је за
спровођење стручне праксе најбољих студената издвојено шест милиона динара. На сајту
Града доступан је сервис „Е-дијаспора Града
Лесковца” који омогућава нашој дијаспори да
брзо и лако дође до потребних докумената.
Ветеринари, чланови ГО СНС Лесковац, покренули су акцију бесплатних прегледа животиња
у Великој Копашници, Доњем Крајинцу и Јарсенову. Чланице Форума жена обележиле су
Међународни дан жена свечаношћу у центру
града.

26. Параћин

Нови живот старих ствари
Бригу о грађанима ОО СНС Параћин наставља кроз акцију „Нови живот старих ствари”,
спровођењем обуке коју воде инструктори
из области прераде материјала и рециклаже.
Идеја је настала из потребе људи да сачувају
драге предмете, који су оштећени у поплавама,
али је циљ и развијање креативности, дружење,
размена идеја и пружање подршке онима који
су доживели трауму. Радионица окупља тридесетак полазника, организованих у две групе, а
рад се одвија сваке суботе у два термина. Ускоро би ове активности требало да заживе и у
сеоским МО.

27. Мали Зворник

Борба са клизиштима
Председник Општине, Зоран Јевтић, обишао је клизишта, која су се поново активирала
након обилних падавина, а сва механизација
одмах је стављена на располагање Штабу за

Лапово

ванредне ситуације како би се помогло становништву. Нова клизишта покренула су се
у Доњој Трешњици, Чавчићу и Будишићу, а
бујичне реке поново угрожавају путеве. Бољим
спровођењем јавних набавки остварене су
уштеде у буџету, а неке понуде вишеструко су
мање од понуда за исте послове у претходној
години.

28. Зрeњaнин

Бесплатне карте, вантелесна
оплодња и ужина
У прoстoриjaмa ГО СНС Зрeњaнин, одржана
је конференција за новинаре на којој је Предраг
Матејин говорио о дешавањима у Покрајини и
нарушавању јавног здравља због кашњења изградње Каменице 2. Нaчeлницa Oдeљeњa зa
друштвeнe дeлaтнoсти, Oливeрa Лисицa, истакла је да Град свaкoг мeсeцa рeгрeсирa ђaчкe
мeсeчнe кaртe зa oкo 1.200 учeникa срeдњих
шкoлa, као и то да се издвaja нoвaц зa вaнтeлeсну oплoдњу и за трoшкoвe бoрaвкa и ужинe у
oснoвнoj шкoли зa трeћe и свaкo нaрeднo дeтe у
пoрoдици. Члaницa Сaвeтa зa млaдe и oдбoрницa у СГ Зрeњaнинa, Дaниjeлa Tубин, гoвoрилa је
o Стрaтeгиjи Сaвeтa зa млaдe.

29. Прoкупљe

Нова радна места
У присуству прeдсeдникa Општинe, Mирoљубa Пaунoвићa, прeдстaвникa
кoмпaниje „Лeoни“ и НСЗ, пoтписaни су угoвoри o
зaпoшљaвaњу 30 нoвих рaдникa. ДЗ зaпoчeo
је oргaнизoвaнe прeвeнтивнe прeглeдe у циљу
рaнoг oткривaњa рaкa. У oргaнизaциjи Дoмa
културe, oтвара се Шкoлa глумe за учeникe oснoвних и срeдњих шкoлa, а Oпштинa је
пoдeлилa спoртску oпрeму oснoвним шкoлaмa.
Фoрмирa се буџeтски Фoнд зa рaзвoj пoљoприврeдe, плaнирaнo je издвајање средстава зa
рeвитaлизaциjу aтaрских путeвa, прoтивгрaдну зaштиту и урeђeњe вoдoтoкa другoг рeдa.
Чeтири пoрoдицe интeрнo рaсeљeних сa КиM
пoтписaлe су угoвoр o прeузимaњу кућe сa
oкућницoм, у oквиру рeaлизaциje прojeктa „Oткуп сeoских дoмaћинстaвa“, а биће збринуто
још шeст пoрoдицa.

30. Смедерево

Донација полицији
Градоначелница Јасна Аврамовић, у присуству министра Небојше Стефановића и директора полиције Вељовића, уручила је кључеве два путничка возила Дејану Поповићу,
начелнику ПУ Смедерево. Град је полицији
поклонио и алуминијумски чамац, мотор и теретну приколицу за чамац, два рачунара, два
штампача и два фотоапарата, укупне вред-

Мали Зворник
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

Војска је темељ, стуб и кров друштва

П

редседник Србије, Томислав Николић, на пријему поводом Дана Војске, честитао је свим припадницима ВС
празник, наводећи да је Војска доказала да је темељ, стуб
и кров друштва. Председник је истакао да ће његово председниковање бити испуњено поносом што је био врховни
командант овакве Војске, а да ће бити још поноснији, ако
Војска не буде суочена ни са каквим изазовима, који би их

натерали да, не само срцем и мудрошћу, него и храброшћу и
оружјем бране нашу земљу.
„Војска је поникла из народа, никада није имала никакве несугласице са народом којем служи, од ње народ очекује спас када га
нема ниодкуда. Честитам вам празник и желим вам да оваквих јубилеја у миру и спокоју, у осећању да сте учинили све што можете
за ову земљу, буде још више“, поручио је председник Николић.

СНС ПАНОРАМА
ности 4,6 милиона динара. Европска бизнис
скупштина доделиће Смедереву заставу и
уверење о инвестиционој атрактивности. У
оквиру Друге конвенција годишњег програма
Централно европског форума за развој, титулу
лидера одрживог развоја добило је 20 градова
и општина централне и источне Србије, а међу
њима и Смедерево. Представници локалне самоуправе, Војске, МУП-а, породица жртава и
удружења обележили су Дан сећања на жртве
НАТО агресије.

31. Aлексинац

Улагања у Дом здравља
ДЗ једна је од ретких установа у Србији којој
недостају кадрови свих профила, укупно 22, због
чега је рад веома отежан. „Да пацијенти не би трпели, трудимо се да свака од 11 теренских амбуланти ради бар један до два дана у недељи. Тренутно се, уз значајну финансијску помоћ Општине, набавља модеран ултразвук. Уз помоћ донатора, припремамо документацију и за градњу
нове здравствене амбуланте у МЗ Житковац“,
каже др Родољуб Живадиновић, директор ДЗ.

нису у могућности да издвоје средства за екскурзију, а за Дан жена делили су каранфиле по
Златибору и Чајетини.

33. Чачак

Отворена Канцеларија з а младе
Отворена је Канцеларија за младе коју ће
водити Душан Радојевић и Јелена Ковачевић, а
тим поводом организовано је казивање поезије
младих песника и концерт младих рок бендова, док је на Дан поезије организован песнички
час. Канцеларија за младе представила је Локални акциони план за младе 2014-2019. у свим
чачанским средњим школама, а одржан је и округли сто у циљу остваривања бољих услова за

живот младих у Чачку. Поводом месеца борбе
против карцинома,у организацији координатора Савета за здравство, др Љиље Миловановић,
и повереника МО Трећи децембар, одржана је
трибина „Рани скрининг код жена“.

34. Бор

Награда „Капетан Миша Анастасијевић”
Поводом Светског дана цивилне заштите,
начелник борског Сектора за ванредне ситуације МУП, Миодраг Маринковић, одржао је
презентацију о значају припремљености грађана у случају елементарних непогода. Општинско веће усвојило је предлог да се у 2015. за
капиталне инвестиције и опремање грађевин-

32. Чајетина

Помоћ девојчици да иде на екскурзију
Повереништво СНС ОО Чајетина наставља
са формирањем јаких МО, који ће наш план и
програм раширити до сваког грађанина, посебно у сеоским срединама. Омладинци Странке
скупљали су новац за девојчицу чији родитељи

Бор
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ског земљишта издвоји 300 милиона динара
иза одржавање комуналне инфраструктуре још
58 милиона динара. Планирана је изградња
саобраћајног моста у Слатини, реконструкција
новог Злотског пута и улице Николе Коперника. Чланови ГО СНС Бор обележили су Дан
жена, кочије препуне цвећа дефиловале су градом, а у главној улици подељено је преко 1.000
ружа и каранфила. Активисти СНС посетили
су градску болницу, породиљско, тријажно и
дечије одељење. Актив жена МЗ Шарбановац,
на челу са одборницом СНС Евицом Кокелић,
организовао је прославу 8. марта у Дому културе. Том приликом, народни посланик, Милинко Живковић, и генерални директор РТБ-а
Бор, Благоје Спасковски, поклонили су слушни
апарат ученици Анђели Јовановић. Шеснаести
меморијални турниру малом фудбалу „Играјмо за 16“ организован и ове године у Бору. У
Метовници је реновирана амбуланта. Председник Томислав Николић разговарао је, на
градилишту амаричке компаније „Фрипот“, са
геолозима који истражују руду бакра и злата.
Почело је загревање пећи нове топионице РТБ
Бор и очекује се изливање прве аноде по новој
технологији. Благоје Спасковски, добитник
је овогодишње награде „Капетан Миша Анастасијевић“, као лидер укупног привредног и
друштвеног амбијента региона. Општина Бор
добила је признање за најбољи развојни потенцијал у региону, а награду је, од норвешког амбасадора Нилса Рагнара, примио председник
Општине. Почели су 54. сусрети села борске
општине и пролећна акција чишћења града.

