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Драги пријатељи, 

Прошла је година од како је Томислав 
Николић победио на председничким 
изборима, чиме су покренуте промене 

у Србији. За то време показали смо да се 
више не исплати красти и да ћемо спречити 
да се даље уништава оно што су наши стари 
годинама стицали. У наредним данима 
бавићемо се послом који, због озбиљних 
проблема које смо наследили, нисмо могли да 
отворимо у пуном капацитету - инвестицијама 
и запошљавањем. 

Србија се пред нашим очима полако, али 
сигурно подиже. Људи можда не живе 

боље, али не живе ни лошије, и осећају да се 
постепено стварају услови за просперитет. Успели смо да однос са Европском 
унијом, регионом и светом квалитативно поправимо, јер смо озбиљни и 
водимо одговорну политику. Данас је популарност Србије у свету на много 
вишем нивоу у односу на последњих 20 година, а свугде у региону имамо 
знатно боље односе него раније. 

Зато је потребно, ни због кога другог, већ због нас самих, што пре довршити 
започето и кренути са имплементацијом споразума из Брисела, да би се сви 
грађани осећали сигурно и безбедно на целој територији Србије. Не можемо 
више да чекамо да стигну нека боља времена. Свесни смо да само уједињени 
и сложни можемо наћи решење које ће донети другачију будућност за све, 
које ће значити напредак за земљу. 

Наша позиција је тешка, али сигурно ћемо радом и залагањем доћи до 
решења, јер се ми данас не осмехујемо, нема код нас саморекламерства, 
манекенства, нити маркетинга, ми вредно радимо, трудимо се да се 
суштински променимо и пођемо напред. 

Кренули смо у одлучну и неселективну борбу против корупције и криминала, 
иако неки говоре да нема оптужница, да су једни ухапшени, а други нису. 
Међутим, истраге су покренуте, оптужнице су отворене, а биће и затворене, 
и предмети решени. Државни органи сада први пут слободно могу да раде 
свој посао у складу са Уставом и законом, а институције да функционишу без 
притисака, без обзира на то ко ће сутра бити на власти, јер ми се боримо за 
институције, а не за фотеље. 

Морамо властиту лествицу циљева што више да поставимо, јер ћемо само 
тако више и скочити. Желим да наша лествица буде јако високо, да скочимо 
и више него што смо мислили да можемо, јер нам је заједнички циљ да Србија 
буде организована, уређена и пристојна земља. Имамо циљ, имамо план, 
хајде да се сви заједно створимо бољу Србију.

Београд, мај 2013.    
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У ЖИЖИ: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НА КиМ

Пред сед ник Срп ске на пред не стран ке и пр ви пот
пред сед ник Вла де, Алек сан дар Ву чић, раз го ва рао 
је про шлог ви кен да, у Ко сов ској Ми тро ви ци, са од

бор ни ци ма че ти ри оп шти не са се ве ра Ко со ва. Пре то га по
се тио је Ле по са вић, где се су срео са вла ди ком ра шкопри
зрен ским Те о до си јем.

„Без број је раз ло га про тив спо ра зу ма из Бри се ла, чи ни 
ми се да сам мо гао да нас да из не сем ви ше раз ло га про тив, 
не го што је би ло ко од вас ре као, али по сто ји је дан до
бар раз лог за: спо ра зум је је ди ни на чин да Ср би ја оп ста не, 
да оста не мо ује ди ње ни и да за јед но ре ша ва мо пи та ња из 
на ше бу дућ но сти”, ис та као је Ву чић на сед ни ци са ко је је 
по слао ја сну по ру ку да се Ср би ја по но си сво јим на ро дом и 
да ни ка да не ће при зна ти не зав ни сност КиМ. 

„Но тор на је лаж да сам ика да хва лио овај спо ра зум и да 
сам ре као да је 15:0 за нас. Сва ки дан го во рим да је то те
жак спо ра зум, ко ји но си мно го про бле ма за срп ски на род, 
али ко ји је био је ди ни мо гућ у да том тре нут ку, и не го во ре 
исти ну они ко ји ка жу да је мо гло ви ше”, на гла сио је Ву
чић.  

Ви це пре ми јер је ис та као да ни је, ка ко су не ки од бор ни
ци на ве ли, пот пи сан спо ра зум из ме ђу две др жа ве и да по
сто је га ран ци је НА ТОа, у пи са ној фор ми, за без бед ност 
срп ске за јед ни це.

„Ср би ја је јед на и је ди на, и при па да сва ко ме од нас пот
пу но, јед на ко и без раз ли ке. Ср би ја не ма дру ги на род и 
не ће да из ми шља дру ги на род. Исто та ко сам уве рен да, 
осим не ких уси ја них гла ва, ов де ни ко не ма на ме ру да ме
ња Ср би ју или Вла ду Ср би је, с об зи ром на по сто је ћи од
нос сна га”, по ру чио је Ву чић. 

По ње го вим ре чи ма, Ср би ја мо ра да по ку ша да ме ђу на
род ну за јед ни цу има за са ве зни ка, иако не тре ба ни ка да 
да уђе мо у НА ТО. 

„По треб но је да има мо што ви ше зе ма ља у све ту за при
ја те ље, да Ср би ја бу де ја ча из да на у дан”, ре као је Ву чић, 
и упо зо рио да има још те шких ства ри кроз ко је ће мо сви 
за јед но мо ра ти да про ђе мо.

ВЛАДИКА ТЕоДоСИјЕ: 

Влада Србије и СПЦ су једно биће
Епископ рашко-призренски Теодосије оценио је да са 
бриселским споразумом није све готово и да нам нико 
не може ништа ако будемо сложни, ако се буде градило 
једниство, љубав и слога, ако потврдимо да смо јеванђелски, 
светосавски, Христов народ.

„Долазак Александра Вучића је охрабрење за све нас и знак 
да су Влада Србије и Српска православна црква, нарочито 
данас на Косову и Метохији, једно биће, да не можемо једни 
без других и да ни у једном тренутку нећемо бити једни 
без других. Храбрим народ да остане на овим просторима и 
поручујем представницима наше државе да увек буду са овим 
народом, да више пружају и више дају, него што су то раније 
чинили, како би то и на делу потврдили”, поручио је владика 
Теодосије.

