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 Драги пријатељи, 

Пре нешто више од месец дана добили смо 
огромно поверење грађана. Сада сви чланови 
Владе Републике Србије имају изузетну 

прилику и част да најоданије и најбоље служе својој 
држави и народу. Та част носи и велику одговорност, 
нарочито у ситуацији у којој се земља налази, а у 
којој је, што се видело из експозеа, Влади намењено 
да помера планине.

Многи би желели да не успемо у мисији да од Србије 
направимо модерну, здраву и уређену државу, а 
нећемо успети само ако свако буде радио сам, ако 
не будемо радили тимски. Прошло је време када су 
поједини министри сматрали да им министарства 
припадају као краљевства. Овај кабинет ће радити 
другачије. Од 19 чланова Владе, само је седам из 

Српске напредне странке, што показује другачији однос и поглед на будућност Србије. 
Министри ће сваких шест месеци морати да подносе извештај о раду, и брзо ће бити 
ангажовани други људи, уколико се не ради добро. 

Током протеклих 15 и 25 година јавност је чула многа обећања различитих влада, 
али је учинак, као што сви знамо, био слаб. Никад се не бих усудио да стојим пред 
посланицима и да износим програм, а да мислим да су циљеви недостижни. Истина 
је да постављам високе и амбициозне стандарде, али и вредно радим, не штедећи се, 
од јутра до мрака, да бих их остварио. То очекујем и од својих сарадника. Превише су 
политичари потрошили времена на продавање бајки српској јавности, на неодговорно 
понашање и трошење онога што суштински нисмо имали.

Морамо да мењамо однос према раду. Радна етика није нам на високом нивоу, а ни 
штедња нам није јача страна. Недостаје нам дисциплина, изгубили смо веру, навикли 
смо да живимо у систему у којем само тражимо и узимамо од државе, или чекамо да 
падне са неба. То је модел понашања у друштву, у којем је власт водила политику 
популизма и преваре, и доносила одлуке срачунате на то да политичари буду 
омиљени и вољени. Цену такве политике, чији део је била и катастрофална одлука о 
повећању плата у јавном сектору и пензија, без било каквог јасног разлога, платили 
смо енормним растом јавног дуга.

У своје име, и име људи којима ћу бити на челу, поручујем да ћемо то променити. 
Морамо сами више да радимо, више да волимо Србију, да желимо да је побољшавамо, 
да изградимо пристојно, толерантно и успешно друштво. Потребна нам је 
реафирмација основних вредности, јер само у другачијем вредносном систему могући 
су опоравак економије и модернизација. 

Децу морамо учити да се све постиже, пре свега, радом. Морамо променити навике, 
и стимулисати иницијативу, индивидуалност и идеје. Никада више нећемо трошити 
више него што можемо, борићемо се против лоповлука и нећемо лагати. Постоји бољи 
и поштенији начин да се води земља, и ми ћемо на томе инсистирати, и свим снагама 
се борити за нашу децу и за будућност Србије.

Београд, април 2014.
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Премијер АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ поручује:

Поносићете се 
овом Владом!

Нова Влада Републике Србије, на челу са премијером Александром Вучићем, формира-
на је 27. априла 2014. године. Иако су нови министри тек ушли у кабинете, ова Влада 
већ је понела много епитета „нај“. Она је најбрже формирана, са најмање ресора и 

најмањим бројем чланова, са најдетаљнијим и најозбиљнијим премијерским експозеом, са 
највише нестраначких личности, а са највећим бројем експерата из различитих области, са 
најамбициознијим програмом у спровођењу реформи, најпрецизнијим роковима...  

Премијер Вучић је у експозеу, на скоро 100 страница, што је рекорд у Србији (сетимо се 
да је експозе Зорана Ђинђића био написан на 16 страница), који је читао пред народним 
посланицима дуже од три сата, изнео најсвеобухватнији програм нове Владе, који подразу-
мева реформе, резове и драстичан заокрет, како би се створили услови да Србија постане 
модерна, нормална, уређена, европска држава. 

Само дан након формирања Владе, у Београду је боравила Кетрин Ештон, висока предс-
тавница ЕУ за спољну политику и безбедност, која је отворено подржала нову Владу и пре-
мијера Вучића, и обећала  да ће ЕУ, на сваком кораку, слати поруку да је Србија добро место 
за инвестиције. „Да сам на вашем месту, никада не бих сумњала у капацитете овог човека 
да обори рекорд када је реч о временским роковима“ – рекла је бароница Ештон, показала 
на српског премијера и изразила задовољство што ће са Александром Вучићем и новом срп-
ском Владом радити до краја свог мандата. 

Премијер Вучић се у експозеу осврнуо на достигнућа претходне Владе, а затим је апостро-
фирао планове за будућност у облику тешких економских мера, реформи у свим сегменти-
ма, наставка европских интеграција и борбе за модерну Србију. 
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успеха претходне Владе

Нема смањења пензија

Сви економски експерти и све међународне финансијске ин-
ституције, посебно ММФ, инсистирају на смањењу пензија, али 
нећемо то учинити све док постоји шанса да смањимо дефицит 
другим методама. Морали бисмо да смањимо пензије 25 до 30 
одсто, колико су неекономски повећане, а до октобра нећемо ни 
разговарати о томе. У првих сто дана радићемо на закључењу 
ангажмана са ММФ, и мислим да ће бити закључен. Пензионери 
чак 70 одсто својих пензија троше на домаће производе и тако 
директно тај новац враћају у нашу економију, а неретко, што је 
још један социјални моменат о ком се водило рачуна, од пензија 
издржавају децу и унуке. 

Реформа јавне управе
Смањење партијског кадра, потпуна професионализација у 

управљању јавним предузећима, завршетак реструктурирања, а 
све с циљем да се развија приватни сектор, да млади постану пре-

дузетници, а не службеници. У првој фази консолидације биће 
смањене плате у јавном сектору за десет одсто и, паралелно са 
тим, биће укинут солидарни порез. Смањићемо број службених 
возила, као и донације државе за спортске клубове, а имаћемо и 
мање корекције пореског система. Ове мере омогућиле би да до 
2017. године јавни дуг буде на три-четири одсто од БДП. Уколи-
ко не буду довољне те мере, размотриће се и друге.

Приватизација предузећа
Приватизоваће се већина предузећа у државном власништву, 

укључујући „Телеком“ и „ЕПС“. Хитно мора да се реструктуира 
„Србијагас“, и да се приватизује део „Железница“, који се бави пре-
возом робе, док за „Лутрију Србије“ већ постоје страни партнери, 
заинтересовани да купе лиценцу за организовање игара на срећу. 
Биће приватизован и РТБ „Бор“, а до средине године требало би да 
почне приватизација „Дунав осигурања“, као и решавање пробле-
ма банака у државном власништву, за који очекује да се заврши до 
краја године. Биће реструктуирана 153 друштвена предузећа, а оче-
кује се и разрешење ситуације у „Железари Смедерево“ и „Симпу“.

1. Први успех је то што Србијом више не 
управљају отуђени финансијски центри 
моћи, већ њена Влада, они које је народ 
изабрао, а не тајкуни, и тако ће бити убу-
дуће.

2. Други успех је борба против органи-
зованог кирминала и корупције, за шта 
је услов био доношење Закона о јавним 
набавкама, чији се резултати данас виде. 
Када је у питању борба против органи-
зованог криминала, решено је неколико 
великих привредних афера, ухапшене су 
убице новинара Славка Ћурувије, као и 

нарко-бос Дарко Шарић... У тој борби није 
било, нити ће бити заштићених.

3. Почетак преговора о чланству у Ев-
ропској унији - ЕУ није идеална заједница, 
али је то најбоље место где, у овом тре-
нутку, Србија може да буде, и преговори 
са том заједницом биће настављени. До 
краја мандата нове Владе, они ће бити 
приведени крају. Ако будемо вредно ра-
дили, верујем да Србија до краја ове де-
ценије може да постане члан ЕУ.

4. Почетак процеса нормализације од-
носа са Приштином. Косовски проблем 

није настао данас, већ пре много деценија 
и векова, резултат је грешака многих пре-
тходних премијера. Србија неће призна-
ти независност КиМ, али жели да живи у 
миру са Албанцима с Косова. Овај процес 
ће се наставити, а лично ћу заступати Ср-
бију у преговирима са ЕУ.

5. Наша пета победа јесте што се Србији 
поново верује у иностранству и што смо 
повратили међународни кредибилитет, 
јер сви знају да ћемо урадити оно што 
кажемо, а то је основ за повратак страних 
инвеститора.

5
ТрИ задаТка НОВЕ ВладЕ

Програм рада нове Владе предста-
вљен је многим домаћим и иностра-
ним стручњацима, који су проценили 
да је то темељ за то да Србија постане 
најпривлачнија економија у региону. 
Реформа економије спроводиће се 
кроз три најважнија задатка: 

1. Доношење сета реформских за-
кона

Донећемо опсежан пакет реформ-
ских закона, који ће у Србији створити 
право тржишно окружење и помоћи да 
се уништи корупција, реформише на-

чин пословања и привуку инвестиције. 
Током прве недеље маја реформски 
пакет биће у парламенту на расправи, 
и верујем да ће до 15. јула бити и ус-
војен. 

2. Јачање приватног сектора
Приватни сектрор развијаћемо да-

вањем подстицаја малим и средњим 
предузећима, како би запошљавали 
више људи, и како би се смањио број 
запослених у јавном сектору. Здрав 
приватни сектор основа је сваке мо-
дерне економије и успешне земље. 

3. Консолидација буџета 
смањењем трошкова и повећањем 
прихода 

Ово мора да се уради да бисмо 
имали више новца за радна места, 
подизање животног стандарда, обра-
зовање, здравље, инфраструктуру. Кад 
се држава упусти у решавање ова три 
задатка, Србија ће бити боље место за 
инвестирање, а за две или три године 
можемо бити најживља и најпривлач-
нија економија на Балкану и југоисточ-
ној Европи.
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Фонд за лечење деце

Радићемо на томе  да се доводу стручни људи из ино-
странства у Србију, који ће едуковати наше лекаре и лечити 
пацијенте. Планирамо проширење дечје и онколошке кли-
нике и формирање посебног приватно-јавног фонда, који 
ће служити за лечење деце, које не покрива РФЗО, као и за 
ургентне случајеве. Листе чекања на специјалистичке пре-
гледе морају се преполовити у наредне три године, као што 
мора бити завршена и започета реконструкција клиничких 
центара. 

Смењивост министара
На сваких шест месеци биће анализиран учинак министа-

ра. Неће бити велике буке због реконструкције, само ће 
бити замењени министри који не задовоље. Министарства 
неће бити феуди, нити ћу дозволити да министри, како 
се раније догађало, од својих ресора направе „сопствено 
краљевство“. 

Више пара за науку
С обзиром на гломазан и крут образовни систем, какав 

је сада, потребне су хитне реформе којима ће и министру 
просвете и науке бити укинуте непотребне ингеренције, 
рецимо за екскурзије, родитељске савете, али ће, с друге 
стране, бити заустављен тренд поклањања оцена и да-
вања испита без учења. И у домену високог образовања 
биће реформи, како би се високошколским установама 
вратио квалитет, а факултетима стручњаци. Планирамо 
веће улагање у науку и успостављање новог модела фи-
нансирања. 

Ефикасније судство
Циљ реформе правосуђа је стварање услова за ефикас-

но вођење судског поступка, јачање капацитета носилаца 
правосудних функција, као и јачање државних органа који 
учествују у борби против организованог криминала и ко-
рупције. Суд треба растеретити свих пратећих послова, како 
би његов апсолутни приоритет постало суђење. Корупцију 
и организовани криминал могу да разбију само снажни и 
добро организовани државни органи. Циљ је да изградимо 
ефикасан систем међуинституционалне сарадње у борби 
против корупције.

Јединица за имплементацију 
одлука Владе

Формираћемо јединице за имплементацију пројеката при 
Влади Србије, која ће надгледати спровођење у праксу од-
лука Владе и донетих закона. Јединица ће одговарати ми-
нистру финансија и премијеру. Кључно је да се закони спро-
воде, да не остану слово на папиру.

Подизање грађевинске индустрије
Пројекат „Београд на води“ подићи ће грађевинску индустрију 

у целој Србији. Грађани ће ускоро моћи да виде како ће изгле-
дати некадашња зграда „Геозавода“ у Карађорђевој улици, коју 
реновирају инвеститори из УАЕ, а која ће служити као показна 
соба за „Београд на води“.

Аутопут од Београда до мора 
за четири године

Инфраструктурни пројекти биће реализовани из концесија, а 
не из кредита, а у року од четири године биће завршен аутопут 
Београд-Црна Гора, од 270 километара. Србија више ништа не 
може да гради из кредита због висине јавног дуга. 

До 2018. затварање свих поглавља са ЕУ
Ни убудуће нећемо бежати од косовског проблема, нити за-

бијати главу у песак. Натполовична већина гласова, које је СНС 
добила на КиМ, јасно показује шта грађани желе и коме верују. 
Зато ћемо пуном снагом наставити преговарачки процес са ЕУ, 
и у јуну ћемо отворити нова поглавља. Циљ нам је да до 2018. 
године затворимо сва поглавља. Државе које затворе поглавља 
имају приступ новцу из фондова. Желимо да некој новој вла-
ди обезбедимо приступ тим фондовима. Политика према КиМ 
неће се мењати, нема и неће бити признања независности, а 
решење за свако питање тражиће се у оквиру дијалога, под ок-
риљем ЕУ. 

Државна управа
Фокус реформе државне управе и локалне самоуправе биће на 

редефинисању броја запослених у локалним самоуправама, ја-
чању капацитета државних службеника и подизању њихове од-
говорности, као и увођење одговорности самоуправа за квали-
тет сопствених одлука. Државна администрација мора постати 
подршка, а не препрека инвеститорима и приватницима, а томе 
ће много допринети агресивно увођење електронске управе. 
Законом о министарствима успоставља се републички Секре-
таријат за јавне политике, чији ће задатак бити да обезбеђује 
усклађеност јавних политика са средњорочним финансијским 
могућностима земље.

Слободни медији
До лета ће бити донет сет медијских закона са циљем да др-

жава изађе из медија, који ће бити темељ за слободу медија и 
говора, и ефикасно информисање грађана. Јавни сервиси биће 
уређени тако да функционишу по највишим стандардима и да 
буду локомотива слободног новинарства, али и да емитују кул-
турне и образовне програме, много више него до сада. Влада ће 
бити посвећена истраживању убистава новинара и новинари мо-
рају осећати да могу слободно да крстаре и истражују шта год 
пожеле, без било какве бојазни.  У току мандата ове Владе биће 
поново отворен Народни музеј у Београду.
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Министар финансија – Лазар Крстић
Министар привреде – Душан Вујовић
Министар грађевине, саобраћаја и инфраструктуре 
и потпредседник Владе – Зорана Михајловић
Министар унутрашњих послова – 
Небојша Стефановић
Министар правде – Никола Селаковић
Министар одбране – Братислав Гашић
Министар без портфеља задужен за европске 
интеграције – Јадранка Јоксимовић
Министар здравља – Златибор Лончар
Министар трговине, туризма и телекомуникација и 
потпредседник Владе – Расим Љајић
Министар државне управе и локалне самоуправе и 

потпредседник Владе – Кори Удовички
Министар рада, запошљавања, борачких и 
социјалних питања – Александар Вулин
Министар омладине и спорта – Вања Удовичић
Министар без портфеља – Велимир Илић
Министар спољних послова и потпредседник Владе 
– Ивица Дачић
Министар рударства и енергетике - 
Александар Антић
Министар просвете и науке – Срђан Вербић
Министар пољопривреде и заштите животне 
средине – Снежана Богосављевић Бошковић
Министар културе и информисања – 
Иван Тасовац

Нови тим који ће       водити Србију

Нова Влада Републике Србије 
изабрана је 27. априла 2014. године, 
а министри су свечано положили 
заклетву пред посланицима Народне 
Скупштине Републике Србије

Председник Владе Републике Србије - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

Лазар Крстић Душан Вујовић Небојша СтефановићЗорана Михајловић

Велимир ИлићАлександар ВулинКори Удовички Вања Удовичић
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Нови тим који ће       водити Србију

Братислав Гашић Јадранка ЈоксимовићНикола Селаковић Златибор Лончар Расим Љајић

Александар Антић Снежана Богосављевић 
Бошковић

Ивица Дачић Срђан Вербић Иван Тасовац
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П
редседник Српске напредне странке, Алек-
сандар Вучић, разговарао је са бившим кан-
целаром Савезне Републике Немачке, Гер-
хардом Шредером, на маргинама сусрета 
привредника, у оквиру новооснованог Уд-

ружења „Форум Србија Немачка“ у Београду. 
Вучић и Шредер разговарали су о продубљивању са-

радње и унапређењу односа између две земље, а после 
састанка одржан је пријем на којем су били предста-
вници привреде Србије и Немачке. Председник СНС 
указао је да је пред Србијом тежак пут, али да има си-
гурну будућност, јер је све у њеним рукама, и поручио 
да се Србија не плаши да буде пријатељ Немачке. 

