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Драги пријатељи, 

Иза нас је сто дана Владе Републике Србије 
и резултати нашег рада су пред грађанима 
Србије. И поред бројних препрека и тешких 

поплава које су нас погодиле, испунили смо оно што 
смо обећали. Од првог дана кренули смо да мењамо 
ствари, и потпуно је јасно да је талас промена неза-
устављив. Створили смо основу за развој модерне, 
уређене државе, и сада је пред нама шест нових група 
задатака, о чему сам већ писао у тексту за један днев-
ни лист. Пре свега, то је стварање неупоредиво бољег 
пословног амбијента. Веома сам поносан на то што 
су донети бројни реформски закони, а посебно Закон 
о раду, који је камен-темељац за све промене које у 
Србији хоћемо да остваримо, а, пре свега, за промену 
сопствене свести и приступа радним обавезама.

Ту је и стварна и жестока борба против сиве економије. На овом пољу донет је нови 
Закон о пореском поступку и администрацији, и ангажовано је 400 нових пореских 
инспектора, због чега ћемо, први пут, имати темељну контролу и санкционисање не-
пријављивања запослених у приватном сектору. И Безбедносна агенција постигла је 
прве озбиљније резултате у борби против шверца цигарета и резаног дувана.

Трећу групу задатака чини суштинска реформа јавних предузећа, и управо ће то бити 
највећа мука и проблем за српску државу. Државна предузећа доживљавана су као 
партијске прћије, и од тих компанија направљени су привредни богаљи, којима др-
жава даје новац да би преживели. То мора да се мења. Зато крећу смене директора 
и нови конкурси за избор руководилаца у јавним предузећима. Мерило успеха биће 
резултати, односно смањење губитака и повећање профита. Неће више бити места 
за директоре који су се сродили са фотељом и функцијом, а увек су некако бежали од 
резултата, а и резултати од њих. 

Следећа група задатака је решавање проблема предузећа у реструктурирању, а на 
овом пољу донели смо Закон о приватизацији и Закон о стечају. Свуда где је могуће 
да пронађемо стратешког партнера, Влада ће помоћи и субвенционисати опстанак 
предузећа и запослених. Тамо где није могуће, радницима ћемо платити отпремнине. 
Морамо променити систем у којем се не бавимо економијом, већ плаћамо социјални 
мир без икакве, или уз недовољну, привредну активност, који директно у пропаст 
води и та предузећа, и запослене, и државу. 

Уређење јавних финансија и мере фискалне консолидације политички су најосетљи-
вија питања. Ове мере, било да је реч о смањењу плата у јавном сектору, или нечем 
другом, имају смисла само ако спроводимо све остале. Потребна је одлучност највећег 
дела друштва да се спроведе у дело план реформи, које је Влада усвојила, јер, у про-
тивном, суочићемо се само са још већим проблемима и завршити као неке од земаља у 
окружењу.

Међу важним задацима је и реформа јавне администрације, и доношење Закона о 
планирању и изградњи, који би требало да бирократске процедуре сведе на минимум 
и издавање грађевинских дозвола претвори у брз, рутински посао. Наравно, веома је 
важно да променимо и однос наше администрације према грађанину.

По ко зна који пут вам кажем да пут пред нама није лак. Једино напорним и посвеће-
ним радом можемо да испунимо наш сан о стварању модерне српске економије. Не 
ради Влада све ово због неке имагинарне Европе, због чланства у било којој организа-
цији, нити због било каквих снова о уједињеном свету, или неком његовом делу. Има-
мо само један сан – пристојну, уређену и задовољну Србију. И не штедимо се да бисмо 
тај сан остварили.

београд, август 2014.
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Показали смо одговорност, већу него било која 
друга влада, нисмо се бавили демагогијом 
и стицањем политичких поена... Трошићемо 
само онолико колико радимо и зарађујемо, 
и нећемо угрожавати државу и јавне финан-

сије“, истакао је премијер Александар Вучић, приликом 
представљања учинка Владе Републике Србије за првих 
сто дана, у недељу 3. августа, у Бачком Градишту. 

Током сто дана рада Владе Републике Србије, од 27. 

априла до 4. августа, радило се ударнички на више поља 
– спречен је банкрот земље, усвојени су бројни системски 
закони којим се ствара бољи инвестициони амбијент, 
настављена је борба против корупције, почела је корени-
та реформа полиције, остварена је снажна дипломатска 
активност, значајно је подигнут међународни углед Ср-
бије... 

У првих сто дана Влада је остварила импресивне резул-
тате, показала је да има план како да изведе Србију из 

током сто дана рада владе републике Србије, од 27. априла до 4. 
августа, радило се ударнички на више поља – спречен је банкрот 
земље, усвојени су бројни системски закони којим се ствара бољи 

инвестициони амбијент, настављена је борба против корупције, почела 
је коренита реформа полиције, остварена је снажна дипломатска 

активност, значајно је подигнут међународни углед Србије... 

2016.
Србија с највећим 

растом у европи



кризе, као и спремност да се ухвати у коштац са највећим 
проблемима и да иде напред. Током претходна три ме-
сеца, премијер Вучић састао се са многим светским зва-
ничницима, од немачке канцеларке Ангеле Меркел, преко 
председника Аустрије Хајнца Фишера, до премијера и 
председника Русије, Владимира Путина и Дмитрија Мед-
ведева. Ове посете и договори лидера учврстили су Ср-
бију као поузданог партнера у политичким и економским 
размерама.

Изузетно значајна била је и посета премијера Вучића 
Француској и састанак са премијером Мануелом Валсом 
и Арном Монтебуром, министром економије, привред-
ног опоравка и дигиталне еконо-
мије. Премијер, у првих сто дана, у 
потрази за инвестицијама, сусрео 
се са бројним домаћим и страним 
привредницима, међу којима се 
посебно издваја састанак са пред-
ставницима највећих француских 
компанија, окупљених у удружењу 
МЕДЕФ, као и састанак са немачким 
привредницима у Берлину. Мастер 
план пројекта „Београд на води“ 
представљен је 27. јуна, у згради 
Београдске задруге, уз захвалност 
инвеститорима из УАЕ.

Влада Републике Србије од по-
четка рада суочавала се са огро-
мним проблемима, међу којима су 

и катастрофалне поплаве, када је проглашена ванредна 
ситуација и када су евакуисани читави градови да би се 
спасили људски животи. Ипак, вода се повукла и кренуло 
се у санацију терена, поправку и градњу нових кућа, а 
премијер Вучић обећао је да ће држава Србија, уз помоћ 
пријатеља из целог света, омогућити да до зиме сви 
имају кров над главом. 

Још једна од добрих вести за све грађане, током првих 
сто дана Владе, била је и то да ће национална авио - ком-
панија „Ер Србија“ од идуће године летети директно за 
САД, као и то да су започете озбиљне реформе у поли-
цији, пре свега, смене начелника, а затим и велике акције 

сузбијања криминалитета, хапшења 
за пљачку државне имовине и от-
кривање највећих дилера дроге... 

Један од најважнијих реформских 
закона који је донет био је Закон о 
раду, којим се ствара бољи инвес-
тициони амбијент и даје најбољи 
сигнал инвеститорима да почну да 
улажу у Србију, како би се отворило 
што више радних места и ојачао 
привредни сектор, који је кичма 
економије. 

„Наш задатак је да обезбедимо 
услове за такмичење, конкуренцију, 
тржиште, а свима је јасно да је наша 
будућност у приватној иницијативи. 
Без приватног сектора, нема будућ-

шеСт ЗаДатака вЛаДе Србије
1. Стварање бољег пословног амбијента
2. Жестока борба против сиве економије
3. реформа јавних предузећа 
4. решавање проблема предузећа у реструктурирању 
5. Уређење јавних финансија и мере фискалне консолидације
6. реформа јавне администрације
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- Наш задатак је да обезбеди-
мо услове за такмичење, кон-
куренцију, тржиште, а свима 
је јасно да је наша будућност 
у приватној иницијативи. 
без приватног сектора, нема 
будућности ни у државном 
сектору. Нико неће више шти-
тити нерад, у Србији ће се по-
штовати рад и успех, јер само 
тако можемо постати нормална 
земља 
(премијер Александар Вучић)

Премијер Александар Вучић и 
министри обележили су сто 

дана рада Владе Републике 
Србије на фарми „Мужлаи“ у 

Бачком Градишту
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ности ни у државном сектору. Нико неће више штитити 
нерад, у Србији ће се поштовати рад и успех, јер само 
тако можемо постати нормална земља“, истакао је пре-
мијер Вучић.

Према његовим речима, пред Владом Србије су нови 
задаци, међу којима и брига за 160 предузећа у реструк-
турирању, односно за она која су банкротирала, а држе 
се на државној помоћи.

„Донели смо одлуку да зауставимо пут Србије ка бан-
кротству и направимо план којим ћемо Србију извући 
из крзе. У року од две године Србија ће бити нормална 
земља, а мере ће бити најбезболније могуће, и неће 
бити онакве какве предлаже Фискални савет, иако Фи-
скални савет веома добро процењује ситуацију. Неки су 
нас довели у ситуацију банкротства, јер смо у претход-
них шест година морали да платимо 7,5 милијарди само 
због неоправдано повећаних плата и пензија, а тако смо 
подигли јавни дуг и фискални дефицит. Наш посао је 

да обезбедимо запошљавање. Имали смо 26 одсто не-
запослених, а данас имамо 20,3 одсто. Ипак, нешто смо 
успели да направимо и покренемо, правећи бољи инвес-
тициони амбијент. Већ сам рекао пензионерима да се не 
брину, да неће бити доведени на ивицу пропасти, иако 
су их неки други својим мерама и својим активностима 
дотле довели“, истакао је премијер. 

Председник Владе нагласио је да ћемо успети, уколико 
будемо вредно радили и уколико људи разумеју колико 
је потребно да будемо одговорни, озбиљни и посвећени.

„Имаћемо много изазова, проблема, недоумица, али 
ћемо, крајем 2016. и 2017. године, почети да спуштамо 
висину јавног дуга и почећемо боље да живимо. Преду-
зимамо тешке мере и доносимо непопуларне законе да 
бисмо створили себи шансу, да бисмо направили бољи 
пословни амбијент и нормалну економију, да би људи 
могли да се запосле и да раде, и да бисмо сутра сви боље 
живели“, поручио је премијер Вучић.

обећано – испуњено у првих 100 дана
Усвојен реформски пакет закона из области економије, јавних фи-
нансија и социјалне заштите (Закон о раду, Закон о планирању и 
изградњи, Закон о приватизацији, Закон о стечају, Закон о Пио...)
Уведено субвенционисање динарских кредита за ликвидност при-
вреде
Ступиле на снагу временски ограничене пореске олакшице прили-
ком запошљавања
Усвојена три медијска закона 
Настављена борба против корупције
Почела коренита реформа полиције
остварена снажна дипломатска активност
Подигнут међународни углед Србије

Премијер Вучић са министрима у Народној скупштини
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Чланови Владе Републике Србије, предвођени пре-
мијером Вучићем, на дан када су обележавали пр-
вих 100 дана свог рада, посетили су домаћинство 

Каталин Мужлаи и њихову породичну фирму „Мужлаи“, 
у Бачком Градишту.  
Каталин је рекла да је велика част што је њено газдинство 
изабрано за место где ће премијер Вучић и чланови ње-
говог кабинета представити 100 дана рада Владе, и да је 
поносна на све оно што је постигла, заједно са члановима 
породице. Након обиласка домаћинства, премијер је ис-
такао да Влада није могла да изабере бољи амбијент да 
обележи сто дана рада.

„Нисмо могли да изаберемо бољу локацију. Да се од вас 
научимо марљивости, раду и поштовању обавеза и од-
говрности, јер знам да вам је потребно да радите за овакав 
успех 365 дана у години, да за вас не постоје викенди”, 
рекао је Вучић обраћајући се домаћинима.

„Зато је наша политика да помажемо успешне да буду 

још успешнији, да гледамо како можемо да направимо 
највећи резултат за државу, и то ћемо и да чинимо“, пору-
чио је премијер, наводећи да је пракса претходних влада 
била да се немилице покривају губици оних који су лоше 
радили.

Премијер је рекао да је Влада за 100 дана рада покуша-
ла да покаже како на одговоран, поштен и озбиљан начин 
може да се покрене оно што деценијама није рађено, по-
ручивши да је први пут у модерној историји Србије једна 
Влада показала да има план и намеру да га се стриктно 
придржава.

„Влада је доносила законе који нису наишли одмах на 
одобравање у јавности, али верујем да ће грађани, на-
редних година, умети да поштују што је ова Влада почела 
да ствара темеље за будућност, а не само да размишља о 
политичком рејтингу. Ово наше путовање биће испуњено 
испитима, застојима, и надам се да ће се окончати вели-
ким успехом за Србију. Не можемо да предвидимо будућ-

Дан када су обележавали првих 100 дана рада, 
чланови владе републике Србије искористили су за посету 

успешној породичној фарми каталин Мужлаи у бачком 
Градишту, одакле је премијер вучић поручио да ће држава 

учинити све да успешни буду још успешнији

од вас се учимо       марљивости
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ност, али заједно смо почели да је обликујемо“, истакао је 
премијер.

Према његовим речима, највећи проблем српске 
пољопривреде је сточарство, и Влада Србије ће посвети-
ти посебну пажњу његовом развоју, а нарочито изградњи 
фабрика за прераду сировина.

„Имамо проблем јер мало људи жели да ради у сто-
чарству. Посебно ћемо да подстичемо сточарство, јер 
сада имамо огромне капацитете и могућност за извоз 
меса и месних прерађевина, а посебно ће се радити 
на изградњи мануфактура и фабрика за прераду си-
ровина. Пример доброг пословања свакако је фарма 
„Мужлаи“, која годишње произведе милион литара 

млека и други је највећи индивидуални добављач за 
„Имлек“, највећег произвођача млека у Србији“, каже 
премијер.

Вучић је подвукао да је породица Мужлаи зарађени но-
вац вратила у сточарство и почела да зарађује више, ис-
такавши да је то пример како и Србија може да почне да 
зарађује више и да направи боље резултате.

„Иако имамо тешку годину, да тежу не можемо да има-
мо, због поплава, киша и невремена, у првих шест месеци, 
имамо раст извоза пољопривредних производа већи за 20 
одсто и смањење увоза од седам одсто“, рекао је Вучић, 
истакавши да је поносан на резултате који се постижу у 
српској пољопривреди.

66 година традиције фарме „Мужлаи”
каталина Мужлаи, власница фарме „Мужлаи“, каже да је посао 

започео њен деда, 1948. године, наставио отац, а да је она фарму 
преузела 1995. године, када је напустила место акушерске сестре 
у бечеју, и почела да се бави фармом, како би синовима оставила 
темељ на којем могу да одрасту.

„фарма има 299 грла, од чега 130 крава музара, 40 стеоних, 20 
до једне године, 60 товљеника, а на 450 јутара производимо сву 
храну потребну за фарму. Дневно се произведе око 3.000 литара 
млека, а ове године ћемо испоручити „имлеку“ читавих милион 
литара. иначе, имање је савремено опремљено, има 10 музилишта, 
штале су климатизоване са регулаторима влаге, имају сву потреб-
ну механизацију...“, каже каталина Мужлаи.

Успешна привредница, Каталин Мужлаи, дочекује 
премијера и чланове Владе на својој фарми 

у Бачком Градишту

Премијер је на  поклон 
добио приказ развоја 

фарме „Мужлаи”



Од кад је формиран нови сазив Народне скупштине, 23. ап-
рила, у српском парламенту радило се без паузе и донето 
је много кључних, реформских закона, чији је циљ да од 

Србије створе модерну и уређену државу. Председница Народне 
скупштине, Маја Гојковић, каже да Парламент, више од два ме-
сеца, ради у ванредном заседању, али да ни динамика рада није 
ништа мања, јер је улога Парламента веома важна у реформама 
које су покренуте.

- Морамо да надокнадимо пропуштено време и исправимо то 

што је Србија дуги низ година уништавана. Постоји политичка 
воља, али и админстративни капацитети да се посветимо том 
послу и да заседамо, колико год треба, да би се створили закон-
ски предуслови за реформе. То се могло видети и током доноше-
ња измена Закона о раду.

