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УВОДНИК
Драги пријатељи,
Пред вама је први број „СНС Информатора“, гласника
Српске напредне странке, који смо покренули да бисмо
се узајамно обавештавали о ономе шта радимо, о идејама,
пројектима и корацима које чинимо како бисмо унапредили
живот свих грађана и од Србијe створили модерну, успешну
земљу.
Дошло је време да покажемо шта можемо да урадимо,
колико смо озбиљни, одговорни и решени да променимо
систем у Србији, који би допринео, не само уласку наше
земље у ЕУ, већ и промени начина размишљања.
Више пута сам истицао да човек може искључиво умом и снагом своје свести да постигне
фантастичне резултате. Не зависи успех само од новца, других људи, средстава... Успех
зависи од нас самих, од снаге нашег ума, марљивости, посвећености, способности. То је
оно што је Србији потребно.
Наша земља из тешке економске кризе може да изађе само енергичним и преданим
радом. У томе покушавам да пружим лични пример, али и од вас тражим да пронађете
снагу у себи и да заједно чинимо оно што је најбоље за државу, за нас саме. Хоћу да вас
замолим да будете довољно марљиви и посвећени, трпељиви и стрпљиви, и да радимо
увек више.
Данас, на радост већине грађана, постављају се основе уређеног система. Сада је
јасно да се прекида са досадашњом праксом комбинација, пријатељстава, табуа,
недодирљивости, пљачкања. Са државом нема нагодби и нико, ни на који начин, не
може да заустави ово што смо почели, јер држава мора бити јача од коруптивног
система.
У Србији коначно постоје воља и спремност да се бори против корупције и да се створе
озбиљне и независне институције. Време је да се земља излечи од тешке болести. Клупко
је почело да се одмотава, а ово је тек почетак. Позивам вас да заједно идемо даље.
Свестан сам да се тешко живи. Један од начина да се побољша положај свих нас јесте
приближавање Европској унији и њеним вредностима, али никада, и никоме, нећемо
дозволити да понижава Србију. Зато прагматично и рационално инсистирамо на
добијању датума за почетак преговора. Наши пријатељи из целог света, који су спремни
да улажу, морају знати да је Србија постала сигурна земља. Само тако ће се отворити
врата инвестицијама, наша привреда ће кренути напред, људи ће се запослити.
Доста је било одлагања и чекања. Боље време неће доћи само, ми морамо да га
створимо.
Београд, април 2013.
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ПОКРАЈИНСКИ ИЗБОРИ

Игор Мировић:
Тражимо да Бојан Пајтић
поднесе оставку
Захтев покрајинског премијера Бојана Пајтића да Скупшина
Војводине донесе Декларацију о заштити уставних и
законских права АП Војводине, још је један разлог да се
што хитније распишу ванредни избори за Скупштину АП
Војводине, јер је актуелна покрајинска власт, коју предводи
Демократска странка, потпуно изгубила легитимитет.
„Војводина није приватна својина једне политичке партије
и није тачно да је став грађана да су им нарушена Уставом
загарантована права, како се наводи у Декларацији. То
је политички памфлет иза кога не стоје грађани. Највећу
одговорност за стање у Војводини сноси покрајинска
Влада, која је уништила све чега се дохватила. Покрајинска
већина функционише у формалном вакууму. Уставни
суд је оспорио битне одредбе Закона о надлежности
АП Војводине, пред Уставним судом је у току и оцена
уставности Статута АП Војводине, а у практичном смислу
актуелна покрајинска власт изгубила је легитимитет
због бројних злоупотреба. Фондови којима Војводина
располаже практично су на издисају. Финансијски капитал
у Развојној банци Војводине, робни фондови у Дирекцији
робних резерви, новчани капитал у Фонду за капитална
улагања, са бројним недозвољеним политичким упливима у
раду тих фондова, практично су пред колапсом“, каже Игор
Мировић, потпредседник Главног одбора Српске напредне
странке и председник Савета СНС за Војводину.
По његовим речима, на недавним изборима за покрајинске
посланике у четири града у Војводини, Зрењанину,
Србобрану, Врбасу и Ковину, грађани су гласали за
представнике опозиционих странака, што је још једна
потврда да је легитимитет актуелне већине потпуно
изгубљен. А када нема легитимитета, нема ни демократских
услова за обављање јавних функција.

„Као први формални корак ка расписивању ванредних
покрајинских избора тражимо да Бојан Пајтић, председник
Владе АП Војводине, поднесе оставку. Шта још треба да се
деси, осим недостатка формалног оквира, осим видљивих
злоупотреба, и осим јасног изражавања незадовољства
грађана на ванредним изборима у четири изборне
јединице, да и Војводину захвати талас промена, онакав
какав грађани очекују?“, каже Мировић, и наглашава да
захтев Српске напредне странке има генерални карактер,
да није усмерен ка појединцу или ка политичкој странци,
пре свега, већ ка променама које треба да омогуће бољитак
грађана Војводине.
Покрајинска власт, како наглашава Мировић, мора да
се промени због одговорности за све што је чинила у
претходним мандатима, а што је опустошило некада
најперспективнију и најбогатију регију Србије. Дијалог
о овом питању отворен је у Скупштини Војводине
крајем марта, на заједничкој седници представника
свих политичких странака, свих посланичких група, са
руководством Скупштине Војводине. То је била прва,
иницијална размена аргумената, а Српска напредна странка
очекује оставку војвођанског премијера Бојана Пајтића,
како би се расписали ванредни покрајински избори на
којима би грађани показали шта мисле о тренутној власти.
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АКТИВНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА СТРАНКЕ
Конференција за новинаре у Влади Републике Србије

Председник Српске напредне странке, Александар Вучић,
поручује:

Србија више нема времена за чекање!
Србија је, победом председника Николића и
формирањем Владе, кренула у болне промене.
Земља није више могла да издржи замрзавање
тешких политичких конфликата, пљачку, разарање
државне имовине, медијско хвалисање политичара
и свакодневно пропадање нације. Ухватили смо се у
коштац са најтежим проблемима у сфери КиМ, борби
против корупције и криминала, и обрачуну са нашим
навикама, каже Александар Вучић, председник Српске
напредне странке и први потпредседник Владе.
Борба против корупције и криминала
Наш унутрашњи систем је злочиначки подешаван
да одовара само интересима неколицине богатих.
Држава се није реформисала, чистила и обрачунавала
са корупцијом, јер је за рачун неких богаташа и
сама била корумпирана. Зато каснимо 20 година за
развијеним светом. Сада желимо да покажемо да се
у промењеној Србији криминал не исплати. Политика
нулте толеранције и неселективности основ је борбе
против корупције и криминала. Од 1. августа 2012.
до 10. марта 2013. године, само из 24 предмета,
поднете су кривичне пријаве и допуне против укупно
115 лица, а 89 лица је лишено слободе. Укупна штета
по кривичним пријавама је 79.841.776.302 динара,
а укупна имовинска корист извршеним кривичним говоре да су политички прогони. У којој то земљи
делима 60.294.420.802 динара. Иако тек предстоје можете да добијете кредит од 3,5 милиона евра, без
судски поступци, довољан је само овај податак да се обезбеђења и гаранција!?
види колико озбиљан посао је урађен.
Решење питања Косова и Метохије
Није важно ко којој странци припада
У новијој српској историји нисмо имали сложенију
То што ће неко да врши свакодневни медијски и озбиљнију политичку ситуацију. Традиционално
притисак на државу и да понавља да је у питању Срби признају само две верзије Косова, ону цара
политички прогон, неће нас ниједног тренутка Лазара и ону Вука Бранковића. Ми, данас, неколико
зауставити. Држава има Устав и законе који морају да векова касније, трагамо за трећим решењем. Свака
се поштују, и није важно ко којој политичкој странци политичка одлука има своју цену. На нашу генерацију
припада. Смешно ми је када чујем за које предмете пала је претешка одлука да упоредимо цену нечега
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што за нас представља безмерну вредност, са нашом
спремношћу да је платимо. Да ли смо спремни да је
платимо? Ја кажем да. Спремни смо да платимо, а за
узврат тражимо да наш народ може да опстане на
својим огњиштима, тражимо онолико колико остали
народи одавно имају.

