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 Драги пријатељи, 

За нама је 2013. година у којој смо започ-
ели многе послове, повукли многе тешке 
потезе и покренули Србију са мртве 

тачке. Желим да вам се захвалим на трпељиво-
сти и стрпљењу, зато што знате да радимо те-
жак посао и што верујете у нас. Желим да вам 
се захвалим на подршци, раду, истрајности, и 
да вам обећам да ћемо, у свакој наредној годи-
ни, радити још напорније. 

Сматрам да је од изузетног значаја да у 2014. 
години изађемо пред грађане Србије са плат-
формом, визијом, односно акционим планом 
Српске напредне странке, за време које је пред 

нама. Јасно је да смо управо ми најодговорнији за будућност нашег народа и 
наше земље. Зато желим да изађемо са конкретним планом, да људи тачно 
виде шта је наша визија и да објаснимо како ћемо је остварити, да то не би 
био само списак лепих жеља.

Дакле, с једне стране, имамо одговорност у досадашњем раду и позив на још 
већу одговорност у будућем раду, што су већ познате ствари, а са друге стра-
не, имамо новину - акциони план за наредних неколико година, са којим ћемо 
изаћи пред грађане Србије.

Ово пишем зато што је наш посао да још више подижемо лествицу, да се по-
нашамо много одговорније него што су се понашали сви други, чак одговор-
није него што смо се и сами понашали. Важно је да се стално преиспитујемо, 
да будемо самокритични и да се коригујемо, јер само тако можемо да напре-
дујемо.

Верујем да ће Србија у 2014. години бити ближа Европској унији, да ће нас-
тавити изванредну сарадњу са Русијом и Кином и многим другим земљама, 
са Емиратима. Уверен сам да ћемо моћи да изменимо бројне законе, којима 
ћемо, пре свега, још снажније привлачити стране инвеститоре. Иако је 2013. 
већ била три пута боља од 2012. године, очекујем да наредна година буде 
најмање два или три пута боља него 2013. година, по питању директног упли-
ва страних инвестиција. 

Волео бих да се сви, у наредној години, прихватимо више посла, да више ра-
димо, а мање да причамо, и једни друге да оптужујемо. Морамо бити свесни 
тога да будућност зависи од нас самих. 

Желим вам свако добро и срећне празнике, да их проведете у радости са 
својим породицама, и поручујем вам да, док има људе попут вас, Србија има и 
добру будућност.

Београд, децембар 2013.
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СВИМ ЧИТАОЦИМА 
ЧЕСТИТАМО 

НОВОГОДИШЊЕ И 
БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ

Оно што је другим странкама у Србији немо-
гуће и незамисливо - освојити 40, па и више 
од 50 одсто гласова грађана на изборима, 
напредњаци, на челу са својим председни-
ком, Александром Вучићем, остварују са ла-

коћом. Тако су последњи избори у 2013. за локалне пар-
ламенте општина Вождовац, Костолац и Оџаци, донели 
величанствене победе Српске напредне странке, које су, 
међутим, само део победничког низа, јер су се тријумфи 
низали на сваком месту, у сваком граду, где је било из-
бора - Врбасу, Ковину, Земуну, Зајечару, Апатину, Косје-
рићу. Када се овоме додају победе на изборима за савете 
месних заједница широм Србије, као и допунски избори 
за посланичка места у Скупштини Војводине, у Зрењанину 

и Србобрану, добијамо резултате које ниједна странка на 
овим просторима није остварила откако је парламента-
ризма у Србији. 

И што је још упечатљивије, како се 2013. година ближи-
ла крају, победе су биле све убедљивије, са одавно пређе-
ном надполовинском већином и све већом разликом у од-
носу на другопласиране. Како је и сам Александар Вучић 
те ноћи, 15. децембра, рекао, СНС је сама освојила више 
гласова него сви други учесници избора заједно, и то у 
све три општине. Напредњаци су победили и тамо где су 
већ четири године били на власти, као и тамо где су били 
опозиција, подједнаке успехе побрали су и у централној 
Србији, Београду и Војводини. 

Рејтинг Српске напредне странке читавих годину дана 

У ЖИЖИ

СНС ИНФОРМАТОР 10/2013  |  3

Александар Вучић приликом обраћања медијима у изборној ноћи, 
15. децембра, у просторијама СНС на Бањици

ПОБЕДНИЧКИ 
НИЗ

СНС је сама освојила 
више гласова него сви 
други учесници избора 
заједно, и то у све три 
општине - у Костолцу, 
Вождовцу и Оџацима. 
Напредњаци су 
победили и тамо где су 
већ четири године били 
на власти, и тамо где су 
били опозиција, подјед-
наке успехе побрали су и 
у централној Србији, 
Београду и Војводини



У ЖИЖИ
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био је изнад 40 одсто, што никада није пошло за руком 
ниједној политичкој партији у Србији. На завршном ми-
тингу СНС на Вождовцу, у препуној хали Спортског цен-
тра „Бањица“, више од четири хиљаде људи аплаудирало 
је Александру Вучићу, без престанка, скоро десет минута. 
Опљачкани и понижени грађани Србије подигли су глас и 
рекли да хоће да га следе, да хоће да иду напред, да нема 
више повратка у прошлост. Одавно су препознали човека 
коме није циљ да увећава своју имовину, већ некога ко је 
циљ поставио високо изнад себе и личних интереса, који 
жели да уради нешто за свој народ и земљу.  

„Издали смо лопове, криминалце и тајкуне, а Србију 
ћемо бранити увек и на сваком месту. Крајем 2014. осе-
тићете да можемо да живимо боље. Учинићемо све да 
земља изађе из економске кризе, да се поштују ред, дис-
циплина и правна држава. Тајкуни неће бити ти који уп-
рављају Србијом, већ ће управљати они које народ бира. 
Кренули смо да се боримо, да доводимо ствари у ред, да 
успоставимо владавину права и на сваки могући начин по-
кушамо да реформама променимо економски ток“, пору-
чио је грађанима Александар Вучић.

По његовим речима, већ сада се виде резултати рада и 
напора током претходних месеци. Наше партнерство са 
„Етихадом“, после свега два месеца од када су преузели 
руковођење, доноси резултате. Број путника повећан је за 

13 одсто. До краја године имаћемо пет, уместо шест ави-
она, а до марта имаћемо, као што је речено, свих 10 ави-
она. Потписана су и формално завршена два значајна зајма 
за нашу пољопривреду, под најбољим могућим условима. 
Стигло је 200 милиона долара за наводњавање и за наше 
пољопривреднике, сада само чекамо пројекте. 

Посебно је важно то што први пут у трећем кварталу 
имамо раст индустријске производње од 3,2 одсто. Успе-
ли смо да покривеност увоза извозом са 59 одсто, поди-
гнемо на 72 одсто. Ове године имамо најнижу инфлацију 
у последњих 10 година. 

Помаци су оставрени и на другим пољима. Завршавају 
се истраге 24 спорне приватизације и многих других пред-
мета, а истовремено се наставља борба против оних који 
растурају дрогу и трују нашу децу. Европска комисија је 
акцију „Гром“ оценила као једну од најбоље спроведених 
у целој Југоисточној Европи, а очекује се и скори почетак 
преговора са Европском унијом.

„Пред Србијом је нимало лак период, јер је претходна 
власт све разорила, приватизацијом уништила оно што 
су пензионери и грађани створили, оставили су празну и 
спаљену кућу, коју прво морамо очистити. Наш посао је 
да, у наредном периоду, сви радимо више, да покушамо да 
мењамо себе, како бисмо могли да променимо Србију, и да 
коначно живимо боље“, поручио је Александар Вучић. 

„Гром” у срце 
криминала

Биро за координацију служби безбед-
ности Србије, на чијем челу је Александар 
Вучић, покренуо је полицијску акцију 
„Гром“, против осумњичених за трговину 
дрогом. У овој акцији, приликом претреса 
више од 900 локација, на 300 локација 
заплењено је више од 21 килограма дроге 
и приведена су 124 осумњичена. От-
кривена је лабораторија за производњу 
наркотика, а заплењено је 27 пиштоља, 
16 пушака, један пушкомитраљез, четири 
бомбе и 525 грама пластичног експлозива. 
Кривичне пријаве поднете су против 180 
људи и очекује се да ће бити поднете про-
тив још око 100 осумњичених за трговину 
дрогом. 

Акцију „Гром“ похвалили су и функци-
онери Европске комисије и честитали су 
Србији на добро обављеном послу. Поред 
похвала за „Гром”, генерални директор ЕК 
за Западни Балкан, Жан Ерик Паке, и неко-
лико других функционера, похвалили су и 
уништавање велике количине заплењених 
наркотика у ТЕ „Никола Тесла”.

„За акцију „Гром“ полиција и Тужилаш-
тво заслужују велике похвале. Први пут 
једна таква операција није унапред “про-
цурела”, као што се то раније догађало са 
сличним операцијама, јер су наркодилери 
имали своје људе у власти, од којих су 
добијали информације и избегавали при-
вођења. Зато имамо овакве резултате”, 
рекао је Вучић.

Срдачни сусрет: У разговору са грађанима Јајинаца
Поруке Српске напредне странке стигле су до сваке куће на Вождовцу
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Медији из света, али и земаља 
некадашње Југославије, 
извештавали су о борби про-

тив корупције у Србији, коју пред-
води први потпредседник Владе и 
први човек СНС, Александар Вучић. 
Загребачки „Вечерњи лист“ пише 
да је Вучић најавио нова хапшења 
тајкуна, који су дошли до богатства 
узимајући кредит за кредитом, без 
правог покрића, или су један друго-
ме давали јемства. Вучић тврди и да 
је тајкуне штитила претходна власт, 
што значи у првом реду Демократ-
ска странка, у време када је на ње-
ном челу био Борис Тадић.

О борби против корупције писао 
је и немачки „Зидојче цајтунг“. 
Лист подсећа да је Вучић одлучио 
да је време да од Мирослава Миш-
ковића, који је омражен у народу, 
направи пример. Са хапшењем 
Мишковића, по речима Вучића, 
две ствари су у Србији доказане: 
прво, да нико није недодирљив и 
друго, да је држава јача од сваког 
појединца.

Сарајевски „Дневни аваз“ писао 
је о споразуму Србије и БиХ који 
ће омогућити још успешнију бор-
бу две државе против криминала. 
Споразумом се постиже и ефекат 
веће сигурности за наше грађане, 
поручио је Вучић, и додао да се ис-
товремено тим документом шаље 
јасна порука, свима који су с друге 
стране закона, да им државне, или 
било какве друге границе неће по-
моћи у обављању криминалних де-
латности, већ да ћемо добро и ус-
пешно сарађивати. „Дневни аваз“ 
наводи и да је Вучић истакао да ће 
у Србији уследити немилосрдна 
борба против криминала, и да неће 
бити могуће играти се са државом.

„Јутарњи лист“, говорећи о томе 
да још нису повучене оптужнице 
Србије и Хрватске за геноцид, 
наводи Вучићеву оцену по којој 
Србија свакако није крива за то. 
Србија се труди да очува добре 
односе и наша земља извозник је 
стабилности у региону, истакао 
је Вучић. „Јутарњи лист“ осврнуо 

се и на евентуалне ванредне пар-
ламентарне изборе. Како кажу, 
одговарали би Вучићу и СНС, јер 
су на врхунцу популарности, па би 
добили још више гласова него у 
мају 2012, а чвршћом влашћу мог-
ли би лакше да спроведу најављене 
тешке реформе.

„Дневни аваз“ објавио је и причу 
о пореклу породице Александра 
Вучића. Како кажу, његови воде 
порекло из Чипуљића код Бугојна, 
у самом срцу БиХ. Према речима 
локалног свештеника Славише 
Ђурића, Вучићи су познати као 
вредни и радни људи, а сам Алек-
сандар, иако је рођени Београђа-
нин, тамо је у детињству радио 
тешке послове. „Александар Вучић 
долазио је у Чипуљић последњи 
пут у пролеће ове године. Нас је та 
посета обрадовала, а није било ни 
полицијских сирена, много аута... 
Дошао је човек, упалио свеће овде 
у цркви, својима на гробљу. То је 
његова величина”, рекао је свеш-
теник.

ДРУГИ О НАМА      ДРУГИ О НАМА     ДРУГИ О НАМА

Рејтинг СНС читавих годину 
дана био је изнад 40 одсто, 
што никада није пошло за 
руком ниједној политичкој 
партији у Србији. На 
завршном митингу СНС на 
Вождовцу, у препуној хали 
Спортског центра „Бањица“, 
више од четири хиљаде људи 
аплаудирало је Александру 
Вучићу, без престанка, скоро 
десет минута

Вучић показао да нико није недодирљив

Аплауз трајао десетак минута: На завршном митингу 
у Спортском центру „Бањица“

Нова снага за промене: 
Штандови СНС на улицама 

Костолца
Весело: Атмосфера после проглашења изборне 

победе СНС у Оџацима



Површина: 2.260 км2

Општине: Прокупље, 
Куршумлија, Блаце и 
Житорађа

Број становника: 90.600
Седиште: Прокупље

СНС КРОЗ СРБИЈУ
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Представљамо         ТОПЛИЧКИ ОКРУГ
1. ПРОКУПЉЕ

Откако су на чело „Апотека Прокупља“ дошли напредњаци, директор др 
Дарко Лакетић и помоћник директора, Златан Миљковић, ова установа поче-
ла је боље да ради, повећали су се приходи и смањили расходи у пословању. 
Лекови и медицинска средства почели су да се наручују од добављача који 
дају најбоље услове, чиме су остварене значајне уштеде. „Апотека Прокупље“ 
2012. годину завршила је са добитком од 24 милиона динара, што се није де-
сило од 2007, јер су под влашћу кадрова ДС-а бележени само губици (2008-18 
милиона, 2009-36 милиона, 2010-35 милиона, 2011-13 милиона динара). Ова 
фирма је данас, по већини показатеља, најбоља апотекарска установа у земљи. 
Наш рад контролисао је и државни ревизор, који је у извештају констатовао да 
је пословање у потпуности у складу са законом. Укупан суфицит, од 1. јануара 
до 28.новембра 2013. године, је око 91 милион динара.

„Апотека 
Прокупље” 
има суфицит 
од 91 милион 
динара

Реконструкција водовода
КЈП „Градски водовод“ Прокупље, на чијем челу је 

напредњак Славиша Атанасковић, који је широј јавно-
сти познат по томе што је сам себи смањио плату чим 
је ступио на дужност, у октобру и новембру, ангажовао 
је све ресурсе на окончању реконструкције и изградње 
дистрибутивне водоводне мреже. Водоводна мрежа 
у ширем центру Прокупља стара је и до 55 година, па 
су азбест-цементне и гвоздене цеви дотрајале. Зато су 
учестали кварови који изискују искључење воде. Ове 
године добијена су средства из Министарства грађе-

вине и урбанизма за реконструкцију улица Даринке Несторовић, XXI српске 
дивизије и Цара Лазара, где су азбест–цементне цеви замењене полиетилен-
ским. Радови су завршени у предвиђеном року, реконструисано је 400 метара 
мреже, замењене су уличне цеви, прикључци и водомери. Водило се рачуна да, 
и током радова, потрошачи у тим улицама имају воде. Са завршетком радова, 
око 600 становника добило је воду изузетног квалитета.

Грађани ће плаћати 
колико потроше 

Пројекат реконструкције дистрибу-
тивне водоводне мреже, у улици Војводе 
Мишића и на Тргу топличких јунака, фи-
нансирају ЕУ и Влада Швајцарске, преко 
Програма европског партнерства са 
општинама ЕУ Прогрес, са 90.500 евра, 
а у пројекту са 10.000 евра учествује и 
прокупачки “Градски водовод”. Биће 
реконструисано 450 метара водовода, 
на који је прикључено 160 објеката, а 
воду из нове мреже користиће око 700 
Прокупчана. Заменом дотрајалих водо-
водних цеви очекује се уштеда у одржа-
вању водоводне инфраструктуре, као и 
смањење губитака на мрежи. Уз то, биће 
створени предуслови за тачно мерење 
потрошње воде, на основу чега ће пот-
рошачи плаћати рачуне за стварни утро-
шак. Реализацијом радова у сопственој 
режији, уштедели смо два милиона 
динара, које смо употребили за набавку 
најсавременијих алата и опреме, који су 
повећали продуктивност рада.

Зграда Општине Прокупље

Др Дарко Лакетић у обиласку 
прокупачких апотека

Атанасковић
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Представљамо         ТОПЛИЧКИ ОКРУГ

Највећи проблеми 
округа: незапосленост, 
миграција ка већим 
центрима, што 
проузрокује драстично 
смањење броја 
становника

СНС је на власти у општинама 
Прокупље и Куршумлија

Најсавременија 
технологија у Поточићу

Радови на изградњи водоводне мреже у селу Поточић у заврш-
ној су фази, а средства од четири милиона динара, обезбедила је 
Општина Прокупље. Водоводна мрежа дуга је око три километра, 
а село је, 19. новембра, прикључено на водосистем Бресница. Први 
пут је примењена нова технологија у изградњи водоводне мреже 
са полиетиленским цевима и полиетиленским фитинг компонен-
тама, које се спајају електрофузионим заваривањем. Ова техно-
логија је економичнија, трајнија и поузданија, а специфична је јер 
се могу давати кућни прикључци док је мрежа под притиском. 
До сада је прикључено 54 домаћинстава и око 200 мештана већ 
користи воду из новоизграђеног водовода, а до краја године се 
очекује прикључење и осталих 90 домаћинстава.

ПРОЈЕКТИ КОЈЕ СМО ПОНУДИЛИ
Санација водоводне мреже
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СНС КРОЗ СРБИЈУ

2.

Настављамо са радовима Формирамо спортска 
друштва

КУРШУМЛИЈА

Уређење пијаце, нови камиони и контејнери
Набављен је камион смећар и 78 контејнера (донација Владе Јапана), а оче-

кује се набавка још једног смећара. Ускоро ће бити завршена капела на град-
ском гробљу у Данковићу, реновиране су  просторије продавнице погребних 
услуга. Урађена је прва фаза пројеката уређења зелене пијаце, направљено је 
20 нових и реконструисано је 20 дотрајалих тезги, а уређен је и део водово-
дне и канализационе мреже.

Општина Куршумлија, преко Дирекције за изградњу, финансирала је ас-
фалтирање око три километра путева у граду. Асфалтом је пресвучен магис-
трални пут Ниш-Приштина, у дужини од четири километра, у сарадњи са пу-
тевима Србије, изграђена је зграда лабораторије за потребе Дома здравља, 
у сарадњи са Владом Швајцарске, преко Програма европског партнерства са 
општинама, за предузетнике је издвојено 15 милиона динара, а средства су 
уложена у запошљавање 70 радника.

Путеви, лабораторија,
запошљавање...