колико ће сет реформских закона променити и побољша-
ти Србију? који закон видите као најзначајнији?
- Сви реформски закони који су донети током овог лета важни 

су за уређење области на које се односе. Показали смо одлуч-

Ствaрамо предуслове        за реформе

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Маја Гојковић, председница Народне 
скупштине републике Србије

За већи углед посланика 
и Народне скупштине

Шта очекујете од новине која се усваја у српском парла-
менту - скупштнског бонтона?

- очекујем да допринесе већем угледу посланика и 
Народне скупштине међу грађанима. Није довољно да 
један човек ради на томе, потребно је да сви заједно бу-
демо посвећени том послу.
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ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ 
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ЗАКОН О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА 
О БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНОЈ АГЕН-
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ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА 
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ 
МОНГОЛИЈЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖА-
ВЉАНЕ ДВЕЈУ ЗЕМАЉА

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ ФИНАН-
СИЈСКОГ УГОВОРА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СР-
БИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ И 
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА 
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ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА 

ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА О 

ЗАЈМУ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
КАО ЗАЈМОПРИМЦА И ВЛАДЕ ЕМИРАТА АБУ 
ДАБИ

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ АМАНДМАНА 
НА ЧЛАН 20. СТАВ 1. КОНВЕНЦИЈЕ О ЕЛИМИ-
НИСАЊУ СВИХ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
ЖЕНА

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА О 
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ПОЛИЦИЈСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ УГОВОРА О 
ЗАЈМУ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АБУ ДАБИЈА

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНК-
ЦИЈА

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ ВАНЗАВОДСКИХ 

САНКЦИЈА И МЕРА
ЗАКОН О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗА-

КОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗА-

КОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИЗВР-

ШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
ЗАКОН О ПОСРЕДОВАЊУ У РЕШАВАЊУ 

СПОРОВА
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗА-

КОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗА-

КОНА О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИ-
ОНАЛНИХ МАЊИНА

ЗАКОН О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О БЕЗБЕД-
НОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
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ЗАКОН О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ВЛАДИ

Скупштина Србије у овом сазиву, од конституисања 23. 
априла, донела је 50 закона и 61 одлуку. Посланици су 
тако, за нешто више од три месеца, усвојили два сета ре-
формских закона. Поред измена и допуна Закона о раду 
и Закона о пензијском и инвалидском осигурању, пар-
ламентарци су усвојили Закон о приватизацији и измене 

Закона о стечају. Подршку су добили  Закон о отклањању 
последица поплава и владин извештај о поплавама које 
су погодиле Србију и мерама које су предузете. Народна 
скупштина донела је и три медијска закона – Закон о јав-
ним медијским сервисима, Закон о електронским медији-
ма, Закон о јавном информисању и медијима.

Усвојено 50 закона за три месеца

ност да се упустимо у велике реформе, пробудимо Србију из 
дугог сна, и испунимо оно што смо грађанима обећали. Закон 
о раду је први рефомски корак и каман - темељац за корените 
промене које су потребне Србији. Очекујемо његове позитивне 
ефекте, пре свега, да ће нова решења омогућити лакше и брже 
запошљавање. То је закон који је окренут будућности Србије. 
Ту су и нова законска решења о приватизацији и стечају, која би 
требало да омогуће да многа предузећа пронађу потенцијалне 
партнере и врате се у привредни живот. И медијски закони, који 
гарантују слободу медија и транспарентност у власништву, ва-
жни су за реформе у друштву.

Скоро сваки од тих закона наилази на незадовољства и 
протесте у одређним друштвеним групама. Да ли је то ка-
рактеристично за сваку државу која је на путу модерниза-
ције и суштинских и коренитих промена?
- Реформе се не могу зауставити, оне су Србији неопходне да 

би преживела и да бисмо за неколико година сви боље живели. 

Најгласнији противници Закона о раду, чини ми се, биле су син-
дикалне вође, зато што је закон „усталасао“ њихове устаљене на-
вике и привилегије. Не сећам се да су били тако гласни када је, 
током претходних година, 350.000 радника остало без посла, од 
тога 318.000 у приватном сектору. Ипак, и тај и други реформски 
закони, добили су подршку многих радника и синдиката, али и 
Фискалног савета, међународних организација, ММФ-а и Светске 
банке. Од шефа делегације ЕУ у Србији, Мајкла Девенпорта, чули 
смо похвале на сет медијских закона и да њихово доношење пред-

ставља велики помак у усаглашавању са европским стандардима.
каква је сарадња Народне скупштине Србије са Скупшти-
ном аП војводине?
- Сарадња са Скупштином Војводине је добра, и то се могло ви-

дети током усвајања Статута Војводине, на који је сагласност дала 
Скупштина Србије. Са председником Скупштине Војводине, Иштва-
ном Пастором, постигла сам договор током неколико сусрета и раз-
говора. Колико је сарадња била лоша у време режима ДС, показује 
и чињеница да Статут Војводине није стављен на дневи ред Парла-
мента Србије две године. Наставићемо сарадњу у интересу грађана 
Србије, да бисмо решавали сва запостављена питања из претходног 
периода. 

како оцењујете политичку ситуацију у војводини? Чини 
се да долази време за промену власти... 
- Време за промену власти у покрајини је одавно дошло. Може-

мо да видимо да се власт, која је изгубила легитимитет и подрш-
ку грађана, грчевито држи за фотеље и при томе нема намеру да 
било шта мења. Наш став је јасан – промена власти је нужна да би 
се ствари у Војводини покренуле набоље, а промене неће бити 
све док ДС буде део те власти.

- Најгласнији противници Закона о раду, 
чини ми се, биле су синдикалне вође, зато 
што је закон „усталасао“ њихове устаљене 
навике и привилегије. Не сећам се да су 
били тако гласни када је, током претход-
них година, 350.000 радника остало без 
посла, од тога 318.000 у приватном секто-
ру (Маја Гојковић)



Градоначелник Београда, Синиша Мали, после 100 дана рада 
градске власти, каже да је најважнији потез који је повучен 
управо то што је заустављено даље задуживање града и 

што је тако спречен банкрот, до кога би дошло због неодговорне 
политике претходне власти. 

- Град се у наредних годину дана неће и не сме додатно заду-
живати. Консолидација јавних финансија била је прва тачка у мом 
експозеу, и то смо успели да остваримо. Направили смо реалан 
и одговоран буџет. У тај буџет морали смо да укључимо и 14 ми-
лијарди динара неизмирених обавеза, углавном за социјална да-
вања, који нам је оставила претходна власт. Такође, реформисали 
смо градску управу и увели ред у јавна предузећа, зауставили ба-
хато понашање њихових директора и увели стриктне мере ште-
дње. Поносан сам и на то што је Градска управа постала транс-
парентнија, а градски секретари и већници сваког дана примају 
грађане. То је изузетно важно за квалитет живота наших суграђа-
на, а не изискује много финансијских средстава. Увек можемо 
боље и више, али узимајући у обзир катастрофалну ситуацију коју 
смо затекли у граду, сматрам да смо постигли добре резултате. 

У којим областима су већ видљиви резултати, и које резул-
тате бисте издвојили?
- У функционисању јавних предузећа већ смо видели прве ре-

зултате, па је тако, на пример, профит ЈКП „Паркинг сервис”, у 
првих шест месеци ове године, дупло већи у односу на исти пе-
риод у 2013. години. Неколико пута је увећан и профит ЈП „Ада 
Циганлија“, ЈКП „Зеленило“, Велтржница а.д.  и ЈКП „Погребне 
услуге“. Трудимо се и проналазимо разне начине да максимал-
но искористимо потенцијал Београда. Уз скромна средства ус-
пели смо да улепшамо, озеленимо и средимо град. Отворено је 
неколико пјацета, паркова, а ускоро почиње сређивање фасада 

и подземних пролаза. Захваљујући инвеститору из УАЕ, рекон-
струисана је зграда Београдске задруге, у којој је представљен 
пројекат „Београд на води“. Такође, започели смо све припремне 
радове, како би градња на Савском амфитеатру почела на про-
леће наредне године.

какви су вам даљи планови за развој београда?
- Одржали смо низ састанака са инвеститорима, који су имали 

проблеме у раду, како би постигли договоре и како би они што 
пре почели да граде. Стварамо погодан амбијент за инвестици-
је и развој града. Настојаћемо да кроз моделе јавно-приватног 
партнерства привучемо велике инвеститоре, а без додатног за-
дуживања. Управо ћемо овај модел применити у изградњи чети-
ри подземне гараже, као и на уређење депоније Винча. Расписан 
је конкурс за 20 директора јавних предузећа, а комисија тренут-
но разматра њихове биографије. Директори до сада нису имали 
пун мандат, већ су били вршиоци дужности. То ће се сада про-
менити, како би имали довољно времена да предузећа поставе 
на ноге. Они ће редовно подносити извештаје о раду, тако да 
ћемо имати увид у пословање сваког предузећа и биће смењен 
свако ко не буде радио добро. На јесен ће бити усвојена и нова 
Стратегија социјалне политике, која ће бити усмерена ка најуг-
роженијима, као што су деца без родитељског старања, једноро-
дитељске породице, породице са више деце, особе са инвалиди-
тетом. До сада је помоћ исплаћивана без јасних критеријума, па 
смо тако на списку корисника субвенција за „Инфостан“ видели 
власнике вила и луксузних станова. Очекује нас реализација ве-
ликих пројеката, као што је „Београд на води“, који је приоритет 
не само градске, већ и републичке власти. Поред тога, трудиће-
мо се да улепшамо и озеленимо град, па је у плану сређивање 
фасада, подземних пролаза и малих скверова.

Градска јавна предузећа 
увећала профит

100 ДАНА БЕОГРАДСКЕ ВЛАСТИ 
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У понедељак, 28. јула, Влада Србије одржала је свечану се-
дницу у згради Универзитета у Нишу, где је пре 100 годи-
на заседала Влада Николе Пашића. Премијер Александар 

Вучић, пре утврђивања дневног реда седнице, рекао је да нас је 
историја научила да је потребно изнова сагледавати узроке и 
поводе ратних сукоба, како бисмо из тога извукли поуке.

„Обележавамо херојство предака и свих оних који су се пре 
100 година одазвали позиву на мобилизацију, када је Ниш 
постао политички, војни, административни, финансијски и 
културни центар Србије. Управо у Нишу, пре 100 година, Ни-
коли Пашићу предат је телеграм о објави рата Србији. Србија 
није желела рат и није била узрок рата. Данас сви морају да 
разумеју колико је важно да буду очувани мир и стабилност, и 
колико Србија треба да се поноси чињеницом да са онима са 
којима је ратовала у то време, као и са тадашњим савезници-
ма, данас жели да има најбоље могуће односе. Волео бих да се 
нашом великом историјом дичимо, али да не буде ратова у бу-
дућности, и да, кроз мир, изграђујемо богато друштво, земљу, 
нацију. Државу у којој ћемо се поносити радом и напретком, 

а не тиме колико смо људи изгубили у ратовима“, истакао је 
премијер Вучић.

Градоначелник Ниша, др Зоран Перишић, поручио је да Србија 
не сме да заборави храброст и невероватне жртве народа за своју 
слободу, и српске војнике који су доживели голготу Албаније.

„Тада су победили обични људи - сељаци, домаћини, богати, сиро-
машни, они који су живели од земље и за земљу Србију, и не смемо их 
никада заборавити. Захваљујем се премијеру Вучићу и министрима 
што су седницу одржали у Нишу, у граду у којем је промењена исто-
рија, не само Србије, већ и целог света“, истакао је Перишић.

Премијер Вучић нагласио је да је Србија потпуно лојална Европ-
ској унији, али и да тражи од Брисела да поштује виталне и наци-
оналне интересе Србије, и да не очекује да уништавамо сопствену 
економију зарад тапшања по рамену.

„Ситуација у којој се налази Србија није лака. Са поносом могу 
да кажем да је Србија сачувала позицију земље на путу за ЕУ, 
али и своју самосталност и независност, и то да је третирају као 
озбиљну суверену државу, коју свуда поштују“, истакао је пре-
мијер Вучић на свечаној седници.

СВЕЧАНА СЕДНИЦА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

- Данас сви морају да 
разумеју колико је важно да 
буду очувани мир и 
стабилност, и колико Србија 
треба да се поноси 
чињеницом да са онима 
са којима је ратовала у то 
време, као и са тадашњим 
савезницима, данас жели да 
има најбоље могуће односе 
(Александар Вучић)

-тада су победили 
обични људи - сељаци, 
домаћини, богати, 
сиромашни, они који су 
живели од земље и за 
земљу Србију, и не 
смемо их никада 
заборавити 
(Зоран Перишић)

Прошлошћу се дичимо, не 
желимо ратове у будућности

Седница Владе одржана је у згради Универзитета у Нишу, где је пре сто година заседала Влада Николе Пашића



Небојша 
СтефаНовић, 
министар 
унутрашњих послова

- Највећи број припадника 
МУП-а, чак 95 одсто њих, по-
штено и одговорно ради свој 
посао. Међутим, има и оних 
који имају контакте са људи-
ма из кримогене средине и 
који су стекли противправну 
имовинску корист. Против 
свих, за које постоје такве 
сумње, покренућемо истра-
ге, а ако буде доказа, сви ће 
бити санкционисани у скла-
ду са законом

- Морамо да повратимо 
поверење грађана које је 
претходних година значај-
но урушено. Планирамо да 
полицију више приближимо 
заједници и да, кроз стал-
но присуство на улицама, 
покажемо грађанима да су 
сигурни и да могу мирно да 
спавају

ИНТЕРВЈУ
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Министар унутрашњих по-
слова, Небојша Стефано-
вић, пре нешто више од 

сто дана дошао је на место првог 
човека српске полиције, и није био 
одушевљен стањем које је зате-
као. Многе ствари, како каже, нису 
урађене у претходних 10-15 година 
и зато су промене биле неопходне. - 
Важно је да сада постоји искрена на-
мера да се неке лоше ствари из прошлости у потпуности 
искорене. Ту не мислим само на смене појединих наче-
лника, већ на суштинску реформу полиције. Морамо да 
повратимо поверење грађана које је претходних година 
значајно урушено. Планирамо да полицију више прибли-
жимо заједници и да, кроз стално присуство на улицама, 
покажемо грађанима да су сигурни и да могу мирно да 
спавају.

У ком правцу би трабало да иде реформа полиције и 
у ком временском периоду би могла да се спроведе?

- Већ је формирана радна група која припрема нови 
закон о полицији. Очекујем да се тај предлог пред посла-
ницма нађе до краја године, а након усвајања створиће 
се услови за озбиљне реформе у полицији. Ту, пре свега, 
мислим на увођење каријерног напредовања. То ће бити 
важна промена која ће онемогућити да они који нису ис-
кусили како је радити као полицајац на улици, долазе на 
чело полицијских управа или станица. Важно је  да свако 
постепено напредује, јер они који немају искуство рада 
на терену не могу најбоље да одговоре на најтеже изазо-
ве као руководиоци. 

Недавно сте изнели податак да има индиција да 
неки полицајци сарађују са мафијом. колико дуго 
није прочишћавана ова веома осетљива институција и 
који су следећи кораци у оздрављењу полиције?

- Највећи број припадника МУП-а, чак 95 одсто њих, 
поштено и одговорно ради свој посао. Међутим, има и 
оних који имају контакте са људима из кримогене сре-

дине и који су стекли противправну 
имовинску корист. Против свих за 
које постоје такве сумње покренуће-
мо истраге, а ако буде доказа, сви ће 
бити санкционисани у складу са за-
коном. Неће бити заштићених, нити 
ће бити селекције. Да бисмо могли 
да искоренимо такве ствари унутар 
полиције, неопходно је и да се ојача 
Сектор унутрашње контроле.

колико је важан Сектор унутрашње контроле уну-
тар МУП-а?