Заслужили смо поштовање ЕУ и датум

Ова Влада је за шест месеци урадила више, и на
путу европских интеграција, него претходне владе
у 12 година. Нећемо никога да молимо. Мислимо
да смо радом, трудом, ангажманом и посвећеношћу
заслужили поштовање ЕУ и датум за добијање
преговора. Наша је намера да земљу реформишемо,
Компромиси због наше деце
да себе променимо, да идемо напред. Очекујемо од ЕУ
Правићемо компромисе јер је то важно за будућност признање за то, а ако нам га не дају, нека нам објасне
Србије, за нашу децу. Али, ти компромиси имају због чега, кад су, у извештајима о раду ове Владе,
границе. И зато тражимо од представника ЕУ, САД и оцене неупоредиво повољније него за све претходне.
свих фактора на међународној сцени да нам покажу
да не желе, као ни ми што не желимо, унижење и Избори
уништење Србије. Тражимо да Србија не буде једина
уцењена и да се не тражи од Србије да прихвати У овом тренутку има много важнијих тема од избора,
сопствено укидање. Не можемо да решавамо техничке а више пута сам позвао оне који на њима инсистирају
проблеме док не решимо три кључне ствари: питање да нам кажу да ли их желе или не. Из једне странке
полицијских снага, правосуђа и неприсуства косовских појавили су се пре подне са тим да желе изборе, а
поподне их је демантовао њихов председник и рекао
оружаних снага на деловима територије.
да не желе, вероватно док траје све око Косова и
Метохије. Ако кажу да Влада нема легитимитет, увек
Србија више нема времена
ћемо им пружити прилику.
Договор морамо да постигнемо у наредном периоду,
свеједно да ли 2. априла или 2. септембра. Србија Преговори са Бриселом
више нема времена. Неко ће рећи да смо већ изгубили
15 година и да можемо још, али ми више не можемо да Нећемо потписати оно што не уважава ни минимум
губимо време. Морамо да имамо индустријски раст ове наших националних инетреса, али хоћемо да
године, да покренемо земљу напред и да постигнемо наставимо разговоре и покушамо до решења да
стигнемо што пре. Веома сам разочаран понудом ЕУ и
договор.
то сам им рекао, али то не значи да треба да затворимо
врата Европској унији. Српска напредна странка неће
Будућност и прошлост
нанети штету српским националним интересима,
али нећемо да водимо Србију уназад, у прошлост, у
Мораћемо да разговарамо и једном да постигнемо
пропаст, у изолацију. Хоћемо да наставимо разговоре
историјски споразум са Албанцима. Време је да у
са Приштином, јер не постоји друго решење. Тражимо
Србији почнемо да размишљамо о будућности. О само нешто већа права за наш народ на КиМ, нешто
митовима, легендама и нашој историји увек ћемо што није понижење, што није увреда. Надам се да
говорити на часовима, у медијима, на приредбама, неће бити негативне реакције из Брисела зато што
али морамо да размишљамо о будућности наше морају да поштују труд људи који се искрено боре,
деце, о послу, о ономе шта можемо да им понудимо. који никога не лажу, који никога не обмањују, који су
Наравно да они који немају прошлост, тешко да имају урадили много више у протеклих шест - седам месеци,
будућност. Зато сам рекао да постоје ограничења него неки у претходних шест година. Ако нису у стању
преко којих не можемо прећи. Не можемо да то да цене, нека кажу да смо лоше радили, да се нисмо
прихватимо „ништа”. Тражимо „нешто” да би наша борили, да нисмо покушали, или да нисмо дали све од
деца имала будућност. Свака одлука биће тешка себе. Рекао сам им то у лице.
и свака одлука биће критикована, али такву цену
морамо да платимо и спремни смо да платимо.
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СНС У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ
Представљамо Јужнобачки округ
Површина округа: 4.015 км2
Број становника: 603.244
Општине: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј,
Беочин, Србобран, Врбас, Жабаљ, Нови Сад, Тител, Темерин
и Сремски Карловци, унутар којих се налази 77 насеља
Седиште округа: Нови Сад
Привреда: Пољопривреда и прерада пољопривредних
производа
Најперспективније области: Нови Сад и Бачка Паланка
(50% улагања АЛ Дахре је на територији ове општине )
Проблеми: незапосленост, лоша приватизација, комунални
проблеми, запуштена инфраструктура у мањим општинама
Српска напредна странка врши власт у општинама:
Нови Сад, Бачка Паланка, Бечеј, Тител
Путеви
Јужнобачки округ смештен је у средишњи део Панонске
низије, у северном делу Србије. Има прворазредни
саобраћајни значај, испресецан је међународним,
магистралним, регионалним и локалним путевима. Поред
главног пловног пута реке Дунав, Коридора 7, кроз
Јужнобачки округ једним делом пролази и Коридор 10, који
спада у значајне европске путне правце.
Култура
Јужнобачки округ је вишенационална, мултикултурална и
мултиконфенсионална средина. На територији округа налази
се мноштво значајних културно-историјских знаменитости.
На сремској страни Новог Сада, у Петроварадину, на
обронцима Фрушке горе, издиже се Петроварадинска
тврђава. У Новом Саду је и седиште најстарије културнонаучне установе српског народа – Матице српске, која је
основана у Пешти, а у Нови Сад је пресељена 1864. године,
као и Српског народног позоришта из 1861. У Бечеју је
1703. основана прва српска основна школа, а у Сремским
Карловцима 1791. прва српска гимназија.
Привреда
Манифестације
Јужнобачки
округ
обилује
бројним
културним
манифестацијама које се одржавају током целе године
попут Стеријиног позорја, Змајевих дечјих игара и
Егзит фестивала у Новом Саду, Карловачких божићних
свечаности, Бранковог кола, Карловачке бербе грожђа,
Кобасицијаде, Кулпинске свадбе, Словачких народних
свечаности у Бачком Петровцу...

Јужнобачки округ привредно је најразвијенији регион
у Србији. Округ има више од 10.000 регистрованих
малих и средњих предузећа. Од укупне територијалне
површине, обрадива пољопривредна површина простире
се на око 3.200 км2. Посебно су развијени значајни
привредни и пољопривредни капацитети, прерада нафте,
грађевинарство, хемијска индустрија, индустрија машина,
алата и прехрамбена индустрија.
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Дамир Зобеница, потпредседник ГО СНС Нови Сад и посланик СНС у
Скупштини Војводине, на конференцији за новинаре поводом победе

Бојан Маријановић и Млади СНС у Новом Саду спремају млечне

СНС на изборима за месне заједнице Јужни Телеп, Кисач и Ковиљ

пакетиће за Горана Јешића

Нови Сад

Нови Сад

Победа на изборима за савете месних заједница

Пакетићи с млеком за Горана Јешића

Акценат Градског одбора СНС у Новом Саду, током
фебруара и марта, био је на изборима за савете месних
заједница на територији Града Новог Сада. Новосађани су
указали поверење кандидатима са листе Српске напредне
странке у месним заједницама: Лиман 2, Лиман 3, Никола
Тесла, Ковиљ, Кисач, Јужни Телеп, Ветерник, Лединци,
а раније и у месним заједницама Салајка, Буковац и
Степановићево.