Радило се на уређењу спорстког центра 
и зелене пијаце
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Социјална заштита
У Општини Куршумлија живи 3.775 људи старијих од 65 година, од којих 1.847 нема 

редовно месечно примање. Зато реализујемо два програма у сарадњи са Министар-
ством рада, запошљавања и социјалне политике, вредности три милиона динара, који 
се односе на помоћ у кући за стара лица. Запослили смо 12 геронтодомаћица, које 
обилазе 63 старачка домаћинства. Овим пројектима, жене су добиле запослење, а 
стари више нису сами и изоловани. Одлуком Општинског већа, сва деца школског 
узраста, из социјално угрожених породица, добијају бесплатну ужину. Због велике 
разуђености територије, екипе Дома здравља једном месечно обилазе и контроли-
шу здравље сеоског становништва. Особама са посебним потребама, током ове го-
дине, подељено је више од 600.000 динара новчане помоћи. За куповину моторних 
инвалидских колица, Наташи Ристовић, девојчици оболелој од церебралне парализе, 
Општина је дала 100.000 динара, а осталих 150.000 динара сакупили су грађани, уд-
ружења и истакнути привредници из редова СНС. Запослили смо десет инвалида, 
преко конкурса за јавне радове за особе са инвалидитетом. Свакодневно помажемо 
социјално угрожено становништво једнократном новчаном помоћи и лековима. Око 
250 студената и 500 средњошколаца, чија примања у породици не прелазе 45.000 
динара, од Општине добијају месечну стипендију. За породиље у радном односу из-
двајамо 40.000 динара једнократно, а за породиље које нису у радном односу 20.000 
динара месечно, током годину дана. Општина је купила књиге свим основцима од 
петог до осмог разреда. 

Помоћ 
пољопривредницима

Пољопривредним произвођачима до-
дељена су 24 пластеника за повртарску 
производњу, а за развој пољопривреде у 
2013. било је обезбеђено 15 милиона ди-
нара. Општина Куршумлија учествује са 
50 одсто, од укупних новчаних средстава 
која улажу пољопривредни произвођачи. 
Ова акција први пут се спроводи на тери-
торији Општине Куршумлија и има много 
заинтересованих. Циљ је повећање повр-
шина под воћарским културама, повећање 
обима производње и запошљавање ста-
новништва у сеоским срединама, како би 
остали на породичним газдинствима.

Улагање 
у инфраструктуру

У Марковићу је додата пумпа са регулато-
ром фреквенције, чиме је смањена потрошња 
електричне енергије и избегнути су кварови, 
због којих је насеље често остајало без воде. 
Комплетно је реконструисана зграда водо-
вода, из 1933. године, чиме су побољшани 
санитарни услови. Набављен је ормар за 
поправку фактора снаге за бунарске пумпе. 
у згради старог водовода, реконструисана је 
стара подстаница водовода, замењен је ин-
филтрациони слој на базенима Изворишта 
Топлица, изграђен је магистрални цевовод, 
очекује се завршетак резервоара на Боро-
вњаку, реконструисане су и рађене нове во-
доводне и канализационе мреже.

Сарадња са 
универзитетом из Русије

Народна библиотека из Куршумлије и 
А.Д.Планинка из Куршумлије, примила је 
20. oктобра делегацију руског Белгород-
ског државног универзитета „В. Г. Шу-
хов“, са којим је у претходном периоду 
остварила културну сарадњу. У плану је 
побратимљење Општине Куршумлија са 
овим градом из Русије, као и сарадња у 
другим областима.

Улагање у 
Спортски центар
Уредили смо круг Спортског центра, 
инсталирали постројење за грејање 
(средствима ЕУ Прогреса и Општи-
не), набављени су ПП апарати и 
постављен електронски систем за 
дојаву пожара, уведен је видео-над-
зор и направљен је паркинг испред 
Спортског центра.

Помажемо поплављеним 
суграђанима

ОО СНС Житорађа, на челу са Синишом 
Илићем, помогао је угроженом суграђанину Пе-
тернел Маријану, иначе ратном војном инвали-
ду, који живи са супругом, двоје деце и мајком, 
у Пејковцу, месту четири километра удаљеном 
од Житорађе, коме је поплава оштетила кућу. 
Активисти СНС наставиће да помажу овој поро-
дици у потребним физичким радовима.  

3. 4.БЛАЦЕ ЖИТОРАЂА

Школа за пример
Основна школа „Стојан Новаковић“, 
коју води повереник ОО СНС Блаце, 
Зоран Јозић, захваљујући његовом 
личном залагању, опремљенија је од 
других школа у округу. Обезбеђен је 

интернет у свим кабинетима и учио-
ницама, око 100 рачунара, пројекто-
ри, наставна средства и нов намештај 
у већини учионица. Реконструисани 
су санитарни чворови у школи, уређе-
ни су двориште и школска игралишта, 
омогућени су бесплатни излети за све 
ученике који имају добре резултате на 
такмичењима, омогућена су бесплатна 
путовања ученицима и наставници-
ма на Сајам књига и Фестивал науке.  
Обезбеђено је више од пола милиона 
динара за ученике слабијег материјал-
ног стања за набавку уџбеника, прибо-
ра, плаћање екскурзија, као и бесплатан 
излет на Копаоник, са Школом скијања, 
за више од 350 ученика.

Опрема за пластенике као помоћ повртарима

Обезбеђено 100 компјутера 
за основну школу
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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОД ЈАНУАРА ДО ДЕЦЕМБРА

ЧОВеК који је
Председник Српске напредне странке и први 

потпредседник Владе, Александар Вучић, без кон-
куренције је особа која је обележила 2013. годину. 

Његова визија, енергија, идеје које без одлагања спро-
веди у дело, напори да уради и оно што на први поглед 
изгледа немогуће, самопрегор и тражење максимума од 
себе и од других, довели су до тога да сви заједно у 2014. 
улазимо са више оптимизма. 

Током минуле године, Александар Вучић наставио 
је одлучну борбу против корупције и криминала, пред 
лице правде извео је до тада недодирљиве људе, срео 
се са многим утицајним људима из света политике и на 
Истоку, и на Западу, са којима је разговарао о инвести-
цијама у Србију, смогао снаге да, после много година 
пасивног чекања и гурања проблема под тепих, развеже 
косовски Гордијев чвор и доведе Србију неколико кора-

ка ближе Европској унији, истовремено бескомпромисно 
штитећи интересе српске државе и грађана на Косову и 
Метохији.

Успео је да продрма Србију, са уклони жабокречину 
која се ухватила на свим пољима, да пробуди људе и вра-
ти наду. Допринео је да у Владу уђу нови министри, како 
би се снажније кренуло у економске реформе и битку за 
бољи живот грађана.    

Упркос државничким обавезама, нашао је времена 
да обиђе многа места по Србији, да саслуша грађане и 
покуша да реши њихове проблеме, да посети страначке 
општинске и градске одборе, да разговара са радницима 
српских фарбрика, на чијем раду почива привреда земље, 
да обиђе војне полигоне, помогне социјално угроженим 
породицама, тешко болесној деци, обиђе установе култу-
ре, православне храмове, наше људе на КиМ...

ЈАНУАР

МАРТ

ФеБРУАР

Шеик Мухамед бин Зајед ал Нахјан  
у првој посети Београду

Уношење бадњака у страначке просторије

У посети Копненој зони безбедности

Свечани дочек приликом 
посете Републици Анголи

У посети рањеној деци 
у Косовској Митровици

На сајму наоружања у УАЕ

Дан Војне академије
Са Вилијамом Хејгом, британским министром 
иностраних послова, током посете Лондону
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вратио наду 
СРБИЈИ

„Српска напредна странка рођена је из потребе Србије да преживи. 
Ми ризикујемо и кажемо истину када је истину тешко поднети, јер 
посао који радимо могућ је само уз консензус. Одлука да платимо 
цену, да стигнемо време, превазилази моћи једне странке. Такве 
одлуке траже договор народа, важно ми је да наше одлуке подржи 
народ. Људи ће истрпети муку, ако виде правду.“

Александар Вучић:

АПРИЛ

ЈУН

МАЈ

Са Весном Пусић, 
министарком спољних 

и европских послова 
Хрватске

Приликом 
уручивања по-
моћи за 
лечење мале 
Љубице 
Адамић 
у Засавици

Предизборна кампања за 
локалне изборе у Земуну

Дочек Гвида Вестервелеа, 
министра спољних послова 
Немачке

Са премијером Италије, Енриком Летом, 
приликом посете Риму

У обиласку РТБ Бор

На сајму наоружања и војне опреме у Београду
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„Моја порука за оне који хоће да врате 
Србију у муљ и жабокречину, криминал 
и лоповлук, из којих ће само они 
излазити богатији, а народ бити све 
сиромашнији, јесте: вичите колико 
хоћете, заузимајте медије колико 
хоћете, купујте политичаре колико 
хоћете, Србију победити нећете! Крајем 
2014. године и сами ћете осетити да је 
кренуло на боље и да живимо боље.“

Александар Вучић: СеПТеМБАР

ЈУЛ

АВГУСТ

Предаја 20 
санитетских возила 

које је НР Кина 
донирала Војсци 

Србије

Са редитељем Емиром Кустурицом, 
приликом посете Андрићграду

Уручење официрских сабљи У фабрици „Горење“ у Зајечару

Обраћање на седници Главног одбора СНС

Посета Општинском одбору СНС у Ћићевцу
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„Прославили смо пет година 
постојања Српске напредне 
странке, величанственим спек-
таклом у Арени. Србија је видела 
колико људи подржава наше 
идеје рада, реда, посвећености, 
марљивости и поштења, све оно 
за шта се СНС бори од првог 
дана. Сада је време да се учини 
још један корак напред. Могу 
да вам обећам да ће политика 
Владе у наредном периоду бити 
напредак и оздрављење привре-
де, стварање повољног инвес-
тиционог амбијента, довођење 
инвеститора и отварање нових 
радних места. Уложићу сву своју 
снагу и енергију у то да људи у 
Србији живе боље. То неће бити 
ни лако, ни једноставно, јер смо 
дотакли дно, и сада морамо да 
градимо кућу из почетка.“

Александар Вучић:

ОКТОБАР

ДеЦеМБАРНОВеМБАР

Спектакуларна прослава петогодишњице СНС у Арени

Са председником Србије, 
Томиславом Николићем

У авиону „ербас 319“, делу флоте компаније „Ер Србија”

Потписивање Меморандума о разумевању са шеиком Калдуном Камифом 
ал Мубараком, директором „Мубадале“

Током кампање за локалне изборе на Вождовцу
На отварању 

Мешовитог 
комитета за 

економску и 
научно-технолошку 
сарадњу са Алжиром

Отварање погона 
немачке компаније 
„Грамар“ у Алексинцу
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СНС НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Напредњак Бојан Јаковљевић, посланик у Народној скупш-
тини Републике Србије из Лепосавића и члан ГО СНС, по-
сле завршетка другог круга избора на КиМ, каже да треба 

што пре заборавити шта се дешавало током изборног процеса, и 
видети шта и како даље. Косово и Метохија, по његовим речима, 
још дуго ће бити “тема,” и на домаћој, и на међународној сцени. 

- Моја очекивања иста су као и очекивања готово свих Срба са 
КиМ, и оних који су изашли на изборе, и оних који нису, јер сви 
заједно очекујемо, пре свега, да КиМ остане саставни део Репу-
блике Србије, а самим тим да задржи директну везу, пре свега у 
смислу финансирања и очувања институција, као и очувања плат-
ног промета са Републиком Србијом, што је услов нашег опстанка. 
Уколико то успемо, очекујем да ће доћи и до побољшања квали-
тета наших живота. Да  ли ће то тако и бити, у великој мери, зави-
сиће од способности, пре свих, самих Срба на терену, и њиховог 
међусобног поверења, као и искрености једних према другима.

Да ли верујете да ће формирањем ЗСО коначно бити смањене 
тензије и да ће у будућности и на северу КиМ на ред доћи теме 
о бољем животном стандарду и отварању радних места?

СРБИМА је потребно 
међусобно помирење

БОЈАН ЈАКОВЉЕВИЋ, народни посланик

- Тешко да би, у овом тренутку, у Србији нашли човека који би имао 
храбрости да се ухвати у коштац са свим проблемима које држава има, 
а да то буде заиста у корист и државе, и грађана (а не у личну, 
или корист своје странке), осим Александра Вучића     (Бојан Јаковљевић)

Није моја кућа једина нападнута
Ви и ваша породица били сте на мети оних који желе да 

дестабилизују ситуацију на КиМ. Како може да се поправи 
безбедносна ситуација, да би људи и њихова имовина били 
сигурнији?

- Није моја кућа, нажалост, једина нападнута. Ту су и 
куће мојих рођака, браће, чак ми ни деца нису остала по-
штеђена, као ни многа деца, ни имовина других Срба. За 
ових 14 година, много је било таквих случајева. Чини се да 
су албанске главешине развијале „сарадњу“ са онима који 
су за „адекватну надокнаду” спремни на криминал, пљач-
ке, туче, па чак и убиства, а све у циљу  проглашавања се-
вера КиМ за криминогену и нестабилну средину. Наравно, 
да не помислите да кажем да на северу КиМ, међу Србима, 
није било, и нема криминала. Има га и те како, али он је, и 
по тежини, и по количини, промил у односу на криминал 
на албанској страни. Поражавајуће је што припадници на-
длежних међународних мисија нису открили, нити осуди-
ли починитеље готово ни у једном кривичном делу, иако 
„сви у селу“знају ко је та кривична дела починио. Не знам 
да ли су били на „истом задатку“ са Албанцима, или имају 
страх од њих, али чињеница је да готово ниједна међуна-
родна мисија на КиМ није оправдала себе, у овом, па и у 
многим  другим сегментима својих надлежности.  

Како видите КиМ за 10 година?
- Видим га исто онако како су га видели Срби после пола 

хиљаде година османлијског царства на њему. Слободно.

- И те теме, у највећем делу, зависе од онога што је био одговор 
на ваше прво питање. Заједница српских општина неће функцио-
нисати сама од себе. Смањење тензија на терену биће директно 
везано за њене надлежности. Од “количине” надлежности за које 
се њени представници буду изборили, зависиће и да ли ће доћи до 
смањења или повећања тензија. Када будемо видели предлог Ста-
тута ЗСО, који треба да регулише те надлежности, моћи ће прециз-
није да се одговори на ово питање. Од тих надлежности зависиће, 
не само животни стандард Срба и отварање нових радних места, 
већ и очување постојећих, као и, рекао сам већ, сам опстанак Срба. 
Уколико, онако како најављују представници државе, те надлеж-
ности буду такве да омогућавају да, кроз ЗСО, задржимо све ин-
ституције Републике Србије, које сада постоје, и не само задржимо, 
већ их и ојачамо, Срби имају шансу. Уколико тога не буде, пре или 
касније, Срби ће оданде нестати, јер и сада је стање такво, да тамо 
где нема српских институција, нема ни Срба, насупрот томе, тамо 
где их има, како год оне биле слабе, тамо Срба има. Једном речју, 
Срби не могу опстати на КиМ без директне везе са Србијом.

Колико су људи на КиМ свесни доприноса СНС и њеног ли-
дера, Александра Вучића, нормализацији односа и решавању 
отворених питања, зарад бољег живота грађана?

- Србија је политички притиснута са свих страна. Ти притисци, 
нажалост, имају снагу да изазивају многе унутрашње потезе, који 
се, под другачијим околностима, готово сигурно, не би повукли. 
С друге стране, економско стање државе је такво да је смањена 
могућност одупирања тим притисцима, тако да позиција СНС, као 
најјаче странке у држави, и стожерне странке у Влади, а, пре свега, 
њеног председника и првог потпредседника Владе, Александра 
Вучића, најблаже речено, није нимало лака, па ако хоћете, ни за-
видна. Тешко да би, у овом тренутку, у Србији нашли човека који 
би имао храбрости да се ухвати у коштац са свим проблемима које 
држава има, а да то буде заиста у корист и државе, и грађана (а 
не у личну, или корист своје странке), осим Александра Вучића. 
Што се тиче тога колико су Срби са КиМ свесни напора које Ву-
чић и СНС чине, они су то показали одзивом на изборе. Чак и они 
који на изборе нису изашли, пре свега мислим на један број Срба 
са севера КиМ, а морам да признам не мали број, нису се на тај 
корак одлучили зато што су против Вучића и СНС, већ зато што 
страхују да изласком на изборе губе егзистенцију и опстанак, тако 
да и за њих треба имати разумевања. Из тог угла гледано, у овом 
тренутку, Србима са КиМ преко је потребно, пре свега, међусобно 
помирење, без освета једних другима, и ту би управо Александар 
Вучић могао да, својим несумњивим ауторитетом, много помогне, 
што би, свакако, било корисно и за саме Србе на КиМ, и за државу, 
и Србију у целини. Било би погубно свако даље продубљивање 
подела међу ионако малобројним Србима.
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СНС У САВЕТУ ЕВРОПЕ

У јануару се навршава годину дана 
откако је народна посланица Алек-
сандра Ђуровић, чланица Гла-

вног одбора СНС, изабрана за једног од 
потпредседника Парламентарне скупшти-
не Савета Европе. У разговору за „СНС 
Информатор“, она каже да јој је први од-
лазак у Стразбур, на седницу ПС СЕ, ау-
томатски значио и ступање на дужност 
потпредседника, и овако описује утиске: 

- Сваки посао који преузмем схватам 
изузетно одговорно, а у овом случају у 
питању је било представљање моје земље, 
у једној тако важној међународној инсти-
туцији, и зато тај први одлазак у Стразбур 
памтим као врло стресан, јер сам у сваком 
тренутку била свесна изузетно велике 
одговорности. На дневном реду било је 
разматрање новог извештаја известиоца 
ПС СЕ, Бјорна Вон Сидова, о ситуацији 
на Косову, и мој први говор у пленарној 
сали био је управо поводом тог извештаја. 
Имала сам доста предрасуда према Саве-
ту Европе, мислећи да ће првобитни пред-
лог о модалитетима учешћа представника 
косовске скупштине у раду ПС СЕ бити ус-
војен, без обзира шта ми мислимо о томе. 
Међутим, када сам изнела јасан став да 
је за Србију неприхватљиво да се предс-
тавницима косовске скупштине омогући 
право обраћања у пленарној сали, и после 
разговора које сам обавила са високим 
званичницима ПС СЕ, тај предлог је из-
мењен, чиме су директно изашли у сусрет 
захтевима Србије. Тада сам схватила да се 
ставови Србије слушају и уважавају и да 
имамо доста простора за успешан наступ 
у Стразбуру. 

Какве сте имали активности током 
претходне године?

- Година је била изузетно успешна за 
српску делегацију, били смо активни и 
примећени у свим темама које су биле ак-
туелне током године, која је за нас значај-
на и зато што је јубиларна. Наиме, Србија 
ове године слави десетогодишњицу члан-
ства у СЕ. Пошто нема довољно простора 
да набројим све овогодишње активности, 
издвојићу оно што је, по мени, најзначај-
није, а то је долазак председника Србије, 
Томислава Николића, у Стразбур, 3. ок-
тобра, и његов изузетно успешан наступ 
у пленарној сали, пред посланицима 47 
земаља. Интересовање је било огромно, 
близу 50 посланика јавило се да му поста-
ве питања, а ја не памтим да сам добила 
толико честитки за нечији говор, као тај 
дан у Стразбуру, од колега посланика 
из различитих земаља, поводом наступа 
председника Николића. Била ми је велика 
част што сам, као шеф делегације Србије, 
дочекала нашег председника и врло сам 
поносна што сам била део тог успеха. То је 
један од оних изузетних дана које памтите 
цео живот и увек са поносом помињете. 