Споразум је једини начин 
да Србија опстане

Александар Вучић у разговору са малишанима у Лепосавићу
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Срби морају у Европу
Пи ше: АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ

Ри зи ку ју ћи да бу дем исме јан, што због не ве ли ких 
ли те рар них спо соб но сти, што због пи са ња на те
му о ко јој су мно ги, па мет ни ји и обра зо ва ни ји од 
ме не већ да ли свој суд, ипак ћу по ку ша ти да без 
идо ла триј ског при сту па го во рим о европ ској да

на шњи ци, бу дућ но сти и ме сту Ср би је, око и уну тар Европ
ске уни је. Ко ли ко пу та днев но са мо из го во ри мо то „Евро
па“, без ве ли ких емо ци ја, све сни да по ми ње мо не што што 
још ни смо до хва ти ли, че шће оп ту жу ју ћи све дру ге за то, 
не го раз ми шља ју ћи о соп стве ним гре шка ма или соп стве
ној кри ви ци. Ма кар де ли мич ној. 

Ми, Ср би, по ла зим пр во од се бе, а по том и од оних мно
го ва жни јих од ме не, ко ји ни су има ли пра во на ту и та кву 
гре шку, ни смо схва та ли по ли тич ки зна чај Европ ске еко
ном ске за јед ни це, ка сни је Уни је. Ми смо, ваљ да, је ди ни 
ко ји су пре спа ва ли пад Бер лин ског зи да, или уоп ште ни су 
раз у ме ли по ли тич ке и еко ном ске про це се ко ји су се ва ља
ли Евро пом и све том.

Жи ве ли смо у про шло сти, ужи ва ју ћи, ла ко ми сле но, у 
на шем хе рој ском от по ру сва кој иде ји ко ја би до ла зи ла из 
све та оче ку ју ћи да не ра дом, по др шком с Мар са, или не ке 
дру ге пла не те, обез бе ди мо гра ни це ко је смо же ле ли, има
мо пла те ка кве има ју они ко ји ра де дво стру ко ви ше од нас. 
Раз у ме се, то ни је мо гло да про ђе. Сви за јед но тре сну ли 
смо на зе мљу и тај сло бод ни пад са ви си на био је бо лан за 
сва ког од нас по је ди нач но, али и за цео наш на род и на шу 
др жа ву. Је ди но до бро у све му то ме је то што смо, бар по
сле два де сет го ди на, ус пе ли да са гле да мо, при хва ти мо и 
при зна мо соп стве не гре шке, праг ма тич но и ре ал но по ку
ша ва ју ћи да са ни ра мо по сле ди це све га штет ног што смо 
иза се бе оста ви ли.

Да се раз у ме мо, да ле ко од то га да је Евро па ла ка те ма 
за Ср бе. Ни је. Та и та ква Евро па без број пу та се огре ши ла 
о срп ски на род и др жа ву и то ни са ми Евро пља ни не кри
ју. Не рет ко су ко ри сти ли дво стру ке стан дар де и ар ши не за 
кри зу на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, кри вац је увек био 
са мо је дан. Пру жа ли су и пру жа ју, част из у зе ци ма, не дво
сми сле ну по др шку про јек ту ства ра ња не за ви сног Ко со ва. 
То су чи ње ни це. То су и њи хо ви по ли тич ки ин те ре си. Ипак, 
да по ђе мо од се бе. Ка ко смо то ми, увек нај па мет ни ји, ус пе
ли да све ује ди ни мо про тив се бе. Ни је ли нас наш инат пре
ску по ста јао? Ни смо ли мо гли да бу де мо ре ал ни ји у сво јим 
же ља ма и зах те ви ма, мар љи ви ји у при ку пља њу по др шке за 
на ше по ли тич ке ста во ве, или смо се са мо осла ња ли на на
ше ми ши ће, еп ску ре то ри ку и иш че ки ва ње да ро ва с не ба?

Да не бу де за бу не, ово пи ше је дан од оних ко ји се, ваљ
да, баш та ко по на шао и за то то и те ка ко до бро раз у ме. 
И, упра во за то, уве рен сам да про ме на на шег ста ва, на шег 
од но са пре ма Евро пи и за пад ном све ту, али и пре ма Ру
си ји, ко ју ће мо по што ва ти и во ле ти, али не и иде а ли зо

ва ти, пред ста вља по че так ства ра ња успе шни је, мо дер ни је 
и сна жни је Ср би је, Ср би је ко ја ће за ко ју го ди ну мо ћи да 
бу де ствар ни ли дер у ре ги о ну, по ви си ни пла та и пен зи ја, 
еко ном ском ра сту, по ли тич кој и сва кој дру гој ста бил но
сти, а не да бу де мо ли де ри у ре ги о ну са мо у то ку из бор них 
кам па ња, а да ни у че му ни смо ис пред ни сво јих нај бли жих 
ком ши ја, а ка мо ли европ ских ги га на та.

Ср би ја мо же и хо ће да бу де по у здан парт нер сви ма у 
ре ги о ну и Евро пи, не ко ко не ће да кри је или да се сти ди 
сво јих ста во ва. Же ли мо да бу де мо не ко ко ће из вр ша ва ти 
сво је оба ве зе, ма ко ли ко оне би ле те шке, јер крај ње је вре
ме да у ства ра њу при стој не и нор мал не Ср би је, бар ма ло, 
за бо ра ви мо на лич не по ли тич ке ин те ре се.

Евро па да нас, у вре ме сво је нај ве ће кри зе, еко ном ске и 
по ли тич ке, у вре ме по де ла на бо га ти Се вер, углав ном про
те стант ски, и си ро ма шни ји Југ, ка то лич ки и пра во слав ни, 
Евро па ве ли ких ди ле ма и раз ли ка, исто вре ме но је и ме сто 
ко је при вла чи све оне ко ји ма шта ју о уре ђе ним си сте ми ма, 
шан си да тр че рав но прав ну утак ми цу са дру гим на ро ди ма, 
еко ном ски на пре ду ју, де ле за јед нич ке вред но сти де мо
кра ти је и људ ских пра ва. Евро па је за јед ни ца пет сто ти на 
ми ли о на љу ди ко ји су ус пе ли да стро гим пра ви ли ма на
пра ве за јед нич ки име ни тељ вред но сти ко је бра не, ци ље ва 
ко је по ста вља ју пред се бе и ме ха ни за ма ко ји ма ре ша ва ју 
ме ђу соб не про бле ме.