„Србија се неће плашити да буде пријатељ Немачке - 

Будућност СРБИЈЕ     зависи од нашег рада

- Србија се неће плашити да 
буде пријатељ Немачке - а то 
значи да испуњава своје тешке 
спољно политичке обавезе, 
али и унутрашње, као и тешке 
реформе, како би се 
излечила од социјалистичкцог 
самоуправљања, и постала 
модерна земља тржишне 
економије. Ако се будемо 
понашали одговорно и 
озбиљно, имаћемо подршку 
и Герхарда Шредера, 
и канцеларке Ангеле Меркел,
и немачког народа 
(Александар Вучић)

ПРЕГОВОРИ О ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ  ПРЕГОВОРИ О ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ  ПРЕГОВОРИ О ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ  ПРЕГОВОРИ О ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ  ПРЕГОВОРИ О

Циљ нам је уједињена Србија
Састанак делегације СНС са 
представницима коалиције 
СПС-ЈС-ПУПС
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Председник Српске напредне странке, 
Александар Вучић, током првог круга 

разговора о будућој Влади Србије, разго-
варао је, у седишту СНС, са представни-
цима Савеза војвођанских Мађара, коали-
ције око Социјалистичке партије Србије и 
коалиције око Нове демократске странке. 

„Не желимо да формирамо партијску 
Владу, већ нам је циљ да се Србија ује-
дини, и да, тако уједињена, уђе у тешке 
реформе, како би се створила здрава еко-
номија и бољи живот за грађане, а земља 
увела у ред модерних, уређених држава“, 
истакао је Александар Вучић. 

Нов сазив Народне скупштине Републи-
ке Србије чиниће седам изборних листа: 
158 посланика са листе СНС, 44 са листе 
СПС-ПУПС- ЈС, 19 са листе ДС, 18 са ли-
сте НДС-Зелени, шест са листе СВМ, три 
са листе СДА Санџака и два са листе ПДД 
- Риза Халими.

Будућност СРБИЈЕ     зависи од нашег рада
а то значи да испуњава своје тешке спољно политичке 
обавезе, али и унутрашње, као и тешке реформе, како 
би се излечила од социјалистичког самоуправљања, и 
постала модерна земља тржишне економије. Ту нећемо 
правити компромисе. Све зависи од нашег рада, спрем-
ности и марљивости. Уколико се будемо понашали од-
говорно и озбиљно, имаћемо подршку и Герхарда Шре-

дера, и канцеларке Ангеле Меркел,и немачког народа”, 
поручио је Вучић. 

Герхард Шредер је председавајући одбора деоничара 
фирме „Норд Стреам АГ“, која је власник Северног тока. 
Од 2006. активан је у Ротшилд групи, као саветник за по-
словање у Источној Европи, Русији, Кини, Турској. Шре-
дер је био немачки канцелар од 1998. до 2005. године.

ПРЕГОВОРИ О ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ  ПРЕГОВОРИ О ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ  ПРЕГОВОРИ О ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ  ПРЕГОВОРИ О ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ  ПРЕГОВОРИ О

Вучић и Пастор

Србија се неће плашити да буде пријатељ Немачке: Герхард Шредер и Александар Вучић
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Српска напредна странка остварила је највећи успех, на 
недавно одржаним парламентарним изборима, у Ко-
цељеви, са освојених рекордних 71,1 одсто гласова би-

рача. Напредњаци Коцељеве, предвођени Верољубом Вераном 
Матићем, дипломираним инжењером геодезије, који је прошле 
године, са својом Групом грађана, пришао СНС, веома су по-
носни на овакав изборни резултат и задобијено велико по-
верње грађана. На почетку разговора за „СНС Информатор“, 
Веран Матић каже да је, пре свега, поносан на своје суграђане 
који су препознали вредности за које се залаже СНС, на челу са 
председником Александром Вучићем. 

- Свакако да заслугу за овакав резултат имају и бројни активи-
сти Странке, који су на терену грађанима помагали у тумачењу 
изборних порука, како наших, тако и наших противника. Вреди 
напоменути да је овај резултат вреднији, ако се зна да je наш коа-
лициони партнер, СПО, на локалу радио кампању за СПС. Иначе, 
свима је јасно да се избори добијају константним радом и зала-
гањем за бољи живот грађана.

Какав савет можете да дате колегама из градских и 
општинских одбора широм Србије?
- Не бих да делим савете, јер свака средина има своје карактерис-

тике и специфичности. Ипак, неопходно је стално бити у контакту 
са грађанима, пратити њихове потребе, решавати њихове проблеме 
постепено, колико околности и буџет дозвољавају, али истински, а 
не козметички, кречењем фасада. Можда је најбитније да се грађа-
нима каже какво је реално стање, да се не обећава оно што не може 
да се уради, а оно што се обећа мора се и реализовати.

Познато је да је, Вашим залагањем, аустријска фирма „Раух“ 
преузела „Воћар“ и да су тако сачувана многа радна места, 
отворена нова, а произвођачима обезбеђен сигуран откуп и 
извоз воћа. Шта је потребно обезбедити у локалној самоуп-
рави да би се привукли тако велики инвеститори?
- Од угледа и способности централне власти зависи да ли ће, 

и у ком броју, долазити страни инвеститори, а од способности и 
спремности локалне власти зависи да ли ће се они определити 
за нашу, или неку другу општину. Одсуство корупције је веома 

Најбољи резултат СНС 
у Србији 71,1%

Прошло је скоро годину дана од кад 
је распуштено готово 30 градских 
и општинских одбора СНС широм 

Србије, а затим су у тим местима успоста-
вљена и повереништва. На питање колико 
је, из данашње перспективе, то била добра 
одлука, Радомир Николић, председник 
Извршног одбора СНС, овако одговара:

- Први задатак Извршног одбора, који 
је у актуелном саставу почео са радом у 
фебруару 2013. године, био је да се утвр-

ди стање у одборима широм земље и да 
се квалитативно унапреди њихов рад. 
Озбиљном анализом рада и ранијих избор-
них резултата, дошли смо до закључка да 
је неопходно направити озбиљне резове у 
Странци. Распуштени су одбори и имено-
вана нова руководства. Неки од именова-
них су у то време били новајлије у Српској 
напредној странци. Пружили смо им шансу, 
а они су је искористили на прави начин.

Какав је био изборни резултат  СНС 

РАДОМИР НИКОЛИЋ, 
председник Извршног 
одбора СНС

Настављамо са анализом рада функционера
Докле се стигло са најавама смене неких градоначелника, председника 

општина и директора јавних предузећа из редова СНС?
- У овај процес ушли смо пред крај 2013. године. Било је то прво јавно пре-

испитивање рада сопствених кадрова, које је једна странка у Србији спровела. 
Ефекат је бољи од очекиваног, иако посао, морам да будем искрен, није спро-
веден до краја. Није ни било потребе. Многе је и помисао да ће бити смењени, 
тргла из летаргије. Схватили су озбиљност ситуације и почели много озбиљ-
није да раде. Сама одлука донета је у време када су општине усвајале буџете 
и планове рада јавних предузећа за 2014. годину. У Ужицу је, због проблема 
са водоснабдевањем, уведено ванредно стање. Са оставком градоначелника 
пало би и Градско веће, што је могло да доведе до тога да се криза продужи. 
Неинсистирањем на хитном спровођењу одлука врха Странке, показали смо 
одговорност према заједници. У међувремену, највећи број функционера 
поднео је оставке, или изашао из локалних власти, како је било и наложено. Са 
праксом анализе рада функционера наставићемо и даље. Показала се добром. 
Уозбиљује људе и подиже ниво одговорности.

СНС НА ЛОКАЛУ

Нови талас промена         у одборима
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- Покривеност извоза увозом компанија, 
које делују на територији Општине Коцељева, 
износи 198,5 одсто, а републички просек 
је 78 одсто (Веран Матић)

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Реконструисани градски и општински одбори

2012 2014 Раст
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 24.04% 48.35% 101.12%
Коцељева 21.77% 71.10% 226.57%
Ћуприја 29.70% 69.51% 134.03%
Пећинци 24.61% 63.48% 157.93%
Лучани 24.28% 59.72% 145.95%
Смедерево 27.98% 58.64% 109.58%
Кнић 29.80% 58.38% 95.90%
Кладово 25.11% 57.11% 127.42%
Мионица 25.01% 56.05% 124.11%
Пирот 25.28% 56.05% 121.69%
Ужице 24.71% 52.84% 113.88%
Шабац 24.81% 52.81% 112.82%
Горњи Милановац 27.30% 52.61% 92.71%
Свилајнац 21.18% 52.07% 145.84%
Кикинда 26.77% 52.06% 94.47%
Зајечар 22.58% 51.67% 128.86%
Чачак 25.15% 51.43% 104.50%
Врање 23.47% 49.83% 112.32%
Ириг 24.85% 49.58% 99.52%
Ваљево 24.49% 49.16% 100.78%
Жабари 21.05% 48.29% 129.40%
Сомбор 20.88% 48.14% 130.53%
Блаце 17.38% 46.78% 169.22%
Димитровград 20.19% 42.95% 112.78%
Јагодина 17.82% 41.02% 130.16%
Рековац 18.82% 40.83% 116.97%
Житиште 15.47% 39.78% 157.11%
Суботица 12.96% 33.58% 159.10%
Сјеница 5.49% 26.79% 387.67%

16. март 2014.

СНС - Резултат

РЕЗУЛТАТИ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА

Град / општина

у овим местима (Јагодина, Ужице, Сме-
дерево, Пирот, Ваљево, Шабац, Чачак, 
Сјеница, Жабари, Лучани, Ћуприја, 
Свилајнац, Блаце, Димитровград, Ко-
цељева, Суботица, Кикинда, Миони-
ца, Рековац, Кнић, Пећинци, Сомбор, 
Горњи Милановац, Зајечар, Кладово, 
Ириг, Житиште, Врање)?

- Резултати које су остварили на парла-
ментарним изборима показују да је одлука 
о распуштању одбора била добра, а да су 
нова руководства оправдала поверење које 
им је указано. У свим одборима видљив је 
помак у организационом смислу, а избор-
ни резултати то и потврђују. Два од три 
најбоља резултата у Србији остварили су 
управо реконструисани одбори. Резултат 
или раст изборног резултата, у односу на 
2012. годину, у свим овим одборима виши 
је од републичког просека.

Да ли бисте посебно издвојили неке 
људе и одборе који су, својим радом и за-
лагањем, допринели високом резултату 
СНС на парламентарним изборима?

- Намерно нећу да поменем имена тих 
одбора. Опростиће ми, немогуће је да 
некога не пропустим. Сви знају за њихов 
успех, а ја не желим да издвајам било који 
одбор, или било чије име. За успех су за-

служни сви – од пред-
седника Странке, до ак-
тивиста који су спрово-
дили теренску кампању. 
Готово сви су вредно и 
напорно радили. Они 
који нису препознали 
озбиљност ситуације, у 
којој се Странка нашла 
на последњим избо-
рима, и резултат су, у 
својим срединама, пре-
пустили искључиво раду 
председника Странке, трпеће политичке 
последице.

Најављивали сте и анализање рада 
осталих одбора СНС. Да ли је то сле-
дећи корак у Вашем раду?

- У појединим општинама републички 
рејтинг Странке појачан је добрим радом 
у локалној власти или јаком страначком 
инфраструктуром. Нажалост, има и дру-
гачијих примера. Лоша организација, у 
појединим одборима, угрозила је репу-
блички резултат. Ово више никада неће 
да се догоди у Српској напредној странци. 
Извршни одбор је, у сарадњи са шефовима 
окружних изборних штабова, анализирао 
рад у изборној кампањи и стање у свим 

одборима. На овим изборима показало 
се ко озбиљно доприноси Странци, а чије 
могућности је Странка превазишла. Чека 
нас нови талас промена у одборима широм 
земље. Очекујем да ће овај процес бити за-
вршен до краја маја, и представљаће увод у 
припреме Странке за локалне изборе, који 
нас чекају 2016. године. Поред овога, ради 
се и на модернизовању и стандардизацији 
процеса рада у Странци, обучавању кадро-
ва за спровођење страначких активности, 
јачању веза међу локалним самоуправама, 
у којима је СНС на власти, ради размене 
искустава и унапређења рада, јачању веза 
локалних самоуправа са извршном и зако-
нодавном влашћу, појачавању контроле и 
анализе рада функционера...

Нови талас промена         у одборима

важно. Стабилност локалне власти шаље веома значајни сигнал 
страним инвеститорима да своју пословну комуникацију усмера-
вају према челницима локалних самоуправа, који за собом имају 
обучену и способну администрацију. Намерно кажем администра-
цију, а не бирократију. Врло битно је да се на локалу обезбеди ам-
бијент континуитета сигурности и гостопримства за инвеститоре.

Колико, поред „Рауха“, има инвестиција у Коцељеви и шта 
планирате за наредне године?
- У Коцељеви има доста успешних фирми. Поред „Рауха“, који 

јесте један од најпознатијих брендова, ту су и „Z.A. FRUIT“, Агроба-
некс, „Пеми Стил“, „Алас Холдинг“... Треба да се упорно, систем-
ски и систематски ради, да се резултати остварују без претераног 
(само)рекламерства. Успехе наше привреде делимо са привредни-
цима, трудимо се да им увек будемо на услузи, али не говоримо 
много о томе. Рецимо, ни ви нисте знали да је покривеност извоза 
увозом компанија, које делују на територији Општине Коцељеве, 
198,5 одсто. Српски просек је 78 одсто, а у Инђији је, рецимо, 105 
одсто. Очекујем да до краја године проради фабрика „Балканија 
ЛТД“, која ће запослити око 150 радника, а која ће бити апсолут-
но извозно оријентисана. Инвеститори су словеначки, немачки, 
српски и кинески партнери! Компанија „Z.A. FRUIT“ проширује 
производне капацитете новим погоном за прераду воћа. У наја-
ви је и отварање фабрике за производњу ракије. „Отпад-промет“ 
проширује делатаност складиштењем, транспортом и третманом 
опасног отпада. Ово су само неке привредне активности за које су 
инвеститори већ прибавили документацију.

ВЕРОЉУБ МАТИЋ, председник 
Општине Коцељева
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 Србији 2,4 милиона грађана 
свакодневно или скоро сва-
кодневно користи интернет. 
Рачунар  има 59,9 одсто до-

маћинстава, а интернет прикључак 
ушао је 55,8 одсто домова. Управо 
због ових података јасно је да ин-
тернет кампања добија све важније 
место и да, равноправно са тради-
ционалним облицима комуникације, 
учествује у преношењу порука поли-
тичке странке до бирача. И кампања 
за парламентарне изборе 2014. годи-
не показала је да ће политичари све 
више користити интернет као сред-
ство обраћања. 

Велика предност комуникација на 
интернету је то што је она двосмер-
на, и што одмах може да се види како 

грађани реагују на неку активност 
Странке. Она је путоказ политичари-
ма шта занима људе у Србији и како 
би неки проблеми могли да се реше 
да би се боље живело. Предности-
ма интернета служи се и председник 
СНС, Александар Вучић, који, и поред 
многобројних обавеза, нађе време-
на да комуницира са грађанима на 
друштвеним мрежама, да послуша 
њихове сугестије и предлоге.

Координатор Интернет тима СНС, 
Славиша Мићановић, који је и један 
од оснивача тима, поручује да стран-
ке на изборима неће побеђивати због 
интернета, али да без њега сигурно 
неће ни добити очекивану подршку.

„На друштвеним мрежама директ-
но сте повезани са својим гласачима 

и најбоље можете да чујете и осетите 
шта они мисле, њихове критике, за-
мерке, похвале, и да на основу тога, 
у свом раду, исправите грешке“, каже 
Славиша Мићановић.

Интернет тим СНС основан је 2010. 
године. У раду учествује више од 80 
одбора, чији рад прате координато-
ри, међу којима је, по раду и комуни-
кацији са колегама, посебно истакнут 
Милош Накић, а сви заједно умреже-
ни су у централни тим. 

По Мићановићевим речима, да би 
интернет кампања била успешна, 
мора да се води 24 сата, 365 дана у 
години. Они који мисле да ће неш-
то постићи са интернет кампањом 
само у току избора, сигурно неће 
остварити жељени ефекат. Директ-

24 сата са грађанима на        друштвеним мрежама
Фејсбук страница Српске напредне странке
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СНС најажурнија 
у комуникацији са 
бирачима

Српска напредна странка на интер-
нету свој рад представља на званичној 
веб странци sns.org.rs, која је имала 
924.000 посета у протеклих годину 
дана. Поред званичног сајта, СНС има 
163 званичних веб сајтова градских и 
општинских одбора.