Председник ПС СЕ, Жан Клод Мињон, 
био је гост на прослави петогодишњице 
СНС. Какве је утиске понео из Београда?

- Жан Клод Мињон је првенствено ве-
лики пријатељ Србије, а могу да кажем да 
га сматрам и својим личним пријатељем. 
Када сам први пут дошла у Стразбур и 
постала његов потпредседник, срдачно 
ме дочекао, рекао да изузетно поштује 
Србију и да је ту да помогне, ако нам је по-
требна нека помоћ. Ту подршку никада не 
могу да заборавим. Када сам га позвала на 
прославу петогодишњице СНС, одмах је 
прихватио, иако је било коментара да баш 
и није уобичајено да председник ПС СЕ 

Ставови Србије
се уважавају

Морамо да истрајемо
Какво је расположење у СЕ у вези са датумом почетка приступних преговора о 

прикључењу Србије ЕУ?
- У СЕ Србија је већ део европске породице, поштована и прихваћена. Сва-

ки корак напред, који направимо на путу ка чланству у ЕУ, изузетно је добро 
испраћен од стране европских парламентараца из ПССЕ, који увек истичу снаж-
ну подршку добром правцу којим је Србија кренула. Обично ми кажу да није 
лако проћи процес преговора, разговарамо о њиховим искуствима, добрим и 
лошим стварима које процес носи са собом, али закључак је увек идентичан 
-  морамо да истрајемо. Морамо да пређемо све тешкоће, свесни великог циља, а 
када успемо у томе и модернизујемо Србију, наша деца ће бити поносна на нас. 
Од тога веће награде нема. 

АЛЕКСАНДРА ЂУРОВИЋ, народна посланица

иде на политичке скупове. Био је импреси-
ониран добром организацијом, огромном 
подршком народа коју имамо, енергијом 
коју носимо и, посебно, великим бројем 
младих људи на високим позицијама. Ре-
као је да му је изузетно драго што је до-
шао и то видео, јер сада истински верује 
да је Србија на добром путу. Исте утиске 
понели су и остали високи гости из ПС СЕ: 
председник ЕПП групе, Педро Аграмунт, 
и бивши словачки премијер, Миклош Џу-
ринда. Њиховим доласком у Београд по-
казали смо Србији колико је СНС пошто-
вана у Европи, а гостима колику снагу и 
подршку СНС има у Србији. 

На пролећном заседању ПС СЕ, СНС је 
примљена је у политичку групу Европс-
ке народне партије, најјаче политичке 
фракције у СЕ и у Европском парламен-
ту. Шта то конкретно значи за СНС?

- СНС је у априлу постала пуноправни 
члан ЕПП групе у СЕ, чиме смо, у потпу-
ности, позвани да преузмемо активан рад 
у склопу ЕПП групе у ПС СЕ. У ПС СЕ је 
јако тешко радити, ако не припадате не-
кој политичкој групи. Тај статус сличан је 
статусу самосталних посланика у Народ-
ној скупштини РС. У Савету Европе, ЕПП је 
најзначајнија, најутицајнија и најбројнија 
политичка група, која окупља више од 200 
посланика из целе Европе. То је било при-
знање за наш рад и циљеве за које се зала-
жемо, пут евроинтеграција, борбу против 
корупције и криминала, добру регионал-
ну сарадњу... Као неко ко од првог дана 
нашег чланства редовно присуствује свим 
састанцима ЕПП групе, могу да потврдим 
да се глас СНС уважава једнако као и глас 
било које странке из Европе.
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5. Клокот
Победа нашег кандидата

Напредњака Срећка Спасића, кандидата ли-
сте Српска, за градоначелника новоформиране 
Општине Клокот, и у првом, и у другом кру-
гу, подржала су наша браћа из Грчке, на челу 
са Христосом Алексопулосом, председником 
Националног савета Грка у Србији. Спасић је 
однео победу у другом кругу за председника 
Општине Клокот са 1.019 гласова, испред Саше 
Мирковића, кандидата СЛС, који је имао 854 
гласа.

6. Жагубица
Обилазак МО

Обилазили смо МО и разговарали са мешта-
нима о проблемима и плановима, промовисали 
смо СНС и привлачили нове чланове. На про-
славу петогодишњице Странке, из Жагубице је 
кренуло око 100 чланова. На Свету Петку, оку-
пили смо се у цркви Свете Тројице, где смо пре-
резали славски колач, а затим смо, у странач-
ким просторијама, скромно обележили славу.

7. Тител
Наводњавање Тителског брега

Највећа инвестиција у Србији у протеклих 
25 година, изградња Јужног тока, кренула је 
из Општине Тител, 24. новембра, у атару села 
Шајкаш. Руководство Општине, на челу са на-
предњаком мр Драганом Божићем, и само је 
покренуло идејно решење за наводњавање Ти-
телског брега, највећи пројекат наводњавања у 
Србији, као и завршетак пута Мошорин-Вило-
во-Тител, чија је градња прекинута пре више 
година. Изградили смо семафорску раскрсницу 
на једној од најкритичнијих тачака у Војводи-
ни, на укрштању путева Ковиљ-Бечеј и Нови 
Сад-Панчево. Реновирали смо кров школе у 
Вилову, школу у Гардиновцима, игралиште ФК 
„Милетић“ из Мошорина, спортску салу школе 
у Тителу и спортски терен у дворишту О.Ш. 
„Исидора Секулић“ у Шајкашу. 

8. Нови Сад
Перформанс „Чујте, Срби!“

Млади СНС перфомансом су дали подршку 

српском народу на КиМ да у што већем броју 
изађу на поновљене локалне изборе у Косов-
ској Митровици, и изаберу градоначелника 
који ће радити у њиховом интересу и сарађи-
вати са институцијама Републике Србије. Мла-
ди су носили транспарент са именом чувеног 
дела др Арчибалда Рајса, „Чујте Срби! Чувајте 
се себе“, којим су желели да подсете, као што 
је Рајс својевремено упозоравао, да су Срби, 
током своје историје, више пута били разје-
дињени.

9. Нови Кнежевац
Пријаве због неправилности

На изборима за Савете МЗ, СНС је у Ђали и 
Банатском Аранђелову освојила два мандата, 
а у Српском Крстуру и Новом Кнежевцу три. У 
Ђали су биле забележене бројне неправилности, 
отворена куповина гласова и претње лекара да 
неће лечити старе и болесне, ако не гласају за 
њих, због чега смо поднели пријаве полицији.

10. Пирот
Припрема новог броја билтена

Повереништво СНС редовно одржава са-
станке, савети убрзано раде на обради мате-
ријала за ново издање „Билтена СНС Пирот“, 
извршили смо ревизију чланства и очекујемо 
страначке изборе.

11. Оџаци
Спремни за изборе

СНС, у коалицији са још пет странака, 19. но-
вембра, предала је изборну листу Општинској 
изборној комисији. Душан Маријан, носилац 
листе, на конференцији за медије истакао је 
да ће коалиција грађанима понудити способне 
људе и добре програме, који ће отворити радна 
места, решити проблем водоснабдевања... Пла-
нирамо да у сваком месту отворимо по једну 
индустријску зону, а они који раде у општин-
ској Управи морају бити свесни да добар део 
њих мора прећи у реалан сектор. 

12. Трговиште
Нови камион смећар

Захваљујући општинском руководству, обез-
беђен је нови камион за специјалну намену. Ка-
мион смећар, набављен донација ЕУ Прогреса, 
дат је на коришћење ЈП „Комуналац“, како би се 
одржавала хигијена за добробит свих грађана 
Општине. 

13. Нови Бечеј
Чувај себе, чувај друге

У Новом Милошеву напредњаци су у ве-
ликом броју добровољно дали крв. Почела је 
санација коловоза и поправка ударних рупа, 
а за 2014. годину предвиђено је много више 
средстава за овакве и веће радове. У Општини 
Нови Бечеј замењена је дотрајала туристичко-
информативна сигнализација. ОО СНС Нови 
Бечеј и Омладина СНС прикупљају гардеробу 
и обућу за социјално угрожене становнике. 
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

Председник Николић на церемонији полагања посмртних остатака 
Милунке Савић, српске хероине из Првог светског рата,  у алеју великана

„Никада није касно да се сагрешења, која 
су други направили према Србији, и њеним 
великанима, исправе“. (Томислав Николић)

Прeдсeдник Никoлић нa oбeлeжaвaњу jубилeja, 
180 година постојања Првe крaгуjeвaчкe гимнaзиje

„Првa крaгуjeвaчкa гимнaзиja 
примeр је брзoг рaзвoja 
мoдeрнe српскe држaвe. И 
тaдa, кao и дaнaс, тeжили смo 
и успeвaли дa дoстигнeмo 
Eврoпу”. (Томислав Николић)

Поправља се спортски терен. Организована 
је трибина „Чувај себе, чувај друге“, посвеће-
на безбедности младих у саобраћају, а гости 
су били и омладинци из Бечеја и Зрењанина. 
Наши омладинци помогли су колегама у Бечеју 
у хуманитарној акцији ,,Иванин осмех’’. 

14. Пожега
Акција за више деце

Акцији добровољног давања крви, у стра-
начким просторијама, одазвало се 28  давала-
ца, што је највише до сада. Неки наши члано-
ви дали су  крв више од 70 пута. Прикупљамо 
потписе грађана, како бисмо у СО изнели 
предлог за укидање обавезе плаћања вртића за 
треће и свако наредно дете у породици. Жели-
мо да охрабримо суграђане и створимо услове 
да имају што више деце. Акција је заживела на 
територији целе Општине, а спроводе је пред-
седници и чланови месних одбора СНС. 

15. Лозница
За боље водоснабдевање

За само 15 месеци, колико је напредњак Јо-
ван Маловић на челу ЈП „Водовод и канализа-
ција“, подигнута је ликвидност фирме, заврше-
на је водоводна мрежа у приградским местима, 
пуштен је у рад резервоар, чија градња је за-
почета 2006, замењене су цеви, пумпе и при-
кључци. Регулисана су стара дуговања, редов-
но се измирују обавезе према добављачима, 
смањени су трошкови и губици на водоводној 
мрежи, кварови се брзо решавају, повећан је 
проценат наплате, побољшано водоснабде-
вање у летњим месецима, обустављен је рад 
пилане која је у зони санитарне заштите, по-
већана је радна дисциплина у свим секторима.

16. Кула 
160 нових чланова

ОО СНС у Кули прославио је велико уч-
лањење, вероватно најмасовније од оснивања. 
У само једном дану, 9. новембра, Српској на-
предној странци прикључило се више од 160 
нових чланова. Тим поводом, ОО СНС Кула 
организовао је дружење, уз музику и вечеру, 
којем су присуствовали председник Општине, 
Драган Трифуновић, председник ОО СНС Кула, 
Перица Видекањић, стари и нови чланови СНС. 
Славље је уприличено у Кантини у Црвенки, 
одакле је и највише новоучлањених. Председ-
ник МО СНС Црвенка, Слободан Јовановски, 
истакао је да су нова учлањења значајно поја-
чање за СНС. Ово је још један доказ да се све 
више препознаје позитивна политика СНС, те 
се грађани прикључују у великом броју, у жељи 
да се идентификују са њом. Сви ови људи деле 
мишљење да, као симпатизери и гласачи, а по-
себно као активни чланови, могу да допирине-
су развоју и напретку Општине Кула.

17. Крушевац
Посета Хиландару

У посети манастиру Хиландар боравила је 
шира делегација из Србије. Осим породице 
градоначелника Братислава Гашића, наш град 
су представљали и председник СГ, Живан 
Николић, заменик градоначелника, Синиша 
Максимовић, чланови Градског већа, Небојша 
Пауновић, Александар Божидаревић, Зоран 
Вељковић, Иван Мијачић и Иван Аксентије-
вић, директори јавних предузећа и установа... 
У делегацији су били и градоначелници Ниша 
и Лесковца, др Зоран Перишић и др Горан Цве-

тановић, као и шеф Посланичке групе СНС, Зо-
ран Бабић, председник нишке Општине Црвени 
крст, Дарко Булатовић, председник Општине 
Ћуприја, Нинослав Ерић, и председник СО 
Деспотовац, Владан Милошевић. Делегација 
се упознала са животом српских духовника, 
обишла комплекс царске лавре и присуствовала 
светим литургијама. Посети Хиландару, прет-
ходила је посета Српском војничком гробљу на 
Зејтинлику, где је делегацију дочекао генерал-
ни конзул Србије у Грчкој, Синиша Павић. Кроз 
меморијални комплекс, госте је провео Ђорђе 
Михаиловић, и посебно се осврнуо на судбину 
српских страдалника из крушевачког краја.

18. Ниш
Оснаживање виноградарства

Тим Града Ниша, предвођен помоћником 
градоначелника, проф. др Јованом Стојковићем 
(СНС), представио је пројекат „Производно-
едукативни виноградарски дом’’, на Четвртом 
самиту јавно-приватног партнерства у Београ-
ду, који су НАЛЕД и УСАИД оцениле као један 
од осам најбољих у Србији. Циљ пројекта је 
оснаживање виноградарске производње. Град 
је уложио 3,75 милиона динара, а од приватног 
партнера очекује се адаптација зграде старе 
основне школе у Каменици, набавка опреме за 
прераду грожђа и даље активности. Град Ниш 
је домаћин Светског првенства у рукомету за 
жене. У Поповцу је почела изградња колек-
тора за отпадне воде, чиме се, поред заштите 
животне средине, стварају бољи услови за 
инвеститоре у индустријској зони „Север“ и 
решава проблем канализације. Град је опре-
делио око 12 милиона дин. за субвенциони-
сање пољопривредне производње. По ового-
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дишњим критеријумима, 151 кандидат добиће 
подстицајна средства, у износима од 20.000 до 
200.000 динара. „Посебно смо водили рачуна 
о младима, пред којима је будућност у произ-
водњи хране и које треба додатно мотивисати 
да остану на селу, као и о пројектима за које су 
конкурисале жене“, рекао је градоначелник др 
Зоран Перишић. У наставку такмичења Друге 
лиге Исток, одбојкаши ОК „Ниш“ победили 
су екипу из Јагодине и доспели на врх табеле. 
Заједничким залагањем управе клуба и играча, 
подиже се свест о важности одбојке и подиже 
рејтинг клуба.

19. Краљево
Станови за социјално становање

У Рибници је почела изградња зграде за 
социјално становање, са простором за Месну 
заједницу. Градоначелник Краљева, напредњак 
Драган Јовановић, истакао да је вредност згра-
де, са седам станова, 30 милиона динара, да 
је Министарство грађевинарства и урбанизма 
обезбедило 15 милиона динара, а остатак Град 
Краљево. Туристичка организација Краљева, 
на чијем је челу напредњак Драган Рајичић, 
освојила је два „Сребрна кофера“, на изложби 
туристичких публикација у Крушевцу за пуб-
ликацију везану за „Еко-музеј“ и за брошуру 
насталу у сарадњи са планинско-бициклистич-
ким клубом „Чикер“ и Пројектним центром. 
Градоначелник Краљева, напредњак Драган 
Јовановић, најавио је почетак изградње нове 
зграде Музичке и уметничке школе, на лока-
цији садашње, која је тешко оштећена у земљо-
тресу. Зграда би се простирала на око 4.800 
квадрата и коштала би око пет милиона евра. 
Пројекат је подржало Министарство просвете. 
У Привредној комори Србије, међу добитни-
цима признања „Амбасадори добре услуге“, у 
категорији „Нов квалитет за 2013.“, награђен 
је пројекат „Краљевград“, реплика средњове-
ковног града, за изванредан пројекат елитног 
хотелско-туристичког центра. Признање је 
уручено идејном творцу, напредњаку Небојши 
Симовићу.

20. Ковачица
Пришао нам цео месни одбор СПС-а

ОО СНС Ковачица одржао је састанак у Уз-
дину, у присуству одборника СО Ковачица, 
представника свих МО, чланова, симпатизера и 
грађана Уздина и Путникова. У Ковачици нам је 
до сада приступило више од 800 грађана, као и 
некадашњих чланова СПС, ЛСВ и ДС. Недавно 
нам је приступио и комплетан МО СПС Уздин, 
са председником Јоном Баланом, јер су незадо-
вољни радом бивше странке. Грађани Уздина 
упутили захтев руководству СНС да настави са 
борбом против криминала и корупције, наро-
чито у Општини Ковачица, и дали подршку 
председнику Александру Вучићу.

21.Власотинце
Радови на инфраструктури

„У току су радови на припреми улица за ас-
фалтирање у приградском насељу Манасти-
риште, а ради се и на пресвлачењу асфалтом 
локалног пута Кукавица-Ладовица“, каже др 
Драган Спасић, први човек власотиначких на-
предњака. Вредност планираних радова је 11 
милиона динара, а финансира их Општина. 
Страначку славу прославили смо у галерији 
Култрног центра, на Нешићевом кеју, у при-
суству многобројних чланова Странке, симпа-
тизера, представника других политичких пар-
тија. Овогодишњи домаћин био је Владимир 
Димитријевић, који је ову лепу дужност предао 
предао новом домаћину, Негославу Јованову. 

22. Прибој
Просторије за ватрогасце и за омладину

Отворене су нове просторије за ватрогас-
но-спасилачке јединице у Прибоју. Општина 
и МУП су раније потписали Уговор о закупу 
пословних просторија без накнаде, у чију из-
градњу је Општина уложила пет милиона ди-
нара. Отворен је и Омладински центар, који је 
резултат реализације пројекта Канцеларије за 
локални економски развој, чији је руководилац 
помоћник председника Општине за локални 
економски развој, Крсто Јањушевић, а који су 
финансирали ЕУ и Влада Швајцарске, кроз ЕУ 
Прогрес, у сарадњи са локалном самоуправом 
и Министарством омладине и спорта. Циљ 
је да се унапреди институционални оквир за 
афирмацију младих и њихово укључивање у 
изградњу цивилног друштва. Овај центар је на-
ставак пројекта „Учешће младих у процесу од-
лучивања на локалном нивоу”, у оквиру којег је 
2008. основана Канцеларија за младе.

23. Лајковац
Путари раде ударнички

У току су завршни радови на спортској хали, 
а завршава се кишни колектор у Пепељевцу. 
Приводе се крају радови на уређењу дворишта 
О. Ш. „Миле Дубљевић“. Санира се коловоз 
регионалног пута М-4, од Ћелија до Словца. 
Завршена је реконструкција најлошијег дела 
Улице војводе Мишића, од Војислава Илића 
до „Победе“. Реконструисана је деоница, од 
650 метара, улице др Боје Марковића, која је 
део регионалног пута Р-101 Лајковац-Јабучје-
Обреновац. Асфалтирано је 250 метара пута, 
од гвозденог моста на Колубари, према Бого-
вађи, деоница Боговађа–Гајићи, као и путеви 
у горњем крају Јабучја, у засеоку Тејићи, у Ру-
брибрези и засеоку Бисер-Каменица, у Ћелија-
ма. Насипају се сеоски путеви широм Општине. 
Ради се на пројекту магистралног цевовода, 
од изворишта Непричава, до насеља Словац и 
Придворица, са уклапањем у регионални хид-
росистем Стубо-ровни. Прави се игралиште у 
Пепељевцу.