35. Бољевац

Обнова канализације
Припремамо се за изборне скупштине по МО
и ОО, а урадили смо комплетну ревизију чланства по МО. Припрема се израда канализационе
мреже у улицама где је досад није било. Очекује се завршетак канализације и постројења за
пречишћавање воде у насељу Илинско брдо и
Светосавској улици. Процењује се оштећеност
и планира поправка атарских путева у свим МЗ.
Модификовани су рефлектори и побољшано је
грејање у спортској хали.

36. Богатић

Обновљиви извори енергије
Наставља се изградња фискултурне сале
Мачванске средње школе, за нову фазу радова
део средстава обезбеђен је из зајма ЕИБ, преко
Министарства привреде, а већи део из буџета
Општине. Државна секретарка, Стана Божовић,
и Драган Вранић састали су се са замеником
председника Општине и председником ОО СНС,
Мирославом Дабићем, и председником Правног
савета и в.д. директора Дирекције за грађевинско земљиште, Матијом Миловановићем, и разговарали о обновљивим изворима енергије. Делегација Министарства пољопривреде обишла
је геотермалне изворе ББ1 и ББ2, а договорено
је да Министарство пружи стручну помоћ у развоју инфраструктурних пројеката.

37. Блаце

Помоћ најрањивијим групама
Владајућа коалиција у Блацу, на челу са СНСом, остварила је низ позитивних резултата у
области социјалне политике и заштите најугроженијих. Поред континуиране једнократне
помоћи у новцу и натури, финансијске помоћи
за побољшање услова становања за најугро-

женије, помоћи студентима чије су породице у
тешком материјалном стању, општинска власт
је, савесним руковођењем, уштедела новац
којим је помогла пољопривредницима. Буџетским средствима финансира се помоћ у кући за
стара и одрасла лица, преко лиценцираног удружења грађана, за шта је радно ангажовано 25
људи, већином слабијег материјалног стања.

38. Беочин

Разговор са привредницима
Одржани су састанци свих МО, повереник Митар Милинковић информисао је грађане о актуелним догађањима и разматрани су проблеми на
локалу. Савет за здравство и социјалну политику
презентовао је план и програм рада, а Правни савет усвојио је програм рада којим је предвиђено
и бесплатно пружање правне помоћи грађанима.
Савет за економију и финансије окупио је представнике локалне самоуправе и привреднике који
су разговарали о проблемима у пословању. Припремали смо се за изборе за Савет МЗ Черевић,
који ће бити провера нашег рада.

39. Бачка Топола

Добровољно давање крви
У организацији Форума организовано је
дружење поводом обележавања Дана жена.
Чланови Странке учествовали су у добровољном давању крви. Правни тим ОО СНС Бачка
Топола помаже у реализацији више значајних
пројеката у МЗ.

40. Бачка Паланка

Посета Маје Гојковић
Председник ОО СНС Бачка Паланка, Александар Ђедовац, угостио је председницу Народне скупштине, Мају Гојковић, поводом Дана
жена. Председница Гојковић даривала је дамама цвеће и пригодне поклоне, разговарала са
грађанима и упознала се са добрим стварима
које чини локална самоуправа, а затим је посетила и продајну изложбу „Изађи и покажи“, где су
бројна женска удружења изложила ручне радове. Омладина СНС прикупљала је отпад и уређивала околину Белог забавишта у насељу Синај.
У акцији су учестовали и председник ОО СНС,
Александар Ђедовац, и потпредседник Дражен
Јарић. Ђедовац је присуствовао седницама МО
Челарево, Tоваришево и Нова Гајдобра.

41. Бач

Мала пажња за суграђанке
Чланице Форума жена ОО СНС Бач, поводом
8. марта, обишле су и уручиле поклоне мајци
десеторо деце, жени оболелој од карцинома,
једној баки... Поводом овог празника, са дамама
су се дружили и председник Општине, Драган
Сташевић, председник СО, Борислав Антонић,
а специјална гошћа била је Миа Костић, председница Форума жена ГО СНС Нови Сад.

42. Аранђеловац

Асфалтирање пута Брезовац - Винча
У току је асфалтирање пута Брезовац-Винча, у сарадњи са Министарством привреде и
Општином Топола. Чланови локалне самоуправе и мештани МЗ Даросава постављали су
џакове са песком због падавина и великог водостаја реке Пештан. Бедеми, направљени након мајских поплава, издржали су налет воде,
уз правовремену реакцију радника и волонтера. Представници Општине положили су венац
код споменика на Јешовцу, у част страдалима
у НАТО бомбардовању. У Дому омладине одржана је свечаност „Спортиста године 2014“.

СО Аранђеловац усвојила је програм подршке за спровођење пољопривредне политике,
припрема се конкурсна документација, а биће
расподељено 18,5 милиона динара. Општина, у
сарадњи са Удружењем „Ја сам за“ и Центром
за културу и образовање, oрганизовала је Ускршњи сајам уникатних рукотворина.

43. Александровац

Посета баки Марији
Поводом Дана жена, посетили смо породицу Милић из Стубла, као и Марију Симић из
Боботе, која ускоро пуни 90 година, и један
је од најстаријих чланова нашег ОО. Акција
је организована у сарадњи Савета за омладину и Савета за интернет, а присуствовао јој је
и повереник ОО СНС, Драган Благојевић. На
градском тргуделили смо „СНС Информатор“
и разговарали са суграђанима. Одржали смо
састанке више савета и више МО.

44. Врњачка Бања

Немци заинтересовани за хотеле
Председник Општине, Бобан Ђуровић,
угостио је немачког амбасадора, Хајнца Вилхелма, и упознао га са намерама немачких компанија да инвестирају у приватизацију врњачких
хотела и Специјалне болнице „Меркур“. Министар Вања Удовичић и државни секретар, Ненад Боровчанин отворили су Омладински клуб,
у оквиру програма Канцеларије за младе. Њ.К.В.
престолонаследник Александар и принцеза
Катарина посетили су Врњачку Бању, обишли
манифестацију „Златне нити“, положили венац на споменик краљу Александру, посетили
Гимназију и Угоститељско-туристичку школу.
Одржана је седница Штаба за ванредне ситуације на којој се разговарало о превенцији, али
и о томе да је Врњачка Бања ускраћена за средства из републичког буџета за санацију после
поплава. Положени су венци на спомен плочу на
Променади, у знак сећања на страдале у НАТО
агресији. Завршавају се радови на фискултурној
сали у О.Ш. „Попински борци“ у Пискавцу. У
овиру Зимске школе пољопривреде, одржана су
предавања у Подунавцима, Новом Селу и Грачацу. Секретар ОО, Саша Грковић, и још десетак
чланова, добровољно су дали крв. Завршена је
ограда у дворишту ПУ „Радост“.

45. Смедеревска Паланка

Нова учлањења
Обележили смо Meђународни дан жена и
делили цвеће суграђанкама у центру града, а
ову прилику искористили смо и за разговор са
грађанима о актуелним проблемима. Повереништво паланачког одбора напредњака богатије
је за више од 30 нових чланова, углавном дама.

46. Ужице

Нижа цена прикључка на гас
Скупштина акционара „Ужице гас“ покренула је инцијативу за смањење цене прикључка на
гас за индивидуалне кориснике и домаћинства
за 50 одсто. Цена прикључка, до краја године,
износиће 490 евра без ПДВ-а, а моћи ће да се
плати у 36 рата. Отворен је Центар за рециклажу текстила, а два контејтера постављена су у
центру града да би грађани могли да одлажу
стари текстил. Ускоро ће бити изграђена зграда Прекршајног и Привредног суда у Ужицу, за
коју ће из републичког буџета бити издвојено
125 милиона динара. Град Ужице омогућио је
грађанима до 35 година старости бесплатну
школу страних језика. Дом здравља добио је
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47. Сремски Карловци

Посета пензионерима
Чланови ОО СНС Сремски Карловци, на челу
са повереником др Богданом Живановићем,
поводом 8. марта, посетили су Клуб пензионера „Братство и јединство“ у насељу Дудара,
поделили 50 саксија цвећа, „СНС Информатор“
и разговарали са грађанима.

48. Ваљево

Пример доброг управљања
СНС у Ваљеву је у опозицији, али сви постављени директори на републичком нивоу
труде се да својим деловањем достојанствено
представе Странку испред које долазе. Прави
пример домаћинског вођења је ПУ „Милица
Ножица“, коју воде директор Златко Марковић
и председник УО Милан Гајић. Ургенцијама др
Слободана Гвозденовића, народног посланика и повереника ваљевског одбора СНС, ПУ је
добила минибус за превоз деце, а до краја маја
трбало би да се купи још једно возило.

49. Жабаљ

Састанак са Удружењем жена
Средствима нашег чланства обезбеђени су
цветови које су активисти делили дамама за 8.
март. Наше суграђанке рекле су нам да се суочавају са многобројним проблемима, а да је један од најуочљивијих недостатак посла и бриге
локалне самоуправе о њиховим потребама. Повереник МО Госпођинци организовао је сусрет
са представницама Удружења жена Госпођинци, које ове године слави 70 година рада.