„За комуникацију са грађанима на 
Фејсбуку, Странка има званичну стра-
ницу facebook/snssrbija са 103.386 
лајкова и Твитер профил @sns_srbija, 
са 11.985 пратилаца. И председник 
Странке, Александар Вучић, користи 
интернет са комуникацију са грађани-

ма и то преко своје Фејсбук странице 
facebook/vucicaleksandar, која има 
93.238 лајкова, и преко Твитер налога 
@avucic, са близу 50.000 пратилаца“, 
каже Оливер Ђаја, администратор 
сајта и Фејсбук странице СНС. 

Агенције које се баве истраживањем 
интернета прогласиле Твитер профил 

Српске напредне странке за најбољи и 
најажурнији профил политичке стран-
ке у комуникацији на Твитер мрежи.

„Озбиљну организацију на интернету 
не можете градити само у изборној кам-
пањи, већ се на томе треба радити конти-
нуирано”, каже Саша Јеремић, уредник 
сајта и званичног профила СНС. 

Тим за будућност 
у коју верујемо

Један од највреднијих координатора Интернет тима, 
Симо Чулић, у кампањи СНС за парламентарне изборе 
2014. посебно издваја Фејсбук страницу „Тим за будућ-
ност у коју верујемо“.

„Ова страница посвећена је свим активистима Странке, 
на њој могу да поставе своје офлајн активности, односно 
оно што су урадили на терену, у комуникацији са грађа-
нима, на ширењу порука наше Странке. На овај начин 
охрабрили смо људе широм земље да покажу да су део 
тима, и да сви заједно радимо за један, као тим који 
данас има апсолутну подршку грађана Србије“, истиче 
Чулић.

24 сата са грађанима на        друштвеним мрежама
на комуникација са бирачима много 
је боља од ангажовања различитих 
агенција за те намене, које „фил-
трирају“ и презентују ставове на 
другачији начин, а основ успешне 

кампање јесу добра организација и 
дуготрајан рад. 

Мотивација активиста на интернету 
јесте воља и жеља да помогну Стран-
ци, промовишући њене програмске 

циљеве. Ови млади људи често се 
окупљају и друже, што их стимулише 
да боље упознају и још више и вред-
није промовишу рад Странке на ин-
тернету.

Фејсбук страница „Будућност у коју верујемо”

Твитер налог Александра Вучића

Структура посетилаца сајта СНС по полу и годинама
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СНС И СПОРТ

Наш прослављени ватер-
полиста Вања Удовичић 
пре седам месеци по-
стављен је за министра 
омладине и спорта, а то-

ком тог кратког периода покренуо је 
многе ствари са мртве тачке. Каже да, 
наравно, увек може боље јер је про-
блема много. 

- Коначно има политичке воље да се 
нешто промени. Успостављена је фи-
нансијска дисциплина и кренули смо 
са сређивањем стања у Министар-

До приватизације ће доћи, 
хтели то неки, или не

ству. Рационализацијом унутар буџе-
та уштедели смо 26 милиона динара, 
а средства расподелили нашим спор-
тистима, преко националних гран-
ских савеза. Изузетно је важно то што 
смо покренули иницијативу за измену 
Закона о спорту и омогућили да сви 
заинтересовани учествују у јавној 
расправи, и да сугестијама помогну 
да заједнички унапредимо ову област. 
Измене и допуне Закона допринеће 
бољем функционисању националног 
спорта. Радимо и на стратегији развоја 
спорта у наредних пет година, како 
би се спорт интензив-
није развијао у свим 
важнијим сегменти-
ма. Опоравили смо 
универзитетски спорт 
покретањем пројекта 
СОФА, где смо омо-
гућили студентима 
да се бесплатно баве 
физичком активно-
шћу. Младима пру-
жамо подршку и кроз 
стипендије Фонда за 
младе таленте, и кроз 
отварање нових кан-
целарија за младе у 
различитим делови-
ма Србије, као и кроз 
програм каријерног 
вођења и савето-
вања. Отворили смо 
Министарство за све 

спортисте и представнике омладине 
кроз институцију „Отворених врата“. 
Нема забрањених питања, о свему 
се дискутује и кроз дијалог тражимо 
оптимално решење. Због свега овога 
сматрам да могу да будем задовољан 
својим и радом својих сарадника, за 
овај кратак период,  али, наравно, 
увек може боље.

Колика је улога Министарства 
у подстицају младих да се баве 
спортом? Да ли је пројекат „Спорт 
у школе“ већ дао резултате?
- Улога Министарства јесте велика, 

али је задатак целог 
друштва – државе, ро-
дитеља, школа, медија 
– да подстакну што 
више деце и младих 
на здрав стил живота. 
Поражавајући је пода-
так да се само трећина 
деце и младих редов-
но бави спортом. Зато 
непрекидно подсећам 
на вредности спор-
та и бољи квалитет 
живота који он до-
носи. И у 2014. годи-
ни наставили смо са 
спровођењем проје-
ката „Спорт у школе“, 
којим се основцима, 
од првог до четвр-
тог разреда, широм 
Србије, омогућавају 

бесплатни тренинзи. Тренутно про-
грам обухвата 48 градова, а у плану 
је да се  придружи још основних шко-
ла. Чланарине за спортске школице 
су велико финансијско оптерећење 
за родитеље, зато је пројекат „Спорт 
у школе“, пре свега, намењен деци из 
социјално угрожених породица. Овај 
пројекат обухвата 3.400 деце и резул-
тати су видљиви. Ипак, то није довољ-
но и зато настављамо да посвећујемо 
посебну пажњу развоју и афирмацији 
школског, универзитетског и рекре-
ативног спорта. То је сегмент који је 
потребно значајно унапредити, јер се 
на тај начин, с једне стране, побољ-
шава опште здравље нације, а с друге 
стране, повећава база за регрутовање 
будућих професионалних спортиста.

Да ли су Вам особине које сте 
изградили током бављења спор-
том, пре свега истрајност и тим-
ски дух, помогле и у вођењу Ми-
нистарства?
- Спорт је права животна школа. Учи 

вас дисциплини, систематичности и 
темељним вредностима као што су 
витештво, ферплеј, борбеност, тимски 
дух, хуманост, упорност, марљивост... 
Све то је и те како неопходно свако-
ме у животу, без обзира који посао 
обављао. Мени су те особине веома 
помогле у обављању функције. Поред 
тога, имам и велику жељу да помог-
нем сваком спорту и за то ћу се бори-
ти до краја. Нема брзих решења, нема 
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Председник немачке Академије за истраживање и учење практичне полити-
ке, бивши специјални координатор Пакта стабилности Југоисточне Евро-

пе и човек који одлично познаје политичке прилике на Балкану, Бодо Хомбах, 
одмах после парламентарних избора у Србији, на којима је Српска напредна 
странка добила апсолутну већину, изјавио је да је председник СНС, Алексан-
дар Вучић, у немачкој политици и привредним круговима на гласу као човек на 
чију се реч може ослонити и да се то високо цени.

„Коректност и поузданост су личне претпоставке да се ЕУ досегне, а при-
вреда покрене. Моћно поверење, које је Вучић унапред добио од српског на-
рода, пробудило је у Европи интересовање за њега. Даћу свој допринос да се 
у Немачкој не оклева са подршком Србији. Ја верујем младом Вучићу. То што 
он жели да сакупи добре идеје из свих „табора“ јесте интенција коју у старој 
Европи, нажалост, не заступају сви политичари. Као заменик шефа Владе, био 
је апсолутно убедљив. Никада нисам сумњао у то да српски народ жели да 
припадне Европи и да, такође, припада Европи. Србија може да се, од жаришта 
немира, претвори у фактор стабилности. Србији је за то потребна ЕУ, а ЕУ ста-
билна Србија. Вучић има намеру и шансу да створи поузданост, стабилност и 
правну сигурност. Мостове које он тиме гради, привреда ће сигурно моћи да 
користи“, истакао је Бодо Хомбах. 

Рогозинов твит
„Странка Александра Вучића, која је по-
бедила на изборима у Србији, неће се 
окренути против Русије. Прави мушкарци! 
Нећемо вам то заборавити!”, написао је 
Дмитриј Рогозин, потпредседник руске 
Владе, 22. марта, на свом Твитер налогу.

Ово је била Рогозинова реакција на изја-
ву лидера СНС, Александра Вучића, да ће 
Србија поштовати своје обавезе на путу 
ка ЕУ и да неће имати непријатељски став 
према Русији.

Бодо Хомбах, председник 
немачке Академије за 

истраживање и учење практичне 
политике и бивши специјални 

координатор Пакта стабилности 
Југоисточне Европе

ДРУГИ О НАМА

На Вучићеву реч 
може се ослонити

чаробног штапића. Постоји само рад, 
рад и рад. То је оно највредније чему 
ме је бављење спортом научило. Тиме 
се и у новом послу руководим.

Говорили сте о системским ре-
шењима која су потребна да би 
се ствари унапредиле. Да ли ће 
огромна подршка, коју је СНС до-
била на изборима, створити усло-
ве да се што пре нађу решења и за 
проблеме у спорту?
- Грађани су препознали вољу и 

снагу која постоји у СНС и то су на-
градили поверењем на изборима. То 
показује и да у Србији постоји свест 
да су реформе нужне и да једино ко-
ренитим променама можемо обезбе-
дити бољитак у свим сферама. Ја, као 
и већина грађана, верујем у упорност, 
мотивацију и добре намере руковод-
ства Странке, и зато, својим доприно-
сом, подржавам те идеје. Реформе ће 
бити тешке и болне, али оне су једини 
излаз из постојећег стања. Грађани 
зато морају имати стрпљења и вере, 
а наш посао је да оправдамо указано 
поверење константним и напорним 
радом, како би Србији у будућности 
било много боље.

Неизбежна је и тема приватиза-
ције у спорту. Докле се стигло с 
тим процесом, има ли отпора у 
клубовима и шта је решење? 
- С формирањем нове Владе пред-

стоји и покретање приватизације у 
српском спорту. Приватизација је не-
избежна, то је начин за оздрављење 
српског спорта, кроз привлачење 
здравог капитала. На томе интензив-
но радимо, законски предлози су ско-
ро спремни. Обишли смо целу Србију 
и разговарали о приватизацији. Ана-
лизирамо моделе, и у региону, и ЕУ, 
јер желимо да из примера извучемо 
најбоље и да избегнемо грешке које 
су други правили. До приватизације 
ће доћи, хтели то неки или не. Јасна је 
политичка воља да се консолидација 
финансијског и економског система, 
која се дешава на нивоу целе државе, 
догоди и у спорту. Желимо транспа-
рентан и праведнији систем, с јачом 
улогом приватног сектора. Циљ је да 
из тог процеса клубови изађу здра-
вији, а да држава и новац пореских 
обвезника буду заштићени од нера-
ционалног трошења, да се зна одго-
ворност појединаца и како се опходи 
с државном својином. 
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1. АЛЕКСАНДРОВАЦ
Хуманитарна утакмица
Чланови ОО СНС Александровац раз-

говарали су са грађанима, делили „СНС 

Информатор“ и торбе са логом Странке. 
Савет за спорт, на хуманитарној утакмици, 
прикупио је средства за помоћ социјално 
угроженој породици. Најмлађи Жупљани 
на поклон су добили представу кабареа 
„Пеђолино“, а старији увек забавних „Кур-
саџија“. На градском тргу организован је 
штанд, где смо, у разговору са грађанима, 

делили топле напитке и крем бананице. 
Поводом 8. марта, даме смо обрадовали 
цвећем. Савет за просвету организовао 
је припремне часове из српског језика 
за пријемни испит. Чистили смо град од 
предизборних плаката. На иницијативу 
Одбора за интернет и друштвене мреже, 
грађанима смо се флајером захвалили на 
подршци и поверењу.

2. КОВАЧИЦА
Састанак са министром Гламочићем
Министар Драган Гламочић посетио је 

регионално удружење „Банатски паори” 
у Ковачици, чији је председник Јан Ху-
сарик, а радном састанку присуствовао 
је и Зоран Саванов, председник ОО СНС 
Ковачица. Министар је говорио о при-
мени уредби и правилника о трошењу 
аграрног буџета, Закону о земљишту, по-
већању броја јавних складишта, побољ-
шању тржишне сигурности у пласману 
производа, повољним кредитима, суб-
венцијама, пролећној сетви... Хусарик је 
истакао да би држава средства од пред-
приступних фондова ЕУ требало да усме-

ри у правцу малих и средњих породичних 
газдинстава. „Потребна нам је помоћ др-
жаве како бисмо изградили складишне и 
прерађивачке капацитете и избегли мо-
нопол тајкуна прерађивача и откупљива-
ча. Тако би се запослио и и велики број 
младих“, рекао је Хусарик. ОО СНС Ко-
вачица честитао је свим припадницима 
ромске заједнице, 8. април,Светски дан 
Рома, и пожелео им бржу интеграцију у 
све друштвене сфере, једнаке шансе за 
бољи живот, запошљавање и сигурну бу-
дућност.

3. ПЕЋИНЦИ
Победа на локалним изборима
Коалиција предвођена СНС, на ванред-

ним локалним изборима у Пећинцима, 
освојила је 46,31 одсто гласова, што ће 
за резултат имати 17 мандата и апсолутну 
већину у локалном парламенту, који броји 
30 одборника. На изборима за републич-
ки парламент листа „Александар Вучић-
Будућност у коју верујемо“ освојила је чак 
63,48 одсто гласова. Нећемо губити вре-
ме на славље, већ ћемо, у најкраћем року, 

Александровац

Председник Републике Србије, Томислав Николић, поверио је мандат за састав Владе 
Републике Србије Александру Вучићу, лидеру Српске напредне странке

Историјски датум
22.04.2014.
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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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формирати локалну власт и наставити са 
реализацијом развојних планова.

4. ЗАЈЕЧАР
Реновирање породилишта
Председник СГ Зајечара, Саша Мирко-

вић, рекао је да ће се из градског  буџета 
издвојити 100.000 евра за реновирање 
породилишта при Здравственом центру, а 
радови ће бити завршени до краја годи-
не. На Мирковићев предлог, уместо са-
дашњег моста преко Црног Тимока, који 
повезује Котлујевац са центром града, 
ускоро ће бити изграђен савременији и 
функционалнији мост, чиме ће се избећи 
„загушења“ у саобраћају. Планира се про-
ширење коловоза на 7,1 метара и проши-
рење пешачких стаза, а оваква решења у 
мостоградњи користила су се само у Јапа-
ну и Француској. Отворен је регионални 
азил за псе у насељу Прлита, а Град ће 
помоћи ЈКП „Краљевица“ да се адекватно 
брине о псима. Формиран је тим за међу-
народну сарадњу у области социјалне 
заштите између Зајечара и Видина. Тимо-
ви ће радити на заједничким пројектима 
и конкурисати за добијање средстава ЕУ. 
Национална возачка академија, у сарадњи 
са Градом Зајечаром, отвориће Регионал-
ни центар за Источну Србију. Идеја је да 
се на Краљевици направи стаза за школу 
безбедне вожње, а састанку је присуство-
вала и Ђована Мазоки, власница фирме 
„Ваирано“ из Италије, са којом  „Навак“ 
има вишегодишњу сарадњу. Зајечар је 
посетио лидер СНС, Александар Вучић, 
разговарао са грађанима и обећао да ће 
борба против корупције и борба за свако 
радно место бити настављене истом жес-
тином.

5. ТЕМЕРИН
Незапамћен резултат

СНС је у Општини Темерин остварила 
незапамћен резултат, освојивши 6.274 
гласа (47,32 одсто). С обзиром на то да у 
Општини има 68 одсто Срба, ово је резул-
тат који никада ниједна политичка опција 
није остварила. Све политичке опције ос-
тале су далеко иза СНС, следећи је Савез 
војвођанских Мађара са 2.221 гласова. То-
ком предизборне кампање, организовали 
смо изузетно посећене трибине, наши 
активисти су на пунктовима делили стра-

начки материјал и разговарали са грађа-
нима, а „кол центар“ је свакодневно радио 
до касних вечерњих сати.

6. ПОЖЕГА
Уређење обале
У организацији омладине ОО СНС 

Пожега, одржана је акција чишћења и 
уређења обале реке Скрапеж, како би се 
створили услови за купање у току летње 
сезоне. Акцији се одазвао велики број 
омладинаца СНС и посао је успешно оба-
вљен.