- Сектор је веома важан сегмент Министарства унутра-
шњих послова, јер и од њиховог рада зависи колико 
ће се смањити криминал унутар полиције. Нажалост, 
у тој организационој јединици тренутно ради свега 90 
људи, који треба да контролишу око 45.000 запослених 
у МУП-у. То није довољно, јер је светска пракса да у 
тим секторима ради један одсто од укупног броја поли-
цијских службеника. Зато ћу новом систематизацијом, 
која би требало да се заврши до краја године, предложи-
ти да се број запослених у СУК-у значајно повећа.

Недавно су београд и Нови Сад добили већи број 
полицајаца. Да ли је тренутни број полицајаца до-
вољан за ове велике градове и каква је ситуација у 
другим местима?

- Око 200 полазника 11. класе Центра са основну по-
лицијску обуку упутили смо недавно у Нови Сад. Упркос 
томе, мислим да је потребан већи број полицајаца, не 
само на улицама Београда и Новог Сада, већ и у оста-
лим местима у Србији. Међутим, тај недостатак није нас 
омео да у главном граду, у претходних неколико месеци, 
смањимо стопу криминала за чак 20 одсто. Знајући да се 
чак 60 кривичних дела изврши у Београду, то је велики 
напредак. Наш задатак у наредном периоду биће да те 
резултате још поправимо. Значајан корак направљен је и 
у заплени наркотика. Вишеструко су повећане заплењене 
количине, али инсистираћу на још успешнијим акцијама.

Неће бити заштићених 
у полицији

Формирали сте Радну групу за истрагу паљења ам-
басада током протеста „Косово је Србија“. Да ли има 
већ првих резултата?

- радна група свакодневно ради, али у циљу истра-
ге не можемо да откривамо више детаља. разултата 
свакако има, а јавност ће о свему бити благовремено 

обавештена. Циљ ове радне групе је да испитају све 
појединости и да се коначно, у потпуности, открију 
околности паљења амбасада Сједињених америч-
ких Држава и Немачке. Желимо да завршимо ту при-
чу до краја, како би сви они који су одговорни били 
кажњени у складу са законом.

Да се открију све околности паљења амбасада
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СНС ПАНОРАМА

1. баЧ
Сарадња општина Хрватске и Србије
Одржан је завршни догађај у окви-

ру пројекта „Панонски пут уметности 
– оснаживање сарадње и умрежавање 
високообразовних институција у пољу 
уметности и екологије“, који су спрове-
ле уметничке академије Осијека и Новог 
Сада, у сарадњи са општинама из Хр-
ватске и Србије. Пројекат је финанси-
ран кроз ИПА прекогранични програм 
сарадње. Председник Општине Бач, 
Драган Сташевић ( СНС), каже да је ово 
почетак дугорочније сарадње, а нашу 
Општину посетили су и Мајкл Девенпорт 
и амбасадори европских земаља. Сташе-
вић је рекао да општинска власт ради на 
исправљању наслеђених неправилности, 
а пажња је посвећена и уређењу, ко-
ришћењу и заштити државног земљишта, 
као и малим пољопривредним газдин-
ствима и свима који намеравају да се 
баве пољопривредом. Уређује се језеро 
„Провала“, а у сарадњи са ТО, организују 
се „Бачки котлић“ и „Дани европске ба-
штине“. Председник Сташевић потписао 
је уговоре о додели грађевинског мате-
ријала за десет избегличких породица, 
за завршетак или адаптацију кућа. 

2. кУршУМЛија
Помоћ за слепу девојчицу
У селу Жуч одржана је четврта Ма-

линијада Горње Топлице, коју је орга-
низовала СО Куршумлија и МЗ Жуч. У 
сарадњи Општине Куршумлија и донато-
ра из Немачке, слепој девојчици, Мали-
ни Павловић (14) из Рудара, купљена је 
нова „перкинсонова“ машина за куцање. 
Малина је, као ђак генерације, завршила 
О.Ш. „Вељко Радмановић“, и уписала је 
Правно-биротехничку школу у Земуну. 
Општина јој је поклонила 15.000 динара, 
гардеробу и средства за хигијену, а поку-
шаће и да нађе донатора који ће финан-
сирати њено школовање. Општина је дала 
15 милиона динара за асфалтирање пута у 
Грабовници, а санирани су и сви локални 
путеви оштећени у поплавама.    

3. трСтеНик
Здравствена едукација
У организацији Форума жена и Форума 

младих, у просторијама ОО СНС Трстеник, 
одржано је предавање „Рак грлића матери-
це и рак дојке“, а предавач је била др Весна 
Малићанин, гинеколог, акушер, директор 
ДЗ у Врњачкој Бањи. Народне посланице 

Расинског округа, др Драгана Баришић и 
Милена Турк, обишле су Удружење особа 
са инвалидитетом у Трстенику, и упознале 
се са њиховим  проблемима.

4. крУшевaЦ
Са кори Удовички о проблемима 
на локалу
Потпредседница Владе и министар-

ка Кори Удовички разговарала је са на-
челником Расинског управног округа, 
Браниславом Весићем, градоначелни-
ком Крушевца, Драгим Несторовићем, и 
председницима општина Александровац, 
Брус, Ћићевац, Варварин и Трстеник, о 
законодавним активностима Министар-
ства, стратешком планирању, програм-
ском буџетирању, и пројектима локалних 
самоуправа. Разговарало се о проблемима 
са којима се сусрећу локалне самоуправе, 
о Закону о раду, статусу предузећа у ре-
структурирању, Закону о јавној својини, 
новом запошљавању у локалним упра-
вама, препрекама у финансирању и из-
градњи, привлачењу инвеститора... 

три вредна апарата за Дом здравља
Служба за здравствену заштиту деце, 

при крушевачком Дому здравља, добила 
је нову опрему. За овај поклон заслужни 
су министар одбране Братислав Гашић и 
београдска компанија „Professional medic“, 
а реч је о ЕКГ апарату, апарату за мерење 
крвног притиска и апарату за мерење кон-
центрације кисеоника у крви. Министар 
је најавио да ће ускоро, уз ангажовање 
Министарства здравља, почети рекон-
струкција зграде блока П+8 у крушевачкој 
Општој болници.

5. ЛаПово
форум жена помаже угроженима
Унија жена ОО СНС Лапово, у сарадњи 

са Центром за социјални рад „Шумадија“ 
и ПУ „Наша младост“, прикупљала је и 
дистрибуирала помоћ угроженом станов-
ништву наше Општине. Помоћ се састојала 
у гардероби, најосновнијим намирницама 
и играчкама. Наше чланице посећивале су 
и старије суграђане који живе сами.

6. СУрДУЛиЦа
Меморијални турнир у Сувојници
У организацији Савета за спорт ОО СНС 

Сурдулица, десетак чланова Странке са 
солидним фудбалским умећем наставило 
је, четврту годину заредом, традиционал-
но учешће на меморијалном турниру у ма-
лом фудбалу у селу Сувојница. У мајицама 
са страначким обележјима, сурдулички 

напредњаци допринели су успеху органи-
зације турнира.

7. врање
Гужва у посланичкој канцеларији
За месец и по дана, откад је отворена, 

у посланичку канцеларију Драгана Нико-
лића, по савет и помоћ, дошло је стотину 
грађана Врања и Пчињског округа. „Као 
једини народни посланик из Врања, тру-
дим се да, на најбољи начин, посланичку 
функцију ставим у службу грађана и бу-
дем спона између њих и надлежних др-
жавних органа, Скупштине Србије, Владе 
и министарстава“, каже Драган Николић.

8. Ниш - ПаЛиЛУЛа
Потребан фонд при Министарству 
финансија
На иницијативу председника Градске 

општине Палилула-Ниш, Бобана Џунића, 
делегацију ове нишке општине примила је 
министарка Јадранка Јоксимовић, а повод 
за састанак било је трагање за систем-
ским решењима за подршку пројектним 
активностима градова и општина. „За ре-
ализацију већег пројекта, пре добијања 
средстава из фондова ЕУ, подносилац 
мора да обезбеди пројектно-техничку до-
кументацију, вредну више хиљада евра, а 
затим и одговарајуће предфинансирање, 
што је велики проблем, посебно за мале 
и сиромашне општине на југу. Зато је по-
требно формирање Фонда при Министар-
ству финансија, који би пружао финан-
сијску подршку одобреним пројектима, и 
функционисао на принципу позајмице, а 
средства би се враћала чим стигне новац 
од ЕУ програма. Тиме би Србија повећала 
искоришћеност средстава и показала да 
је способна да потроши расположив но-
вац и тако увећава средства која може да 
користи из ЕУ фондова“, истакао је Џунић, 
а министрка Јоксимовић је обећала помоћ 
државе. Министарка Јоксимовић и Тања 
Мишчевић, шефица преговарачког тима 
Србије за придруживање ЕУ, посетиле су и 
Спомен парк „Бубањ“ у Нишу, који се обно-
вља средствима из ИПА фондова.

9. ЛоЗНиЦа
Помоћ за општу болницу
Омладинци ГО СНС уручили су хумани-

тарну помоћ за Општу болницу у Лозници. 
Aмбасадa Азербејџана брзо је одговорила 
на предлог посланице Велинке Тошић и 
стигла је помоћ за расељена, избегла лица 
и оне који су претрпели највеће штете од 
поплава. Посланица је дочекала представ-

Бач Лозница

Министарка Јадранка Јоксимовић у посети нишкој Општини Палилула
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нике амбасаде Азербејџана, Српско-азер-
бејџанске привредне коморе и Културног 
центра Азербејџана. Пристигла донација 
састоји се од 3,5 тоне хране и средстава 
за хигијену. Посланица Тошић обишла је 
домаћинства погођена новом поплавом 
у Лозници, Бањи Ковиљачи, и посебно 
Костајнику, где, због изливања јаловине, 
прети велики еколошки проблем.

10. СМеДеревСка 
ПаЛаНка
комуникација са грађанима преко 
интернета
У раду ОО СНС Смедервска Паланка 

посебно се истакао Савет за интернет и 
друштвене мреже, који је, кроз свој рад, 
у великој мери, допринео побољшању 
имиџа Странке на интернету и друштве-
ним мрежама. Чланови Савета, заједно 
са координатором Зораном Живковићем,  
свакодневно су, преко друштвених мрежа 
и портала Странке, били у комуникацији 
са грађанима и упознавали их са својим 
активностима и плановима. 

11. титеЛ
У конкуренцији за најуређенију 
општину
Грађани и руководство Општине Тител 

прикупили су и допремили помоћ најуг-
роженијем становништву Обреновца - 
пет тона дуготрајних млечних производа 
и пет тона друге помоћи. У Коцељеву је 
упућено 40.000 литара флаширане воде, 
камион хране и хигијенских производа, а 
за пољопривреднике Крупња 40 тона ку-
куруза. Општина је определила средства 
и покреће јавне радове за уређење свих 
седам насељених места, након чега ће 
конкурисати за најуређенију општину. Ук-
лоњен је сав отпад поред путева, пуштен 
је у рад семафор у Шајкашу, засађено је 
цвеће, а прилази су украшени етно моти-
вима. Општина је доделила 21 студентску 
стипендију за летњи семестар 2013/2014. 
године, а уговоре са студентима потписао 
је председник Општине, мр Драган Божић. 
На Тиси код Титела, Речна флотила Војске 
Србије извела је војну тактичку вежбу „Пла-
ви одговор 2014“, којој су присуствовали 
министар Гашић, начелник Генералштаба 
Диковић, и челници Општине.

12. Нова варош
обнова рХ центра „Златар“
Министар здравља, Златибор Лончар, 

обишао је РХ центар „Златар“ и истакао 
да ова установа поново ради, захваљујући 
напорима локалне самоуправе, и да ће др-
жава обезбедити дозволе и брже правне 
процедуре да би се почело и са лечењем. 
Први гости стигли су 16. јуна, а до краја 
августа кроз хотел ће проћи близу 1.000 
чланова спортских клубова из земље и 
иностранства. Министар Вања Удовичић, 
присуствовао је отварању спортског тере-
на хотела „Панорама“, у чије наткривање и 
нову подлогу, на 1.500 квадрата, је Општи-
на уложила пет милиона динара. Министар 
је најавио отварање амбуланте Завода за 
спорт и спортску медицину у РХ центру, а 
изнео је и сугестије за проширење базена 
и градњу балон сале. Педесетак првака, 

из свих шест основних школа златарског 
краја, боравило је десет дана у Бечићима, о 
трошку Општине, за шта је издвојено бли-
зу милион динара. За 27 најбољих учени-
ка завршних разреда основних и средњих 
школа општинска управа је, и ове године, 
организовала свечани пријем и поделила 
новчане награде и признања. 

13. бУјаНоваЦ
контакт са грађанима
ОО СНС Бујановац одржао је два састан-

ка Одбора, три састанка Савета за економ-
ски развој и два састанка Савета за науку 
и технолошки развој. Непрекидно смо у 
контакту са грађанима и покушавамо да им 
помогнемо у побољшања услова живота.

14. оСеЧиНа
Потам повам преко Дрине
Културно-уметничка манифестација 

„Потам повам преко Дрине”, која је наста-
ла пре 20 година, после паузе од неколи-
ко година, одржана је у варошици Пецкој. 
Свечаним дефилеом око 250 учесника и 

полагањем венаца на споменик јунацима 
Првог светског рата, почела је смотра, 
којој су присуствовале бројне званице, на 
челу са Драганом Алексићем, народним 
послаником СНС из Осечине. Организа-
тори су били КУД „Младост” и Туристичка 
организација „Подгорина”.

15. ЗајеЧар
реконструкција улица
Асфалтирана је улица Божина Јовано-

вића, уређује се старо гробље и ради се 
на више локација у граду. Град Зајечар 
и општине Неготин и Мајданпек поче-
ли су пројекат ЕУ „Рука која помаже“, 
који обухвата рад геронтодомаћица, ре-
новирање објекта за старе и куповину 
наменских возила. Министарка Зорана 
Михајловић обишла је радове на рекон-
струкцији улице Николе Пашића, улаз у 
Зајечар „Лубничко брдо“ и улицу 7. сеп-
тембар, а челници града представили су 
пројекат изградње моста који ће спајати 
Котлујевац са центром града. Мирковић 
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је рекао да je група одборника одабра-
ла министарку Михајловић за кандидата 
почасног грађанина Зајечара. Градона-
челник, Велимир Огњеновић, приредио 
je пријем за амбасадора Бугарске, Ангела 
Димитрова. На трим стази у парк шуми 
Краљевица постављене су нове справе за 
вежбање. На простору од 4.400 квадрата, 
на углу Улица генерала Гамбете и Дубро-
вачке, биће саграђен нови део Градске 
управе Зајечара. Саша Мирковић анга-
жован је на довођењу фирме „Ал Дахра“, 
као инвеститора у пољопривреду. Поче-
ла је реконструкција главне улице у селу 
Грљане. Зајечарски Црвени крст и Служба 
за трансфузију организовали су Фестивал 
давалаштва крви. У Специјалној болници 
„Гамзиград“, у Гамзиградској Бањи, ради 
још једна хипербарична комора.

16. рУМа
три капитална пројекта
Општина Рума и ове године, купиће 

комплете уџбеника за социјално угроже-
не ђаке и децу из осетљивих категорија 
друштва. Општина је обезбедила и 2,9 
милиона динара за помоћ у образовању 
ромске деце. У просторијама СНС одр-
жали смо конференцију за новинаре, са 
које су Слађан Манчић, Сандра Поповић и 
Стеван Ковачевић, подржали реформске 
законе. Општини Рума одобрена су сред-
ства за три значајна пројекта из области 
водоснабдевања - постављање мерно-
регулационе опреме на магистралном 
цевоводу Рума-Ириг, изградња фекалне 
канализације у делу Источне радне зоне, 
и чишћење каналске мреже. „Новчано 
учешће наше локалне самоуправе је од 15 
до 40 одсто. Нарочито је важно уређење 
каналске мреже, а у мају смо, нажалост, 
имали прилику да се уверимо колико је 
важна у одбрани од поплава“, истакао је 
Душан Љубишић, начелник Општинске 
управе.