50. Владичин Хан

За бољу безбедност младих
Поводом хуманог геста Николе Марковића,
ученика Техничке школе, који је, ризикујући
живот, спасио школског друга Стефана Антића из набујале и ледене Јужне Мораве, у
коју је гурнут после инцидента са вршњацима,
народни поланик СНС-а, Горан Младеновић,
организовао је пријем за обојицу и уручио им
симболичне поклоне. „Договорили смо се са
члановима Савета за безбедност да се појачају
активности на едукацији младих у циљу спречавања нежељених ситуација, а исти предлог
упутили смо и свим директорима школа“, рекао
је Младеновић.

Велико Градиште

Клокот и Витина

51. Оџаци

Минибусеви за средњошколце
Локална самоуправа набавила је минибусеве
за превоз средњошколаца. Чланови Савета МЗ
Дероње уредили су простор испред капеле на
месном гробљу. Заједно са активистима СНС,
засадили су липе, заменили дотрајале сијалице, поправили расвету, а постављено је и сандуче у које грађани могу остављати поруке са
предлозима, идејама, и критикама. Челни људи
Општине присуствовали су конвенцији „Лидери одрживог развоја 2015“, годишњег CEDEF
програма за градове и општине, одржаној у
Сремској Митровици. Циљ конвенције је прикупљање пројеката локалних самоуправа из
области енергетске ефикасности, одрживог
развоја и заштите животне средине, и проналажење начина за њихову реализацију. Форум
жена организовао је трибину „Храна коју једе-

мо-лек или отров“, посетиоцима су дати практични савети како поступати са пестицидима,
објашњена је њихова хемијска грађа и отровност.

52. Рача

Подстицај за спортске клубове
Председник Општине, Драган Стевановић,
потписао је уговоре са председницима спортских клубова о додели средстава из општинског буџета за спорт. Повереници ОО СНС Рача
настављају обилазак постојећих МО и формирање нових, у циљу припрема за страначке изборе. У МО Вишевац, Трска и Сепци постављени су повереници. Форум жена проводи разне
активности у циљу унапређења квалитета живота у МЗ. Учланили смо велики број младих
људи у Странку.

53. Сурдулица

Сећање на цивилне жртве
Поводом Дана сећања на жртве бомбардовања и почетка ваздушних напада НАТО 1999.
године, делегација ОО СНС Сурдулица положила је цвеће на споменике бројним цивилним
жртвама у нашој Општини.

54. Клокот и Витина

Посета државног секретара
Државни секретар у Министарству државне
управе и локалне самоуправе, Иван Бошњак,
посетио је општине Витина и Клокот, где је
разговарао са председником Привременог органа Општине Витина, Срђаном Николићем,
и председником Општине Клокот, Срећком
Спасићем, као и са Милошем Стојковићем,
повереником манастира Хиландар. Бошњак се
упознао са проблемима који муче грађане ових
општина и понудио помоћ.

55. Ивањица

Јачање МО
Повереништво ОО СНС Ивањица посветило
се ојачавању МО, повереник Зоран Лазовић их
редовно обилази и присуствује састанцима.
Циљ нам је преузимање локалне власти, што
се једино може урадити са јаким тимом, предвођеним квалитетним и некомпромитованим
људима. Повереништво редовно одржава састанке са повереницима МО и координаторима
савета, уједно спремајући се за унутарстраначке изборе.

56. Сокобања

Страначка новина и цвет
Поводом празника жена, чланови ОО СНС
Сокобања, и овога пута, припремили су симболичне поклоне, како бисмо припадницама лепшег пола улепшали празник. Делили смо „СНС
Информатор“, а даме су добиле и цвет.

57. Велика Плана

Правно насиље у Првој МЗ
Електропривреда Србије, преко ЕД центра у
Великој Плани, реконструисала је трафостаницу 35/10 снаге 16 МW. Изграђен је и нови далековод за Лозовичку чесму и викенд насеље,
а ради се на заштити леве обале минор корита
реке Велике Мораве. Општинска власт, на челу
са ДСС и ДС, ни после три месеца од законског
рока предвиђеног Статутом, не расписује изборе у Првој МЗ. На седницама ове МЗ одлуке се
доносе правним насиљем, не би ли се удовољило општинским моћницима, иако је мандат
члановима Савета истекао још 29. децембра
прошле године.

Наставак на 24. страни

санитетско возило од Министарства здравља,
а Град је определио пет милиона динара за набавку још два возила. Корисници социјалне помоћи чистили су градске, а затим и сеоске МЗ,
за шта је издвојено око 400.000 динара.
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Проф. др Зоран Перишић,
градоначелник Ниша

Приближавамо се великим
Н

а почетку мандата градоначелника Ниша, проф. др Зоран Перишић био је свестан да је пут правих реформи
и промена дуг и тежак, али је истовремено, како каже,
поптуно био спреман, као и Српска напредна странка која је
преузела одговорност за вођење државе и града, да крене путем тешких реформи.
- Уложили смо напор да се Нишу врати сјај индустријског
центра, и град данас представља повољно пословно окружење
за инвеститоре. Резултат тог рада је изградња фабрике „Џонсон
електрика“, као и почетак рада фабрике за производњу каблова
„Микелсен електроникс“. Окончали смо радове на изградњи
болнице за кардиохирургију, као и објеката вртића у деловима
Ниша који их до сада нису имали. Централно градско језгро на
нишавском Кеју добиће другачији изглед, окончањем радова
на реконструкцији Официрског дома, некада Дома младости,
који су у завршној фази. Такође, са нишког Аеродрома, од јуна
месеца, летeће се до градова у Шведској и Швајцарској. Из свих
ових разлога, верујем да се Ниш знатно променио, и изгледом
и функционалношћу приближио се великим европским градовима.
Колики су били дугови града, а каква је ситуација данас?
- Када сам 2012. године изабран за градоначелника, затекао
сам велика дуговања, на основу кредитних задужења, која су
била око 21 милион евра, као и преузете раније настале обавезе
од преко три милијарде динара. Дугови који су затечени, по

преузимању власти, као што су, између осталог, и неплаћени
рачуни за струју, дуговања према јавним комуналним предузећима и јавном превозу, додатно су оптеретили већ знатно
умањен градски буџет. За ове три године враћено је близу 12
милиона евра кредита, а смањене су обавезе према добављачима за око 16 милиона евра. Од почетка мандата штеди се на
свим пољима. Укинуте су дневнице за путовања, смањена су
средства за одређене манифестације. Свакако, највећа уштеда
постигнута је успостављањем и провођењем транспарентног
система јавних набавки. У претходним годинама није уложено у
град онолико колико би грађани желели, јер је било неопходно
првенствено створити услове за даљи рад и развој града, што
не би било могуће да нисмо предузели све ове мере.
На које резултате сте најпоноснији, које сте постигли као
градоначелник?
- Град Ниш је у овом мандату донео планове генералне регулације за свих пет градских општина, а у току је израда друге
и треће фазе поменутих планова. Донети су планови детаљне
регулације, као предуслов за реализовање инфраструктуралних
пројеката. У циљу бржег развоја града и привлачења инвестиција донета су стратешка документа: Акциони план одрживог развоја 2015-2020, Акциони план одрживог енергетског
развоја, Стратегија за бригу о младима 2015-2020, Одлука о
младима... Донети су и стратешки документи из области социјалне заштите, као што је Стратегија о социјалној заштити
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Отворено 4.500 нових
радних места
Које су инвестиције стигле у Ниш и колико је отворено
нових радних места?
Град Ниш је спремно прихватио Измене Закона о
планирању и изградњи, па је надлежно Министарство
прогласило Ниш за једну од три локалне самоуправе где
се најбрже проводи поступак за издавање дозвола. То
ствара предуслове за привлачење нових инвеститора и
позиционирање града у ред повољних пословних амбијената у окружењу. Поред тога, Ниш има бројне стратешке
предности. Пре свега, позицију на раскрсници балканских и европских путних и железничких саобраћајница,
што га чини лако доступним из свих праваца. Овоме
доприноси и међународни Аеродром „Константин Велики“, други по величини путни и карго аеродром у земљи.
Ниш је један од пет градова у Србији који су изабрани за
прве „Шампионе локалног развоја“, на конкурсу који је
спровео НАЛЕД.
Колико сте били успешни са инвестицијама?
- Успешност досадашње сарадње са инвеститорима
најбоље се огледа у 4.500 новоотворених радних места,
као и у максимално скраћеном времену потребном за
реализацију гринфилд и браунфилд инвестиција. Оне
се реализују у константној комуникацији инвеститора и
града, што подразумева сарадњу са свим надлежним управама и службама, јавним предузећима и Националном
службом за запошљавање. Најбољи примери су изградња
„Џонсон електрика“ и „Микелсен електроникса“, где је
Град наставио да брине о потребама инвеститора и након
реализације инвестиција, кроз унапређење јавног транспорта, накнадних потреба инвеститора и побољшања
инфраструктуре.

