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Драги пријатељи, 

Србија је имала велику част да буде домаћин Самита 
Кине и 16 држава Централне и Источне Европе, 

великог и значајног политичког и економског догађаја, 
каквог није било 40 година у нашој земљи. Угостили 
смо кинеског премијера, као и премијере и највише зва-
ничнике 15 земаља, договорили смо сарадњу и бројне 
пројекте, што додатно говори о решености Србије да 
јача регионалне односе и следи европски пут. 

Циљ нам је да искористимо ојачане регионалне и 
међународне везе да бисмо реформисали привреду, 
створили више радних места, подигли животни стан-
дард наших људи и дали им наду у будућност. Благо-
слов је то што географски положај Србију смешта на 
кључну стратешку везу између Европе и Оријента, и 
чини да буде капија између Истока и Запада.

Овај састанак очигледно је показао да Србија, на међународном плану, данас има 
већи углед, боље односе и више пријатеља на свим меридијанима, него што је имала и 
Титова Југославија. 

Још једном смо потврдили своје традиционално гостопримство, и истакли решеност да 
се мењамо и да растемо. Наша политика је да идемо ка ЕУ, да имамо најбоље односе 
са Руском Федерацијом, да негујемо стабилност у региону, а да у Кини имамо моћног 
и поузданог партнера. Србија не жели више да се бави прошлошћу, већ жели, поучена 
искуствима из прошлости, да гради будућност. Желимо, заједно са свима у региону, да 
окренемо тешки точак историје на Западном Балкану, у правцу сарадње, развоја и мира. 

У години која је иза нас, даноноћно смо радили, предузимали смо тешке кораке, а 
строге мере штедње, које су услов напретка, почеле су да дају резултате – из месеца 
у месец смањује се незапосленост, све је боља фискална дисциплина, од најбогатијих 
наплаћено је до сад највише пореза, донети су квалитетни закони, а Србија постаје 
атрактивна за стране улагаче... 

Почеле су да нам стижу нове компаније, а оне које већ овде послују, проширују про-
изводне погоне. Компанија „Хенкел Србија“ отворила је нову фабрику у Крушевцу , у 
Вршцу је отоворена фабрика „Фрезенијус“, а финска „ПКЦ група“ у Смедереву почиње 
да ради кабловске сетове за комерцијална возила, и то у хали коју је изградио Град 
Смедерево, тачно у року, и у складу са договором. Показали смо да можемо да будемо 
одговорни, тачни, брзи и ефикасни, да умемо да држимо задату реч, и да наши парт-
нери могу да нам верују.  

А као што сте видели, за успех су потребне три ствари: прва је добро припремљен и 
осмишљен план, друга је одлучност, храброст, марљивост радника и њиховог руковод-
ства, а трећа је то да се испуни оно што се обећа. На примеру градње хале за „ПКЦ“ по-
казали смо и визију, и то колико могу наши радници, и како умемо да држимо реч. 

Много пута сам вам већ говорио да не предузимамо ове тешке мере због ЕУ, или због 
било ког другог, већ због своје државе и грађана, да би наша деца боље живела. Снага 
је у нама и не смемо да кукамо да смо подигли кућу на сред пута, већ морамо то да 
искористимо. Србија није само земља између Истока и Запада, већ је место њиховог 
креативног сусрета. На нама је да тај положај искористимо и остваримо визију модер-
не, нормалне и здраве Србије, као привредног, саобраћајног и културног раскршћа Ју-
гоисточне Европе, и моста између Истока и Запада. И зато нећемо одустати, а немојте 
одустати ни ви. 

Уз добро здравље и породичну срећу, желим вам много успеха и напретка у 2015. го-
дини. 

београд, децембар 2014.
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Догађај од прворазредне политичке и 
економске важности за Србију, регион 
и овај део света, Трећи самит шефова 

Владе Кине и 16 земаља Централне и Источне 
Европе „Београдски сусрет“, одржан је 16. и 
17. децембра у Београду, а домаћин му је био 
председник Владе Републике Србије, Алек-
сандар Вучић. 

У српску престоницу, први пут после 28 
година, допутовао је премијер Народне Ре-
публике Кине, Ли Кећијанг, са највишом др-
жавном делегацијом. Београд је, током два 
дана, угостио више од 6.500 учесника Самита, међу који-
ма представнике 496 компанија, и више од 1.000 новинара 
из целог света. 

Званични Пекинг, стратегијом „На новом путу свиле“, 
определио је 10 милијарди долара за улагања у земље 
Централне и Источне Европе, а Београд је био трећи град-
домаћин, после Варшаве и Букурешта, државницима који 
су припремили пројекте својих земаља и компанија за 
привлачење кинеских инвестиција. Поред билатералних 
сусрета, које су српски и кинески премијер засебно имали 

са представницима 15 земаља, том прили-
ком, одржан је и Чеврти економски форум у 
Центру „Сава“, који је био прилика да при-
вредници из овог региона представе пројек-
те за улагања, пре свега у инфраструктуру и 
енергетику. 

Овај Самит, по политичком значају, надма-
шио је и онај који је одржан у Београду 1977. 
године, када су се окупили представници 
несврстаних земаља. У 17 делегација земаља 
учесница било је више од 400 званичника 
Кине, Србије, Пољске, Летоније, Естоније, 

Чешке, Словеније, Литваније, Мађарске, Македоније, Ал-
баније, Црне Горе, Румуније, Босне и Херцеговине, Бугарс-
ке, Хрватске и Словачке, а највећа привредна делегација 
стигла је из Кине, са више од 315 пословних људи.

Током обраћања на Економском форуму, српски пре-
мијер, Александар Вучић, поручио је да ће грађани Србије 
осетити значајне користи од договора који су постигнути 
на Самиту.

„Пронашли смо заједнички језик за решавање нагоми-
ланих економских проблема, пре свега, у области инфра-

Прворазредни политички и економски догађај, Трећи самит шефова влада Кине 
и 16 земаља Централне и источне Европе „београдски сусрет“, окупио је у срп-

ској престоници више од 6.500 учесника, највише државне делегације 16 земаља, 
представнике близу 500 компанија, и преко 1.000 новинара из целог света

Србија у центру 
светске пажње

У београд је, 
први пут после 
28 година, допу-
товао премијер 
Народне репу-
блике Кине, са 
највишом држав-
ном делегацијом

У ЖИЖИ 

СВиМ 
ЧиТаОЦиМа 
ЧЕСТиТаМО 
бОЖиЋНЕ и 

НОВОГОДиШЊЕ 
ПраЗНиКЕ!
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КиНа

јанг Цуантанг
На састанку са министром 
транспорта Нр Кине, јангом 
Цуантангом, премијер алек-
сандар Вучић разговарао је 
о изградњи и финансирању 
брзе пруге београд - будим-
пешта. истакнута је потреба 
да студија изводљивости 
буде завршена до јуна 2015, 
како би изградња била го-
това до јуна 2017. реч је о 
двоколосечној прузи за брзи 
воз, који би ишао 200км на 
сат.

ЦрНа ГОра
Мило Ђукановић

Двојица премијера разго-
варала су о унапређењу 
билатералне и економске 
сарадње, и о инфраструктур-
ним пројектима од значаја за 
две земље, попут модерни-
зације пруге београд - бар, 
и плановима за нове регио-
налне пројекте. Договорена 
је заједничка седница две 
владе за март 2015. и форми-

рање радне групе за разма-
трање заједничких пројеката 
из области енергетике, ин-
фраструктуре и саобраћаја.

биХ
Вјекослав беванда

На састанку са председа-
вајућим Савету министара 
биХ, Вјекославом бевандом, 
теме су биле билатерална и 
економска сарадња, као и са-
радња у области саобраћајне 
инфраструктуре и енергије, 
како би се заједнички апли-
цирало за фондове ЕУ. Пред-
ложено је формирање радне 
групе за израду заједничких 
пројеката и сусрет министа-
ра саобраћаја две земље, а 
састанку је присуствовао и 
министар трговине, расим 
Љајић, који је истакао потре-
бу за заједничким наступом 
на трећем тржишту и са-
радњу у области грађевине.

рУМУНија
Виктор Понта

Двојица премијера разго-
варала су о потреби већег 

ангажовања на реализацији 
приоритетног  пројекта за 
обе земље, ауто пута Те-
мишвар - београд.  Први 
кораци су израда студије 
изводљивости и пронала-
жење начина финансирања 
овог пројекта. разговарало 
се и о могућности сарадње 
на пројекту Трансбалкански 
коридор Панчево - рашице, 
којим би била побољшана 
размена струје и систем 
трансмисије, који би Србију 
и румунију повезао са Евро-
пом и обезбедио енергетску 
стабилност обе земље, али 
и о могућности изградње 
гасног коридора.

ЛЕТОНија
Лаимдота Страујум

На састанку са предсе-
дницом Владе Летоније 
разговарало се о европским 
интеграцијама, реформама 
које спроводи српска Вла-
да, и економској ситуацији 
у Србији. Летонија, која 1. 
јануара 2015. године пре-
узима председавање ЕУ, 
учиниће све како би Србији 

помогла у процесу придру-
живања.

СЛОВЕНија
Миро Церар

Са словеначким премијером 
разговарало се о економској 
сарадњи и подршци коју 
Словенија пружа Србији у 
процесу придружења ЕУ, а 
премијер Миро Церар позвао 
је српског премијера да у 
фебруару посети Словенију.

ЧЕШКа
бохуслав Соботка

Током разговора са чешким 
премијером, бохуславом 
Соботком, премијер Вучић 
предложио је одржавање 
економског форума две 
земље, као и заједничко 
улагање у инвестиционе 
пројекте. Министри, члано-
ви обе делегације, премије-
рима су поднели извештаје 
са састанака Мешовитог 
комитета о договорима 
постигнутим у области 
енергетике, размени техно-
логије у енергетском секто-

структуре, саобраћаја, енергетике и туризма. Договорена 
је изградња пруге Будимпешта-Београд, која би касније 
требало да се прошири и до Македоније и Грчке, што су 
одличне вести за Србију. Разговарали смо и о другим 
пројектима, ТЕ „Костолац“, изградњи индустријске зоне, 
лука, саобраћајних чворишта, довођењу кинеских компа-
нија... Веома сам поносан што се Србија показала као до-
бар и успешан организатор Самита. Захваљујем се кинес-
ком премијеру, Лију Кећијангу, што је Србији учинио част 
да буде коорганизатор скупа. Уверен сам да ће сарадња са 
Кином, и кроз механизам 1+16, донети много тога доброг 
земљама у региону и грађанима. Захваљујем се и свим 

другим учесницима Самита што су дошли у Београд“, по-
ручио је домаћин „Београдског сусрета“, премијер Алек-
сандар Вучић.

Премијер Кине, Ли Кећијанг, истакао је да је Кина спрем-
на да повећа инвестиције у земље Централне и Источне 
Европе, и додао да је сарадња Кине са овим земљама део 
сарадње Пекинга са Европском унијом. Према његовим ре-
чима, Кина може да пружи опрему и финансијску подршку 
у изградњи инфраструктуре, што може да помогне Европи 
у успостављању јединственог тржишта и олакша проши-
рење ЕУ.

„Надам се да ће сарадња Кине и земаља Централне 
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Србија и Кина потписале су 13 докумената о сарадњи
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и Источне Европе допринети миру и стабилности у це-
лом свету. Земље ЦЕЕ имају велике потребе за развојем 
инфраструктуре, што је област која доноси и велике 

инвестиције, а уједно и побољшање окружења. Кина 
има довољно капацитета управо за такве послове, 
и спремна је да отвара производне погоне у региону 
Централне и Источне Европе. Сарадња Кине и ргеиона 
је од обостране користи, а разговарали смо и о обра-
зовној, културној и туристичкој сарадњи“, истакао је 
кинески премијер.

На Самиту су, поред кинеске, учествовале највише др-
жавне делегације из 14 земаља - Словачке, Мађарске, 
Чешке, Летоније, Литваније, Словеније, Хрватске, БиХ, 
Црне Горе, Албаније, Македоније, Румуније, Естоније, 
Пољске, Бугарске.

Званични Пекинг, стратегијом „На новом 
путу свиле“, определио је 10 милијарди 
долара за улагања у земље Централне и 
источне Европе, а државници су припре-
мили пројекте својих земаља и компанија 
за привлачење кинеских инвестиција

ру, сарадњи на пројектима 
за развој железничког са-
обраћаја, који су предложе-
ни током октобарске посете 
премијера Вучића Чешкој.

ЕСТОНија
Тави роивас

Премијер Вучић захвалио се 
премијеру Естоније, Тавију 
роивасу, на подршци на 
путу ка ЕУ, и истакао да је 
Естонија пример посвеће-
ности реформама, којима 
је успешно унапредила 
економију.  Договорено је 
да се започне сарадња на 
пројекту е-владе у Србији, с 
обзиром на то да је Естонија 
усавршила тај модел, који 
штеди време и новац изврш-
ној власти.

ПОЉСКа
Томас Сиемониак

На састанку са потпред-
седником Владе Пољске и 
министром одбране, Тома-
сом Сиемониаком, српски 
премијер захвалио се на 
подршци коју Пољска пру-

жа Србији на путу ка ЕУ, и 
обавестио га о реформама 
које спроводи српска Вла-
да. Наглашено је да би две 
земље требало интензив-
није да сарађују и на пољу 
спорта, туризма и културе, 
као и да је војна сарадња 
на завидном нивоу. Са-
станку је присуствовао и 
министар одбране, бра-
тислав Гашић. 

СЛОВаЧКа
роберт Фицо

Словачки премијер, роберт 
Фицо, и српски премијер раз-
говарали су о реформама које 
спроводи српска Влада, о еко-
номској ситуацији у региону 
и односима две земље, који су 
на највишем нивоу.  Премијер 
Фицо позвао је свог колегу 
да што пре посети Словачку, 
и нагласио да је имиџ Србије 
у свету бољи него икада, и 
рекао да је Чешка спремна 
да пошаље експерте у Србију 
који ће помоћи Влади у про-
налажењу начина за бољу 
наплату пореза, користећи 
словачка искуства.

МаЂарСКа
Виктор Орбан

Премијери Мађарске и 
Србије разговарали су о ре-
формама које српска Влада 
спроводи, о економској си-
туацији у региону и односи-
ма две земље, који су пуни 
поверења, а које ће додатно 
ојачати пројекат брзе пру-
ге београд - будимпешта. 
Председник мађарске Владе 
честитао је српском колеги 
на храбрости за спровођење 
мера фискалне консолида-
ције, и истакао да је то ве-
лика шанса за Србију да се 
врати на прави пут, пут ус-
пешних земаља. разговара-
ло се и о сарадњи у области 
пољопривреде и сарадњи 
полиција две земље.

МаКЕДОНија
Никола Груевски

Двојица премијера разгова-
рала су о билатералним од-
носима, инфраструктурним 
пројектима и изградњи пру-
ге београд- будимпешта, 
преко Скопља, до атине. 

Премијер Вучић предложио 
је формирање тима од пред-
ставника Министарстава 
финансија две земље, који 
ће радити на детаљима 
везаним за пројекат брзе 
пруге. Теме разговора биле 
су и културна, трговинска, 
и сарадња у области енер-
гетике.

аЛбаНија
Еди рама

Премијери Вучић и рама 
разговарали су о билате-
ралној сарадњи, инфра-
структурним пројектима и 
европским интеграцијама, 
и констатовали да постоје 
потенцијали за развој са-
радње у областима еконо-
мије, енергетике и културе. 
Посебан интерес постоји 
на плану повећања обима 
робне размене, а наглашена 
је и потреба за заједничким 
наступом пред европским 
фондовима. Састанку су 
присуствовали и министри 
полиције, трговине, еко-
номије, образовања, са-
обраћаја и енергетике. 

Учесници Трећег самита Кине и земаља Централне и Источне Европе (слева на десно): Еди Рама (Албанија), Вјекослав Беванда 
(БиХ), Румјана Бацварова (Бугарска), Весна Пусић (Хрватска), Бохуслав Соботка (Чешка), Тави Роивас (Естонија), Виктор 

Орбан (Мађарска), Лаимдота Страујума (Летонија), Ли Кећијанг (Кина), Александар Вучић (Србија), Алгирдас Буткевичијус 
(Литванија), Никола Груевски (Македонија), Мило Ђукановић (Црна Гора), Томас Сијемонијак (Пољска), Виктор Понта 

(Румунија), Роберт Фицо (Словачка), Миро Церар (Словенија)
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КИНЕСКИ ПРЕМИЈЕР У ПОСЕТИ СРБИЈИ

Званична посета премијера Народне Републике 
Кине, Лија Кећијанга, Србији отпочела је 17. 
децембра, одмах након завршетка „Београд-
ског сусрета“, а приређен му је свечани дочек у 
палати „Србија“, где га је поздравио премијер 

Србије, Александар Вучић, након чега је уследио и  била-
терални састанак. Наша земља одлично се припремила за 
ове састанке и понудила кинеским партнерима пројекте 
вредне око пет милијарди евра, највише из области са-
обраћајне инфраструктуре. 

Српски премијер, на заједничкој конференцији за но-
винаре, рекао је да се две земље слажу по свим кључним 
политичким питањима, и да и једна, и друга, воде незави-
сну и политику мира, и да не угрожавају ничији терито-
ријални интегритет. Вучић је додао да ће ти односи још 
више напредовати, и истовремено се захвалио премијеру 
Кине што је посетио Србију. 

„Почаствовани смо и поносни што имамо таквог 
госта, а верујем да је Србија успела да покаже српско 
гостопримство и пријатељство“, истакао је премијер 
Вучић. 

У Београду су потписани важни споразуми, који се баве 
разним областима, од најсавременијих технологија, теле-
комуникација, до изградње термоелектране, али и извоза 
јагњећег меса у Кину. 

„Сматрамо да постоје значајне могућности за продор 
српске робе у Кину, као што је и кинеска роба увек до-
бродошла у Србију. Захваљујем се премијеру Лију што 
показао велико поштовање Србији, која ће истим таквим 
поштовањем умети да узврати. Хвала што поштујете по-
литику и опредељење Србије, европски пут Србије и што 
Србију третирате како бисмо волели да нас сви трети-
рају - као самосталну, независну, слободну земљу. Хвала 
пријатељу, друже Ли“, истакао је премијер Вучић. 

Србија је од Кине добила донацију од 35 милиона јуана 
(4,5 милиона евра), коју може да искористи и за враћање 
одређених камата, а постигнут је и још повољнији спора-
зум са кинеском „Ексим банком“ о изградњи ТЕ „Косто-
лац“, где је грејс период продужен, са пет на седам годи-
на, а камата спуштена са три на 2,5 одсто. 

Договорено је и формирање радних група са Мађарском 
и Македонијом, а ускоро и са Грчком, а Србија ће до 20. 
јануара изаћи пред кинеску Владу са заједничким ставом 
о моделу финансирања брзе пруге од Будимпеште до Бе-
ограда, и касније од Београда до Скопља, и даље према 
Атини. План је да се 350 километра раздаљине од Београ-
да до Будимпеште прелази за два и по сата, уместо доса-
дашњих осам, и да брзи возови иду 200 километара на час.

„На београдском сусрету могу рећи да је договор већ 
реализован, и да је постигнут напредак, односно да је 

Током званичне посете кинеског премијера 
Ли Кећијанга Србији, договорена је сарадња 
две земље на више изузетно значајних 
пројеката, највише из области саобраћајне 
инфраструктуре

Србија постаје        велико градилиште
Заједно ћемо градити километре путева и пруга
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Србија постаје        велико градилиште

Мост који спаја Србију и Кину
Током трећег дана боравка у Србији, кинески премијер, Ли Кећијанг, и српски премијер, александар Вучић, свечано 

су отворили нови Пупинов мост, који повезује Земун и борчу, а који је градила, као главни извођач, кинеска компанија 
„China roud and bridge coropration“. Овај мост део је Северне магистралне тангенте, која ће повезати Коридор 10 са 
Зрењанинским путем, и изместити теретни саобраћај из центра београда. радови су почели крајем октобра 2011, а мост 
је дуг 1.507 метара, широк 29,1 метар и висок 22,8 метара. Приступне саобраћајнице дуге су 21,6 километара. Укупна 
вредност моста, с приступним саобраћајницама, је око 260 милиона долара, 85 одсто износа кредитирала је кинеска 
„Ексим банка“, а 15 одсто обезбедили су држава Србија и Град београд. 

„Нама ништа није потребније од мостова, да повезујемо људе, да повезујемо обале, прошлост са будућношћу, да 
премошћавамо препреке и разлике“, истакао је премијер Србије приликом свечаног отварања моста, и цитирао нашег 
нобеловца, иву андрића, који је говорио да ништа није значајније од мостова.

„Овај мост није обична грађевина, која је савладала водену препреку, већ он повезује Србију и Кину, и представља 
само почетак сарадње, која ће се наставити градњом километара пруга и путева“, нагласио је премијер Вучић.