17. Прибој
враћена Царинска испостава
Поново се отвара Царинска испостава 

Управе царина у Прибоју. Овом одлуком, 
институција без које је Прибој остао пре 
10 година, поново се враћа у ову Општи-
ну, чиме се, након враћања Основног 
суда, Општина институционално јача. У 
оквиру активности на имплементацији 
пројекта ЕУ „Ми бринемо о старима“, ис-
поручена су два теренска возила „дачија 
дастер“ Општини Прибој. Једно ће бити 

коришћено у Прибоју, а друго у Центру 
за социјални рад у Пријепољу, како би се 
здравствена нега омогућила старом ста-
новништву у сеоским подручјима.

18. брУС
инфраструктура за будући 
туристички комплекс
Заједно са белгијском фирмом „Визи-

он“, Општина је започела изградњу фе-
калног колектора на локацијама Сребре-
нац и Рендара на Копаонику. Колектор је 
дуг четири километара, а вредност радо-
ва је 500.000 евра. Други део пројекта је 
изградња фабрике отпадних вода, вредне 
800.000 евра, за коју је добијена грађе-
винска дозвола. Завршетак радова очекује 
се до краја године. Фирма „Визион“ дуж-
на је да у 2015. направи и фабрику воде 
са цевоводом,  на истој локацији, вредну 
1,5 милиона евра. После уређења инфра-
структуре, очекује се и почетак градње 
на Сребренцу и Рендари, као новим ту-
ристичким дестинацијама на Копаонику. 
Фирма „Визион“ потврдила је да ће сле-
деће године почети градњу туристичког 
комплекса, на 94.000 квадрата.

19. Горњи МиЛаНоваЦ
Младе филмаџије освојиле вредно 
признање
После поплава и клизишта, поправља-

ли смо путеве и улице, проширивали ко-
рита река и потока, санирали клизишта 
и одроне, обнављали инфраструктуру, 
радили приступне путеве... На 43. ревији 
филмског стваралаштва деце и омладине 
у Београду, Културни центар Горњи Ми-
лановац, чији је директор Драган Арсић 
(СНС), награђен је признањем за најус-
пешнију продукцију. Међу 25 филмова, у 
категорији филмова младих од 15 до 19 
година, нашла су се три наша – „Вера“, 
„Гибо-суперлимар и тата-мата за све ос-

тало“ и „Радови у току“. На ревији су и 
основци из Прањана представили филмо-
ве „Јелен у пламену“, „Крст у Богданици“ 
и „Огњиште у искри сећања“. Повере-
ништво СНС најоштрије је осудило напад 
на новинара „Бете“, Живка Перишића, и 
захтевало хитну смену председника Саве-
та МЗ Заграђе, Милете Тришића.

20. кЛокот
Наши омладинци играју у Параћину
Захваљујући председнику новоформи-

ране Општине Клокот, чланови КУД „За-
вичај“ из Клокота-Врбовца, учествовали 
су у Културном лету у Параћину, где су 
представили игре из свог краја. Иначе, 
млади из Клокота први пут наступају ван 
оквира наше Општине.

21. Нови беЧеј
Чишћење тисе
Очистили смо приобаље Тисе, а рони-

лачки тим уклањао је грање и отпад из 
речног корита. Наши повртари посетили 
су компанију „Зелени хит“, која се бави 
најсавременијом пластеничком произ-
водњом. Матија Ковач, заменик председ-
ника Општине, најавио је и бесплатну ана-
лизу плодности земљишта регистрованим 
газдинствима, у сарадњи са Пољопри-
вредном стручном службом Зрењанина. 
Одређена је локација за индустријску 
зону Кумане и усвојена је одлука о изра-
ди плана детаљне регулације. Манифес-
тација „Госпојински пољофест“ окупиће, 
други пут, најзначајније пољопривредни-
ке Војводине и Србије. Општина је потпи-
сала Декларацију о уласку у програм сер-
тификације, по регионалном БФЦ стан-
дарду, о повољном пословном окружењу 
у југоисточној Европи. Канцеларија за 
локални економски развој, за првих шест 
месеци 2014. године, обезбедила је, кроз 
пројекте, више од 21, 7 милиона динара. 

Отворена Царинска испостава у ПрибојуТеренска возила за помоћ старима у Прибоју и 
Пријепољу

Министарка Зорана Михајловић и Саша Мирковић у Зајечару
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СНС ПАНОРАМА
ОО СНС Нови Бечеј такмичио се у кувању 
пасуља на „Опасуљивању“, а МО Бочар и 
Ново Милошево у кувању рибље чорбе.

22. ПетроваЦ На МЛави
ивањдански сабор
Ивањдански сабор одржан је на летњој 

позорници фудбалског игралишта „БСК“ 
у Бошњаку, а у програму су учествовале 
фолклорне групе из Кнежице, Великог 
Поповца, Брзохода, Трновча и домаћина 
Бошњака, инструменталисти и певачи из 
Браничевског округа. Организатор била је 
МЗ Бошњак, на челу са Дејаном Живано-
вићем, напредњаком, који са много успеха 
води ову МЗ. Свечаности су присуствовали 
председник ОО СНС Петровац на Млави, 
Душко Нединић, и потпредседници Горан 
Ристић и Саша Живојиновић. Чланови ОО 
СНС су уручили помоћ од 35.000 динара 
особама слабијег имовинског стања.

23. беЛа Црква
Нови кров за фк „караш“
Активисти МО Јасеново одазвали су се 

позиву Ласла Хортија, председника МО 
Јасеново, и ангажовали се на реконструк-
цији објекта ФК „Караш“, где су заједнич-
ки поставили нови кров.  

24. коЦељева
томислав и Драгица Николић 
уручили помоћ
Наставили смо са санацијом последица 

поплава и клизишта – поправљају се путе-
ви, мостови и остала инфраструктура. Ко-
цељеву је посетио председник Републике 
Србије, Томислав Николић, са супругом 
Драгицом. Фондација „Драгица Нико-
лић“ обезбедила је 20 тона помоћи која 
обухвата воду, гардеробу, постељину и 
ћебад, бицикле, аспираторе, пет ходали-
ца за одрасле и двоје инвалидских коли-
ца. Фондација ће финансирати и санацију 

два оштећена објекта. Са својим домаћи-
ном, Вераном Матићем, чланом Председ-
ништва СНС и председником Општине 
Коцељева, обишли су нека од угрожених 
домаћинстава и лично уручили помоћ.

25. Нови СаД
апсолутна победа у МЗ руменка
МЗ Ветерник је традиционално награ-

дила ђака генерације у Ветернику, овог 
пута таблет рачунаром. Организовали 
смо медицинско предавање „Мождани 
удар-како препознати, спречити и лечи-
ти“. Становници појединих делова Ветер-
ника добиће асфалт након више од деце-
није борбе са блатом и прашином. Савет 
МЗ Ветерник прикупио је помоћ за штиће-
нике Дома за децу и омладину ометену 
у развоју у Ветернику. Кандидати СНС 
победили су на изборима за Савет и Над-
зорни одбор МЗ Руменка, са 45,46 одсто, 
односно свих 11 места у Савету и сва три 
места у НО.

26. беЛа ПаЛаНка
Подела „СНС информатора“
Омладина ОО СНС Бела Паланка  де-

лила је „СНС Информатор“ и разговара-
ла са грађанима. Видели смо да све више 

Председник Србије, томислав Николић, примио је српске 
ватерполисте у згради Председништва Србије, по њи-

ховом повратку у београд из Мађарске, где су победили, 
у финалу европског првенства у будимпешти, селекцију 
домаћина.
„оно што сте показали у полуфиналу и финалу предста-
вља вашу праву карактеристику. већ на 2:0 било је јасно 
да Мађарима нема повратка и да испред себе имају праву 

спортску машину. Мађарски председник честитао ми је још 
на полувремену, већ тада се видело да сте бољи од њих на 
сваком делу базена. Прихватио сам да будем ваш покрови-
тељ, не само за предстојеће првенство, већ за сва наредна 
такмичења. већ смо се обратили неким фирмама које могу 
да помогну. ви заслужујете све што вам Србија даје, испу-
нили сте наша срца радошћу. Нека се и остали спортисти 
угледају на вас“, поручио је председник Николић.

Председник Николић са изабраницима Дејана Савића, на свечаном пријему у Председништву Србије

Покровитељ ватерполо репрезентације

Коцељева



СНС ПАНОРАМА

18  |  СНС ИНФОРМАТОР 18/2014

младих,образованих и угледних људи 
жели да приступи нашој Странци.

27. краљево
Помоћ председника и девет 
афричких земаља
Председник Томислав Николић и ам-

басадори девет афричких земаља до-
премили су генераторе и пумпе, као ху-
манитарну помоћ Краљеву. Средства су 
преусмерили са манифестације „Дана 
Африке“, која се традиционално, сваке 
године, одржава у Београду. Представни-
ци локалне самоуправе учествовали су на 
конференцији „Фриули Венеција Ђулија у 
сусрет Србији“, у организацији ПКС, где 
су разматране могућности за инвестици-
је и развој. Уз подршку града, делегација 
краљевачких напредњака присуствовала 
је освештању Душановог конака у мана-
стиру Свети Архангели код Призрена, који 
је потпуно спаљен у мартовском погрому 
2004. године.

28. коваЧиЦа
радови у Црепаји
У Црепаји је уређен парк, постављено је 

осветљење, избетонирана стаза и уређе-
на зелена површина. Други пут, у току ове 
године, очишћена је депонија код Желез-
ничке станице. КУД „Свети Сава“ просла-
вио је десет година постојања. Мото клуб 
„Спид хантерс“ организовао је скуп, на 
коме су се окупили гости из земље и ино-
странства. Постављене су уградне кутије 
које регулишу паљење и гашење уличног 

осветљења, чиме су оставрене значајне 
месечне уштеде. Захваљујући Николи 
Петкову, отворена је изложба репродук-
ција фотографија са краја 19. и почетка 
20. века. МЗ Црепаја донирала је школи 
„Сава Жебељан“ четири арматурне мре-
же и комплет за осветљење спортског 
игралишта. Оболелном дечаку, Бобану 
Стоиљковићу из Дебељаче, уплатили смо 
13.000 динара за лечење. У сарадњи са 
СО Ковачица, почело је постављање нат-
кривених аутобуских и такси стајалишта, а 
биће постављене и бетонске стазе. Члано-
ви Удружења ликовних уметника „Смед“, 
међу којима и наши чланови, боравили су 
на сликарској колонији у парку Завода за 
психофизиолошке поремећаје и говорну 
патологију „Проф. др Цветко Брајовић“ 
у Београду, и Заводу поклонили по једну 
слику. 

29. батоЧиНа
Указујемо на штетни уговор
ОО СНС Баточина указивао је на ште-

тан уговор склопљен између ЈКП из Кра-
гујевца и председника Општине. Поста-
вљени су нови повереници за МО Брзан и 
Никшић.

30. ЧајетиНа
штанд на Златибору
ОО СНС Чајетина наставио је да ради 

на информисању становника Општине о 
злоупотребама актуелне власти и тра-
жењу решења за проблеме. Откривене 
су озбиљне злоупотребе председника 

неколико МЗ, и предузете су одгова-
рајуће мере. Неки од наших људи су-
очени су са претњама бахатих пред-
ставника локалне власти. Имамо много 
доказног материјала, који озбиљно те-
рете челнике Општине из редова ДСС. 
Приводи се крају градња два енормно 
велика објекта, који немају ниједан па-
пир, о чему смо обавестили надлежно 
Министарство. Наши активисти редовно 
разговарају са грађанима на штанду на 
Златибору.

31. краГУјеваЦ
иницијатива за смену градске власти
Напредњаци Крагујевца покренули су 

иницијативу за смену локалне градске 
власти, а у току су преговори са потен-
цијалним коалиционим партнерима.

32. ваљево
Спортске игре младих
Под покровитељством премијера Ву-

чића, у организацији Министарства за 
спорт и омладину, Спортског савеза Ваље-
ва и омладине СНС, одржане су Спортске 
игре младих, које је отворио др Слободан 
Гвозденовић, народни посланик и повере-
ник ОО СНС Ваљево. На манифестацији 
се 200 малишана такмичило у баскету, ма-
лом фудбалу, атлетици и игри између две 
ватре. Прва три освојена места награђена 
су медаљама, капитени победничких еки-
па ваучерима МТС-а, а најбоље пласирани 
тимови летовањем. Спортске игре младих, 
у првом кругу, одржане су у 18 општина, а 

Млади напредњаци у Белој  Паланци

Ковачица Ваљево

Чајетина

Напредњаци Краљева у посети манастиру 
Свети Архангели код Призрена
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у другом кругу, у општинама погођеним 
поплавама.

33. ПаНЧево
Помоћ за поплављене кроз одбор за 
здравље 
Стална конференција градова и општина 

формирала је Одбор за здравље и социјал-
ну политику, којим ће председавати Пан-
чево, а конститутивна седница одржана је 
у Обреновцу. Градоначелник, Павле Рада-
нов, рекао је да ће се град Панчево макси-
мално ангажовати у раду Одбора и да ће 
лобирањем помоћи у прикупљању сред-
става за помоћ поплављеним подручјима. 
Град Панчево је већ помогао Обреновцу, 
у најтежим тренутку, са својим комунал-
ним службама, машинама и људством. ГО 
СНС Панчево, Савет за спорт и МО Стар-
чево организовали су Ивандањски турнир 
у малом фудбалу у Старчеву, који је отво-
рио Жељко Сушец, народни посланик и 
повереник ГО. На иницијативу омладине 
са Котежа 2, чланови МО уређивали су иг-
ралиште и спортске терене у овом насељу. 
Постављени су нови кошеви и уређен је те-
рен за одбојку.

34. кЛаДово
једна књига, једна прича
Чланови СНС Кладово учествовали су у 

хуманитарној акцији прикупљања помоћи 
за најугроженије грађане наше Општи-
не. Спроведена је и акција „Једна књига, 
једна прича“, где су наши активисти, из 
личних средстава, куповали и поклањали 
књиге малишанима.

35. кикиНДа
возило за Хитну службу
Председник Општине, Павле Марков, 

уручио је кључеве новог санитетског во-
зила Служби хитне помоћи Дома здра-
вља, купљеног средствима из општинског 
буџета. У Руском Селу, Мокрину и Новим 
Козарцима уређени су тротоари и започе-
та је реконструкција коловоза. У иђошкој 
улици Вука Караџића реконструисан је 
коловоз, а радиће се и у Накову, Мокрину 
и Банатском Великом Селу. Тротоари се 
уређују и у Кикинди. Отворени терен за 
рукомет СЦ „Језеро”, након две и по де-
ценије од изградње, добија нову подлогу 
од рециклиране гуме, а реконструкцијом 
соларних панела, отворени и затворени 
базени и тушеви - топлу воду. На Новом 
гробљу граде се гробна поља, пешачке 

стазе, кишна канализација и приступни 
пут.

36. араНђеЛоваЦ
Смотре уметника
Одржана је свечана седница СО 

Аранђеловац, поводом 155. година од 
оснивања града. Недељко Тењовић, ге-
нерални секретар Томислава Николића, 
честитао је празник у име председника 
Републике. Сабор народног стваралаш-
тва, у организацији ТО, окупио је локалне 
излагаче и госте из свих крајева Србије. У 
оквиру Смотре уметности „Мермер и зву-
ци“ наступали су наши еминентни умет-
ници. Општина је и ове године наградила 
75 најбољих ученика и две спортске еки-
пе. Председник Општине, Бојан Радовић, 
поднео је детаљан извештај јавности о 
последицама олујног невремена и најавио 
брзу санацију штете. У Коњичком клубу 
„Аранђеловац“одржано је првенство Ср-
бије у даљинском јахању на 20 и 40 кило-
метара. У склопу манифестације „Улица 
насмејаних лица“, одржан је шести Фес-
тивал изворне музике младих певачких 
група. У музеју у Аранђеловцу отворена је 
изложба о пећини Рисовачи, а у Орашцу 
Ликовна колонија „Вожд“.

37. вЛаСотиНЦе
Стиже мамограф
Од средине августа до краја септембра 

у власотиначком Дому здравља биће ста-
циониран покретни мамограф, ради раног 
откривања рака дојке, код жена од 50 до 
69 година. „Желимо да прегледамо што 
више жена, од њих око 4.000, колико их 
је у власотиначкој и црнотравској општи-
ни. Резултати ће бити послати пацијенту, 
Дому здравља у Власотинцу  и Заводу за 
јавно здравље у Лесковцу, чиме ће се до-
бити подробнија статистика о броју обо-
лелих и новооткривених“, каже др Драган 
Спасић, председник ОО СНС Власотинце 
и директор ДЗ.  