Млади Српске напредне странке предали су пакетиће
са млечним производима покрајинском секретару за
пољопривреду Горану Јешићу, како његова деца не би била
ускраћена за ову основну животну намирницу.
„Исконструисана ситуација у вези са млеком, у режији
покрајинског секретара Горана Јешића и Демократске
странке, била је повод за нашу акцију. Јешић је неовлашћено
изнео резултате у вези са анализом млека и изјавио да
рођеној деци не даје да пију млеко. Скандалозно је то што је
Демократска странка изнела став да на млеку треба да стоји
назнака да није препоручљиво за децу”, изјавио је Бојан
Маријановић, председник Младих СНС у Новом Саду.
По његовим речима, најчасније би било да Горан Јешић
поднесе оставку у Влади Војводине, а да затим његов
пример следи и остатак Владе Војводине, на челу са
Бојаном Пајтићем, након чега би уследили ванредни избори
за покрајинску скупштину.

Милош Вучевић у разговору са мештанима Ковиља

Ковиљ
Почетак изградње канализације
Председник Градског одбора СНС Нови Сад и
градоначелник Новог Сада Милош Вучевић посетио је
Ковиљ, где је у разговору са грађанима истакнуто да се
претходна власт само сликала и обећавала, а да се тек
сада предузимају конкретни потези како би се побољшао
живот грађана у овом бачком месту. У плану су радови на
изградњи канализационе мреже, а у току је прикупљање
документације за реализацију пројекта. Вучевић је истакао
да су средства обезбеђена, а да ће радови почети чим се
сакупи неопходна документација.

Пакетићи са млеком
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СНС У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ
Нови Сад
Сећање на 17. март
Млади Српске напредне странке Нови Сад, заједно са
омладином Покрета социјалиста, Нове Србије и Треће
Србије, обележили су девет година од мартовског погрома
над Србима на Косову и Метохији, отварањем изложбе
страдалих манастира и српских светиња на КиМ и паљењем
свећа на Тргу слободе. Бојан Маријановић, председник
Младих СНС НС, рекао је да никада не смеју да се забораве
трагедије и злочини који су учињени према српском
народу.

Млади СНС Нови Сад пале свеће на Тргу слободе

„Молимо се и надамо се да се овакви злочини више никада
неће поновити“, истакао је Маријановић, и нагласио да је
17. марта погинуло 19 људи, да је 1000 повређено, а да је
више од 4000 прогнано са огњишта.

Бачка Паланка
Одборници решавају проблеме грађана
Омладинци и пензионери Српске напредне странке из
Бачке Паланке предали су Црвеном крсту гардеробу коју су
страначки активисти прикупили за најугроженије грађане
општине. Том приликом, обећали су да ће ово бити само
прва у низу таквих, хуманих акција.
Као новина у рад Општинског одбора СНС Бачка Паланка
уведени су разговори са грађанима сваког уторка, у
страначким просторијама, у улици Краља Петра Првог. Са
грађанима разговарају одборници СНС Милка Родић, Маја
Пилиповић, Глигорије Инђић, Горан Перак, Драган Лукић и
Ђоко Живков, који бележе проблеме, примедбе и сугестије,
а затим покушавају да их реше или реализују, како би се
унапредио рад локалне управе и живот становника Бачке
Паланке.

Дружење у Клубу жена СНС (слева на десно): Др Вера Живановић
Пашић, Тања Кричковић и Весна Фекете

Сремски Карловци
Основан напредњачки Клуб жена

Сакупљена гардероба за најугроженије грађане: Активисти СНС Бачка
Паланка испред просторија Црвеног крста

Српска напредна странка у Сремским Карловцима основала
је Клуб жена СНС, који окупља даме из Општинског одбора
СНС у овом граду, али и све заинтересоване суграђанке. По
речима председнице Весне Фекете, Клуб жена је замишљен
као „модерни клуб јаких жена“, односно место где ће се
размењивати искуства и знања из разних области, где ће
се слушати предавања лекара гинеколога и интерниста,
где ће адвокати давати правне савете, а чланице клуба
на књижевним вечерима рецитовати поезију коју саме
стварају. Клуб жена има и своју Фејсбук страницу, а очекује
се и увођење картица уз које ће даме остваривати попусте
на робу и услуге у појединим радњама.
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Бечеј
Појачане активности младих

Први екипни спорт смишљен у Србији

Темерин
Промоција новог спорта - јаџента
Општинском одбору СНС Темерин и потпредседнику
Одбора Васкрсији Вуксановићу додељене су захвалнице
Јаџент савеза Србије за изузетан допринос организацији и
промоцији ове спортске игре, на међународном такмичењу
у општини Темерин. Међу учесницима били су такмичари
и спортски радници Јаџент савета Србије, Русије, Словачке,
Румуније и Мађарске. Јаџент је први екипни спорт који је
у савремено доба измишљен у Србији. Творац нове игре,
намењене и женама и мушкарцима, и свим генерацијама, је
Темеринац Јанко Павлис, професор физичке културе, који
је за 16 година успоставио лигашко и куп такмичење. Ова
игра мешавина је правила одбојке, између четири ватре,
кошарке, фудбала, која су допуњена новим и оригиналним
правилима професора Павлиса, међу којима је и „живо“
извођење музичких нумера, што доприноси занимљивости
и укључивању већег броја учесника.

Српска напредна странка у Бечеју организовала је састанак
младих активиста. Тема састанка биле су активности
Савета младих и Интернет тима ОО СНС Бечеј, а
окупљање је завршено дружењем на које су били позвани
и остали чланови ОО СНС Бечеј и гости из општинских
одбора Темерин и Србобран. На састанку се разговарало
о појачаном ангажовању омладине у раду странке,
модерним технологијама и новим начинима комуникације
са грађанима. Окупљенима су се обратили Бојан
Маријановић, координатор Интернет тима за Бачку, Бојан
Делић, председник Младих у Новом Саду, Вук Радојевић,
председник ОО СНС Бечеј, Горан Матић, потпредседник
ОО СНС Бечеј и Драган Лазић, координатор за омладину.
На састанку је најављена и нова акција омладине - петиција
за осветљење парка код Дечијег диспанзера.
Врбас
Акције давање крви и чишћење снега
Општински одбор Српске напредне странке Врбас
организовао је протеклог месеца две хуманитарне акције.
Тридесетак активиста одазвало се позиву за добровољно
давање крви, а велики број активиста Српске напредне
странке учествовао је и у акцији чишћења снега и помоћи
старачким домаћинствима.

Међу бројним активностима чланова ОО СНС Темерин
издваја се и учешће на свечаној академији, коју је
организовало Удружење српско-руског пријатељства, у
Културном центру Темерин, као допринос обележавању 14
година од НАТО агресије.
Тител
Адаптиран кров и замењен паркет у школи
Општина у Тителу, где власт врши Српска напредна странка,
у протеклих неколико месеци покренула је многе значајне
иницијативе. Тренутно се спроводи акција новчане помоћи
социјално угроженом становништву Општине Тител,
као и пружање материјалне и друге помоћи културноуметничким друштвима, спортским друштвима и Удружењу
инвалида Општине Тител. У школској фискултурној сали
О.Ш. “Светозар Милетић” адаптиран је кров и комплетно
је замењен паркет.