пројекат проширен на Македонију и Грчку. Повезивањем 
железничке пруге Будимпешта- Београд, али и Бео-
град-Пиреј, биће изграђена копнено-морска експресна 
линија између Кине и Европе. Изградња ове пруге неће 
допринети само продубљивању сарадње Кине и земаља 
Централне и Источне Европе, већ и проширењу и обо-
гаћивању кинеских и европских односа“, рекао је кинески 
премијер Ли, и додао:

„Али то није све, већ од следеће године, кинеска Влада 

удвостручиће стипендије за студенете земаља Централне 
и Источне Европе, јер искрено желимо да више српских 
студената студира у Кини. Желимо да се кинеско-српско 
пријатељство наслеђује са генерације на генерацију“. 

Кинеска и српска страна потписале су 13 докумената о 
сарадњи, а посебно је интересантно то што је кинеска ком-
панија „Хуавеј“ донирала Електротехничком факултету у 
Београду Лабораторију информационо-комуникационих 
технологија, базирану на најмодернијим 4Г технологијама.

1. Уговор о зајму за другу фазу пакет пројекта 
ТЕ „Костолац б“ са „Ексим банком“ 
2. Споразум о привредно-техничкој сарадњи између 
Влада Србије и Кине 
3. Меморандум о почињању Студије изводљивости 
о изградњи индустријског парка 
4. Меморандум о разумевању о сарадњи на пројекту дела 
обилазнице око београда, бубањ Потока и Винче
5. Споразум о успостављању ваздушног саобраћаја 
између Србије и Кине
6. Споразум о сарадњи Народне банке Србије и Кинеске 
развојне банке
7. Меморандум о разумевању о свеобухватној финан-
сијској сарадњи Владе Србије и Кинеске развојне банке 

8. Меморандум о разумевању о финансирању између Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
и „Ексим банке“ 
9. Меморандум о разумевању и партнерској сарадњи 
између Министарства трговине, туризма и телекомуника-
ција и кинеске корпорације „ЗТи“ 
10. Меморандум о разумевању између МУП и комапније 
„Хуавеј“ 
11. Меморандум о разумевању о финансирању између 
Града београда и „Ексим банке“ 
12. Споразум о међусобном оснивању културних центара 
између Србије и Кине
13. Протокол о здравственим захтевима за извоз 
смрзнутог јагњећег меса из Србије у Кину

13 докумената о сарадњи

брза пруга београд– будимпешта већ 2017.

Најбољи доказ шта све може да се уради заједничким снагама: 
Земун и Борчу повезао је Пупинов мост
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Народна скупштина Републике  Србије, од кон-
ституисања, 23. априла, усвојила је 120 закона и 
86 других законских прописа, и тако подржала 

реформе које спроводе премијер, Александар Вучић, 
и Влада Републике Србије. Лавовски део посла био је 
управо на Посланичкој групи СНС, која броји 136 народ-
них посланика и чини 54,4 одсто овог парламентарног 
сазива. Шеф Посланичке групе СНС, Зоран Бабић, на по-
четку разговора за „СНС Информатор“ каже да је, као и у 
претходном сазиву, тако и током 2014. године, Народну 
скупштину карактерисала отвореност према грађанима, 
према свим институцијама, новим иницијативама...

- Све ово пратила је јака парламентарна дипломатија и 
ефикасност, којом смо пратили снажан ритам реформи, 

чији су покретачи Александар Вучић и Влада Републике 
Србије – објашњава Бабић.

Које бисте законе издвојили као најважније, у сми-
слу реформи које се спроводе у Србији?
- Најзначајнији су нови Закон о раду, који је отворио 

перспективу новом запошљавању, Закон о приватизацији 
и Закон о стечају, којим ће се на правичан и ефикасан на-
чин завршити поступак приватизације, нарочито за 158 
компанија у реструктурирању, и најновије измене Закона 
о планирању и изградњи, којим се време добијања грађе-
винске дозволе своди на 28 дана, чиме се праве предусло-
ви за инвестиционо снажну 2015. годину. Такође, конти-
нуитет у борби против криминала и корупције, показали 
смо кроз усвајање Закона о заштити узбуњивача.

ЗОраН бабиЋ, шеф Посланичке групе СНС 
у Народној скупштини републике Србије

Отварамо пут 
за бољи живот 
грађана

Верољуб 
арсић

Као народном посла-
нику, најважније што сам 
урадио у 2014. је пред-
лагање Измена и допуна 
Закона о Влади, Измена 
и допуна Закона о ми-
нистарствима и њихово 
заступање на седници 
Народне скупштине, пру-
жање помоћи у одбрани 
од поплава КОП „Дрмно“, 
ТЕ „Дрмно“ и насеља 
Дрмно. Као председнику 
Одбора за финансије, 
републички буџет и кон-
тролу трошења средста-

ва, најважније у 2014. 
било је то што су први 
пут независна тела, која 
су у надлежности Одбо-
ра, подносила извештај 
о раду - и на седници 
Одбора и на седници 
Скупштине. Одбор је, 
заједно са Владом и 
надлежним министар-
ством, покренуо поступак 
отварања поглавља 32, за 
почетак преговора са ЕУ.

александар 
јовичић

У политичкој сфери, свака-
ко убрајам велики део посла 

који је урађен у доношењу 
законодавних реформи у 
Народној скупштини, које су 
нашем друштву, и нашој при-
вреди преко потребне. Ово 
сматрам првим и великим 
кораком на стази ка бољој 
будућности свих наших 
грађана.

александра 
Томић

Као народни посланик 
и председник Одбора за 
привреду, регионални 
развој, трговину, туризам 
и енергетику, трудила сам 
се да у 2014, пре мајских 
избора, свим грађанима 
укажем на чињеницу да је 

ПиТаЛи СМО Шта је најважније што            сте урадили у 2014?
Верољуб 

Арсић

Александар 
Јовичић
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- Посланичку групу СНС карактерише 
знатно већа дисциплина присуства 
седницама, одговорнији приступ 
посланичким обавезама, као и тимски дух 
рада. Око сваке теме, сваког закона, за 
дискусију се пријави бар двадесетак 
народних посланика. Наравно, постоји још 
доста простора за напредовање 
(Зоран Бабић)

Да ли сте задовољни радом посланичке групе Српске 
напредне странке? Колико сати су Ваши посланици 
говорили, која излагања су била најупечатљивија?
- Посланичку групу СНС карактерише знатно већа дис-

циплина присуства седницама, одговорнији приступ по-
сланичким обавезама, као и тимски дух рада. Око сваке 
теме, сваког закона, за дискусију се пријави бар двадесе-
так народних посланика. Наравно, постоји још доста прос-
тора за напредовање, као и жеља да посланичка група 
СНС буде понос наше Странке.

Како мислите да би могао да се унапреди рад на-
ших народних посланика у 2015. години?
- Унапређење видим кроз успостављање динамичне са-

радње између посланичке групе и страначких савета. На 

тај начин би се знање и искуство страначких савета ма-
теријализовало кроз квалитетне дискусије народних по-
сланика.

Шта је, по плану рада Народне скупштине, пред-
виђено да се ради почетком наредне године? Који 
су важни задаци пред Вама?
- За Народну скупштину, као и за Владу Републике Ср-

бије, нема одмора. Наставићемо са радом већ након бо-
жићних празника. Очекује нас значајан рад на усаглаша-
вању законодавства са законодавством ЕУ, наставак спро-
вођења политике реформи, за шта смо добили мандат од 
грађана Србије, усвајање новог Закона о полицији, као и 
свих oсталих закона из експозеа председника Владе Ср-
бије, Александра Вучића.

СНС једина странка која не 
даје лажна обећања и која 
има стратешки план како да 
у Србији покрене економију, 
кроз реформе које неће бити 
лаке. Након формирања 
Владе, част је била учест-
вовати у тешким временима 
доношења реформских 
закона. Не треба изоставити 
ни рад са многим истоиме-
ним одборима парламената 
земаља Западног Балкана, 
са Европском енергетском 
заједницом, Европским 
парламентом, Вестминстер-
ском фондацијом, ГИЗ-ом, 
пословним удружењима 
Конфиндустрија, Арапски 
бизнис клуб, Пословних 
жена Србије. Резултат таквог 

рада је формирање Економ-
ског кокуса - неформалне 
посланичке групе посланика 
свих странака, са циљем 
иницирања доношења свих 
закона који ће побољшати 
инвестициони амбијент у 
Србији. Ова година била је 
одлучујућа за државу и наш 
народ, и важно је да је свако 
од нас показао висок степен 
одговорности.

александар 
Мартиновић

Поносан сам на то што 
сам, као народни посланик, 
учествовао, у политици 
Владе Републике Србије 
да спроведе корените и 

свеобухватне реформе, у 
свим областима друштвеног 
живота, које ће омогућити 
лепшу и сигурнију будућ-
ност за нашу децу.

игор 
бечић

Усвајање системских зако-
на и активности на међупар-
ламентарном нивоу су оно 
чиме сам највише задовољан 
у 2014. години.  Очекујем 
да ћемо у следећој години 
наставити  са реформама и 
побољшати наш положај у 
међународној заједници и 
ми, као Странка, наставити 
да оправдавамо указано 
поверење грађана Србије.

Шта је најважније што            сте урадили у 2014?
Александра 
Томић

Александар 
Мартиновић

Игор
Бечић
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КАЛЕНДАР 2014.

Српска напредна странка је на парламентар-
ним изборима, 16. марта, освојила апсолутну 
већину и 158 мандата у Народној скупшти-
ни. У исто време, СНС је освојила апсолутну 
већину и у местима где су тог дана били одр-
жани локални избори - у Београду (63 ман-
дата), Аранђеловцу (27 мандата), Бору (21 
мандат)... Листа, коју је водио Александар 
Вучић, имала је највећи и најбољи резултат 
који је једна странка имала у историји више-
партијског система у Србији - 48,35 одсто 
подршке грађана. Из фабрике у Земуну иза-
шао је први аутобус, направљен у сарадњи 
„Мерцедеса” и „Икарбуса”.
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Србија је започела преговоре о чланству у ЕУ, на првој 
међувладиној конференцији Србије и ЕУ, која је одржана 
21. јануара у бриселу. Председник републике Србије, То-
мислав Николић, потписао је Указ о распуштању Народне 

скупштине рС и Одлуку о расписивању ванредних парла-
ментарних избора за 16. март 2014. године. У београду је 
први пут боравио шеик Мухамед бин Зајед и презентован 
је пројекат београд на води. 

расписани избори

Спасавање завејаних

Олујно невреме са кошавом, која је стварала сметове ви-
соке по пет-шест метара, паралисало је живот широм 

Војводине. Нека села потпуно су била одсечена од света, 
а на путевима су остале заробљене у снегу колоне аутомо-
била, аутобуса и камиона са беспомоћним путницима. При-
падници Војске, Жандармерија, Сектор за ванредне ситу-

ације и Сектор за путеве Србије, користили су тенкове, баге-
ре, тешке камионе, како би раскрчили путеве и евакуисали 
промрзле људе. Председник СНС, александар Вучић, одмах 
се укључио у акцију спасавања, и у колони код Фекетића, 
где је 15 сати било заробљено око 1.000 људи, на рукама из-
влачио промрзлу децу из снежне мећаве.

апсолутна победа СНС

2014
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КАЛЕНДАР 2014.

Најважнији политички догађај била је 
посета српског премијера, Александра 
Вучића, Берлину, где се сусрео са не-
мачком канцеларком, Ангелом Меркел, 
као и са министром спољних послова, 
Франком Валтером Штајнмајером, и 
са представницима највећих немачких 
фирми. Ова историјска посета, какве 
није било у последњих неколико деце-
нија, резултирала је још чвршћим од-
носима Србије и Немачке, и договором 
око нових немачких улагања у Србију.
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Нова Влада рС, на челу са премијером александром Ву-
чићем, формирана је 27. априла 2014. године. била је то 
најбрже формирана Влада, са најмање ресора и најмањим 
бројем чланова, са најдетаљнијим и најозбиљнијим пре-
мијерским експозеом, са највише нестраначких личности, 
најамбициознијим програмом... Премијер Вучић је у експо-

зеу, изнео најсвеобухватнији програм, који подразумева 
реформе, резове и драстичан заокрет, како би се створили 
услови да Србија постане модерна, нормална, уређена, 
европска држава. Дан касније, у београду је боравила Ке-
трин Ештон, висока представница ЕУ за спољну политику 
и безбедност, и подржала нову Владу.

Формирана нова Влада

Катастрофалне поплаве
Србију је задесила природна ката-
строфа огромних размера, киша је 
данима падала, реке су почеле да се 
изливају широм Србије, евакуисано 
је неколико десетина хиљада људи, а 
водена бујица однела је и људске жи-
воте. У свим поплављеним насељима, 
на свим одбрамбеним километрима 

дугим насипима, као и у прихватним 
центрима широм Србије, имали смо 
прилику да на делу видимо најсвет-
лији пример солидарности грађана 
Србије. Проглашена је ванредна ситу-
ација, а помоћ за поплављене стизала 
је из свих крајева света. Формирана 
је Канцеларија за обнову и развој 

поплављених подручја и отворен је 
наменски рачун за помоћ угрожени-
ма. Премијер Вучић донео је одлуку 
да министри и високи функционери 
не могу стално да располажу службе-
ним аутомобилима, а уведено је ново 
радно време у државној служби од 
7.30 часова.

Састанак 
у берлину
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Почетком августа обеле-
жено је сто дана рада 

Владе републике Србије. 
Током тих првих сто дана ра-
дило се ударнички на више 
поља – спречен је банкрот 
земље, усвојени су бројни 
системски закони којим се 
ствара бољи инвестициони 
амбијент, настављена је 
борба против корупције, 
почела је коренита реформа 
полиције, остварена је снаж-
на дипломатска активност, 
значајно је подигнут међу-
народни углед Србије...
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Током јула уследила је још једна веома важна 
посета премијера Вучића, овог пута Мос-

кви, где се сусрео са председником руске Фе-
дерације, Владимиром Путином, премијером 
Дмитријем Медведевом, као и са првим човеком 
„Гаспрома“, алексејом Милером. разговарало се 
о економској сарадњи, укључујући реализацију 
заједничких енергетских и инфраструктурних 
пројеката, као и о кредитима у секторима фи-
нансија, транспорта, индустрије, пољопривре-
де, хуманитарних питања и културе.

Дипломатска офанзива настављена је и током 
септембра, када је премијер Вучић боравио у 
званичној посети Нр Кини, где је са кинеским 
премијером, Лијем Кећијанг, разговарао о би-
латералним односима, јачању привредних 
веза, бољој економској сарадњи, а договорено 
је и одржавање Самита 16 шефова влада зе-
маља Централне и источне Европе у београ-
ду, као и посета кинеског премијера Србији. 
Српски премијер учествовао је и на Светском 
економском форуму у Тјенђину, тзв. летњем 
Давосу, где је разговарао са представницима 
Националне банке за развој Кине и више вели-
ких кинеских компанија о могућностима ин-
вестирања у Србију.

Посета Кини

разговор са 
Путином 
у Москви

Сто дана рада Владе

2014



СНС ИНФОРМАТОР 22/2014  |  13

Премијер Вучић састао се у је-
русалиму са председником из-

раела, реувеном ривлином, где је 
разговорао о јачању економске и 
политичке сарадње. Током звани-
чне посете, српски премијер састао 
се и са министром спољних послова 

израела, авигдором Либерманом, 
а затим и са бившим председником 
израела, Шимоном Пересом. Током 
децембра, српски премијер говорио 
је и на седници Савета безбедности 
УН, на којој је представљен троме-
сечни извештај генералног секрета-

ра УН о раду УНМиК-а. Том прили-
ком, премијер је говорио о значају 
стабилности у региону и важности 
наставка преговора са Приштином, 
али је указао и на бројне проблеме 
са којима се свакодневно суочавају 
Срби на КиМ.
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Војна парада
У београду је 16. октобра, први пут после 29 година, у 

присуству државног и војног врха, као и председника 
руске Федерације, Владимира Путина, одржана војна па-
рада „Корак победника”, поводом седам деценија од осло-
бођења главног града у Другом светском рату. Током по-

сете председника Путина, потписан је пакет од девет до-
кумената у области војно-техничке сарадње, енергетике и 
железнице. Председник српске Владе замолио је председ-
ника Путина да дозволи бесцарински извоз „фијата 500 Л“ 
у русију, што је он и прихватио. 

Током званичне посете француског премијера, Мануела 
Валса београду, Србија и Француска потписале су шест 
споразума, међу којима и меморандуме о разумевању о 
градњи београдског метроа, и о развоју међународних ае-
родрома у Србији. Француска Влада издвојила је средства 
за изградњу кућа за поплављене Обреновчане. Немачки 
вицеканцелар и министар привреде, Зигмар Габријел, бо-
равио је, са немачком привредном делегацијом, у Србији, 

где је, заједно са српским премијером, отворио седницу 
Пословног савета Србије и Немачке. Премијер Вучић био 
је у званичној посети Великој британији, где је одржао 
предавање у Лондонској школи економије, а затим се су-
срео са британским министром спољних послова, Фили-
пом Хамондом, лидером Доњег дома, Вилијамом Хејгом, 
Тонијем блером, градоначелником Лондона, борисом 
Џонсоном.

Жива дипломатска активност

Говор на Савету 
безбедности УН

„То што Србија хоће да разгова-
ра, не значи да је слаба, то што 
смо конструктивни, не значи да 
је Србија попустљива, то што ве-
рујемо, не значи да смо наивни." 
Александар Вучић
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СНС ПАНОРАМА

Стара Пазова

Кањижа Ужице

1. араНЂЕЛОВаЦ
Субвенције за 300 пољопривредника
Општина Аранђеловац издвојила je 

средства за субвенционисање више од 
300 пољопривредника, а завршава се 
и изградње азила за псе. Припадници 
Ватрогасне јединице обележили су дан 
своје службе, а угостио их је председник 
Општине, Бојан Радовић. Отворен је Му-
зеј спорта Соколског друштва, као омаж 
свим спортистима и спортским клубовима 
Аранђеловца. Отворен је десети позори-
шни фестивал „Импулс емпатије“, а пред-
седник Радовић је рекао да ће Општина 
наставити да улаже у културу и образо-
вање. Обележен је Светски дан сећања на 
жртве саобраћајних несрећа. Одржана је 
седница Одбора за европске интеграције, 
на којој се разговарало о доступности и 
начину коришћења средстава из ИПАРД 
фондова. Председник Радовић угостио 
је ученике из Русије, који бораве у нашем 
граду, у оквиру Радости Европе. Војска 
РС, у сарадњи са Здравственим центром 
и Општином, наставила је бесплатне пре-
гледе грађана по МЗ. Овога пута, при-
падници Војске и лекари били су у МЗ 
Копљари.

2. СТара ПаЗОВа
Поклони за српску децу у Хрватској
Модерни Дистрибутивни центар ком-

паније „Делез Србија“, у чију је изградњу 
компанија уложила 50 милиона евра, от-
ворен је у присуству премијера Вучића, 
министра Љајића, председника Општи-
не Ђорђа Радиновића... И фирма за про-
изводњу аутоделова „Стрејт Нова“ за-
послиће још 120 радника и проширити 
производњу у Старој Пазови, а нови по-
гон изградиће и у Обреновцу. Општина 
Стара Пазова годинама сарађује са више 
општина у Хрватској, посебно са оним 
где постоји пријатељска и родбинска по-
везаност житеља, као што је Општина 
Ервеник, са већинским српским станов-
ништвом. Сусрет два председника, до-
маћина Предрага Бурзе, и Ђорђа Радино-
вића и чланова делегације, уприличен је 
у згради Општине Ердевик. Свим ђацима 
подељени су пакети упућени из „Свето-
савског звонца“, гласила СПЦ, а посебан 
дар било је 150 евра по ученику, које су 
заједничким напором сакупили локална 
самоуправа и привредници Старе Пазове.

3. КаЊиЖа
Припреме за нове изборе
ОО СНС Кањижа, по налогу ИО, састаје 

се сваког понедељка, сумира досадашњи 
рад и прави планове нових активности. 
Општина Кањижа је специфична јер 
97 одсто становника чине припадници 
мађарске националне мањине. Свако-
дневно радимо на јачању угледа и задо-
бијању поверења грађана, који одлично 
прихватају државну политику коју спро-
води премијер Вучић.

4. КУрШУМЛија
Два нова моста
Општина Куршумлија и Министарство од-

бране изградили су мостове преко Топлице 
и Проломске реке. Општина је финансирала, 
са седам милиона динара, изградњу носача 
и приступних путева, а Министарство је пок-
лонило и монтирало металну конструкцију, 
чиме су решени вишедеценијски проблеми 
мештана планинских села, који су, када на-
бујају реке, месецима били одсечени од све-
та. Бугарски конзул Атанас Крстин посетио 
је Општину Куршумлија, а тема разговора 
било је успостављање сарадње са општина-
ма из Бугарске, у циљу заједничког конку-
рисања код европских фондова. Члан ИО, 
Горан Миливојевић, присуствовао је седни-
ци нашег ОО и истакао да је потребно да се 
појачају страначке активности и побољша 
комуникација са грађанима.