7. НИШ
За безбедност младих
Градоначелник Ниша, проф. др Зо-

ран Перишић, формирао је радну групу 
за спровођење Стратегије безбедности 
младих, како би се нашла системска ре-
шења за подршку младима у различитим 
областима друштвеног живота. У град-
ској кући у Нишу потписан је споразум о 

међусекторској сарадњи у заштити деце 
од злостављања и занемаривања. Градо-
начелник Перишић и шеф Делегације ЕУ 
у Србији, Мајкл Девенпорт, потписали су 
меморандум о разумевању, којим ће се 
кренути у реализацију пројекта Инфо ку-
так ЕУ у Нишу, чији је задатак да пружа 
информације о функционисању ЕУ и са-
радњи Србије и чланица ЕУ. Инфо кутак 
ЕУ радиће у склопу просторија Канцела-
рије за младе.

8. МЕДВЕЂА
Увек уз грађане
Чланови ОО СНС Медвеђе били су у 

свакодневном контакту са грађанима, по-
магали смо им да реше своје проблеме, 
делили флајере и „СНС Информатор“.

9. ЉУБОВИЈА
Мост преко Дрине
Министар Милан Бачевић посетио је 

Азбуковицу, рудник „Велики Мајдан“. И 

Трибина у организацији ОО СНС Темерин
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истакао је да грађани Азбуковице и Бра-
тунца могу очекивати почетак градње 
моста на Дрини, и заложио се за решење 
проблема везаних за градњу деонице 
пута Велики Мајдан-Крупински мост. 
Љубовију су посетили и Марко Ђурић, 
саветник председника Србије, и Влади-
мир Ђукановић, кандидат за народног 
посланика, а угостили су их председник 
ОО СНС Љубовија, Предраг Марковић, 
и Светлана Шишић. СНС је у Љубовији, 
на парламентарним изборима, освојила 
највише гласова, што је био први изборни 
пораз СПС-а у нашој Општини.

10. НОВИ БЕЧЕЈ
Уклањање пропагандног материјала
Организовали смо акцију уклањања 

предизборног политичког материјала са 
улица Новог Бечеја, Новог Милошева, 
Кумана и Бочара, а са нама је радио и на-
родни посланик и председник ОО, Саша 
Максимовић. Излазност у Општини Нови 
Бечеј била је 54,81 одсто, а листа СНС ос-
војила је 46,05 одсто гласова.

11. БЕЧЕЈ
Нова немачка фабрика
Министарка Зорана Михајловић посе-

тила је Гимназију у Бечеју, где је са дирек-
тором, Миодрагом Басарићем, разговара-
ла о реконструкцији школске зграде, коју 
је финансирао Фонд за енергетику, после 
које су рачуни за грејање смањени 20 од-
сто. Министар Игор Мировић и директор 
компаније „КВС“ за Србију, Суад Кумба-
рић, у присуству председника Општине, 
Вука Радојевића, положили су камен те-
мељац за изградњу фабрике за дораду 
семена ове немачке компаније. Министар 
Драган Гламочић посетио је неколико 
пољопривредних газдинстава, разгова-
рао је са руководством „ПИК Бечеј“ и са 
локалним удружењем сточара. На крову 
спортског центра постављен је уређај за 
мерење алергеног полена, којим ће се у 
наредних девет месеци мерити концен-
трација полена 24 биљне врсте. Бечеј је 
једна од 14 општина и градова у Србији у 
бази података ЕУ по овом питању. Пред-
седник Општине, Вук Радојевић, покре-
нуо је иницијативу за оснивање Центра за 
дијализу.

12. СЕЧАЊ
Ветрозаштита и водоснабдевање
Март је протекао у знаку изборних ак-

тивности у Сечњу, што је резултирало 
најбољим резултатом у Средњобанатском 
округу - 56,13 одсто. Општина Сечањ била 
је домаћин седнице Савета средњобанат-
ског округа, којим је председавао начел-
ник Душан Шијан.Теме састанка биле су 
реализација ветрозаштитних појасева, 
пошумљавање и решавање проблема 
водоснабдевања. Своје виђење решења 
проблема водоснабдевања дао је профе-

сор др Божо Далмација, са ПМФ у Новом 
Саду. Светски дан шума обележили смо 
садњом дрвећа, које је донирао Зрења-
нински пословни круг. У оквиру културне 
сарадње, на позив Општине Билећа, де-
легација наше Општине присуствовала је 
годишњем концерту Градског културно-
уметничког друштва „Просвјета“, посети-
ла Српско културно-просветно друштво  и 
Градску библиотеку „Владимир Гаћино-
вић“.

13. ВРЊАЧКА БАЊА
Нови извор до краја године
Одржали смо трибине у Штулцу, Новом 

Селу, Рсавцима, Вранешима, Подунав-
цима, Грачацу, Рудјинцима и Врњцима, 
на којима су Бобан Ђуровић и његови 
сарадници  разговарали са грађанима о 
проблемима. Наш одбор обишао је и др-
жавни секретар Драган Стевановић, а на 
трибини о просвети говорио је мр Љу-
биша Антонијевић, помоћник министра 
просвете. Врњачка Бања представила 
се на 36. Сајму туризма у Београду на 
два велика штанда. Почело је истражи-

вање нове бушотине минералног извора 
„Снежник“ који је, због бактериолошке 
неисправности, прошле године трајно 
затворен. Трагање за новим извориштем 
ради се по пројекту Рударско-геолошког 
факултета из Београда и требало би да 
буде завршено до краја године. Деци у 
ромским насељима Грачац и Руђинци уру-
чени су пакети које су обезбедили Црвени 
крст и Општина Врњачка Бања. Били смо 
домаћини 17. Кадетског фестивала Цен-
тралне Србије. Поводом обележавања 
годишњице НАТО бомбардовања, предс-
тавници Општине положили су венце на 
спомен обележје погинулима на Чајкином 
брду. У О.Ш. „Бранко Радичевић“ у Грача-
цу, предавање из области пољопривреде 
одржали су проф. др Слободан Јевтић и 
проф. др Александра Јевтић-Вукмировић. 
МО Солидарност учествовао је у акцији 
„Очистимо наше  насеље”. Чланови нашег 
ОО дали су крви у акцији Црвеног крста 
Врњачка Бања и ВМА.

14. БАЧКА ПАЛАНКА
Уштеде и развој
ЈКП „Комуналпројект“, после много 

времена, на крају прошле године исказало 

је добит од 30 милиона динара. Дражен 
Јарић, дипл. економиста, који је на чело 
фирме са 225 радника дошао пре 17 месе-
ци, каже да је предузеће уштедело воду 
за пиће, јер је смањило губитке у мрежи и 
реконструисало добар део мреже, а ових 
дана пушта се у рад нов бунар, што зна-
чи да ће градски водовод имати сигурних 
125 литара воде у секунди и током највре-
лијег лета. Завршена је реконструкција 
дела дотрајале водоводне мреже, а пла-
нирамо да урадимо око шест километара. 
У 2013. години, са дотацијама Општине 
од око пола милиона евра, урадили смо 
више него претходно руководство за че-
тири године.

15. АРАНЂЕЛОВАЦ
План генералне регулације
Представљен је план генералне регула-

ције, којим ће Аранђеловац и Буковичка 
Бања сачувати аутентични изглед и ис-
торијску ноту, која даје туристичку осо-
беност, а истовремено ће се ићи у развој. 
Одржан је први Међународни дебатни 
турнир „Arandjelovac Оpen 2014“, на којем 
је учествовало око 70 најбољих студе-
ната из Европе (са Кембриџа, Лондонске 
школе за економију, Ерасмус Универзите-
та...). Први Осмомартовски сајам уникат-
них рукотворина, под покровитељством 
Општине, окупио је 30 излагача и велики 
број посетилаца. У оквиру пројекта „Па-
хет – вежбање је лек“, Завод за спорт и 
медицину спорта организовао је тести-
рање ђака чији су родитељи дали овла-
шћења за преглед ученика од првог до 
четвртог разреда. Организовали смо 49. 
пут доделу награда за најбоље спортисте 
и спортске раднике на територији Општи-
не, а окупљенима су се обратили Бојан 
Радовић, председник Општине, Јелена 
Сујковић, председница Спортског савеза 
Аранђеловца, и Владимир Батез, генерал-
ни секретар Спортског савеза Србије. Нај-
бољи клуб у сениорској конкуренцији је 
ЖРК „Књаз Милош“, а најбољи спортисти 
сениори су Маја Радојичић и Александар 
Лекић.

16. КУЛА
Из расадника у паркове
Поводом прославе Међународног дана 

жена, у ОО СНС Кула владало је празнич-
но расположење. Мушки чланови потру-
дили су се да свим суграђанкама честитају 
8. март. Право изненађење биле су мушке 
екипе напредњака које су посетиле сва-
ку чланицу СНС са поклоном – саксијом 
цвећа са страначким логом. Истовремено, 
омладина СНС, на штандовима у свим мес-
тима Општине, делила је цвеће суграђан-
кама. Омладинци су, након изборне по-
беде, почели акцију уклањања плаката и 
банера. Акција ће трајати док се не скине 
последњи плакат. На Међународни дан 
шума, 21. марта, омладина СНС, уз помоћ 

Љубовија Прослава Дана жена у Кули

Активисти СНС на штанду 
у Врњачкој Бањи
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старијих и искуснијих чланова, узимала је 
расадни материјал из локалног расадника 
ради редовне обнове и чишћења. Расадни 
материјал је касније сађен на више лока-
ција у Општини, у парковима, крај Вели-
ког бачког канала и уз шеталиште.

17. ОПОВО
Гинеколошки сто за Сефкерин
Током претходног месеца, приори-

тети ОО СНС у Опову били су заштита 
животне средине и здравство на локалу. 
Залагањем председника ОО, мр Зорана 
Тасића, обезбедили смо гинеколошки 
сто, који је донирао амерички бизнис-
мен српског порекла. Тасић је, заједно са 
покрајинским послаником Предрагом Гин-
цуљем, уручио донацију Дому здравља у 
Опову, Здравственој станици у Сефкери-
ну, где таква услуга раније није постојала. 
Омладина СНС, предвођена активистима 
из Сефкерина, организовала је акцију 
уређења парка у том месту. Пошто је МЗ 
у блокади, услед неодговорног вођења 
у ранијем периоду, активисти СНС орга-
низовали су радну акцију, очистили парк 
од смећа и обновили дечије игралиште. 
Показали смо да се промене неће десити 
саме од себе, већ да их, као наојзбиљнија 
политичка партија, морамо иницирати на 
свим нивоима.

18. ВРБАС
Формиран Антикорупцијски тим
ОО СНС Врбас предложиће руководству 

Општине формирање антикорупцијског 
тима, јер смо добијали много значајних 
информација од грађана и запослених у 
јавним предузећима о неправилностима и 
злоупотребама у протекле четири године. 
Антикорупцијски тим чине председник 
Лука Јововић, заменик председника Ми-
лош Рогановић, и чланови Марјан Мијано-
вић, Игор Миловић, Горан Пејовић и Иван 
Канкараш, као и секретар Јована Вујовић. 
Задатак овог органа је да тражи од јавних 
предузећа и установа достављање пода-
така о уоченим неправилностима и зло-
употребама, прикупљање додатних ин-
формација и, ако постоји основана сумња, 
достављање докуменатације надлежним 
органима.

19. СУРДУЛИЦА
Спомен жртвама НАТО 
бомбардовања

Делегација ОО СНС у Сурдулици, 
предвођена потпредседником Игором 
Костићем, поводом петнаестогодишњи-
це почетка НАТО бомбардовања Србије, 
обишла је споменике жртвама страдалим 
у неразумном и сулудом бомбардовању 
цивилних циљева на територији наше 
Општине. Делегација је положила цвеће 
у Масурици, на споменик пострадалим 
жртвама у ракетирању Санаторијума, као 
и на споменик у спомен парку код Сурду-
личког културног центра, подигнутом у 
част невино страдалим жртвама ваздушне 
агресије на Сурдулицу.

20. ЈАГОДИНА
Компјутер за МЗ Ловци
Градски одбор СНС у Јагодини успео је 

да обезбеди донацију, у виду новог ком-
пјутера, за сеоску МЗ Ловци. Компјутер 
ће, поред МЗ, користити и сеоско удру-
жење ловаца, риболоваца, и голубара. 
Ова донација омогућиће бржи и лакши 
рад МЗ и бити од помоћи свим становни-
цима.

21. ПРИБОЈ
Међународна бициклистичка трка
Међународна 54. бициклистичка трка 

„Кроз Србију“ проћи ће кроз Прибој. Наша 
Општина биће домаћин за око 300 учес-
ника, који ће се такмичити поводом обе-
лежавања стогодишњице Првог светског 
рата. У трци ће учествовати и 28 страних 
екипа, које ће моћи да упознају Прибој 
током дводневног боравка. „Пред екипа-
ма из Америке, Велике Британије, Фран-
цуске, Русије, Данске, Немачке, Алжира, 
Еквадора, Норвешке, имаћемо прилику 
да презентујемо Општину. Пошто ће трку 
пратити страни медији, слика о Прибоју и 
нашим крајевима обићи ће свет. Радимо 
на поправљању и уређењу пута од Коки-
ног Брода према Прибојској Бањи, што 
ће нама значити и после трке“, рекао је 
председник Општине Прибој, Лазар Рво-
вић. Бициклистичка трка, посвећена ста-
зама слободе наших предака, одржаће се 
половином јуна у Пожаревцу, Крушевцу, 
Прибоју, Палама, Руми и Београду, под 
покровитељством председника Републи-
ке, Томислава Николића.

22. БАБУШНИЦА
Изградња тениског терена 
и паркинга
Поред реализације редовних стра-

начких активности и активности у току 
предизборне кампање, бабушнички на-
предњаци могу се похвалити и значајним 
помагањем социјално угроженим породи-
цама и радовима на изградњи и уређењу 
општинске инфраструктуре. Завршена је 
прва фаза радова у улицама Партизанска 
и 29. новембра, а у току су и завршни ра-
дови на уређењу тениског терена и пар-
кинг простора у центру Бабушнице.

23. ДЕСПОТОВАЦ
Насипање путева, подизање 
репетитора
СНС у је Општини Деспотовац, која је 

годинама била упориште ДС, освојила 
готово 60 одсто гласова. Наши активисти 
обишли су и разговарали са грађанима у 
свих 30 месних заједница. Трибине, које 
смо организовали, биле су веома посеће-
не, а само на завршној конвенцији у Дес-
потовцу, у препуној хали спортова, било 
је више од 1.500 грађана. Након избора, 
наставило се са озбиљним радовима. 
Насипани су пољски путеви у Миливи, 
Липовици, Јасенову, Пањевцу, подигнут 
је репетитор, захваљујући коме Златово, 
Грабовица и Плажане имају мобилну те-
лефонију. Општина је студентима обез-
бедила 5.000 динара месечно помоћи. 
Расписани су конкурси за инфраструктур-
не радове и урађена је прва фаза одржа-
вања осветљења у целој Општини.

24. УБ
Нова фабрика и посао за 30 радника
Фирма „Центро штампа холдинг” из Бе-

ограда отворила је погон за одржавање, 
сервисирање, поправку и производњу 
киоска на Убу. Ова фирма запослиће 30 
радника, а погон се налази у обновљеној 
хали некадашње фабрике за производњу 
керамичких плочица „Керуб“ из систе-
ма „Енергопројект”, која је 27 година 
била напуштена. Општина Уб донирала 
је Одељењу унутрашњих послова нове 
униформе и пратећу опрему, а донацију 
је уручио председник Општине, Дарко 
Глишић. Градску воду почели су да кори-
сте и мештани села Совљак, урађено је 25 
прикључака, а 55 домаћинстава поднело 
је захтев за коришћење. Служба хитне по-
моћи добила је нове просторије, савреме-
но опремљене, са чекаоницом, две орди-
нације за лекаре, превијалиштем и салом 
за реанимацију. У опремању је учествовао 
и РБ „Колубара”, који је донирао спироме-
тар и гинеколошку сонду.

25. ОСЕЧИНА
Истраживање културно-историјске 
баштине
Одељење музеја у Осечини наставило 

је истраживања културно-историјске ба-
штине на више локалитета у Комирићу, 
Драгијевици, Царини, Скадру и Пецкој. 
Евидентирано је неколико крајпуташа 
из периода балканских и Првог светског 
рата, као и стара сеоска гробља у Коми-
рићу. У истраживању су учествовали ру-
ководилац Одељења музеја, Светозар 
Гачић, председник Савета за друштвене 
делатности, културу и информисање ОО 
СНС у Осечини и сарадник-волонтер у 
Одељењу музеја, социолог Милан Петро-
вић. Посебна пажња посвећена је ровови-
ма и шанчевима из Првог светског рата на 

Мр Зоран Тасић уручује вредну донацију Дому здравља у Опову

Сећање на 
невине жртве у 

Сурдулици
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планини Рожањ, где се одиграла Дринска 
битка. Велику помоћ у истраживању пру-
жила је Дирекцијa за изградњу „Јадар“, 
на чијем је челу Миломир Станимировић, 
потпредседник ОО СНС. Музеј је имао и 
изузетан изложбени програм, око 1.200 
посетилаца уживало је у изложбама „Ста-
ро и нестало воће Србије“ и „Великани 
наше слободе“, а очекује нас и изложба 
„Косовска битка са историјским освртом 
на браћу Мусић“, крушевачког Народног 
музеја.