Мо же мо ли и ми, Ср би, у то да се укло пи мо? Ми слим 
да мо же мо. У ства ри, мо ра мо. Не због њих из Евро пе, већ 
због нас и бу дућ но сти Ср би је. Не мо ра мо ни да их во ли мо, 
што нам, сва ка ко, не ће те шко па сти, али мо же мо и мо ра мо 
да по шту је мо њи хо ве за ко не, пра ви ла, уре ђе ност, пра ва, 
оба ве зе и оно што про из ла зи из све га на ве де ног: успе шна 
и на пред на еко но ми ја.

На ша оба ве за је да по до би ја њу да ту ма за от по чи ња
ње пре го во ра о члан ству у Европ ској уни ји, сви за јед но, 
из пет них жи ла по ку ша мо да на док на ди мо вре ме ко је смо 
из гу би ли, да по ку ша мо да се на ула зу у циљ ну рав ни ну 
из јед на чи мо са ве ћи ном у ре ги о ну и у фи ни шу бу де мо 
успе шни ји од оста лих. Има мо сјај не мла де љу де, обра зо
ва не, енер гич не и за јед но с њи ма мо ра мо да при ву че мо 
ви ше ин ве сти то ра не го на ше ком ши је, мо ра мо да ство ри
мо ам би јент у ко јем ће сви же ле ти да до ђу у Ср би ју, да ра
ди мо на про ме ни ими џа, да Ср би ја по ста не ме сто еко ном
ског и по ли тич ког про цва та, а не ве чи ти из вор про бле ма, 
ствар них или из ми шље них, све јед но.

Уоста лом, ми, као на род и др жа ва, по зна ти смо по то ме 
да не од у ста је мо ла ко. Иако смо у тој европ ској тр ци гу би
ли ко рак и чи ни ло се да ће мо са ми од у ста ти и на пу сти ти 
ста зу, ми смо ту, ни смо дис ква ли фи ко ва ни и при бли жа ва
мо се гру пи ко ја во ди тр ку. Уз исту сна гу и во љу, уве рен 
сам да ће не ка де ца Ср би је у бу дућ но сти жи ве ти јед на
ко, по истим, или слич ним пра ви ли ма, као што да нас жи ве 
они ко ји су ис пред нас.
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- Србија може и хоће да буде поуздан партнер свима у региону и Европи, неко 
ко неће да крије или да се стиди својих ставова. Желимо да будемо неко ко 

ће извршавати своје обавезе, ма колико оне биле тешке, јер крајње је време 
да у стварању пристојне и нормалне Србије, бар мало, заборавимо на личне 

политичке интересе
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Представљамо          Браничевски округ

Површина округа: 
3.855 км2
Број становника: 180.480 
(попис из 2011) 

Општине: Пожаревац, 
Костолац, Велико 
Градиште, Голубац, 
Мало Црниће, Жабари, 
Петровац на Млави, 
Кучево и Жагубица

Седиште 
округа:Пожаревац

Привреда: Округ спада у развијене и скоро да нема привредне делатности 
која није присутна. Најзаступљенија је пољопривреда на просторима Стига и 
у долинама река Дунав, Велике Мораве, Млаве и Пека, затим рударство, дрвна 
и метална индустрија. Окосница развоја округа је Привредно друштво ТЕ-КО 
Костолац.

СПецифичноСт: Последњих деценија за Браничевски округ 
карактеристичан је велики одлив радне снаге у иностранство.

СрПСка наПредна Странка је на влаСти: град Пожаревац, градска 
општина Костолац, Мало Црниће, Жабари, Петровац на Млави, Кучево и 
Жагубица.

Угаљ и нафта
Квалитетног угља има у Костолач-

ком басену, у Крепољину и код Мел-
нице. У општинама Голубац, Петро-
вац, Кучево и Жагубица постоје ка-
меноломи и резерве кварца. Плодни 
Стиг познат је по солидним нафтнос-
ним налазиштима. Добри су услови за 
производњу цигле и црепа, а квалите-
тан песак и шљунак ваде се из корита 
Дунава и Велике Мораве.

Богатство водама
Речни токови Дунава, 

Велике Мораве, Мла-
ве, и Пека, као и низ 
мањих речица, као што 
су Витовница, Тисни-
ца, велико су богатство 
округа. Права је реткост 
да су скоро сва општин-
ска места на обалама 
река, отуда је и питање 
потрошње пијаће воде 
и воде за комуналне по-
требе на најбољи начин 
решено.

квалитетан угаљ вади се у 
костолачком басену

Сребрно језеро

археолошки парк:виминацијум

ергела Љубичево

лепоте Хомоља
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Представљамо          Браничевски округ
Путеви

Кроз Браничевски округ пролазе значајне 
саобраћајнице за североисточну и источну 
Србију, преко Великог Градишта и Голупца за 
Доњи Милановац и Ђердап, преко Кучева за 
Мајданпек и Ђердап, преко Петровца и Жагубице 
за Бор, Зајечар и даље, а округ је везан преко По-
жаревца за аутопут Београд-Ниш, удаљен само 
20 километара. Из правца Београда иде желез-
ничка пруга Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Бор.

Туризам
Захваљујући богатству природе, рекама, 

шумама, брдовитим пределима, постоје 
могућности за развој туризма. Атрактивности 
доприносе и културно-историјски споменици. 
На путу према Жагубици, преко Петровца и 
Горњака, налазе се манастири Заова, Брадаца, 
Витовница, Горњак и Тршка црква. Посећена су 
и излетишта Трест и врело Млаве, а идући према 
Кучеву налази се позната пећина Церемошња, 
као и Сребрно језеро на обали Дунава. Код 
Голупца је познато викенд насеље Винци и 
чувени Голубачки град. 