5. рУМа
искуства Словачке
Отворена је јавна расправа о нацртима 

пројеката за Стратегију одрживог развоја 
Општине Рума 2015-2020. године, који ће 
бити на јавној расправи од 26. новембра до 
3. децембра. Одржан је састанак чланова 
општинског Социјално-економског саве-
та и представника ЕУ, у оквиру пројекта 
„Унапређење социјалног дијалога“, који 
спроводе Министарство рада и Словачка 
агенција за регионални развој, уз подрш-
ку ИПА средстава ЕУ. Валериа Кубалова, 
саветница пројекта, истакла је значај еко-
номске сарадње између Словачке и Србије, 
а начелник румске општинске управе, Ду-
шан Љубишић, рекао је да су искуства коле-
га из Словачке корисна и примењива на рад 
нашег Социјално-економског савета.

6. ЧаЧаК
изградња улице и уштеде
Директор ЈП „Градац“, Небојша Јовано-

вић, и директор ДОО „Житопромет“, Владе 
Дамјанац, потписали су споразум  којим је 
„Житопромет“ пренео на град катастарске 
парцеле за потребе изградње улице 10, без 
накнаде. Споразум је постигнут како би се 
отвориле могућности за нова инвестирања 
и радна места. Од предвиђених шест пла-
нова генералне регулације за град Чачак, 
урађено је пет, а у завршној фази је изра-
да шестог плана, чиме се Чачак уврстио 
у прве градове који су овај обиман посао 
привели крају. ЈП „Градац“ учествовало је 
на 23. Међународом сајму урбанизма, где 
је, у категорији „Примена информатичких 
технологија“, освојило другу награду за 
рад ГУП Града. Освојили смо и признање 
за Мрчајевце, у категорији „Планови гене-
ралне регулације“.

7. ПрибОј
Нови тениски терен
Служба хитне помоћи Дома здравља 

у Прибоју једна је од 20 служби широм 
Србије које су добиле санитетско возило 
од Министарства здравља, уз подршку 
Светске банке. Почела је реконструкција 
водоводне мреже у старом делу Прибоја, 
након које ће се још 30 домаћинстава при-
кључити на водовод. Нови тениски терен, 
чију је изградњу финансирала Фондација 
„Новак Ђоковић” отворен је јавним часом, 
који су за 50 малишана одржали лиценци-
рани тренери за рад са децом до 10 годи-
на. Лазар Рвовић, председник Општина 
Прибој, предствницима Фондације уру-
чио је плакету у знак захвалности грађана 
Прибоја.

8. УЖиЦЕ
Субвенције за младе предузетнике
Због корења које је претило да уру-

ши камени мост у насељу Турица, Град 
Ужице, у сарадњи са планинарским 
друштвом „Рујно", организовао је акцију 
чишћења околине моста. Уклоњено је 
око 10 кубних метара дрвета, а иниција-
тори акције су чланови Градског већа, 
Зоран Ковачевић и Снежана Јањић. У 
оквиру пројекта „Ми знамо како-при-
дружи се и ти“, локална Канцеларија за 
младе и удружење грађана „Форца“ из 
Пожеге организовали су бесплатне ра-
дионице и обуку за младе од 15 до 30 
година, из области фотографије, без-
бедности у саобраћају... Од 24 младе 
особе, које су похађале обуке за регис-
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо о томе 
шта је који општински 
одбор СНС урадио 
током претходног 
месеца за бољи живот 
грађана Србије
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Блаце

Кикинда БРИГА О ГРАЂАНИМА

трацију сопствене делатности и изра-
ду бизнис плана, петоро је добило по 
200.000 динара из буџета Града. Млади 
предузетници бавиће се пројектовањем 
и уређењем зелених површина, каме-
норезачким пословима, прикупљањем 
неопасног отпада, производњом до-
маћих кора, фризерским и козметичким 
услугама. Град Ужице је, пре усвајања 
Стратегије за младе 2015, међу првима 
субвенционисао омладинско предузет-
ништво. Градоначелник Тихомир Петко-
вић приредио је пријем у Градској кући 
за чланове Спортског друштва глувих 
и наглувих, који су освојили бронзу на 
Светском првенству у рукомету у Тур-
ској.

9. ВЕЛиКа ПЛаНа
Ограда за Дом у Милошевцу
Основне школе „Надежда Петровић“ 

из Велике Плане и „Радица Ранковић“ из 
Лозовика прославиле су Дане школе. Биб-
лиотека „Радоје Домановић“ поставила је 
изложбу „Велика Плана у Великом рату“, 
захваљујући подршци Министарства кул-
туре и Општине. У Центру за културу „Ма-
сука“ одржана је претпремијера филма 
„Споменик Мајкл Џексону“, који је сниман 
у Лозовику. Центар за породични смештај 
деце у Милошевцу добио је ограду, зах-
ваљујући директору, Војиславу Павло-
вићу, и руководству фабрике „Борбени 
системи Србије“.

10. бЛаЦЕ
Посета бриселу
Делегација Општине Блаце, предста-

вници локалне самоуправе, јавних уста-
нова и предузећа, одборници СО Бла-
це и народни посланици из Одбора за 
пољопривреду, боравила је у Бриселу, на 

позив братске општине Хмељник, градо-
начелника Јарослава Заторског и Чесла-
ва Сјекјеркија, посланика и председника 
Комисије за пољопривреду и рурални 
развој у ЕП. Делегација се упознала са 
радом институција ЕУ и присуствовала 
предавању о политици за младе у ЕУ. До-
маћини су обећали помоћ Србији при из-
ради пројеката, који ће се финансирати 
из претприступних фондова ЕУ у области 
пољопривреде. Саветник премијера за 
културу, Тихомир Арсић, посетио је наш 
ОО и одржао књижевно-историјску ра-
дионицу „Од Куманова до Кајмакчала-
на“, коју су подржали „Светосавско звон-
це“ и СПЦ.

11. КиКиНДа
Сарадња са румунским градовима
Нови и изузетно значајни гранични пре-

лаз Наково-Лунга свечано су отворили 
српски премијер, Александар Вучић, и пре-
мијер Румуније, Виктор Понта. Србија и Ру-
мунија ће из ИПА циклуса прекограничне 
сарадње добити између четири и пет ми-
лиона евра да се прелази доведу на ниво 
шенгенског стандарда. Кикинда је братски 
град са румунским Жомбољом, а у току су 
разговори и са пограничним општинама 
Комлуш Маре, Дудешти Веки, Семиклуш 
о заједничком раду на прекограничним 
пројектима. За опремање и набавку 85 беби 
пакета, за малишане рођене у септембру и 
октобру, локална самоуправа издвојила је 
два милиона динара, а значајан допринос 
дале су Војвођанска банка, „ДЦП Хемигал“ 
из Лесковца и штампарија „Гармонд“ из 
Кикинде. Ово је наставак акције „Кикинд-
ског беби клуба“, у којој је подељено 250 
пакета бебама рођеним од почетка годи-

не. Поводом обележавања Међународног 
дана против насиља над женама, одржана 
је конференција за медије на којој су гово-
риле Александра Мајкић, председница СО  
Кикинда, и Станислава Хрњак, чланица 
Општинског већа за образовање, културу и 
информисање. Одржана је трибина „Борба 
против корупције“, у организацији СНС.

12. ВаЉЕВО
600 нових чланова
Свечана додела нешто више од 600 

чланских карти новим страначким коле-
гама, које је поделио народни посланик 
Драган Шормаз, била је повод окупљања 
активиста и симпатизера СНС у Ваљеву. 
Др Слободан Гвозденовић, повереник 
СНС у Ваљеву и народни посланик, поже-
лео је добродошлицу свим новим члано-
вима и изразио наду да ће СНС у Ваљеву, 
као највећа  и најјача странка, добити ме-
сто које заслужује, имајући у виду да је 
сада у опозицији.
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БеочинЛучани
13. ириГ
Припрема за изборе за Савете МЗ
Чланови ОО СНС Ириг присуствовали 

су састанцима свих МО, упознали смо се 
са њиховим радом и проблемима у сваком 
месту. Такође, представили смо план за 
решавање одређених проблема. У већини 
места комунална и путна инфраструктура 
је у лошем стању, нема уличне расвете, а 
смеће је на сваком ћошку, јер је ЈП „Кому-
налац“ у штрајку, док неколико села нема 
здраву пијаћу воду. Планирамо конфе-
ренцију за медије, на којој ћемо грађане 
упознати са пропустима општинске вла-
сти, на челу са ДС, и представити им пла-
нове нашег ОО. Интензивно се припрема-
мо за изборе за Савете МЗ Ириг, Врдник, 
Ривица, Крушедол, Прњавор и Шатринци.

14. ПаНЧЕВО
Станоградња код хиподрома
Посету министарке, Зоране Михајло-

вић,  градоначелник Панчева, Павле Ра-
данов, искористио је да представи ин-
фраструктурне и инвестиционе планове 
Града. Раданов је нагласио да запошља-
вање Панчеваца зависи и од почетка рада 
Северне индустријске зоне, за коју су по-
требни приступни путеви. Министарка се 
упознала са пројектом станоградње код 
Хиподрома, за који би Панчево могло да 
конкурише за кредите код инвестицио-
них фондова. Договорено је да се градске 
службе и Управа обрате надлежнима у 
Министарству за помоћ у овим пројекти-
ма. У новосадској касарни „Југовићево“ 
прослављен је Дан Прве бригаде копнене 
војске. Том приликом, бригадни генерал, 
Стојан Батинић, уручио је градоначелни-
ку Раданову захвалницу за вишегодишњу 
успешну сарадњу. После скоро пет месе-
ци радова на реконструкцији, мост преко 
Тамиша отворен је за саобраћај. Посланик 
Владмир Ђукановић присуствовао је кон-
ференцији за новинаре, коју је организо-
вало градско руководство.

15. раШКа
изградња расвете, поправљање 
путева
Током новембра, ЈП Дирекција за урбани-

зам и изградњу уложила је око 15 милиона  
динара у изградњу расвете у селима, ас-
фалтирање улица, санацију ударних рупа, 
изградњу паркинга у Рашки, изградњу ја-
вног осветљења на аутобуским стајалиш-
тима. Пољопривредницима су исплаћена 
подстицајна средства од око 1,3 милиона 
динара, у виду пољопривредне опреме. 
Због улагања око два милиона евра у развој 
инфраструктуре, и због значаја који Копао-
ник има за наш крај, новембарска награда, 
поводом Дана Општине, додељена је ЈП 
„Скијалишта Србије“. Основан је Савет за 
привреду, а формиран је и тим за израду 
социјалне карте грађана. Народни посла-
ник Зоран Бојанић посетио је наш ОО и 
присуствовао састанку. Омладина је у цен-
тру града поставила штанд и делила „СНС 
Информатор“. Такође, чланице Уније жена 
посећивале су старе и болесне, организова-
ле трибину о родној равноправности, као и 
штанд у  Домаћинској улици у Рашки.

16. КОВиН
Друга тужба Управном суду
Одборничка група СНС у СО Ковин, 

по други пут, упутила је тужбу Управном 
суду због незаконитог избора председ-
ника Општине Ковин. У циљу темељног 
и континуираног јачања ОО СНС, одр-
жавамо редовне састанке МО и ОО, а за-
почели смо и формирање савета. У новим 
просторијама прославили смо Свету Пет-
ку, уз присуство седамдесетак чланова и 
гостију.

17. ЛУЧаНи
За боље снабдевање струјом
Одржан је састанак директора ЕПС са 

представницима 38 месних заједница у 
Општини Лучани, са председником ок-
руга, мр Слободаном Јоловићем, и пред-
седником Привременог органа, Милошем 
Веланцем, на тему појачаног одржавања 
електроенергетске мреже и објеката. До-
говорено је да се до краја месеца сачини 
план интервенције на нисконапонској 
мрежи и да се обезбеди довољан број 
стубова и изолатора, како би се започе-
ла акцију „100 монтера“ на замени више 
од 300 стубова. Циљ нам је да се у зиму 
уђе са стабилним снабдевањем, нарочи-
то у брдскопланинском делу Општине. 
ОО СНС Лучани свакодневно организује 
штандове у Гучи и Лучанима, на којима 
млади активисти обавештавају грађане о 
ванредним локалним изборима, који ће се 
одржати 28. децембра. Поводом Светког 
дана борбе против сиде, наши активисти 
су делили летке са иформацијама о овој 
болести. Након обилних падавина које су, 
осми пут ове године, угрозиле домаћин-
ства у селу Ђераћ, поплављено подручје 
обишао је министар одбране Братислав 
Гашић, а екипе сачињене од мештана села 
Ђераћ, активиста СНС и Војске РС биле су 
на висини задатка и успеле да спасу село 
од катастрофе. Министар Гашић најавио је 
трајно решење за проблем реке Бијелице. 
Општину Лучани посетио је народни по-
сланик Владимир Ђукановић, који је оби-
шао Изборни штаб СНС у Гучи и пружио 
подршку активистма да истрају у борби за 
бољу будућност Србије и Општине. 

18. баЧКи ПЕТрОВаЦ
Нова учлањења
Организовали смо акцију учлањења 

у МО Гложан, где смо добили 10 нових 
чланова и делили „СНС Информатор“, уз 
флајер, на којем обавештавамо грађане о 
томе шта планирамо да урадимо за до-
бробит становника овог места. Акцију су 
организовали наши најактивинији члано-
ви, као и повереник МО Даниел Хуђан, уз 
подршку и помоћ повереника ОО Срђана 
Симића.

19. НОВа ВарОШ 
Посета амбасадора Кирбија
Општину Нова Варош посетио је ам-

басадор САД, Мајкл Кирби, и са предс-
тавницима локалне власти разговарао о 
економском развоју Општине. Амбасадор 
Кирби састао се са председником Општи-
не, Димитријем Пауновићем, и његовим 
сарадницима, а разговарало се о могућ-

ностима развоја пољопривреде, туризма 
и енергетике.

20. бЕОЧиН
Свакодневна дежурства
Након реорганизације ОО СНС Беочин 

и именовања Митра Милинковића за по-
вереника ОО, интензивно радимо на поди-
зању квалитета рада. Одржани су састанци 
свих МО, а сваког понедељка одржавају 
се редовни састанци повереника Странке 
и ОО у проширеном саставу, на којима се 
презентују планови даљих активности. О 
свом раду редовно информишемо грађане 
путем саопштења, преко локалних медија. 
Одборници СНС интензивно се припремају 
за предстојећу седницу СО Беочин. Уведе-
но је свакодневно дежурство, у преподне-
вним и поподневним часовима, у старнач-
ким просторијама, где грађани могу да нам 
се обрате и изнесу проблеме и предлоге. 
Потписано је око 100 нових приступница, 
што указује на ефекат реорганизације и 
новог начина рада ОО.

100 нових приступница 
Након распуштања ОО СНС Беочин и 

именовања Митра Милинковића за пове-
реника, одржани су састанци свих МО, а 
сваког понедељка одржавају се састанци 
ОО у проширеном саставу, на којима се 
презентују планови будућих активности. 
О реализацији својих активности редовно 
информишемо грађане путем локалних 
медија. Наши одборници интензивно се 
припремају за предстојећу седницу СО 
Беочин. Уведено је стално дежурство у 
страначким просторијама, у преподнев-
ним и послеподневним сатима, где грађа-
ни свакодневно могу да нам се обрате. За 
кратко време потписано је око 100 нових 
приступница.

21. ВрбаС
Опремање ватрогасаца
Председник Општине Врбас, др Бра-

тислав Кажић, угостио је припаднике 
Ватрогасно-спасилачке јединице, који 
су, заједно са колегама у Србији, обе-
лежили свој дан, 7. новембар, и 180 го-
дина постојања Ватрогасне службе. 
Захваљујући на честиткама, полицијски 
наредник прве класе, Томислав Васић, ко-
мандир Ватрогасно-спасилачке јединице 
Врбас, саопштио је да је јединица у 2013. 
имала 198, а у 2014. години 135 интервен-
ција. „Наша опрема, иако у већој мери ста-
ра, у функционалном је стању и можемо 
одговорити на изазове. Имамо и ново во-
зило, које нам је додељено у последњем 
опремању наше службе, и уз подршку ло-
калне самоуправе, која нам је такође по-
магала при набавци опреме, можемо рећи 
да имамо обучену и спремну јединицу“.

22. баЧ 
Опремање страначких просторија
ОО СНС Бач први пут је добио сред-

ства из буџета локалне самоуправе за 
рад Странке. Износ од 250.000 динара 
биће употребљен за набавку намештаја 
за просторије Странке, као и за купови-
ну рачунарске опреме и израду флајера, 
рекао је повереник ОО СНС Бач, Драган 
Сташевић. Састанку су, поред повереника 
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МО, одборника у СО и носилаца јавних 
функција из редова СНС, присуствовали и 
Милош Егић, члан ИО СНС, и Дамир Зобе-
ница, потпредседник ИО СНС. Разговара-
ло се о даљем раду Странке и раду Омла-
дине СНС, Интернет тима, Форума жена 
и Форума пензионера. Посебна пажња 
посвећена је раду МО и директним сусре-
тима са грађанима, за шта је припремљен 
и штампани материјал. Састанци ОО одр-
жавају се сваког понедељка.

23. КЛиНа
Крава за породицу Вулић
Захваљујући пријатељима из Канаде, 

председница ОО СНС Клина, Винка Радо-
сављевић, успела је да помогне још једној 
породици са 12.000 евра за куповину кра-
ве. Оваква донација породици Вулић из Ру-
дица значи и опстанак на овом простору.

24. бЕЛа ЦрКВа
Мерење шећера у крви
Повереништво ОО СНС Бела Цркве, у 

жељи да се унапреди здравствена свест 
грађана, подржало је скрининг контроле 
шећера у крви. Могућност бесплатне про-
вере нивоа шећера искористило је више 
од 200 становника Беле Цркве и околних 
места. Том приликом делили смо и стра-
начки пропагандни материјал (хемијске 

оловке, упаљаче),  а посебно истичемо 
залагање Фадиље Хотх, чланице Повере-
ништва ОО СНС.

25. ВрШаЦ
борба против корупције
ОО СНС Вршац и Центар „Миленијум“ 

технички су подржали седму трибину 
„Борба против корупције“, у организа-
цији СНС, на којој су говорили Угљеша 
Мрдић, Никола Јеленковић, Србислав Фи-
липовић и проф. др Милорад Бејатовић, 
а отворио ју је Небојша Јанчић, председ-
ник Правног савета и потпредседник СО 
Вршац. Делегације Општине, СНС, СПС и 
представници Удружења потомака рат-
ника Србије 1912 -1920, Удружења РВИ 
и Друштва српских домаћина положиле 
су венце на Спомен - костурницу палим 
борцима, поводом Дана примирја у Првом 
светском рату. Наш одбор подржао је ма-
нифестацију Дани Јапана у Вршцу. Давор 
Стојковић, директор Културног центра и 
потпредседник ОО, отворио је радионице 
манга, традиционалног јапанског стрипа.

26. ЖиТОраЂа
Све више чланова
Формирано је Повереништво ОО СНС 

Житорађа и свих МО. Огроман број прису-
тних грађана, међу којима је било највише 

младих, предочио је проблеме са којима 
се срећу у нашој сиромашној Општини, са 
стопом незапослености од преко 40 од-
сто. Слађан Младеновић, повереник ОО, 
истакао је да одбору предстоји озбиљан 
рад, а посебно нас радује што нам, из дана 
у дан приступа, велики број грађана, међу 
којима доминирају високообразовани 
људи, угледни и честити домаћини и при-
знати стручњаци.

27. ЛОЗНиЦа
Помоћ за две породице у 
бањи Ковиљачи
Активисти ГО СНС у Лозници, пред-

вођени председником ГО и народним 
послаником др Јездимиром Вучетићем, и 
посланицом проф. Велинком Тошић, посе-
тили су породичну фирму Спремић, која  
годинама производи органску храну. Др 
Вучетић и чланови Савета за популацију 
и бригу о деци обишли су две породице 
у Бањи Ковиљачи. Помоћ је додељена са-
мохраној мајци троје деце, Милки Стоја-
новић, и старици Споменки Карић, којој је 
социјална помоћ једини приход. Помоћ је 
стигла у виду хране, одеће и средстава за 
хигијену. У оквиру ГО СНС формирани су 
тимови који обилазе месне заједнице. Тим 
на чијем је челу др Јездимир Вучетић, оби-
шао је МЗ Подриње у Лозничком пољу, и 

Поплаве су показале на кога 
можемо да рачунамо

„Велика је штета што је Србију задесила поплава, али је након тога утврђено колико и 
на кога можемо да рачунамо. Надам се да ће ова деца стоструко вратити уложено и да 
ће постати добри, паметни, школовани људи, који ће служити Србији на част“, рекао је 
председник Николић.