26. ВЛАДИЧИН ХАН
Посао за 50 радника
Отворен је производни погон „Млекаре“, 

уз присуство гостију из Бугарске и Србије и 

представника локалне самоуправе, а поче-
так производње озваничио је председник 
Општине, Горан Младеновић. „Компанија 
из Бугарске, која је сада власник „Млека-
ре“, у адаптацију простора и опрему, по 
стандардима ХАСАП система, уложила је 
више од милион евра“, изјавио је технички 
директор, Александар Николић. У новом 
погону производиће се сир, качкаваљ, пав-
лака и кајмак на биљној основи, за домаће 
тржиште са тенденцијом извоза. У „Млека-
ри“ ће бити запослено 50 радника из наше 
Општине. Нови власник је већ 20 година 
у млекарском послу, и у Бугарској има две 
млекаре, које извозе широм Европе.  

27. ПАРАЋИН
Разговор са сточарима
Након завршених парламентарних из-

бора, на којима је убедљиво победила 
СНС (у Параћину је освојила 58,37 од-
сто), Савет за пољопривреду ОО СНС 
Параћин организовао је трибину којој су 
присуствовала удружења сточара из целе 
Општине, а на којој је било речи о пробле-
мима и оживљавања сточарства, повратку 
задругарства и смерницама за улагања и 
повлачење кредита из Фонда за развој 
Србије. У току су састанци по свим МО, 
где се анализирају изборни резултати и 
утврђују смернице за даљи рад, имајући 
на уму предстојеће изборе за Савете МЗ и 
еветуално превремене локалне изборе.

28. МАЛО ЦРНИЋЕ
Уређено дечије игралиште
На иницијативу ОО СНС Мало Црниће, 

уређен је простор за дечије игралиште у 
насељу Црљенац. Акцији су се масовно 

одазвали активисти и симпатизери СНС, 
родитељи и грађани. На месту где је дуго 
година била дивља депонија, постављена 
је опрема за игралиште, простор је опле-
мењен зеленилом, направљене су стазе, 
донет је песак, прикључено осветљење... 
Наставићемо са сличним акцијама.

29. ВАЉЕВО
Бесплатни концерт
У организацији повереништва СНС 

Ваљево, пред око 3.000 људи, одржан 
је бесплатни, спектакуларни концерт 
„Амадеус бенда“ у Хали спортова. Током 
концерта, подељено је 300 мајица са на-
зивом бенда и поруком „Будућност у коју 
верујемо“. Пре концерта, одржана је кон-
ференција за новинаре у просторијама 
СНС у Ваљеву. Познати по хуманитарним 
активностима, момци из „Амадеус бенда“ 
уручили су хуманитарни пакет социјал-
но угроженој породици Митровић из 
Ваљева. Активисти СНС организовали су 
чишћење града од политичких плаката.

30. ЗРЕЊАНИН
Ауто седишта-носиљке за 36 беба
Дали смо обећање да ћемо очистити град 

од плаката, што смо и урадили у акцији у 
којој је учествовао 671 активиста СНС, у 
граду, и у свим насељеним местима. Град 
Зрењанин први је и једини у Србији подигао 
границу за учествовање у програму ванте-
лесне оплодње на 45 година, а из градске 
касе издвојена су три милиона динара. У 
Градској башти организована је свечаност 
на којој је градоначелник, мр Иван Бошњак, 
уручио ауто седишта-носиљке за првих 36 
беба рођених у овој години. Ово је једна у 
низу акција реализованих на иницијати-
ву Савета за безбедност саобраћаја Града 
Зрењанина, а средстава су обезбеђена од 
наплаћених казни за саобраћајне прекр-
шаје. Град Зрењанин један је од победника 
рангирања европских градова и региона 
будућности за 2014/2015. године. Резулта-
ти рангирања објављени су у „Фајненшал 
тајмсу“, а признања су додељена у Кану. 
Већ годину дана ради Канцеларија за брзе 
одговоре Градске управе, која је отворена 6. 
фебруара 2013. године, с циљем да омогући 
лакшу, бржу комуникацију и решавање за-
хтева грађана и инвеститора. Канцеларија 
је формирана да оптимизује процесе реша-
вања грађевинских дозвола у урбанизму, 
али се, због великог броја захтева грађана, 
решавају и предмети ван тог делокруга.

31. СМЕДЕРЕВО
Возила за полицију
Након изборне победе СНС у Смедереву, 

Марко Ђурић, као представник Председни-
штва СНС, посетио је Смедерево и Подунав-
ски округ. Комеморативним скупом и пола-
гањем венаца, обележили смо Дан сећања 
на страдале у НАТО бомбардовању. Пред-
ставници италијанске филијале фирме „Ро-
сињол“ разматрали су, са градоначелницом 
др Јасном Аврамовић, могућности покре-
тања производње. Новоотворена фирма 
запослила би око 50 људи, као браунфилд 
инвестиција, на око 1.500 квадрата. Ита-
лијани су посетили и две средње стручне 
школе, да би видели где се ђаци обучавају 
за занимања која су њима потребна. Град 
Смедерево поклонио је два нова возила 
Полицијској управи, а кључеве је уручила 
градоначелница. Дому здравља одобре-
на су средства за повећање доступности 
здравствене заштите рањивим групама и 
унапређењу рада стоматолошке службе. 
Суму од 1,25 милиона динара обезбедиће 
Министарство здравља, а 600.000 локална 
самоуправа. Локална самоуправа подржала 
је 51 пар у поступку вантелесне оплодње, а 
за 2014. издвојено је 3,8 милиона динара за 
ту намену. Манифестација Нушићеви дани, 
која се организује 31. пут, биће у знаку обе-
лежавања 150 година од рођења великог 
српског комедиографа. Покровитељи су 
Министарство културе и Град Смедерево.

32. ЖАГУБИЦА
Чишћење корита Млаве
Активисти СНС ОО Жагубица чисти-

ли су корито Млаве од пластичних кеса, 
флаша и другог отпада, и свакодневно 
смо разговарали са грађанима на штан-
довима. Обишли смо социјално угроже-
не породице и поделили пакете половне 
гардеробе и играчке за децу. Уклонили 
смо све плакате и промотивни материјал 
после избора.

33. ЛАПОВО
Унија жена помаже угроженим 
породицама
У сарадњи са Центром за социјални рад 

Лапова, чланице Уније жена СНС Лапово 
организовале су прикупљање гардеробе 
и скромне новчане помоћи за социјално 
угрожене породице са децом. Одмах по-
сле избора, Унија младих СНС Лапово, у 
акцији „Очистимо своје место“,  скинула 
је плакате са свих површина, а потом, као 
додатно дружење, организовала турнир у 
малом фудбалу за активисте МО.

34. ВЕЛИКА ПЛАНА
Помоћ пољопривредницима
Српска напредна странка је у Вели-

кој Плани освојила 59,53 одсто гласова. 

Градоначелник Зрењанина у разговору са младим родитељима

На отварању млекаре у Владичином Хану
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Формирали смо Савет Месне заједнице 
Лозовик, у коме наша Странка има апсо-
лутну већину, после убедљиве победе на 
изборима 2. марта 2014. Општинско веће 
донело је одлуку да упути предлог СО да 
пољопривредницима регресира 30 одсто 
од висине премије осигурања пољопри-
вредних усева.

35. НЕГОТИН
Скидање плаката
Након завршених ванредних парла-

ментарних и редовних локалних избо-
ра у Општини Неготин, показало се да 
људи верују СНС, да смо водили реалну 
и озбиљну кампању и да је победом Не-
готин добио шансу за бољу будућност. 
Омладина СНС Неготин организовала је 
акцију скидања плаката у граду и по свим 
МЗ.    

36. ЛАЈКОВАЦ
Сређивање артешког бунара
Насути су некатегорисани, њивски пу-

теви у засеоку Јабучје Требеж. ОО СНС 
Лајковац покренуо је иницијативу за 
решавање проблема водоснабдевања у 
Јабучју, односно сређивање артешког бу-
нара у центру села и у Доњем крају. Тим 
поводом, Јабучје је посетио и генерални 
директор РБ „Колубара“, Милорад Грчић. 
Активисти СНС организовали су штанд на 
градској пијаци у Лајковцу, на којем су де-
лили „СНС Информатор“.   

37. КУЧЕВО
Поправка путева
Изборна листа „Александар Вучић-Бу-

дућност у коју верујемо“ у Кучеву је ос-
војила други најбољи резултат у Србији 
- 70,65 одсто гласова грађана. Дирекција 
за изградњу почела је са летњим одржа-
вањем локалних путева. Санирају се сви 
путни правци, где је током зиме дошло 
до оштећења. Основна школа у Кучеву 
је, од Министарства просвете, добила ми-
нибус за превоз ученика са 22 седишта, 
и два путничка возила за потребе школе, 
које је обезбедила локална самоуправа. 
Средствима из буџета Општине и ангажо-
вањем чланова Савета МЗ, реновирани су 
домови културе у Великој Бресници, Мус-
тапићу и Раковој Бари.

38. ЋУПРИЈА
„Трак-лајт“ отвара 500 раних места
Александар Вучић је у Ћуприји, у име 

Владе Србије, потписао Меморандум о 
разумевању са немачком фирмом „Трак-
лајт“ и Општином Ћуприја. Тиме су, након 
40 година, створени услови да у нашем 
граду буде изграђена нова фабрика, која 
ће запослити више од 500 радника. Чла-
нови OO СНС Ћуприја свакодневно су по-
сећивали сеоске изборне јединице и МЗ, 
где су организоване трибине и промоције 
СНС. У градским изборним јединицима и 
МЗ организовани су штандови и дељен је 

промотивни материјал. СНС је у Ћуприји 
освојила 70 одсто гласова.

39. КЛАДОВО
Офталмолошки прегледи
Омладинци ОО СНС Кладово показали 

су одговорност према локалној заједници 
и грађанима, уклањањем плаката након 
избора. Већина грађана прокоментари-
сала je да је ово први пут да неко покаже 
одговорност на овакав начин. Очишћене 
су улице Иве Лоле Рибара, 29. новембра, 
Милорада Брујића, Церска, 22. септембра, 
Обилићева, Стевана Мокрањца и Ивана 
Косанчића, а акција се наставља. Подржа-
ли смо акцију бесплатних очних прегледа 
грађана, а прегледе је вршио др Алексан-
дар Стојановић из Београда. Прегледано 
је више стотина људи у Кладову и окол-
ним селима. 

40. НОВА ВАРОШ 
Скидање плаката
Oмладина ОО СНС у Новој Вароши за-

почела је чишћења града од предизбор-
них плаката свих политичких странака, 
јер припадамо Странци која увек показује 
бригу и о грађанима, и о средини у којој 
живимо. 

41. ИНЂИЈА
Телефон за малу Милицу
Петочлана делегација ОО СНС Инђија 

посетила је поново породицу Дроњак из 
Крчедина, како би малој Милици честита-
ли 14. рођендан и испунили обећање. На-
име, приликом посете мр Стане Божовић 
овој породици, сазнали смо да би Милица 
за рођендан волела да добије телефон. 
Зато смо јој сада поклонили и телефон, 
и рођенданску торту. Породица Дроњак 
живи у оронулој кући, у условима недос-
тојним човека, а месечни приходи су им 
свега 3.000 динара. Активисти ОО СНС 
Инђија планирају да обезбеде новац за 
реновирање њихове куће.

42. МИОНИЦА
Лекарски прегледи у 13 села
Повереник ОО СНС Мионица, Бобан 

Јанковић, са сарадницима, свакодневно 
је разговарао са грађанима о њиховим 
проблемима, а организовали смо и број-
не трибине. Чланови Савета за здравство 
подржали су акције мерења крвног при-
тиска и провере шећера у крви у 13 села 
на територији Општине. Такође, орга-
низована је акција добровољног давања 
крви у просторијама Странке. Делили 
смо страначки материјал, разговарали са 
грђанима, организовали трибину пово-
дом доласка Зоране Михајловић и Алек-
сандра Јовичића, са темом „Борба против 
корупције и криминала“.

43. ТРГОВИШТЕ
Трибине и цвеће
Осим свакодневних активности, које су 

чланови нашег ОО успешно спроводили 

у Трговишту и свим сеоским подручјима, 
акценат је стављен на помоћ и бригу о 
најугроженијим становницима Општине. 
Одржано је и неколико веома посећених 
трибина, на којима се говорило о пробле-
мима који муче становништво и о могућим 
решењима. Поводом 8. марта, дамама смо 
на штандовима делили  цвеће и рекламни 
материјал. Можемо се похвалити и вели-
ком излазношћу грађана на бирачка места 
и резултатом од 66,91 одсто галсова.

44. КЊАЖЕВАЦ
Брига о здрављу грађана
Државни секретар у Министарству 

здравља, проф. др Берислав Векић, и по-
моћник министра, др Дарко Лакетић, по-
сетили су Здравствени центар у Књаже-
вцу и наш Здравствени савет. Мр Стана 
Божовић посетила је наш Изборни штаб, 
а потом је одржана конвенција у Дому 
културе. На Међународни дан жена, по-
дељено је више од 300 каранфила. У 
просторијама Странке организована је и 
акција добровољног давања крви, којој 
се одазвало 30 симпатизера и чланова из 
Књажевца и околних села. Подржали смо 
акцију офталмолошких прегледа грађана. 
У организацији наше Странке, изведена је 
бесплатна представа „Курсаџија“. Здрав-
ствени савет наставио је да подржава 
акције мерење притиска и шећера у крви 
становницима сеоских насеља. СНС је ос-
војила 56,67 одсто у Књажевцу, 1,5 пута 
више гласова од свих осталих странака.

45. ЧАЧАК
Улагање у ХЕ „Међувршје“
У хидроелектрани „Међувршје“ пуштен 

је у рад трећи, додатни, агрегат од 650МW. 
Покретању су присуствовали помоћник 
министра енергетике, мр Дејан Трифуно-
вић, генерални директор ЕПС, мр Алек-
сандар Обрадовић, заменик директора 
Београдских електрана, др Милан Петро-
вић, и председник Одбора за комуналну 
енергетику СНС, др Милија Булатовић. 
Повећање производног капацитета ХЕ 
„Међувршје“ део је пројекта коришћења 
капацитета Велике Мораве у периоди-
ма малих дотока. Планирана годишња 
производња је 1,7 милиона киловат сати 

Делегација ЕПС-а у хидроелектрани 
„Међувршје”

Александар Вучић потписује уговор са представницима 
фирме „Трак-лајт“ у Ћуприји
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електричне енергије. Гости из Београда 
учествовали су на трибини „Енергетика 
и обновљиви извори енергије”, чији је 
домаћин био посланик др Александар Ра-
дојевић. Наш крај означен је као изузетно 
погодан за улагање у обновљиве изворе 
енергије, мини хидроцентарале у сливу 
Западне Мораве и ветрењаче на Голији.

46. КРАГУЈЕВАЦ
За бољи положај жена
Кандидати за народне посланике СНС, 

Милета Поскурица и Биљана Стошић 
Илић, разговарали су са грађанима на 
трибини у Белошевцу. ГО СНС посебан 
акценат ставља на здравствену заштиту 
угрожених група грађана, пре свега ста-
рије популације. Јасно смо показали да 
имамо снагу и вољу да се боримо за инте-
рес жена и побољшање њиховог положаја 
у друштву. Након успешно спроведених 
акција многих месних одбора СНС, ак-
ција добровољног давања крви постала је 
пракса у ГО СНС Крагујевац.

47. ВРАЊЕ
Радна група за Пчињски округ

Више од 63 одсто бирача у Врању гла-
сало је за СНС, а за непуних месец дана 
потписано је близу 2.000 приступница. 
Александар Вучић, у пратњи Лазара Кр-
стића, Игора Мировића, Зорана Бабића  
и других сарадника, обишао је „Симпо“ и 
„Јумко“. После избора, Влада ће форми-
рати радну групу за Пчињски округ, коју 
ће предводити министар Лазар Крстић. 
Одржана је осмомартовска беседа о забо-
рављеним знаменитим Српкињама, коју 
је говорио глумац Тихомир Арсић. Орга-
низоване су трибине у Врању и Врањској 
Бањи, са грађанима је разговарао Драган 
Стевановић, државни секретар и шеф Из-
борног штаба СНС за Пчињски округ.