24. Параћин
Бесплатни часови енглеског

У организацији Женске мреже СНС, почели 
су бесплатни часови енглеског језика у прос-
торијама Странке. Поред чланова, курс могу 
да похађају и заинтересовани грађани, а про-
фесор је Драгиша Манојловић. Почетак курса 
медијски је пропратила локална телевизија. 
Грађанима смо делили страначки пропагандни 
материјал на штанду у центру града. 

25. Нова Црња
У част Ђуре Јакшића

Захваљујући председници Општине Нова 

Црња, Даници Стричевић (СНС), и Родној кући 
-музеју Ђуре Јакшића, у Српској Црњи, родном 
месту Ђуре Јакшића, у храму Светог великому-
ченика Георгија, служен је парастос овом ве-
ликом српском сликару, песнику, књижевнику, 
боему, родољубу и патриоти, чиме је обеле-
жено 135 година од његове смрти. Током при-
годног програма, музеју је поклоњен рукопис 
приче о Ђури „Девојка у плавом“, књижевника 
Вање Чобанова, из Новог Сада. Бантски сликар 
и кустос музеја Војводине, Милорад Степанов, 
музеју је поклонио слику „Додир“.

26. Кладово
Победа на изборима за Савете МЗ

Напредњак др Борислав Петровић именован 
је за директора Опште болнице у Кладову. У 
току је трансформација Здравственог центра 
Кладово у две целине – Општу болницу и Дом 
здравља, како би се грађанима пружила бржа 
и боља здравствена заштита. ОО СНС Кладо-
во организовао је осму акцију добровољног 
давања крви. На изборима за Савете МЗ, СНС, 
која до сад није имала власт ни у једној МЗ, 
победила је у МЗ Кладово, Кладушница, Да-
видовац, Сип, Текија, Велика Врбица, Велика 
Каменица и Петрово Село. Листа СНС-ДС од-
нела је побде у МЗ Грабовица, Костол и Мана-
стирица. Поводом потписивања допуне угово-
ра са руском фирмом „Силовие машини“, која 
испоручује делове за ХЕ „Ђердап 1“, у Кладову 
је била и министарка Зорана Михајловић. Она 
је посетила ОО СНС и честитала председнику, 
Бобану Гордићу, и свим члановима, на победи 
за Савете МЗ. 

27. Кањижа
Рвач Шлеихер Ласло постао напредњак

Активно радимо на омасовљењу чланства 
које се, у последњих шест месеци, увећало за 
половину. Добили смо и на квантитету, и на 
квалитету, јер су нам се учланили углавном 
млади високообразовани грађани. Наш члан 
постао је Шлеихер Ласло, бивши врхунски 
рвач, освајач европских и светских медаља, 
који се сада се бави тренерским радом, за који 
је добио признање од Рвачког савеза Србије, 
као тренер године. Овај успех остварен је у 
специфичној средини, где 97 одсто становни-
ка чине Мађари и где је наша Странка до сада 
функционисала уз велике напоре. Ово је доказ 
да идемо правим путем и да се поштење, труд 
и рад исплате. 

28. Мало Црниће
Са грађанима о буџету

Чланови ОО СНС Мало Црниће разговарали 
су са грађанима по насељима и МО о њиховим 
потребама и приоритетима, како би се што 
боље испланирао и искористио буџет Општине 
за 2014. 

29. Владимирци
Указујемо на злоупотребе локалне власти

Одборничка група СНС у СО Владимирци 
има девет, од укупно 25 одборника. На вла-
сти је, нажалост, коалиција СПС, ЈС, ДС и СРС 
која запошљава само своје чланове, тако да је 
недавно примљено четрдесетак приправника 
и ниједан није био из СНС. Сви наши чланови, 
који су радили у некој државној установи, ос-
тали су без посла или су враћени по судским 
одлукама на слабије плаћено радно место. 
Трошкове суђења и надокнаде радницима пла-
тиће грађани Општине Владимирци, а не они 

Зорана Михајловић у посети ОО СНС Кладово

Прослава Свете Петке у Власотинцу



који су криви. Материјал за последњу седни-
цу СО није достављен на време. За тачке које 
су од виталног интереса за функционисање 
Општине (порез на имовину), није одржана јав-
на расправа због наводне „хитности поступка“. 
На ово су реаговали наши одборници, али је ак-
туелна већина лако изгласала одлуку. Резултат 
рада актуелне коалиције је масован одлазак 
младих, школованих кадрова, гашење институ-
ција (Општински суд, Ветеринарска станица), 
смањење броја услуга у ДЗ, као и афере, због 
којих се против локалне власти редовно под-
носе пријаве тужилаштву или код надлежних 
инспекција. 

30. Алексинац
Нова радна места у Алексинцу

Потредседник СНС, Александар Вучић, посе-
тио је фабрику „Грамер“, која је отворила нови 
погон у Алексиначком Руднику. Похвалио је ан-
гажовање локалне власти и напор да се наста-
ви добра сарадња са немачким инвеститорима. 
Председник Општине, Ненад Станковић, рекао 
је да је нови погон шанса да се смањи број не-
запослених. „Грамер“ ће, како се могло чути, до 
друге половине 2015, отворити још 500 нових 
радних места у фабрици.

31. Рача
Разговарали смо са грађанима

Активисти ОО СНС Рача су, у два наврата, у 
прометној Траговачкој улици, пијачним даном 
(петак), разговарали са грађанима и делили 
„СНС Информатор“ на страначком штанду.

32. Лесковац
Завршени избори за Савете МЗ

Председник ГО СНС и градоначелник Ле-
сковца, др Горан Цветановић, захвалио се свим 
грађанима што су препознали значај избора за 
Савете МЗ, на које је изашло готово 40 одсто 
бирача, што је највећа забележена излазност 
од када се избори за Савете МЗ организују у 
Лесковцу. СНС је забележила одличне резул-
тате на свим  бирачким местима. Поверење 
напредњацима поклонило је 43,45 процената 
гласача, победа је остварена у 89, од 139 МЗ, 
а у 68 месних заједница СНС ће самостално ру-
ководити.

33. Трстеник
За боље водоснабдевање

Преузимањем власти у Општини Трстеник, 
доласком Ранка Стевановића (СНС) на место 
директора ЈКСП „Комстан“, кренуло се са ре-
шавањем проблема водоснабдевања. Актив-
ности се базирају на пројекату Института за 
водопривреду „Јарослав Черни“, који обухвата 
изградњу пет језера, фабрику за предтретман 

воде и три дрена, чиме би била гарантована ис-
порука 200 литара воде по секунди. До сад је 
уграђено 16 пиезометара на изворишту Старо 
Корито, ушло се у решавање правно-имовин-
ских односа у зони изградње трећег језера, а 
„Јарослав Черни“ је израдио елаборате на ос-
нову којих су расписане јавне набавке за избор 
извођача, а касније и извршени радови. Од про-
лећа 2014. креће реализација друге фазе КФW 
програма за градове средње величине. Радило 
се и на другим пољима, тако да су застакљена 
два поља у цвећари, како би се повећала коли-
чина произведеног цвећа. Ради се на пројекту 
за реконструкцију зграде хемијског чишћења. 
Форум жена ОО СНС Трстеник, уз подршку ОО 
и Форума младих, организовао је стручно пре-
давање о хипертензији, које је одржала др Жа-
клина Ристић, специјалиста интерне медицине.

34. Крагујевац
Вече с одборницима

ГО СНС, у сарадњи са саветима за спорт и 
просвету, апеловао је на градску власт да се 
реши проблем неисплаћених зарада асистен-
тима у настави. Осудили смо и повећање цене 
грејања, како грађани не би више плаћали не-
савесно пословање ЈКП „Енергетика“. Најави-
ли смо прикупљање потписа грађана против 
продаје дечијег одмаралишта на Копаонику. 
Подржали смо иницијативу Савета МЗ Аеро-
дром, која је у три дана одржана кроз протесте 
и конференције, да се спречи противзаконита 
изградња стамбених објеката на зеленим повр-
шинама. Указали смо грађанима на тајни кон-
курс градске управе, објављен на сајту Града, 
који је трајао свега пет дана, а према коме је 
требало примити 88 нових кадрова. МО Пива-
ра организовао је трибину „Вече са одборници-
ма“ како би се грађани упознали са проблеми-
ма функционисања локалне власти. У оквиру 
Одбора за саобраћај ГО СНС, формиране су 
секције за друмски, железнички саобраћај, и за 
безбедност возила. Тим за сеоско подручје ГО 
СНС спровео је анкету по селима о деци омете-
ној у развоју, како би се помогло њима и њихо-
вим родитељима. 

35. Опово
Адаптација страначких просторија

ОО СНС Опово усмерио је активности на 
адаптацију својих општинских и месних прос-
торија, како би примали суграђане у пристој-
ном амбијенту и помогали им да решавају про-
блеме. Одражали смо низ састанака на тему 
дефинисања приоритета нашег политичког де-
ловања, посебну пажњу посветили смо до сада 
маргинализованим групама, женама, младима, 
старима... Интензивирани су састанци  са мла-
дим напредњацима, али и са осталом омлади-
ном, јер у нашој Општини млади имају велико 
поверење у СНС и Александра Вучића. Акценат 
је стављен и на рад са чланством на месном и 
индивидуалном нивоу, где су локални функ-
ционери примали сугестије и предлоге наших 
чланова, како бисмо живот у општини Опово 
учинили лепшим и квалитетнијим.  

36. Ново Брдо
Идеје за запошљавање

ОО СНС Ново Брдо, усвојио је економско-
социјални програм, који ће предати новофор-
мираној локалној власти. Борба за нова радна 
места задатак је број један и зато ћемо захте-
вати од општинских челника да се активирају 

постојећи капацитети који, уз мања улагања, 
могу да дају добре резултате. Пример зато је 
Земљорадничка задруга у Прековцу која, из-
међу осталог, поседује и бензинску пумпу која 
годинама не ради. Инсистираћемо да се акти-
вирају зелена и сточна пијаца, које су до 1999. 
добро радиле, као и погон за прераду лекови-
тог биља у Клобукару, који, иако је завршен, 
никад није прорадио. Тражићемо побољшања 
путне мреже, бољу здравствену заштиту, пру-
жање помоћи пензионерима, болесним и изне-
моглим лицима, као и стварање бољих услова 
за рад предшколских и школских установа. За-
лагаћемо се да за боље услове живота младих 
који, нажалост, све више напуштају новобрдски 
крај.

37. Рума
СНС стожер власти у Руми

Избором др Александра Мартиновића за 
председника СО Рума, започео је трансфер 
власти у нашем граду и ДС, после скоро шест 
година, више није владајућа странка. Марти-
новић је, у говору после избора, истакао да 
ће нова власт покренути политичке промене и 
радити на економском, социјалном, културном 
и демографском развоју Општине. Нови пред-
седник СО Рума најавио је и праксу увођења 
састанака са шефовима свих одборничких гру-
па, пред сваку наредну седницу. За секретара 
СО Рума изабрана је дипломирана правница, 
Сандра Поповић, такође, на предлог СНС.

38. Зрењанин
Неравномерна расподела покрајинског 

буџета

Дарко Бађок, посланик у Скупштини АПВ 
скренуо је пажњу да Покрајина, приликом рас-
поделе буџета, не даје готово никаква средства 
општинама у којима је на власти СНС. Тако је 
за суфинансирање програма активне политике 
запошљавања за Зрењанин опрделила свега 3,3 
одсто, а за Руму, примера ради,13,3 одсто сред-
става. За изградњу и реконструкцију система 
за наводњавање Зрењанин је добио 0,91 одсто, 
за адаптацију, санацију и опремање спортских 
објеката 1,43 одсто средстава. Зрењанин није 
добио ни динар за развој привреде, преду-
зетништва, малих и средњих предузећа у по-
већању енергетске ефикасности, као ни за про-
граме равноправности полова и елиминисања 
дискриминације, нити за афирмацију сеоских 
средина и удружења жена на селу! Шокантно 
је да, из средстава за капитална улагања, Влада 
Бојана Пајтића, за првих девет месеци 2013, од 
додељених 1.065.000.000 динара, Зрењанину 
није дала ни динар! Некадашњи функционер 
ДСС у Зрењанину и заменик градоначелни-
ка Зрењанина, Чедомир Јањић, приступио је 
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Вече са одборницима у Крагујевцу

Др Горан Цветановић

Горан Кнежевић и Чедомир Јањић, 
појачање у редовима СНС
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редовима СНС. Свечана академија поводом, 
31. октобра, дана када је 1918. основано прво 
Српско народно веће у Великом Бечкереку, 
одржана је у Народном позоришту. Пројекат 
аеродром “Ечка” представљен је на инвестици-
оној конференцији Привредне коморе Русије у 
Москви. НИС је заинтересована за отварање 
регионалног карго центра, јер у њему жели 
да оснују едукативни центар. Градоначелник 
Зрењанина, мр Иван Бошњак, каже да се тражи 
стратешки партнер и да се само чека добијање 
дозволе да аеродром буде пуштен у рад. Швед-
ски Међународни центар за локалну демокра-
тију организовао је обуку „Локални политички 
лидери – жене у политици“, на којем је нашу 
земљу, поред још једне колегинице из Србије, 
представљала Зрењанинка, Дубравка Бенгин 
Булован, чланица Градског већа. Савремена 
галерија, под руководством Игора Достанића 
(СНС) организовала је 34. сусрет акварелиста у 
Уметничкој колонији Ечка. Кристина Салапура, 
председница Савета за пољопривреду СНС и 
директорица Пољопривредне стручне службе, 
потписала је Уговор о пројекту „Унапређење 
знања малих пољопривредних произвођача 
Средњобанатског округа кроз примене добре 
пољопривредне праксе“. Поводом Међуна-
родног дана поште, Омладина СНС Зрења-
нин, упутила је разгледницу свим градским и 
општинским одборима СНС, како би се очувала 
традиција слања писама. Чланови Савета за 
омладину и ИТ одржали су едукацију из осно-
ва информатике. 

39. Јагодина
Посета Зоране Михајловић и Александра 

Јовичића

Проф. др Зорана Михајловић, потпредсе-
дница ГО СНС, и Александар Јовичић, потпред-
седник ИО СНС, посетили су Градски одбор у 
Јагодини и разговарали о политичкој и економ-
ској ситуацији. Они су, све бројнијем чланству 
јагодинског СНС-а обећали да ће руководство 
Странке подржати сваку њихову иницијативу 
у циљу поправљања живота грађана, што је 
коначан циљ Странке, на челу са председником 
Александром Вучићем.

40. Ивањица
ЈКП „Комунално“ у служби грађана

Излазећи у сусрет захтевима грађана ули-
це Кеј браће Дамљановића, ЈП „Комунално“ 
Ивањица спустило је фекалну канализацију 
са обале до дна корита, како би се уклонио 
непријатан мирис. „Ради се и на реконструк-
цији изолације цеви на преводници водово-
да од изворишта Дрвник и Рзиње ка фабрици 
воде“, каже Милан Масларевић, директор ЈП 
„Комунално“. Изведени су радови на градском 

гробљу „Мазгит“, чиме је, чишћењем корова и 
уклањањем сувишних стабала, формиран пла-
то површине између пет и десет ари, на којем 
може да се изгради капела и постави двадесе-
так гробних места. У селу Миланџи обновљена 
је црква Светог Саве. У немачком Мајнцу, зва-
ничници Општине Ивањица потписали су ме-
морандум о сарадњи у пројекту „Мреже зелене 
економије“, чији је циљ подстицање развоја 
општина, кроз искоришћавање извора зелене 
енергије и унапређење енергетске ефикас-
ности, без коришћења сопствених средства и 
задуживања. Од свих општина које су конкури-
сале за пројекат, изабрано је 10, а Ивањица је 
на четвртом месту. Уређивали смо извориште 
минералне воде у Приличком Кисељаку. Ук-
лоњени су растиње и отпад, ограде су офарба-
не, засађено цвеће, постављене клупе и контеј-
нер. Асфалтиран је део пута Стрменице, правац 
Буковица-Горње Радаљево. За земљане радове 
и припрему пута Општина је издвојила два ми-
лиона динара, а за асфалтирање 700.000 дина-
ра, док су остатак прикупили мештани. 

41. Горњи Милановац
Донације Амбасаде Пољске

В. д. директора Културног центра, Драган 
Арсић (СНС), и уредник Филмског програма, 
Бобан Стефановић, били су гости Рек фести-
вала филмског стваралаштва деце и младих у 
Берлину, са задатком да номинују два филма 
који ће директно учествовати на Фестивалу 
кратке форме у Горњем Милановцу. Амбаса-
дор Пољске у Републици Србији, Анджеј Ја-
сионовски, посетио је Општину Г. Милановац 
и школу у Горњим Бањанима. Повод је била 
донација амбасаде у износу од 7.680 евра за 
замену столарије у издвојеном одељењу О.Ш. 
„Таковски устанак“, у Горњим Бањанима. Госте 
је, на свечаном пријему, дочекала председни-
ца СО Јадранка Достанић (СНС). Амбасадор је 
истакао да је Општина Горњи Милановац једна 
од лепших и боље развијених у Србији, да ће 
се промене, које ће се десити уласком Србије 
у ЕУ, односити и на мање средине, и да ће се 
тиме продубити сарадња са Пољском. Амбаса-
да Пољске већ је издвојила 11.500 евра за об-
нову столарије у школи у Каменици. Запослени 
у фабрици аутомобилских делова (ФАД) обра-
тили су се за помоћ локалној самоуправи због 
покретања стечајног поступка. У разговору са 
председницом СО, Јадранком Достанић, дого-
ворили су се да сачине допис Министарству 
привреде и Министарства за регионални развој 
и локалну самоуправу, у коме је представљена 
лична карта ФАД-а и молба да се размотри овај 
случај. Она је се, такође, овим поводом састала 
са и министром Сашом Радуловићем. Заврше-
на је реконструкција главне улице, саниран је 
коловоз, кишна канализација, постављен је оп-
тички кабал, замењени су прстенови и покло-
пци на фекалној канализацији. 

42. Деспотовац
Велики помаци, упркос скромном буџету

Главна улица добила је нови асфалт, ас-
фалтиран је део пута до манастира Манасија, 
потпуно је урађена хоризонтална и вертикал-
на сигнализација у граду. На Ресави, у центру 
града, урађена је плажа. Нема ниједне од 30 
МЗ у којој није направљен мали помак, од по-
бољшања путне инфраструктуре до прављења 
великих пројеката за водовод и канализацију. 
Од виталног значаја за наш крај је то што је 

менаџмент ЈП за подземну експлпатацију угља 
„Ресавица“, на челу са в.д. генералног дирек-
тора Владаном Милошевићем, направио план 
консолидације компаније, који је усвојила Вла-
да РС.

43. Чока
Засађено 65 садница

Активисти ОО СНС Чока засадили су 65 ко-
мада младих стабала око дечијег игралишта, 
месне заједнице и поште у Црној Бари. У акцији 
су, поред активиста СНС, учествовала и школ-
ска деца.