европским градовима
2015-2020. године, важан документ који Град до сад није
имао. Када сам постао градоначелник, затекао сам дуг према
„Монтенегро ерлајнсу“ од готово 712.000 евра. Уз помоћ Министарства саобраћаја, уговорили смо летове са нискобуџетном
компанијом „Виз ер“, тако да ће од краја јуна почети летови
према Базелу и Малмеу, пет пута недељно. Овог пута, за разлику од претходног периода, Град неће давати субвенције за
летове. Наравно, и даље радимо на осавремењивању нишког
Аеродрома. Од 2012. бележимо пораст броја грађана који су се
обратили институцијама Града, што је доказ враћања поверења
у локлане институције. Са задовољством могу да кажем да су
бројни захтеви грађана позитивно решени. Такође, повећане су
активности Градског већа, као другостепеног органа, у поступању по жалбама и приговорима грађана, с обзиром на то да је
повећан обим пружања социјалне заштите и комуналних услуга.
Који су најважнији инфраструктурни пројекти на којима
се ради?
Вишедеценијски проблем загађења ваздуха отпуштањем
депонијских гасова диреткно у атмосферу биће решен реализацијом пројекта спаљивања депонијских гасова, који је први
пројекат овакве врсте на Балкану. Усвајањем плана детаљне
регулације локације Бубањ, стекли су се услови да италијанска
фирма „Амест“ крене у реализацију уговора који је потписан
са Градом Нишом, и инсталира когенеративну јединицу за
спаљивање депонијских гасова и производњу електричне

енергије. „Амест“ је припремио пројекте који су потребни за
добијање дозвола код Министрарства грађевине, и очекујемо
да ће веома брзо доћи до реализације, и најдуже за годину
дана биће решен велики проблем грађана Ниша и Дољевца.
Пројекат логистичка развојна зона Ниш треба да обезбеди
потпуно нову инфраструктуру на локацији Аеродром Ниш, за
потребе авио саобраћаја и за развој логистике. Физибилити
студија урађена је из МИСП програма, чија је вредност 250.000
евра, а затим је и усвојена. Сада, по усвајању и Плана детаљне регулације Аеродрома, можемо аплицирати и за израду
техничко-пројектне документације, вероватно код ППФ7 програма. Од посебне важности је завршетак пројекта измештања
пруге, који ће бити реализован уз помоћ Владе Републике Србије, а који је годинама безуспешно решаван.
Какве радове сте планирали током ове летње сезоне?
- Током лета радиће се велики број инфраструктурних пројеката, од којих навећу важност имају радови на колекторској
мрежи и решавање проблем поплава у три градске општине.
Планирано је да овог лета Ниш добије и рекреативни базен. У
завршној фази су два ЈПП – пројекат који ће решити проблем
третмана комуналног отпада на територији осам општина овог
дела Србије, а посебно важна је завршна фаза ЈПП третмана
отпадних вода и изградња фабрике воде. Сви ови пројекти годинама су чекали на решавање и стварали су велике проблеме
грађанима Ниша.
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ
НАРОДНА БАНКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Конференција
председника парламената
земаља чланица ЕУ
Председница Скупштине Србије, Маја Гојковић,
учествовала је на Конференцији председника парламената земаља чланица Европске уније у Риму. Председници парламената говорили су о новим путевима
раста, након економске и финансијске кризе у Европи,
људским правима и слободама, солидарности и безбедности, као и улози парламената у преговарању о
међународним уговорима.

Динарско кредитирање
приватног сектора
Гувернер НБС, Јоргованака Табаковић, истакла је да је динарска штедња у 2013. години готово удвостручена и да очекује
да ће се банке све више окретати динарском кредитирању
приватног сектора. Динарска штедња удвостручена је захваљујући ниској инфлацији, стабилности девизног курса и
чињеници да, захваљујући препорукама НБС, банке нису повећале каматну стопу на девизну штедњу грађана. НБС ће настојати да задржи девизне резерве на високом нивоу на којем
су и сада.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
ПРАВДА

ЗДРАВЉЕ

Реновирана зграда
суда у Пироту

Нова возила хитне
помоћи

Зграда Вишег, Основног и Прекршајног суда
у Пироту, отворена је након реновирања. До
сада су реновиране зграде судова у Ужицу,
Лесковцу, Врању, као и просторије 11 прекршајних судова, међу којима је судови у Пироту, Кикинди, Руми,
Новом Саду, Аранђеловцу, Ваљеву и другим градовима. „Пред
Министарством правде је још неколико важних пројеката, а
највећи је зграда Прекршајног суда у Устаничкој, у Београду, чија
реализација ускоро почиње“, рекао је министар. Уз констатацију
да правда мора да буде доступна свакоме и да мора да се суди у
разумном року, министар Селаковић најавио је и запошљавање
приправника у пиротском Основном суду, где је пред сваким судијом, у просеку, 700 предмета, што је рекорд у Србији.

СПОРТ

Стипендије
за студенте
у Приштини
Министар омладине
и спорта и председник Фонда за младе
таленте, Вања Удовичић, уручио је
студентима са Универзитета у Приштини седам стипендија тог Фонда.
„Пре три месеца био сам овде и причали смо о Националној стратегији
за младе и обећао сам да ћу се убрзо
вратити и да ће млади људи видети
присуство не само министра, већ и
целокупне Владе“, рекао је Удовичић
приликом доделе уговора о стипендирању у Ректорату Универзитета у
Приштини.

Министар здравља, Златибор Лончар,
уручио је кључеве 34 специјализована
возила за службе хитне медицинске
помоћи предствницима 24 дома здравља и Градском заводу за хитну медицинску помоћ у
Београду. Министарство здравља, у циљу унапређења
квалитета здравствене заштите за грађане Србије, уз
финасијску подршку Светске банке, обезбедило је набавку 34 возила за хитну помоћ, комплетно опремљених пратећом медицинском опремом, кроз реализацију
пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном
нивоу“.

ОДБРАНА

Обележен Дан Војске
Министар одбране,
Братислав Гашић, разговарао је у Москви са министром одбране Кине,
генерал-пуковником
Чангом Ванћиуеном, о
војној и другој сарадњи,
као и о актуелним политичко-безбедносним
питањима. Размотрили су могућности за
унапређење војно-образовне, војно-економске, војно-техничке
и војно-медицинске сарадње. Гашић се
састао и са министром одбране Белорусије, генерал-мајором Андрејем Равковим, са којим је разгварао о унапређењу
сарадње. Дан Војске Србије обележен је
23. априла у Дому гарде у Топчидеру.

ГРАЂЕВИНА
Србија седиште
трансбалканске
железнице
Министарка грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана
Михајловић, изјавила
је да ће Србија бити седиште трансбалканске
железнице и најавила
да ће, када буду завршени инфраструктурни пројекти у железници,
субвенције бити смањене за 50
одсто. Према њеним речима, у
наредне три године очекује се
завршетак реконструкције око
500 километара пруге, а очекује
се и комплетно реформисање
железнице.
Припремила Верица Сокић
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ГРАД БЕОГРАД
На потписивању уговора: Мухамед
Алабар, председник УО „Игл Хилс“,
градоначелник Синиша Мали,
министарка Зорана Михајловић
и Александар Трифуновић, директор
„Београда на води“

Потписан уговор
о Београду на води
У

говор о заједничком улагању у пројекат „Београд на
води“, између Владе Србије и компаније „Игл Хилс“, чија
је вредност 3,5 милијарди евра, а који би требало значајно да покрене српску привреду и упосли грађевинску индустрију, потписан је 26. априла у Беогграду.
Према уговору, Србија ће бити власник 32 одсто капитала, док
ће партнер из УАЕ бити власник 68 одсто капитала. Компанија
„Игл Хилс“ ће обезбедити 300 милиона евра, и то 150 милиона
евра у форми капитала, и 150 милиона евра зајма у форми позајмице оснивача. Предвиђено је да пројекат траје максимално 30

година, од чега половина пројекта мора бити завршена у првих
20 година. Приликом извођења радова, домаће компаније имају
предност. „Игл Хилс“ ће додатно одобрити зајам Србији од 90 милиона евра за пресељење железничких објеката, као и 40 милиона
за завршетак експропријације. Компанија из Емирата прихватила
је да им се земљиште изда у дугорочни закуп (на 99 година), тако
да се земља не продаје. У уговору пише и да зграде, које су у различитим режимима заштите државе, неће бити уклоњене. Оне ће
по моделу зграде Београдске задруге остати у власништву државе,
биће обновљене и користиће се за културне садржаје.

Самит градоначелника Централне и Југоисточне Европе

„Поносан сам на чињеницу да
Београд није само главни град Србије, већ и седиште космополитског духа на простору Западног
Балкана. Славимо различитости у
Београду и уверен сам да је то најбоља позивница за све наше госте
у Европи, да увек дођу у Београд
и Србију“, поручио је премијер Србије, Александар Вучић, приликом

отварања Самита градоначелника
Централне и Југоисточне Европе, у
Београду.
Градоначелницима и представницима главних градова Централне
и Југоисточне Европе премијер је
поручио да су Београд и Србија
спремени да од њих науче нешто,
да чују искуства других градова.
„Овај Самит је добар да се научи, на

пример, како Варшава доноси програме енергетске ефикасности, како
у Скопљу функционише управа,
како је Загреб постао зелена престоница...“, истакао је српски премијер
на скупу, на којем су и учесници из
Србије представили своје пројекте.
Иначе, скуп је био и одлична прилика да се разговара о регионалном
повезивању и стабилности.
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СНС ПАНОРАМА
Сремска Митровица

58. Љиг

Систематски прегледи у Дому здравља
На иницијативу председника Општине, Драгана Лазаревића, на седници СО Љиг донета је
одлука да се систематски прегледи предшколаца
убудуће обављају у ДЗ у Љигу, како би се смањили трошкови превоза родитељима који су децу
водили у Ваљево. Уведена је ванредна ситуација,
јер су се активирала клизишта, а најкритичније је
у селу Бранчић, где брдо прети да се обруши на
две куће. Председник Лазаревић и сви чланови
локалне самоуправе пружају максималну помоћ
угроженом становништву. Председник Лазаревић уручио је по 250 евра, у динарској противвредности, цвеће и пелене, за 21 породиљу.