48. КАЊИЖА
Друго место у мађарској средини
ОО СНС Кањижа упућује речи захвал-

ности Гојку Радићу, као и господи Лаба-
ну и Јокићу на несебичној подршци то-

ком предизборне кампање. Захваљујући 
подршци целе Странке, СНС је у Кањижи, 
где живи 97 одсто Мађара, остварила од-
личан резултат, друго место, одмах иза 
СВМ. Овај успех даје нам ветар у леђа да 
још више радимо и са још већим еланом 
идемо напред.

49. ЛОЗНИЦА
Едукација омладине
Својим залагањем и пожртвованим ра-

дом у претходној кампањи, Унија омла-
динаца ОО СНС Лозница дала је велики 
допринос одличним резултатима на пар-
ламентарним изборима. Успешно реали-
зујемо пројекат усавршавања енглеског 
језика, а у припреми је програм за еду-
кацију младих за коришћење софисти-
цираних програмских пакета из области 
електронског пословања, као и проје-
кат едукације младих за писање бизнис 
планова. Планирали смо низ предавања 
из области предузетништва, како би се 
подстакао развој приватних предузећа у 
лозничком крају.

50. СРБОБРАН
Учимо да радимо бизнис планове
Потпредседник ГО СНС, Игор Мировић, 

гостовао је на трибини „Подстицај секто-
ра малих и средњих предузећа“, а затим 
је посетио штанд СНС. Грађане су посебно 
занимала питања везана за приватизацију 
Пољопривредног комбината „Елан“. Ми-
нистар је суграђанкама поделио цвеће 
поводом Дана жена, а активисти су де-
лили балоне, флајере, хемијске оловке и 
упаљаче. Одржали смо семинар о изради 
бизнис планова, са предавачима из Бео-
града, „МБС“ центра за развој пројеката. 
У акцији скидања плаката учествовао је 
већи број омладинаца и старијих чланова 
Странке.

51. СОКОБАЊА
Помоћ планинарима, пензионерима 
и фудбалерима
Активисти СНС у Сокобањи узели су 

учешће у адаптацији просторије за потре-
бе Планинарског друштва „Оштра Чука“ 
Сокобања. Такође, обезбедили смо два 
шаховска сата најстаријим суграђанима, 
пензионерима, а Фудбалском клубу „Па-
лилулац“ из Шарбановца помогли смо да 
набави комплет дресова.

52. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Новац за културу
Културном центру одобрена су сред-

ства за реализацију Међународног бије-

нала минијатуре, манифестацију „Вече 
под грмом“, за ликовни програм из обла-
сти визуелне уметности и мултимедије и 
за културну делатност деце и младих. Ди-
ректор Културног центра, Драган Арсић 
(СНС), рекао је да је Горњи Милановац, 
од шест пројеката са којима је конкурисао 
код Министарства културе, добио новац 
за четири. Потписали смо протокол о са-
радњи са Факултетом музичке уметности, 
на основу којег ћемо организовати осам 
концерата класичне музике.

53. КИКИНДА
Награда за најперспективнијег пред-
седника општине
У свечаној сали Општине Кикинда уп-

риличена је додела признања „Капетан 
Миша Анастасијевић”. Међу награђенима 

нашао се и председник кикиндске Општи-
не, Павле Марков (СНС), који је освојио 
признање у категорији „најперспектив-
нији председник општине“. Награду Мар-
кову уручио је песник Перо Зубац. На 
зиду Центра за пружање услуга социјал-
не заштите откривена је плоча посвећена 
народном посланику СНС, др Браниславу 
Блажићу. Овим чином, чланови Удру-
жења родитеља особа ометених у развоју 
„Наша кућа” желели су да се захвале би-
вшем председнику Општине на помоћи да 
деца добију адекватан дневни боравак уз 
стручну негу и пажњу.

54. АРИЉЕ
Брига о здрављу грађана
Општина Ариље, као и већина општина 

у Србији, има проблем да обезбеди адек-
ватну здравствену заштиту за становнике 
удаљених села, где живе претежно стари 
људи, којима је лекар потребан. Председ-
ник Општине, Зоран Тодоровић, са својим 

Александар Вучић у производном 
погону „Симпа“

Министар Игор Мировић у посети Србобрану

Чланови Удружења „Наша кућа“ 
открили су спомеп-плочу у Кикинди
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сарадницима, уложио је максимум напора 
да унапреди рад Дома здравља и прибави 
средства за недостајућу опрему. Велику 
захвалност дугујемо нашим секретарима 
из Министарства здравља, као и в.д. ди-
ректорки Дома здравља. Из општинског 
буџета плаћамо лекаре-специјалисте, а 
расписана је и јавна набавка за ултразвуч-
ни апарат са колор доплером и три сонде. 
Обезбеђена су средства за набавку терен-
ског, путничког и возила санитета. Почело 
се и са кречењем и уређењем просторија у 
Дому здравља, а несебичном помоћи мла-
дих полазника Уметничке школе, Дечије 
одељење улепшано је сликама цртаних 
јунака. У плану је уређење неколико сеос-
ких амбуланти.

55. КРУШЕВАЦ
Едукација о заразним болестима
Савет за здравство ГО Крушевац, пово-

дом обележавања Светског дана здравља, 
организовао је акцију „Мала бића, вели-
ка претња“, током које су представљене 
опасности које вребају од инсеката, пре-
носилаца заразних болести. Пропагандни 
материјал, дело активиста Савета, штам-
пан у више хиљада примерака, подељен је 
грађанима на два штанда. Догађај су исп-
ратили локални медији, а учланили смо и 
стотинак нових чланова.

56. ЖАБАЉ
Трибина о донирању органа
Одржали смо трибину о донирању 

органа, на којој је говорио проф. др Зо-
ран Милошевић, међународно признати 
стручњак у области трансплантације. 
Многи од присутних изразили су жељу 
да постану донори, чим буду имали тачне 
информације где и како то могу урадити. 

Проф. Милошевић истакао је непходност 
доношења нове законске регулативе, као 
и потребу афирмисања донорства у Ср-
бији. Активисти свих МО (Госпођинци, 
Чуруг, Жабаљ и Ђурђево) потрудили су 

се да суграђанкама улепшају Дан жена, уз 
пријатан разговор и мали знак пажње.

57. МАЛИ ЗВОРНИК
Основана Унија жена
Покренули смо иницијативу за осни-

вање Уније жена ОО СНС Мали Зворник. 
За 8. март млади активисти делили су 
цвеће старијим суграђанкама, чланицама 
и симпатизеркама Странке на кућну адре-
су. У посети нам је био генерални дирек-
тор Железница Србије, Драгољуб Симо-
новић, који је обилазио крак пруге Рума 
– Зворник. Уз ангажовање председника 
ОО СНС Мали Зворник, Зорана Јевтића, 
састали су се представници синдиката 
„Равнаје АД“ и власник овог предузећа, 
Бранко Миљковић, у Агенцији за прива-
тизацију, уз присуство председника УО 
Агенције, др Александра Мартиновића. 
Сусрет је резултирао измирењем дуго-
вања према радницима и држави, и наста-
вак производње. 

58. ПАНЧЕВО
Подршка Покрета ветерана 
Војводине
Покрет ветерана Војводине, који у Јуж-

ном Банату има око 4.500 чланова, подр-
жао је листу СНС. Посетила нас је Стана 
Божовић и, заједно са Жељком Сушецом 
и Сандром Божић, говорила на трибини 
„Превенција насиља над женама“, коју 
је организовао ГО СНС Панчево. Сушец 
и Божићева посетили су чланицу СНС, 
Јасмину Максимовић Станојевић, која је 
у изложбеном простору Дома културе у 
Омољици приредила изложбу цветних 
аранжмана и слика. Организовали смо 
више трибина на којима смо грађанима 
приближили програм СНС. 

59. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Проширење куће породице Ђурић
Подељени су пакетићи за децу школ-

ског и предшколског узраста у Сремској 
Рачи. Покренута је хуманитарна акција 
„Србин Србину“, у оквиру које ће бити 
проширена кућа породице Тодора Ђу-
рића из Лаћарка, која има 11 чланова, од 
којих деветоро деце. Подржали смо ак-
цију мерења холестерола, триглицерида 
и крвног притиска грађанима у Мартин-
цима, Кузмину, Босуту и Сремској Рачи. 
Отворене су просторије Удружења особа 
са Дауновим синдромом, а чланови СНС 
добровољно су дали крв. Дамама смо по-
делили осмомартовске поклоне, учество-
вали смо у формирању Земљорадничке 
задруге у Гргуревци. Градска управа за 
привреду и предузетништво потписала 
је уговоре о сарадњи са банкама Интеза, 
НЛБ и Сосијете женерал, где ће преду-
зетници моћи да добију краткорочне кре-
дите, а камату од 14 индексираних поена 
субвенционисаће Градска управа, за шта 
је предвиђено пет милиона динара. Град-
ска управа за образовање финансирала је 

велики број општинских и окружих такми-
чења основних и средњих школа, и орга-
низовала семинаре за просветне раднике.

60. ВРШАЦ
Базари здравља и трибине
Савет за здравство ОО СНС Вршац 

организовао је бројне Базаре здравља и 
подржао превентивне прегледе за мешта-
не Вршца и околине – Уљме, Избишта, За-
гајице, Шушаре, Гудурице, Великог Сре-
дишта, Павлиша... Одржана је трибина у 
Војводинцима на којој се, између осталог, 
говорило и о политици СНС према наци-
оналним мањинама и о аграрној полити-
ци. О енергетици се говорило на триби-
ни у Вршцу, а о броби против корупције 
и криминала на трибини у селу Потпо-
рањ.Трибине смо одржали и у Павлишу, 
Орешцу, Избишту, Сочици, Јабланки... У 
Центру „Миленијум“ одржана је завршна 
конвенција ОО СНС Вршац. Чланови Са-
вета за пољопривреду и развој села посе-
тили су Стражу и разговарали са 40-так 
пољопривредника. Савет за бригу о деци, 
популацији и за социјална питања, у са-
радњи са „ДОО Дарнико“, организовао је 
хуманитарну акцију, којом је омогућено 
донирање рампе Специјалној основној и 
средњој школи „Јелена Варјашки“ из Вр-
шца.

61. ЖАБАРИ
Убедљива победа
СНС је освојила 49 одсто гласова у 

Општини Жабари, у којој СПС није изгу-
била изборе од  оснивања. Одмах после 
избора, напредњаци Жабара спровели су 
акцију скидања плаката по свим МО.

62. КРАЉЕВО
Тениски центар Западне Србије
Представници ЕУ, чланови Генерал-

ног директората за пољопривреду и 
рурални развој, са представницима Ми-
нистарства пољопривреде, током посете 
Краљеву, упознали су се са потенција-
лима овог краја за развој пољопривре-
де. Чланови Директората обишли су не-
колико пољопривредних газдинстава и 
разговарали са чланом Градског већа и 
потпредседником ГО СНС, Новицом Га-
говићем, и предстваником УО Фонда за 
развој пољопривреде Краљева, Драганом 
Чорбићем. Од доласка напредњака на 
власт, из градског буџета одваја се неу-
поредиво више средстава за унапређење 
пољопривредне производње, а само ове 
године планирано је више од 82 милиона 
динара. Градоначелник Краљева, Драган 
Јовановић, са сарадницима, угостио је  те-
ниску легенду, Слободана Живојиновића, 
и представнике Тениског савеза Србије. 
Разговарало се о могућности да Краљево 
постане тениски центар Западне Србије 
и један од организатора мечева ФЕД или 
Дејвис купа, у новој спортској хали.

Напредњаци Крушевца са грађанима

Прослава 8. марта у Жабљу
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63. ЧАЈЕТИНА
Тражимо ванредне локалне изборе
Активисти СНС, одмах после избора, 

наставили су да раде и да се посвећују ре-
шавању проблема грађана. Обишли смо 
неколико МЗ и разговарали о решењима 
која би унапредила квалитет живота људи 
овог краја. Напредњаци су спремни да 
преузму одговорност за вођење Општи-
не, након вишегодишње катастрофалне 
владавине једног човека и групације око 
њега, који су, једну од најперспективнијих 
општина, довели дотле да више од десет 
година ниједан озбиљан инвеститор није 
дошао у Чајетину, а да млади свакодневно 
одлазе. Једини излаз видимо у ванредним 
локалним изборима.

64. БАЧКА ТОПОЛА
Електрификација улица

ОО СНС Бачка Топола имао је низ ак-
тивности у којима је остваривана сарадња 
са становништвом и невладиним органи-
зацијама. Са еколошким удружењем рибо-
ловаца „Језеро“ успостављена је сарадња 
око акумулационог језера Бачка Топола. 
У МЗ Томиславци електрификована је 
једна улица, док је у МЗ Горња Рогатица 

замењена и поправњена улична расвета. 
У организацији Савета жена, одржано је 
дружење чланова Странке. На Дан жена 
делили смо цвеће у четири МЗ. 

65. ЉИГ
Радови на трафо станици
На трибини коју смо организовали, у 

оквиру кампање за парламентарне избо-
ре, говорили су Милорад Грчић, председ-
ник ОО СНС Обреновац, и Дарко Глишић, 
председник Општине Уб и шеф Изборног 
штаба СНС за Колубарски округ. На ини-
цијативу заменика председника Општине 
и  председника ОО СНС Љиг, Драгана 
Лазаревића, Дому здравља у Беланови-
ци донирани су ЕКГ апарат и инхалатор. 
Ангажовањем Лазаревића, и издвојено 
одељење О.Ш. „Сава Керковић” почело је 
са радом у Дому културе, у МЗ Моравци, 
који је адаптиран за ту сврху. Захваљујући 
директору ЕДБ Лазаревац, Веселину 
Шиљеговићу, почео је обилазак и рекон-
струкција електро мреже у Љигу. Заврше-
ни су грађевински радови на трафо ста-
ници у Цветановцу, која је од изузетног 
знацаја за љишку, лазаревачку, горњоми-
лановачку и мионичку општину, као и за 
будући аутопут. Основан је Форум жена 
ОО СНС Љиг.

66. БРУС
Посета Старачком дому
Делегација ОО СНС Брус, на челу са Ра-

дисавом Предолцем, обишла је Старачки 
дом у Брусу, и уручила пригодне поклоне 
корисницима. После избора, омладинци 
СНС очистили су град од плаката. Зајед-
но са омладинцима, организовали смо 
победничку журку, на коју смо позвали и 

омладинце из Расинског округа и омла-
динце СНС Блаце.

67. ПЛАНДИШТЕ
Помоћ породицама да плате струју
Активисти ОО СНС Пландиште дели-

ли су „СНС Информатор“ на штанду на 
пијаци, дружећи се са грађанима, слу-
шајући њихове проблеме и прихватајући 
сугестије и предлоге. После одличног 
резултата на изборима (51,20 одсто), оби-
лазимо МО, захваљујемо се грађанима и 
подсећамо их да нам нису важни само кад 
је кампања. За неколико најугроженијих 
породица у МО Дужине и Стари Лец, при-
купили смо новац и решили проблем дуга 
за електричну енергију, како би се поно-
во прикључили на мрежу. Председник 
Општине, Милан Селековић, угостио је 
кошаркашице О.Ш. „Доситеј Обрадовић“, 
које су освојиле фантастично прво место у 
Србији, на такмичењу школа. За кошарка-
шице, каратисте и фудбалере, који су бе-
лежили значајне резултате, организован 
је одлазак на представу у београдском 
позоришту „Бошко Буха“. Заменик пред-
седника Општине, Ендре Сабо, уручио је 
уговоре најбољим студентима, који ће ме-
сечно примати субвенције општине, као 
помоћ и подршку школовању.

68. ПИРОТ
Глумци са грађанима
Глумац Саша Пантић и екипа „Курсаџија“ 

одржали су представу за грађане Пирота, 
у организацији ОО СНС Пирот, а затим су 
се дружили се грађанима на штандовима 
СНС у у центру града, на којима је дељен 
промотивни материјал СНС. 

69. БАТОЧИНА
Уклањање плаката, дељење флајера
ОО СНС Баточина, после избора, орга-

низовао је уклањање плаката и дељење 
флајера у којима смо се захвалили мешта-
нима на указаном поверењу. СНС је у 
Баточини освојила 35,42  одсто гласова 
грађана, што је 13. резултат у Србији.