38. Житиште
Нови асфалт у целој општини
У насељеним местима Општине Жи-

тиште почело је постављање новог слоја 
асфалта. До сада су урађене четири улице 
у Банатском Карађорђеву и једна у Банат-
ском Двору, а ради се у Житишту, Тораку, 
Новом Итебеју, Међи, Српском Итебеју, 
Хетину и Банатском Вишњићеву. У Жи-
тишту је почела реконструкција Дома 

културе. На штанду ОО СНС Житиште, 
наши чланови разговарају са грађанима и 
позивају их, да идејама и иницијативама, 
помогну раду локалне самоуправе.

39. Сокобања
радни састанак са гостима 
из београда
ОО СНС у Сокобањи посетили су Маја 

Гојковић, председница Народне скупшти-
не, Зоран Бабић, председник Посланичке 
групе СНС, и координатор испред Изврш-
ног одбора СНС, Душан Петковић. Том 
приликом, одржан је радни састанак, на 
коме смо упознали наше госте са актив-
ностима Одбора и проблемима са којима 
се сусрећу житељи Сокобање.

40. ЗрењаНиН
италијани проширују посао
Стојанка Лекић, покрајинска посланица, 

истакла је да је један од приоритета града 
завршетак Параолимпијског центра. Гра-
доначелник Зрењанина, Чедомир Јањић, 
рекао је да италијанска компанија „Фул-
гар” планира да прошири производне ка-
пацитете у индустријској зони „Багљаш“, 
што је доказ да су инвестирори задовољ-
ни пословним амбијентом. Помоћник гра-
доначелника, Иван Девић, најавио је да ће 
израелска компанија отворити први ритејл 
парк у том делу Војводине. И турска фир-
ма „Јоли текстил” заинтересована је да за-
купи погоне Фабрике чарапа „Ударник” у 
стечају, и да започне производњу. На не-
колико локација обнавља се саобраћајна 
инфраструктура, а радове је ненајављено 
обишао и градоначелник Јањић. Амба-
садор Канаде, Роман Вашчук, посетио је 
изложбу „Три боје црвене“, а представ-
ници локалне самоуправе искористили су 
прилику да представе потенцијале града. 
Спроводи се пројекат „Капитализација 
прекограничног туристичког потенција-
ла, укључујући бициклистичку стазу уз 
Бегеј у низводном току од Темишвара“, 
заједно са партнерима из Румуније - Сли-
вном управом за воде Банат и Темишвар-
ском жупанијом.

41. кањиЖа
Дружење са децом са посебним 
потребама
Председница ОО СНС Кањижа, Гизела 

Црквењаков, посетила је децу са посеб-
ним потребама и дружила се са њима на 
салашу Тандари у Кањижи. На састанку 

Кикинда Зрењанин

Додела плакета у Аранђеловцу
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ОО СНС Кањижа договорено је да и наша 
Странка учествује у активностима које се 
организују за децу са посебним потреба-
ма и да им непрестано помажемо.

42. бор
отворена врата за грађане
На конференцији за новинаре, пово-

дом покретања акције „Отворена врата“, 
потпредседник ОО СНС Бор, Саша Вука-
диновић, позвао је грађане да дођу и да, 
заједно са руководством ОО, приступе ре-
шавању проблема у Општини. Председник 
Општине Бор, Живорад Петровић, покре-
нуо је рад на новом програмском буџети-
рању, што је новина у општинској Страте-
гији развоја. Општина Бор учествовала је у 
Спортским играма младих, манифестацији 
која се, први пут организује у Србији, а под 
покровитељством премијера, у сарадњи са 
Савезом за школски спорт.

43. СМеДерево
италијанска инвестиција
Град Смедерево и италијанска компа-

нија „CCVI International spa“ потписали су 
Меморандум о разумевању, који предвиђа 
изградњу хале и производњу котрљајућих 
лежајева за тржиште ЕУ. Градоначелница, 
др Јасна Аврамовић, одржала је састанак 
са представницима репрезентативних 
синдиката у јавним и јавним комуналним 
предузећима, који су осудили политичка 
спиновања у синдикалним организација-
ма. У Малом Орашју одржана је манифес-
тација поводом почетка Првог светског 
рата. Регионалној развојној агенцији „Бра-
ничево – Подунавље“, Министарство при-
вреде и НАЛЕД доделили су акредитацију 
за консалтинг, тако да за бесплатни савет 
могу да им се обрате предузетници, мала и 
средња предузећа. Награђени су ученици 
генерације основних и средњих школа По-
дунавског и Браничевског округа. Завршен 
је први фестивал Театар у тврђави.

44. Пирот
Пироћанци и велики рат
У организацији Савета за културу ОО 

СНС Пирот, организована је трибина „Пи-
роћанци и Велики рат“, коју је отворила 
Ковиљка Стаменовић, председница Са-
вета, а на којој су говорили историчари 
Миљан Манић и Давор Лазаревић. Мо-
дератор трибине била је новинарка Каја 
Панчић Миленковић, а хор „Свети Јован 
Златоусти“ изводио је композиције веза-
не за Први светски рат.

45. шабаЦ
Прослава битке на Мишару
Повереништво ГО СНС Шабац свако-

дневно је помагало угроженом станов-
ништву у граду и у МЗ Дреновац, Табано-
вић, Мајур, Мишар, Орашац, Орид, Мрђе-
новац, Миокус. Повереништво и омлади-
на ГО СНС Шабац прикупљали су одећу 
и обућу и средства за личну хигијену, и 
поделили их угроженом становништву. 
Поводом обележавања 208 година од 
Битке на Мишару и 100 година од почетка 
Првог светског рата, наше повереништво 
даје велики допринос у организацији про-
славе, која се обележава од 2. до 13. ав-
густа на Мишару.  

46. боГатић
Санација путева
У току је рад на санацији општинских 

путева, у вредности од девет милиона ди-
нара. Започета је процедура спровођења 
тендера за асфалтирање општинских 
путева, за шта је одвојено 40 милиона 
динара. Такође, ускоро ће започети радо-
ви на завршетку спортске хале, за шта је 
Министарство привреде издвојило 15, а 
Општина 20 милиона динара.

47. веЛика ПЛаНа
Музеј у славу вожда
У Радовањском лугу отворен је Музеј у 

славу вожда Карађорђа. Део музеја пос-
већен је и стогодишњици избијања Првог 
светског рата, те се могу видети војничке 
униформе и оружје из тог времена. На се-
дници СО усвојен је план детаљне регула-
ције петље којом ће излаз на аутопут доби-
ти север наше Општине и Општина Смеде-
ревска Паланка. У МЗ Лозовик одржане су 
касачке трке и турнир у малом фудбалу.

48. врњаЧка бања
Сарадња са америчким академцима
Поводом Дана Општине, повеља 

Општине највишег ранга уручена је мини-
стру Стефановићу, а плакете са златним 
амблемом проф. др Момчилу Бабићу, др 
Звонимиру Веселиновићу, глумцу Драгану 
Николићу и женској рукометној репрезен-
тацији. Министарка Кори Удовички саста-
ла се са представницима општина Рашког 
округа. Делегација америчког Лонг Ајланд 
Универзитета у Бруклину разоварала је са 
председником Општине, Бобаном Ђуро-
вићем, о сарадњи са врњачким Факулте-
том за хотелијерство и туризам. Одржана 
је обука за припрему предлога пројекта 

„Управљање пројектним циклусом“. На 
дан славе Врњачке Бање, Св. Кирик и Ју-
лита, додељене су награде појединцима, 
предузећима, установама и најбољим уче-
ницима. Одржан је међународни Врњачки 
карневал, као и предавање „Рак грлића 
материце и дојке“, у организацији Форума 
омладине и Форума жена ОО СНС Трсте-
ник, које је водила др Весна Малићанин. 
У Вранешима је одржана још једна акција 
добровољног давања крви.

49. шиД
Са италијанима о бољем пласману 
нашег воћа
У Вишњићеву је одржан Базар здра-

вља, који је подржала Општина Шид, на 
којем су мештани могли бесплатно и без 
оверене здравствене књижице да провере 
здравље, измере притисак и шећер у крви. 
Представници Општине угостили су при-
вредну делегацију из Италије (Емила Ми-
лована, ген. секретара Expo Italia, Виље-
ма Милована, представника италијанске 
фирме која годинама у Србији инвестира 
у гасну мрежу, и представнике Миланске 
тржнице). Разговарало се о наставку са-
радње како би се нашим пољопривредни-
цима, нарочито воћарима, омогућио бољи 
привредни амбијент и пласман робе на 
инострано тржиште.

50. ПЛаНДиште
При крају изградња парка
На изборима за савете МЗ, Томислав 

Ђорђијевски (СНС) изабран је за председ-
ника Савета МЗ Дужине. ОО СНС План-
диште учествовао је на лицитацији, на 
којој смо излицитирали нове просторије 
у тржном центру зграде МЗ. Као помоћ 
најугроженијем становништву, на ини-
цијативу нашег ОО, приводи се крају из-
градња парка за социјално угрожене. ОО 
СНС Пландиште организује трибине на 
којима грађане упознаје са резултатима 
100 дана рада републичке Владе.

51. ЛеСковаЦ 
Добитник регионалног сертификата
НАЛЕД и ГИЗ Отворени регионални 

фонд за модернизацију општинских услу-
га, уз подршку Владе Савезне Републике 
Немачке, организовали су годишњу конфе-
ренцију „Повољно пословно окружење на 
делу: Зашто и где инвестирати“, додељени 
су сертификати о повољном пословном ок-
ружењу и потписана је Декларација, чиме 
је обележено приступање нових општина 

Врњачка Бања
Повељу Општине Врњачка Бања понео је 

министар Небојша Стефановић
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и градова регионалном процесу серти-
фикације. И град Лесковац добитник је 
регионалног BFC SEE сертификата, чиме 
се подстиче интересовање инвеститора и 
отварање радних места. Министар прав-
де, Никола Селаковић, директор Управе за 
извршење кривичних санкција, Милан Сте-
вовић, и градоначелник Лесковца, Горан 
Цветановић, отворили су Канцеларију за 
алтернативне санкције.

52. СреМСки карЛовЦи
акција „Деца су украс света“
Чланови ОО СНС Сремски Карловци 

спровели су акцију „Деца су украс света“ и 
посетили породицу Вучићевић са четворо 
деце. Породица се издржава искључиво 
од плате оца Александра, а мајка Силвија 
је незапослена, тако да је неколико паке-
та са намирницама, као и хране и одеће за 
бебе, прихваћено са радошћу. Наш ОО, на 
челу са Мијодрагом Ћирковићем, који је 
уједно и највећи донатор, и даље ће по-
магати суграђанима.

53. ЛајковаЦ
Посета министарке Михајловић

Министарство грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре почело је да 
прави црне и беле листе извођача који се 
анагажују на важним пројектима, изјавила 
је министарка Зорана Михајловић, прили-
ком ненајављеног обиласка градилишта 
„Коридора 11“, на деоници Уб-Лајковац. 
Литургијом, резањем славског колача у 
великој сали Градске куће и пригодном 
свечаношћу, на којој су додељене награде 
најбољим ученицима и студентима и зах-
валнице појединцима и фирмама за соли-
дарност у поплавама, Лајковац је обеле-
жио своју славу, Огњену Марију.  

54. МаЛи ЗворНик
Помогли смо да деца оду 
на такмичење
ОО СНС мали Зворник помогао да 51 

малишан из Малог Зворника оде на регио-
налну манифестацију Спортске игре мла-
дих у Шапцу. Мали Зворник и даље сани-
ра последице катастрофалних клизишта и 
поплава које су нас задесиле у мају, али, 
нажалост, у Штабу за ванредне ситуације 
нема ниједног представника СНС, нити 
било кога из опозиције, због чега стра-
хујемо од злоупотреба и пропуста.

55. МоЛ-аДа
Уређење страначких просторија
Чланови ОО СНС Мол-Ада, са предсе-

дницом Станком Михајлов и председни-
цом Савета за друштвене делатности, 
спорт и омладину, Драганом Пајић, адап-

тирали су страначке просторије. Окрече-
ни су зидови, префарбана је дрвенарија 
и намештај, обновљен је део намештаја 
и техничке опреме, урађена је спољна 
фасада. На реконструкцију је потрошено 
око 100.000 динара, које је обезбедила 
председница ОО, кроз донацију чланова 
и симпатизера СНС.

56. раЧа
Добровољно давање крви
Чланови ОО СНС Рача, у великом броју, 

одазвали су се апелу и учествовали у још 
једној акцији добровољног давања крви, 
коју је организовао Црвени крст Рача.

57. Нова Црња
обнова кућа угроженима у Убу
Два одборника УРС и пет одборника 

ДС у локалном парламенту потписала су 
приступнице СНС, стављајући мандате 
на располагање напредњацима, тако да 
је СНС сада највећа снагу у парламенту. 
Цвијан Милошевић, председник ОО СНС 
Нова Црња, истакао је да се интензивира 
борба против криминала и злоупотребе 
положаја, који дуже време владају у Опш-
тини и локалном ЈКП. ОО СНС помогао је 
угроженима у поплавама у Општини Уб, 
адаптиране су куће Милице Симић у Со-
вљаку и Воје Радовановића у Брезовици.

58. коСовСка каМеНиЦа
Уређење шеталишта
Чланови ОО СНС у Косовској Каменици 

уређивали су шеталиште у централној ули-
ци у Ранилугу. Очишћено је смеће, попра-
вљене су и офарбане клупе и обновљен је 
дрворед. Шеталиште је изграђено прошле 
године, средствима Општине Ранилуг, али 
је због немара и непостојања јавне кому-
налне службе, брзо постало ругло.

59. оПово
омладински активизам
Захваљујући програмима Министар-

ства омладине и спорта, кроз пројекте 
омладинског активизма, омладина ОО 
СНС Опово покренула је волонтерске ак-
ције на уређењу локалне средине. Иначе, 
млади напредњаци из Опова веома су ак-
тивни у невладином сектору, и годинама 
се боре за унапређење живота у нашој 
Општини. Захваљујући овом пројекту, 
омладинци из Сефкерина самостално и 
волонтерски уређују парк, спортски терен 
и дечије игралиште. Едукација је одржана 
у Опову, где су млади прошли кроз обуку 
за реализацију активности, како би што 
квалитетније спровели у дело оно што 
су испланирали у локланој заједници, а 
прикључили су нам се млади из Панчева и 
других општина Јужног Баната. Одржани 
су састанци ОО и одборничке групе, по-
водом предстојеће седнице СО. Посетио 
нас је и потпредседник Главног одбора 
СНС, Братисалв Гашић, и нагласио да 
су приоритети Странке комуникација са 
чланством и грађанима.

60. теМериН
Нови одборници
Два одборника Групе грађана „Прос-

перитет“, др Даница Кириџић и Ђорђе 
Станивук, учланили су се у СНС и преш-
ли у нашу Одборничку групу, која сада 

има девет одборника. На седници СО, 
наши одборници тражили су да у Савет за 
међунационалне односе уђе троје људи 
из СНС, која је најбројнија одборничка 
група. Указали смо на озбиљне пропусте 
приликом именовања Школског одбора у 
локалној основној школи, што је резулти-
рало новим именовањем. Поставили смо 
и низ питања у вези са изграђеним делом 
канализационе мреже.

61. Нови ПаЗар 
Уредно водоснабдевање
Пошто је водоснабдевање највећи 

проблем грађана Новог Пазара, посебно 
током лета, када су најизраженије неста-
шице воде, чланови ГО СНС Нови Пазар 
телефонски су анкетирали грађане у срп-
ским насељима Дежевски пут и Трнава, о 
снабдевености домаћинстава пијаћом во-
дом. Установљено је да водоснабдевање 
уредно и да су грађани изузетно задовољ-
ни оствареним предизборним обећањима. 
На штанду у Шестову делили смо „СНС 
Информатор“ и разговарали са грађани-
ма о реализацији обећања, које је ГО СНС 
Нови Пазар дао током предизборне кам-
пање. Штанд је био изузетно посећен и 
наша активност је медијски пропраћена.