59. Осечина

Велике личности у малим очима
СО Осечина донела је одлуку да овогодишњи
носиоци општинске награде буду Михаило Андрић и Сузана Симић, у области стваралаштва
ученика и студената, О.Ш. „Браћа Недић”, у области васпитно-образовног рада, а да се награда за животно дело постхумно додели књижевнику Живану Грујичићу. У оквиру припрема за
међународну изложбу дечјих радова „Велике
личности у малим очима”, коју заједнички реализују амбасаде Чешке, Мађарске, Пољске и
Словачке у нашој земљи, у Осечини је боравила амбасадорка Чешке, Ивана Хлавсова, сусрела се са представницима локалне самоуправе и
представила пројекат у О.Ш. „Браћа Недић”.

60. Сремска Митровица

Стартује производња садница воћа
Повереник ОО СНС и градоначелник Сремске
Митровице, Бранислав Недимовић, обишао све
МО и упознао чланство са планом активности.
Савет за борбу против корупције СНС одржао је
24. трибину у Сремској Митровици. Амбасадорка
Индије, Њ.Е. Нариндер Чаухан, посетила је нашу
локалну самоуправу. Полагањем венаца, обележена је годишњица од почетка НАТО агресије.
Министар Жељко Сертић присуствовао је потписивању уговора о оснивању Холандско-српке
компаније „Флонера“, која ће производити саднице воћа. Позориште „Добрица Милутиновић“
обележило је 70 година од оснивања. Заменик
градоначелника, Томислав Јанковић, на позив
амбасадорке Аустралије у Србији, Њ.Е. Џулије
Фини, присуствовао је састанку везаном за археолошка истраживања на потесу Глац. Одржан
је семинар „Развојни центри Фудбалског савеза
Србије“, коме су присуствовали функционери Савеза, Саво Милошевић, Митар Мркела и Драган
Симовић. Обележен је Светски дан туберкулозе,

Ниш - Пантелеј

Светски дан особа са Дауновим синдромом и
Светски дан вода. Град је помогао адаптацију Интерног одељења Опште болнице са седам милиона динара. У просторијама ОО СНС организован
је коктел поводом 8. марта. У оквиру прекограничног пројекта Србија-Хрватска „Друштво без
отпада“, постављена су 32 рециклажна острва.

61. Ниш - Пантелеј

Подстицај женском предузетништву
Трибина „Родна равноправност-подстицај
женском предузетништву“ одржана је у великој
сали Градске општине Пантелеј, у организацији
ОО СНС Ниш-Пантелеј. Публици су се, поред
председника ОО СНС, Братимира Васиљевића,
обратиле Славица Алексић, Драгана Рашић и
Наташа Станковић, председнице Форума жена,
Комисије за родну равноправност и Комисије
за друштвене делатности, а специјалне гошће
биле су Соња Шћекић, директорка Сигурне
куће, и Гордана Радосављевић, успешна предузетница са територије наше Општине.

62. Врање

Помоћ најугроженијима
Припремамо се за унутарстраначке изборе, а
у договору са ИО, једини кандидат за председника ГО СНС Врање биће Славиша Булатовић.
Чланови Савета за популацију, бригу о деци и
социјална питања, заједно са члановима МО
Бујковски мост, посетили су породицу Бекташевић у Горњој чаршији, и поклонили им дечју
гардеробу, храну за бебе и пелене, а затим су
посетили и социјално угрожену породицу Љубисављевић-Тодоровић са четворомесечном
бебом, и уручили помоћ у храни, гардероби и
хемији. Активисти МО Доње Врање донирали
су Спортском удружењу „Iron mma team“ две
струњаче, а сакупљали су и добровољне прилоге у акцији „Помоћ комшијама“.

63. Црна Трава

Почињу да раде геронтодомаћице
У оквиру пројекта „Помоћ у кући“, ангажовано је десеторо људи са територије наше
Општине - девет геронтодомаћица и један
возач. Настављено је чишћење и одржавање
општинских и некатегорисаних путева. Расписана је јавна набавка за асфалтирање пута
Дел-Овчарска фарма. Црвени крст Црна Трава
поделио је пакете хуманитарне помоћи најсиромашнијим, најугроженијим и самачким старачким домаћинствима.

64. Крупањ

Подела хране угроженима
Активисти ОО СНС Крупањ, заједно са мештанима, учествовали су у дистрибуцији хране, која

Осечина

је подељена свим домаћинствима подједнако.
Том приликом, са мештанима МЗ Томањ разговарали су народни посланик, Бобан Бирманчевић, потпредседник ИО СНС, Дарко Глишић, и
директор ЕД Лозница, Зоран Грујичић. На изборима за Савет МЗ Томањ, листа СНС имала је пет
кандидата и сви су изабрани, чиме је још једном
показана доминација СНС.

65. Петровац на Млави

Спорна кадросвка решења
Поводом Дана жена, чланови ОО СНС
Петровац на Млави делили су руже суграђанкама, на штанду на градском Тргу. Председник
Омладине, Стефан Јовановић, истакао је да ће
ОО СНС дати већи значај женама и више их
укључити у страначке активности. Петровачки одборници усвојили су планове рада јавних
предузећа и установа, одлуку о такси превозу
и задужењу Општине. Неслагање коалиционих
партнера СНС-СПС било је само око кадровских решења.

66. Ћуприја

Камен темељац за Индустријску зону
Почела је изградња саобраћајнице у Индустријској зони „Минел“ на 16 хектара. Камен темељац положили су државни секретар
Министарства привреде, Драган Стевановић,
и председник Општине, Нинослав Ерић. „Ово
је значајно за цело Поморавље, јер у кругу од
15 километара имамо 30.000 незапослених“,
рекао је Ерић. Ресорно Министарство финасирало је изградњу тротоара у центару града.
Општину Ћуприја посетила је амбасадорка
Кипра, Нафсика Крусти, и најавила да ће та
држава финансијски помоћи изградњу Дома
омладине.

67. Кикинда

Позив за мађарске инвеститоре
Општина Кикинда представила је своје потенцијале на Мађарско-српском пословном
савету у Будимпешти, који окупља велике компаније попут ОТП банке и „Мола“. Амбасадор
саветник, Ото Кишмартон, позвао је мађарске
инвеститоре да, због повољности пословне
климе, озбиљно размотре могућност улагања у
Кикинду, а са тим су се сагласили Раде Дробац,
амбасадор наше земље у Будимпешти, Ласло Волф, први човек ОТП банке и председник
Мађарско-српског пословног савета. Одборници локалног парламента подржали су одлуку да ново ЈП за комуналну инфраструктуру и
услуге „Кикинда“ почне да ради. Процена је да
ће ово реструктурирање јавног сектора донети
уштеду у општинском буџету од 180 милиона

Ћуприја

СНС ИНФОРМАТОР 26/2015 | 25

БРИГА О ГРАЂАНИМА
Крупањ
динара у односу на протеклу годину. Чланови
Уније младих СНС, у сарадњи са Саветом за
екологију, посадили су 100 садница дрвећа око
забавишта Колибри, игралишта у Партизанској
и у Железничком новом реду.

68. Уб

Пољопривредници на сајмовима
у Паризу
Симболичним пресецањем врпце, председник Општине Уб, Дарко Глишић, предао је на
коришћење ученицима О.Ш. „Свети Сава“ у
Памбуковици фискултурну салу коју ће моћи
да користе и мештани околних села. У убској
Општини почела је да се примењује Уредба Владе о радној активацији радно способних прималаца новчане социјалне помоћи.
Општина је доделила студентске стипендије
за школску 2014/2015. годину. Завршавају се
радови у улици Вука Караџића. Као донација
Министарства здравља, у Дом здравља стигао
је нови колор доплер, добијена су и два портабл ЕКГ апарата, а стижу и две стоматолошке
столице. ФАО и даље помаже поплављеним
пољопривредницима, а за 90 домаћинстава
обезбеђено је 57,5 тона вештачког ђубрива.
Убски пољопривредници посетили два велика
сајма у Паризу.

69. Сомбор

Часови физичког
Чланови Савета за спорт и омладину, дипл.
професори физичког васпитања и виши тренери, Драгана Кекезовић, Вања Крунић и Дејан
Хорват, на челу са председником Савета, Јованом Узелцом, одржали су јавне часове физичког
васпитања у школи „Вук Караџић“. Циљ је био
анимација, рехабилитиација и оспособљавање
деце и одраслих са тешкоћама и вишеструким
сметњама и инвалидитетом.