Култура и манифестације
У Пожаревцу се налази галерија чувене сли-

карке Милене Павловић-Барили, Народни 
музеј, Археолошки парк Виминацијум и Ерге-
ла Љубичево. Од манифестација издвајају се 
Љубичевске коњичке игре, Миленини дани–
бијенале, Миливојеви дани, Бал Рома, Хомољски 
мотиви у Кучеву, Царевчеви дани у Великом Гра-
дишту, Аласке вечери, Голубачки котлић...

ПОЖАРЕВАЦ

Централизована комисија 
за јавне набавке

Планира се да град Пожаревац и све општине на територији 
округа, где СНС учествује у власти, буду део Пилот пројекта 
оснивања централизоване комисије за јавне набавке, у сарадњи 
са ДРИ, Управом за јавне набавке, Комисијом за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, 
НБС, Агенцијом за борбу про-
тив корупције... Током прет-
ходне године, Градски одбор 
СНС Пожаревац почео је пре-
говоре са Градским одбором 
СПС Пожаревац о формирању 
локалне власти, а са тим ак-
тивностима, као кључним, 
ушло се и у 2013. годину. Ре-
зултат био је прекомпоновање 
градске политичке сцене: Одборнички клуб коалиције ,,Покрени-
мо Пожаревац”, формиране око СНС, за кратко време се увећао и 
постао најјачи у локалном парламенту (24 од 68 одборника). На 
изборима за Савете месних заједница на територији Града Пожа-
ревца, 24. марта 2013. године, Српска напредна странка остварила 
је убедљиву победу са 5.459 гласова и 146 освојених чланова Са-
вета месних заједница.

Опипљиви резултати: СНС данас има много 
већу подршку него пре годину дана

Пожаревац

Галерија Милене Павловић – Барили

Српска напредна странка ужива подршку 
највећег броја грађана Пожаревца
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КУЧЕВО

Рекордер по броју студентских стипендија

Српска напредна странка је на власти у Општини Ку-
чево од 2008. године. На изборима 2012. освојена је 
апсолутна већина у Скупштини општине Кучево (22 

од 43 одборничка мандата), а за председника Општине 
поново је изабран напредњак Зоран Милекић.  

ИНФРАСТРУКТУРА Финансирано је асфалтирање 10 
километара локалних путева у насељима Волуја, Нересни-
ца, Каона, Турија, Раброво, а у 2013. планира се још 10 ки-
лометара асфалта. Изграђен је мост на реци Пек, у насељу 
Турија, а ускоро ће нићи још један, у насељу Сена. Рекон-
струисан је кров на домовима културе у насељу Буковска 
и Каона, изграђен је фудбалски стадион у насељу Нерес-
ница, а продубљено је и корито Пека, да би се спрeчиле 
поплаве. Реконструисана је школа у насељу Шевица, а у 
школи у насељу Турија дограђене су учионица и котлар-
ница са санитарним чвором. Рекултивисана је градска 
депонија, а прибављају се дозволе за нову. Завршава се и 
реконструкција тротоара у Кучеву. 

КОМУНАЛНО ЈКП Кучево почело је да износи смеће 
у насељу Мустапић, што је код грађана наишло на одли-
чан пријем, те се планира проширење услуга и на друга 
насеља. У 2012. ово предузеће финансирало је замену 300 
метара дотрајалих водоводних цеви. 

ДОМ ЗДРАВЉА Набављени су рентген апарат, са-
нитетско возило, комби за превоз дијализних болесни-

Увек у акцији: 
Зоран Милекић и 

Новица Јаношевић 
са одборницима 

СНС у Кучеву

Јаношевић додељује 
дипломе најуспешнијим 
пчеларима

Очекује реконструкцију: Летњиковац краља Александра 
првог Карађорђевића
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Иако СНС у Општини Жабари парти-
ципира у власти тек око три месе-

ца, покренут је низ значајних пројеката 
за побољшања живота грађана. Осно-
ван је Фонд за развој пољопривреде, 
покренути су пројекти за побољшање 
расног састава стоке, ревитализацију 
пољских путева и наводњавање 
8.000 хектара земљишта. Учешћем 
у локалној власти, СНС је покaзала 
бригу о лицима са посебним потре-
бама. Најважнији пројекат је „Корак 

ка инклузији“, за децу са сметњама у 
развоју, као и пројекат помоћи старим 
лицима „Геронто-домаћица“. У току 
је формирање Удружења деце оме-
тене у развоју. Из општинског буџета 
издвајају се средства за плаћање ме-
сечних карата за сву децу која похађају 
основну школу на територији Општи-
не Жабари и за сву децу која похађају 
средње школе ван територије Општи-
не, пошто у Жабарима нема средње 
школе.

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Тихомир Арсић са децом 
о православљу
Културне и хуманитарне активости, под покровитељством Српске 
напредне странке, биле су веома интензивне у претходном 
периоду у Великом Градишту. Члан Главног одбора СНС, глумац 
Тихомир Арсић, гостовао је са представом о православљу и 
поделио је пригодну литературу основним школама „Вук Караџић“ 
у Мајиловцу, „Миша Живановић“ у Средњеву и „Иво Лола Рибар“ 
у Великом Градишту. Извршена је и реконструкција подручног 
одељења О.Ш. „Вук Караџић“ из Мајиловца, у насељу Курјаче, где 
руководство Месне заједнице чине људи из СНС.

ка, три ултразвучна апарата, опрема за лабораторију и 
стоматологију, дефибрилатор, ЕКГ апарат, умрежен је 
информатички систем, хематолошки анализатор, апарат 
за рано откривање тумора грлића материце...

ТУРИЗАМ Уређују се видиковац и излетиште Јелена 
стена, као и  излетиште Ђула. Очекује се помоћ Министар-
ства културе на уређењу виле краља Александра и архео-
лошког налазишта Краку лу Јордан, како би се заокружила 
туристичка понуда Кучева.

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА Одлуком Општинског већа, 100 

најугроженијих пензионера добиће бесплатне лекове. 
Социјална давања у последњих годину дана била су око 
35 милиона динара–за бесплатан превоз ученика основ-
них школа и социјално угрожених ученика средње школе, 
бесплатну кухињу за треће и свако наредно дете, као и за 
децу самохраних родитеља, бесплатне књиге за социјално 
угрожене ученике...