Омладинци СНС помажу старим суграђанима да очисте снег са кровова
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Јадранка Јоксимовић:
Морамо да створимо уређен
систем и правну државу
ПОБЕДА на изборима и формирање Владе донели су
Српској напредној странци велику одговорност због
захтева и очекивања грађана Србије да се направи
суштински заокрет у вођењу и схватању политике. Грађани
Србије више нису могли да стоички трпе декларативну
причу претходне власти о бољем животном стандарду,
који нас чека приближавањем Европској унији, уз
истовремено беспризорно богаћење појединаца који су
јавне и политичке функције злоупотребили и континуирано
урушавали институционални систем. Овако говори народна
посланица Јадранка Јоксимовић, члан Председништва СНС
и председница скупштинског Одбора за контролу служби
безбедности, на почетку разговора за „СНС Информатор“.
Које су, по Вашем мишљењу, кључне промене које је
донела Српска напредна странка Србији?
Најважнији посао Српске напредне странке био је управо
почетак процеса борбе против коруптивног начина схватања
политике, као и декриминализације сфере политике. Иако
не волим персонализације у политици, мора се истаћи
немерљиви допринос који је својом снажном политичком
вољом и, зашто не рећи, и храброшћу и енергијом, овом
процесу дао председник наше странке, Александар Вучић.
Честе критике које долазе од опозиције како се овај
важан реформски замах нашао у рукама и на вољу једног
човека, нису оправдане. Јер, систем који постоји али који је
годинама злоупотребљаван, постао је зачепљен. Да би се
отчепио потребан је снажан политички импулс и промена
Како оцењујете захтев Српске напредне странке за
ванредним покрајинским изборима? Како видите
ситуацију у Војводини?
Ванредни покрајински избори су заиста неопходни,
јер мислим да је ова покрајинска власт изгубила сваки
легитимитет код грађана. Највише због случајева и
индиција који указују на озбиљну корупцију, посебно када
су у питању поједине приватизације, у којима су добијена
велика средства, али без увида грађана, а рекла бих и без
икакве користи по грађане Војводине. Фондови којима
Војводина располаже су готово испражњени. Наравно,
добар индикатор незадовољства грађана актуелном
покрајинском влашћу јесу и резултати недавних избора у
четири изборне јединице у Војводини.

Јадранка Јоксимовић

атмосфере у друштву у правцу схватања да је јавна функција
привилегија само утолико што можете својим радом да
допринесете напретку општим интересима, а не само
партикуларним и личним. Јавну функцију треба употребити
на прави начин у интересу грађана, а не злоупотребити. То
сматрам кључном променом коју смо као странка окосница
власти донели грађанима, а која је предуслов за све остале
реформе у свим областима друштва.
Како оцењујете рад и ефикасност актуелног сазива
Народне скупштине? Чиме сте задовољни, а шта би
требало унапредити?
Када је у питању највиши орган законодавне власти,
Народна скупштина, постоје бројне предрасуде и
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неразумевање значаја рада посланика у парламенту.
Најпре, често се ефикасност и квалитет рада у медијима
и најширој јавности мери квантитетом у сваком смислу,
а не квалитетом. На пример, број закона који се усваја
у Скупштини постаје мерило ефикасности рада. То није
реално. Јер, ако усвајамо законе због тога што каснимо
са бројем усвојених закона који су хармонизовани са
законодавством ЕУ, што је наравно веома важан сегмент
на путу наставка наших евроинтеграција, а да ти закони
немају употребну вредност у пракси, онда то није мера
ни ефикасности, ни квалитета. Отуда мислим да је рад
скупштинских ресорних одбора веома важан, а који често
остаје невидљив највећем броју грађана. Ту настаје и
друга предрасуда, да се рад посланика мери присуством у
пленуму. То такође није реално. Јер, прави рад би требало да
се одвија на одборима, где се заиста анализирају предлози
закона који долазе пред посланике. То су некад много
интересантније, продуктивније и динамичније седнице
Да ли сматрате да је Србија на правом путу да искористи
географски положај и привуче инвестиције и са истока и
са запада?
Привлачење страних инвестиција, посебно директних, је
један од најважнијих послова ове Владе и наше странке
у овој Влади. Предуслов за све јесте успех започетог
процеса борбе против корупције и стварање извеснијег и
стабилнијег законског уређења и примене закона, као и
политичке климе која шаље поруку свим заинтересованим
да улажу у Србију да су добродошли и да је њихов капитал
правно сигуран, као и да неће морати да годинама чекају на
разне дозволе и уз то подмићују читав ланац корумпиране
администрације и политичара. Дакле, није најважнији
географски положај већ уређен систем и правна држава.
То морамо да створимо. А инвестиције су добродошле било
са које стране света. Јер, у условима рецесије и економске
кризе западног света, не можемо да очекујемо велики
број инвестиција са те стране. Зато се отварамо према, до
сада, неправедно запостављеним економијама арапског,
азијског и афричког света. Добар пример су споразуми са
УАЕ, Руском федерацијом, као и неким важним земљама
афричког континента. Ипак, наглашавам да наш најважнији
спољнотрговински партнер остају земље Европске уније, и
да не смемо да заборавимо колико је новца у последњих 12
година дошло у Србију из ЕУ. То што претходне власти нису
на прави начин употребиле та средства, то је наш проблем.
ЕУ остаје стратешки партнер Србије.

него у самом пленуму. Важан сегмент рада посланика су
и контакт са медијима, пријем и, ако је то могуће, помоћ
грађанима који могу да кроз представке грађана траже
помоћ или савет. Бројне интерпарламентарне делегације
знатно могу да утичу на однос према нашој земљи, и ту
посланици заиста својом одговорношћу и посвећеношћу
значајно могу да побољшају или нашкоде имиџу земље.
Такође, имамо групе пријатељстава са бројним државама,
у којим су посланици у овом сазиву веома присутни и
активни. Заиста мислим да је посао посланика у јавности
прилично потцењен, а из искуства морам да кажем да је то
веома тежак и одговоран посао. Наравно, увек је то делом и
питање начина на који појединац схвата своју позицију.
Ви сте жена на типично мушком месту - председник сте
скупштинског Одбора за контролу служби безбедности.
Колико то говори о променама које је донела СНС? Како
коментаришете то што Вас многи виде као једну од
најмоћнијих жена у Народној скупштини?
Део Вашег питања наглашава чињеницу да сам жена на
типично мушком месту. То можда јесте тачно, али томе не
придајем значај. Наша странка, Српска напредна странка,
није ме кандидовала на то место зато што сам жена, већ
имајући у виду моје радне и стручне способности и, ако
смем да саму себе похвалим, одговорност у раду коју
поседујем. Само плус је то што сам жена, па и на тај начин
подижемо степен у постизању родне равноправности,
посебно у оваквим секторима где заиста владају мушкарци.
Одбор за контролу служби безбедности је нови одбор,
први пут формиран крајем јула прошле године. То је
одбор који је фокусиран на парламентарни надзор и
контролу законитости рада служби безбедности – Војнообавештајне (ВОА) и Војно-безбедносне агенције (ВБА) и
Безбедносно- информативне агенције (БИА). То је важан
део демократске и цивилне контроле сектора безбедности,
и досадашње активности Одбора су бројне и донеле су
суштински напредак у стварању услова за ефикаснији
парламентарни надзор ових служби. У даљем раду очекујем
и конкретне помаке с обзиром да смо нормативни оквир
за рад поставили. А што се тиче моћи, ја сам особа која
свој утицај и моћ, ако их уопште имам, ствара искључиво
на раду и знању, а не на политичким функцијама. Постоје
људи који ауторитетом одговорности и рада оплемењују
сваку функцију, па и ону мање важну, и они који успевају
да највише функције уруше сопственом неодговорношћу,
неозбиљношћу и незнањем.
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СНС ПАНОРАМА
РЕПУБЛИКА
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

“На нама је да радимо више, да радимо боље него
што смо до сада. Срби морају да се осећају Србима,
да осете да се држава брине о њима, где год да се
налазе.”
1

Врбас

7

Нови Сад

о Тридесетак активиста одазвало се позиву за добровољно давање крви.

о Кандидати СНС победили су у месним заједницама Лиман 2, Лиман 3,

о Активисти СНС чистили су снег и помагали су старачким домаћинствима

Никола Тесла, Ковиљ, Кисач, Јужни Телеп, Ветерник, Лединци, Салајка,

2

Бечеј

о Унапређује се рад Савета младих и Интернет тима.
о Омладина припрема петицију за осветљење парка код Дечијег
диспанзера..

3

Темерин

о Потпредседнику Општинског одбора додељене су захвалнице Јаџент
савеза Србије.