Председник републике Србије, 
Томислав Николић, и премијер 
репблике Србије, александар 
Вучић, заједно су уручили, 12. 
децембра, кључеве 39 нових 
кућа породицама у Обренов-
цу, чији су домови уништени 
током мајских поплава, а које су 
изграђене из донација Ује-
дињених арапских Емирата и 
Кувајта. Председник и премијер 
посетили су  и Основну школу 
„Посавски партизани“, која 
је обновљена средствима ЕУ, 
која је уложила 160.000 евра у 
набавку школског намештаја, 
замену столарије и дотрајалих 
инсталација, као и радове на 
зидовима и подовима.

Председник Томислав Николић и премијер Александар Вучић 
са грађанима Обреновца који су добили нове куће
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Министар задужен за европске интеграције, Јадранка Јоксимовић, по-
литичка је адреса за питања евроинтеграција, као и координацију 

европске агенде рада Владе и процеса преговора. Протеклих месеци, ми-
нистар је, у координацији са надлежним министарствима, радила на томе 
да будемо функционални члан ЕУ и да достигнемо стандарде важне за 
свакодневни живот грађана. Тежиште је било на претварању приоритета 
у преговорима у конкретне пројекте, и њихово усклађивање са правом 
ЕУ. Усредсређеност је била на квалитетном споровођењу реформског 
процеса, и није се јурило за роковима, а оствареним резултатима послата 
је порука да смо спремни за отварање поглавља. За разлику од протеклих 
година, Србија је почела да гради своје позиције у Европи и свету. Ми-
нистар Јоксимовић реализовала је низ међународних активности које су 
биле усмерене на јачање односа наше државе са ЕУ, и државама чланица-
ма, и интензивирање процеса приступања. Србија је постала земља која 
нуди решења, која не чека да се ствари десе, па тек онда да реагује. Током 
сусрета министра са званичницима Лондона, Беча, Берлина, Рима и Пари-
за  потврђено је да је за ове државе неспоран европски пут Србије. Ми-
нистар Јокимовић обраћа се, не само међународној јавности, већ, пре све-

га, грађанима Србије, и процес приступања сада 
је много транспарентнији. Потврда тога стигла 
је у виду раста подршке грађана (57 одсто) члан-
ству Србије у ЕУ. У својству националног коорди-
натора фондова ЕУ и развојне помоћи, министар 
Јоксимовић, заједно са Канцелеријом за европске 
интеграције, радила је на програмирању сред-
става ЕУ и осталих донатора развојне помоћи, 
намењених отклањању последица поплава, али 
и подршци реформским процесима и процесу 
европских интеграција. Поплавама уништене 
школе, вртићи, путна инфраструктура, разруше-
ни домови обнављају се средствима ЕУ. Србија се 
промовисала као једна од земаља западног Балкана која може да буде 
мотор развоја и стабилности у региону, због чега се посебна пажња пос-
већује програмима прекограничне и транснационалне сарадње. У току је 
и процес програмирања средстава из ИПА фондова, за период од 2015. 
до 2017. године.

Ово је година у којој је Србија добила један од најзначајнијих сис-
темских закона. Министарство грађевинарства, саобраћаја и ин-

фраструктуре изнедрило је реформски Закон о планирању и изградњи, о 
коме је стручна јавност расправљала четири месеца. Овај закон окосница 
је реформи у грађевинарству, али и важан део укупних реформи на који-
ма Србија ради. Са његовом применом, грађевинске дозволе добијаће 
се на једном шалтеру, у року од 28 дана, уместо досадашњих 240, што је 
инвеститорима, за које се боримо, односило време и новац. Као ефекат 
ових измена, очекује се да до 2017. године удео грађевинарства у укуп-
ном БДП-у Србије, са садашњих четири одсто, порасте на седам одсто, 
што ће створити простор за раст грађевинарства у Србији. За сектор су 
драгоцене и црне и беле листе извођача радова у грађевинарству које ће 
заштитити раднике и створити сигурнији амбијент за улагање.

Посебно задовољство је представљање учинка Радне групе за бригу и 
чување младих возача и младих учесника у саобраћају, којој председава 

министарка проф.др Зорана Михајло-
вић. Ова група усвојила је предлоге 
измена и допуна Закона о безбедности 
саобраћаја, којима ће се унапредити 
заштита младих у саобраћају. Пробне 
возачке дозволе за младе возаче и боље 
вођење рачуна о њима део су напора да 
до 2020. у Србији више не погине нијед-
но дете, а да се број саобраћајних незго-
да смањи за 40 одсто. 

Модерне Србије неће бити ни без 
једнаких услова за рад и једнаку плату 
за исти посао мушкарцима и женама. 
Ово је један од циљева у постизању 
опште родне равноправности, којој 

тежи Координационо тело за родну равноправност, на чијем челу је, 
такође, проф. др Зорана Михајловић. По први пут у Србији, на нивоу 
Владе разматраће се сва питања у циљу унапређења родне равноп-
равности. У том циљу Координационо тело је већ остварило сарадњу 
са Агенцијом УН за родну равноправност и оснаживање жена која је 
спремна да помогне у изградњи капацитета за спровођење политика у 
области родне равноправности.

2014

Иза Министарства унутрашњих послова стоји веома успешна година. 
Ухапшен је Драгослав Космајац, што показује да више нема недо-

дирљивих. Министар Небојша Стефановић је са министром унутрашњих 
послова Мађарске, Шандором Пинтером, потписао три имплементацио-
на протокола, који ће унапредити сарадњу граничних полиција. Током 
састанка са амбасадором Немачке, Хајнцом Вилхелмом, договорено 
је формирање радне групе два министарства, на нивоу експерата, које 
ће се бавити и питањем азила. Као резултат трилатералног састанка са 
министрима унутрашњих послова Немачке и Француске, договорено 
је формирање Радне групе за решавање важних безбедносних питања, 
са посебним нагласком на нарко-трафикинг и миграције. Током посете 
Мађарској, министар Стефановић састао се са колегама из Mађарске и 
Aустриjе, а у Румунији састао се и са министром Габријелом Опреом. 
Потписан је и Споразум о сарадњи о контроли наркотика и спровођењу 
закона, са амбасадором САД, Мајклом Кирбијем, као и Споразум између 
Владе РС и Владе Руске Федерације о реадмисији, који су потписали ми-
нистар Стефановић и шеф Федералне службе за миграције РФ, Констан-
тин Ромодановски.

Министар Стефановић боравио је у Монаку на 83. заседању Генералне 

скупштине Интерпола, где је имао и билатералне састанке са министри-
ма Немачке, Русије, Монака и замеником министра јавне безбедности 
Кине. Након мајских поплава, договорено је унапређивање сарадње са 
Хрватском и Јапаном, у борби против природних и катастрофа изазва-
них људским фактором. Потписивањем Споразума о узајамном призна-
вању возачких дозвола, Србија и Македонија показале су спремност на 
сарадњу. Добра сарадња остварена је и са Краљевином Шведском, чијом 
донацијом је отворен Центар за форензичку обуку на Криминалистич-
ко-полицијској академији. У циљу спречавања нелегалне производње и 
трговине дуваном и дуванским производима, значајно је појачана кон-
трола.

Решени случајеви Тијане Јурић, Луке Јовановића и Иване Подрашчић, 
показују одлучност полиције да сваки случај добије свој епилог. Успешно 
обезбеђено одржавање Параде поноса добар је показатељ да полиција 
може да сачува безбедност свих грађана. У току је израда новог закона о 
унутрашњим пословима, који предвиђа реформу полиције, а намера је да 
сви закони из домена унутрашњих послова буду донети у наредне три до 
четири године. Интензивно се ради на утврђивању свих неправилности у 
Фонду за капитална улагања Воjводине.

ЈАДРАНКА ЈОКСИМОВИЋ

Србија сама нуди решења

ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ

изнедрили смо Закон о 
планирању и изградњи

НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ

Нема више недодирљивих



СНС ИНФОРМАТОР 22/2014  |  19

БРАТИСЛАВ ГАШИЋ

Војне вежбе и 
међународна сарадња

Министар одбране, братислав Гашић, 
боравио је у званичној посети Кини, 

где је потписан споразум о војној донацији 
вредној 1,1 милион долара. Током бројних 
сусрета, потпис је стављен и на низ других 
докумената са институцијама и компанија-
ма, чиме је побољшана укупна билатерална 
сарадња две земље. Уз посету Кини, Гашић 
је посетио и белорусију. Припадници Војс-
ке успешно су извели две војне вежбе – са 
руским оружаним снагама вежбу „Срем 
2014“, док је са припадницима Националне 
гарде Охаја и неколико војски из региона, 
изведена вежба „Платинасти вук 15“. У но-
вембру је послата још једна група мировња-

ка у Либан. Министар одбране уручио је и кључеве ста-
нова у Врању и Пироту, чиме је настављено решавање 
стамбеног питања припадника Министарства одбране и 
Војске Србије.

Скупштина Србије у овом са-
зиву, од конституисања 23. 

априла, усвојила је 120 закона 
и 86 других законских пропи-
са. Парламент је, законима које 
је донео, подржао реформе 
које Влада Србије спроводи на 
консолидовању финансија и 
економском опоравку земље. 
Скупштина Србије донела је сет 
економских, медијских и право-
судних закона, међу којима су 

измене закона о раду, стечају, 
приватизацији, планирању и 
изградњи, промету непокрет-
ности, као и Закон о заштити 
узбуњивача. Парламент је, на 
предлог СНС, усвојио измене и 
допуне Закона о финансирању 
политичких активности, који-
ма је за 30 одсто смањен износ 
средстава који се из буџета из-
дваја за рад странака. Предсе-
дница Народне скупштине, Маја 

Гојковић, посетила је Чешку, Велику Британију, 
Азербејџан, Црну Гору и Русију, где се срела 
са руководством тих земаља. Председница 
Гојковић била је домаћин председницима пар-
ламената Русије, Пољске, Грчке, Словеније и 
Алжира, као и делегацијама финског и кувајт-
ског парламента, посланику немачког Бун-
дестага, Андреасу Шокенхофу, и америчком 
сенатору, Кристоферу Марфију, а разговарала 
је и са многим председницима држава и мини-
стрима о сарадњи и европским интеграцијама. 
Учествовала је и на Конференцији председни-
ка европских парламената у Ослу, Скупштини 
Интерпарламентарне уније у Женеви, као и на 
Конференцији парламента Дунавског региона 
у Будимпешти, где је прихваћена кандидатура 
Србије за домаћина конференције 2015.

ВАњА УДОВИчИЋ

Отворени спорстки 
терени и хале
Министарство омладине и спорта постигло је усвајање 

Закона о спречавању допинга у спорту. Завршени су 
терени и фускултурне сале у Куршумлији, Љигу, Рашкој, 
Сврљигу и Краљеву, као и атлетски стадион у Вршцу и 
трим стаза у Новом Пазару. Планира се постављање подлога за трим стазе у Тутину, 
Ћуприји, Врњачкој Бањи, крагујевачким Шумарицама и крушевачкој Багдали.  Косто-
лац је добио гимнастички центар, кућа фудбала у Старој Пазови наткривени терен с 
трибинама, а Зрењанин Параолимпијски центар. Кањижа добија међународни каја-
кашки едукациони центар, а Шабац кајак стазу. Три стотине најталентованијих спор-
тиста добило је државне стипендије. Припремљене су промене Закона о спорту, чија 
је суштина стварање здравог и одрживог система спорта, а припрема се и својинска 
трансформација у спорту. У оквиру пројекта „Спорт у школе“, основци широм Србије 
имају могућност за бесплатне додатне часове физичког васпитања. Прва група од 20 
стручњака спортске медицине одлази на рад у престижну катарску клинику „Аспе-
тар“, једној од свега 10 у свету са ФИФА лиценцом. Завршена је Национална страте-
гија за младе за наредних 10 година, која у фокус ставља запошљавање. Фонд за младе 
таленте стипендира неколико хиљада најбољих студената и средњошколаца. У циљу 
подстицања запошљавања, успостављена је сарадња са неким од најуспешнијих ком-
панија, док пројекат „Едукацијом до посла” омогућава незапосленим младим људима 
бесплатну обуку.

МАЈА ГОЈКОВИЋ

Скупштина усвојила 120 закона

 ЈОРГОВАНКА ТАБАКОВИЋ

инфлација на историјском минимуму
Народна банка Србије је у 2014, обезбеђи-

вањем стабилности цена и очувањем финан-
сијске стабилности, допринела да у земљи буде 
постигнута свеукупна макроекономска стабил-
ност, као и повољно пословно окружење, чиме су 
створене основе да Србија у наредним годинама 
остварује економски раст, као неопходан услов 
за побољшање живота грађана.
НБС је успела да инфлацију сведе на историјски 
минимум, као и да, и поред веома изазовних 
околности, одржи готово стабилан курс динара, 
спречавајући превелика колебања, што је изу-
зетно значајно за грађане и фирме. Тако су се 
створили услови да се, после година неуспеха у 
преговорима, постигне споразум о аранжману са 
ММФ-ом, чиме је значајно повећан углед земље 
и обезбеђена подршка за постављање економије 
на „здраве ноге”.
На међународном плану, гувернер Јоргованка 
Табаковић, са председником Европске централ-
не банке, Мариом Драгијем, потписала је Спора-
зум о сарадњи у области спречавања фалсификовања и откривања 
фалсификованих новчаница евра, што је први споразум између те 
две институције од почетка преговора о чланству Србије у ЕУ. НБС 
је дала прелиминарно одобрење за оснивање банке из УАЕ, што је 
прва гринфилд инвестиција у банкарском сектору Србије од 2008. Та-
кође, у оквиру свеобухватне реформе економије и правног окружења, 
припремљени су Нацрт закона о осигурању, Нацрт закона о платним 

услугама, Нацрт закона о изменама и допунама 
Закона о девизном пословању и Нацрт закона о 
изменама и допунама Закона о заштити корисни-
ка финансијских услуга. Нови закон о платним 
услугама довешће до квалитетнијих и разно-
врснијих услуга плаћања, веће и разноврсније 
понуде краткорочних кредита, кредитних и плат-
них картица, нижих трошкова провизије, нижих 
трошкова конверзије валута, нижих трошкова 
пословања и повољнијег инвестиционог амбијен-
та. Грађани ће све послове, које су до сада оба-
вљали у банкама, моћи да обаве преко пружала-
ца платних услуга, изузев стамбених кредита и 
орочене штедње. Нови закон донеће унапређење 
заштите корисника, нарочито пољопривредних 
газдинстава. Биће успостављен и јединствен над-
зор НБС над пословањем учесника на тржишту 
платних услуга, чиме ће се обезбедити сигур-
ност за све кориснике, који су до сада користили 
ове услуге на сопствени ризик. Биће унапређена 
заштита корисника, у правцу веће одговорности 

финансијских институција и ефикасније заштите корисника. Такође, 
решавају се потешкоће уочене у досадашњој примени закона - бан-
ке ће моћи да смање каматну стопу без икаквих административних 
обавеза. Све банке, које су у прошлости одобравале индексиране кре-
дите по једном курсу, а обрачунавале рате по другом (вишем курсу), 
биће дужне да и за актуелне кредите обрачунавају рате по истом типу 
курса по којем су и одобриле кредите.
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КАЛЕНДАР 2014.

разговарао са грађанима о проблемима 
и могућим решењима, попут отварања 
одељења поште. Др Вучетић посетио је 
газдинства Миланка Станковића и Влада-
на Деспотовића, узгајивача расних грла 
стоке, да се увери како тече обнова после 
недавних поплава.

28. баЧКа ТОПОЛа
Обезбеђено водоснабдевање и 
грејање
Насеље Пилак у МЗ Криваја још крајем 

марта остало је без текуће воде, због уру-
шавања старог бунара. Незеинтересова-
ност локалне самоуправе и немогућност 
МЗ Криваја да се реши проблем, довело 
је до тога да се око 35 породица, готово 
осам месеци, снабдева водом из цистер-
ни. Уласком СНС у локалну самоуправу, 
почетком јула, и нашим ангажовањем, ста-
новници Пилака почетком новембра до-
били су нови бунар, а средином новембра 
и текућу воду. Општинска организација 
Црвеног крста организовала је акцију до-

бровољног давања крви, којој се придру-
жио велики број активиста СНС. Чланови 
локалне самоуправе из редова СНС успели 
су да, иако са закашњењем од више од ме-
сец дана, суграђанима обезбеде централно 
грејање. Савет МЗ Панонија, на чијем челу 
је Горан Плећаш, а уз подршку МО СНС, 
обезбедио је по два метра кубна огревног 
дрвета за 12 социјално најугорженијих 
породица. Савет МЗ Панонија планира да 
за новогодишње и божићне празнике свој 
деци подели бесплатне пакетиће.

29. баЧКа ПаЛаНКа
Цео одбор ДСС прешао у СНС
На изузетно посећеној конференцији за 

новинаре, на којој су се новинарима об-
ратили председник Општине, Александар 
Ђедовац, и досадашњи председник бачко-
паланачког одбора ДСС, Мита Лачански, 
обелодањено је да ОО ДСС колективно 
прелази у СНС. У року од недељу дана 
потписано је више од 60 нових приступни-
ца. Поносни смо што смо били део широке 

акције прикупљања школског прибора, иг-
рачака, слаткиша и средстава за хигијену 
за децу са КиМ, и са подручја погођених 
мајским поплавама. Уз то, активисти МО 
Нова Гајдобра окречили су зграду предш-
колске установе у свом месту.

30. НОВи СаД
На терену са грађанима
У организацији ГО СНС Нови Сад, свеча-

но је обележена слава наше Странке, Света 
Петка. Поред редовне поделе „СНС Инфор-
матора“, на пултовима широм Новог Сада, 
функционери ГО СНС разговарали су са 
грађанима о тренутној ситуацији у граду и 
држави. Једна од најзначајнијих манифес-
тација била је прослава ослобођења Града, 
којој је присуствовало више од 400 акти-
виста ГО. Око 300 активиста присуствова-
ло је и полагању венца на спомен - плочу 
поводом Дана присаједињења Војводине 
Краљевини Србији, а затим су у страначким 
просторијама разговарали са председником 
ГО СНС Нови Сад, Милошем Вучевићем.

На предлог Министарства правде усвојено 
је шест нових закона, и измене и допуне 

осам закона. Финализовани су предлози два 
закона, а још два су у завршној фази израде, 
док се активно ради на изменама и допунама 
још два правосудна закона. Такође, израђени 
су и Нацрти текстова Закона о Високом саве-
ту судства, Закон о државном већу тужилаца, 
Закона о бесплатној правној помоћи и Закона 
о заштити права на суђење у разумном року. 
Ради се на изради Измена и допуна Закона о 
изврешењу и обезбеђењу и Измена и допуна 
Кривичног законика. Министарство правде 
израдило је прву радну верзију Стратегије фи-
нансијских истрага, чија је израда дефинисана 

Акционим планом за спровођење Националне 
стратегије за борбу против корупције 2013-
2018. године, а која се односи на ефикасније 
спровођење финансијских истрага у циљу 
заплене имовине стечене кривичним делом. 
Министарство је од маја 2014. спровело два 
конкурса за именовање извршитеља (данас 
их имамо 217, што чини 70 одсто предвиђеног 
броја). Министарство је уложило велике на-
поре на увођењу јавно-бележничког система, 
донети су подзаконски акти и спроведен први 
конкурс за именовање, тако да од 1. септембра 
раде 93 јавна бележника. Адаптирана је згра-
да у Булевару Николе Тесле 42а, и Београд је, 
после више од 40 година, добио нову зграду 

суда опште надлежности. Реконструсан је 
објекат за смештај Прекршајног суда у Шапцу, 
који је први пут добио зграду. Израђен је нови 
павиљон на економији ОЗ у Суботици, завр-
шена је реконструкција Блока Ц у КПЗ Ниш, 
отворене су три нове канцеларије за извршење 
алтернативних санкција (Лесковац, Прокупље 
и Крушевац). Дирекција за управљање одузе-
том имовином доделила је кућу у Новом Саду 
на коришћење школи „Милан Петровић“ за 
децу са сметњама у развоју. Кућа у Земуну до-
дељена је Савезу удружења Србије за помоћ 
особама са аутизмом, а О.Ш. „Свети Сава“ у 
сјеничком селу Баре добила је комби за пре-
воз ученика.