70. Кучево

Регулација археолошког налазишта
Центар за културу „Вељко Дугошевић“, у сарадњи са Амбасадом Норвешке, организовао
је Дане норвешког филма. Поводом 8. марта,
на иницијативу председника Општине, Новице Јаношевића, Центар за културу приредио је
свим дамама концерт Бориса Режека. Представници немачке агенције ГИЗ и УГ Грађевински
кластер, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој, одржали су промоцију
„Renexpo“. Општина је за стипендирање студената издвојила више од 5,3 милиона динара.
ЕДЕН (програм ЕК који промовише моделе одрживог развоја туризма) прогласио је Кучево
за изузетну дестинацију Европе. Приступа се

Баточина

детаљној регулацији археолошког налазишта
рудника и ковнице новца Краку лу Јордан и
ваздушне бање Букове равни. Усвојен је и План
детаљне регулације реке Пек, као и активности
везане за изградњу новог пута од Равништа
до Кучајана. Становници Шевице изабрали су
нове чланове Савета МЗ, а апсолутну победу
однела је листа СНС. Запослени у ШГ „Северни
Кучај“ и општинској управи засадили су 1.000
садница белог јасена на Марковој крчми.

71. Баточина

Пољопривредна трибина
ОО СНС Баточина организовао је пољопривредну трибину „ИПАРД 2“, на којој су говорили државни секретар Министарства пољопривреде Жељко Радошевић, Душан Петковић
испред Регионалне привредне коморе Крагујевац, и познати воћар Мирослав Николић,
повереник СНС Кнић. Чланице Уније жена,
поводом 8. марта, делиле су цвеће суграђанкама. Напредњаци Баточине неће подржати
нови предизборни кредит којим актуелна локална власт ДС-а покушава себи да обезбеди
подршку, и тако надомести нерад и немар. На
иницијативу неколико савета, одржан је састанак са начелником Шумадијског округа, у
вези са планом одбране од поплава и проблема
са пијаћом водом у приградским деловима и
околним селима.

72. Горњи Милановац

Ничу удружења младих пољопривредника
„Млади широм Рудничко-таковског краја
почели су да се организују и обезбеђују себи
посао у пољопривреди“, рекла је председница СО Горњи Милановац, Јадранка Достанић,
која је иницирала оснивање ових удружења и
обнову запуштених имања. У оснивању је Удружење сточара, а основано је Удружење повртара. У припреми је снимање емисије са овом
тематиком, која ће бити приказана на РТС-у и
на локалним телевизијама. Радници ЈП за изградњу орезивали су дрвореде и поправљали
градске улице. Замењен је мобилијар по парковима, постављене су нове клупе и канте за
отпатке. Одржана је изложба „Мија Алексић –
Бити глумац“ у јагодинском Културном центру,
коју су реализовали Културни центар Горњи
Милановац, Алексићева породица, Народно
позориште, РТС, Југословенска кинотека, Народни музеј Крагујевац и Музеј позоришне
уметности. Одржана је и изложба пергамената мр Лепосаве Милошевић Сибиновић, као и
пројекат културне срадње са Мексиком на тему
спајања јагњећег пергамента са савременим
сликарским изразом.

Стара Пазова

73. Стара Пазова

Изградња дистрибутивних центара
За непуних пет месеци завршена је изградња
Лог центра Београд, аустријске компаније
„Eyemaxx Real Estate“ у Старој Пазови. Центар
је отворен у присуству Јоханеса Ајгнера, амбасадора Аустрије, Игора Мировића, некадашњег
министра привреде, Mајкла Милера, оснивача
компаниje „Еyemaxx Real Estate“ и Ђорђа Радиновића, председника Општине Стара Пазова,
а донеће нова радна места и дати позитиван
импулс за регију. Општина је добила још један
модерни дистрибутивно-логистички центар, а
била је и место сусрета представника српске
заједнице Срба у Хрватској, Мађарској и Румунији. У току су унутарстраначки избори, а у
свим местима Општине одржавају се тематске
трибине.

74. Бајина Башта

Могућност развоја здравственог
туризма
Др Стојанка Ђурић, директорка Дома здравља у Бајиној Башти и одборница СО, присуствовала је семинару „Велика Британија и
Србија-стварање стратегијских партнерстава“, у Клубу народних посланика у Београду,
у организацији Еуросфере. Наша одборница
учествовала је у панелу о могућностима за
стратегијска партнерства у области здравствене заштите, медицинског туризма и фармацеутске индустрије. Како бајинобаштански
крај обилује изузетним природним лепотама,
захваљујући Тари, Дрини и бројним језерима,
акценат је стављен на могућност коришћења
тих потенцијала у развоју здравственог туризма. Вишегодишње лекараско истраживање
показало је да микроклима Митровца на
Тари позитивно утиче на побољшање имунитета, крвне слике, апетита и проблема са
дисањем.

75. Лозница

Посета народних посланица
Лозницу су посетиле Марија Обрадовић,
координаторка Женске парламентарне мреже
и председница скупштинског Одбора за одбрану и унутрашње послове, и др Александра
Томић, члан Председништва СНС и председница скупштинског Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику. Народне посланице, на иницијативу посланице из Лознице, Велинке Тошић, најпре су разговарале са лозничким предузетницама и
одборницама у СГ, а затим охрабриле рад чланица Уније жена ГО СНС.

Горњи Милановац
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ГРАД БЕОГРАД

СНС ПАНОРАМА
76. Београд

Акција „Ништа без жена“
На иницијативу ГО СНС Београд, поводом
Дана жена, организована је подела честитки и
цвећа за даме на улицама Београда. Заменица
председника СГ Београда, Андреа Радуловић,
заједно са одборницама СНС, одазвала се акцији Института за трансфузију крви „Ништа
без жена“. Замењени су стари и дотрајали контејнери на раскрсници улица Беличка, Бањалучка и Раде Кончара на Вождовцу. Зграда 94
у Булевару Зорана Ђинђића добила је рампу за
особе са инвалидитетом, на иницијативу градских одборника са Новог Београда, уз помоћ
секретара СГ, Соње Подунавац, и ЈП Градско
стамбено.

80. Стари град

77. Нови Београд

Дамама на дар
Активисти МО Теразије, Варош капија, Калемегдан, Дорћол и Скадарлија делили су цвеће
дамама Старог града поводом Осмог марта.
Почетку рада новог вртића у Стублинама, које
су отворили премијер Вучић, градоначелник
Мали и градски менаџер Весић, присуствовао је
и Лука Петровић, директор Агенције за инвестиције и председник ОО СНС Стари град. Мали
и Петровић обишли су установу за повремени и
привремени боравак особа ометених у развоју
„Предах плус“ и Дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју у Шекспировој. Догађају су присуствовалe помоћница градоначелника, Ирена Вујовић, и градска секретарка за
социјалну заштиту, Наташа Станисављевић.

78. Гроцка

Евергрин вече
ОО СНС Чукарица, у сарадњи са Саветом за
културу, организовао је и ове године Евергрин
вече, посвећено Дану жена. ОО СНС Чукарица, на челу са координатором Радетом Петровићем, даривао је руже и честитао Дан жена
свим Чукаричанкама. Организовали смо акције
добровољног давања крви и здравствено саветовалиште, на иницијативу Савета за здравство
и Савета за хуманитарни рад.У здравственом
саветовалишту грађани су добили бесплатне
лекарске савете.

Међународни дан среће
Активисти Савета за омладину обележили су Међународни дан среће делећи, на неколико локација, промотивни флајер који су
сами осмислили и разговарали са суграђанима. Поред трибине др Небојше Стефановића
на тему безбедности грађана, организована је
трибина„Борба против корупције“, на којој су
говорили повереник ОО СНС Нови Београд,
доц. др Милинко Величковић, и чланови Савета за борбу против корупције СНС, Мрдић,
Филиповић, Јеленковић и Бајагић.
Чишћење приобаља и депонија
Општина Гроцка доделила је угроженим
породицама новац прикупљен током хуманитарних концерата и акција. Почела је прва фаза
уређења приобаља у Винчи и Гроцкој „Сиђи до
реке“. Предузеће „Нова Шумадија“ уступило
је механизацију помоћу које су уклоњене вишегодишње наслаге муља и земље, а на кеју су
посађене саднице сибирског бреста. Акцијом
Општине Гроцка и ЈКП Грочански комуналац,
почело је чишћење највеће дивље депоније на
територији Општине, у Врчину, поред ауто-пута, а планира се чишћење дивљих депонија из
свих насеља.

79. Врачар

Трибина о храму Светог Саве
Одржана је још једна тематска трибина, у
организацији ОО СНС Врачар, а тема је била
туристички и културни потенцијалхрама Светог Саве. Поводом Међународног дана жена,
традиционално је организована подела ружа и
честитки суграђанкама.

Барајево

81. Чукарица

82. Звездара

Мини трибине по МО
Ново руководство, на челу са координатором Александром Марковићем, организује редовне штандове и поделу пропагандног материјала, али и мини трибине по МО, како би што
више суграђана добило прилику да разговара
о функционисању ОО и решавању комуналних
проблема у свом насељу. Са грађанима Коњарника, Миријева, Великог и Малог Мокрог Луга,
Вуковог споменика, Ђерма, Булбудера, Липовог лада, Врачарског поља, Северног булевара,
Зеленог поља и МО Ћирило и Методије разговарало се о раду и јединству, како бисмо заједничким снагама од Звездаре направили лепше
место за живот.

83. Сурчин

Дан пешачења
Активисти МО Добановци и МО Добановци
2 подржали су акцију мерења шећера и притиска, у просторијама МЗ Добановци. Чланови Општинског већа, Драгица Пајчин, Драган

Чукарица

Вељо и одборница СГ Београда, Рајка Велага,
подржали су акцију „Дан пешачења у Београду“ у Бојчинској шуми, у циљу подизања свести
о значају пешачења за здравље.