ОБРАЗОВАЊЕ Комисија за кадровска и статутарна 
питања расписала је конкурс и доделила 40 студентских 
стипендија, што је са постојећих 30, укупно 70 студент-
ских стипендија, по чему је Општина Кучево рекордер у 
Браничевском округу и шире.

СЕРВИС ГРАЂАНА Рад општинске управе конципиран 
је као сервис грађана. Документа се издају брзо и ефи-
касно, без чекања. Набављени су рачунари за све месне 
канцеларије и ради се на њиховом умрежавању. Спроводи 
се пројекат електронске управе и увођења Канцеларије за 
брзе одговоре.

ЖАБАРИ
Наводњавање, поправка путева, 
брига о угроженима

Нова туристичка атракција: Ускоро почиње уређење 
археолошког налазишта Краку лу Јордан

Хуманост на делу: Црвени крст 
Србије доделио је захвалницу 

Светлани Максић, председници ОО 
СНС Жабари, и Зорану Живковићу

Арсић
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Радомир Николић је од 29. септембра, и Друге 
скупштине Српске напредне странке, именован 
на једну од најзначајнијих страначких функција 
– постао је председник Извршног одбора. У 
интервјуу за „СНС Информатор“, Николић 

објашњава колико је ово одговоран и захтеван посао и 
овако описује један свој радни рад. 

-Замислите да сте јуче прву јутарњу кафу попили у 
Параћину, подневну у Неготину, пред одлазак у Кладово. 
Замислите да сте јутрос прву попили у Зрењанину, другу 
у Кикинди, а трећу у Суботици. Упознајете Србију, знате, 
свако место са свим његовим посебностима, упознајете 
људе. Чини се забавним док не схватите да вам је такав 

сваки дан и да свако вече дођете кући касно, потпуно 
исцрпљени. Нормално је да у таквој ситуацији породица 
трпи. Супруга и ја смо били свесни тога када сам се 
прихватио овог задатка, али смо знали да сви ми у СНС-у 
морамо да дамо све од себе како би сва наша деца живела 
боље него ми данас, и наши родитељи јуче.

Српска напредна странка увела је систем одговорности 
у вршењу државних функција. Да ли је то произашло из 
принципа одговорности, који постоји у СНС, у обављању 
страначких дужности, по чему је Странка позната?

После више од две деценије вишестраначја у Србији, 
грађани су научили да, посматрајући како водите странку, 
стичу утисак о томе како ћете водити државу или општину. 
И након последњих избора ово се показало тачним. Наши 
одбори који су  добро организовани и који су победили, 

захваљујући свом раду, данас се у власти понашају 
одговорно и домаћински. Међутим, није сваки одбор 
такав, има и оних који за резултат треба да се захвале 
популарности врха странке, а који су својим нерадом 
угрозили резултат на парламентарним и председничким 
изборима. Такви се у власти најчешће не понашају као 
напредњаци. Због тога смо и урадили анализу рада у 
извршној власти, на свим нивоима, и мере које ћемо 
предузети на основу те анализе биће ригорозне.

Ви сте један од креатора новог Статута СНС. 
Колико је овај документ донео новина у страначкој 
организацији?

Нови Статут креиран је на основу искуства стеченог у 

раду странке за четири године. Последњи избори показали 
су све предности и недостатке наше организације. Нови 
Статут даје већу слободу, а у исто време намеће и већу 
одговорност председницима општинских и градских 
одбора. Уводи стандардизацију у раду странке, отвара 
могућност за оснивање Уније жена, Уније младих, 
страначке Фондације и Института, као органа, који ће 
представљати новину у раду странке. Намера нам је 
била да на темељу старог начина организовања градимо 
модерну странку.

Познато је да често путујете по Србији. Како Вам 
изгледа оно што видите на терену? Шта Вам наши 
чланови говоре? Шта би требало да се уради да би 
Србија кренула напред?

По много чему је учешће у власти СНС другачије, у 

Радомир Николић, председник Извршног одбора СНС: 

Дајемо све од себе да би        наша деца боље живела

Масовна учлањења у Војводини
Колико чланова има СНС? Да ли се грађани интензивно 

прикључују и у којем крају Србије је највеће интересовање?

Странка данас броји 320.000 чланова и константно расте. 
Пораст броја чланова интензивнији је у срединама где одбори 
добро функционишу. Грађани су привучени искреношћу и 
добром атмосфером. Због последњих политичких дешавања 
у Војводини и активности које је странка имала, приметно је 
повећање броја чланова у тој покрајини. Због великог прилива 
чланства, Извршни одбор је донео одлуку о замрзавању 
свих изборних активности у странци. Желимо да и новима 
дамо шансу, у циљу подизања квалитета у сваком смислу. 
Апелујемо на све да буду отворених погледа, да схвате да су 
Србији битни сваки човек и свака идеја и да немају право да, 
зарад личног, угрожавају опште добро.
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Дајемо све од себе да би        наша деца боље живела

      - Наши одбори који су победили 
захваљујући свом раду, у власти се 
понашају одговорно и домаћински. 
Међутим, није сваки одбор 
такав. Неки за резултат треба 
да се захвале популарности врха 
странке, неки су нерадом угрозили 
резултат на парламентарним и 
председничким изборима. Такви 
се у власти најчешће не понашају 
као напредњаци, због чега ћемо 
предузети ригорозне мере

      - Незадовољство постоји код дела 
чланства који је у странку ушао вођен личним 
интерасима или превеликом амбицијом. Да 
су жеље таквих биле испуњене, не бисмо се 
разликовали од претходника. Због тога је 
председник у праву када каже да је странка у 
овом тренутку популарнија међу бирачима 
него међу члановима

односу на то како су наши претходници радили. Доказ 
за то је и популарност коју странка има међу грађанима 
и доза незадовољства која постоји у делу чланства. И 
чланство и грађани много очекују од руководства странке. 
Сви су задовољни начином на који се држава бори против 
корупције и криминала, као и начином на који смо преузели 
одговорност за решавање косовско-метохијског проблема. 
Незадовољство постоји код дела чланства који је у 
странку ушао вођен личним интерасима или превеликом 
амбицијом. Да су жеље таквих биле испуњене, не бисмо 
се разликовали од претходника. Због тога је председник у 
праву када каже да је странка у овом тренутку популарнија 
међу бирачима него међу члановима. Србија ће кренути 
напред када се дешавања са републичког нивоа прелију 
у локалне средине. Када локални лидери почну са истом 
енергијом и вољом да се носе са проблемима, како то чини 
и врх странке, у републичкој власти.