У току је израда Закона о лековима и медицинским средствима, Закона о здравственим докумен-
тима и евиденцијама, Закона о психоактивним контролисаним супстанцама и Закона о супстан-

цама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци. Наста-
вља се рад на Закону о заразним болестима и јавном здрављу, Закону о коморама, подзаконским 
актима из области санитарне контроле. Ради се и Стратегија о јавном здрављу, Стратегија о дрога-
ма и прекурсорима, Стратегија о ванредним ситуацијама... У току је усаглашавање Акционог плана 
о дрогама са МУП-ом. Донета је Уредба о оснивању Канцеларије за борбу против дрога. Радили смо, 
са РФЗО, на спровођењу централизоване набавке лекова за 2015 годину, као и на измени Уредбе 
о критеријумима за формирање цене лекова и ревизији одлуке о максималним ценама лекова. У 
сарадњи са Министарством трговине, ревидиране су максималне цене лекова у односу на Хрватску, 
Словенију и Италију. Урађена је тендерска документација за куповину пет линеарних акцелератора 
за зрачну терапију, из кредита Светске банке. Крајем године, завршава се формирање Центра за 
Гама-нож, „златног“ стандарда у лечењу  тумора мозга. Испоручено је 30 најсавременијих санитет-
ских возила, по утврђеној дистрибутивној листи, а током марта 2015. очекује се испорука још 30. 
Предузели смо све мере превенције уношења и преноса еболе у Србији. Ради се на Акционом плану 
за борбу против корупције, у сарадњи са Министарством правде, а формирана је и фокус група која 
обухвата и невладин сектор. Успостављена је сарадња са UNDP, на пројекту нулте толеранције пре-
ма корупцији у здравству. Формиран је Фонд за лечење деце, радимо на поновном успостављању 
дијабетолошких саветовалишта при домовима здравља, сарађује се са клиником Мајо како би се 
унапредила  неонатологија, настављамо активности како би се смањиле листе чекања...

СНС ПАНОРАМА

2014

НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ

београд после 40 година 
добио зграду суда

ЗЛАТИБОР ЛОНчАР

јефтинији 
лекови
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Алибунар Зрењанин

31. КрУШЕВаЦ
Нови багер из „14. октобра“
У згради Градске управе отворена је 

Канцеларија за народне посланике, где 
ће грађане примати посланици из Кру-
шевца, др Весна Ракоњац и др Драгана 
Баришић (СНС) и Синиша Максимовић 
(СПС). Градоначелник Крушевца, Драги 
Несторовић, и члан Градског већа, Зоран 
Вељковић, обишли су  Дечије и Неуоро-
лошко одељење у Општој болници, која 
је недавно добила вредну донацију у бол-
ничким креветима и инвентару. У ИМК 
„14. октобар” промовисан је нови багер 
гусеничар на хидростатички погон, плод 
заједничког рада ове компаније и РБ „Ко-
лубара” из Лазаревца. Рударски басен ку-
пац је прва два багера, а очекују се и нови 
купци. Привредно-политичка делегација 
НР Кине посетила је Крушевац, потписано 
је Писмо о намерама о остваривању прија-
тељске сарадње између градова Шенјанг 
и Крушевца, а кинеска делегација обишла 
је и винарску кућу „Рубин“.

32. ЖиТиШТЕ
Помоћ за пензионере и породиље
Повереништво СНС Житиште почело је 

да, сваког понедељка, организује пријем 
грађана у просторијама Странке. Желимо 
да омогућимо суграђанима да нам у непо-
средном контакту поставе питања и да се 
што конкретније информишу о начинима 
за решавање својих проблема. Такође, же-
лимо да им омогућимо да идејама и ини-
цијативама помогну раду локалне самоу-
праве.  Општинско веће усвојило је Одлуку 
о финансијској подршци пензионерима, по 
којој ће пензионери са најмањим примањи-
ма добити новац за набавку огрева или суб-
венционисање дела трошкова за енерген-
те. Општинско веће усвојило је и Одлуку 
о финансијској подршци незапосленим по-
родиљама, по којој ће мајке, које су добиле 
дете у 2014, поред помоћи коју Општина 
додељује за све новорођене бебе, добити 
и једнократну новчану помоћ.

33. КраЉЕВО
Убедљива победа СНС на изборима 
за Савете МЗ
СНС у Краљеву остварила је предиз-

борно обећање да ће, током њеног ман-
дата, бити одржани избори за Савете МЗ. 
Упркос отпорима актуелних председника 
МЗ, чији су мандати одавно истекли, али 
и отпорима неких политичких чинилаца, 
избори су одржани и показали су да по-
литика СНС има велику подршку грађана. 
У више од 20 одсто МЗ кандидати које је 
подржала СНС освојили су 100 одсто ман-
дата. Кандидати које је подржала СНС, у 
просеку, освојили су 71 одсто мандата 
на јавном гласању и 77 одсто мандата 
тамо где су избори спроведени тајним 
гласањем. Повереник ГО СНС Краљево, 
Небојша Симовић, преузео је одговорно 
место начелника Рашког управног окру-
га, и одмах кренуо са променама у раду 
Рашког округа, који је био неактиван и на 
маргинама промена, које од Србије тре-
ба да направе добро место за живот свих 
грађана.

34. бајиНа баШТа
Обнова после поплава
Председник Томислав Николић и Дра-

гица Николић посетили су Бајину Башту и 
домаћинства оштећена у мајским поплава-
ма. Средствима Фондације „Драгица Нико-
лић“ изграђено је седам кућа, три зидане и 
четири монтажне, а до сада је у Општину 
уложено око 18 милиона динара. ЈКП „12. 
септембар“ одлично послује, број радника 
је смањен са 115 на 106, планирани приход 
је 143,5 милиона, а очекивани око 230 ми-
лиона динара. После поплава, санирано је 
100 одсто инфраструктуре, прочишћено 
је 70 одсто водотокова, праве се бране за 
вучни нанос, гради се мост на Рогачици, 
санирано је 30 одсто пољопривредног 
земљишта... Фондација „Пазова за најугро-
женије“ донирала је осам зиданих кућа и 
три монтажне, Фондација „Hausing Center“ 
пет монтажних и санацију 22 куће, Фонда-
ција ЕУ „UNOPS“ донирала је две монтаж-
не и 11 зиданих кућа. Велики део оштеће-
ног водовода враћен је у првобитно стање, 
Република је санирала атарске путеве са 
20 милиона динара, ради се пут на Тари, 
крак ка Пониквама, реконструкција пута 
Калуђерске баре – Митровац, дела пута на 
Калуђерским Барама...

35. иВаЊиЦа
Нови повереници МО
На састанку Повереништва, у присуству 

чланова ИО СНС, повереник ОО доделио 
је одлуке новоименованим повереницима 
МО. Именован је шеф Изборног штаба, за-
дужен за координацију са повереницима 
МО, на предстојећим изборима за Савете 
МЗ. Повереништво је, за кратко време, 
обновило јединство унутар Странке, кре-
нуло у озбиљан рад и кадровско јачање, 
како бисмо што боље заступали интересе 
грађана.

36. аЛибУНар
„Поклони ми књигу“ и дигитални 
хербаријум
Током „Дечје недеље“, омладина ОО 

СНС још једном је показала друштвену 
одговорност и солидарност, и пронашла 
начин да обрадује оне којима је осмех нај-
потребнији. У акцији „Поклони ми књи-
гу“, наши суграђани су имали прилику да 
поклоне књигу, играчку или нешто корис-
но за малишане и њихову школу у Текији. 
Циљ ове акције је да се нечија испражње-
на полица, у школи или вртићу, напуни 
књигама, а кутија играчкама. Одзив грађа-
на био је већи него што смо очекивали, а 
пакети са књигама и играчкама отишли 
су пут вртића и основне школе у Текији. 
Да СНС води рачуна о еколошкој свести, 
едукацији и образоравању младих потвр-
дили смо манифестацијом „Јесењи диги-
тални хербаријум Делиблатске пешчаре“, 
коју другу годину за редом организује 
општинска Туристичка организација. 
Учесници су били ученици 14 основних 
школа који су, боравећи у Делиблатској 
пешчари, откривали  нове видике и лепо-
те природе. Уз дружење и игру, указано 
им је на важност поштовања и неговања 
природе. Ђаци су фотографисали ретке 

врсте биљака и сакупљали материјал за 
дигиталне хербаријуме.

37. МОЛ-аДа
Турнир у малом фудбалу
У спортској хали О.Ш. „Новак Радонић“ 

у Молу, у организацији ОО СНС Мол-Ада, 
одржан је Молски турнир у малом фудба-
лу. Учествовале су екипе нашег ОО, ОО 
СНС Чока, ОО СНС Кањижа, Полицијс-
ке станице Ада, О.Ш. „Новак Радонић“, 
„Мала Венеција“, „Воларис“... Акцију је 
покренула повереница ОО, Станка Ми-
хајлов, а финансијски и у роби помогле 
су је локалне фирме и поједнци. Циљ тур-
нира било је подстицање младих на ба-
вљење спортом, дружење и упознавање 
са другим одборима наше Странке.

38. Уб
братимљење и сарадња са Тивтом
У Тивту је потписана Повеља о брати-

мљењу између општина Тиват и Уб, а до-
кумент су потписали председник Општине 
Уб, Дарко Глишић, и председник Општине 
Тиват, Иван Новосел. Планира се изградња 
првог пешачког моста преко реке Уб, који 
ће повезати СРЦ „Школарац“ са насељем 
Вашариште, где ће бити смештене будућа 
општинска зграда и станица полиције, чија 
је градња при крају. Изграђена је деоница 
пута који спаја Чучуге са Новацима и Пам-
буковицом. Кроз заселак Церик у Стубле-
ници гради се асфалтни пут. Обновљена 
је фасада Градске библиотеке. Подељени 
су пакети помоћи УН за поплављена там-
навска газдинства, 5.100 садница шљиве, 
трешње и вишње, за 17 произвођача.

39. ЗрЕЊаНиН
Стоп крађи бицикала
Основан је Дневни центар за боравак 

ментално недовољно развијених особа 
„Наша прича“, при основној и средњој 
школи „9. Мај“. Дневни боравак је смеш-
тен је у реновираном делу објекта у влас-
ништву Града, у насељу „Зелено поље“ 
и најбољи је пример инклузивне праксе. 
ПУ у Зрењанину, у сардањи са Канцела-
ријом за младе и локалном самоуправом, 
спровела је акцију „Стоп крађи бицика-
ла“, под покровитељством ОЕБС. Грађани 
могу одласком на сајт града, електронски 
уписати своје бицикле у регистар, а за-
тим, ако је потребно, и пријавити да им је 
бицикл украден. Зрењанин је први град у 
Србији где се спроводи такав пројекат. У 
просторијама ГО СНС одржана је трибина 
„Како препознати насиље у партнерским 
односима“, у организацији Уније жена, 
на којој су говорили покрајинска посла-
ница и председница Уније жена, Стојанка 
Лекић, и представник МУП. Предавање 
је одржано у склопу обележавања Међу-
народног дана борбе против насиља над 
женама. У центру Зрењанина почела је из-
градња треће фазе пешачке зоне и обнова 
црпне станице „Центар“, којом ће бити 
решен вишегодишњи проблем ширења 
непријатних мириса. Градоначелниик, Че-
домир Јањић, рекао је да се завршетак ра-
дова очекује најкасније у лето 2015, када 
се очекује да Зрењанин добије једну од 
најлепших пешачких зона.
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Бела ПаланкаБор

40. бЕЧЕј
Завршена санација школе
Премијер Александар Вучић присуство-

вао је отварању савременог погона за 
дораду семена кукуруза фирме „KWS“ у 
Бечеју, који ће донети нова радна места. 
Адаптирани су санитарни чворови и ка-
нализације у О.Ш. „Здравко Гложански“, 
за шта је локалана самоуправа издвојила 
четири милиона динара, тако да у Бечеју 
више нема ниједне школе у чију обнову 
општинска власт није уложила средства. 
Зоран Грбић, директор ЈП „Водоканал“ и 
Драган Филиповић, заменик генералног 
директора „Generali осигурање Србија“, 
у присуству локалних челника, потписали 
су уговор о сарадњи како би потрошачи, 
поред плаћања рачуна за воду, могли и 
да осигурају своја домаћинства. У прва 
два месеца осигурање ће бити бесплат-
но. Председник Општине, Вук Радојевић, 
и председник СО Калатафими Сеђеста 
из Сицилије, Салваторе Ланца, потписа-
ли су споразум о сарадњи две општине 
у циљу развоја привреде и туризма, кроз 
заједничко аплицирање код европских 
фондова, размену искустава и производа. 
Радојевић је, заједно са власником фир-
ме „Каприоло“, Лајошем Бринџом, отво-
рио нови „Capriolo sport centar“. На Сајму 
спорта учествовали су и представници 
наше Општине, а говорило се и о могућ-
ности одржавања финалног турнира Купа 
Србије за ватерполисте у Бечеју. 

41. аЛЕКСиНаЦ
Помоћ особама са сметњама у развоју
Локална самоуправа формирала је посеб-

но Координационо тело, у циљу праћења 
развоја социјалних услуга, у оквиру про-
грама деинституционализације особа са 
менталним и интелектуалним тешкоћама. 
Реч је о три пројекта, од укупно 19 које 
финансира Делегације ЕУ, на конкурсу 
„Подршка деинституционализацији и со-
цијалном укључивању особа са менталним 
и интелектуалним тешкоћама“. Вредност 
сва три пројекта је око 470.000 евра, а ЕУ 
донира 85 одсто износа. Драган Јовано-
вић, начелник Одељења за општу управу 
и друштвене делатности, истакао је да ће 
Општина, имати и додатне бенефите јер 
ће постати препознатљива у ширем окру-
жењу, као пример добре праксе за успеш-
но спроведену деинституционализацију.

42. ПрОКУПЉЕ
Уређење игралишта у граду и селима
Активисти ОО СНС Прокупље наста-

вили су бетонирање и уређење дечијих 
игралишта у граду и селима, а посебну 
пажњу посветили су уређењу спортских 
терена и игралишта у потпланинским, 
удаљеним местима. Организовано је по-
стављање штандова, на различитим ло-
кацијама у граду, уторком, четвртком и 
суботом, где грађани могу да разговарају 
са функционерима и активистима СНС, 
да поставе питања, предложе решење, 
или дају савет у вези са важним локал-
ним темама. Настављено је асфалтирање 
градских улица, урађене су четири улице, 
а радови су завршени и у Нишкој, која је 

асфалт добила први пут после 55 година. 
У плану је асфалтирање улица у селима.

43. бЕЛа ПаЛаНКа
разговор са грађанима
Омладина ОО СНС Бела Паланка де-

лила је „СНС Информатор“ грађанима у 
центру града. Овом акцијом желели смо 
да скренемо пажњу грађанима на лошу, 
неразвојну и корумпирану политику акту-
елне власти, која је, слепо вођена жељом 
за влашћу, уништила привреду и сваку 
сферу друштвеног живота, због чега мла-
ди масовно одлазе из Беле Паланке.

44. КраГУјЕВаЦ
боља сарадња грађана и локалне 
самоуправе
Након преузимања одговорности за 

рад локалне самоуправе у СГ Крагујевца, 
констатовано је све оно што су одбор-
ници и чланови ГО СНС тврдили, а у из-
вештајима потврдили ревизори, да су 
грађани Крагујевца најзадуженији и да 
имовина њихове локалне управе, заправо, 
не постоји. Нова градска власт, предвође-
на СНС, имајући у виду тешку економску 
ситуацију, донела је одлуку да преполови 
утврђену пореску стопу за 2014. годину, 
коју је претходна власт, у претходној го-
дини, увећала на максималних 0,4 одсто. 
Активисти ГО СНС посећују чланове СНС, 
којих је преко 13.000 у Крагујевцу, како би 
их упознали са радом и циљевима Стран-
ке, у циљу успостављања што боље са-
радње грађана са локалном самоуправом 
и решавања њихових проблема.

45. СОКОбаЊа
Састанци у МО
ОО СНС Сокобања био је веома акти-

ван у протеклом периоду. Одржани су 
састанци у МО, анализиране су досада-
шње активности и утврђене смернице за 
будући рад. Чланови ОО, заједно са пред-
седником, присуствовали су састанцима у 
сеоским МО. Наставља се и акција поделе 
„СНС Информатора“.

46. ВарВариН
Нова кућа за породицу баралић
Начелник Општинске управе Варварин, 

Иван Ђурковић, посетио је Милана Бара-
лића из Маскара, који, са мајком, живи у 
трошној кући, и уручио пакет једнократне 
помоћи, са гардеробом и кућном хемијом. 
Општина Варварин покренула је и хума-
нитарну акцију скупљања новца за из-
градњу нове куће овој породици.

47. ЛајКОВаЦ
Санација пута
Приводе се крају радови на путу Лајко-

вац-Јабучје-Обреновац, од Шеринке ка 
Лајковцу. Велике заслуге за обезбеђење 
ове инвестиције припадају заменику 
председника Општине, Горану Миловано-
вићу, који је изразио задовољство што је 
предузеће „Путеви Србије“, после дужег 
времена, уложило средства у развој путне 
инфраструктуре у нашој Општини. „Ово 
је донација Канцеларије за обнову и раз-
вој РС, захваљујући директору ЈП „Путеви 
Србије“, Зорану Дробњаку, и министарки 
Зорани Михајловић, који су нам помогли 
да санирамо штету после поплава. Прео-

стали део пута, дужине 430 метара, ура-
дићемо преко ЈП „Дирекција за уређење 
и изградњу“. Тако ћемо саставити 1.200 
метара, а од преузимања локалне власти, 
за непуне две године, урадили смо 1.800 
метара“, истакао је Миловановић. Стари 
асфалт биће стављен на располагање за 
насипање некатегорисаних путева.

48. СУрДУЛиЦа
Указујемо на злоупотребе
На седници СО Сурдулица, одборници 

СНС, предвођени мр Игором Костићем, на 
основу писаних и валидних доказа, указа-
ли су на злоупотребе у поступку јавних на-
бавки и на дупле исплате из буџета, којим 
општинско руководство, поред редовне 
плате, награђује најпослушније сарадни-
ке за само њима знане услуге. Локална 
телевизија, у власништву, и под контро-
лом председника СО, још није емитовала 
преглед рада СО, вероватно незадовољна 
дебаклом владајуће гарнитуре.

49. бОр
решавање проблема водоснабдевања
Одржана је претпремијера представе 

„Ожлошћена породица“, у извођењу глума-
ца „Атељеа 212“. Наставља се реконструк-
ција улице „3. октобар“, рок за завршетак 
радова био је 1. октобар, али ПЗП Зајечар 
касни се са радовима. „Општина неће пла-
тити извођачу док улица не буде доведе-
на у захтевано стање, а извођач ће морати 
да надокнади штету због кашњења“, каже 
председник СО Бор, Душан Марковић. 
Прво место у категорији петогодишњака 
на Међународном ликовном конкурсу „13. 
новембар“ освојио је Огњен Владић, а тим 
поводом организован је пријем у СО Бор за 
малишане вртића „Бошко Буха“. Челници 
Бора и Зајечара заједничким снагама реша-
вају проблем водоснабдевања села Метов-
ница. Договорено је да се мештани снабде-
вају пијаћом  водом из правца Гамзиградске 
Бање. Обележили смо Дан примирја у Пр-
вом светском рату, прославили смо крсну 
славу Општине Бор, Ђурђиц. Председник 
Општине, Живорад Петровић, учествовао 
је у обуци команданата штабова за ванред-
не ситуације, коју организује Сектор за ван-
редне ситуације МУП. Чланови МО Оштрељ 
чистили су шибље поред пута, отворена је 
Висока техничка машинска школа, која ће 
школовати будуће инжењере. Канцеларија 
за младе организовала је представу „На-
сиље нема оправдање”, која је проглашена 
за најбољи пројекат у ЕУ у превенцији кри-
миналитета и насиља у породици. Центар 
за културу организовао је 10. Фестивал 
влашке изворне песме.

50. НЕГОТиН
регионални тренинг центар 
за пчеларе
Неготин је добио Регионални тренинг 

центар, јединствен у Србији, који ће пче-
ларима из Неготина и околних градова 
омогућити квалитетније услове пчела-
рења, у склопу пројекта „Дунавска кућа 
меда“, који финансирају ЕУ, Аустријска 
развојна агенција АДА и Општина Него-
тин. Циљ пројекта је повезивање пчела-
ра из различитих градова, поспешивање 
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Александровац Смедерево
производње меда и пчелињих производа, 
и заједнички наступ на тржишту. Отва-
рању тренинг центра, који ће користити 
пчелари из Кривеља, Кладова, Зајечара и 
Неготина, присуствовао је Милан Полак, 
гран шема менаџер Аустријске развојне 
агенције АДА. Вредност пројекта „Дунав-
ска кућа меда“, у оквиру којег је ренови-
ран едукативни центар, је 200.420 евра.

51. ПОЖарЕВаЦ
Одбијен извештај о поплавама
Одборничка група СНС у СГ, предвођена 

председником СГ, покренула је питања у 
вези са функционисањем ЈП и коришћењу 
буџетских средстава. Усвајање извештаја 
о раду ЈП престало је да буде рутина и ди-
ректорима је јасно стављено до знања да 
одговарају СГ, и да ће сносити одговор-
ност за своје поступке. На истој седници, 
одбијен је извештај о поплавама градског 
Штаба за ванредне ситуације, који је под-
нет са огромним закашњењем, који је не-
потпун и без мера за поправљање стања. 
Поред тога, нема помака у усаглашавању 
плана одбране од поплава са републич-
ким прописима. Након месеци које смо 
провели на терену и помагали угроженим 
суграђанима, сматрали смо да је такво 
понашање председника и чланова Штаба 
неодговорно према грађанима, држави и 
дужности коју обављају.