44. Бор
Чишћење ЗОО врта 

Активисти СНС Бор очистили су лишће у 
ЗОО врту Бор, а Унија жена СНС Бор обележи-
ла је Међународни дан борбе против насиља 
над женама. На скупу се говорило се о стату-
су жена у политици, о родној равноправности 
и значају жена у друштвеном животу. Члан ГО 
СНС и директор РТБ Бор, Благоје Спасковски, и 
генерални директор пољске компаније „Нитро-
ерг“, Јозеф Дулиан, потписали су писмо наме-
ре о сарадњи између ових компанија. Компа-
нија „Нитроерг“ наредне године ће изградити 
фабрику експлозива, вредну четири милиона 
евра, у Бољевцу, који је центар великих нала-
зишта висококвалитетног угља, и упослиће 50 
људи. 

45. Босилеград
Успешни избори 

У октобру смо одржали два састанка ОО и 
прославили страначку славу. У новембру смо 
учествовали у организацији и одржавању мес-
них избора, који су протекли успешно, а наши 
чланови и симпатизери изабрани су у више МЗ, 
као председници или чланови. Имали смо и уч-
лањење нових чланова у Странку.

46. Бујановац
Улазак комисије у „Југокооп“

На захтев председника ОО, Ненада Митро-
вића, Агенција за приватизацију дозволила је 
улазак комисије за преглед основних средста-
ва у „Југокооп“ у стечају, због спекулација да је 
стечајни управник у овом предузећу, Предраг 
Златановић, распродао основна средства у ста-
ро гвожђе. У комисији су били стручни људи, 
који су радили у овом предузећу, а ускоро ће 
бити готов извештај о затеченом стању.

47. Ћићевац
Основан Савет за здравство

ОО СНС Ћићевац основао је Савет за здрав-
ство, којем су приступили др Мирјана Кркић, 
др Иван Поповић, др Миливоје Петковић и сто-
матолошка сестра Јелена Поповић. У просто-
ријама наше Странке угостили смо министарку 
Зорану Михајловић и градоначелника Кру-
шевца, Братислава Гашића, и разговарали о 
даљим активностима. Након информација које 
смо добили од чланства СНС у селу Плочник, 
изашли смо на терен, 1. децембра, и уверили се 
да породица Павловић заиста заслужује нашу 
пажњу. Ово домаћинство чине три жене, једна 
старости 86 година са веома озбиљним здрав-
ственим проблемима, друга од  65 година, која 
је стуб породице, и непокретна жена од 42 го-
дине. Покренута је акција међу члановима СНС 
и купљен им је апарат за самоконтролу шећера 
у крви. Овај апарат стоји на располагању и ос-
талим мештанима, а једну особу обучили смо 
како да га користи. 

Делегација из Ивањице у посети Немачкој
Активисти ОО СНС Ћићевац у посети 

најстаријим суграђанима

Састанак у ГО СНС Јагодина
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48. Бела Црква
Пројекат „Лабудово окно“

У Москви је одржана инвестициона конфе-
ренција којој је присуствовао потпредседник 
СО Бела Црква, Јован Даја. Презентован је 
пројекат „Лабудово окно“, туристички ком-
плекс са марином за лов, риболов, спорт и 
рекреацију. Конференцији је присуствовао и 
председник Србије, Томислав Николић, који 
је подржао овај пројекат, вредан 50 милиона 
евра, који би упослио 15.000 радника. Челни-
ци ОО СНС Бела Црква посетили су чешки 
град Хлубок и добили партнера који ће пру-
жити техничку помоћ при изради пројеката, и 
партнерски ће наступати у конкурисању код 
претприступних фондова ЕУ. Уговорена је мо-
гућност школовања средњошколаца у интер-
националној школи „Таунсхенд“. Јован Даја 
обезбедио је техничку подршку инвестутору из 
Шведске, око прибављања техничке докумен-
тације и добијања дозвола за изградњу мини 
хидроцентрале на локацији “Млински канал-
јаруга”. Овим пројектом, вредним милион евра, 
Бела Црква добија први алтернативни извор 
енергије. МО СНС Јасеново помогао је санацију 
куће најугроженије породице у овом месту. Ан-
гажоване су четири геронтодомаћице за помоћ 
старима у граду и околини.

49. Бечеј
Новац за лечење Иване Ћурчић

Омладина СНС Бечеј организовала је са-
станак, коме су присуствовали председници 
и чланови омладине СНС из Нови Сада, Но-
вог Бечеја, Зрењанина, Србобрана, Врбаса, 
Жабаља и Темерина, на тему организовања 
Уније младих и почетка сарадње са општина-
ма и градовима. Омладинци су се договорили 
да прикупе новац за лечење Иване Ћурчић, 
оболеле од тумора на кичми, а затим и при-
купили 15.000 динара. Ватерполисти „Црвене 
звезде“ освојили су Суперкуп Европе, пошто 
су на базену у Бечеју савладали „Раднички“ 
из Крагујевца. Утакмици су присуствовали и 
министри Драган Гламочић, Игор Мировић 
и Вања Удовичић, затим Немања Стевано-
вић, саветник првог потпредседника Владе, 
Владимр Божовић, државни секретар и шеф 
Сектора унутрашње контроле МУП-а, Алек-
сандар Јовичић, шеф Одборничке групе у СГ 
Београда, Ђорђе Милићевић, потпредседник 
Скупштине АП Војводине, Иван Бошњак, гра-
доначелник Зрењенина...

50. Бајина Башта
Разговарамо са грађанима на терену

Од доласка на власт, 1. септембра 2013, 
свакодневно разговарамо са грађанима на 
терену. Планирамо да до краја године обиђе-
мо све МЗ. За три месеца учешћа у локалној 
власти, санирана је Тарска улица, која је у 
претходне две године била у катастрофал-
ном стању, асфалтиран је пут на Митровцу 
на Тари, у дужини од 560 метара, чија је 
реконструкција почела пре четири године, 
завршена је расвета у МЗ Бесеровини, са 
53 светиљке, чија је изградња почела у по-
следњој предизборној кампањи, урађен пут у 
МЗ Јакаљ. Пројекат највеће вредности урађен 
је у сарадњи са Министарством регионалног 
развоја и локалне самоуправе у МЗ Солотуша 
- асфалтни пут, који је обрадовао неколико 
стотина житеља ове МЗ.

51. Бачки Петровац
Уредили смо центар Маглића

Активисти ОО СНС Бачки Петровац интен-
зивно су се ангажовали око нових учлањења. 
Пришло нам је више од 60 нових чланова само 
током једног преподнева, на штанду који смо 
поставили на пијаци. У новембру смо имали 
акцију „За лепши Маглић”, када је више од 20 
чланова ОО понело метле, грабуље и лопате за 
скупљање лишћа, и кренуло да уређује главну 
улицу у центру Маглића. На одушевљење 
грађана, уређени су центар и улица Иве Лоле 
Рибара.

52. Бачка Паланка
Радови на инфраструктури и уређењу 

Седница Међуопштинске радне групе за уп-
рављање отпадом одржана је у хотелу „Гранд“, 
a присуствовали су јој представнци Новог 
Сада, Бачкoг Пeтровца, Србобрана и Темерина, 
који, поред Беочина, Жабља и Врбаса, парти-
ципирају у Регионалном плану управљања от-
падом. Набавили смо два камиона смећара и 
самоподизача за велике контејнере, повећали 
контролу одлагања отпада, изградили при-
хватилиште за угинуле животиње на градској 
депонији, поставили више контејнера. Добили 
смо интегралну дозволу за сакупљање и транс-
порт неопасног отпада. Санирали смо дивље 
депоније Младеново, Деспотово и Пивнице. 
Блок „Мали расадник“ обишли су председник 
Општине, Александар Ђедовац, и директор 
ЈКП „Комуналпројект“, Дражен Јарић,  разго-
варали са становницима о поплавама које их 
муче приликом сваке обилније кише и обећали 
да ће се на пролеће кренути са радовима, иако 
то није у надлежности „Комуналпројекта“. Ово 
ЈП поставило је канализационе цеви у Корду-
нашкој улици, која више од деценије није има-
ла основну инфраструктуру. Приведена је крају 
реконструкција водовода у улици Живојина 
Мишића, ради се у улици Бранка Радичевића, а 
до краја године креће се на исти посао у улицу 
Цара Лазара. Поводом Дана ослобођења Бачке 
Паланке, председници Општине и СО, Алек-
сандар Ђедовац и Мита Лачански, примили су 
делегацију бораца, и обећали да ће више новца 
бити обезбеђено за одржавање споменика из 
НОБ-а. У блоку иза зграде „Електровојводине“ 
осветљено је дечије игралиште, постављени 
су нова табла и кош, поправљене и офарбане 
клупе. Планира се постављање теретане на от-
вореном, на Дунаву код кошаркашког терена. 
На иницијативу Миросаве Шолаје, начелнице 
Одељења друштвених делатности, одржан је 
састанак на који су позвани челници 124 уд-
ружења, која су ове године конкурисала за 
средства из општинског буџета. Председник 
Ђедовац потписао Уговор о пословној сарадњи 
између Општине Бачка Паланка и Регионалне 
развојне агенције „Бачка“, поводом заједнич-
ке реализације Стратегије локалног одрживог 
развоја Општине Бачка Паланка, од 2014. до 
2020.  ЈКП „Комуналпројект“ одржао је смотру 
возила предвиђених за чишћење снега. 

53. Шабац
Смотра дечијег фолклора

Шабац је 23. новембра био домаћин 9. Смо-
тре дечјих фолклорних ансамбала Србије, 
коју су организовали Савез аматера Србије, 
Културно-просветна заједница Шабац и КУД 
Абрашевић. Председник Савеза амтера, Саво 
Вучибабић, уручио је диплому за изузетан труд 
и залагање председнику Оранизационог одбо-
ра и члану Повереништва СНС, др Александру 
Перановићу, који је и отворио манифестацију.

54. Апатин
Помоћ Ромима

ОО СНС Апатин помогао је Ромима, у селу 
Сонта, да наспу земљани пут ломљеним бето-
ном, у дужини око 100 метара. Роми су били из-
ненађени акцијом, пошто им нико никада није 
обећао да ће им помоћи да наспу пут, како не 
би више газили по блату.

55. Бачка Топола
Формиран Савет за образовање

У Општини Бачка Топола, 1. децембра одр-
жавају се избори за Савете месних заједница. 
ОО СНС прикупио је потписе подршке нашим 
кандидатима, све време смо на терену, разго-
варамо са грађанима и заједнички тражимо 
решења за проблеме. Формирали смо Савет 
за образовање, науку и технологију, а његови 
чланови почели су са анализом стања у основ-
ном образовању у нашој Општини.

56. Бољевац
Даруј одећу за туђу срећу

У току је формирање Савета за здравство, 
предложени су кандидати за његове чланове, 
а др Иван Петеровић предложен је за председ-
ника. Састанку су присуствовали председник и 
потпредседник  Савета за здравство Зајечара. 
Прикупљали смо одећу и обућу за социјал-
но угрожене суграђане, под слоганом „Даруј 
одећу, за туђу срећу“. Прикупљена је одећа за 
све узрасте, а нарочито за децу.  

57. Аранђеловац
Нова лапароскопска операциона сала

Председник Општине и потпредседник ОО 
СНС Аранђеловац, Бојан Радовић, рекао је, 
поводом прославе 150 година од подизања 
Врбичке цркве, да ће локална самоуправа увек 
помагати изградњу храмова и обележавања ју-
билеја. Одржали смо састанак Савета за здрав-
ство, на којем су председник ОО СНС, Милосав 
Милојевић, Бојан Радовић, проф. др Предраг 
Саздановић и Никола Дашић закључили да ће 
учинити све да помогну здравственим радни-
цима у куповини опреме и побољшању услова 
рада. Напредују радови на фабрици воде, ре-
конструкцији главне улице, улаже се у инфра-
структуру у селима, а ускоро ће и у самом граду. 
Радовић је рекао да су дугови за гасификацију 
јавних установа отплаћени до пола, да ће бити 
настављени сви ранији пројекти и да ће бити 
доста нових. Обележили смо 95. годишњицу 
Дана ослобођења Општине. У селу Буковик 
откривена је биста Јована Крстовића, устаника 
и побратима Карађорђа Петровића. У болници 
је отворена лапароскопска операциона сала и 
освештано је земљиште где ће бити изграђена 
капела. Поред споменика са натписима најзна-
чајнијих аранђеловачких датума, преко пута 
„Шарене капије”, постављен је велики градски 
часовник. На откривању бисте у част хумани-
сте др Владимира Шпрингера, у селу Бања, 
били су амбасадор Изреала у Србији, Јосеф 
Леви, и председник Општине, Бојан Радовић, 

Радови у Бачкој Паланци
Постављање уличног сата 

у Аранђеловцу

Са Смотре дечијег 
фолклора у Шапцу
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који су положили венце на гроб. Одржан је 9. 
Позоришни фестивал “Маска-стање свести”, у 
организацији Центра за културу и образовање 
Аранђеловац и под покровитељством Града. 
Председник Радовић предложиио је Општин-
ском већу да наша најтрофејнија каратисткиња, 
Јована Прековић, добије стипендију Града. 
Одржана је командно-симулациона вежба, у 
организацији Црвеног крста Србије, Сектора за 
ванредне ситуације МУП-а и Штаба за ванред-
не ситуације Општине Аранђеловац.

58. Ужице
Нови вртић

Градоначелник Ужица, Саша Милошевић, 
обишао је радове на изградњи вртића у на-
сељу Пора, у које је до сада уложено 44 мили-
она динара (Република је дала 22,5, а Ужице са 
21,5 милион дин). Ове године, због ребаланса 
буџета и смањења средстава за ове намене, Ре-
публика није издвојила планираних 40 милиона 
динара, али је Ужице, средствима из градског 
буџета, успело да исфинансира послове друге 
фазе. „Ужице ће поново конкурисати код Репу-
блике, и надам се да ћемо, због значаја објекта, 
добити средства”, истакао је Милошевић. Он је 
угостио чланове жирија и селектора Југосло-
венског позоришног фестивала и челне људе 
ужичког Народног позоришта. СНС је органи-
зовала бесплатне часове енглеског за почетни 
ниво, које држи професорка Јасмина Спасоје-
вић. Одиграна је ревијална фудбалска утакмица 
између репрезентације Србије и селекције нови-
нара. За селекторе, представнике ФСС и играче, 
приређен је свечани пријем у Великој сали града 
Ужица. ГО СНС одржао је конференцију на којој 
је представио рад савета, који се баве анализом 
наше локалне заједнице и тражењем решења за 
проблеме. Једну од активности представио је и 
координатор Савета за пољопривреду, проф. др 
Никола Бајић - како оживети село. СНС предла-
же да млади, школовани људи добију повољније 
кредите од банака, са мањом каматом, дужим 
грејс периодом, али и неповратна средства. 
„Организујемо бесплатну зимску школу, на Зла-
тибору, за најбоље пољопривреднике из наших 
10 општина. Тема је унапређење органске про-
изводње у Западној Србији. Правимо програме, 
тражимо инвеститоре, а постоји интересовање 
и организација из Европе“, истакао је Бајић.

59. Врбас
Општински функционери без привилегија

Првог дана на месту председника Општине 
Врбас, напредњак др Братислав Кажић пре-
дузео је рестриктивне мере. Укинуо је сва из-
лишна издавања функционерима, на најмању 
меру свео је службена путовања, коришћење 
службених возила, дневнице, стимулације... У 
општинској управи, радницима који имају од 
40.000 динара плате су умањене за пет одсто, 
а онима који имају више од 40.000 за 10 одсто. 
Најтежи задатак, по његовим речима, биће ре-
шавање проблема вишка запослених. „Рак-рана 
нашег града је Велики бачки канал. Овај про-
блем одавно је превазишао могућности локал-
не самоуправе, па чак и наше државе, тако да 
мало тога зависи од нас“, каже др Кажић. 

60. Кучево
„Фиат пунто“ за полицију

ЈКП мења дотрајале водоводне цеви у ули-
ци Милана Милосавлјевића, у дужини од 300 
метара. ЈП Дирекција за изградњу спремна је 

за зимски режим одржавања локалних путева. 
Општина Кучево, у сарадњи са ЈП Србија воде и 
ЈП Србија шуме, посадила је 15.000 садница бе-
лог бора, у оквиру акције заштите од ерозија. У 
Кучеву је одржан састанак министра регионал-
ног развоја и локалне самоуправе, Игора Миро-
вића, и државног секретара, Драгана Стевано-
вића, са председницима општина Браничевског 
и Подунавског округа, а тема су били развојни 
пројекти. Полицијској станици Кучево предат 
је „фиат пунто“, који је обезбедила Општина 
Кучево. У организацији Центра за културу, под 
покровитељством Министарства културе и ин-
формисања, одржан 22. Фестивал телевизијског 
етнолошког филма ФЕСТЕФ. Одржан је рођен-
дански концерт групе Иван и клинци и Ђорђа 
Марјановића, коме је присутвовао амбасадор 
Руске Федерације, Александар Чепурин. Одр-
жан је и концерт Фолклорног ансамбла Центра 
за културу „Вељко Дугошевић“ у Раброву. Џудо 
клуб „Кучево“ и женски Рукометни клуб „Куче-
во“ постижу завидне резултате на турнирима.

61. Жабаљ
Чистимо заједничко двориште

Седиште СНС у Жабљу налази се у улици 
Николе Тесле 43, у истој згради где су седишта 
ДС, ДСС, СПО и шаховског клуба „Жабаљ“. Сви 
делимо заједничко двориште, али су уређива-
ли само активисти СНС. Иако се зграда нала-
зи у строгом центру Жабља, било је препуно 
смећа и корова. Напомињемо и то да је наш ОО 
најмлађи станар објекта.  

62. Врњачка Бања
Модернизација стругаре у Новом Селу

Потписан је Уговор о давању у закуп Струга-
ре у Новом Селу, швајцарској фирми „Seenergu 
Timber”. Довођење иностраног партнера омо-
гућиће модернизацију, повећање обима посла и 
отварање нових радних места. Иначе, ово један 
од показатеља да су страни инвеститори почели 
да долазе у Врњачку Бању. Завршена је рекон-
струкција фасаде вртића „Колибри” и поправљен 
је део крова на објекту „Радост”. После три го-
дине, коначно је завршен мост у Маринковићи-
ма, од ресорног министарства обезбеђено је 20 
милиона динара за реконструкцију Београдске 
улице. Врњачка Бања представила се на Сајму 
локалне самоуправе у Београду, потенцијалним  
партнерима – компанијама, инвеститорима  и до-
наторима. У ДЗ „Др Никола Џамић” обележена је 
лекарска слава, Свети Врачи, о успесима у раду 
говорила је директорка др Весна Малићанин, 
члан ОО СНС. У тродневној посети ДЗ били су 
спољни оцењивачи (у оквиру поступка акреди-
тације), који су се похвално изјаснили о свим 
одељењима. Обележен је Дан пољопривреде и 
села, у оквиру које је одржана трибина о  актуел-
ној  ситуацији у пољопривреди. Одржан је и „Ор-
ганик еминар”, који је означио почетак органске 
производње на територији Општине. За органи-
зацију је био задужен Одбор за пољопривреду и 
село, у којем је проф. др. Слободан Јевтић, пред-
седник Стручног саветодавног тела Општине и 
члан ОО СНС. Општина ће бити укључена у ре-
ализацију  пројекта „Храном до здравља“, кроз 
туристичку понуду  и увођење оброка органске 
хране у вртић „Радост“.