Колико је разграната страначка структура Српске 
напредне странке у односу на структуру других 
политичких партија?

На читавом Балканском полуострву не постоји странка 
са јачом структуром. Наша организација се грана до 
сваке месне заједнице у Србији. То чини њену реалну 
снагу. Када би сваки члан имао представу о томе коликог 
и каквог је система део, схватио би да својим додатним 
ангажавањем може директно да допринесе напретку 
Србије. Овај велики систем има и своје недостатке. На 
нама је да га унапредимо до те мере да може квалитетно 
да прати ниво рада председника странке. Ово сматрам 
личном обавезом.

Шта је, по Вашем мишљењу, разлог за огромно 
поверење које Српска напредна странка ужива у 
народу?

Пожртвованост. Александар Вучић.
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Нови Сад
Одржан је велики народни 
митинг „Војводина је Србија”.

Потписивање Петиције за смену 
Бојана Пајтића и повлачење 
Предлога декларације о 
Војводини.

Зрењанин
Омладина СНС окречила је 
више од 600 квадратних метара 
Сигурне куће. 

Сремска Митровица
Александар Вучић уручио помоћ 
за лечење Љубице Адамић.

Земун
У Земуну је одржан скуп којим је 
означен почетак кампање СНС 
за локалне изборе, који ће се 
одржати 2. јуна у тој општини.

Пожаревац
Град Пожаревац и све општине 
на територији округа, где 
је СНС у власти, учествују 

у Пилот пројекту оснивања 
централизоване комисије за јавне 
набавке.

Кучево
Финансирано је асфалтирање 
10 километара локалних путева, 
планира се још 10 километара 
асфалта.

Изграђен је мост на реци Пек, у 
насељу Турија, а ускоро ће нићи 
још један, у насељу Сена. 

Реконструисан је кров на 
домовима културе у насељу 
Буковска и Каона, изграђен је 
фудбалски стадион у насељу 
Нересница, а продубљено је и 
корито Пека, да би се спрeчиле 
поплаве. 

Реконструисана је школа 
у насељу Шевица, а у школи 
у насељу Турија дограђене 
су учионица и котларница са 
санитарним чвором. 

Набављена је опрема за Дом 
здравља.

Жабари
Основан је Фонд за развој 

пољопривреде, покренути су 
пројекти за побољшање расног 
састава стоке, поправку пољских 
путева и наводњавање 8.000 
хектара земљишта. 

Реализује се пројекат „Корак 
ка инклузији“, за децу са 
сметњама у развоју, као и 
пројекат помоћи старим лицима 
„Герентодомаћица”. 

Велико Градиште 
Глумац Тихомир Арсић гостовао 
је са представом о православљу и 
поделио је пригодну литературу 
основним школама „Вук Караџић” 
у Мајиловцу, „Миша Живановић” 
у Средњеву и „Иво Лола Рибар” у 
Великом Градишту. 

Ниш
Градоначелник Зоран 
Перишић ради на ефикаснијем 
функционисању градске управе.

Прибој
Потпредседник Општине 
приложио је средства за лечење 
Љубице Адамић.
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„Србија никада неће признати 
независност Косова и Метохије. Не 
ради се о национализму, не ради се 
о мржњи. Ради се о љубави - љубави 
за наш сопствени народ, за нашу 
земљу. Чињеница је да смо бриселским 
споразумом осигурали много више права 
за српску заједницу на Косову него што су 
их до сада имали”.
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Пред сед ник СНС, Алек сан дар Ву чић, по ред број них 
стра нач ких и др жав них оба ве за, увек на ђе вре ме на за 
дру же ње са гра ђа ни ма Ср би је на дру штве ним мре жа

ма. Сва ко днев но је при су тан на сво јој Феј сбук стра ни ци (fa ce
bo ok.com/Vu ci cA lek san dar ) и на Тви тер на ло гу (@a vu cic). Он 
лич но сто ји иза по ме ну тих на ло га, јер се ве о ма за ни ма за дру
штве не мре же и во ли да бу де ин фор ми сан о све му. 

Ка да год је у мо гућ но сти, чи та ко мен та ре гра ђа на на ста ту
се, фо то гра фи је или ви део за пи се ко је је по ста вио на сво јој 
Феј сбук стра ни ци и Тви тер на ло гу, и та ко ослу шку је „vox po
pu li“, од но сно оно шта гра ђа не за ни ма, ка ко ре а гу ју на од ре
ђе не по ли тич ке по те зе и ко ји су им при о ри те ти у жи во ту. 

Стра ни ца Алек сан дра Ву чи ћа на Феј сбу ку, из да на у дан, бе
ле жи све ве ћу по пу лар ност. У тре нут ку пи са ња овог члан ка 
има ви ше од 44.000 лај ко ва, а да, при том, ни је пла ће на ни ка
ква ре кла ма. 

Ако се упо ре ди од нос тзв. „tal king abo ut” и бро ја лај ко ва на 
стра ни ци Алек сан дра Ву чи ћа, са Феј сбук стра ни ца ма би ло 
ког дру гог по ли ти ча ра у Ср би ји, ја сно је да је да ле ко иза се бе 
оста вио све дру ге. Слич на си ту а ци ја је и на Тви те ру, где има 
чак 18.000 пра ти ла ца.

Из у зет но ве ли ка по пу лар ност Алек сан дра Ву чи ћа на дру
штве ним мре жа ма ни је про из вод мар ке тин га, пла ће них ре кла
ма, или би ло ка квих дру гих три ко ва, већ је ре зул тат све ве ће 
по др шке гра ђа на Ср би је ко ју ужи ва пред сед ник на ше Стран ке.