52. ТрСТЕНиК
Почела санација изворишта Звездан
Извориште Звездан основа је за снабде-

вање пијаћом водом Трстеника и околних 
насеља. Пошто је, у мајским поплавама, 
разорен бедем који је штитио извориште, 
постојала је опасност да Трстеник остане 
без пијаће воде. ЈКСП „Комстан“, на челу са 
члановима ОО СНС, обратило се народној 
посланици Милени Турк (СНС), која је омо-
гућила састанак у Канцеларији за обнову од 
поплава Владе РС, а затим су и обезбеђена 
средства и почели су радови на санацији из-
воришта, а Трстеничани ће ући у 2015. без 
страха да ће остати без пијаће воде.

53. НОВи ПаЗар
Едукација пољопривредника
ГО СНС Нови Пазар наставио је са 

испуњавањем предизборних обећања. 
Интензивирани су радови на сеоским 
подручјима. Савет за пољопривреду, под 
покровитељством председника ГО СНС 
Нови Пазар и народног посланика, Ни-
коле Јоловића, организовао је скуп у Де-
жеви, на којем су се пољопривредници 
едуковали о новитетима у пољопривре-
ди, доступности садница и потражњи за 
воћем и поврћем. На скупу су говорили 
стручњаци Пољопривредно-саветодавне 
службе и малинари из Ариља. Савет за 
омладину СНС организовао је штанд на 
Шестову, где су делили „СНС Информа-
тор“ и разговарали са грађанима. 

54. КОСТОЛаЦ
Отворено 20 нових радних места
Месни одбори, који чине Градску 

општину Костолац, добили су проширена 
овлашћења од ГО СНС Пожаревац. Тиме 
је омогућено да се ефикасније контроли-
ше рад институција, што нам је врло ва-

жно јер смо ту освојили апсолутну већину 
у СО и желимо да оправдамо поверење 
грађана. У складу са тим овлашћењи-
ма, дошло је до персоналних промена у 
општинским структурама, које су донеле 
рационализацију и повећање ефикасности 
управе. Резултати су дошли врло брзо. 
Привредно друштво „Рекултивизација и 
озелењавање“, у сарадњи са Општином, 
уложило је средства у осавремењавање 
производње и проширење делатности, 
чиме је отворено 20 нових радних места. 
Отварању тог погона присуствовао је и 
председник Републике, Томислав Нико-
лић, као специјални гост директора ПД 
„Рио“, Филипа Ракића.

55. аЛЕКСаНДрОВаЦ
брига о здрављу, деци, женама
Aктивисти ОО СНС Александровац де-

лили су „СНС Информатор“ на градском 
тргу и зеленој пијаци, и разговарали са 
грађанима. Поводом Светског дана борбе 
против дијабетеса, грађанима смо делили 
едукативне флајере и јабуке, као симболе 
здравља. Поводом Светског дана детета, 
ОО СНС, уз помоћ Савета за интернет и 
дела Савета за омладину, креирао је и по-
делио неколико стотина флајера, у који-
ма смо скренули пажњу на положај деце. 
Поводом Светског дана борбе против на-
сиља над женама, Савет за безбедност, 
у сарадњи са Саветом за правна питања, 
организовао је трибину у просторијама 
ОО СНС Александровац, на којој се, уз 
помоћ припадника ПУ Александровац и 
Центра за социјални рад, дискутовало о 
проблему  насиља над женама, статисти-
ци у локалној заједници, начину да се пре-
позна насиље и адекватном одговору.

56. ДЕСПОТОВаЦ
Куће са окућницом за интерно 
расељене
Напредњачка локална власт у Општини 

Деспотовац је и ове године расписала Кон-
курс за пружање материјалне помоћи по-
родицама ученика и студената. Успели смо 
да се изборимо и за знатна средства која 
ће омогућити интерно расељеним лицама 
куповину домаћинстава са окућницом. За-
меник председника Општине, Никола Ни-
колић, задужен за подршку МЗ, омогућио 
је да село Пањевац асфалтира преостале 
сокаке, да се у Златову уреди плато испред 
Дома културе, а да се мештанима Богаве и 
Дутова уреде локални путеви. Николић је, 
у просторијама библиотеке „Ресавска шко-
ла“, примио најбоље ђаке основних школа. 
Инфраструктура наставља да се обнавља, а 
на крају грађевинске сезоне асфалтиран је 
део улице која води до гробља у селу Пла-
жану, и изграђен мост на путу Велики Попо-
вић-Деспотовац.

57. КОСОВСКа КаМЕНиЦа
реновирање амбуланте
Чланови СНС у Привременом органу  

Општине Косовска Каменица присуствова-
ли су  почетку радова на реновирању ам-
буланте у Великом Ропотову. Средства од 
400.000 динара обезбедила је Канцеларија 
за КиМ, Владе РС. Амбуланта, у којој ради 15 
здравствених радника, и у којој здравствену 

заштиту прима око 2.000 становника, од из-
градње 1972. године, није озбиљније рено-
вирана, и у веома је лошем стању.

58. ДОЉЕВаЦ
Квиз знања
Поводом Светског дана борбе против 

дијабетеса, чланови Савета за здравство 
подржали су акцију бесплатног мерења 
шећера грађанима, у центру  Малошишта. 
Урађено је 150 анализа крви, а чланови 
Савета делили су флајере и едуковали 
становништво о компликацијама нелече-
не шећерне болести, значају превенције и 
ране дијагнозе. Активисти су делили „СНС 
Информатор“ у Малошишту, Чапљинцу, 
Кочанима, Пуковцу, Дољевцу, Шарлинцу, 
Шаиновцу и Мекишу. Поводом Међуна-
родног дана студената, ОО СНС Доље-
вац, у организацији Форума омладине, 
анимирао је млађу популацију „Квизом 
знања“, акцијом у којој су се такмичила 32 
омладинца у знању из опште културе, ге-
ографије, биологије, хемије... У циљу обе-
лежавања Светског дана против насиља 
над женама, Форум жена организовао је 
трибину „Насиље није решење“, још јед-
ном указујући на проблем дискримина-
ције. Посетиоцима су подељени флајери и 
беџеви, које су осмислиле чланице Фору-
ма жена. Гошће на трибини биле су акти-
висткиње Форума жена ГО СНС Ниш.

59. баТОЧиНа
Осмех на дар
Редовно се одржавају седнице Повере-

ништва СНС Баточина, на којима се задају 
задаци нашим активистима, а једној од њих 
присуствовао је и народни посланик, Ми-
лета Поскурица. Унија жена СНС Баточина 
наставља хуманитарну акцију „Осмех на 
дар“. У току је прикупљање помоћи социјал-
но угроженим породицама, а сакупљају се 
гардероба, хемијски производи, средства за 
хигијену, школски прибор и играчке.

60. СМЕДЕрЕВО
инвестиција од пет милиона евра
Нови терминал течног нафтног гаса 

компаније „Петрол ЛПГ”, у који је уложе-
но пет милиона евра и који ће запослити 
око 100 радника, свечано је отворен у 
Смедереву. Терминал, који има улогу цен-
тра за снабдевање компаније „Петрол” за 
Југоисточну Европу, значајно ће повећати 
енергетску сигурност наше земље и најса-
временије је технолошко постројење ове 
врсте у Србији. Министар Вулин и гра-
доначелница Смедерева, др Јасна Авра-
мовић, отворили су Установу за дневни 
боравак деце, младих и одраслих особа са 
сметњама у развоју „Сунце“, а локална са-
моуправа обезбедила је минибус за особе 
са инвалидитетом. Амадеус бенд одржао 
је хуманитарни концерт и приход наме-
нио за доградњу Интерног одељења бол-
нице. Свечано смо обележили Дан града, 
а „Повеља града Смедерева“ уручена је 
Божидару Петровићу Цаки и Светлани 
и Дејану Петровићу, који су се истакли у 
хуманитарном раду. Градоначелница је 
уручила новчану награду и најхрабријим 
ватрогасцима. Отворена је изложба „Сме-
дерево у Великом рату“. Обележили смо 
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Крај 2014. године обележио је штрајк адвоката и застој у 
правосуђу. Министар правде, Никола Селаковић, каже да 
се адвокатура суочава са проблемима који су више од две 

деценије стајали са стране, али наглашава да тромесечни штрајк 
адвоката, заправо, представља очигледан отпор реформама које 
Влада спроводи. Према његовим речима, не изненађује што се 
адвокати буне против увођења нотара и нема државе у Европи у 
којој адвокати нису негодовали приликом увођења јавнобележ-
ничког система. Питање је, међутим, то што они на сваких неко-
лико дана шире листу захтева, а посебно је забрињавајуће како 
спроводе обуставу рада. 

- Ако посматрамо хронолошки, адвокати су у јуну штрајковали 
због пореза. Рекао сам - у реду, подржавам вас, хајде да са ми-
нистром финансија пронађемо заједничко 
решење. То није била моја обавеза, јер по-
рези адвоката нису под надлежности Ми-
нистарства правде, али сам осећао људску 
и професионалну одговорност да онима 
који представљају важну карику у право-
судном систему, пружим помоћ. Тада је 
формирана радна група и то питање је кре-
нуло да се решава. Индикативно је да се на 
тим састанцима у јулу, ниједан једини пут, 
није чуо глас адвоката у вези са увођењем 
јавнобележничког система. Дакле, два 
месеца пре почетак рада нотара, адвока-
тура ћути. Током лета, именовани су први 
бележници, формирана Јавнобележничка 
комора и пред почетак септембра усаг-
лашени су одређени закони у Скупштини 
са Законом о јавном бележништву. И тада 
адвокатура ћути. Крајем августа, УО Адво-
катске коморе Војводине, доноси закључ-
ке у којима наводи да АК Војводине даје 
препоруку Адвокатској комори Србије да 
крену са штрајком, износе своје захтеве, од 
јавних бележника до пореза, и траже моју 
оставку. Дакле, пре почетка и започињања било каквих прегово-
ра, АКВ тражи моју оставку. Постављам питање: ако желите да се 
изборите за своје циљеве, и наводите да су они чисте професио-
налне природе, да ли свог главног саговорника дисквалификујете 
на самом почетку? Да ли је то захтев струке, или политичких поје-
динаца, који се крију под велом еснафа? 

Министарство се веома ангажовало када су аКб и аКС кре-
нуле у генералну обуставу рада...
- Министарство је пуну пажњу поклонило том горећем пробле-

му, покушавајући да пронађе заједничко решење са представни-
цима адвокатских комора. Међутим, што су дуже разговори вође-
ни, то је решење све даље било, јер су адвокати стално излазили 
са новим захтевима. Опет постављам питање - уколико неко жели 
да до договора суштински и дође, да ли своје захтеве мења и про-
ширује, или, пак, преговара о ономе што је иницијално изнето на 

сто? Председник АКС, Драгољуб Ђорђевић, на протесту адвоката 
испред зграде Владе, 20. октобра, јавно је тражио да се Закон о 
јавном бележништву врати на онај модел из 2011. године. 

Министарство је тада предложило измене тог закона?
- Јесте, а њиховим усвајањем јавним бележницима одузета је 

ексклузивност у састављању уговора о промету непокретности, 
и враћена могућност адвокатима да поново састављају уговоре, 
који ће се солемнизовати код нотара. Међутим, иако смо учинили 
велики корак напред у проналажењу компромиса, адвокатура је 
изашла са новим захтевима, и са, могу слободно рећи, уцењивач-
ким ставом - узми или остави. Озбиљни преговори се не воде тако 
што једна страна баци понуду на сто, о којој нема даљег разгово-
ра.  Са друге стране, током обуставе рада гласно се чују адвока-

ти који не подржавају штрајк и који желе 
да раде, а коморе их најстроже осуђују и 
кажњавају преко дисциплинских поступа-
ка и забране рада на две године. Дакле, 
директно је нарушено њихово основно 
људско право, које гарантује Устав, право 
на рад. Челници адвокатских комора, тиме 
што људе приморавају на штрајк и тиме 
што не дају људима који желе да раде - да 
раде, директно крше Устав и закон, и за-
страшују људе, претећи им избацивањем 
из адвокатских комора. 

Шта се за то време дешавало у право-
судном систему?

- У притвору, више од 90 дана, бораве 
лица међу којима сигурно има оних, који 
би могли сутра бити пуштени да се бране 
са слободе, или би се закључио споразум о 
признању кривице, ако би адвокат дошао 
на саслушање. И то је нарушавање људ-
ских права - права на одбрану пред судом. 
Сутра када се појаве појединци са мили-
онским захтевима за неосновано лишење 
слободе, држава неће бити одговорна за 

накнаду трошкова насталих због штајка адоката. И на крају нај-
битније, угрожена су и основна права грађана, којима је ускраћено 
право на одбрану, што је, такође, Уставом дефинисано. Основно 
питање је ко има користи од штрајка? Министарство правде, од-
носно држава, губи, јер је једна цела грана власти скоро у потпу-
ној блокади. Грађани губе, јер им је ускраћен приступ правди, и на 
крају највише губе сами адвокати, који не раде и немају малтене 
никакве приходе већ три месеца.

Коме све у Србији смета реформа правног система и увођење 
реда у правосуђе?
- Реформа правног система и уређење српског правосуђа сме-

тају онима којима одговара правосуђе какво имамо. Да ли гово-
римо о могућим незаконитим радњама одређених тајкуна, поли-
тичара – па, свакако. Али, оставимо надлежним органима да раде 
свој посао и покажу ко је ишао мимо закона, а ко није. Највећи 

Очекиван отпор 
према реформама

Нове зграде судова
Министарство правде велику пажњу 

поклања побољашњу стања правосу-
дне инфраструктуре. После скоро 40 
година, у београду је отворена нова 
зграда суда опште надлежности. От-
ворена је и зграда Прекршајног суда 
у Шапцу, чиме је овај суд по први пут 
добио своју зграду. Такође, у плану је 
и отварање нових зграда прекршајних 
судова у рашкој, Панчеву, Ужицу и 
Пироту, а у току је и рад на рекон-
струкцији зграде у Устаничкој улици у 
београду, у којој ће Прекршајни суд у 
београду, са 14 локација, бити смеш-
тен на једну. Током 2015. започећемо 
радове на згради покрај Храма Св. Саве 
у београду, која ће бити седиште пет 
правосудних органа на око 17.000 м2, 
али ћемо радити и на згради Основног 
суда у Краљеву и згради јавних тужи-
лаштава у Сомбору.
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Нотари су део реформе 
правосуђа

Увођење система јавних бележника, што је основни 
„трн у оку“ адвоката, заправо, један је од корака рефор-
ме правосуђа. бележници уносе ред у правни промет др-
жаве и гарантују виши степен правне сигурности грађа-
на, који није само један од основних стубова владавине 
права, већ и неопходни предуслов за стварање повољне 
климе за домаће и стране инвестиције. јавнобележнич-
ки запис, можемо слободно рећи, својеврсна је извршна 
исправа која грађанину, или правном лицу, гарантује 

испуњење његових права садржаних у том запису. Уко-
лико дође до неке незаконите радње, јавни бележник 
одговара пред законом и дужан је да својим клијентима 
надокнади штету. Нотаријат већ вековима постоји у раз-
вијеним државама Европе, као и у многим државама ван 
европског континента. Србија је последња земља у реги-
ону која је увела ову правосудну професију. и ма колико 
се одређени појединци, којима не одговара увођење 
реда у правосуђе, трудили да осујете рад бележника, ова 
Влада је недвосмислено пред себе као задатак поставила 
промене, које несумњиво погађају одређене интересне 
стране, али које су усмерене искључиво ка добробити 
грађана и државе, што је основни и једини мотив и мене, 
као министра правде.

проблем у Србији је постојање системске корупције, која не мора 
нужно да се сведе само на новац. Постоје многи примери, па чак 
и из обичног живота „дођеш ми, дођем ти“. Корупција и покуша-
вање да не примениш закон, у његовом најбољем смислу, већ да 
га избегнеш, представља српску свакодневницу деценијама уна-
зад. Влада Александра Вучића је, као један од задатака, поставила 
нулту толеранцију према корупцији. Још прошле године усвојена 
је Национална стратегија за борбу против корупције, а Акциони 
план примењује се од септембра 2013. Недавно је формирано и 
Координационо тело за борбу против корупције при Влади РС, 
којим преседава председник Владе. На тај начин, борба против 
корупције добила је и највиши политички ниво. 

Да ли мислите да је ово само почетак, и да ли у будућности 
очекујете још отпора због реформи које сте иницирали?
- Цитираћу свог колегу министра правде Италије, Андреа Ор-

ланда, који је, коментаришићи нашу ситуацију, рекао: „Очигледно 
је да свака земља у фази реформи које спроводи може да изазове 
реакције и отпоре“. Ни у једној држави нису се спроводиле темељ-
не друштвене реформе, а да нису биле праћене масом незадовољ-
них људи. Незадовољних ће увек бити, и то су обично они који 
су изгубили привилегије, или који су натерани да, по сваку цену, 
поштују закон. Нажалост, Србија је постала земља у којој групе 
демонстрирају улицама, тражећи правду испред Владе и решење 
за проблеме који су годинама гурани под тепих. То је легитимно. 
Задатак Владе јесте решавање проблема, али и дефинисање др-
жавне политике у циљу реформисања земље. Са друге стране, по-
требно је да сви ми, као грађани, имамо свест о томе да морамо да 
помогнемо својој земљи. Грађани Србије су на мартовским парла-
ментарним изборима дали недвосмислену подршку овој Влади, и 
реформама које она спроводи, а ова Влада је прва која, после дуго 
времена, не гаси само последице, већ и узроке.   

Који су следећи кораци како би се убрзао и осавременио 
правни систем, и како би грађани били боље заштићени?
- Националним стратегијама - за реформу правосуђа 2013-

2018. и за борбу против корупције, које су усвојене прошле го-
дине, Србија је направила детаљан план шта је то што је потреб-
но урадити у нашем правосудном систему, како би тај систем 
постао ефикасан и квалитетан. Акциони планови који прате ове 
стратегије се већ увелико примењују и почели су да дају своје 
прве резултате. Донет је Програм решавања старих предмета, 
коначно су усвојени Правилници за оцену рада судија и тужи-
лаца, уведен је јавнобележнички систем и усвојени системски 
закони, међу којима и Закон о заштити узбуњивача, као један од 
најбоље оцењених од стране Савета Европе. Такође, довршава 
се Стратегија финансијских истрага, а још почетком децембра 
ЕК предата је друга верзија Акционог плана за преговоре Пог-
лавља 23. Стратегије и акциони планови рађени су уз директну 
подршку ЕК, што је додатно било од користи приликом израде 
Акционог плана за Поглавље 23. Овим Акционим планом пред-
виђен је тачан план активности Министарства правде и других 
правосудних институција, које треба да успоставе независност, 
одговорност и стручност правосуђа.  

Шта је све потребно да се уради да би се судски спорови 
решавали брже и како би судови били ефикаснији?
- Решавање великог броја заосталих предмета кроз Програм 

који је израдио Врховни касациони суд, један је од основних 
предуслова будућег унапређенијег рада судија и бржих судских 
процеса. Са друге стране, правосудне професије које су уведене 
у наш правни систем, као што су извршитељи и јавни бележници, 
допринеће даљем растерећењу судија, а тиме и правосуђе учи-
нити ефикаснијим. Од 1. јануара почињу са радом и медијатори, 
који ће додатно утицати на смањење броја поступака у судови-
ма. Увођење уједначене судске праксе утицаће на успостављање 
правне предвидивости, која ће исход спора учинити бржим и из-
веснијим. Такво правосуђе омогућава грађанима да донесу одлуку 
да ли уопште да се упуштају у спор, и да ли им се он на неки начин 
исплати, или ће се пак одлучити за медијацију, као делотворну ал-
тернативу судском поступку.
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Нови Бечеј
100 година од почетка Првог светског 
рата и 70 година од ослобођења Смеде-
рева у Другом светском рату. Фонд за раз-
вој пољопривреде наставља да исплаћује 
субвенционисани део камате за кредите 
пољопривредницима. Фонд за образо-
вање исплаћује новчане награде ученици-
ма основних и средњих школа за успех на 
републичким такмичењима, а смедерев-
ска филијала НСЗ организовала је Сајам 
запошљавања.

61. ЦрНа ТраВа
реконструкција струјне мреже и 
гробља
У МЗ Преслап завршена је реконструк-

ција нисконапонске мреже, у дужини од 
5,5 километара, а вредност пројекта је 
око 10 милиона динара. У МЗ Мирко Со-
тировић, у центру Црне Траве, поставље-
ни су саобраћајни знакови, обележени су 
пешачки прелази и паркинг простори. Та-
кође, у овој МЗ проширено је, очишћено и 
уређено гробље.