84. Сопот

Обилазак рушевина транзиције
Савет за културу организовао је обилазак
уништених привредних објеката у Раљи и разговор са грађанима, у оквиру пројекта „Деструкција транзиције“. Током обилазака, одржани
су и јавни часови суочавања са деструктивним
последицама напоако изведене транзиције, са
економског и културолошког становишта.

85. Савски венац

Трибина о безбедности грађана
Чланови ОО СНС Савски венац организовали су пултове на неколико локација, где смо
делили промотивни материјал и разговарали са
грађанима о њиховим проблемима. У Општини
Савски венац одржана је трибина о безбедности грађана, на којој су грађани разговарали
са др Небојшом Стефановићем.

86. Раковица

Инфраструктурни радови
Обновљен је део улице Луке Војводића,од
раскрснице са улицом Кнеза Вишеслава до
скретања за Кошутњак, као и Вукасовићева
улица на Миљаковцу. Измештени су шахтови за
канализацију у усеке на тротоару, а на коловозу су ојачане бетонске базе које носе поклопце
канализационих отвора. Завршени су и радови
на две деонице Борске улице. На иницијативу
Општине, ЈКП Зеленило поставило је клупице
на шеталишту у улици Патријарха Јоаникија, а
у улици Луке Војводића постављене су справе
за вежбање на отвореном. Уочи Дана шума посађене су нове саднице у Миљаковачкој шуми.
У МЗ Кошутњак, Савет за здравство организовао је Саветовалиште за здрав живот. Активисти МО Сунчани брег очистили су велике зелене површине, а активисти МО Канарево брдо
уредили су зелену површину у Борској улици.
Савет за спорт, предвођен председником Филипом Марјановићем, уредио је кошаркашки и
фудбалски терен у насељу Миљаковац 2.

87. Палилула

Разговор са комшијама
Активисти ОО СНС Палилула организовали
су штандове на више локација, на којима су делили „СНС Информатор“ и дружили се са Палилулцима. Поводом 8. марта,организовано је
дружење.

Активисти ГО СНС Београд поклањају цвеће
поводом Дана жена
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Обреновац

Нови Београд

88. Обреновац

Куће за две породице
Додељени су кључеви нових кућа за породице Теофиловић и Недић, које су изгубиле
домове у мајским поплавама, а најављена је изградња две стамбене зграде са 28 и 25 станова.
Почела је исплата бесповратних средстава за
привреднике, а у просторијама локалне самоуправе пољопривредници региструју своја газдинства како би могли да добију помоћ. Отворена је фискултурна сала у Првој обреновачкој
школи, која за 191 годину постојања није имала
простор за бављење спортом. Отворен је вртић
у Стублинама, на 1.700 квадрата, који ће примити 200 деце.

89. Младеновац

Асфалтирање путева
Села Јагњило, Велика Иванча и Влашка добили су више од два километра асфалтног
пута, захваљујући Скупштини града. На неколико штандова подељен је „СНС Информатор“
и флајери о резултатима рада градске и републичке управе.

90. Лазаревац

Нови смештај за спортисте
Активисти ОО СНС Лазаревац организовали су штандове на којима су делили пропагандни материјал и разговарали са грађанима.
ЈП Дирекција за изградњу почиње изградњу
спортске хале у школи у Рудовцима. Обезбеђена су средства за наставак радова на храмовима у Барзиловици, Петки и Шопићу, а изграђен
је објекат за смештај спортиста на градском
стадиону. Наставља се изградња канализационе и водоводне мреже, а замењена је улична
расвета у сеоским МЗ. Одржано је 12 трибина

на којима су грађани разговарали са функционерима Странке. Потписан је протокол између
Општине Лазаревац и РБ Колубара, чиме се
наставља насипање некатегорисаних путева и
чишћења канала.

91. Вождовац

Боља хигијена у школама
Рушењем на Бањици, у Беранској улици,
Општина Вождовац почела је са уклањањем
нелагално изграђених објеката. Руководство
Општине обишло је критична подручја, где је
прошле године велики број домаћинстава био
поплављен, у циљу превентивногделовања,
а отворен је и нови мост у насељу Бела Река.
Општина је финансирала санацију и реконструкцију тоалета у 12 основних школа, чиме
су значајно побољшани хигијенски услови.
Поводом Дана жена, у свечаној сали Општине,
уприличен је пријем за најуспешније Вождовчанке, које су се истакле на разним пољима. На
иницијативу Општине, Завод за уџбенике поклонио је књиге за библиотеку Школе за основно и средње образовање „Вожд“, као и стручну
литературу вредну 100.000 динара.

92. Барајево

Органска производња хране
На иницијативу народног посланика Владимира Петковића, организована је трибина
и обилазак пољопривредних произвођача у
МЗ Рожанци. Тема трибине била је прелазак
са конвенционалне на органску производњу
хране. Тим градског Савета за запошљавање
предводили су Драгомир Петронијевић, члан
Градског већа, и Тијана Маљковић, секретар за
привреду, а са произвођачима су разговаралии
представници републичког Секретаријата за

Сурчин

јавне политике, руководство „Serbia Organica“ и
произвођач органске хране Предраг Колувија.
Договорено је да се заинтересовани пријаве на
обуку, са циљем да се удруже инаступе на тржишту. Овај програм наставиће се и у другим
општинама које имају услове за пољопривредну производњу.

93. Земун

Брже до грађевинске дозволе
Општина Земун увела је обједињену процедуру за издавање грађевинских дозвола. Комесаријат за избеглице упутио је позив за евиденцију ради стамбеног збрињавања. Одржан
је 21. конкурс дечије карикатуре „Мали Пјер“,
организована је вршњачка едукација за будуће
возаче, а у организацији Канцеларије за младе
и Канцеларије за волонтере, одржана је прва
едукативна радионица за средњошколце „Буди
одборник на један дан“. На донаторској вечери
прикупљена су средства за куповину ЕКГ апарата запедијатрију КБЦ Земун. Одржан je јавни
час „Основци са ваздухопловцима“, а одред
извиђача „Земун”, у сарадњи са Општином,
одржао је извиђачку радионицу. У Алтини је
започета реконструкција аутобуских стајалишта. Драгица Николић посетила је школу
„Сава Јовановић Сирогојно”, којој је Фондација „Драгица Николић“ донирала слану пећину. Делегација СЗО, у оквиру посете Србији,
одржала је састанак са члановима Савета за
здравство, социјалну и дечију заштиту ГО СНС
Земун. Асфалтиран је плато испред Земунске
гимназије, а ова школа организовала је сусрете
гимназија Европе. Поводом 16. годишњице од
НАТО агресије, положени су венци на спомен
обележја.

Поводом Дана шума, градски менаџер
Горан Весић засадио је саднице јавора у
Миљаковачкој шуми
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Свако насеље, улица
и кварт имаће свог
полицајца који
познаје грађане и крај
у коме ради.
Полицајци морају
брже да реагују и да
буду доступни
грађанима 24 часа,
каже министар
Небојша Стефановић

Полицајац комшија
доступан 24 часа
Н

а иницијативу министра унутрашњих послова, др Небојше Стефановића, у току је одржавање
интерактивних трибина на територији београдских општина, али и широм Србије. У
протеклих месец дана грађани Суботице,
Новог Београда, Савског венца, Вождовца, Раковице и Панчева имали су прилику
да са министром отворено разговарају о
безбедносним изазовима и проблемима у
својим насељима.
„Циљ СНС је брига о грађанима и овакав
вид директне комуникације одличан је показатељ да ова власт хоће да разговара са
људима“, истакао је Стефановић и додао
да безбедност грађана није само приоритет МУП-а, већ целе државе:
„Разговарамо о стварима које су важне
за свакодневни живот грађана и зато ћу
сваке недеље бити у другом граду, општини или месту у Србији. Ова Влада осећа
терет озбиљне одговорности према вама
који сте нас изабрали. Ми полажемо рачуне вама и то је наш посао“.
Према Стефановићевим речима, један
од кључних приоритета МУП-а је повратак
полиције у заједницу, а реформом полиције и доношењем новог Закона о полицији свако насеље, улица и
кварт имаће свог полицајца који познаје грађане, крај у коме ради
и проблеме са којима се грађани сусрећу. Они морају брже да реагују и да буду доступни грађанима 24 часа.
„Ја хоћу полицајца „комшију“, нећу полицајца који седи у ка-

фићу са криминалцима. Хоћу полицајца
који је способан да ради свој посао и
осећа одговорност пред вама, који штити
вас и вашу децу и који ће бити понос ове
државе“, каже министар Стефановић.
Новина је да ће Сектор унутрашње
контроле полиције имати знатно веће надлежности и да ће појачано контролисати рад полицијских службеника, не само
проверу њихове физичке способности,
већ и имовинског статуса, чиме се спречава појава корупције.
„Спреман сам да се обрачунам са корупцијом и у полицији. Сви они који у
полицији крше закон, уместо да га примењују, биће ухапшени и третитани једнако као и сви други грађани. Значка
више никоме неће бити штит, уколико је
кршио закон“, категоричан је Стефановић.
Говорећи о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја, министар је
нагласио да се неће толерисати бахата вожња, нити вожња у алкохолисаном стању.
Пооштриће се казнена политика за све који
крше саобраћајне прописе, а једна од драстичних мера биће и одузимање возила. Пошто је безбедност деце у саобраћају најважнија, од септембра ће се
у наставне планове основних и средњих школа уврстити саобраћајно образовање и васпитање. Поред тога, школске саобраћајне патроле интензивно ће радити у циљу очувања безбедности деце пре,
током и након школских часова.
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Постали смо најбоље
привредно друштво у ЕПС-у