63. Чајетина
Рођачке везе функционера ДСС-а

ОО СНС Чајетина и Одборничка група СНС у 
СО Чајетина поручују да се Општина Чајетина 

мора очистити од незаконитости и неправил-
ности, јер смо то обећали грађанима, и на том 
путу нећемо посустати, и поред великих прити-
сака. Тражимо да држава стане на пут великим 
незаконитостима у раду локалне самоуправе. 
Наиме, записником из контролног инспекци-
јског надзора, спроведеног у општинској Упра-
ви Чајетина, инспекторка, намерно или случај-
но, превиђа да је у 2011, 2012. и 2013. години 
запослено 10 особа (и једна између редовног и 
контролног надзора) блиских локалном ДСС-у, 
а без сагласности Министарства финансија. 
Неколико дана после инспекцијског надзора, 
посао на одређено добила је и особа породич-
но блиска особи запосленој у Одсеку управне 
инспекције у Ужицу, која, иначе, ради са ин-
спекторком која је вршила контроле! Градња 
фамозне гондоле није почела у септембру 
2013, када је најављена, а и даље остаје не-
доумица шта је делегација Општине Чајетина 
потписала у Паризу, пошто још нису доставили 
уговор, и поред неколико захтева Одборничке 
групе СНС. И даље нису решени имовинско 
правни односи, а и даље се сумња на неправил-
ности приликом набавке опреме. Наиме, техни-
чки детаљи за набавку опреме промењени су 
у току преговора, али није поништен оглас за 
набавку опреме, већ се наставило даље, иако су 
се створили услови да се и други произвођачи, 
а не само фирма „Помагалски“, из Француске, 
пријаве на оглас. Велики број младих и школо-
ваних људи, са којима смо разговарали, жели 
да се врати у родни крај и помогне знањем, али 
је проблем што не могу да дођу до радног мес-
та, ако нису блиски врху локалног ДСС. Чак ни 
студенти генерације не могу да се запосле, јер 
се предност даје рођацима локалних моћника.

64. Велика Плана
Формирамо радне групе

Ревитализовани су атарски путеви у Лозо-
вику. Радове је финансирало Министарство 
пољопривреде за насеља Бресје и Лозовик. 
Учествовали смо на радном састанку са мини-
стром локалне самоуправе и регионалног раз-
воја, Игором Мировићем, и државним секрета-
ром, Драганом Стевановићем, у Кучеву. Деле-
гација наше Странке представљала је општину 
Велика Плана на Сајму локалних самоуправа. 
Настављамо са јачањем Странке преко фор-
мирања радних група за одређене области, 
које ће, постављањем повереника, прерасти у 
савете.

65. Темерин
Штампање летка

После 14. седнице СО Темерин, на којој се, 
између осталог, доносила одлука о ребалансу 
буџета, одлучили смо да, путем летака, укаже-
мо суграђанима на недомаћинско управљање 
општинским финансијама, на неравноправан 
треман буџетских корисника и на енормне 
трошкове за путовања локалних функционера 
у иностранство, од којих грађани немају ни-
какве користи. Сва та путовања се реализују 
викендом, кад се нигде не одржавају послов-
ни састанци, већ се наша „политичка елита” 
проводи по познатим туристичким дестина-
цијама околних земаља, уз девизне девнице, 
на рачун грађана. Штампано је 6.000 летака и 
подељено у току викенда, 23. и 24. новембра. 
У организацији омладине СНС Темерин и МО 
Бачки Јарак, у Ловачкој кући, у Бачком Јарку, 
одржана је хуманитарна журка, са намером да 

Фудбалска репрезентација Србије играла је против 
селекције новинара у Ужицу



се прикупљени новац донира Центру за бригу о 
деци са посебним потребама у Темерину, и да 
се промовише солидарност са онима којима је 
помоћ најпотребнија.

66. Смедерево
Свечано је обележен Дан града Смедерева

Градоначелница др Јасна Аврамовић истакла 
је да овај град предњачи у стварању повољних 
услова за инвестиције и отварање радних мес-
та, о чему сведочи долазак фирми „Петрол“, 
„Фактум ест“, најављена инвестиција фирме 
„Астерија“, као и немачке фирме за произ-
водњу цвећа и парадајза... Делегација Смеде-
рева придружила се привредној делегацији Ср-
бије у посети Болоњи. Др Аврамовић је истакла 
да постоји интересовање италијанских фирми 
за производњу електронских цигарета и прива-
тизацију „Желвоза“. Ученици смедеревске Гим-
назије, који су за изборни предмет изабрали 
грађанско васпитање, присуствовали су делу 
17. седнице СГ Смедерева. Градоначелница их 
је провела кроз градску управу и уручила им 
симболичне поклоне - мајице „Ја волим Смеде-
рево“. Градско веће одобрило је више од 14 ми-
лиона динара једнократне новчане помоћи за 
5.844 пензионера који имају најниже пензије. У 
Регионалном центру за професионални развој 
запослених у образовању почела су предавања 
за особе са инвалидитетом, чиме је заживела 
иницијатива градоначелнице др Јасне Аврамо-
вић о бесплатном школовању ових особа. За-
вршен је петомесечни програм Једриличарског 
клуба Смедерево „Фестивал једрења у Србији 
2013“. Бесплатну обуку једрења за децу омо-
гућило је Министарство омладине, уз помоћ 
Града и Савеза спортова Смедерево.

67. Сокобања
Нисмо подржали спорне одлуке

На седници СО Сокобања, Одборничка 
група СНС није подржала предлог одлуке о 
повећању пореза на имовину за 2014. јер је 
владајућа већина, коју чине ДС и СПС, искорис-
тила максимално повећање стопе пореза доз-
вољено Законом. Нисмо подржали ни увођење 
опорезивања пољопривредног земљишта, као 
нове категорије опорезивања, што смо замери-
ли одборницима ДС, који се наводно залажу за 
бољи положај пољопривредника. Чланови ОО 
СНС Сокобања обилазе месне одборе СНС и 
помажу око спровођења избора за Савете МЗ, 
који су расписани за  8. децембар.

68. Бела Паланка
Указујемо на јавашлук

ОО СНС Бела Паланка бележи свакодневно 
приступање нових чланова, имамо изванредне 
резултате у проналажењу и активирању нај-
бољих стручњака. Председник Групе грађана, 
Ивица Васић, обавио је званичне разговоре са 
представницима ИО СНС и изразио спремност 
да са чланством пређе у СНС. Имали смо неко-
лико акција на градској пијаци, где смо делили 
„СНС Информатор“. Скупштинска већина, која 
је нелегално формирана, и о чему се води спор 
пред Уставним судом, бојкотује нас, опозици-
оне одборнике, не дајући одговор ни на једно 
наше питање, због чега смо се жалили надлеж-
ном министарству. Непходна је хитна контрола 
Буџетске инспекције, јер се буџетска средства 
троше ненаменски и за подмирење личних ин-
тереса. Кулминација лошег вођења локалне 
самоуправе било је кад је ДС сменила председ-

ника СО из Групе грађана, који није хтео више 
да ћути о малверзацијама и прекомерном запо-
шљавању партијских кадрова. Због неиспуња-
вања обавеза локалне самоуправе према јав-
ним предузећима, а посебно према Дечијем вр-
тићу, траје стални рат општинара и директорке 
вртића, коју никако не могу да смене. Немамо 
ниједан озбиљан пројекат који би могао да се 
реализује, а постојећи су под знаком питања 
јер је Општина у све већим дуговима. 

69. Црна Трава
Обилазак старих и болесних

Имали смо част да нас посети министарка 
енергетике, проф. др Зорана Михајловић. Одр-
жали смо радни састанак ОО, где смо изнели 
проблеме и планове у вези са радом Општине, 
а министарка Михајловић обећала је помоћ у 
реализацији неких пројеката. Посетили смо МО 
Рупље, Златанци и Горње Гаре, где смо старим и 
болесним житељима поделили лекове и обећа-
ли да ћемо их редовно обилазити током зиме, 
која зна да буде опасна у овим пределима.

70. Владичин Хан
Стигле саднице воћа

У оквиру пројекта „Унапређење воћарства 
у Пчињском округу”, који се реализује преко 
ЕУ Прогреса, 72 воћара добила су око 37.000 
садница шљиве, вишње и јабуке. Овај пројекат 
предвиђа поделу 202.000 садница за 373 воћа-
ра из седам општина Пчињског округа, који су 
прошли обуку. Подигнуто је огледно добро у 
Врбову, где су постављени систем за наводња-
вање „кап по кап“ и противградна заштита. За 
све воћаре, стручњаци „Агрозема“ из Ниша, 
организовали су стручно предавање и промо-
висање нових метода и технологија у садњи и 
гајењу. ЈП Дирекција за грађевинско земљиште 
и путеве звршило је асфалтирање дела главне, 
Светосавске улице, као и постављање ивичња-
ка у сарадњи са ПЗП. Припрема се асфалтирање 
пута у селу Прекодолцу, а по речима директо-
ра Дирекције, Часлава Младеновића (СНС), 
радови би требало да буду завршени до краја 
месеца. Дирекција је завршила реконструкцију 
и одржавање регионалних путева у дужини од 
42 километра, а започиње радове на рекон-
струкцији три путна правца, према најудаље-
нијим МЗ Љутежу, Солачкој Сени и Лебету.

71. Неготин
Хаос на зеленој пијаци

Више од 50 активиста ОО СНС Неготин, 
обучених у дуксерице са обележјем Странке, 
делили су „СНС Информатор“ и разговарали са 
мештанима на зеленој пијаци, која је тренутно 
измештена на јавни паркинг и улицу, јер се не 
назире крај реконструкцији пијачног простора 
(инвестиција од 1,6 милиона евра). Продавци 
су незадовољни јер раде на отвореном, без за-
клона од кише и снега,  у нехигијенским усло-
вима, а јавља се и проблем застоја саобраћаја 
због утовара и истовара пијачне робе. Све ово 
довело је до стварања рупа у асфалту и гоми-
лања отпада. Због неажурности комуналне 

службе, може доћи и до угрожавања здравља 
продаваца и купаца. Све ово смо забележели и 
планирамо да покренемо акцију. Снимили смо 
наше активисте на најлепшим местима у Него-
тину, а тај материјал користићемо као презен-
тацију града као туристичке дестинације, по 
доласку на власт. 

72. Варварин
Отворене страначке просторије

У суботу,16. новембра, отворена је канцела-
рија Српске напредне странке у Варварину, а 
свечаном догађају присуствовали су министар-
ка енергетике, проф. др Зорана Михајловић, 
градоначелник Крушевца, Братислав Гашић, и 
други високи функционери СНС.

73. Сремска Митровица
Хуманитарне акције

Градска управа за здравствену, социјалну и 
заштиту животне средине, на челу са начелни-
ком Жељком Новаковићем, имала је више зна-
чајних акција, у којима се помагало грађанима. 
Једна од њих била је и донација Дому здравља, 
у виду 11 ЕКГ апарата, поводом прославе лекар-
ске славе Свети Козма и Дамјан, затим акција 
давања крви „Даваоци своме граду“, и акција 
провере шећера, холестерола, триглицерида, 
крвног притика, боди масти индекса, поводом 
Светског дана борбе против шећерне болести. 
У склопу хуманитарних активности, Томислав 
Јанковић, заменик градоначелника, медијски 
је промовисао хуманитарни концерт „За Дра-
ганин корак“. 

74. Врање 
Акција поделе кошева и табли

Поводом почетка реализације програма 
стручне праксе у Врању, народни посланик 
Драган Николић приредио је коктел за све по-
лазнике. У јавним предузећима,установама и 
школама обучаваће се 80-оро младих и високо-
образованих кадрова, са просеком изнад осам. 
Пракса ће трајати годину дана, уз адекватну 
новчану надокнаду. Челници града задужени 
за инфраструктуру из редова СНС, обишли 
су село Ратаје, где је почела реконструкција 
оштећеног моста, на фреквентном путном 
правцу. Пољоривредним произвођачима по-
дељене су 49.652 бесплатне саднице шљива, 
јабука и вишања, које ће бити засађене на око 
70 хектара. Овај пројекат град  је реализовао 
са ЕУ Прогресом, како би се подстакла воћар-
ска производња. У Павловцу је СНС иницирала 
чишћење запуштеног игралишта, након чега је 
посланик Драган Николић донирао опрему за 
кошаркашки терен. Постављен је и метални 
мост, који спаја ромско насеље са игралиштем, 
тако да деца више не прелазе пругу. Посланик 
Николић је опрему за кошаркашки терен пок-
лонио и омладини села Паневље, које припада 
Градској општини Врањска Бања. Акција до-
нације кошева и табли биће настављена, а Па-
невље је треће село на територији Града, које је 
добило вредан поклон.

75. Житиште
Бесплатно летовање ученика

На иницијативу председника Општине Жи-
тиште и председника ОО СНС Житиште, Митра 
Вучуревића, формирана је Комисија за доделу 
права на бесплатно летовање ученика и мла-
дих са територије наше Општине. Планира се 
да се за ову намену, у буџет за 2014. уврсте 
два милиона динара. Комисија ће разматрати 
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Градоначелница Смедерева, др Јасна Аврамовић, 
са гимназијалцима Вредно је било и у Владичином Хану

Подела „СНС Информатора“ 
у Неготину
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предлоге основних школа, ПУ „Десанка Мак-
симовић“, Центра за социјални рад, Спортског 
савеза и Канцеларије за младе. Захваљујући 
финансијској помоћи Општине, привремено је 
запослено 90-оро људи различитих образов-
них профила, од неквалификованих радника, 
до оних са факултетским дипломама, који су 
желели да учествују у неком од шест понуђе-
них програма. СО Житиште усвојила је Стра-
тегију одрживог развоја Општине од 2014. до 
2020. На њој ће се базирати израда годишњих 
оперативних планова, како би се приоритети 
што успешније реализовали, а Општина што 
пре изашла из круга неразвијених. 

76. Медвеђа
Помогли смо ФК „Јабланица“

И поред повољних  природних услова, руд-
ника олова, сребра и злата „Леце“, Сијаринске 
бање, лековитих вода, шуме и пољопривред-
ног земљишта, Општина Медвеђа је девасти-
рана. Кривац је погубна политика председника 
Општине, коме је ово четврти мандат, и чију 
политику карактеришу вишемилионске малвер-
верзације, у којима су, нажалост, учествовали и 
функционери из републичке власти. Малверза-
ције је утврдила и ДРИ која је, нажалост, кон-
тролисала само 2012. годину. Данас ниједан 
субјекат јавног сектора не функционише, нема 
елементарних услова за рад институција, пого-
тово спорта и културе. ОО СНС улаже макси-
малне напоре у пружању помоћи овим институ-
цијама. Активисти ОО СНС Медвеђа  укључили 
су се у помагање ФК „Јабланица“. Поправљена 
им је дотрајала водоводна мрежа, бојлери и 
тушеви, а помогли смо и у наводњавању игра-
лишта. Планирамо да наставимо да помажемо 
и другим установама спорта и културе.

77. Баточина
Против општинског буџета

ОО СНС је рад усмерио на јачање Странке, 
што је резултирало именовањем нових повере-
ника МО и савета, дељењу „СНС Информато-
ра“, прикупљању чланарина, промени председ-
ника Одборничке групе, као и припреми за се-
дницу СО, где је на дневном реду био ребаланс 
буџета и буџет, који одборници СНС нису под-
ржали, али су, нажалост, једини били против.

78. Александровац
Дрвена клупа за монахиње

Део Савета за омладину, уз помоћ донатора, 
манастиру Светог Романа поклонио је дрвену 
клупу. Посетили смо страначке колеге у Вар-
варину, поводом отварања нових страначких 
просторија. Одржали смо састанке више савета 
и договорили се о даљим активностима у ло-
калној средини. Формирали смо Одбор за ин-
тернет и друштвене мреже. Чланови појединих 
савета посетили су Костолац, где су се упозна-
ли са изборним активностима. ОО је донео од-
луке о постављењу повереника за МО Горње и 
Доње Злегиње, Витково, Лаћислед 2 и Парчин. 

79. Клина
Одборници из редова СНС

У Пећком округу победила је Српска лис-
та, на локалним изборима на КиМ. Ми нисмо 
имали кандидате за градоначелнике, али смо 
добили по једног одборника за општине Пећ, 
Исток и Клина. Носиоци листе Српска, Коста 
Белошевић (Исток) и Божидар Шарковић 
(Клина), чланови су СНС и биће одборници 
у овим општинама. Повереник Комесаријата 
и потпредседник ОО СНС Клина поделио је 
2.500 садница воћа повратницима у овој Опш-
тини, који су делом обновили воћњаке и прве 
приносе очекују већ следеће године.

80. Бојник
Решен проблем водене бујице

Завршена је пројектна документација за 
путне правце Бојник-Граница, Бојник-Плавце, 
Бојник-Лапотинце, као и уградња пропуста на 
путном правцу Косанчић-Ћуковац , где је било 
проблема услед обимних падавина и топљења 
снега, пошто је водена бујица носила део пута. 
Уградњом пропуста и проширењем канала за 
одводњавање, трајно је решен овај вишего-
дишњи проблем. Председник Општине и пред-
седник ОО СНС Бојник, Иван Стојановић, сва-
ког уторка разговара са грађанима и покушава 
да реши горуће проблеме. 

81. Костолац
Инвалидска колица, хуманитарни концерт

Активисти СНС учествовали су у организа-
цији хуманитарног концерта за осмогодишњу 
Лену, која има тумор очију, на којем су наступи-
ли Марко Булат и Топалко. Социјално угроже-
ној ромској породици, активисти СНС предали 
су нова инвалидска колица за члана оболелог 
од мултиплесклерозе. Одржано је песничко 
вече слепе песникиње Драгице Цвејић. Орга-
низован је лекарски преглед становништва. 
Омладина СНС делила је кафу у раним ју-
тарњим сатима, код поште у Костолцу, где су 
најстарији примали пензије. Са омладином ЈА-
ЗАС, омладина СНС је огранизовала јавну три-
бину о заштити здравља поводом 1. децембра, 
Светског дана борбе против ХИВ. Костолац су 
обишли министарка Зорана Михајловић, др-
жавни секретар Дејан Трифуновић, министар 
Игор Мировић, потпредседник ГО СНС Бра-
тислав Гашић, чланови Председништва СНС, 
Алекса Јокић и проф. др Дејан Ђурић, државни 
секретар Предраг Перуничић... 

82. Пожаревац
Поклон за основце

Чланови ГО СНС Пожаревац учествовали 
су у ребалансу овогодишњег буџета и саста-
вљању буџета за 2014. годину, првог буџета 
који састављамо. Омладина СНС поклонила 
је кошаркашку таблу основној школи у Кличе-
вцу. Новац је прикупљен на добротворном ко-
шаркашком турниру, у организацији омладине 
наше Странке. 