70. УЖИЦЕ
Утакмица коалиционих партнера
Председник СНС, Александар Вучић, 

посетио је Ужице и поручио да млади мо-
рају да мењају ствари у Србији, и да се, 
својим радом и трудом, изборе за бољу 
будућност. Омладина СНС Ужица чис-
тила је град од предизборних плаката 
свих политичких странака. У хали „Вели-
ки парк“ одиграна је ревијална утакмица 

Глумац Саша Пантић дружио се са грађанима на штанду СНС у Пироту

Бачка Топола

Основан је Форум жена ОО СНС Љиг
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између коалиционих партнера листе „Бу-
дућност у коју верујемо“. Представници 
СНС, СПО, Нове Србије и СДП одиграли 
су два полувремена, по двадесет минута, 
у мешовитим саставима. 

71. БОЈНИК
Подела „СНС Информатора“
ОО СНС Бојник, одмах након избора, 

организовао је уклањање изборних пла-
ката и другог пропагандног материјала. 
Наши млади активисти поделили су „СНС 
Информатор“, а ову акцију спроводи-
мо сваког уторка у центру града, пошто 
је тада највећа фреквенција људи, због 
пијачног дана. Добар изборни резултат, 
више од 68 одсто, даје нам подстицај за 
даљи рад и борбу за бољи живот грађана.

72. ПОЖАРЕВАЦ
Настављамо да радимо
На територији Општине Пожаревац, 

СНС је освојила 50,46 одсто гласова би-
рача, а на територији Општине Костолац 
45,39 одсто. Одмах после избора, органи-
зовано је чишћење града од пропагандног 
материјала. Градски одбор састао се два 
дана након избора да размотри стање и 
управљање градским пословима. По МО 
организован је низ састанака, како би се 
чланству предочила одговорност коју је 
наша Странка преузела на себе и која се 
налази пред сваким нашим чланом. Изу-
зетан резултат на територији читаве Ре-
публике, и у нашој локалној заједници, 
схваћен је, пре свега, као разлог за повећа-
ну одговорност и приљежност у раду.

73. ОџАЦИ
Посета амбасадора Белорусије
ОО СНС у Оџацима, на челу са Гораном 

Ђаковићем, шефом кампање, подржао је 
организацију Базара здравља у Свилојеву, 
Сонти и Пригревици. Акцији је присуство-
вао и тим Савета за здравство, предвођен 
др Драганом Налчићем. Грађанима је омо-
гућено мерење притиска и шећера у крви, 
ЕКГ преглед и консултације. На позив Душа-
на Маријана, председника Општине Оџаци, 
посетио нас је Владимир Чушев, амбасадор 
Белорусије у Србији. Разговарало се о све 

успешнијој трговинској сарадњи, пре све-
га, кроз споразум о слободној трговини. 
Закључено је да постоји могућност сарадње 
у области хемијске и металске индустрије. 

74. ЋИЋЕВАЦ
После славља, правац на посао
У току кампање, наш одбор посетили су 

Небојша Стефановић, Драган Гламочић, 
Велимир Илић, Вук Драшковић, Драгољуб 
Симоновић... На изборима у Ћићевцу, 
СНС је освојила 45,54 одсто гласова бира-
ча, а победа је прослављена уз торту. Већ 
следећег дана наши активисти уклонили 
су плакате са свих јавних површина и вра-
тили се свакодневним активностима, као 
што су комуникација и помоћ грађанима. 
Тренутно радимо на томе да најмлађим 
суграђанима помогнемо да са што бољим 
успехом приведу крају школску годину.

75. ВАРВАРИН
Радни викенд на селу
У Бошњану је боравио тим лекара спе-

цијалиста из КБЦ Бежанијска коса и КЦС из 
Београда, који су бесплатно прегледали ве-
лики број мештана овог поморавског села. Бо-
шњанци су имали на располагању ортопеда, 
ендокринолога и грудног хирурга. На крају 
посете, захвалност лекарима упутио је и МО 
СНС Бошњане, који је подржао ову акцију. 

76. БЕЛА ПАЛАНКА
За бољи живот Рома
Активисти ОО СНС Бела Паланка узели 

су ушеће у прослави Дана Рома, 8. априла, 
заједно са својим члановима, припадни-
цима ромске заједнице, и свим другим 
Ромима из Беле Паланке. Ромска заједни-
ца у Белој Паланци чини 12 одсто станов-
ништва, а напредњаци ће се, кроз укључи-
вање Ромкиња у Унију жена, и разне друге 
акције, ангажовати да им се побољша ква-
литет живота. 

77. БЛАЦЕ
Обилазимо сеоске амбуланте
Савет за здравство ОО СНС Блаце, на 

челу са повереником др Срђаном Мија-
товићем, наставио је са активностима на 
терену, у виду подршке акцији бесплатних 
лекарских прегледа грађана, мерења при-

тиска и нивоа шећера у крви. У складу са 
обећањем, али, пре свега, са новим присту-
пом и одговорношћу према грађанима, чла-
нови Савета редовно обилазе села у којима 
не постоје амбуланте, где се мештани ма-
совно одазивају и исказују захвалност ло-
калној организацији СНС због бриге о њи-
ховом здрављу. Савет за пољопривреду, у 
сарадњи са Центром за едукацију и струч-
но образовање, организовао је бесплатни 
семинар о примени HACCP стандарда у 
прехрамбеној индустрији.

78. ЖИТОРАЂА
Тражимо промену локалне власти
Активисти ОО СНС Житорађа радили су 

на уклањању плаката са јавних површина, 
постављених у време предизборне кампање, 
и подели „СНС Информатора“. Остварен је 
велики број контакта са грађанима у свим 
МЗ, где су грађани исказали потребу за 
хитном променом локалне власти, коју тре-
нутно врше НДС и СРС, због њихових лоших 
резултата и убедљиве победе СНС у Жито-
рађи на парламентарним изборима.

79. АПАТИН
Бесплатни прегледи
ОО СНС Апатин подржао је бесплатне 

лекарске прегледе за више од 300 мешта-
на Пригревице, Сонте и Свилојева, и ме-
рење притиска и шећера у крви. По завр-
шетку избора, одмах смо организовали 
акцију уклањања свих плаката из града. 
Грађани су били пријатно изненађени, по-
што до сада то није била пракса ниједне 
политичке партије.

80. БЕЛА ЦРКВА
Чишћење реке Нере
Некад понос Белоцрквана, омиљено ше-

талиште у граду, данас је депонија смећа. 
Река Нера, која извире у Румунији, а про-
тиче кроз Белу Цркву, годинама је оста-
вљена на милост и немилост несавесним 
грађанима, који су, уз небригу општинских 
структура, довели до тога да прелепо ку-
палиште постане црна рупа. Чланови ОО 
СНС Бела Црква, својом акцијом чишћења, 
решили су да грађанима врате Неру онак-
ву каква је некад била. Ова акција само је 
почетак, јер ћемо наставити да уређујемо 
све запуштене просторе. Иницијатива за 
ову и све остале акције потекла је од се-
кретара нашег ОО, Фадиље Хот.

81. АЛЕКСИНАЦ
Акција скидања плаката
Активисти СНС уклањали су предиз-

борне плакате на сеоском подручју у 
алексиначкој Општини. У акцији су учест-
вовала три тима из града и неколико 
тимова омладинаца из МО већих села. 
Прикључили су нам се и мештани, који 
су констатовали да једино СНС није ле-
пила плакате на излозима продавница и 
саобраћајним знаковима, што замерају 
активистима других странака.

Александар Вучић и Никола Селаковић на трибини у Ужицу
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82. ЧУКАРИЦА
Саднице Панчићеве оморике
Др Милан Пирнат, у име Савета за здрав-

ство и социјалну политику, донирао је ин-
халатор Јовани Цветковић, чије је двоје 
деце оболело од спазматичног бронхитиса. 
Организован је хуманитарни турнир у ма-
лом фудбалу, а прикупљен новац намењен 
је социјално најугроженијим грађанима. 
Прикупљена је новчана помоћ, као и по-
моћ у виду гардеробе, за ученике Школе 
за основно и средње образовање „Свети 
Сава” на Умци. Један део новца наменили 
смо социјално угроженој породици из Ос-
тружнице. Подељена је помоћ избеглим и 
расељеним лицима. Организовали смо три-
бине на тему пољопривреде и саобраћаја, 
у МЗ Старо Жарково одржана је и еду-
кативна трибина „Превенција и болести 
коже”, на којој је предавач био је прим. др 
Александар Адамовић, а затим и трибина о 
сексуално преносивим болестима и мали-
гним обољењима женских полних органа, 
о којима је говорио др Давид Васиљевић. 
Учествовали смо у акцији уклањања дивље 
депоније на Чукаричкој падини и Рушњу, 
и чишћењу депоније на Ади Циганлији. У 
сарадњи са Саветом за екологију, МО Ста-
ро Жарково и Јулино брдо засадили су 50 
садница Панчићеве оморике, у дворишту 
обданишта „Цврчак“ на Умци, парку у По-
жешкој, у улици Недељка Чабриновића, 
Великој Моштаници и на Цераку. Уредили 
смо паркић у Железнику, у сарадњи са ЈКП 
„Зеленило“, и поставили нове реквизите и 
клупе. Постављено је осветљење на уласку 
у Рушањ. За најмлађе суграђане организо-
вана је луткарска представа у МЗ Нови Же-
лезник, а дамама на поклон организовано 
је евергрин вече. Поводом Дана жена, МЗ 
Старо Жарково организовала је представу 
„Последња песма“. Омладина је, кроз музи-
ку и разговор, промовисала политику СНС, 
а организован је и перформанс у парку у По-
жешкој, где је симболично засађено „стабло 
младих – будућност у коју верујемо“. 

83. ГРОЦКА
Водовод и гасификација
Протокол о изградњи водовода у Рито-

пеку потписали су председник ГО Гроцка, 
Зоран Марков, и в.д. директора ЈП „Бе-
оградски водовод и канализација“, Све-
тозар Веселиновић. Истог дана почела 

је и изградња мреже која ће се сукцесив-
но пуштати у рад. Отпочели су и радо-
ви на гасификацији у насељима Умчари, 
Живковац, Дражањ, Пударци, Брестовик 
и Бегаљица. У Калуђерици је отворено 
истурено одељење Националне службе 
за запошљавање, а очекује се отварање 
општинских испостава служби за катастар, 
урбанизам и ПИО фонда. За становнике 
Гроцке, од 10. марта, важе карте до свих 
железничких станица у Београду, и више 
се неће куповати преседачке карте у Рес-
нику. Овај договор постигнут је између ру-
ководства ГО Гроцка и Железница Србије. 
Обновљен је поптуно уништени мобилијар 
парка код Летње позорнице, обновљене су 
три парковске гарнитуре, изграђене две 
нове, постављене канте за отпатке, уређе-
не стазе и посађено зеленило и дрворед. У 
Винчи, код старе школе, реновиран је пар-
кић, чиме је комплетиран пројекат „Повра-
так младости“ Канцеларије за младе.

84. ПАЛИЛУЛА
Сајам женског предузетништва
Активисти ОО СНС Палилула чистили 

су приобаље Дунава у улици Маршала 
Тита у Вишњици, иза основне школе, код 
окретнице аутобуса 32. На Ташмајдан-
ском платоу (у продужетку фонтане и 
споменика) отворен је Сајам женског пре-
дузетништва, на којем су били изложени 
различити производи претежно кућне ра-
диности. Очистили смо терен на коме су 
лепљени плакати на територији свих мес-
них одбора, а сакупљени папир одложили 
смо у отпад.

85. ЛАЗАРЕВАЦ
Нови семафори, проширење 
коловоза
Активисти СНС у Лазаревцу организова-

ли су лепљење плаката, постављање бане-
ра, као и бројне штандове у главним ули-
цама. Грађанима смо поклонили бесплатни 
концерт групе „Амадеус бенд“, у сали СРЦ 
„Колубара“. Организоване су бројне акције 
сређивања, кречења, а после више година 
положен је камен темељац за изградњу ис-
точне трибине ФК „Колубара“. Поклон да-
мама била је прослава 8. марта у ресторану 
„Кале“ у Степојевацу. Вечери, која је орга-
низована поводом Дана жена, присуство-
вао је и потпредседник ГО СНС и председ-
ник Градског одбора Београд, др Небојша 
Стефановић. Постављени су семафори на 

раскрсници улица Дула Караклајића и Воке 
Савића, ради се проширење треће коло-
возне траке у улици Дула Караклајића, 
тротоар у улици Стефана Немање, и сани-
ра се раскрсница улица Стефана Немање 
и Ђорђа Ковачевића. МЗ Душан Петровић 
Шане, уз подршку директора РБ „Колуба-
ра“, Милорада Грчића, и заменика председ-
ника Општине Лазаревац, Бојана Стевића, 
започела је изградњу игралишта и теретане 
на отвореном у насељу Трећа МЗ.

86. МЛАДЕНОВАЦ
Централни скуп избеглих и 
расељених
Савет за избегла и расељена лица СНС 

у Младеновцу организовао је Централни 
скуп свих избеглих, расељених и прогна-
них из република бивше Југославије и са 
КиМ.  У МЗ Велика Иванча подржали смо 
акције мерења шећера и крвног притиска 
и давање савета о правилној употреби 
лекова. У великој сали ГО Младеновац 
одржали смо трибину „Пољопривреда и 
начин унапређења аграра“. У знак захвал-
ности за поверење које су Младеновчани 
дали СНС и Александру Вучићу, грађани-
ма смо делили цвеће. Министарка Зорана 
Михајловић и секретар Привременог орга-
на, Горан Весић, разговарали су са радни-
цима „Керамике“, „Минела“ и грађанима 
Младеновца, како би се решили проблеми 
предузећа и очувала радна места. 

87. НОВИ БЕОГРАД
Посета Геронтолошком центру
Активисти ОО СНС Нови Београд, пред-

вођени потпредседником ИО СНС, Алек-
сандром Јовичићем, и повереником ОО 
СНС Нови Београд, Милинком Величко-
вићем, посетили су Геронтолошки центар 
Београд, на Бежанијској коси, разговарали 
са најстаријим суграђанима и поделили 
им поколне. Наши омладинци очистили су 
места за плакатирање и стајалишта на Но-
вом Београду од пропагандног материјала, 
а акцију је предводио Иван Цветановић. 
Активисти, предвођени Вањом Удовичићем 
и Милинком Величковићем,  очистили су 
дечије игралиште у насељу Павиљони. СНС 
много пажње посвећује деци и омладини, 
а овом акцијом указали смо да је потребно 
обнављати запуштена игралишта.

88. ОБРЕНОВАЦ
Ускоро нови вртић
Организовали смо низ трибина у Ора-

Почели радови на 
територији Општине 

Гроцка

Изутетно посећена трибина у организацији ОО СНС Палилула
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шцу, Мислођину, Уровцима, Ушћу. Савет 
за здравство одржао је трибине у Дрену 
и Дражевцу, на тему превенције рака гр-
лића материце. Др Бојан Пешић нагласио 
је значај оваквих скупова, јер је рак грлића 
материце један од водећих карцинома. 
Разговарали смо са суграђанима на број-
ним пунктовима у главним улицама. На 
Међународни дан жена, омладинаци СНС 
дамама су даривали руже. Захваљујући 
Привременом органу Београда, наставље-
ни су радови на обданишту у Стублинама. 
Градња је започета 2008, план је био да 
буде завршена за годину дана, а уместо 
тога радови су обустављени 2012. Према 
речима Горана Весића, секретара Привре-
меног већа, на завршетку вртића инсисти-
рао је Милорад Грчић. 

89. САВСКИ ВЕНАЦ
Трибине о „Београду на води“ и 
трудницама
OО СНС Савски венац организовао је 

трибину „Београд какав заслужујемо“, на 
којој је било речи о важности пројекта 
„Београд на води“, који ће бити изграђен 
на територији наше Општине, а гост је био 
Александар Јовичић, потпредседник ИО 
СНС. На другој трибини током марта, гост 
је био др Небојша Стефановић, председ-
ник Градског одбора Београд СНС, а тема 
је била брига о будућим мајкама, трудни-
цама, породиљама и породици. На триби-
ни је било речи о укидању кладионица у 
близини школа, правима запослених труд-
ница, унапређењу школског система...

90. СОПОТ
Трибина о водоснабдевању
Активисти ОО СНС Сопот организова-

ли су изузетно посећену трибину на тему 
водонсабдевања Раље и Губеревца, уз по-
моћ Комуналног савета СНС ГО Београд. 
Активно смо учествовали у свим предиз-
борним активностима.