62. ПЛаНДиШТЕ
решен проблем уличне расвете
Председник МЗ Марковићево, на ини-

цијативу ОО СНС Пландиште и функ-
ционера локалне самоуправе, решио је 
проблем уличне расвете у главној улици. 
Излазећи у сусрет грађанима МЗ Јерме-
новац, наш ОО помогао је да се школски 
терен опреми кошевима и кошаркашким 
таблама. Мештани МЗ Стари Лец, зах-
ваљујући иницијативи нашег ОО, добиће 
пошљунчане споредне путеве до гробља, 
до откупне станице за млеко... Почело 
је уређење Индустријске зоне запад, а 
представници Министарства локалне са-
моуправе обишли су терен где ће бити из-
вођени радови. Овај пројекат покренут је 
захваљујући некадашњем министру Иго-
ру Мировићу, чије је Министарство имало 
разумевања за нашу Општину. 

63. СрЕМСКа МиТрОВиЦа
Ускоро Сигурна кућа
У Градској кући организован је Форум 

Србије и Хрватске о управљању отпадом, 
у оквиру прекограничног пројекта „Ства-
рање друштва без отпада“. Положен је ка-
мен - темељац за изградњу Сигурне куће за 
20 жена са децом. Комплетно је реконстру-
исана улица Краља Петра Првог, у дужини 
од 730 метара. Радови су завршени у пред-
виђеном року, уз уштеду од 66 миллиона 
динара. Организован је пријем на коме су 
уручене захвалнице предузећима и поје-
динцима, који су помагали за време мајских 
поплава. Музеј Срема изложио је холограм 
са тродимензионалном пројекцијом злат-
ног аварског појаса, који је најзначајнији 
предмет, од непроцењиве вредности, који 
чува ова установа. ОО СНС Сремска Мит-
ровица организовао је донаторски скуп за 
обнову манастира Бешеново.

64. ВрЊаЧКа баЊа
Заинтересовани инвеститори из Кине
Врњачка Бања проглашена је за најуспеш-

нију туристичку дестинацију и добила је 
титулу „Амбасадора добре услуге“. Предсе-
дници општина Врњачка Бања и Будва, Бо-
бан Ђуровић и  Лазар Рађеновић, потписали 

су Споразум о пријатељству и сарадњи, који 
је отворио простор за кооперацију у облас-
тима привреде, туризма и кутуре. У Липови 
је асфалтирана улица Дејана Цветљанина, 
а њеном пуштању у саобраћај присуство-
вао је и шеф Посланичке групе СНС, Зо-
ран Бабић. Асфалтирано је 1.550 метара 
пута и саниран је мост у врху Липовачке 
реке. Оснивању Српско-руско-белоруског 
друштва, са циљем да се народи што више 
приближе и упознају културе,  присуствова-
ла је делегација Амбасаде Русије, а госте је 
поздравио председник Ђуровић и изразио 
задовољство због све већег броја руских 
туриста у Бањи. Зхао Уијин, економско-тр-
говински аташе, предводио је Делегацију 
Економско-трговинског одељења Амбаса-
де НР Кине, која је посетила нашу Општи-
ну. Тема састанка били су потенцијали и 
подстицаји које локална самоуправа нуди 
инвеститорима. Реконструише се спрат Га-
лерије на тргу, где ће се уселити Завичајни 
музеј. Завршава се реконструкција кровова 
на домовима културе у Руђинцима и Поду-
навцима. Председница Савета за здравство, 
др Весна Малићанин, одржала је предавање 
у Грачацу о превенцији и самопрегледу 
дојки. Залагањем МО Руђинци, офарбано 
је неколико мостова у селу, а председник 
Савета за економију, Бранислав Бежановић, 
окупио је чланове Савета како би се испла-
нирале даље активности.

65. ПирОТ
Часови енглеског језика
На конференцији за новинаре, одбор-

ници СНС поново су тражили одржавање 
ванредне седнице СО Пирот, како би се 
иницирало решавање проблема у „АХА 
Први мај“. Пошто им је захтев одбијен, 
тражили су председник Општине подне-
се оставку. „Одбијањем захтева, локална 
власт је показала да је неодговорна и не-
способна да решава проблеме. Тражимо 
да повуку образложење о отказивању 
седнице и да се она одржи“, истакао је 
Димитрије Видановић, доскорашњи шеф 
Одборничке групе и начелник Пиротског 
округа. Народни посланик СНС, Радмило 
Костић, позвао је председника Општине, 
Владана Васића, да под хитно поднесе 
оставку, док је народни посланик Драган 
Тодоровић рекао је да је реч о покушају 
добронамерне групе људи да се допри-
несе решењу проблема. У организацији 
Повереништва СНС Пирот, два пута не-
дељно, у просторијама Странке, одржава 
се курс енглеског језика, у садарњи са 
професорком Душанком Јовановић. 

66. бОЉЕВаЦ
Огревно дрво за угрожене у бољетину
ОО СНС Бољевац наставио је комуни-

кацију са МО и стварање услова за избор 
поверенишатва у њима. Радимо на даљем 
учлањивању и кадровском јачању ОО. 
Током новембра и децембра релизује се 
пројекат „Радна пракса“, у којем учествује 
50 људи до 30 година, од којих је већи-
на на евиденцији Националне службе за 
запошљавање, а који ће, радним анга-
жовањем у приватним и јавним преду-
зећима, унапредити њихово пословање. 
Пројекат реализује Канцеларија за младе, 

уз подршку Министарства омладине и 
спорта. Завршава се реконструкција атар-
ског пута Боговина Фаца Вајељи-Мали 
Извор. Настављамо са  слањем помоћи 
подручјима угроженим поплавама, а Мес-
ној заједници Бољетин, у Општини Мај-
данпек, упутили смо огревно дрво.

67. ЧОКа
Турнир у фудбалу
Млади спортисти и чланови ОО СНС 

Чока и МО Санад освојили су друго место 
на Молском турниру у малом фудбалу, а 
наши активисти искористили су турнир са 
дружење и разговор са грађанима о ло-
калним темама. 

68. НОВи бЕЧЕј 
избори да савете МЗ Нови бечеј и 
Кумане
У току је насипање гребаног асфалта у 

улици Матије Гупца у Куману, и улицама 
Народног фронта и Седмог јула. Попло-
чава се центар града и измуљава каналска 
мрежа у деловима атара Соколац и Бурза. 
Најављено је измуљавање осталих делова 
атара, као и изградња и уређење чврстих 
атарских путева. На иницијативу др Бран-
ка Свиленгаћина, члана општинског Већа 
задуженог за здравство, Општина је из-
двојила 200.000 динара за финансирање 
и суфинансирање вантелесне оплодње за 
2015. годину. Општина је смањила порез у 
2015. за 30 одсто становницима који имају 
њиве у грађевинском реону и за 15 одсто 
по квадратном метру пословног простора, 
док је стопа опорезивања пољопривред-
ног земљишта остала најмања у региону. 
У организацији Уније жена СНС Нови Бе-
чеј и Уније жена Средњобанатског округа 
СНС, одржана је трибина „Живи ружичас-
то-нађи времена за преглед“, а предавања 
су одржали др Бранислав Петров и др 
Предраг Матејин, као и председница Уније 
жена Средњобанатског округа, Стојанка 
Лекић. Поводом расписивања избора за 
Савет МЗ Нови Бечеј и Кумане, са грађа-
нима су разговарали народни посланик и 
председник ОО СНС, Саша Максимовић, 
и координатори СНС за Средњобанатски 
округ, Милош Срећковић, Душан Адамо-
вић и Бојан Бајагић.

69. ЛиПЉаН
Опрема за Дом здравља
Срђан Петковић, председник ОО СНС 

Липљан, уручио је директору Дома здра-
вља у Доњој Гуштерици, Зорану Митро-
вићу, опрему и део медицинског мате-
ријала, како би побољшала здравствена 
заштита за становнике у овом делу КиМ.

70. ПриШТиНа
реконструкција школе и нова црква
Председник Општине Грачаница, Бра-

нимир Стојановић, упутио је најоштрији 
протест Асоцијацији косовских општина, 
поводом иступа Рустема Пепшија, чла-
на колегијума ИТ службеника косовских 
општина, из Општине Јуник, који је у 
службеној преписци службеника Општине 
Грачаница, Владана Поповића, заменика 
председника Колегијума овог тела, назвао 
погрдним именима. Бранимир Стојановић, 
који је и члан ИО СНС, и Срђан Петковић, 
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председник ОО СНС Липљан, положили су 
венаце на споменик учитељу, свештенику 
и борцу у Првом светском рату, Дени Де-
бељковићу у Липљану. Стојановић је при-
суствовао свечаности обележавања 140 
година постојања О.Ш. „Краљ Милутин“ 
у Грачаници. У Чаглавици, код Приштине, 
положен је камен - темељац за изградњу 
цркве Светог деспота Стефана Лазаре-
вића, која ће се градити на земљишту које 
је Општина Грачаница доделила Епар-
хији рашко-призренској. Реконструише 
се школа у Угљару из буџетских средста-
ва Општине. Стојановић је разговарао са 
студентима Факултета техничких наука, 
који ће, са својим професорима, радити на 
пројекту израде Инфо-центра и Излож-
беног павиљона, у циљу развоја туризма. 
Нашу Општину обишли су, у одвојеним 
посетама, представници агенције УСАИД и 
заменик амбасадора Аустралије у Бечу.

71. ЉиГ
Нови председник Општине
Драган Лазаревић (СНС) изабран је 

за новог председника Општине Љиг, 
а разлог је коалициони споразум који 
предвиђа да председника Општине даје 
странка, или коалиција, са највише одбор-
ника. На дневном реду седнице била је 
и одлука о зарадама функционера, па је 
нови председник Лазаревић захтевао да 
се одмах изгласа смањење његове плате. 
Његов циљ је, како је рекао, да доведе 
што више инвеститора, а да се недостатак 
новца у буџету надомести аплицирањем 
за пројекте у разним фондовима, како би 
се унапредио живот грађана. Председ-
ник Лазаревић први радни дан провео је 
у обиласку радова на асфалтирању пута 
Милавац Цветановац-Јајчић. Састанци 
ОО СНС одржавају се сваког понедељка. 

72. ВраЊЕ
брига о здрављу грађана
У посети Врању био је помоћник мини-

стра просвете, мр Љубиша Антонијевић, са 
колегама Богољубом Лазаревићем и репу-
бличким просветним инспектором, Драга-
ном Митровићем, и одржао радни састанак 
са активистима Савета за образовање ГО 
СНС. У организацији Повереништва СНС 
Врање, активисти МО Два бреста подржа-
ли су акцију мерења шећера у крви, којој 
се одазвало 110 грађана, и добровољно су 
дали крв, у сарадњи са Заводом за транс-
фузију Ниш. Из Друштва за борбу против 
дијабетеса Врање, са грађанима је разгова-
рала председница Драгана Димитријевић, 
која је давала савете онима који су имали 
повишене вредности шећера.

73. КЛаДОВО
Помоћ страновништву Текије
После распуштања ОО и именовања 

Повреништва, активности смо усмери-
ли на јачање одбора, постављање нових 
повреника и састанке по МО. Чланови 
СНС чистили су терен у Текији од нано-
са и муља, а у послу су им се придружи-
ли и активисти СНС из Оџака. Заједно са 
страначким колегама из Алибунара, поде-
лили смо књиге и играчке деци у школи 
у Текији. Организовали смо истовар 120 

кревета са душецима најугроженијима у 
Текији, Великој Каменици и Грабовици, 
дар Општине Вождовац. Помагали смо 
при истовару кућних апарата, грађанима 
Текије, Манастирице, Подвршке, Велике 
Каменице и Грабовице, који су добили 
на поклон од Посланичког клуба СНС у 
Скупштини Србије. У сарадњи са фирмом 
„Мега лукс плус“, организовали смо пре-
зентацију пољопривредницима и малим 
привредницима о могућностима продаје 
и извоза производа. Наши активисти де-
лили су „СНС Информатор“ на штанду.

74. КУЧЕВО 
Нова шанса за пољопривреднике
Настављено је асфалтирање приградских 

и мање фреквентних улица. Поводом Дана 
ватрогасаца, одржана је свечаност на којој 
је председник Општине, Новица Јаноше-
вић, уручио захвалницу и 15.000 динара 
најпожртвованијем ватрогасцу, Ненаду 
Малешевићу. У организацији Регионалне 
развојне агенције „Браничево-Подунавље“ 
из Пожаревца, подељена је донација фирме 
„Супериор“ из Велике Плане (1.000 кило-
грама семенског црног лука за 214 попла-
вљених домаћинства). Црвени крст органи-
зовао је акцију добровољног давања крви. 
Заседао је Штаб за ванредне ситуације, 
изнето је стање о припремљености зимске 
службе и усвојен извештај о активностима 
на водама првог и другог реда. Државни 
секретар др Ненад Иванишевић разговарао 
је о социјалној заштити и решавању имо-
винских проблема у Дому за старе у Куче-
ву. Ради се више пројеката који пољопри-
вредницима дају нову шансу у производњи 
здраве хране, неговању традиције и тури-
зму. Реконструише се зграда Центра за кул-
туру, одржана је изложба слика Миодрага 
Надлачког, као и Међународни фестивал 
етнолошког филма и традиционални кон-
церт Ђорђа Марјановића и Дечијег хора 
„Иван и његови клинци“.

75. ЉУбОВија
асфалт до околних села 
У МЗ Љубовија, по плану локалне са-

моуправе, асфалтирани су путеви ка руд-
нику Велики мајдан, Горњој Трешњици, 
манастиру Свете Тројице, Црнчи, руднику 
Виногради... У току радова, активисти ОО 
СНС Љубовија били су на терену, заједно 
са извођачима радова и грађанима, који 
су изузетно задовољни због асфалтирања 
путева ка њиховим селима.

76. МаЛО ЦрНиЋЕ
Поклон представа грађанима
Поводом 100 година од Првог светског 

рата, ОО СНС Мало Црниће приредио је 
представу, у сарадњи са глумцима Народ-
ног позоришта из Београда, Лепомиром 
Ивковићем, у улози Војводе Степе Сте-
пановића, Бошком Пулетићем, у улози 
војводе Живојина Мишића, и наратором 
Жељком Светомировићем, чланом ОО 
СНС Мало Црниће. Представа „Време 
части и поноса“ одиграна је и по месним 
заједницама. 

77. ЖабаЉ
реновирање страначких просторија
Ново руководство OO СНС Жабаљ, 

заједно са чланством, уложило је значајна 
средства и реновирало просторија Стран-
ке, које су биле у веома лошем стању. 
Увели смо дане са дежурствима, када 
грађани могу да нам се обрате и укажу 
на проблеме са којима се сусрећу. У ОО 
влада конструктивна, радна атмосфера. 
Пристижу нам нови чланови и враћају се 
стари. Странка је у Општини Жабаљ, овим 
корацима, постала отворенија, доступнија 
и ближа грађанима.

78. ЧајЕТиНа
Хуманитарне акције
Повереништво ОО СНС Чајетина, као и 

повереништва у MO, настављају редовне 
активности, и у разговорима са станов-
ницима MЗ упознају се са актуелним про-
блемима који муче грађане. Покренуто је 
неколико хуманитарних акција, у којима 
су учешће узели чланови, симпатизери 
Странке и нестраначки људи, спремни да 
притекну у помоћ.

79. ПЕТрОВаЦ На МЛаВи
Обилазак МО и МЗ
Одржана је редовна седница СО Петро-

вац на Млави, на којој је измењен и допуњен 
општински буџет за 2014. годину, а донете 
су и одлуке у вези са комуналним таксама 
и моделом приватизације ЈРД и ТВ Петро-
вац на Млави. Одржана је седница ОО СНС 
Петровац на Млави, на којој је заузет једин-
ствен став да се максимално ради са члано-
вима и да се почне са редовним обиласком 
свих МЗ и МО, како би се мештанима пру-
жила помоћ у решавању проблема.

80. ЛЕСКОВаЦ
Преглед становника из удаљених села
Град Лесковац инсталирао је систем 

за директан пренос заседања у СГ, зах-
ваљујући којем се седнице могу пратити и 
преко званичног градског сајта. Екипа мла-
дих лекара ГО СНС Лесковац пружила је 
подршку акцији систематског прегледања 
становника удаљених села. Активисти ГО 
СНС Лесковац из МО „Моша Пијаде 1“ и 
„Моша Пијаде 2“ очистили су парк „Де-
вет Југовића“. Делегацију привредника 
из Ирака примио је градоначелник Горан 
Цветановић, и разгварао о сарадњи у об-
ласти пољопривреде, као и потенцијалима 
„Зелене зоне“. У Народном музеју отво-
рена је изложба фотографија и експоната 
„Златно доба Лесковца од 1918. до 1941.“

81. СУбОТиЦа
Проблем високих подземних вода
У МЗ Железничко насеље, на иниција-

тиву грађана из Длице 51. дивизије и ру-
ководства МЗ, одржан је састанак како 
би се нашло решење за проблем високих 
подземних вода, непријатног мириса из 
септичких јама и плављења подрума, су-
терена и дворишта у случају обилнијих 
падавина или топљења снега. Састанку су 
присуствовали Илија Маравић, председ-
ник СГ Суботице, и Бранислав Радевић, 
повереник МО СНС. Грађани захтевају да 
се одржи састанак и са градоначелником, 
замеником градоначелника за комунал-
ну делатност, као и са руководством и 
стручњацима ЈКП „Водовод и канализа-
ција“, како би се решио њихов проблем.
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82. бЕОГраД
Трбине, предавања, брига о 
најмлађима
У организацији ГО СНС Београд, 

одржане су трибине „Борба против 
корупције“ и „Безбедност деце у са-
обраћају“. Више од 500 људи присуство-
вало је овој трибини, на којој су гово-
рили Небојша Стефановић, министар и 
председнк ГО СНС, Душан Рафаиловић, 
председник Савета за саобраћај, Пред-
раг Ђурђев, председник Савета за кому-
налне делатности. У жељи да обележи 
Светски дан детета, ГО СНС Београд 
организовао је представу „Успавана 
лепотица“, у својим просторијама. Бео-
градски напредњаци нису запоставили 
ни суграђане, па су тако одборници, као 
и чланови Већа СГ, посетили и разгова-
рали са становницима Барајева. Савет за 
образовање одржао је трибину „Органи 
управљања у установама образовања и 
васпитања РС“, у сали Општине Вождо-
вац. Предавачи су били Елена Билић, 
Горан Павловић, др Славица Јашић и 
Љиљана Михајловић. 

83. ОбрЕНОВаЦ
и даље стиже помоћ за поплављене
Комисија за стандард синдикалне ор-

ганизације „Електродистибуције Цен-
тар“ обишла је поплављена домаћинства 
у Обреновцу. Посредством заменика 
председника Општине, Мирка Вране-
шевића, уручена је помоћ у вредности 
од пет милиона динара поплављеним 
домаћинствима, за која је Комисија сма-
трала да су приоритет. Радници „Елек-
тродистрибуције Центар“ одвајали од 
својих плата како би сакупили новац за 
угрожене. У згради Општине Лазаревац 
потписани су споразуми о сарадњи из-
међу Шапца и Ваљева, градских општи-
на Обреновац и Лазаревац, и Екуменске 
хуманитарне организације, на пројекту 
„Рехабилитација кућа заснована на пот-
ребама социјално угрожених породица 
погођене поплавама“. Влада Индије, 
компанија „Махиндра“ и предузеће „Аг-
ропанонка“ донирали су возила за ЈКП 
„Водовод и канализација“ и ЈКП „Обре-
новац“. Амбасадорка Индије, Нариндер 
Чаухан, испред своје земље, донирала 
је два возила за наша комунална преду-
зећа. Kомпанија „Bиенер РЕ“ донирала је 
48.000 евра за обнову библиотеке Прве 
обреновачке основне школе.

84. ЛаЗарЕВаЦ
Поклон за бебу
Представници ОО Лазаревац иско-

ристили су Светски дан детета да посете 
породилиште и да једном новорођенчету 
уруче поклон, као и да за 50 малишана ор-
ганизују дружење у играоници. Са децом 
су се дружили градски одборници Свет-
лана Костић и Дејан Влајковић, као и члан 
ИО СНС, Бојан Стевић. У ОО СНС Лаза-
ревац одржана је трибина о насиљу над 
женама, а повод је био Светски дан борбе 
против насиља над женама. Асфалтиране 
су Валандовска улица, централна улица у 
насељу Миросаљци.