4

Тител

о Помаже се социјално угроженом становништву, инвалидима, културноуметничким и спортским друштвима.
о У фискултурној сали О.Ш. “Светозар Милетић” адаптиран је кров и
замењен је паркет.

5

Ковиљ

о Обезбеђена су средства за изградњу канализационе мреже.

6

Сремски Карловци

о Основан је Клуб жена СНС, почела су предавања.

Буковац и Степановићево.
о Обележено је девет година од мартовског погрома над Србима на КиМ.
о Предати су пакетићи са млеком за Горана Јешића.

8

Бачка Паланка

о Све је спремно за долазак инвеститора из Уједињених Арапских Емирата.
о Омладинци и пензионери СНС предали су сакупљену гардеробу Црвеном
крсту.
о Напредњачки одборници сваког уторка примају грађане у страначким
просторијама.

9

Крагујевац

о Српска напредна странка тражи изградњу Јужне обилазнице око града.

10

Крушевац

о Градска власт омогућила је сточарима да посете фарме у ЕУ.

11

Чачак

о Напредњаци у акцији да се заштите децa на пружним прелазима.

12

Ужице

о Град је добио сертификат да има повољну климу за страна улагања.
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САВЕТ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА СНС

Проф. др Марко Атлагић:
Нова власт има слуха за
проблеме избеглих
Савет за избегла и расељена лица један је од првих савета
Српске напредне странке, што доказује колико СНС придаје
важности овој групи људи. Председник Савета и народни
посланик, проф. др Марко Атлагић, каже да су инициране
бројне активности, које су реализоване и преко СНС, и
преко државних органа, на централном или локалном нивоу
власти - решавање стамбених проблема, обезбеђивање
бесплатних парцела за градњу кућа и грађевинског
материјала, откуп напуштених сеоских кућа, помоћ у
школовању деце, стипендирање најбољих ученика...
Савет се ангажовао да помогне код запошљавања,
доквалификације и преквалификације, набавке рачунара,
достављања помоћи у обући и одећи, као и на допремању
бесплатне зимнице и дрва, набавке инвалидских колица...
Шта држава може да уради да би се коначно вратила
незаконито одузета имовина избеглима из Хрватске?
Држава Србија може јако много да уради у договору са
државом Хрватском, ЕУ и међународном заједницом.
Требало би се фокусирати на повратак одузетих станарских
права прогнаних Срба. Реч је о око 40.000 незаконито
одузетих станарских права, а имамо и 40.000 пензионера
којима Хрватска дугује, у просеку, 82 пензије, као и 10.000
Срба којима није признат радни стаж, 15.000 необновљених
српских кућа... Проблем је и што су Срби изузети из
доделе акција, враћања старе девизне штедње (посебно
“Југобанке” Сплит, која нема никакве везе са “Југобанком”
Београд), затим конвалидацију радног стажа за пет година
по особи, повраћај имовине (само у Равним Котарима имамо
4.500 хектара најплодније земље у Хрватској). Хрватска је
одузела 800.000 земљишних јединица грађанима српске
националности, и то обе државе морају решити.
Када можемо очекивати да избегла и расељена лица
изгубе тај статус и постану равноправни са свим
држављанима Србије?
Нажалост, многи су добили документа државе Србије,
али су одмах изгубили статус избеглих лица и нашли

Проф. др Марко Атлагић

се у веома тешком положају. Држава то мора хитно да
решава. За очекивати је да статус изгубе када реше основна
егзистенцијална питања, а то неће бити лако и брзо.
Шта може да се уради да се побољша економски положај
ових људи?
Држава, најпре, треба да се ангажује да им се врати њихово
у Хрватској, за оне који желе да се врате. У њиховим кућама
станују грађани хрватске националности, чак и Јадранка
Косор живи у таквом стану, што је нечувено. За оне који желе
да се интегришу, требало би решити стамбене проблеме,
бесплатно школовати децу, запошљавати... Бивша власт за
то није имала слуха. Ова власт је већ решила неке проблеме.
Кад им се врати имовина у земљи порекла, лакше ће решити
свој економски статус у земљи у коју су протерани.

Колико има избегличких центара у Србији и када можемо
очекивати њихово гашење?
Oко 50, само у Београду их је шест или седам. За очекивати
је да се неће гасити, док се не реше егзистенцијална
питања за око 1.100 избеглих и 4.200 расељених лица који
у њима живе. Посебно критично стање је у Котежу, где су
услови нељудски. Град Београд о њима слабо води рачуна.
Када киша падне, скоро да не могу да изађу из барака од
фекалија. Њихове и наше интервенције код градских власти
нису уродиле плодом. То је срамота.
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ИНТЕРВЈУ

Предраг Перуничић:
Врхунски спорт у школска
дворишта!
Српска напредна странка сматра да су млади у Србији
потенцијал, а не проблем, пише у првој реченици поглавља
„Стратегија за младе – снага за будућност”, у оквиру Беле
књиге, програмске платформе странке. У том документу
дефинисани су проблеми у спорту, a Предраг Перуничић,
прослављени рукометаш, члан ГО СНС и државни секретар
у Министарству спорта и омладине, истиче да je хитно
потребно унапредити физичко вежбање у предшколским
установама, увести више часова физичког у школе и вратити
га на факултете. Врхунским спортистима треба створити
боље услове за тренинг, обезбедити средства, стипендије,
награде. Потребно је унапредити и рекреативни спорт
да би становништво било здравије, градити и одржавати
спортске објекте, омогућити особама са инвалидитетом да
се баве спортом... То захтева нову Националну стратегију
развоја спорта и нове законе - о спорту, спречавању
допинга и спречавању насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама.
Колико је важна акција Министарства за спорт и омладину
да се деца врате у спортске сале и да се баве спортом у
школама?
Успели смо да постигнемо синергију свих спортских
радника, придобили поверење локалних самоуправа. На
предлог Министарства, Влада је 2013. годину званично
прогласила „Годином фер-плеја и толеранције у спорту”. У
току је Ферплеј караван, затим програм увођења бесплатног
спорта у школе за ученике од првог до четвртог разреда, да
се не оптерећује буџет родитеља, а да се деца покрећу,
друже, социјализују и избегну „замке” улице, задимљених
играоница и лажних вредности. Један мој пријатељ каже
да је спорт најбољи лек. У ширем контексту, то је потпуно
тачно.
Какво је Ваше виђење будућности српског рукомета?
Рукомет у Србији има дугу традицију и лепу будућност.
Као и у животу, тако је и у спорту: о квалитету не треба
судити на основу једног пораза или неуспеха. На срећу,
постоји база младих, талентованих играча, који ће кроз
„јаке” утакмице показати колико могу. Не бих да износим
прогнозе о такмичењима која следе, али сигурно је да ће
рад резултирати успехом.

Предраг Перуничић

Колико ће трајати пројекат “Спорт у школе” и које сте
активности планирали?
Предвиђен је обилазак 25 градова, где се формирају
тимови од 30 ђака, а у једном тиму могу бити ученици из
више школа. До краја акције требало би да се формира 500
таквих одељења. У току је и акција „Додир лиге шампиона”,
кроз коју деца упознају своје идоле, спортисте који играју
у најбољим европским лигама, на свом игралишту. Ту је и
пројекат „Дечја атлетика”, Светске атлетске федерације. У
току су и трибине, у сарадњи са Спортским савезом Србије,
поводом нацрта Стратегије развоја спорта од 2014. до
2018.
Колико је битан тимски рад у спорту и у животу?
Познато је да сам, као активни рукометаш, био тимски играч
и да сам за тим био у стању све да урадим. У спорту сам
схватио, на личном примеру, да ако не играте по правилима
игре, наносите штету и себи и тиму. Без припадности тиму
нема врхунског играча, нити успеха. Један од циљева
Министарства је да се дух заједништва, солидарности и
подршке удахне деци од малих ногу. Кад сте уверени да
нешто радите у општем интересу, да представљате тим,
онда то и личним примером морате доказати. Тимски рад
је, пре свега, лична одговорност да урадите најбоље унутар
договореног, свесни свог места у тиму и онога што се од вас
очекује.
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СНС КРОЗ СРБИЈУ
СНС у Ужицу: Стижу страни инвеститори
Град Ужице добио је сертификат од Националне алијансе
за локални развој (НАЛЕД) да има повољну инвестициону
климу, и привилегију да буде један од седам градова који
ће се рекламирати на Аеродрому „Никола Тесла“, како би
рекламу угледали пословни људи чим слете у Београд.
Саша Милошевић, градоначелник Ужица и члан ГО СНС,
каже да се град активно укључио у тражење инвеститора и
да се разговара са неколико потенцијалних улагача. Велики
је интерес за улагање у касарну Крчагово, Форензички
центар МУП-а, изградњу спалионица у Регионалном
центру за управљање отпадом Дубоко-Ужице, као и за мале
хидроелектране, под окриљем Министарства енергетике.