Највише лајкова за 
Александра 
Вучића
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На род ни по сла ник и шеф По сла
нич ке гру пе Срп ске на пред не 
стран ке у На род ној скуп шти ни, 

Ве ро љуб Ар сић, има бо га то по ли тич ко 
и пар ла мен тар но ис ку ство, јер је ово 
че твр ти скуп штин ски са зив у ко ме уче
ству је. Ар сић је члан и Од бо ра за фи
нан си је, ре пу блич ки бу џет и кон тро лу 
тро ше ња јав них сред ста ва, као и Од бо
ра за устав на пи та ња и за ко но дав ство. 

Ко ли ко сте за до вољ ни ра дом По
сла нич ке гру пе Срп ске на пред не 
стран ке у На род ној скуп шти ни?

За до во љан сам до са да шњим ра дом 
По сла нич ке гру пе, ма да увек мо же ви
ше и бо ље. Циљ нам је да сво јим ра дом 
по стиг не мо да бу де мо, не са мо у овом 
са зи ву, нај бо ља по сла нич ка гру па, већ 
да бу де мо нај бо ља по сла нич ка гру па 
од уво ђе ња ви ше пар тиј ског си сте ма, у 
но ви јој срп ској исто ри ји На род не скуп
шти не Ре пу бли ке Ср би је.  

Ко ли ко че сто Вам се гра ђа ни обра ћа
ју и на ко је про бле ме се нај ви ше жа ле?

Гра ђа ни се че сто обра ћа ју са про
бле ми ма ко ји су раз ли чи ти, по чев од 
не прав де ко ју су до жи вља ва ли од ра
зних др жав них ор га на за вре ме тра ја ња 
прет ход них са зи ва и вла да Ре пу бли ке 
Ср би је. На рав но да се обра ћа ју и због 
гу бит ка по сла, све сни да за ова ко крат

ко вре ме не мо же мо све не прав де да 
ис пра ви мо, али са же љом да их не ко 
при ми и са слу ша. 

Ко ји су до са да нај ве ћи ре зул та ти 
ко је је СНС по сти гла у пар ла мен ту?

Сва ка ко да је нај ве ћи ре зул тат За кон 
о јав ним на бав ка ма, ко ји је до нет кра
јем 2012. го ди не. Тај за кон, не са мо да 
је био и на ше пред из бор но обе ћа ње, 
већ је от кло нио не до стат ке свих ра ни
јих за ко на из те обла сти и спре чио би ло 
ка кве зло у по тре бе у на чи ну тро ше ња 
нов ца при ку пље ног од гра ђа на Ср би је. 
Има мо ви ше до ка за за то да смо би ли 
у пра ву ка да смо га пред ла га ли: опо
зи ци ја ни је има ла ни је дан су штин ски 
ар гу мент у по ступ ку до но ше ња за ко на, 
а у ло кал ним са мо у пра ва ма, где Срп
ска на пред на стран ка ни је на вла сти, 
и у Ау то ном ној По кра ји ни Вој во ди ни, 
рас пи са не су јав не на бав ке пре по чет ка 
при ме не овог за ко на. 

У че му је раз ли ка у ра ду ак ту ел ног и 
про шлог са зи ва На род не скуп шти не?

Раз ли ка је у до след ни јој при ме ни По
слов ни ка о ра ду, ко ја се огле да у ква ли
тет ни јој рас пра ви на сед ни ца ма, од но
сно то што сва ки на род ни по сла ник има 
пот пу но рав но пра ван трет ман од стра
не пред сед ни ка На род не скуп шти не, мр 
Не бој ше Сте фа но ви ћа.

ВЕ Ро љУб АР СИћ, шеф По сла нич ке гру пе Срп ске на пред не стран ке у На род ној скуп шти ни

Ра ди ће мо и ви ше и бо ље

У овом са зи ву пар ла мен та 
до след ни је се при ме њу је 

По слов ник о ра ду, 
ква ли тет ни ја је рас пра ва 

на сед ни ца ма, а сва ки 
на род ни по сла ник има 
пот пу но рав но пра ван 

трет ман од стра не 
пред сед ни ка На род не 

скуп шти не 
(Ве ро љуб Ар сић)

Нај број ни ја посланичка гру па
Из бор на ли ста По кре ни мо Ср би ју –То ми слав Ни ко лић 
осво ји ла је 73 скуп штин ска ман да та на мај ским из бо
ри ма 2012. го ди не. По сла нич ка гру па Срп ске на пред

не стран ке нај ве ћа је по сла нич ка гру па у На род ној 
скуп шти ни и бро ји 64 на род на по сла ни ка (22 же не и 
42 му шкар ца), што чи ни 25,8 од сто од укуп ног бро ја 
на род них по сла ни ка. Ме ђу њи ма су прав ни ци, еко но
ми сти, ле ка ри, про фе со ри уни вер зи те та.... 

Небојша Стефановић, председник Народне скупштине, и Посланичка група СНС
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По вла че ње Пред ло га де кла ра ци је о за шти ти 
устав них и за кон ских пра ва АП Вој во ди не, 
остав ка по кра јин ског пре ми је ра Бо ја на Пај ти
ћа и рас пи си ва ње ван редних из бо ра у Вој во
ди ни  три су кључ на зах те ва упу ће на са ве

ли ког про те сног ми тин га, 12. апри ла 2013. го ди не, ис пред 
згра де Вла де Вој во ди не, у Но вом Са ду. 
Ор га ни за то ри ску па „Стоп раз би ја њу Ср би је“ би ли су 
Удру же ње гра ђа на Рав ни ца срп ска, На род ни по крет Ди на
ра Дри на Ду нав, Удру же ни син ди кат Ср би је Сло га и Удру
же ње сту де на та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, а про те сту 
су се при кљу чи ле и по ли тич ке стран ке – СНС, НС, По крет 
со ци ја ли ста, СПС, ПУПС, ДСС, Тре ћа Ср би ја, СДПС, СПО. 
Са ве ли ког ми тин га, на ко јем се оку пи ло ви ше од 30.000 
не за до вољ них гра ђа на Вој во ди не, по ру че но је да у по
кра ји ни не ма ме ста се це си ји и се па ра ти зму и да се не ће 
до зво ли ти да ак ту ел на власт, пред во ђе на Де мо крат ском 
стран ком, ко ја је опљач ка ла др жа ву, це па Ср би ју.
„Пај ти ћу, ни су нам по треб ни но ви глав ни град, но ви је
зик, но ва исто ри ја, но ва цр ква, но ва др жа ва, јер је на ша др жа ва од у век би ла и би ће Ср би ја. Бо ја не Пај ти ћу, не