62. баЧка ПаЛаНка
куповина аД „Меркур“
У Агенцији за приватизацију - Центру 

за стечај, у присуству Одбора повери-
лаца, делегација Општине Бачка Палан-
ка, предвођена председником Општи-
не, Александром Ђедовцем, као једини 
понуђач, учествовала је у непосредној 
погодби, која је оглашена за куповину 
целокупне имовине АД „Меркур“ Бачка 
Паланка у стечају. „Дали смо исправну 
понуду и испунили смо услове, сада чека-
мо да се изјасни Одбор поверилаца, који 
чини ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Палан-
ка и адвокат, који представља повериоце, 
док је разлучни поверилац Војвођанска 
банка. СО овластила је мене да, у име и 
за рачун Општине, прибавим имовину АД 
„Меркур“ и положим  износ до 53 мили-
она динара“, каже Александар Ђедовац, 
председник Општине.

63. аЛекСаНДроваЦ  
Проблеми воћара
Разговарали смо са члановима МО у 

сеоским срединама о проблемима лошег 
рода и откупа воћа, због чега су вели-
ку штету претрпели пољопривредници 
који производе вишње, малине, купине и 
грожђе. У селу Ратаје организован је тра-
диционални турнир „Петровдан 2014“, 
где је екипа ОО СНС Александровац 
остварила добар резултат. Савет за ин-
тернет и друштвене мреже организовао 
је састанак са новим, младим члановима. 
Преко СМС центра обавештавамо члано-
ве о тренутним активностима. Састанке 
је одржало и неколико савета, који су ис-
планирали наредне активности.

64. ћУПрија
Поново ради базен
Са доласком СНС на власт, извршена је 

ревизија урађених радова и самог проје-
кта ћупријског базена, и уложено је још 15 

Министар Братислав Гашић у посети Опову

Лајковац
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милиона динара у његову реконструкцију. 
Тим људи око председника Општине, Ни-
носалава Ерића, допринео је да се радови 
заврше у најкраћем року, и да базен буде 
отворен 15. августа. Ово је један од три 
олимпијска базена у Србији, направље-
них после Другог светског рата, који је 
престао да ради 1996. године, а чије ре-
новирање је почело још 2008. Годинама 
су се смењивале оптужбе ко је заказао у 
радовима, али резултата није било, иако 
је у базен уложено више од 45 милиона 
динара републичких и општинских пара. 

65. кУЛа
Хуманитарне акције
У низу хуманитарних акција, које се ор-

ганизују у циљу прикупљања помоћи за 
угрожена подручја, на Кулском језеру одр-
жана је ликовна колонија, која је окупила 
више од 20 стваралаца из Куле, Сомбора, 
Врбаса, Црвенке и Сивца. Колонија је одр-
жана у организацији атељеа Ћирић и ом-
ладине СНС ОО Кула, а хуманитарна про-

дајна изложба организована је у малој сали 
Културног центра. Локална самоуправa, на 
челу са председником Општине, Драганом 
Трифуновићем (СНС), у договору са влас-
ником Кулског језера, и ове године, уређи-
вала је комплекс Језеро, како би се обезбе-
дили услови за купалишну сезону. У акцији 
је учествовало више од 50 омладинаца ОО 
СНС Кула, на челу са председником ОО, 
Перицом Видекањићем. Спасилачка екипа 
младих напредњака сваког дана дежура 
на језеру. Једна од највећих акција хума-
нитарног карактера организована је на 
базену у Црвенки. Организатор је био ОО 
СНС Кула, на челу са председником Виде-
кањићем и координатором омладине Мар-
ком Пешићем. Током журке, на којој је било 
више од 600 људи, прикупљено је више од 
60.000 динара за угрожене у поплавама. 
„Свака од ових акција мали је знак пажње 
хуманих људи, чланова СНС ОО Кула, а 
нарочито млађих чланова, који поручују да 
пружимо макар мали део себе онима који-
ма је то потребно“, истакла је Јелена Ми-
лићевић, портпарол ОО СНС Кула.

66. беоЧиН
шлепер сточне хране за јамену
Чланови ОО СНС Беочин прикупили су 

сточну храну, ради помоћи становницима 

у подручјима погођеним поплавама. При-
купљена помоћ, шлепер сточне хране са 
балираном детелином и кукурузом у зрну, 
достављена је МЗ Јамени, СО Шид, а пре-
дао ју је Славно Декић, председник Саве-
та за пољопривреду.

67. СреМСка МитровиЦа
реконструкција атарских путева и 
улица
Започео је пројекат шљунчења атарских 

путева у Сремској Митровици, оформље-
на је радна група за координирање и ре-
ализацију, у којој су Владимир Настовић, 
начелник Управе за пољопривреду, и Бог-
дан Кузмић, помоћник градоначелника за 
предузетништво. У току је реконструкција 
другог дела Улице краља Петра Првог, 
као и радови на постављању фекалне ка-
нализације, реконструкцији водоводне и 
нисконапонске мреже. Из средстава Фон-
да за финансијску помоћ деци и омладини 
оболелим од тешких болести, на лечење је 
послато петоро малишана. Организован 
је излет за децу са Дауновим синдромом 
и њихове родитеље, као и пут у Кафили, у 
Велсу, поводом њихове донације пет ват-
рогасних возила Србији.

68. кУЧево
одржавање јавних површина
Завршено  је асфалтирање путева у на-

сељима Поноре, Буковска, Дубока, Гложана 
и Каона, које се финансира из општинског 
буџета. У организацији Општине, одржа-
ва се турнир у баскету, на платоу испред 
Центра за Културу. Дирекција за изградњу 
завршила је репетитор у насељу Бродица. 
ЈКП организује чишћење растиња и кошење 
траве на јавним површинама. Изведени су 
радови испред Центра за културу, а у самој 
згради адаптација галерије и мокрих чворо-
ва. Изграђене су нове трибине на стадиону 
Звижда, и откривена је спомен - плоче Сте-
вана Раичковића у Нересници. 

69. СврљиГ
„СНС информатор“ од врата 
до врата
Савет за пољопривреду организовао је 

предавање из области воћарства „Зашти-
та воћа и примена агротехничких мера у 
воћарству“, којем су, поред чланова СНС, 
присуствовали и остали грађани. Омла-
динци су поделили „СНС Информатор“, 
одласком од врата до врата, код наших 
чланова у сеоском подручју.

70. вЛаДиЧиН ХаН
Нови цевовод
ЈП „Водвод“ започело је радове на замени 

старог и дотрајалог цевовода и повезивању 
потрошача на нови магистрални цевовод, 
у централним градским улицама. Због ве-
ликог броја подземних инсталација радови 
су јако захтевни и, ако време дозволи, биће 
завршени до краја августа. Предрачунска 
вредност радова је око 1,5 милиона динара, 
а финансијер је локална самоуправа.

71. ЖаГУбиЦа
Чишћење атарских путева
Вода је нанела штету већини путева на 

подручју наше Општине, а посебно путе-
вима који воде до салаша. Неколицина 
чланова СНС организовала је чишћење и 

крчење атарских путева. Осим одношења 
песка, који је нанела вода на путеве, акти-
висти су шишали траву и секли грање по-
ред путева. Такође, активисти су од смећа 
очистили и део тока Млаве.

72. ПећиНЦи
Нови повереник 
Извршни одбор СНС поставио је на 

чело ОО СНС Пећинци новог повереника, 
Милорада Пантића, а са овим кораком по-
челе су и припреме за изборе у оквиру ОО 
СНС Пећинци.

73. МајДаНПек
отварају се сеоске амбуланте
Чланови Привременог органа Општине 

Мајданпек, на седници у Доњем Миланов-
цу, прихватили су предлог о формирању 
парцеле за изградњу објекта за коришћење 
обновљивих извора енергије, као и пред-
лог о покретању поступка јавне набавке 
за реконструкцију Дома културе у Ореш-
ковици , и предлог о давању сагласности 
за јавну набавку за реновирање одељења 

О.Ш. „Вук Караџић“ у Мирочу и на Штрпцу. 
Чланови Привременог органа разматрали 
су и предлоге о бољој доступности здрав-
ствене заштите и о реконструкцији јавне 
расвете у Мајданпеку и Доњем Милановцу. 
За спровођење превентивне здравствене 
заштите и активирање сеоских амбуланти 
опредељено је седам милиона динара из 
општинског буџета, а пошто то није довољ-
но, договорено је прикупљање донација у 
новцу, опреми и потрошном материјалу. 
У Општини је, због снажног невремена, 1. 
августа била уведена ванредна ситуација, 
а сви су се ангажовали да се помогне ста-
новништву.

74. врбаС
традиционално давање крви
ОО СНС Врбас организовао је традици-

оналну акцију добровољног давања крви, 
којој се одазвао велики број чланова Стран-
ке. Акција се одржава три пута годишње и 
прикључује јој се све више напредњака и 
грађана који нису чланови СНС.

75. УЖиЦе
Утврдити одговорност
Министар одбране Братислав Гашић, то-

ком посете Ужицу, рекао је да Влада РС ин-
систира да се утврди ко је одговоран за по-
новну појаву алги у пијаћој води, и најавио 
је долазак стручњака на руководеће функ-
ције у јавна предузећа. Влада је инсисти-
рала на оставци комплетног руководства 

Кула

Мајданпек
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града Ужица, због неодгодоворног односа 
према здрављу становништва. Министар 
Гашић је, након састанка са локалним ру-
ководством, рекао да ће бити постављен 
нови градоначелник, а ако се то не догоди, 
Ужице ће добити принудну управу.

76. Стара ПаЗова
Сарадња са покрајином 
баден-виртемберг
Општину Стара Пазова посетила је де-

сеточлана делегација немачке Покрајине 
Баден-Виртемберг, на челу са Францом 
Унтерштелером, министром животне сре-
дине, климе и енергетике. Ово је први у 
низу сусрета, у циљу изградње постројења 
за пречишћавање отпадних вода. Компа-
нија „Делта холдинг“ почела је изградњу 
дистрибутивно логистичког центра. Ос-
нивачи и чланови УО Фондације „Пазова 
за најугроженије“, Цвико Крунић и Ђорђе 
Радиновић, потписали су Протокол о са-
радњи са Општином Бајина Башта, и уго-
воре са 10 домаћинстава, у циљу изградње 
кућа за оне који су остали без крова над 
главом током поплава. Вредност донације 
је око 20 милиона динара. Општина је до-
била плакету Ромског националног савета 
за допринос инклузији Рома.

77. баЧка тоПоЛа 
Помоћ за обреновац
ОО СНС Бачка Топола наставио је са 

прикупљањем хуманитарне помоћи за 
подручја погођена поплавама. Прикупље-
на је већа количина обуће, одеће, средста-
ва за личну хигијену, воде и хране. Наши 
активисти прикупљену помоћ доставили 
су МЗ Рвати у Обреновцу.  

78. Ниш – ЦрвеНи крСт
отворен нови трг
Свечано је отворен нови трг у Медошевцу, 

насељу надомак Ниша, и у рад су пуштени 
фонтана, чесма и нова окретница. Проје-
кат је започет 2013. године, уз логистичку 
подршку претходног председника Општи-
не Црвени крст, Дарка Булатовића. У плану 
је и изградња цркве и пијаце у Медошевцу. 
„Морамо мислити на све делове града, јер 
сви грађани имају једнаке захтеве и пот-
ребе, зато морамо имати и једнаке могућ-
ности“, рекао је градоначелник Ниша, проф. 
др Зоран Перишић.  Председник Општине, 
проф. др Мирослав Милутиновић, иста-
као је да ће Општина помагати пројекте за 
уређење животне средине.

79. бЛаЦе
враћени судски дани
Након што је СНС преузела највећу од-

говорност за вршење власти у Општини, 
направљени су озбиљни помаци у функцио-
нисању локалне власти. Један од најзначај-
нијих резултата је враћање суда, односно 
судских дана у Блацу, што је испуњење пре-

дизборног обећања народног посланика 
Зорана Јозића. Припремамо манифестацију 
„Дани шљиве“,коју ће отворити министарка 
Снежана Богосављевић-Бошковић.

80. НеГотиН
олакшавамо инвеститорима
Неготин је једна од четири општине 

у Србији која је добила национални BFC 
сертификат, као општина са повољним по-
словним окружењем.  Канцеларија за ло-
кални економски и рурални развој покре-
нула је поступак прикупљања информа-
ција за израду базе података о доступним 
локацијама за градњу, и базе података о 
објектима који су погодни за индустрију 
и пословање. Представљен је и пројекат 
„Унапређење управљања јавном имови-
ном у општинама Неготин и Кладово“, као 
део програма EXCHANGE 4, у склопу којег 
је формирана Канцеларија за унапређење 
управљања имовином. На иницијативу ко-
манданта Штаба за ванредне ситуације и 
председника Општине, Јована Миловано-
вића, чисти се корито Сиколске реке, која 
је поплавила више од 70 домаћинстава у 
Мокрању. Општина је почела са поделом 
нафтних деривата пољопривредницима са 
поплављених подручја. У току је чишћење 
депонија на територији свих МЗ.

81. аЛекСиНаЦ
реконструкција водовода
Алексиначко предузеће „Водовод и 

канализација“ реконструише градску во-
доводну мрежу, уз подршку Немачке раз-
војне банке КФW. Мења се 10 километара 
азбестних цеви ПВЦ цевима, а вредност 
инвестиције је око 1,5 милиона евра. За на-
редну годину предвиђена је и реконструк-
ција фабрике за прераду воде „Бресје“.

82. ћићеваЦ
бесплатни часови за ђаке
Општинска власт, на челу са НДС, није 

учинила ништа како би помогла поплавље-
ном становништву, тако да је просторија 
наше странке свакодневно препуна огор-
чених људи који се жале на неажурност и 
селективност комисија за процену штете. 
Наши активисти уручили су пакет хране и 
хигијенских средстава породици Радмиле 
Вукше, која живи на ивици егзистенције, без 
крова над главом. Омогућили смо бесплат-
не часове српског, математике, физике и 
енглеског деци која полажу поправне ис-
пите. Правни савет, сваке среде, помаже 
грађанима у решавању правних питања. 
Ангажовани смо и на решавању проблема 
са пијаћом водом становника Појата.

83. СвиЛајНаЦ
обнова страначких просторија
Активисти нашег ОО санирали су ште-

ту коју је поплава нанела страначким 

просторијама. Чланови свих МО били су, 
током поплава, на терену и помагали су-
грађанима. У сарадњи са Црвеним крстом 
Свилајнац, донирали смо помоћ угроже-
нима. Повереништво СНС Свилајнац, у 
сарадњи са Саветом за спорт и омладину, 
организовало је одлазак младих спорти-
ста из Свилајнца на такмичење у Параћин, 
где су освојили бројне награде.

84. МеДвеђа
Нема извештаја о трошењу новца
Део Општине Медвеђа, крајем јула, по 

други пут, захватио је поплавни талас, који 
је највећу штету  нанео путевима, а попла-
вљено је и неколико кућа. Општинско 
руководство други пут је увело ванредну 
ситуацију, иако ни за први пут нисмо до-
били на увид извештај о трошењу новца, 
који је наша Одборничка група упорно 
тражила. Председник Општине има више 
од 30 кривичних пријава и сумња се да је 
оштетио општински буџет за више од две 
милијарде динара. У последњој поплави, 
Општински штаб за ванредне ситуације 
није донео ниједну врећу песка да би се 
спречио улазак воде у куће, али зато на-
предњаци Медвеђе свакодневно помажу 
грађанима у угроженим подручјима.

85. ЧаЧак
олакшице за извознике
Агенција за осигурање и финансирање 

извоза почеће да послује у Чачку, чиме ће 
извозници из Западне Србије лакше пласи-
рати производе у иностранство и јефтиније 
добијати кредите за побољшање извоза. 
Намера је да се канцеларије Агенције, која 
ради у оквиру Министарства привреде, ра-
шире по целој земљи. Састанак представ-
ника Агенције са чачанским привредни-
цима иницирао је Александар Радојевић, 
народни посланик и повереник ГО СНС 
Чачак. Разговарамо са људима различитих 
образовних профила, како бисмо укључи-
ли што више стручњака у наш одбор.