З

атекао сам фирму са огдиоци нису способни да
ромним губицима, лодобро раде, постоје људи
шим пословним резулкоји могу, и зато су честе
татима и катастрофалном
ротације запослених. Поорганизацијом рада. Губици
штовање радника, такође,
су били 350 милиона динабитна је карика у ланцу пора, наплата је била лоша, а
словног успеха. За годину
организација рада слаба,
дана, упознао сам готово
каже на почетку разговора
све раднике, од директора
за „СНС Информатор”, Дардо монтера, обишао сам све
ко Булатовић, директор ЕД
огранке и пословне једини„Југоисток д.о.о” Ниш. Преце, учествовао у акцијама,
ма његовим речима, после
био с њима током елеменгодину дана рада, компанија
тарних непогода... Настојао
има видљиве резултате и,
сам да, променом односа
од привредног друштва
према купцима, поправимо
са најгорим резултатима,
углед целог предузећа.
постала је најбоље приСваке суботе кроз моју
вредно друштво у систему
канцеларију прође најмање
ЕПС-а.
150 грађана са својим про„Наплата је увећана за
блемима. Више од 50 одсто
25 милиона евра, губици
захтева смо решили, а нерена мрежи су смањени за
шени су остали само пред600 милиона динара, бољи
мети без законске основе”,
је проценат реализације у
каже Булатовић.
области инвестиција и одрЈуг Србије је постао пожавања, организација рада
знат по откривеним слуподигнута је на висок ниво.
чајевима крађе струје, чак
Дарко Булатовић, директор
Биланс успеха предузећа је 10
је раскринкано и неколико
ЕД „Југоисток“ Ниш
пута бољи у односу на затевеликих крадљиваца који су
чено стање, а добит у 2014. је
струју неовлашћено узимали
вишеструко порасла. „Југоис- Први кад треба да се помогне
седам и више година.
ток” је, само за годину дана,
„Највише краду грађани.
ЕД „Југоисток“ је прва, ако не и једина, друштвено
остварио већу добит него од
Свако по мало, а када се
одговорна фирма која је донирала милион динара за
формирања до мог доласка
сакупи цифра је оргомна,
лечење СтефанаЂорђевића из села Бошњаци. Компана место директора. Све ово
око пет милијарди динара
нија помаже самохраним мајкама, инвалидима, деци
без родитеља, људима погођеним елементарним непоурађено је са истим људима,
годишње. То је половина
годама... „Мислим да смо ми, у ЕД „Југоисток“, успели
само уз бољу организацију
градског буџета у Нишу, од
да направимо добре резултате управо због тога што
рада, појачано ангажовање
ког живи 350.000 грађана.
смо човека ставили у први план“, каже Булатовић.
и већу одговорност запослеЗамислите шта „Југоисток”,
них“, објашњава Булатовић.
на пољу инвестиција, може
Наш саговорник каже да су, људи и рад кључ успеха.
да уради са том сумом? Значајно смо смањили крађу
Каже да је својим примером утицао на друге, а из тога се
свакодневним акцијама на терену. Ангажовани су
изродио већи степен одговорности радника.
читави тимови, а неретко зовемо и полицију. Када су
„Довољно је да je неко радио само мало више, и одграђани схватили да крадљивци струје нису из редова
мах смо направили корак који се види у пословним
сиромашних и да не сечемо струју онима који немају,
резултатима. Промени на боље значајно је допринела
почели су да нас подржавају. Зашто би грађани са нии контрола. Увели смо награде и казне, и први пут у исским примањима уредно измиривали дуговања, а да
торији колектива кажњени су сви директори који нису
штету на њихов рачун праве они који могу да плате?
пословали позитивно. У мом начину рада нема изговора
Струја је роба која, као и свака друга, мора да се плаи оправдања, већ само резултата. Ако актуелни руковоти”, објашњава Булатовић.
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Посета делегације
Европске народне партије

рпска напредна странка
С
била је домаћин делегацији Европске народне пар-

тије, током њене дводневне
посете Србији приликом
које је организовано више
састанака са функционерима
странке. Делегацију ЕПП, коју
чине представници различитих
партија из дванаест држава, предводила је потпредседница Европске народне
партије Кориен Вартман-Кул, а делегацију Српске
напредне странке интернационални секретар Јадранка
Јоксимовић.
Током посете Србији, делегација ЕПП разговарала је са
председником Српске напредне странке Александром Вучићем и потпредседницима СНС Небојшом Стефановићем,
Николом Селаковићем, Игором Мировићем, Зораном Михајловић, чланом Председништва Марком Ђурићем, као и
са парламентарном делегацијом СНС, коју је предводио
шеф Посланичког клуба СНС Зоран Бабић.
Студијска посета ЕПП делегације, уследила је након
аплицирања Српске напредне странке за чланство у Европској народној партији, како би се детаљније упознали са програмом, структуром и начином функционисања
Српске напредне странке, актуелном ситуацијом у Србији,
као и о реформском процесу који спроводи Влада Србије.
„Посета је била успешна и корисна. Надамо се да је могуће да до краја године Српска напредна странка постане
придружена чланица Европске народне партије. Трудимо
се да до тога и дође. Ми већ имамо читав низ редовних и
добрих контаката са ЕПП партијама и појединцима, што
је за нас као Странку изузетно важно“, казала је Јадранка
Јоксимовић, интернационални секретар СНС.
Отвореност и заинтересованост ЕПП да СНС, као нају-

тицајнија партија у Србији,
сродне политичке оријентације, постане део породице
европских народних партија,
исказао је и сам председник
ЕПП Џозеф Дол, приликом
недавног састанка у Бриселу
са интернационалним секретаром СНС-а када се разговарало о
конкретним корацима Српске напредне странке на путу ка чланству у Европској
народној партији (ЕПП).
Jадранка Јоксимовић наглашава да Српска напредна
странка 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 Србије. Она
истиче да је један од циљева међународне сарадње, управо јачање међусобних контаката, како страначких, тако
и личних, а да гледајући унапред, то може бити јако значајно за даље унапређивање билатералних односа између
држава.
Одлична сарадња већ постоји на нивоу омладина СНС
и ЕПП. На састанку Савета омладине Европске народне
партије (YEPP) који је одржан 6. децембра 2014. године у
Атини, Унија младих Српске напредне странке примљена
је у чланство у овој организацији у статусу посматрача.
Европска народна партија представља највећу и најутицајнију политичку организацију, која делује на простору
Европске уније, и која окупља 78 партија из 40 земаља
широм Европе. Истовремено, ЕПП представља и највећу
политичку групацију у Европском парламенту, а дванаест
партија чланица Европске народне партије има своје представнике на позицијама шефа Владе или шефа државе на
простору Европске уније.
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
ГРАД БЕОГРАД

Обнова народних кухиња
У

циљу обнове и опремања пунктова народних кухиња у општинама Гроцка, Лазаревац
и Обреновац, Наташа Станисављевић, градска
секретарка за социјалну заштиту, потписала
је споразум о сарадњи са Весном Јовановић,
представницом хуманитарне организације CARE

International Balkans. Пројекат „Обнова народних кухиња у поплављеним подручјима” финансира Findomestic BNP Paribas Group и CARE
International Француска. Право на бесплатан
оброк у народној кухињи остварује 12.017 најсиромашнијих Београђана.

Душеци за
прихватилиште за одрасле
П

омоћница градоначелника, Ирена Вујовић, и градска секретарка за социјалну
заштиту, Наташа Станисављевић, присуствовале су предаји
70 душека Прихватилишту
за одрасла и стара лица, које
је донирала азарбејџанска
компанија „Азвирт”. Душеци
су намењени и Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској, Заводу за
васпитање деце и омладине
и Центру за смештај и дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју.
„Прихватилиште за одрасла
и стара лица је установа за
хитно збрињавање социјално
угрожених. Има капацитет од
104 лежаја, а тренутно има
139 корисника. Донација је
добар пример сарадње Града
Београда и друштвено одговорних приватних компанија
– рекла је Ирена Вујовић и
захвалила се „Азвирту” на
донацији.

Ирена Вујовић, помоћница градоначелника Београда, и Наташа Станисављевић, градска
секретарка за социјалну заштиту, у посети Прихватилишту за одрасле заједно са Фикратом Наџафовим, директором огранка “Азвирта”
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ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Премијер Александар Вучић отворио је новоизграђени
мост код Коцељеве, на државном путу Шабац-Ваљево,
који се урушио у прошлогодишњим поплавама, и истакао
да ће бити подигнуто још много мостова и да је, с обзиром
на добре економске показатеље, већи оптимиста по питању привредног опоравка Србије

Отварање производног погона белгијске фирме
„Метех” у Смедереву

Премијер Србије, Александар Вучић, и председник Републике
Српске, Милорад Додик, положили су венце на спомен обележје
у Меморијалном центру Доња Градина у Републици Српској,
чиме је почела церемонија обележавања Дана сећања на жртве
геноцида у концентрационом логору Јасеновац

Постављање камена темељца за изградњу три хале у
Смедереву

Премијер Вучић у обиласку фабрике „Сименс”
у Суботици