91. СТАРИ ГРАД
Привредни развој Београда
На штанду Савета за омладину ОО СНС 

Стари град, са грађанима је разговарао 
Предраг Перуничић, државни секретар. У 
Дому омладине одржана је изложба „Ино-
вације у функцији напретка“, коју су ор-
ганизовали Савез проналазача Београда, 
Савез проналазача Србије и Савез прона-
лазача Војводине, а логистику су пружи-
ли општински Савет за културу и Савет за 
информисање. Организовали смо песнички 
перформанс „Тренутак поезије“, поводом 
Дана жена, у Скадарлији, испред куће Ђуре 
Јакшића. Најлепшу љубавну поезију гово-
рили су глумци Народног позоришта, Ди-

митрије Илић и Предраг Милетић, и глумац 
позоришта „Пинокио” Борко Сарић. Савет 
за здравство, поводом недеље борбе про-
тив рака, организовао је трибину „Превен-
ција карцинома дојке и грлића материце“, 
а предавачи су били др Дубравка Миљуш и 
др Маријана Пешић. Кандидати за градске 
одборнике Србислав Филиповић и Милица 
Куреш, као и одборник у СО Стари град, На-
таша Трајковић, разговарали су са грађани-
ма о проблемима житеље Скадарлије. Савет 
за туризам и Савет за културу организовали 
су панел дискусију „Принципи одрживог 
развоја Београда - елементи стратегије и па-
радигме“, а предавачи су били проф. др Ми-
ленко Џелетовић, Радослав Вујовић, Горан 
Јанковић, дипл. инж. Владимир Спасојевић 
и Драган Стевановић. Трибину „Привредни 
развој Београда - изазови будућности“ от-
ворио је Радослав Марјановић, председник 
Савета за омладину ОО СНС Стари град, а 
предавачи су били проф. др Миленко Џеле-
товић, Драшко Марковић, Небојша Стојано-
вић и Влада Маринковић.

92. ВРАЧАР
Помоћ социјално угроженим 
породицама
ОО СНС Врачар одржао је трибину на 

којој су учествовали др Небојша Стефа-
новић, Јадранка Јоксимовић, Александар 
Јовичић, Владимир Ђукановић и Алек-
сандар Марковић. Напредњаци Врачара 
показали су још једном бригу о социјал-
но угроженим породицама, којима смо 
уручили хигијенске призводе и кућне 
потрепштине. Председник ОО, Алексан-
дар Марковић, најавио је наставак ових 
акција. Подржали смо бесплатне прегледе 
за старије суграђане, који су обухватали 
мерење притиска, холестерола, триглице-
рида и шећера у крви. 

93. ЗЕМУН
Скидање плаката
Активисти нашег ОО почели су са ски-

дањем плаката свих странака и чишћењем 
Земуна. Тиме је СНС испунила обећање 
дато грађанима пре избора, да ће, после 
кампање, скинути све плакате.

94. ЗВЕЗДАРА
Помоћ старијим суграђанима
Наши активисти били су веома активни 

у марту, спровели смо низ акција, помага-
ли смо старијим суграђанима, решавали 
смо комуналне проблеме, наши правници 
давали су бесплатне правне савете, дру-
жили смо се са комшијама на штандовима, 
огранизовали смо бројне манифестације.

95. ВОЖДОВАЦ
Помоћ за тројке
Представници Општине Вождовац 

учествовали су у акцији уклањања предиз-
борних плаката. На иницијативу грађана, 
организовано је чишћење језера Бела река 
у Рипњу. Акција „Разговор са председни-
цима кућних савета“ настављена је и у мар-

ту, у свечаној сали Општине, а циљ је да 
грађани директно изложе своје проблеме 
општинском руководству и представници-
ма ЈКП, како би се што брже нашла решења. 
Поводом свечаности „Најуспешније жене 
Вождовца“, председник Општине, Алек-
сандар Савић, са члановима Већа, уручио 
је мајци једномесечних тројки 100.000 ди-
нара из сопствених средстава.

96. СУРЧИН
Контрола здравља
Подржали смо акције мерења притиска 

и шећера у крви грађанима, у просторија-
ма ОО Сурчин и просторијама МЗ Бечмен. 
Организовали смо и акцију добровољног 
давања крви у просторијама МЗ Јаково, 
којој се одазвало 55 суграђана. На Међуна-
родни дан жена обишли смо наше чланице 
и поделили цвеће. МО Сурчин и Добанов-
ци делили су цвеће на штандовима. Унија 
жена СНС Сурчин поделила је флајере „Ко-
лико водимо рачуна о здрављу“.

97. РАКОВИЦА
Семафори, асфалт, паркови
На раскрсници Варешке, Челебићке и 

улице Прве шумадијске бригаде постављен 
је семафор. На инсистирање Општине Рако-
вица, ЈКП Београд пут асфалтирао је улице 
Усек и Реснички пут. Општина, у сарадњи са 
Железницама Србије, израдила је пројекат 
обезбеђивања пружног прелаза у насељу 
Љубиша Јеленковић у Реснику. У сарадњи 
са ЈКП Београдски водовод и канализација, 
израђен је пројекат фекалне канализа-
ције у истом насељу. Председник Општи-
не, Милосав Миличковић, донирао је два 
пројектора, кошеве са таблама и дресове 
за женску фудбалску екипу 15. Београдској 
гимназији. Сопственим средствима финан-
сирао је и одлазак две талентоване ученице 
у ИС Петница. Савет за здравство подржао 
је Саветовалиште за здрав живот и бесплат-
не лекарске прегледе за становништво. ОО 
СНС Раковица донирао је инвалидска ко-
лица породици на Видиковцу, а суграђанки 
са Петловог брда, која болује од дијабете-
са, дониран је апарат за мерење шећера. У 
наставку акције „Паркићи за све“ уређена 
је зелена површина у улици Усек у насељу 
Кијево. На Другом међународном ракович-
ком карневалу учествовало је више од 45 
група, са више од 2.000 карневалиста.

Александар Савић, председник 
Општине Вождовац, са бебама

Трибина на Старом 
граду

Звездара Раковица
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Гувернер Народне банке Србије, Јорго-
ванка Табаковић, изјавила је да ће цен-

трална банка бити врло активна у спро-
вођењу економских мера, које је најавио 
лидер СНС, Александар Вучић, али да 
никада неће доћи до злоупотребе моне-
тарне политике. 

„Ни за ових годину дана и осам месеци 
никада нисмо имали никакав притисак, 
захтев, добронамерни савет, ни прећутно 
очекивање да урадимо посао, који је, ус-
твари, посао Владе, употребом или злоу-
потребом монетарне политике. Основни 
циљ НБС је стабилност цена, али и подр-
жавање мера економске политике Владе. 
Зато ћу ја, са својим тимом, радо помоћи 
мерама које је предложио Александар Ву-
чић. Централна банка ће одржавати курс 
динара тако да на њега не могу да утичу 
никакве шпекулантске намере, или нечији 
интереси“, истакла је гувернер Табаковић.

НБС ће помоћи у спровођењу 
мера Александра Вучића

ЈОРГОВАНКА ТАБАКОВИЋ, 
гувернер НБС

ЖЕНСКА СТРАНА

На трибини посвећеној насиљу над 
женама, коју је организовао ГО СНС 
Панчево, говорили су мр Стана Божовић, 
председница Савета за бригу о деци, 
популацији и социјална питања, Сандра 
Божић, председница Уније жена Панче-
во и Жељко Сушец, председник ГО СНС 
Панчево. На скупу су изнети подаци да 
се сваке године у Панчеву забележи око 
200 случајева насиља у породици, а да у 
Србији од последица насиља, сваке не-
деље, страда једна жена.

„Насиље је огроман проблем у Србији, 
зато морамо превентивно да причамо 
и едукативно да делујемо. Најваж-
није је да жене оснажимо економски, 
политички, да се побринемо да имају 
перманентно образовање, да бринемо 
о њиховом здрављу и да изменимо не-
гативну слику о женама у медијима. На 
томе ћемо интензивно радити“, истакла 
је Стана Божовић.

ПАНЧЕВО

Против насиља 
над женама

Парламентарна скупштина Савета Европе усвојила је резолуцију којом 
је руској делегацији ускраћено право гласа до краја јануара 2015. године, 
а за коју је делегација Скупштине Србије различито гласала – посланици 
СНС и СПС су били против, ДС и УРС за, а ЛДП уздржан.

„Што се тиче ситуације у Украјини, имали смо препоруке да гласамо 
онако какав је став државе Србије. Сви смо гласали уздржано, а што се 
тиче увођења санкција према Руској Федерацији, препорука је била да 
се гласа против”, каже шефица српске делегације, Александра Ђуровић 
(СНС). По њеним речима, нису сви посланици гласали у складу са том 
препоруком, јер су се неки руководили ставом политичких група у СЕ 
којима припадају.

АЛЕКСАНДРА 
ЂУРОВИЋ, шефица 
српске делегације 
у ПС СЕ

Мр Стана Божовић и Сандра Божић, 
председница Уније жена ГО СНС Панчево

Гласали смо у 
складу са ставом 
државе Србије
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ЖЕНСКА СТРАНА

Маја Гојковић изабрана је за председницу Народне 
скупштине Републике Србије 23. априла 2014. го-
дине, и трећа је жена на месту председника пар-

ламента. У својој богатој политичкој каријери обављала је 
многе важне дужности, а посебно је остало упамћено то 
да је 2004. године постала  прва жена градоначелник Но-
вог Сада, и прва градоначелница изабрана на непосред-
ним изборима у Србији. На питање 
да ли је њен избор за председницу 
Народне скупштине још један корак 
у јачању жена у српској политици, 
Маја Гојковић одговара:

- Указано ми је велико поверење 
избором за председника Народне 
скупштине. Чињеница да је једна жена 
постала прва међу једнакима, намеће 
ми додатну одговорност и обавезу  
да дам свој максимум и конкретним 
делима покажем да су жене у Србији дорасле свакој функ-
цији, и сваком послу. Када сам постала градоначелник Но-
вог Сада сматрала сам то сигналом охрабрења свим женама 
које се баве политиком. Мој избор за првог човека, односно 
прву жену парламента, волела бих да доживе као доказ да, 
ако су жене  предане, вредне, упорне и ако су спремне да се 
непрестано усавршавају и  уче, одна ће се изборити за своје 
место. Искрено верујем да је у Србији много таквих жена.

Да ли већ имате идеју како може да се унапреди рад 
српског парламента? Који ће вам бити први потези?

- Први кораци су већ направљени. Конституисан је 
парламент, усвојени су  закони о Влади и министарст-
вима, изабран је председник Владе и његов  кабинет. 
Спремна сам да дам свој допринос унапређењу рада 
парламента. Основни циљеви су ми наставак развоја 
демократије, политичке толеранције и једнакости свих 
народних посланика. Мој претходник, др Небојша Сте-

фановић, оставио је добар темељ 
који морамо надограђивати, и то 
сви. Очекујем тимски рад и ве-
рујем да слику о парламенту не 
може да креира један човек, и зато 
желим ту одговорност да поделим 
са свима. 

Нисте били одушевљени када 
су вам новинари својевремено 
дали  надимак „челична лејди“. 
Како сад на то гледате, после то-

ликих година на политичкој сцени?
- Сада бих са задовољством прихватила тај надимак, 

само из једног разлога. У данима који су пред нама сви би 
требало да се наоружамо челичном вољом и решеношћу 
да свако да максимум на свом пољу, као бисмо искорачи-
ли из економске ситуације у којој се налазимо. Сигурна 
сам да је свима јасно да су пред нама дани рада, усредс-
ређености и упорности, и само ако наша воља  буде че-
лична, а ми јединствени у намери да дамо свој максимум, 
оставарићемо све зацртане циљеве.

- Основни циљеви су ми наставак 
развоја демократије, политичке 
толеранције и једнакости свих 
народних посланика. Мој 
претходник, др Небојша 
Стефановић, оставио је добар 
темељ који морамо надограђивати, 
и то сви

МАЈА ГОЈКОВИЋ, председница 
Народне скупштине Републике Србије 

Потребни су нам 
челична воља 
и много рада



30 |  СНС ИНФОРМАТОР 14/2014

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

ПАЛИЛУЛА

Напредњаци - хаус мајстори помагали старима

Републички фонд за здравстве-
но осигурање, на чијем челу је 
напредњак проф. др Момчило 

Бабић, проширио је рад телефон-
ског саветовалишта „Деца Србије“, 
које више није доступно само труд-
ницама и породиљама у Београду, 
већ женама у још 25 градова Србије. 
РФЗО је ангажовао искусне меди-
цинске сестре и за више стотина њих 
организовао додатну едукацију за 
рад у телефонском саветовалишту, 
како би што стручније помагале бу-
дућим мајкама да остваре здраво 
материнство и да се правилно брину 
о деци. ИТ сектор РФЗО развио је 
и посебну апликацију, захваљујући 
којој сестре у сваком тренутку имају 
увид  у картон корисника, историју 
саветовања, анамнезу... Телефон-
ско саветовалиште ради 24 сата, а 

Бесплатно саветовалиште 
за труднице и породиље

РФЗО

бројеви телефона саветовалишта у 
градовима налазе се на сајту РФЗО.  

Републички фонд за здравствено 
осигурање израдио је и бесплатни 
софтвер „Пронађи лек“, који је омо-
гућио грађанима Србије да сазнају 

у којој апотеци могу подићи лек на 
рецепт. Обележавањем своје лока-
ције на мапи и уношењем имена лека, 
грађани се могу информисати у којих 
пет најближих апотека, у односу на 
локацију на којој се налазе, могу по-

дићи лек. Такође, грађани могу пог-
ледати и стање тражених лекова по 
апотекама у плану мреже. Апликација 
се може бесплатно преузети преко 
адресе play.google.com, под називом 
„РФЗО Апотеке“.

Активисти МО СНС из Крњаче по-
прављали су инсталације, кречили 
и чистили животни простор најуг-
роженијим комшијама, који то нису 
у стању сами да ураде. Такву помоћ 
организовали смо и за најстарије 
становнике Карабурме, у акцији 
„Хаус мајстори“. У ромском насељу 
у Падинској Скели, на иницијативу  
ОО СНС Палилула, уз помоћ при-
ватне донације, насули смо туцаник 
на неасфалтиране делове пута. За-
почели смо преуређење рекреатив-
них терена и паркића за најмлађе, 
у оквиру МЗ Борча 3, а акцијама се 
прикључио и Александар Јовичић, 
потпредседник ИО СНС.

Чланови ОО СНС Палилула поправљају 
инсталације старијим суграђанима

РФЗО у служби грађана: Флајери са обавештењима о новим могућностима
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БЕОГРАД

СНС свакодневно 
помаже грађанима

У седиште Српске напредне странке 
свакодневно долазе грађани у потрази за 
решењем неког  проблема који их мучи. Са 
њима, у име председника Странке, Алексан-
дра Вучића, разговара Александра Павиће-
вић.

„Долазе нам људи којима је потребна ху-
манитарна помоћ, они којима је у претход-
ном периоду учињена нека неправда и који 
верују да једино СНС и Александар Вучић 
могу да им помогну да реше проблеме. Сва-
кодневно се трудимо да оправдамо пове-
рење грађана“, истиче Павићевићева, и каже 
да у седиште Странке долази и све више 
доктора наука, људи који су се усавсршавали 
у иностранству, а никада нису били чланови 
ниједне странке, а сада желе да се укључе 
и да, својим знањем и залагањем, помогну 
СНС и Србији.

ПАНЧЕВО

Помоћ за децу са 
сметњама у развоју

Државна секретарка у Министарству енергетике, развоја и 
заштите животне средине, мр Стана Божовић посетила је Школу 
за основно и средње образовање „Мара Мандић“ у Панчеву, где 
се образују и васпитавају деца са сметњама у развоју. Директор 
Бранко Куриљ пожалио се на недостатк простора, јер школу по-
хађају ученици са комплекснијим тешкоћама.

„Неопходни су специфични услови и простор за рад попут 
простора за сензорну и монтесори собу, простор за физиотера-
пеута, психомоторног реедукатора, фискултурна сала“, рекао 
је Куриљ, а Стана Божовић је обећала скору помоћ, и истакла 
да ће приоритети нове Владе бити реформа образовног систе-
ма и друштвена брига о деци.

АЛЕКСАНДРОВАЦ

Пакети за угрожене 
у жупским селима

Активисти ОО СНС Александровац почели су да обилазе со-
цијално угрожене породице у жупским селима и додељују им па-
кетe са основним животним намирницама. Посетили су и Друштво 
за помоћ ментално недовољно развијеним особама у Алексан-
дровцу, и мало им улепшали дан скромним поклонима.

Торта у знак захвалности за помоћ породици 
Стефановић

Напредњаци молери на Палилули

Активисти ОО СНС Александровац уручују поклоне 
суграђанима



Док је премијер Александар Вучић 
износио експозе пред народним 
посланицима, у недељу, 27. априла 2014. 
године, испред Дома Народне скупштине 
у Београду, окупило се више десетина 
хиљада грађана који су чекали да 
поздраве премијера и чланове нове Владе 
Републике Србије.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