83. Инђија
Журка добродошлице за омладинце

Организовани су састанци представника 
одборничких група у СО Инђија, са председ-
ником Општине, Петром Филиповићем, и на-
длежнима из Одељења за привреду и финан-
сије, а у вези са креирањем буџета за 2014. 
Циљ састанака је да одборничке групе дају 
предлоге и идеје у вези са ставкама које треба 
да се имплементирају у буџет. Представници 
Одборничке групе СНС истакли су да буџет 
не треба да се прави само на бази искустава 
из текуће године, већ да треба да се уради 
Стратешки план Општине и да се у планирању 
мора прећи на средњорочне планове развоја, 
који ће проистећи из Стратегије. Драган Ла-
кић, председник ОО СНС Инђија, подсетио је 
општинске челнике на Уредбу Владе Србије, 
по којој у наредној години не сме бити нових 
запошљавања у јавном сектору. Истакли смо 
незавидан положај МЗ, као и неплански одлив 
средстава Дому здравља. Навели смо да ова ус-
танова, од 300 запослених, има 60-так лекара и 
чак 15 возача, као и да се за директора месечно 
издваја више од 2.000 евра, јер путује службе-
ним возилом из Новог Сада. Предложили смо 
да се повећају давања за прворођено дете, да 
се врате бесплатне ужине у школе, да се деци 
у предшколским и школским установама, са по-
себним режимом исхране, обезбеди исхрана у 
складу са њиховим потребама, те да се младим 
брачним паровима са децом, а без запослења, 
омогући запошљавање бар једног партнера. За 
омладинце, чланове и симпатизере организо-
вали смо журку добродошлице у Старом Слан-
камену, јер нам је, за само две недеље, пристиг-
ло више од 80 чланова, углавном младих.

84. Нова Варош
Признање за развојне пројекте туризма

Овгодишња додела признања „Капетан 
Миша Анастасијевић“, за Златиборски округ, 
одржана је у Пожеги, а награђено је 20 истак-
нутих привредника, предузећа и брендова са 
подручја које покрива Регионална привредна 
комора Ужице. Годишњу награду најуспеш-
нијим појединцима, предузетницима и инсти-
туцијама додељују агенција „Медиа инвент“, 
Факултет техничких наука из Новог Сада и на-
длежна регионална привредна комора, у окви-
ру пројекта „Пут ка врху“. Добитник признања, 
између осталих, је и председник Општине 
Нова Варош, Димитрије Пауновић, за развојне 
пројекте туризма.

85. Петровац на Млави
Реконструкција нисконапонске мреже

„Електроморава Пожаревац“, послов-
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ница Петровац на Млави, наставља са 
реконструкцијом нисконапонске мреже у 
већини МЗ. Радове у МЗ Лесковац обишли 
су помоћник председника Општине, Саша 
Живојиновић, и директор пословнице, 
Ненад Турудић, као и чланови ОО СНС 
Петровац на Млави. У Београду је одржан 
Сајам етно хране и пића и локалне самоу-
праве, на којем је презентована и Општи-
на Петровац на Млави, а домаћин је био 
и ОО СНС, на челу са председником, Ду-
шком Нединићем.  

86. Ариље
Реконструкција улице Милоша Гли-

шића
Почела је реконструкција улице Мило-

ша Глишића, обнова коловоза, тротоара, 
водоводне мреже, кишне канализације, 
као и партерно уређење и стављање 
расвета, а вредност радова је 35,7 мили-
она дин. Ово је једна од главних улица, 
која из центра води у градски парк, спорт-
ску халу и градски стадион, где се окупља 
велики број младих, посебно у летњим 
месецима. Извођачи радова су „Путеви 
а.д Пожега“ и „Татовић“ из Чачка.

87. Панчево
Канцеларија народног посланика

Градоначелник Панчева, Павле Раданов, и 
директор ЈКП „Зеленило”, Драган Катуца, от-
ворили су за коришћење вештачку бетонску 
стену за пењање у парку Барутана, која је прва 
у Србији. Висока је 10,5 метара и моћи ће да је 
користе планинари, алпинисти и сви други који 
верују у своју спретност. Ово је уједно био и за-
вршетак треће фазе изградње Барутане, парка 
за есктремне спортове. Директор „Зеленила” 
је за идућу годину најавио и фитнес терен за 
децу у Барутани. Савет за енергетику ГО СНС 
Панчево организовао је стручни скуп о либе-
рализацији тржишта електричне енергије у 
Регионалној привредној комори. Панчево је, 
захваљујући донацији провинција Емилија Ро-
мања и Равена, постао први град у Србији који 
користи електрична возила. Градска управа до-
била је два електрична аутомобила, са по два 
седишта, четири електрична бицикла, а оче-
кује се да ускоро стигне и „рено кангу” са пет 
седишта. Испред Градске управе постављена 
је станица на којој ће се пунити акумулатори 
ових возила. Возила ће се користити за обила-
зак мерних места, рад Инспекције за заштиту 
животне средине. Народни посланик и повере-
ник ГО Панчева, Жељко Сушец, у просторијама 
ГО СНС, отворио је канцеларију народног по-
сланика и омогућио грађанима да му се лично 
обрате.

88. Смедеревска Паланка
Указујемо на проблем беле куге

Чланови ОО СНС Смедеревска Палан-
ка, др Миодраг Талијан и проф. Жељко 
Поштић, уз несебичну помоћ чланова Са-
вета за здравство у оквиру ОО, и самог 

руководства, већ извесно време предузи-
мају кораке у спречавању пада наталите-
та и беле куге. Ова Општина, на рубном 
подручју Београда, са око 60.000 станов-
ника, само прошле године имала је скоро 
три пута више умрлих него рођених. 

89. Пландиште
Разговор са грађанима уз чај и „СНС 

Информатор“
Испред пулта СНС, на најпрометнијем 

месту, на пијаци, представници ОО СНС 
разговарали су са грађанима како би се 
упознали са проблемима, чули савете, 
критике и предлоге, истовремено делећи 
чај и „СНС Информаторе“. Са грађанима 
су разговарали и председник ОО СНС, Го-
ран Доневски, као и чланице Општинског 
већа и одборнице у СО Пландиште, Боја-
на Јовановић и Нада Лунц. Одборничкој 
групи СНС у СО Пландиште приступила 
су још два одборника, један бивши одбор-
ник ЛСВ, која више нема одборнике у СО, 
и један независни одборник. 

90. Сечањ
За бољи живот деце ометене у развоју

Менаџмент Центра за социјални рад 
Општине Сечањ одлучио је да аплицира 
за средства Амбасаде Краљевине Нор-
вешке, а пошто је невладин сектор у нашој 
Општини недовољно развијен, обратили 
смо се НВО „Помоћ породици“ из Панче-
ва. У припемној фази, пројектни тим из-
градиће процедуру рада Дневног борав-
ка, пројектни менаџер урадиће Водич мо-
гућих активности и садржаја, које ће бити 
прилагођене индивидуалним потребама 
деце и младих са сметњама у развоју. Биће 
формирана комисија која ће, поштујући 
националну законску регулативу, изабра-
ти најповољнију понуду за адаптацију 
просторија Дневног боравка. За набавку 
опреме и средстава за рад биће, такође, 
формирана стручна комисија. Медијска 
презентација обухватала би израду веб 
сајта, наступе на радију, ТВ и у штампаним 
медијима, штампање мајица и израду еду-
кативног промотивног материјала. Циљ 
пројекта је побољшање квалитета живота 
деце и младих са сметњама у развоју, као 
и њихових породица.

91. Богатић
Топлификација установа

Усвојен је пројекат топлификације јавних ус-
танова, вредан 2,6 милиона евра, преко геотер-
малног изворишта у Богатићу. Завршени су 
радови на асфалтирању 5,2 километара локал-
них путева, у вредности 43 милиона динара, до 
краја године требало би да буде завршено ас-
фалтирање 3,2 километра путева, у вредности 
од 16 милиона динара. У току је пошљуњчавање 
некатегорисаних путева по МЗ, у вредности од 
милион динара. Почели су радови на изградњи 
школског полигона у МЗ Совљак.

92. Мионица
Кадровско јачање

ОО СНС Мионица акценат је ставио на 
кадровско јачање Странке и прављење 
тима који ће бити способан да врши 
власт, јер се очекује да ће се ускоро стећи 
услови за увођење привременог органа и 
расписати ванредни локални избори. Ом-
ладинци су покренули иницијативу за ос-
нивање интернет клуба, где ће сви млади 
Мионичани моћи бесплатно да користе 
интернет. Одржан је састанак Савета за 
здравство, као и ОО на којем је повереник 
Бобан Јанковић представио нацрт плана 
економског развоја Општине. Начињен је 
концепт флајера за децембарску акцију, 
подељен је „СНС Информатор“, написано 
је неколико критика општинске власти, 
које се могу видети на нашем сајту, наста-
вљено је са обиласком села и МО.

93. Голубац
Обновљена црквена ограда

Напредњаци у СО Голубац имају 13, од 31 
мандата, и изложени смо непрестаној тортури 
локалне власти, коју чине ДС, ДСС и два од-
бегла одборника СПС. И поред тих проблема, 
трудимо се да, колико нам услови дозвољавају, 
осветлимо име СНС. На иницијативу месног 
пароха, оца Мирослава Милошевића, члано-
ви СНС из Голупца, на челу са председником 
ОО, др Небојшом Мијовићем, и замеником 
Сашом Марјановићем, прикупили су новац за 
намештање ограде око цркве Светог Нико-
ле, за шта нам је црква уручила захвалницу. 
Наша Одборничка група припрема амандмане 
за предстојећу седницу СО Голубац, где је на 
дневном реду предлог буџета за 2014. Органи-
зовали смо бесплатне офталмолошке прегле-
де за око 100 грађана. Сакупљали смо помоћ 
за ђаке из најугроженијих породица чланова 
СНС-а, имали смо презентацију пројекта Транс 
коридора 7, који се тиче будућности наше 
мале и девастиране општине. Организовали 
смо пољопривредно едукативни семинар, а 
предавање је одржао Александар Стојановић, 
сарадник Стручне пољопривредне службе из 
Пожаревца. 

94. Ћуприја
Брига о сеоским школама

Завршавају се радови у оквиру прве фазе 
поплочавања тротоара главне улице. Та-
кође, завршено је асфалтирање важнијих 
саобраћајница у граду. Посетио нас је др-
жавни секретар Драган Стевановић, пред-
ставио план рада Министраства за 2014. и 
конкретне пројекте за које ће локлане са-
моуправе моћи да конкуришу. Ова значајна 
посета помогла нам је при изради буџета 
Општине Ћуприја за 2014, који ће бити 
веома рестриктиван, али ће садржати неко-
лико битних пројеката санација градских и 
сеоских школа. Председник Општине Ћу-
прија, Нинослав Ерић, посетио је сва села 
ћупријске општине и разговарао са грађа-
нима о решавању приоритетних проблема. 
Током зиме, биће организовани састанци са 
пољопривредницима, на тему удруживања 
и побољшања њиховог положаја. Од про-
лећа се креће са сређивањем зелених повр-
шина и паркова око сеоских школа, домова 
култура, споменика и спомен чесми.

Реконструкција главне 
улице у Ариљу
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БЕОГРАД
95. Раковица
Пут до успешног предузетника

Општина Раковица организовала је обуку 
„Пут до успешног предузетника“, чији је циљ 
помоћ младима у покретању сопственог бизни-
са, у сарадњи са Националном службом за запо-
шљавање. Полазници су учили како се израђује 
бизнис план, анализирају тржиште и конкурен-
ција, који су могући видови државног финан-
сирања, које су најчешће грешке... У сарадњи 

са ЈКП „Зеленило Београд“, Општина Раковица 
посадила је 25 садница брезе у Скојевском на-
сељу, на зеленој површини, у улици Луке Војво-
дића код броја 17. Општина, на челу са пред-
седником Милосавом Миличковићем, у оквиру 
акције „Паркићи за све“, уредила је више од 30 
паркова, игралишта и зелених површина. Дру-
гу годину за редом, организујрмо кампању за 
помоћ особама оболелим од мултиплесклеро-
зе. Кампања ове године носи назив „Раковица 
без баријера”, а у оквиру ње изграђено је више 
од 20 рампи за особе са посебним потребама, 
обезбеђени су прилази зградама, постављени 
ивичњаци на тротоарима. Испред улаза у згра-
ду Општине, код улаза у Центар за социјални 
рад и код бочног улаза, постављени су ивичња-
ци, а на паркингу обележена су паркинг места 
за ова лица. У склопу редовних припрема за 
зиму, Општина је, у сарадњи са ЈКП „Градска 
чистоћа“, обезбедила 50-55 тона индустријс-
ке соли, која ће бити подељена становницима, 
преко МЗ и скупштина станара. 

96. Чукарица
Репарација ограде на игралишту

Млади СНС Чукарице организовали су ве-
лику хуманитарну журку, на којој су окупи-
ли бројне чланове, симпатизере и пријатеље 
Странке. Прикупљани су добровољни прилози 
намењени дечијем вртићу у Умци. Чланови Са-
вета за омладину ОО СНС Чукарица и МО СНС 
Умка уручили су донацију у виду техничке оп-
реме, спортских реквизита и играчака дечијем 
вртићу „Цврчак” у Умци. МО Чукаричка пади-

на организовао је акцију репарације ограде на 
спортском игралишту у свом насељу, непосред-
но након опасног урушавања конструкције, 
када је озбиљно повређен малишан.

97. Вождовац
Мебл штоф за прихватилишта 

Поводом Дана примирја у Првом светском 
рату, представници Општине Вождовац обишли 
су родну кућу Војводе Степе Степановића, у 
Врчинској улици, у Кумодражу. Ова кућа уско-
ро ће бити поново отворена за посетиоце, а до 
њене обнове дошло је на иницијативу одбор-
ника у СГ, Иване Томић. Представници Општи-
не, заједно са др Небојшом Стефановићем, 
обишли су Дом пензионера у Качарској улици, 
и уручили им прибор за хигијену, ћебад и воће. 
Својеврсна традиција вождовачких напредња-
ка је и посета Прихватилишту за стара лица у 
Кумодрашкој улици, где смо однели намирни-
це и воће. Поделили смо 3.700 метара мебл 
штофа установама на нашој и на другим општи-
нама, који смо добили као донацију компаније 

„Икеа“. Представници Општине, Александар 
Савић, Влада Секулић, као и народна послани-
ца Марија Обрадовић посетили су малишане 
у ПУ „Плави чуперак“, којој су донирали 100 
килограма прашка, фудбалске и одбојкашке 
лопте. Омладина Аутокоманде и Вождовца 
организовала је турнир у кошарци „Спортом 
за омладину“, који су подржали Предраг Пе-
руничић, Влада Батез, Влада Мандић. Општин-
ска Канцеларија за младе покренула је акцију 
„Омладина – шанса за будућност Вождовца“, са 
циљем да се решавају проблеми младих. Савет 
за друштвне делатности СНС, у сарадњи са МО 
Шумице и Душановац, организовао је хума-
нитарну акцију „Лекарски преглед “, у којој су 
саветовали грађане како да сачувају здравље. 
Поводом Светског дана борбе против АИДС, 
организована је акција „Улепшајмо будућност 
заједно“. 

98. Стари град
Месец едукативних трибина

Поводом Светског дана борбе против дија-
бетеса, организовали смо бесплатно мерење 
шећера у крви и крвног притиска. Савет за 
спорт организовао је трибину „Спорт у предш-
колском узрасту”, а предавач је била васпита-
чица Весна Дедић. Државна секретарка мр Ста-
на Божовић одржала је трибину „Укључивање 
жена у политичке токове”, поводом Међуна-
родног дана борбе против насиља над женама. 
На трибини „Политика и идеологија“ истакнут 
је значај разумевања ова два појма, у времену 
глобалаизације и интеграције у ЕУ. Предавачи 
су били др Драгољуб Којчић и Србислав Фили-
повић. 

99. Младеновац
Алкохолизам и породица

Одржали смо трибину „Алкохолизам и поро-
дица”, на којој су предавачи били проф. др Ма-
рија Перишић, хепатолог, директор Института 
за дигестивне болести, проф. др Љиљана Ћи-
рић, неуропсихијатар болнице Лаза Лазаревић, 
и др Владо Батножић, хирург, директор Завода 
за заштиту радника железнице Србије. 

100. Савски венац
Разговор са грађанима уз врућ чај

Поводом Светског дана борбе против сиде, 
1. децембра, омладина СНС организовала је 
дељење чаја и пакетића грађанима Вождовца. 
Омладинци са свих општина, као и са Савског 
венца, узели су учешће у овој акцији. Уз врућ 
чај, разговарали су са грађанима о актуелним 
проблемима на Вождовцу и Београду. 

101. Сурчин
Здравствени прегледи

Сваког понедељка, у просторијама Странке у 

Прослава Светог Стефана Дечанског, 
славе Општине Сурчин

Напредњаци садили дрвеће у Раковици

Мебл штоф за социјалне установе 
на Вождовцу

Вредно на Савском венцу

Напредњаци Чукарице донирали 
спортске реквизите предшколцима
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Сурчину, од осам до 10 часова, Савет за здрав-
ство мери грађанима шећер и притисак. У но-
вембру смо прегледали 76 грађана, као још 43 у 
Бечмену и 42 у Јакову. Унија жена СНС Сурчин 
присуствовала је промоције књиге Јелене Дра-
гутиновић, у организацији Уније жена СНС Зе-
мун. Чланице Уније жена прикупљале су гарде-
робу за социјално најугроженије суграђане. На 
семинару о родној равноправности у политици 
учествовала је наша активисткиња Маријана 
Вучић. Обележена је слава Општине Сурчин, 
Стефан Дечански, 24. новембра.

102. Врачар
Трибина о енергетској ефикасности

ОО СНС Врачар, у сарадњи са нашим Са-
ветом за енергетику, одржали смо трибину о 
енергетици и енергетској ефикасности. Говор-
ници, међу којима је био и  Дејан Трифуновић, 
помоћник министра енергетике, компетентно 
су одговарали на питања грађана Врачара. 
Председник ОО, Александар Марковић, иста-
као је да напредњаци Врачара имају дугу тра-
дицију одржавања тематских трибина о свим 
актуелним питањима, и да ће ова пракса нас-
тавити.

103. Палилула
Посећене трибине 

Савет за културу ОО СНС Палилула одржао 
је две трибине у просторијама ОО. Прва је била 
„Промоција Београда у културно-историјском 
аспекту“, а предавач је био редитељ Живојин 
Живуловић, другу трибину „Храм и храмов-
на култура“ држао је координатор Савета за 
културу, теолог Мирољуб Несторовић. Савет 
за омладину и бригу о деци ОО СНС Палилу-
ла организовао је трибину „Српски симболи у 
грбовима српских земаља и њихови фалсифи-
кати“, а предавач је био проф. Марко Атлагић, 
народни посланик и члан Председништва СНС. 
Савет за комуналне делатности организовао 
је обуку за рад на рачунарима, где је предавач 
био Дејан Ђокић, који је заинтересоване обу-
чио раду у ексел програму.

104. Нови Београд
Разговор са Александром Јовичићем

Састанку Савета за омладину ОО Нови Бе-
оград присуствовао је Александар Јовичић, 
потпредседник ИО СНС и шеф Одборничке 
групе СНС у СГ Београда, који је похвалио рад 
самог Савета, али и целокупног ОО. Истакао 
је да без активности појединца нема успеха ни 
на индивидуалном, ни на нивоу целе Странке, 
и нагласио да га радује посвећеност младих 
људи са Новог Београда и да су њихове акције 
веома запажене. 