85. ГрОЦКа
136 домаћинстава прикључено на 
водовод
Санирана су оштећења коловоза на де-

оници између Гроцке и Брестовика, а из-
грађени су и нови дренажни канали који 
воду са клизишта усмеравају у Дунав. 
Након завршетка радова, овај део пута 
пресвучен је новим асфалтом. У насељу 
Шугавац, у Калуђерици, три велика фе-
кална језера спроведена су у канализа-
цију. Општина, у сарадњи са грађанима 
и локалним привредницима, спровела је 
канализациону мрежу, у дужини од 450м, 
и решила проблем у 350 домаћинстава. 
Очишћен је Дубочајски поток, а плани-
рано је и чишћење Бегаљичког потока. 
Челници Општине поделили су књиге 
предшколцима у вртићу „Лане“ у Бегаљи-
ци, о саобраћајним правилима, и корпу 
слаткиша. Отворен је још један паркић 
у насељу Лештане и приређен је забав-
ни дечији програм. У Геронтролошком 
центру на Бежанијској коси, председни-
ку Општине уручена је награда „Златни 
сунцокрет“, будући да је ГО Гроцка прог-
лашена за донатора 2014. године. После 
више од 30 година, 136 домаћинстава у 
Врчину прикључено je на водоводну мре-
жу. Амбасадор Краљевине Шведске, њ. e. 
Кристер Асп, посетио је Општину Гроцка, 
а повод посете било је подизање свести 
о заштите животне средине. Амбасадор 
Асп интересовао се за инвестиције које се 
односе на депонију у Винчи, као и за ком-
панију „Икеа“, која ће 2016. делом бити 
изграђена на територији наше Општине. 

86. СУрЧиН
Европска недеља мобилности
Обележена је Европска недеља мо-

билности, а сврха манифестације је да 
подстиче локалне управе широм Европе 
да уведу и промовишу развој одрживих 
видова превоза. Општинa Сурчин и JП зa 
туризaм пoдржали су прojeкат „Зeлeнo 
срцe бeлoг грaдa“, у oквиру којег су дeцa 
учeствoвaлa нa кoнкурсу зa нajлeпши цр-
тeж нa тeму „Moj грaд бeз aутoмoбилa“. 
ОО СНС Сурчин организовао је трибину 
„Борба против корупције“. Чланице нашег 
ОО, у сарадњи са ГО СНС Београд, орга-
низовале су да 50 основаца посети „Дино 
парк“ на Калемегдану, поводом Међуна-
родног дана детета. Активисти ОО СНС 
Сурчин делили су „СНС Информатор“ и 
разговорали са грађанима. Подржали смо 
и акцију бесплатних лекарских прегледа.

87. МЛаДЕНОВаЦ 
Обележен Светски дан детета
Чланови ОО СНС Младеновац, на Свет-

ски дан детета, посетили су вишечлане 
породице Петровић и Томић, док су деци 
ромске популације, у просторијама ОО, 
подељени пакетићи са прибором за хигије-
ну, слаткишима, играчкама, свескама...

88. ПаЛиЛУЛа
брига о здрављу суграђана
Активисти ОО СНС Палилула, поред 

поделе страначког гласила, подржали су 
акцију бесплатних лекарских прегледа, у 
сарадњи са Саветом за здравство. У прос-

Гроцка

Обреновац

Лазаревац

Сурчин

Палилула
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
торијама МЗ Котеж грађани су могли да 
измере притисак, шећер и да ураде ЕКГ, 
а пружени су им и лекарски савети. Ак-
тивисти МО Овча, у сарадњи са Саветом 
за националне мањине, организовали су 
шаховски 56. турнир „Куп Либертатеа“, 
на којем је учествовало девет екипа, а Ви-
досав Дисић и Јонел Лазар организовали 
су дружење за учеснике уз котлић.

89. ЧУКариЦа
Милион стабала
На иницијаиву МО Рушањ асфалтирани 

су делови улица Жике Живковића, Ново 
насеље, Жиже Марковића и Саве Хаџића. 
Општина је обезбедила гориво и ре-
циклажни асфалт, док су наши активисти 
дали механизацију. ОО СНС Чукарица, у 
сарадњи са Саветом за екологију, започео 
је акцију „Милион стабала за Чукарицу“, 
у оквиру које ће се у двориштима школа 
и вртића садити смрча, јасен, мунија, туја, 
чемпрес. Општина активно решава про-
блем депонија, а акције су спроведене на 
Чукаричкој падини и дуж Макишког пута. 
Наши активисти грађанима су делили 
„СНС Информатор“, а одборници у СО 
Чукарица разговарали су са грађанима.

90. барајЕВО
Отворено још радњи 
ОО СНС Барајево наставља са отва-

рањем нових прехрамбрених објеката по 
МЗ, а тако и са отварањем нових радних 
места, и остваривањем нових прихода за 
буџет СО Барајево.

91. ВОЖДОВаЦ
Сарадња са шангајским школама
Руководство Општине Вождовац и 

Града Београда свечано је отворило ам-
буланту у насељу Кумодраж 1. Општина 
је подржала акцију за безбедност деце у 
саобраћају „Пажња сад“, у којој су уруче-
ни приручници свим првацима „Пажљив-
кова правила у саобраћају“. Поводом 
обележавања Међународног дана детета, 
одборници СГ Београда са Вождовца и 
руководиоци Општине организовали су 
представу и припремили поклоне мали-
шанима ПУ „Чика Јова Змај“. Општина и 
Центар за културу и спорт „Шумице“ омо-
гућили су бесплатне програме за децу, ом-
ладину и старије. Организовано је и поје-
диначно кадетско првенство у шаху, као и 
обука у оквиру пројекта „Играм фер и ван 
терена“ за наставнике из пет основних 
школа. Председник Општине, Александар 
Савић, примио је делегацију шангајског 
дистрикта Ђандинг, коју су чинили руко-
водиоци образовних институција. Савић 
је истакао значај сарадње са НР Кином, 
као наставак узајамне сарадње коју је за-
почео премијер Алексанар Вучић.

92. СТари ГраД
Помоћ за бака Олгу
Чланови МО Скадарлија, Калемегдан, 

Варош капија и Дорћол разговарали су са 
комшијама и делили „СНС Информатор“. 
Активисти ОО СНС Стари град организо-
вали су трибину „Борба против корупције“, 
као и трибину о значају донаторства орга-
на, коју је, на позив МО Теразије, одржао 
пуковник проф. др Зоран Ковачевић. По-

водом Међународног дана борбе против 
насиља над женама, одржана је трибина 
у просторијама ОО, а говорници су били 
Марија Обрадовић, народна посланица 
и координаторка Женске парламентарне 
мреже НСРС, Драган Половина, народни 
посланик, и психолог Данијела Момчи-
лов. Чланови МО Скадарлија, са општин-
ском одборницом, Наташом Трајковић, и 
градским одборником, Србом Филипо-
вићем, обишли су суграђанку бака Олгу 
и уручили јој помоћ, у складу са својим 
могућностима.

93. СОПОТ
Обилазак чланства
Активисти ОО СНС Сопот обишли су 

чланове и симпатизере Странке, у циљу 
ревизије чланства и припреме за пред-
стојеће изборе.

94. ЗЕМУН
Пакети за избегле и расељене
У МЗ Земун поље организована је акција 

добровољног давања крви и отворена је 
изложба ручних радова. Обележен је Дан 
општине, полагањем венаца на спомен-
костурницу палим борцима. Општина је, у 
сарадњи са Комесаријатом за избеглице, 
расписала јавни позив за помоћ избеглим и 
расељеним. Предвиђена је додела 15 пакета 
помоћи, од 200.000 динара по домаћин-
ству. На иницијативу Општине, у насељу 
Соко Салаш почело је насипање пољских 
путева. Гаврило Ковачевић, члан Већа и 
секретар ОО СНС Земун, разговарао је са 
мештанима овог насеља, у којем живи око 
220 становника. Општина је, у сарадњи са 
НСЗ, организовала бесплатну обуку за мла-
де који желе да се оспособе за приватно 
предузетништво, а покренула је и санацију 
одводних канала уз пружни пут у Батајници. 
Председник Општине, Дејан Матић, и заме-
ник председникa, Дамир Ковачевић, угос-
тили су регионалног менаџера за Србију 
компанијe „Industrial Buildings Corporation“, 
Нира Макдасија, која, заједно са “Jerusalem 
Economic Corporation“, гради први мало-
продајни парк у Београду. У сарадњи са 
Економском школом „Нада Димић“, oрга-
низован је јавни час из грађанског васпи-
тања. Приређени су „Новембарски дани 
еколошког филма“ за основце. Општина је 
свим ученицима другог разреда обезбедила 
илустроване часописе. Одржане су трибине 
„Безбедност у саобраћају“ и „Борба против 
корупције“, а говорио је министар Небојша 
Стефановић. Активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са грађанима. 
Завршени су радови на кули Гардош, а отва-
рању је присуствовао градоначелник Бео-
града, Синиша Мали. 

95. ВраЧар
Донација за школу
На иницијативу МО Црвени Крст, пред-

ставници ОО СНС Врачар посетили су 
О.Ш. „Краљ Петар Други“ и уручили до-
нацију у виду штампача и канцеларијског 
материјала, која је обезбеђена из личних 
средстава општинских и градских одбор-
ника СНС са Врачара, и народног посла-
ника. У сали Општине, одржана је триби-
на посвећена борби против корупције.

Небојша Стефановић на трибини ГО СНС Београд

Вождовац

Врачар

Земун

Стари град
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ЖЕНСКА СТРАНА

Равноправност полова, заправо, значи 
исте могућности за жене и за мушкар-
це, а мора још много да се ради да би се 

створио амбијент у ком сви имају исте услове, 
каже Зрењанинка Стојанка Лекић, посланица 
СНС у Скупштини АП Војводине, председница 
покрајинског Одбора за равноправност полова, 
која се озбиљно бавила проблемима репродук-
тивног здравља, родног буџетирања, насиља 
над женама, безбедности жена...

- По угледу на посланице Народне скупшти-
не Србије, иницирала сам и формирала Женску 
парламентарну мрежу у Скупштини АП Војво-
дине, и била прва координаторка Мреже, што је 
за мене, као опозициону посланицу, био прави 
изазов. Имала сам подршку посланица СНС и 
за четири месеца, колико ми је трајао мандат, 
организовала сам конференције о борби против 
насиља над женама у свих седам округа, конфе-
ренције о борби против рака грлића материце, 
седнице са одборницама из локалних самоу-
права у циљу подршке на путу формирања Женске мреже...

Подржали сте и оснивање форума и унија жена у више 
општина. На шта сте најпоноснији?
- На то што сам успела да иницирам формирање Уније жена 

у свих пет општина Средњобанатског округа, од Зрењанина, 
Новог Бечеја, Сечња, Житишта до Нове Црње. Уз то, подржа-

ла сам и жене Сомбора, Опова, Новог Сада, 
Врања, Ковачице, Сремске Митровице, Сурчи-
на... Жене се удружују на територији целе Ср-
бије, са жељом да допринесу решавању про-
блема за које су оне више сензибилисане него 
мушкарци.
Како у пракси могу да се промене стереоти-
пи о женама?

- Могу да говорим о личном ангажману, 
трудим се да радим на оснаживању жена у 
свим аспектима живота, било да је у питању 
образовање, поштовање репродуктивног 
здравља, економског оснаживања и само-
запошљавања. Само економски независна 
жена може да допринесе решавању проблема 
друштва. Потребно је радити на враћању пра-
вих вредности, тако да се на насловним стра-
нама нађу успешне жене које треба да буду 
узор другима.
Како деловати у правцу евидентно присут-
ног насиља у нашем друштву, у ком су жртве 

најчешће  жене? 
- Насиље је велики проблем у Србији, и наша улога је да еду-

кујемо саме жене о њиховим правима и начинима како да се 
заштите, а предуслов за то је економско оснаживање и побољ-
шање услова живота. До сада је много урађено по питању ро-
дне равноправности, али не смемо да станемо.

Пише проф. др Зорана Михајловић

У годинама иза нас, бројне вредности су нес-
тајале, а најрањивије су остале најосетљи-

вије групе друштва, међу којима су и жене. 
изборити се за место у кући, на послу, оства-
рити једнака права и услове за рад изузетно је 
тешко у још традиционалном друштву, какво је 
наше. Насиље је озбиљан друштвени проблем 
који прети да генерише још насилника, акo му 
се брзо не стане на пут. Зато реакције државе 
и друштва морају бити максималне ригорозне 
казне, брзи судски процеси, забрана приласка 
и осуда, док жртвама мора бити гарантована 
максимална социјална, економска, здравствена 
и психолошка заштита. 

Веома је важно у друштву мењати култур-
ни модел у који је уграђено свако насиље, 
па и према женама. То захтева и паралелну 
борбу кроз образовни систем-од породице, 
вртића, преко школа и факултета, али и кроз 
све друге облике друштвеног живота. Нена-
сиље мора постати доминантна вредност, 
која ће заменити квазихеројство, које се 

најчешће осликава кроз насиље према сла-
бијима. Морамо стално истицати позитивне 
примере, од активиста који се веома често 
усамљено боре, до невладиних организа-
ција, али и позитивних примера из судске 
праксе, политике.

Медијска презентација мора бити у функцији 
подстицања заједнице да учествује у мењању 
културе понашања, да се заинтересујете кад 
чујете да ваш комшија врши насиље над су-
пругом или децом, и пријавите то одмах поли-
цији, до драстичне примене закона по којем се 
насилник одмах удаљава из стана и забрањује 
му се контакт са жртвом, за шта ће се залагати 
Координационо тело за родну равноправност, 
на чијем сам челу.

Мора се радити и на оснаживању жена, јер 
ако се не стварају услови за осамостаљивање, 
понављаће се образац по којем се жртве стал-
но враћају у окружење насилника, јер немају 
где да оду. За промену модела понашања нису 
довољни само држава, Координационо тело, 
невладин сектор и по неки активиста, потреб-
ни су сви. Ово је битка свих нас за друштво без 
насиља.

битка за друштво без насиља

иНТЕрВјУ: СТОјаНКа ЛЕКиЋ, посланица СНС у Скупштини аП Вовјодине

Важно је економско 
оснажити жене



У организацији Министарства правде, Ми-
нистарства одбране, Васпитно - поправног 

дома у Крушевцу и Војно-медицинске акаде-
мије, у крушевачкој касарни Цар Лазар, тим од 
12 лекара са ВМА обавио је специјалистичке 
и конзилијарне прегледе за грађане Крушевца 
који имају озбиљније здравствене проблеме. 
У стручном тиму војних лекара били су општи, 
васкуларни, пластични и грудни хирург, фи-
зијатар, хематолог, уролог, дерматовенеро-
лог, офталмолог, ендокринолог, интерниста 
и ортопед.

„На идеју о посети стручњака ВМА Крушевцу, 
дошли смо приликом недавне акције добровољ-
ног давања крви у КП заводу „Забела“, тако да 
смо, уз одобрење Министарства одбране, на-
шим грађанима омогућили прегледе врхунских 
стучњака у војној амбуланти“, истакао је управ-
ник ВПД у Крушевцу, Иван Мијаиловић.

„Циљ наше посете је да сагледамо здравс-
твене проблеме војних и цивилних пацијена-
та, упутимо на терапију и, ако је потребно, 
предложимо даљу дијгностику и лечење на 
ВМА, у сарадњи са крушевачким здравстве-
ним установама“, рекао је начелник Првог 
одељења Клинике за физикалну медицину и 
рехабилитацију ВМА, потпуковник др Дејан 
Миљковић.

Тог дана, у присуству министра одбране Бра-
тислава Гашића, потписан је и уговор о дона-
цији медицинске опреме за војне здравствене 
центре у Србији, вредне око 1,5 милиона ди-
нара. Уговор су потписали бригадни генерал 
Зоран Поповић и донатор Десимир Јашаревић, 
привредник из Крушевца, који преко 30 година 
ради у Холандији. У крушевачкој Хали спорто-
ва одиграна је, затим, ревијална утакмица из-
међу штићеника ВПД и лекара ВМА.

ВМа
Војни лекари прегледали Крушевљане

ЗЗЗЗр „ЖЕЛЕЗНиЦЕ 
СрбијЕ“

радионице 
поводом Дана 
борбе против 
ХиВ
У сарадњи са Градским 
секретаријатом за образо-
вање, Завод за здравствену 
заштиту радника „Желез-
нице Србије“ организовао 
је радионице поводом 
Светског дана борбе про-
тив сиде. радионице су 
организоване за ученике 
седмог и осмог разреда ос-
новних школа, и за ученике 
првог и другог разреда 
средњих школа на терито-
рији Општине Савски венац. 
Предавачи су били лекари 
из Завода за здравствену 
заштиту радника „Желез-
нице Србије“, а ученици 
су, на почетку радионице, 
попуњавали евалуациони 
лист, у циљу утврђивања 
њихове здравствене инфо-
рмисаности.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

У години која је за нама, Војска Републике Србије била је 
у центру збивања, што због несебичне помоћи грађа-

нима у подручјима погођеним поплавама, клизиштима 
и леденом кишом, што због заједничких војних вежби са 
војскама других држава и одласка у међународне мировне 
мисије, што збоге величанствене војне параде „Корак по-
бедника”, која је одржана у Београду 6. октобра. Министар 
одбране, Братислав Гашић, за „СНС Инфроматор”, ипак, 
као најважније задатке Министарства у претходној години 
издваја помоћ грађанима у поплављеним подручјима. 

- Уз спасавање живота и имовине, допремали смо им и 
воду, храну, санитетски материјал, одећу и гориво. Војска 
је радила и на рашчишћавању и асанацији терена. Одли-
чне резултате имамо у мултинационалним операцијама. 
У нашој новијој историји није забележен толики број при-
падника српске војске који су ангажовани ван државних граница. 
Годину за нама обележило је и неколико значајних војних вежби.

Колико је одржано војних вежби, и шта су оне показале?
- Војне вежбе „Гром“, „Плави одговор“, „Срем“ и „Платинасти вук“ 

показале су висок ниво обучености и оспособљености наших при-
падника. Посебно бих истакао здружену вежбу „Раваница 2014“. 
Вежба са толиким бројем припадника и војних средстава није реа-
лизована од 1989. године. Све те активности показале су да српска 
војска у обучености нимало не заостаје за својим партнерима.

Колико је војна парада приближила Војску Србије грађанима 
Србије?
- Војска је одувек била уз грађане Србије. „Корак победника“ је 

само потврда тога. После 29 година, грађани су могли да 
виде шта радимо, каквим средствима располажемо и што 
је најважније – показали смо да имају војску којој могу да 
верују. 
Да ли су млади данас заинтересованији за војни по-
зив, него пре само неколико година?

- Интерес младих за служење војног рока све је већи. 
На ту тенденцију одговорили смо повећањем броја места 
у упутним роковима. Због потреба војске, одлучили смо 
поново да ставимо у функцију две касарне, у Зрењанину 
и Пожеги.
Какви су резултати Ваше недавне званичне посете 
Кини?

- Уз потврду добрих билатералних односа, у Кини смо 
потписали Споразум о војној донацији вредној око 1,1 

милион долара. Потписан је и Меморандум о сарадњи са Универ-
зитетом одбране у Београду. Потписе смо ставили и на уговоре са 
великим кинеским компанијама, чиме је створен формално-правни 
оквир за интензивирање свеукупне сарадње две земље.

Колико је значајан развој заједничких пројеката Војске Ср-
бије са Европском одбрамбеном агенцијом и државама чла-
ницама ЕУ?
- Развој сарадње за нас је важан због процеса евроинтеграција 

Србије, унапређења наше војне и одбрамбене способности, а тиме и 
интероперабилности са државама чланицама ЕУ. Велики значај има 
и чињеница да можемо да приступимо базама података Европске 
одбрамбене агенције.

Подељено 1.300 станова 
за војна лица
Колико су припадници Војске Србије добили 
станова у 2014. години, и какви су планови 
за 2015?
- У претходне две и по године поделили смо 
1.300 станова. Наставићемо тим темпом, 
како би сви припадници система одбране, 
активни или пензионисани, решили стамбе-
но питање. 
Велико је интересовање за подизање стам-
бених кредита, за шта смо издвојили значај-
на средства у 2014, а то ћемо предвидети и 
буџетом за 2015. годину. 

Све више младих жели да служи војни рок
браТиСЛаВ ГаШиЋ, министар одбране

ИНТЕРВЈУ



Премијер александар Вучић уручио је 
кључеве мештанима Крупња, који су, у 
мајским поплавама, остали без својих 
домова. Кључеве је добило 17 породица, 
десет кућа се још гради, а девет породица 
добило је новчану помоћ. Премијер је 

обишао новоизграђене куће, чију изградњу 
су финансирали Уједињени арапски 
Емирати, и разговарао о проблемима са 
којима се сусрећу мештани Крупња, и 
рекао да се гради још 218 кућа, које ће бити 
завршене пре краја године.

Неколико дана касније, председник 
Србије Томислав Николић и премијер 
Вучић уручили су кључеве 39 нових кућа 
породицама у Обреновцу, чији су домови 
уништени током мајских поплава, а које су 
изграђене из донација УаЕ и Кувајта.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Премијер Нр Кине, Ли Кећијанг, 
боравио је у четвородневној 
посети Србији, а последњи дан 
боравка искористио је да се 
прошета Калемегданом, у друштву 
александра Вучића, Милорада 
Додика и Синише Малог