Саша Милошевић, градоначелник Ужица

СНС у Бачкој Паланци: Све спремно за Ал Дахру

Директор Железница Србије Драгољуб Симоновић у посети Чачку

СНС у Чачку: Заштита деце на пружним прелазима
У решавање проблема безбедности пружних прелаза у
Чачку укључио се и напредњак Драгољуб Симоновић,
генерални директор Железница Србије, који се, приликом
недавне посете овом граду, састао са председником ГО
Чачак СНС Раденком Луковићем и руководством омладине
Душаном Радојевићем и Андријом Фодуловићем. На
пружним прелазима у последњих пет година погинуло је
најмање петнаест Чачана. Иако кроз град дневно прође
двадесетак возова, од 18 пружних прелаза мали број има
рампу, а већина је обележена једино Андрејиним крстом.
Симоновић је обећао да ће се што хитније обезбедити
пружни прелаз код пекаре „Мока“, преко којег стотине
малишана свакодневно прелазе на путу до школе.

Споразум о пословно-техничкој сарадњи, између Војне
установе „Моровић - погон Карађорђево“ и компаније
„Ал Дахра“ из Уједињених Арапских Емирата, биће ускоро
потписан и биће предузете све предрадње како би партнер
из УАЕ био у могућности да почетком новембра покрене
производњу. Тим поводом Александар Ђедовац, председник
ОО СНС и председник Општине Бачка Паланка, посетио је
Министарство одбране, где је добио уверавања да ће бити
преиспитани сви штетни уговори у последњих 12 година
које је Министарство сачинило с појединим фирмама, чиме
је директно нанета штета ВУ „Карађорђево“. Захваљујући
доследности првог потпредседника Владе Александра
Вучића, све законске процедуре биће спроведене до краја,
овај део Србије добиће могућност за развој, а грађани за
запошљавање.

ВУ “Карађорђево“
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Обраћање Рајице Милосављевића, потпредседника ГО СНС у
Крагујевцу

СНС у Нишу: Радови на инфраструктури
Мање од месец дана након што је Дарко Булатовић, члан
Главног одбора СНС и председник градске општине
Црвени Крст у Нишу, обећао да ће се урадити улице
Логорашка и Обалска, у насељу Бранко Бјеговић, радови
су и завршени. На дан обележавања годишњице пробоја
Логора на Црвеном Крсту, 12. фебруара, Булатовић је
покренуо иницијативу да се уреде ове улице, као део
пута којим су логораши ратне 1942. године отишли у
слободу. Посао вредан три и по милиона динара, уз
одобрење градоначелника, финансиран је из буџета Града,
а у сарадњи са ЈКП Наисус, реконструисана је и водоводна
мрежа. Булатовић се заложио и да се у што краћем року
реши проблем осветљења пешачког прелаза који, преко
аутопута, спаја нишка насеља Доњи Комрен и Ратко Јовић.

СНС у Крагујевцу: Тражимо изградњу Јужне обилазнице
око града
Градски одбор СНС у Крагујевцу покренуо је иницијативу
за изградњу Јужне обилазнице у овом граду, која је
планирана још пре 20 година, како би Крагујевац трајно
решио проблем транзитног саобраћаја. Пројекат никад није
реализован, иако је доласком ‘’Фијата” добио на значају,
као инфраструктурни пројекат будућности, који обухвата
изградњу савремене спортске хале на Метином брду,
новог стамбеног насеља, спортских терена, комерцијалних
садржаја, средње школе и здравствених установа. Док
актуелна градска власт предлаже изградњу Северне
обилазнице, крагујевачки напредњаци сматрају да је Јужна
обилазница боље решење, јер је земљиште инфраструктурно
опремљеније и лако може постати индустријска и стамбена
зона.
СНС у Крушевцу: Сточари у посети европским фармама

Пољопривредници Крушевца разгледају фарме

Фонд за развој пољопривреде и Град Крушевац
организовали су средином марта тродневно студијско
путовање за одгајиваче расних говеда сименталске расе и
велике произвођаче млека, у Аустрији, Немачкој, Словенији
и Хрватској. На пут су, поред произвођача са територије
Крушевца, кренули и произвођачи из Трстеника, Варварина,
Александровца и Сталаћа. Учесници су имали прилику да
се упознају са новим технологијама у градњи смештајних
објеката за животиње, савременим начинима чишћења
просторија, чиповањем грла, роботом за мужу крава, а
направили су и прве контакте у вези са увозом телади и
младих јуница сименталске расе.
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ЖЕНСКА СТРАНА
Пише: Марија Обрадовић
Народна посланица СНС и координаторка
парламентарне мреже у Народној скупштини РС

Женске

marija.obradovic @parlament.rs

Удружене у борби за бољи положај жена
Први пут у историји српског парламента формирана је
Женска парламентарна мрежа, коју чине све посланице
Народне скупштине Републике Србије. Сада нас има 82,
а активно учествују у нашем раду и подршку нам дају
и колеге посланици. Званично смо формирале Женску
парламентарну мрежу 14. фебруара ове године, уз
подршку Небојше Стефановића, председника НСРС и
потпредседника СНС.
Организовале смо се како бисмо утицале на побољшање
родне равноправности и позиције жена у Србији, а циљ
нам је да утичемо на доношење нових закона и политика,
и да пратимо спровођење постојећих законских решења,
посебно у областима здравља жена, сузбијања насиља
над женама и у породици, економском оснаживању и
образовању жена. Поред промоције женског знања и
солидарности, један од приоритета нам је и подстицај за
веће учешће жена у политици на свим нивоима власти.
У раду нам је посебно важна интензивна сарадња са
невладиним, цивилним сектором, пре свега због бројних
иницијатива које је овај сектор покренуо, а које вапе за
одговарајућим законским решењима, затим сарадња
са извршном влашћу, међународним организацијама,
страначким организацијама на локалном нивоу широм
Србије, са синдикатима, медијима…
Неформално тело Женска парламентарна мрежа служи
за договор и утицај на остале посланике у парламенту да
подрже одређену иницијативу, без обзира на страначку
припадност.
Иако постојимо званично тек нешто више од месец дана,
први пројекат довеле смо пред завршницу. После 20 година
иницијативе и кампање за укидање застаревања кривичног
дела сексуално злостављање малолетника, ускоро ће се на
дневном реду парламента наћи измена Кривичног закона,
која укида застаревање овог дела.
То је први ефекат умрежавања посланица зарад вишег
циља, изнад страначке припадности и изнад спорих
административних процедура. Окупила нас је потреба да