105. Лазаревац
Расвета на гробљу

Активисти ОО Лазаревац су, заједно са ак-
тивистима МО Барошевац, донирали дрва за 
огрев социјано угроженим породицама. Насу-
ти су путеви у Горњој Криваји и постављена 
улична расвета на гробљу, како би се спречи-
ла честа обијања и оштећивања капеле. По-
делом страначког гласила, Савет за природне 
ресурсе, заштиту животне средине и одрживи 
развој ОО Лазаревац обележио је Светски дан 
еколошких друштава, савета и еколога. Орга-
низовали смо трибину „Политика у ликовној 
култури“. Настављена је изградња терена са 
вештачком травом. По речима председника ФК 
„Колубара“, Бојана Стевића, за свечано отва-
рање припрема се турнир на коме ће учество-
вати и суперлигаши.

106. Обреновац
Вулин на трибини о КиМ

Хладно време није спречило омладину ОО 
СНС Обреновац да поделе „СНС Информатор“ 
суграђанима, на централном градском тргу. 
Акцију су испратили локални електронски и 
штампани медији, а изјаву је дао Мирко Вра-
нешевић. ОО Покрета социјалиста Обреновац 
и ОО СНС Обреновац организовали су велику 
трибину „Избори 3. новембра, шта даље?“, на 
којој је гост био Александар Вулин, министар у 
Влади Србије, задужен за КиМ.

107. Земун
Поклони за децу у Звечанској

Омладина ОО СНС Земун сакупила је паке-
те гардеробе, играчака и слаткиша и предала 
их корисницима Центра за заштиту одојчади, 
деце и омладине у Звечанској улици. Са по-
носом истичемо да су наши активисти органи-

зовали ову акцију са пуно ентузијазма и да су 
се побринули да деца Звечанске добију, пред 
зимске дане, адекватну одећу, као и да се обра-
дују играчакама и слаткишима. 

108. Гроцка
Отворен паркић у Калуђерици

Председник Градске општине Гроцка, Зо-
ран Марков, у Калуђерици је свечано отворио 
модерни дечији паркић, са новим справама, 
испред зграде МЗ Калуђерица уређена је зеле-
на површина, а у рад је пуштена и фонтана. Око 
зграде МЗ Калуђерица уређена је зелена повр-
шина, посађено је цвеће и украсно зеленило, 
а на улазу је направљен плато са фонтаном и 
клупама. Иницијатор уређења МЗ Калуђерица 
и њено претварање у општинску испоставу, пре 
годину  дана, био је тадашњи председник ОО 
Гроцка, Драгољуб Симоновић, који је данас, 
као почасни гост, имао част да пусти фонтану 
у рад. Црвени крст Општине Гроцка и Канце-
ларија за младе, поводом новогодишњих и 
божићних празника, организују хуманитарну 
акцију „Један пакетић, много љубави“. Циљ 
је да се прикупе играчке, слаткиши и новац за 
социјално угрожену децу,  узраста до десет 
година, са пребивалиштем на територији наше 
Општине. Сва прикупљена средства, у виду 
пакетића, поделиће се на новогодишњој при-
редби.  

109. Звездара
Помоћ одборима на Бањици и Медаковићу

Разговарали смо са грађанима, дружили се 
са новим чалновима и помагали, у акцијама, 
колегама у месним одборима на Бањици и Ме-
даковићу.

Дрва за социјално угрожене породице у Лазаревцу

Отварање новог паркића у Калуђерици
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Топлички 
округ

Др Дарко Лакетић

Председник ОО СНС  
Прокупље, в. д. директора 
Апотекарске установе 
Прокупље и помоћник 
министра здравља
Контакт: drlaketic@orion.rs

Родољуб Видић

Председник Савета 
за туризам ОО СНС 
Куршумлија и председник 
Општине Куршумлија
Контакт: 
predsednik@kursumlija.org

Зоран Јозић

Председник 
ОО СНС Блаце 
Контакт: 
blace@sns.org.rs

Синиша Илић

Председник ОО СНС 
Житорађа и шеф 
Одборничке групе СНС у 
СО Житорађа  
Контакт: ilcsinisa959@open.
telekom.rs

Јовица Ђиновић

Председник ОО СНС 
Куршумлија и  стручни 
сарадник за пољопривреду 
у Општини Куршумлија 
Контакт: 
joca.midi@gmail.com

Гувернер Народне банке Србије, 
Јоргованка Табаковић, отвори-
ла је у Београду Први српски 

женски бизнис форум, на којем је по-
ручила да је, у мушком свету, могућа 
неограничена слобода мушкараца, 
зато што су жене престале да ос-
вајају слободу и почеле да пристају 
на добровољно робовање.

„Мисао о сопственој иницијативи 
је искорењена, нестао је инстинкт 
за деловање и акцију, како би се по-
бољшао сопствени живот”, рекла је 
Табаковићева, и поручила да жене 
морају да знају шта хоће од себе и 
других, али да се за то боре женски - 
осмехом, речима и знањем, које нико 
не може довести у питање. 

„Ово друштво морају да воде нај-
бољи, односно најбоље. Желела бих 
да порука буде, не само да се ми, које 
смо већ успешне, дивимо једна другој, 
него да подстакнемо све оне које нису 
имале довољно подршке у породи-
ци да изграде самопоуздање и крену 
даље. Потребно нам је више жена ли-
дера, јер је женама својствен осећај за 
друге људе. Желим да не прихватимо 
ограничења која нам се намећу“, рекла 
је гувернер Табаковић, и истакла да је 
централно банкарство и даље мушка 
професија, да има само 17 жена међу 
200 председника централних банака 
у свету, а да у Европској централној 
банци, на 23 руководећа места, нема 
ниједне жене.

ЈОРГОВАНКА ТАБАКОВИЋ, гувернер НБС

Потребно нам је 
више жена лидера

Форум жена СНС Градског одбора у 
Новом Саду организовао је трибину 

и изложбу фотографија „ Погледај се и 
прогледај“, поводом 16 дана активизма 
борбе против насиља над женама. При-
сутнима су се обратили председница 
Форума жена СНС ГО Нови Сад, Миа 
Костић, дугогодишњи рукометаш Владо 
Мандић, руководилац Сигурне женске 
куће у Новом Саду, Нада Падејски, и др-
жавна секретарка Министарства рада, 
запошљавања и социјалне политике, 
Стана Божовић.

„Насиље над женама узима маха, јер се 

број убијених жена у односу на прошлу 
годину готово удвостручио. Оно постоји 
и крајње је време да се погледамо у очи 
и коначно прогледамо!“, рекла је Миа 
Костић.

Државна секретарка, мр Стана Божо-
вић, истакла је да је само 10 одсто на-
силника у Србији процесуирано и санк-
ционисано, и да је зато потребно да се 
сви укључе у борбу против насиља над 
женама, да не смемо да окрећемо гла-
ву од овог проблема. Нагласила је и да 
ниједна земља не може имати висок 
степен демократије, ако нема уређену 

НОВИ САД   

Погледај се и прогледај!
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ЖЕНСКА СТРАНА

Статистика каже да близу 14 одсто 
деце у Србији живи у сиромаштву, 
да свако друго дете узраста до 14 

година доживи неки вид насиља у поро-
дици или школи, да неким малишанима 
нису доступни здравствена заштита и об-
разовање. Народна посланица из редова 
СНС, др Весна Ракоњац, лекар специја-
листа хигијене са медицинском еколо-
гијом, и чланица скупштинских одбора за 
права детета и за рад, социјална питања, 
друштвену укљученост и смањење сиро-
маштва, каже да је евидентно да се тешка 
економска ситуација одразила на пораст 
свеукупног сиромаштва, а самим тим и по-
горшањеуслова живота најмлађих. 

- Деца су у међународном праву пре-
позната као посебно осетљива и специ-
фична категорија, за чију заштиту нису 
довољни уобичајени механизми зашти-
те, предвиђени правом људских права. 
Један мали, али веома важан корак у по-
прављању социјалног статуса је управо 
усвојен Закон о остваривању права на 
здравствену заштиту деце, трудница и по-
родиља, који омогућава здравствену заш-
титу свој деци, без обзира на вид осигу-
рања. У решавању комплексних проблема  
насиља, дискриминације, злостављања и 
занемаривања деце неопходно је ангажо-
вати све расположиве снаге. Неопходна 
је стална координација школа, локалне 
самоуправе, здравствених и социјалних 
установа, надлежних министарстава, уд-
ружења грађана и невладиних органи-
зација. Пружање подршке родитељима, 
такође, један је од  кључних задатак, када 
је превенција злостављања и насиља над 
и међу децом у питању. Враћање система 
правих вредности, поред свеобухватног 
рада на другим пољима, један је од бит-

них фактора за успешно решавање овог 
великог проблема.

Где се Србија налази по питању пра-
ва детета, у односу на земље Европске 
уније?

- Најважнији и најупеча-
тљивији документ у обла-
сти права детета на међу-
народном плану је Конвен-
ција о правима детета из 
1989. године. Према овој 
Конвенцији, сви облици 
насиља који угрожавају фи-
зички, морални и психички 
интегритет детета предста-
вљају повреду једног од ос-
новних права детета, а то је 
право на живот, опстанак и 
развој. Релевантно законо-
давство Републике Србије, 
у односу на права детета, 
веома је озбиљно  и свео-
бухватно. И поред тога, на-
длежна министарства наше 
државе улажу напоре да унапреде закон-
ске оквире, како би прецизно биле дефи-
нисане процедуре и поступци за заштиту 
деце и реаговања у случајевима насиља, 
као и све оне активности које могу допри-
нети превенцији ових појава. Пре свега, то 
су активности у оквиру образовног и вас-
питног система, здравствених установа, 
органа локалне самоуправе, група грађа-
на, невладиних организација, као и саме 
породице. Неопходно је створити свест 
о заједничкој, друштвеној одговорности 
у решавању овог комплексног проблема, 
како би се обезбедили услови за стабилно 
одрастање деце.

Какве конкретне кораке предузима 
скупштински Одбор за права детета? 

ВЕСНА РАКОЊАЦ, народна посланица

Сви морамо да се ангажујемо 
да би нам деца расла срећна

- У решавању комплексних проблема  насиља, дискриминације, 
злостављања и занемаривања деце неопходно је ангажовати све 
расположиве снаге. Неопходна је стална координација школа, ло-
калне самоуправе, здравствених и социјалних установа, надлежних 
министарстава, удружења грађана и невладиних организација

(Весна Ракоњац)

Како сте се Ви ангажовали, као народна 
посланица, на овом пољу? 

- Активно сарађујемо са заштитни-
ком права грађана, представницима 
УНИЦЕФ-а, НВО, пратимо спровођења 
постојеће законске регулативе и кори-
гујемо постојеће законе, на основу реле-
вантних чиниоца. Предлажемо нова за-
конска решења, а у складу са постојећом 
економском и социјалном ситуацијом, у 
циљу побољшања положаја деце, са по-
себним акцентом на питања образовања, 
здравствене заштите и превенције насиља 
над и међу децом. Као члан Радне групе за 
праћење спровођења Закона о малолет-

ним учиниоцима кривичних 
дела и кривично правној 
заштити малолетних лица, 
уз сарадњу са УНИЦЕФ-ом 
и Министарством правде, 
започели смо праћење овог 
Закона, а у оквиру ових 
активности планирана је 
и презентација резултата 
рада и организовање јавног 
слушања, почетком наред-
не године.

Ви сте лекар специја-
листа хигијене са меди-
цинском екологијом у кру-
шевачком Заводу за јавно 
здравље. Да ли сте задо-
вољни колико се у Србији 
пажње посвећује екологији 

и праву на живот у здравој средини? 
- Питање екологије у једној држави не-

умитно је повезано са економским стату-
сом. Међутим, да ли ћемо живети у здра-
вој средини, у многоме, зависи и од свести 
самих грађана. Законска регулатива у овој 
области је солидна, само је треба пошто-
вати. Потребно је да је поштују сви, и при-
вредни субјекти и сами грађани. Актив-
ности које треба предузети јесу буђење 
свести о заштити животне средине, почев 
од образовних и здравствених установа, 
органа локалне самоуправе, кроз превен-
тивно деловање, које не изискује велике 
трошкове, као и ригорозна казнена поли-
тика за све оне субјекте, који на било који 
начин угрожавају животну средину.

НОВИ САД   
област родне равноп-
равности.

„То је један од приори-
тета ове Владе и увелико 
се ради на пет важних сег-
мената - економском, по-
литичком и медијском ос-
наживању жена, као и на 
бризи о њиховом здрављу 
и образовању“, истакла је 
државна секретарка. Три-
бини су, поред бројних 
чланица Форума жена, 
присуствовале и народне 
посланице Маја Гојковић, 
Биљана Пантић Пија и 
Стојанка Лекић, послани-
ца у Скупштини АПВ.

Форум жена СНС из Новог Сада са гошћама
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Запослени у Народној банци Србије узели су учешће 
у акцији „Ваше мало некоме значи много“, у којој је, 
поред 29 ученика и двоје наставника из О.Ш. „Браћа 

Аксић“ из Липљана, учествовало и 18 запослених НБС, 
који су несебично дали своје време, добру вољу и мате-
ријална средства, како би у својим домовима, заједно са 
својим породицама, пружили гостопримство и провели 
незаборавни викенд са својим малим гостима. 
Након боравка у породицама запослених, деца са Косова 
провела су седам незаборавних дана, о трошку Народне 
банке, на рекреативном одмору у одмаралишту „Лепте-
рија“, у Сокобањи. Запосленима у НБС, који су учествова-
ли у акцији, уручене су пригодне захвалнице, као и ручно 
израђене честитке које су направила деца, у знак захвал-
ности домаћинима. 

Још једна хуманитарна акција, овог пута прикупљања 
хране, реализована је 28. октобра у Филијали у Крагује-
вцу, у сарадњи са хуманитарном организацијом Банка 
хране Београд и Покретом жена „Кнегиња Милица“ из 
Крагујевца. Запослени у Филијали прикупили су 66 слат-
ких пакета за децу из породица самохраних родитеља и из 
вишечланих породица из Крагујевца. 

Током 12. и 13. новембра организована је акција при-

купљања хране у седишту НБС, за кориснике Народне 
кухиње СПЦ у Београду, у сарадњи са Банком хране. При-
купљено је више од 1.500 килограма намирница, које ће 
бити довољне за припрему 2.700 топлих оброка, за 700 
корисника, на три локације у Београду. Поред доброг од-
зива и знатне количине прикупљених намирница, посеб-
на вредност акције били су сложност и јединство наших 
организационих јединица и тимски рад. Током посете 
Народној кухињи, представници Верског добротворног 
старатељства, који организују њен рад, изразили су заин-
тересованост за новогодишње пакетиће, које НБС сваке 
године даје у добротворне сврхе (прошле године подели-
ли смо 42). 

Слатке пакете прикупљали смо 26. новембра у Филијали 
у Новом Саду, за кориснике „Друштва за помоћ особама 
са даун синдромом Нови Сад“. Прикупљено је 35 слатких 
пакета, који су истог дана предати корисницима.

У току децембра, планирана је реализација још три 
друштвено одговорне акције: 

10. и 11. децембра новогодишња хуманитарна изложба 
у седишту НБС, 13. децембра новогодишња хуманитарна 
изложба у Филијали у Новом Саду и од 23. до 27. акција 
„Пакетић за непознатог друга“, такође у седишту НБС.

Запослени у 
НБС угостили 
децу са Косова 
и Метохије

Едукација поводом 1. децембраАЛЕКСАНДРОВАЦ

Поводом 1. децембра, Светског дана 
борбе против ХИВ АИДС, новофор-

мирани Одбор за интернет и друштвене 
мреже ОО СНС Александровац имао је 
прву акцију, у оквиру које су се активи-
сти обратили младима, поклањајући им 
едукативни ЦД и црвену тракицу, која је 
симбол борбе против сиде. Грађанима су 
поручили да није на одмет сазнати још 
више о овој болести, или се, евентуално, 
подсетити. Сваки тинејџер мора знати 
како се болест преноси, како се може 
спречити и како се заштитити.

Креативно: Дечије радионице које су организовали 
и осмислили запослени у НБС

Напредњаци поклањали едукативни ЦД и црвену тракицу, 
симбол борбе против ХИВ АИДС
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Захваљујући залагању и упорности активиста ОО СНС 
Лајковац, на челу са председником, Гораном Милова-
новићем, који је уједно и заменик председника Општи-

не Лајковац, решен је вишегодишњи проблем смештаја 400 
азиланата, који су боравили ван пребукираног Центра за 
прихват азиланата, под 
отвореним небом, у 
шуми у Боговађи, и 
околним местима, у 
условима испод сва-
ког људског достојан-
ства. Миловановић 
је позвао државну 
секретарку, Стану Бо-
жовић, и упознао са 
ситуацијом на терену, 
након чега је уследи-
ла реакција Владе да 
се азиланти, који бо-
раве ван Центра, под 
хитно иселе у Обре-
новац, где би им се 
обезбедили услови за 
пристојан живот. 

Међутим, сутрадан 
је само њих осамде-
сетак упућено у Об-
реновац, а исто толи-
ко људи, преко ноћи, усељено је у приватну кућу у Враче-
вићу. Било је јасно да одлука Владе Србије није испошто-
вана, због чега су мештани Врачевића блокирали пролаз 
кроз село, уз претњу да ће блокирати и магистралу.

У жељи да спречи нове инциденте, Горан Миловановић 

је позвао високог комесара, Владимира Цуцића, да лично 
одговори на питања мештана. Цуцић је тада рекао да су 
пронађена још два објекта за смештај азиланата, у Тутину 
и Сјеници, а да приватна кућа у Врачевићу остаје као при-
времени смештај до пролећа. Мештани Врачевића, међу-

тим, нису одустали од 
блокаде. Разишли су 
се тек сутрадан, када 
им се обратио Горан 
Миловановић, и ре-
као да ће, у року од 
седам радних дана, 
азиланти, за које 
нема места у азилу у 
Боговађи, бити рас-
поређени по другим 
општинама.

„Циљ нам је био да 
се тражиоцима ази-
ла омогући смештај 
и иоле пристојни 
услови за живот, да 
не би више борави-
ли по околним шу-
мама, проваљеним 
викендицама и на-
пуштеним објектима, 
изазивајући страх 

код мештана. Иницијативу да ови људи добију кров над 
главом, предузели смо и због тога што долази зима, а 
сетимо се да су прошле године четворица младића за-
вршила у Ваљевској болници услед смрзавања“, наводи 
Миловановић.

САВСКИ ВЕНАЦ

Књиге стигле 
до библиотека

Књиге које су активисти ОО СНС Сав-
ски венац прикупили, у оквиру хумани-
тарне акције „Дарујмо реч“, кренуле су 
пут библиотека широм Србије. Упућене 
су у Дољевац, Предејане, Левосоје, Ба-
релић, Јабланицу, Брђане, Свође, Буја-
новац, Мачкат, Јовац и Шарлинац. 

„Први круг је готов, а акција се наста-
вља. Намера нам је и да други општин-
ски одбори узму учешће и поклоне књи-
ге“, каже Стефан Томашевић, потпред-
седник ОО СНС Савски венац.

ЛАЈКОВАЦ

За живот достојан човека
Миловановић

Центар за азил у Боговађи

Успешна акција: Прикупљено је на стотине наслова



АлЕКСАНДАР 
ВуЧИћ 

са грађанима 
Вождовца