86. варвариН
куће за поплављене
Захваљујући фондацији „Драгицa Нико-

лић“, породица Слободана Живковића из 
Обрежа ускоро ће се уселити у нову мон-
тажну кућу. На кућама Љубише Живковића 
и Дејана Ђорђевића започети су радови на 
адаптацији, а биће готови до краја авгус-
та. Радове су обишли заменик председни-
ка Општине, Горан Малезић, и директори 
ЈКП Варварин и ЈП Дирекција за изградњу, 
Дејан Ракић и Славољуб Савић.

87. ЛУЧаНи
вредни омладинци
Омладина ОО СНС Лучани прикупила је 

значајна средства за угрожене у поплава-
ма. На Сабору трубача, наши омладинци 
волонтирали су у камповима за туристе, 
као обезбеђење, а омладинке су се латиле 
чишћења. Захваљујући иницијативи Сло-
бодана Јоловића, повереника ОО и шефа 
Одборничке СНС у СО Лучани, у Бору је 
одржан састанак са Благојем Спасовским, 
генералним директором РТБ-а, и дого-
ворено је да се успостави прекинута са-
радња између РТБ и Фармаком-ИКГ Гуча, 
како би посао добило око 400 радника.

Стара Пазова

Медвеђа

Неготин
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ГраД беоГраД

88. МЛаДеНоваЦ
Правни савети
Чланови Савета за информисање и 

омладина делили су „СНС Информатор“ 
и одговарали на питања суграђана о 
предстојећим реформама. Са грађанима 
су разговарали и чланови ОО, стручни 
тимови и симпатизери Странке. Свакога 
петка, од 11 до 13 часова, чланови Савета 
за правна питања дају бесплатне правне 
савете. Асфалтирано је 16 улица, заврше-
ни су тротоари и кружни ток, а планирају 
се и нове реконструкције.  

89. ЛаЗареваЦ
кутак за децу
Заменик председника ГО Лазаревац, 

Бојан Стевић, добитник је овогодишње 
Видовданске награде. Стевић је уручио 
помоћ за 46 угрожених породица у МЗ 
Велики Црљени, пакете са средставима за 
хигијену и дечијом храном. У сарадњи са 
Општином Вождовац, угроженом стано-
вништву уручени су душеци и кревети. У 
МЗ Медошевац, Јунковац и Велики Црље-
ни започео је програм „Кутак за децу“, по 
узору на програм светске организације 
„Save the children“. У сарадњи са Социјал-
ном службом града Београда, Стевић је 
поделио ранчеве најугроженијим школар-
цима. Помоћ за малишане из социјално 
угрожених породица подељена је у са-
радњи са удружењем „Човекољубље“ и 
СПЦ. Завршена је реконструкција улице 
Кнеза Станоја. Напредњаци Лазаревца 
делили су „СНС Информатор“.

90. ЗвеЗДара
Подела страначке новине
Чланови ОО СНС Звездара поделили 

су страначко гласило „СНС Информатор“ 
и разговарали са грађанима о њиховим 
проблемима.

91. Нови беоГраД
Посета институту за мајку и дете
Чланови ОО СНС Нови Београд, пред-

вођени замеником секретара за здравство, 
др Александаром Стефоским, и повере-
ником ОО, др Милинком Величковићем, 
посетили су Институт за мајку и дете, и 
уручили донацију у виду санитетског и 
медицинског материјала. 

92. СавСки веНаЦ
Са грађанима о Закону о раду
Акције ОО Савски венац настављају се 

и током лета. Активисти свих МО разго-
варали су са грађанима, највише о актуел-
ним променама Закона о раду, и поделили 
нови број „СНС Информатора“. Поменута 
је и тема уређења запуштених делова Са-
вског венца.

93. воЖДоваЦ
Нов изглед куће војводе 
Степе Степановића
Реконструисана родна кућа војводе 

Степе Степановића отворена је у насељу 
Кумодраж. Свечаности су присуствовали 
патријарх Иринеј, министар Гашић, градо-
начелник Мали, градски менаџер Весић и 
председник Општине, Александар Савић. 
Завршена је реконструкција Октобарске 
улице, Улице Пеке Павловића, Текеришке, 
дела Војводе Влаховића, а почело је и ре-
новирање Улице Војводе Степе. Општина 
Вождовац брине и о подизању безбедности 
и хигијенских услова у образовним уста-
новама. Систем видео надзора, уграђен у 
вождовачким школама, биће интегрисан 
са полицијском станицом, а подићи ће се и 
нове ограде око школа. Општина је учест-
вовала у акцији „За зеленији Београд”, на 
којој је вождовачки вртић освојио прво ме-
сто. Организована је хуманитарна акција 
„Срцем за Рипањ”, а средства од продаје 
улазница  уплаћена су за помоћ поплавље-
нима у Рипњу, за санацију просторије на 
теренима ФК „Минел“, и за санацију кро-
ва Дома културе. Подржали смо органи-
зацију бесплатних прегледа вида и слуха 
за грађане. МЗ „Кумодраж 1“ уступила је 
део свог простора за амбуланту. Музичка 
школа „Петар Коњевић” добила је нову фа-
саду. МО „Милунка Савић“ организовао је 
низ спортских активности. Активисти свих 
МО делили су страначко гласило и разго-
варали са грађанима.

94. СоПот
трибина о пољопривреди 
и сточарству
У просторијама ОО Сопот организо-

вана је трибина на тему пољопривреде 
и сточарства, на којој су говорили пре-
седник ОО, Драган Савкић, и пољопри-
вредни агроном, Драгивоје Маринковић. 
Напредњаци су предложили да се од СО 
Сопот траже просторије за Одборничку 
групу, а покренуто је и питање обнове 
Туристичког друштва. ОО организовао је 
две петиције за уређење тротоара у Ули-
ци Кнеза Милоша, јер актуелна општинска 
власт годинама игнорише овај проблем.

95. ГроЦка
Санација клизишта на Смедеревском 
путу
Државни секретар Предраг Перуничић 

посетио је Гроцку и, заједно са председни-
ком Општине, Стефаном Дилберовићем, 
обишао започету халу. На захтев младих 
из Пудараца, председник Општине наја-
вио је подизње теретане на отвореном. 
Градски секретар за образовање и дечју 

заштиту, Снежана Ђурић, и председник 
Општине, обишли су школу у Лештанима, 
и закључили да би за две године требало 
да буде изграђена нова. Разговарало се 
о могућности адаптације старе школе у 
Винчи за потребе ПУ „Лане“. Волонтери 
Канцеларије за младе офарбали су мостић 
на Грочици, оштећен у мајским поплава-
ма. Санира се клизиште на Смедеревском 
путу. Одржано је саветовање пољопри-
вредника „Унапређивање производње 
воћа“, а у центру Гроцке и изложба воћа. 
Заменица председника Општине, Јасмина 
Мандић, посетила је Центар за заштиту 
одојчади, деце и омладине у Звечанској, 
и донирала воће. 

96. Стари ГраД
разговор са челницима града 
Градоначелник Синиша Мали, градски 

менаџер, Горан Весић, потпредседник ГО 
СНС Београд, Милисав Миличковић, и се-
кретар ГО, Александар Марковић, посети-
ли су ОО СНС Стари град. Присутне и госте 
прво је поздравио председник ОО, Лука 
Петровић, а затим је градоначелник гово-
рио о оствареним уштедама у буџету гра-
да, и нагласио да решење није у смањењу 
трошкова, већ у привлачењу инвеститора, 
преко пројеката Београд на води, подзем-
них гаража, управљања отпадом... Градо-
начелник је најавио уређење 100 градских 
тргова и обнову фасада. Наши чланови, 
општински и градски одборници, сваког 
викенда, на уличним пунктовима разго-
варају са грађанима. Градски одборници, 
Србислав Филиповић и Радослав Марја-
новић, као и Александар Јовичић, народни 
посланик, шеф Одборничке групе у СГ Бе-
ограда и потпредседник ИО СНС, на позив 
Јована Кнежевића, посетили су чланове 
МО Дорћол и упознали их са радом Стран-
ке у градској и републичкој Скупштини, а 
затим су разговарали и са члановима МО 
Скадарлија и Теразије. 

97. ЧУкариЦа 
Чишћење депоније 
Чланови ОО СНС Чукарица организо-

вали су хуманитарно вече, на којем су се 
прикупљала средства за помоћ поплавље-
ним подручјима. Прикупљен новац уп-
лаћен је на рачун Владе РС. Имали смо ве-
лику акцију чишћења депоније у Горичкој 
улици, у Сремчици. Чланови МО Колонија 
Железник и Нови Железник покренули су 
иницијативу за уређење зелене површине 
испред МЗ Железник. Савет за екологију 
одржао је у Пожешкој улици акцију про-
тив пластичног отпада, пластичних кеса 
и флаша које нису биоразградиве. После 
више од 25 година чекања да се Улица 

Стари град
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Саре Бернар у насељу Горица уреди и 
приведе намени, грађани овог дела Срем-
чице коначно су добили асфалт.

98. ЗеМУН
Добровољно давање крви
У организацији МЗ Земун Поље и Служ-

бе за трансфузију крви КБЦ Земун, одр-
жана је акција добровољног давања крви. 
ОО СНС Земун наставља са испуњавањем 
предизборних обећања. На иницијативу 
Општине, у сарадњи са Секретаријатом 
за саобраћај града Београда, асфалтира 
се Улица сунцокрета, у насељу Батајница, 
и изводе се завршни радови на асфалти-
рању Полошке улице у Земун Пољу. Акти-
висти СНС су на пунктовима делили „СНС 
Информатор“ и дружили се са грађанима. 
Под покровитељством Општине, у орга-
низацији Туристичког центра Земуна, и 
ове године, одржава се Лето на Гардошу. 
Општина Земун уручила је донацију КБЦ 
Земун у виду јастука и душека за пацијен-
те. Такође, ГО Земун, у сарадњи са ЈКП 
Градска чистоћа, реализовала је  чишћење 
Земунског кеја. Делегација аустријског 
побратимског града Медлинга, тачније 
група од 30 туриста, са члановима Већа 
Медлинга, била је гост Општине Земун.

99. обреНоваЦ
Хуманитарна помоћ за Уровце 
Председник ОО Обреновац, Милорад 

Грчић, истакао је да је село Уровци претр-
пело велику штету од поплава и да је ста-
новницима донирана хуманитарна помоћ 
у виду хране, средстава за хигијену, беби 
опреме и око седам тона сточне хране. 
Напредњаци Обреновца и даље помажу 
у санирању штете од мајских поплава, и 
упућују хуманитарну помоћ угроженима.

100. ПаЛиЛУЛа
Помоћ за слепе ђаке и студенте
Активисти МО Падинска Скела обишли 

су нове чланове, уручили им чланске кар-
те и разговарали о проблемима у насељу. 
Поред поделе „СНС Информатора“ и раз-
говора са суграђанима, чланови ОО и на-
родне посланице, Јелена Мијатовић и Ми-
ланка Јевтовић Вукојичић, на иницијативу 
МО Ташмајдан, посетили су Савез слепих 
Палилула. Договорено је да активисти 
СНС помогну у снимању уџбеника и бе-
летристике за слепу децу и студенте, и у 
писању пројеката приступним фондовима 
за набавку помагала и персоналну асис-

тенцију. Градски одборник, Елена Билић, 
и општински одборник, Владимир Цвета-
новски, обишли су терен који је асфалти-
ран на иницијтиву грађана. Активисти МО 
Стара Карабурма, у сарадњи са Саветом за 
комуналне делатности, обишли су ромско 
насеље у Улици Вука Врачевића. На ини-
цијативу грађана Палилуле, постављени су 
стубићи, који онемогућавају паркирање на 
улазу у зграду у Улици 27. марта. 

101. раковиЦа
обнова школа
У О.Ш. „Ђура Јакшић“ на Канаревом 

брду урађен је део водоводне и канали-
зационе мреже, израђен је плато са чес-
мом, саниран је терен, постављена је нова 
ограда... Општина Раковица је финанси-
рала радове у овој школи, као и у О.Ш. 
„14. октобар“. Привремено је решен про-
блем станара у делу улице Ослобођења, 
са отпадним водама и клизиштем. У окви-
ру акције „Бесплатан спорт за све“, поста-
вљене су фитнес справе на две нове ло-
кације. На теренима О.Ш. „Вук Караџић“ 
одржан је хуманитарни фудбалски турнир 
„Срцем за Рипањ“, који су организовале 
општине Раковица и Вождовац, и приход 
наменили санирању штете од поплава. 
Грађани Скојевског насеља и Лабудовог 
брда добили су нове јавне чесме. Наста-
вљена је акција „Паркићи за све“, у оквиру 
које је обновљен стари и постављен нови 
мобилијар у Скојевском насељу. Наши 
активисти делили су „СНС Информатор“ 
и пропагандни материјал. ОО СНС Рако-
вица организовао је кошаркашки турнир 
„Мали Вук, велики борац“, и тако помогли 
лечење Вука Лојковића.

102. СУрЧиН
обнова аутобуских станица
Општину Сурчин посетио је градоначел-

ник Синиша Мали, како би се упознао са 
проблемима и могућностима за инвести-
ције. ЈП Сурчин почело је реновирање свих 
аутобуских станица. Ивандан је обележен 
литургијом у Петровчићу, славски колач 
ломио је председник СО Сурчин, Стеван 
Шуша, а освештане су две нове чесме у 
центру места. Организована је посета Ром-
ском центру и подела гардеробе социјално 
угроженим грађанима, као и уређење зе-
лених површина у СРЦ, подела „СНС Ин-
форматора“ и флајера, а активисти из Јако-
ва припремали су терен за будући дечији 

паркић. Настављене су и традиционалне 
акције мерења притиска и шећера у крви, 
у Петровчићу. Председник и чланови ОО 
СНС Сурчин посетили су МЗ „Радиофар“, 
једну од најмлађих МЗ у Београду, ради 
упознавања са проблемима грађана.

103. враЧар
обновљен парк војводе бојовића
Отворен је парк војводе Бојовића, 

код Каленић пијаце на Врачару, након 
уређења и реконструкције, на иницијати-

ву ОО СНС Врачар и Одборничке групе 
СНС. ЈКП Градско зеленило и Јавна расве-
та заслужни су за ревитализацију парка 
и постављање декоративног осветљења. 
Отварању су, осим чланова ОО СНС Вра-
чар, присуствовали и градоначелник Си-
ниша Мали, градски менаџер Горан Весић 
и градски функционери. У великој сали 
Општине, одржан је састанак ОО СНС 
Врачар у проширеном саставу. Предсе-
давао је Алексанар Марковић, председ-
ник ОО СНС Врачар и народни посланик, 
а гости су били градоначелник Мали, 
менаџер Весић, шеф Одборничке групе 
Александар Јовичић и секретар ГО и члан 
Градског већа, Александар Марковић.

104. барајево
асфалтирање путева 
Чланови ОО СНС Барајево делили су 

„СНС Информатор“ и разговарали са 
грађанима о локалним проблемима. У 
току је израда плана радова по МЗ, где ће 
се, на иницијативу грађана, рециклира-
ним асфалтом насипати локални путеви. 
Асфалтирана је Средњокрајска улица, у 
дужини од 692 метра, чиме су спојена два 
путна правца, у делу насеља Средњи Крај 
и Гл. Брдо, и тако решен дугогодишњи 
проблем грађана.

ЛазаревацНови Београд Вождовац

Гроцка

Врачар
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Шеф Делегације ЕУ у Србији, Мајкл Девенпорт, и ми-
нистарка задужена за европске интеграције, Јадран-

ка Јоксимовић, потписали су у Обреновцу споразум о 
одобравању 30 милиона евра бесповратне финансијске 
помоћи, из претприступних ИПА фондова, за обнову 24 
општине после мајских поплава.
Девенпорт и Јоксимовић су изразили очекивање да ће 
Србија добити и додатна бесповратна средства из европ-
ског Фонда солидарности, у висини од 40 до 50 милиона 
евра.