Марија Обрадовић

употребимо свој утицај, позицију и глас у најбољу могућу
сврху: у одбрану нејаких и скрајнутих.
Набројаћу вам само неке од планова Женске парламентарне
мреже на којима ћемо радити: измене закона који треба
строжије да санкционишу починиоце насиља над женама
и у породици, измене Закона о раду, измене Закона о
социјалној политици, подршка родитељима деце са ретким
болестима, превенција рака материце (благовремено
обезбедити средства у буџету 2014), измене закона које
ће економски оснажити предузетнице у Србији, подстицај
већем учешћу жена у политици на свим нивоима власти,
посебно у локалним самоуправама.
Комитет за спољне послове Европског парламента,
поводом Извештаја о стању права жена у земљама западног
Балкана, од 25. фебруара 2013. године, истиче да би родној
равноправности требало посветити много више пажње
током преговора са земљама западног Балкана о чланству у
ЕУ. Истакли су важност сталног праћења положаја жена на
тржишту рада, као и значај одлучне борбе против насиља
у породици, присилне проституције и других облика
насиља и експлоатације жена. Дорис Пак, парламентарка
из Немачке, апеловала је на Европску комисију да изврши
притисак на локалне политичке актере у том смислу, и за
овај предлог добила широку подршку.
Позвала бих све политичке актере у земљи да подрже
промоцију видљивости жена на руководећим функцијама,
у складу са политиком једнаких могућности за коју се сви
залажемо.
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Стана Божовић:
СНС разбија табу
традиционално
„мушких” послова
Мр Стана Божовић, председница Савета за популацију,
бригу о деци и социјална питања СНС и државна секретарка
у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике,
каже да су жене у Србији у неповољнијем положају од
мушкараца у многим сферама живота. Даме чине 52 одсто
становништва, али је само 27,7 одсто жена у радном односу.
Оне су често жртве насиља, чешће су изложене болестима,
високо образовање им је још увек недоступније, а само мали
број њих има у власништву непокретности или предузећа.
Да ли сте задовољни бројем жена на менаџерским
местима, у политичким организацијама и на највишим
државним функцијама?
Нисам задовољна, на челу политичких организација
углавном су мушкарци. У овом сазиву Народне скупштине
имамо 32 одсто жена. У Влади није таква ситуација. Од
20 чланова (председник, генерални секретар, четири
потпредседника, који су уједно и министри, и 14 министара),
свега је пет жена. Драстично је више мушкараца и на местима
државних секретара, од којих је само девет жена наспрам
40 мушкараца. Мало жена учествује у пословима који су
по традицији „мушки“. Тако, на пример, у Министарству
одбране и Војсци Србије 40 одсто службеника су жене, али
у професионалној војној служби их је мање од један одсто.
У МУП-у је запослено око 20 одсто жена, а мање од три
одсто заузима руководеће позиције.
Које је акције покренула Српска напредна странка како би
се побољшао живот жене? Када ће заживети Унија жена?
Један сам од оснивача Српске напредне странке, у којој
сам председник Савета за бригу о деци, популацији и
социјална питања, у оквиру којег се налази Одбор за
жене. Жене у нашој странци су равноправне, уважене и,
у складу са својим квалификацијама, предложене су на
највише државне функције. На челу неких места, која су
до јуче била „резервисана само за мушкарце“, данас су
жене које је предложила наша странка: гувернерка НБС
др Јоргованка Табаковић, министарка енергетике проф.
др Зорана Михајловић, председница Одбора за контролу
служби безбедности Народне скупштине Јадранка
Јоксимовић... У протекле четири године имали смо више од

Мр Стана Божовић

300 акција, трибина, округлих столова у циљу афирмације,
едукације и еманципације жена. Извршни одбор СНС
формирао је Радну групу, која ће обавити организационе,
техничке и програмске припреме за Унију жена која би
требало да заживи крајем маја.
Шта је све урађено у склопу акције “Шеснаест дана
активизма”?
Шеснаест дана активизма је глобална кампања која
промовише борбу против насиља у породици. На бројним
трибинама, које смо колегинице из странке и ја одржале,
јасно смо изразиле страначку политику – да се боримо
против свих облика насиља, а посебно против насиља у
породици, које генерише све лоше што се у друштву догађа.
Чланови наше странке свесни су неприхватљивости насиља,
а о вредностима које делимо, заједно ћемо, не само у току
16 дана активизма, већ непрекидно ширити свест о томе и
међу грађанима.
Колико ће бољитка донети Стратегија за борбу против
насиља над женама и за побољшање положаја жена, коју
је усвојила Влада?
Стратегија за побољшање положаја жена је идеја Владе
и предвиђа низ активности које ће довести до већег
броја жена на местима одлучивања, њиховог економског
оснаживања, боље слике у медијима, побољшања бриге
државе за жртве насиља у породици, бољег образовања и
приступа здрављу. Стратегија је амбициозна, али се циљеви
могу достићи уз подршку целог друштва.
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Прибој
Општина поклонила породилишту инкубатор и
фотолампу
Општина Прибој донирала је породилишту у овом граду
два апарата за угрожену новорођенчад – фиксни инкубатор
и фотолампу за лечење физиолошке жутице. Апарати су
купљени од немачке фирме „Дрегер”, чији је представник
Вук Ђуровић посетио Прибој и разговарао са Лазаром
Рвовићем, председником општине из редова Српске
напредне странке.

Спас за многу новорођенчад: Нови инкубатор у прибојском
породилишту

Раковица
Хуманитарни концерт за помоћ Друштву за церебралну и
дечију парализу

Дарко Бађок у разговору са Светланом Грбом, директорком Центра за
социјални рад

Зрењанин
Донација за куповину књига у Сигурној кући
Дарко Бађок, посланик Српске напредне странке у
Скупштини Војводине, уручио је донацију Сигурној кући
у Зрењанину, у вредности од 120.000 динара, поводом
Дана жена. Ова средства намењена су за опремање
библиотеке књигама из области здравствене литературе,
белетристрике и дечије књижевности. У разговору са
Светланом Грбом, директорком зрењанинског Центра
за социјални рад, Бађок је сазнао да је Сигурној кући
неопходно кречење око 500 квадрата и дао чврсто обећање
да ће и тај проблем бити решен до Ускрса, ангажовањем
чланова и симпатизера Српске напредне странке.
„Ово је добар пример друштвене одговорности на коју
позивамо и остале учеснике јавног и политичког живота у
Зрењанину“, истакао је Бађок.

Школа гитаре „Чупавко“ одржала је традиционални
хуманитарни поп-рок концерт у сали Центра за културу
и образовање „Раковица“. Концерт су помогли Градска
општина Раковица и општинска Канцеларија за младе, а
сав приход намењен је Друштву за церебралну и дечију
парализу Раковице. Пре почетка концерта уручене су
захвалнице Милосаву Миличковићу, председнику Општине,
и Канцеларији за младе.
Општина Раковица концерт је помогла куповином 100
улазница, а Инклузивно-музичко-креативна радионица
„Чуперкови чуперци“ одржала је продајну изложбу у холу.
Почетком године Општина Раковица донирала је Друштву
за церебралну и дечију парализу аудио опрему, вредну
63.000 динара, која се користи за реализацију наставних
програма.

Наступ Школе гитаре „Чупавко“
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Београд
Телеком реновирао одељење Дечије болнице у Тиршовој
Компанија Телеком Србија, на челу са генералним
директором Предрагом Ћулибрком, који је изабран на
предлог Српске напредне странке, донирала је средства
помоћу којих је опремљено реновирано Одељење
абдоминалне хирургије Универзитетске дечје клинике
у Тиршовој. Након радова који су трајали три месеца,
у одељењу су место нашли и нови кревети који ће
најмлађим пацијентима омогућити удобнији боравак током
постоперативног периода.
„Као компанија са високоразвијеном свешћу о стању
у здравству, Телеком Србија традиционално улаже у
побољшање услова за лечење, поготово у установама у
којима лекарску помоћ добијају најмлађи. У Универзитетској
дечијој клиници у Тиршовој, поред ове донације, помогли
смо и реновирање Одељења за дечију дијализу. Сматрамо
да је здравље наше највеће благо и трудићемо се да и
убудуће издвајамо средства и помaжемо“, рекла је Марија
Бошковић, директорка Сектора за ПР Телекома Србија.

Реновирано Одељење абдоминалне хирургије

СНС на друштвеним мрежама
У рубрици „СНС на друштвеним мрежама“ преносимо
коментаре које грађани свакодневно остављају на
најпосећенијим интернет порталима у земљи, као и
активности Српске напредне странке, њеног председника и председника Републике Србије.
„Веома је важно да Европа и свет виде
напредак у систему рада државе, да
примете учињене кораке у борби против
криминала и корупције, жељу да се
ствари промене. Са оваквом сарадњом
ни конкретна решења за остале проблеме
нису далеко.“
(Ика, Вечерње новости, 13.03.2013)
„СНС је очигледно много уваженија
него што појединци у Србији желе да
је представе. Чини ми се да су многи
препознали њен труд, рад, упорност,
реалност и објективност. У последње
време Србија добија све више похвала, и на
нашу земљу многи гледају позитивније.“
(Милка, Б92, 14.03.2013)
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ИМЕНА И ЛИЦА

ЈУЖНОБАЧКИ
ОКРУГ

Игор Мировић
• Потпредседник
Главног одбора,
председник Савета
за Војводину, шеф
посланичке групе
СНС у Скупштини
Војводине
• Контакт:
juznobacki@gmail.com

Милош Вучевић

Александар Ђедовац

Мирко Пушара

• Председник Градског
одбора СНС Нови Сад,
градоначелник Новог
Сада
• Контакт:
snsns@open.telekom.rs

• Председник
Општинског одбора
СНС Бачка Паланка,
председник Општине
Бачка Паланка
• Контакт:
djedovac@yahoo.com

• Председник
Општинског одбора
СНС Бач
• Контакт:
snsbac @gmail.com

Милош Јојић

Слободан Калајџић

Вук Радојевић

• Председник
Општинског одбора
Бачки Петровац,
председник
Одборничке групе СНС
у СО Бачки Петровац
• Контакт:
snsbpetrovac@hotmail.rs

• Председник
Општинског одбора
Беочин, председник
Одборничке групе СНС
у СО Беочин
• Контакт:
snsbeocin@gmail.com

• Председник
Општинског одбора
СНС Бечеј, председник
Општине Бечеј
• Контакт:
becejsns@gmail.com

Игор Бечић

Петар Црепуља

Милена Аларгић

• Председник
Општинског одбора
СНС Врбас, посланик
у Народној скупштини
Републике Србије
• Контакт:
oosnsvrbas@gmail.com

• Председник
Општинског одбора
Жабаљ, председник
Одборничке групе СНС
у СО Жабаљ
• Контакт:
snszabalj@hotmail.com

• Председник
Општинског одбора
Србобран, председник
Одборничке групе
СНС у СО Србобран
• Контакт:
sns.oosrbobran@gmail.com
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Мијодраг Ћирковић

Ђуро Жига

Драган Божић

• Председник
Општинског одбора
Сремски Карловци,
председник
Одборничке групе СНС
у СО Сремски Карловци
• Контакт:
sksns@yahoo.com

• Председник
Општинског одбора
Темерин, председник
Одборничке групе СНС
у СО Темерин
• Контакт:

• Председник
Општинског
одбора СНС Тител,
председник Општине
Тител
• Контакт:
snstitel021@gmail.com

oosnstemerin@gmail.com

Питајте нас...
Рубрика „Питајте нас“ омогућава директну комуникацију између грађана и Српске напредне странке. Позивамо вас да нам
пишете, а ми ћемо се трудити да што свеобухватније одговоримо на питања везана за актуелне теме, као и на она која се
односе на рад и идеје Српске напредне странке.
За први број издвојили смо неколико питања са којима се готово свакодневно сусрећемо у контакту са грађанима.
Какав је програм Српске напредне странке?
О програмским циљевима Српске напредне странке можете
читати на нашем сајту www.sns.org.rs, недавно редизајнираном
и уређеном по најмодернијим техничким критеријумима.
Основни програмски принципи јесу: 1. очување територијалног
интегритета Републике Србије, 2. обавеза Србије да помаже
припадницима српског народа који живе ван њених граница, а
посебно на подручју бивше Југославије, 3. формирање стабилне
државе у којој ће владавина права и поштовање принципа
уставности и законитости представљати темеље државне власти,
4. испуњење загарантованих права припадницима националних
мањина, 5. побољшање позиције Србије у свету путем сарадње
са свим пријатељима, без обзира да ли су на истоку или западу,
јужној или северној хемисфери, 6. војна неутралност, 7. борба
против корупције и криминала, 8. економско благостање, снажна
привреда, уз рационално коришћење природних богатстава и
сузбијање незапослености, 9. стварање државе социјалне правде,
10. равномеран регионални развој и децентрализација Србије.
Да ли могу да се учланим у странку путем интернета?
На сајту Српске напредне странке www.sns.org.rs постоји опција
за учлањење путем електронске приступнице.
Питања можете постављати на страначкој Фејсбук страници, на
адреси http://www.facebook.com/snssrbija

Убедљива победа у Ковину!
Резултати локалних избора у Ковину показали су
да грађани недвосмислено подржавају промене
које предводи Српска напредна странка, јер су
напредњаци освојили 42,41 одсто гласова и тако
се изборили да могу и самостално да формирају
власт.
„То је Војводина, место у којем је Демократска
странка владала, где је победила претходни пут,
а где је сада, заједно са коалиционим партнерима,
освојила свега девет одсто гласова грађана.
Мислим да то говори да већина нормалних и
пристојних људи у Србији очекује да се нешто
озбиљно уради за њих, а не да они који су на
власти лепо живе и да никада ништа не учине
за земљу. Легитимитет Демократске странке
у Војводини озбиљно је доведен у питање”,
нагласио је Александар Вучић, председник СНС,
после објављивања резултата избора. Лука
Петровић, члан Извршног одбора СНС, захвалио
се житељима Ковина, који су у огромној већини
исказали да подржавају политику Српске
напредне странке.

ПОРУКЕ БРОЈА
„Време је да у Србији почнемо да размишљамо о будућности. О митовима, легендама
и нашој историји увек ћемо говорити на часовима, у медијима, на приредбама, али
морамо да размишљамо о будућности наше деце, о послу, о ономе шта можемо да им
понудимо.”
Александар Вучић, председник Српске напредне странке

„Шта још треба да се деси, осим недостатка формалног оквира, видљивих злоупотреба
и јасног изражавања незадовољства грађана на ванредним изборима у четири изборне
јединице, да и Војводину захвати талас промена?”
Игор Мировић, потпредседник ГO Српске напредне странке

„Потребан је снажан политички импулс и промена атмосфере у друштву да би се отчепио
систем, који је годинама злоупотребљаван, како би се схватило да је јавна функција
привилегија само зато што можете својим радом да допринесете напретку и општим
интересима.”
Јадранка Јоксимовић, члан Председништва Српске напредне странке

„Србија мора да инсистира да Хрватска врати станове протераним Србима. У њима данас
станују они који немају право власништва над тим становима, што је нечувено.”
Проф. др Марко Атлагић, председник Савета за избегла и расељена лица и члан
Председништва СНС

„Кад сте уверени да нешто радите у општем интересу, да представљате тим, онда то и
личним примером морате доказати. Тимски рад је лична одговорност да урадите најбоље
унутар договореног, свесни свог места у тиму и онога што се од вас очекује.“
Предраг Перуничић, члан ГО Српске напредне странке

„Жене у нашој странци су равноправне, уважене и, у складу са својим квалификацијама,
предложене су на највише државне функције, које су до сада биле традиционално
мушке.”
Стана Божовић, председница Савета за популацију, бригу о деци и социјална питања
СНС