„Србија ће имати исти приступ тим фондовима као да је 
већ постала чланица ЕУ“, рекао је Девенпорт.

Министарка Јоксимовић изјавила је да је прошле сед-
мице европском комесару за регионални развој, Јоханесу 
Хану, предала нацрт верзије апликације за средства из 
Фонда солидарности, а реч је о додатним бесповратним 
средствима у вредности од 40 до 50 милиона евра.

„Укупно између 150 и 160 милиона евра бесповратних 
средстава помоћи долази из ЕУ за санирање последица 
поплава“, истакла је Јадранка Јоксимовић, и закључила да 
је ЕУ највећи донатор бесповратне помоћи Србији.

ВОЈСКА

Подељено 
55 станова 
Министар одбране, Бра-

тислав Гашић, наставља 
рад на унапређењу рада на-
менске индустрије, као најви-
талнијег дела српске привреде. 
У фабрикама „Крушик“ из 
Ваљева, „Милан Благојевић“ из 
Лучана и чачанској „Слободи“, 
Гашић је нагласио да намен-
ска индустрија има велики 
потенцијал и да је потребно 
да се он у потпуности искористи. Министар је посетио и „Јумко“ у Врању, 
где је најавио реализацију нових пословних аранжмана, који би требало 
да помогну некадашњем текстилном гиганту да стане на ноге. Министар је 
представио резултате комплекса „Медошевац“ у Нишу, на ком министар-
ства одбране и правосуђа реализују пројекат којим се остварују значајне 
уштеде, јер се војно земљиште даје на коришћење КПЗ-у Ниш, које инвес-
тиционим улагањима, повећава његову вредност. Настављена је и подела 
стамбених објеката радницима војске и Министарства одбране, тако да је 
само у јулу подељено 55 станова. Припадници Војске реализовали су многе 
значајне војне вежбе, од којих је најважнија „Платинасти вук“.

ГРАЂЕВИНА
Нове куће од 80, 90 
и 100 м2

Потпредседница Владе и ми-
нистарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, Зорана Михајло-
вић, рекла је да у локалним само-
управама почиње израда решења 
за изградњу нових кућа и обнову 
оштећених, на основу програма об-
нове који је усвојила Влада Србије. 

„Они којима је кућа потпуно униш-
тена у мајским поплавама, моћи ће да 
добију нове куће, а реч је о типским 
кућама од 60, 80 и 100 квадрата“, ис-
такла је Зорана Михајловић, прили-
ком обиласка радова на реконструк-
цији државних и локалних путева у 
Зајечару.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

За 24 општине 30 милиона 
евра бесповратне помоћи еУ

Министарка Јадранка Јоксимовић и Мајкл Девенпорт, 
шеф Делегације ЕУ у Србији
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Гувернерка Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић, 
изјавила је да је Србији са Међународним монетарним 
фондом потребан аранжман из предострожности, а не 

стенд-бај аранжман, који би значио додатно задуживање.
„Аранжман из предострожности допринео би јачању одр-
живог развоја Србије и пружио заштиту од спољних шокова. 
Очекујем да се нова рунда преговора Србије са ММФ-ом одр-
жи на јесен, након што се усвоји ребаланс буџета и неколико 

кључних системских закона, који би требало да допринесу 
убрзању структурних реформи и побољшању привредног 
амбијента“, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.
Она је изразила очекивање да ће Влада остати одлучна 
у спровођењу фискалне консолидације и структурних ре-
форми, и да ће то резултирати склапањем овог аранжма-
на, који би био додатна гаранција инвеститорима да Ср-
бија води одговорну и одрживу економску политику.

СПОРТ
Све спремно за 
приватизацију клубова

Министар омладине и спорта, Вања Удовичић, оценио је да 
је све у Србији спремно за закон о приватизацији клубова.

„Циљ нам је да се рестартује систем и да се, у наредних де-
сет година, поставе здрави темељи за развој српског спорта. 
Урадили смо најдетаљније могуће истраживање, прикупили 
евиденционе пријаве клубова, којих у Србији има 11.600, при-
премили све опције, разговарали са клубовима, прибавили 
искуства из Европе, видели где су данас клубови који су у 
сличним земљама прошли кроз професионализацију. Припре-
мили смо све предлоге и моделе, водећи рачуна о потребама 
српског спорта, а на Влади је да дâ коначну реч“, рекао је 
Удовичић.

ЗДРАВСТВО
од 1. октобра клиника за
 кардиохирургију у Нишу

Министар здравља, Златибор Лончар, најавио је, прили-
ком обиласка радова на изградњи новог Клиничког центра 
у Нишу, да ће од 1. октобра почети да ради и Клиника за кардиохирургију. 
Лончар је појаснио да ће се две екипе из Клиничког центра Србије и КЦ 
„Дедиње“ смењивати на по 15 дана и да ће од 1. октобра оперисати па-
цијенте у Клиници за кардиохирургију, чија је изградња почела још 2010. 
године.

„Локална смаоуправа изашла је у сусрет и обезбедила тридесетак мили-
она динара за уређење прилаза Клиници. Након завршетка тих радова на 
прилазу, очекујемо употребну дозвлолу и почетак радова на самој згра-
ди“, навео је Лончар. Овај пројекат, вредан 32 милиона евра, финансира се 
кредитом Светске банке.

ПРАВОСУЂЕ
До краја године 
25 канцеларија за 
алтернативне санкције

Никола Селаковић, министар правде, отворио 
је канцеларије за алтернативно извршавање 

судских санкција у Лесковцу и Прокупљу. Сада 
имамо 18 канцеларија ове врсте у Србији, а до 
краја године планира се отварање још седам, тако 
да ће оне постојати при сваком од виших судова.

„Желимо да наше правосуђе приближимо Евро-
пи и да обезбедимо троструку корист. Пре свега, 
смањују се државни трошкови, повећава се мо-
гућност уштеда у локалној самоуправи, и најзад, 
ово је и допринос хуманијем извршавању судских 
пресуда, како је свуда у свету“, истакао је министар 
Селаковић.

Ускоро се, по речима министра, очекује да јавна 
предузећа потпишу уговоре о ангажовању за-
твореника на важним друштвеним пословима, од 
чега ће највећу корист имати локалне самоупра-
ве. Тако се смањује притисак на казнено-поправ-
не домове, у којима сада казне издржавају зајед-
но они који су извршили саобраћајне прекршаје, 
са онима који су ту због убиства.

јорГоваНка табаковић:

аранжман са 
ММф-ом из 
предострожности

ВЕСТИ о ВЕСТИ о ВЕСТИ

ГУверНер НароДНе баНке
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Извршни одбор СНС недавно 
је, због лошег рада, распус-

тио је 31 градски и општински 
одбор у Србији. Распуштени су 
одбори у Новом Кнежевцу, Жи-
тишту, Бачу, Србобрану, Жабљу, 
Инђији, Смедеревској Паланци, 
Великој Плани, Великом Гра-
дишту, Крагујевцу, Рачи, Кла-
дову, Неготину, Мајданпеку, 
Књажевцу, Бољевцу, Чајетини, 
Пожеги, Косјерићу, Бајиној Баш-
ти, Ивањици, Краљеву, Дољевцу, 
Житорађи, Бабушници, Бојнику, 
Власотинцу, Црној Трави, Боси-
леграду, Сурдулици и Бујанов-
цу. Београдском одбору СНС-а 
упућен је захтев за распуштање 
пет општинских одбора у главном 
граду (Барајево, Вождовац, Звез-
дара, Младеновац и Палилула). 
Затражене су и промене у повереништву шест одбора 

(у Пећинцима, Жабарима, Баточи-
ни, Јагодини, Зајечару и у Ужицу), 
и предлог је упућен председнику 
СНС, Александру Вучићу.

„Ово је други талас промена у 
СНС, у претходних годину дана, а 
трећи ће уследити крајем августа“, 
најавио је Радомир Николић, пред-
седник ИО СНС.

На Главном одбору СНС, одржа-
ном 5. августа, у Пожаревцу, до-
нета је одлука о промени Статута 
СНС. Тако сада Главни одбор чини 
300 изабраних чланова и чланови 
по функцији, Извршни одбор добио 
је пет потпредседника и секретара, 
а основана је и Унија пензионера 
СНС, тело које афирмише актив-
но учешће пензионисаних лица, 
чланова Странке, у проналажењу 
решења за побољшање квалитета 

живота најстаријих грађана Србије.

распуштен 31 одбор, 
формирана Унија пензионера

Радомир Николић
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регата за особе са 
инвалидитетом
Седма међународна дринска регата за особе са инвали-
дитетом под слоганом „Дрина нас спаја“, коју је покрену-
ло удружење „Све је могуће“ из београда, одржана је 27. 
јула у љубовији. регаташи, њих 150, кренули су из етно 
села врхпоље, а циљ је био на левој страни реке Дрине 
у селу Полом, општина братунац (република Српска, 
биХ).

Традиционална Дринска регата одржана је у Бајиној Ба-
шти 15. до 20. јула, у спомен на древну традицију дрин-
ских сплавара, у организацији Спортско туристичког 

центра „Бајина Башта“ и Општине Бајина Башта. ОО СНС 
Љубовија дао је велики допринос организацији ове најста-
рије туристичко-рекреативне манифестације на Дрини, која 
се организује дуже од две деценије. 

Наша централна манфестација на води у региону при-
вукла је више од 100.000 посетилаца из земље и ино-
странства. Дринска регата је већ годинама омиљена ле-
тња домаћа дестинација бројних јавних личности, које 
су и ове године сплавариле Дрином на неколико дрвених 
сплавова, израђених по оригиналном узору на старе дрин-
ске сплаваре, који су пловили на деблима посеченим у шу-
мовитој Тари. Више чамаца са трубачима традиционално 
је пратило неколико километара дугачку поворку регате 
и давало јој ритам.

Поред бројних других дешавања и активности, саставни 
део манифестације био је и музички фестивал „Мост фест“, 
на којем су наступали Владо Георгиев, Ван Гог, Рибља чор-
ба, САРС... А током трајања регате, организован је изузет-

но посећен мини сајам сувенира, домаће радиности, меда 
и ракија, на тргу и главној улици у Бајиној Башти.

Општина Бајина Башта има разноврстан туристички по-
тенцијал који чине планина Тара, река Дрина, језера Пе-
рућац и Заовине, манастир Рача... Јединствена туристич-
ка понуда, развијена кроз бројне едукативне и спортско 
- рекреативне активности, промовише идеју о активном 
одмору у здравом окружењу, која је светски тренд.

Циљ Дринске регате је унапређење туризма и упозна-
вање посетилаца и шире јавности са јединственом ту-
ристичком понудом Бајине Баште, Националног парка 
„Тара“ и реке Дрине. Ова манифестација даје и значајан 
допринос развоју локалне привреде, трговине, угости-
тељства и услуга и запошљавању људи бајинобаштанског 
краја, у јеку туристичке сезоне и током целе године.

Дринска регата мамац        за туристе

вП ДоМ крУшеваЦ

фудбалски 
клуб за 
штићенике
Штићеници и радници ВП Дома Круше-

вац, на челу са директором, Иваном 
Мијаиловићем (СНС), помагали су, током 
поплава, у изградњи бедема у Шапцу на си-
лосима. Поводом Дана ВП Дома и прославе 
67 година његовог постојања, организова-
не су различите активности - ликовна коло-
нија, хуманитарни турнир у малом фудбалу, 
у ком је учествовало 16 екипа свих јавних 
предузећа, установа, државних органа и 
градске управе. Дом је 7. јула регистровао и 
свој фудбалски клуб „Младост ВПД“.

Директор ВП Дома Крушевац, Иван Мијаиловић, са сарадницима,уметницима и штићеницима
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На апел Института за трансфузију крви Србије, Градски одбор Српс-
ке напредне странке Београд, у сарадњи са Институтом, у својим 

просторијама, организовао је акцију добровољног давања крви. Акцији 
су се одазвали општински одбори, градки одборници и функционери 
Српске напредне странке, те је том приликом прикупљено 109 јединица 
крви.
На Ади Циганлији одборници Српске напредне странке у Скупштини 
града Београда, омладина и Градски одбор Београд држали су штандо-
ве. Поред поделе „СНС Информатора“, флајера и симболичних поклона 
за најмлађе, одборници су искористили прилику да разговарају са су-
грађанима о њиховим проблемима, али и  реформама које су у току.

Напредњаци 
београда 
дали крв

Велики број страначких активиста из Београда одазвао се позиву и добровољно дао крв у просторијама ГО СНС Београд
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Премијер Србије, Александар Вучић, имао је директно 
укључење у емисију познате новинарке Кристијане 

Аманпур, на CNN-у, током кога је послао недвосмислене 
поруке – да је Србија фактор стабилности и да ће то и оста-
ти, да јесте на путу ка Европској унији, али неће наметати 
санкције Русији, јер мора да штити своју економску и поли-
тичку будућност.

„Заправо, имамо свој политички став, који није неутралност. 
Ми поштујемо и подржавамо територијални интегритет и су-
веренитет Украјине, укључујући Крим као саставни део те др-
жаве. Али, ми нисмо наметнули никакве санкције Русији, због 
многих политичких, економских, историјских и других разлога. 
Данас је Србија веома важан фактор стабилности у региону и 
надамо се да ћемо успети да задржимо стабилност у Србији и 
да ћемо имати довољно шанси да се постарамо за наш економ-
ски развој“, рекао је Вучић.

Премијер је истакао да српске власти чине све да би се ус-
војиле све декларације и резолуције које је ЕУ усвојила. Пре-
ма његовим речима, има малих разлика у мишљењу, не када 
је у питању Украјина, већ када је реч о санкцијама Русији. На-
дам се да ће људи у Европи схватити специфичну ситуацију 
у којој се Србија данас налази, посебно због те потребе коју 
сам на почетку нагласио, да ми морамо да будемо стабилни 
у будућности“, нагласио је Вучић, и истакао да никоме нису 
потребне нове кризе у срцу Европе, односно проблеми, су-
коби и ратови.

импресиван 
резултат српске 
владе
Српска влада, с премијером алек-
сандром вучићем на челу, показала 
је, у својих првих сто дана, импре-
сиван резултат, оценио је министар 
иностраних послова аустрије, 
Себастијан курц. шеф аустријске 
дипломатије истакао је да је недавно усвојеним закони-
ма о раду, медијима, приватизацији и стечају, премијер 
вучић јасно ставио до знања да озбиљно мисли са спро-
вођењем реформи.
„те реформе неће само побољшати економску климу, већ 
ће Србију приближити еУ. аустрија подржава у потпу-
ности тај пут. без далекосежних реформи Србија ће јако 
тешко напредовати на путу ка еУ“, истакао је курц.
 Према његовим речима, Србија непрестано напредује у 
правцу еУ. У наредним месецима највећи изазови биће 
примена нових закона, наставак дијалога са косовом и 
припрема за отварање преговора о првим поглављима са 
еУ. Стални изазови су реструктурирање јавних преду-
зећа и привлачење страних инвеститора, као и јачање 
демократских институција и владавине права.

Србија је фактор 
стабилности

ДрУГи о НаМа...

вУЧић За CNN

Наставак успешне сарадње 
између СНС и овП
Делегација СНС, у чијем саставу су били чланови Савета за 
међународну сарадњу Никола ерић, ања ровић, Немања 
јоксимовић и радослав Марјановић, угостила је делегацију 
омладине аустријске народне партије (овП), на челу са До-
миником шротом. иначе, председник омладине аустријске 
народне партије је Себастијан курц, министар иностраних 
послова аустрије. Представници делегације СНС и овП 
разговарали су о успостављању званичне сарадње између 
подмладака политичких странака. Сарадња са омладином 
овП-а, допринеће бољем дијалогу, размени идеја и искуства, 
и унапређењу политике према младима, у Србији и аустрији.

Подмладак аустријских народњака и српских напредњака



Премијер александар вучић увео је још новина у рад српске владе: седни-
це не морају увек да се одржавају у београду, а ни министри не морају да се 
возе искључиво службеним аутомобилима. тако су сви министри, на челу 
са премијером, 28. јула, аутобусом кренули у Ниш, на свечану седницу 
владе, поводом обележавања 100 година од почетка Првог светског рата.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