мој ви ше да за сту паш Вој во ди ну и да на вод но чу ваш на
ше ин те ре се, јер су ре зул та ти те по ли ти ке за пар ло же не 
њи ве и оси ро ма ше ни гра ђа ни”, по ру чио је са го вор ни це 
Ми лош Ву че вић, пред сед ник Град ског од бо ра СНС Но ви 
Сад и гра до на чел ник Но вог Са да. 
По ње го вим ре чи ма, по кра јин ска власт по ка за ла је да не 
зна ни шта о Вој во ди ни, али да зна ју да ла жу, а по не ки и 
да кра ду, и да су „на ши нов ци“ удоб но сме ште ни у њи хо ве 
бу ђе ла ре. 
„До шло је вре ме да вра ти те што сте оте ли од гра ђа на, да 
од го ва ра те за по ступ ке ко ји су до ве ли до ова квог ста ња 
у Вој во ди ни. На ма, го спо ди не Пај ти ћу, не тре ба ва ша де
кла ра ци ја, ми ов де пи ше мо на шу де кла ра ци ју, вр ло крат
ку, вр ло ја сну, а она гла си: Вој во ди на је би ла, је сте и би ће 
увек у Ср би ји”, ре као је Ву че вић. 

Стоп се па ра ти зму      у Вој во ди ни

СНС У НО ВОм Са дУ

Пе ти ци ја за сме ну Бо ја на 
Пај ти ћа
Тач но у под не, 14. апри ла 2013. го ди не, у Но вом 
Са ду по че ло је пот пи си ва ње пе ти ци је за по вла че ње 
Пред ло га де кла ра ци је, сме њи ва ње Бо ја на Пај ти ћа и 
рас пи си ва ње ван ред них по кра јин ских из бо ра. Од
зив гра ђа на ши ром Вој во ди не био је из у зе тан, а већ 
пр вог да на при ку пље но је не ко ли ко хи ља да пот пи са 
са мо у Но вом Са ду. ак ци ја ће тра ја ти не ко ли ко не
де ља, а оче ку је се да ће се са ку пи ти ви ше од 200.000 
пот пи са.

„Пај ти ћу, ни су нам по треб ни 
но ви глав ни град, но ви је зик, 
но ва исто ри ја, но ва цр ква, но ва 
др жа ва, јер је на ша др жа ва 
од у век би ла и би ће Ср би ја. Не
мој ви ше да за сту паш Вој во ди ну 
и да на вод но чу ваш на ше ин те
ре се, јер су ре зул та ти те по ли ти
ке за пар ло же не њи ве и оси ро ма
ше ни гра ђа ни.” (Ми лош Ву че вић)
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Стоп се па ра ти зму      у Вој во ди ни

Пот пред сед ник Главног одбора СНС и пред сед ник Са ве
та СНС за Вој во ди ну, Игор Ми ро вић, ре као је да су зах те
ви ве о ма ја сни, да је на род но рас по ло же ње очи глед но, а 
да се Пај тић по на ша као по след њи дик та тор у овом де лу 
Евро пе.
„По треб но је што пре рас пи са ти ван ред не по кра јин ске 
из бо ре, јер гра ђа ни има ју ја сну и не дво сми сле ну во љу да 
по др же про ме не у Вој во ди ни“, ис та као је Ми ро вић, и на
гла сио да Пред лог де кла ра ци је има ја ку се па ра ти стич ку 
но ту и да ни је слу чај но што је лан си ран у ве о ма те шком 
по ли тич ком тре нут ку, ка да се бра не на ци о нал ни ин те ре си 
на пре го во ри ма у Бри се лу.

      СНС у Ни шу                          Ефи ка сни ја град ска упра ва   

Ка ко би уна пре дио рад град
ске упра ве, Зо ран Пе ри шић, 

градоначeлник Ни ша из ре до ва СНС, 
јед ном не дељ но ор га ни зу је са ста нак 
са на чел ни ци ма свих град ских упра ва 
и ука зу је им на про пу сте ко ји су при
ме ће ни то ком прет ход не сед ми це.

„Већ се осе ћа ју по ма ци у од но су 
др жав них чи нов ни ка пре ма ра ду. Та
ко су, са про ме ном ди рек то ра Упра
ве за пла ни ра ње и из град њу, по че ли 
да ра сту и при хо ди ове Упра ве, ко ји 

су би ли го то во три пу та ума ње ни од 
2008. до 2012. го ди не. Са да има мо 
99 од сто ре ше них пред ме та. Град ска 
упра ва мо ра и мо же да функ ци о ни ше 
бр же и ефи ка сни је“, ис та као је Пе ри
шић. 

По ње го вим ре чи ма, још је дан ве ли
ки по мак у гра ду ви ди се у то ме што 
је, по до ла ску но вог на чел ни ка По ли
циј ске упра ве Ниш, Ср ђа на Гре ку ло
ви ћа, од мах по сла та ја сна по ру ка да 
се у Ни шу не ће то ле ри са ти про да ја 

нар ко ти ка, зе ле на ше ње, ху ли га ни
зам, ни ти би ло ко ја вр ста кри ми на ла.

„Има мо до бру са рад њу са по ли ци
јом. Град мо ра, кроз низ ак тив но сти, 
да по ка же да је без бед ност гра ђа на 
за јед нич ка ми си ја. По ди за ње оп ште 
без бед но сти и без бед но сти у са о
бра ћа ју не ки су од при о ри те та гра да 
Ни ша, по го то во у го ди ни ка да обе
ле жа ва 17 ве ко ва Ми лан ског еди к та, 
ка да се оче ку је ве ли ки број ту ри ста”, 
ре као је Пе ри шић.

„По треб но је што пре рас пи са ти 
ван ред не по кра јин ске из бо ре, 
јер гра ђа ни има ју не дво сми сле ну 
во љу да по др же про ме не у Вој во
ди ни. Пред лог де кла ра ци је има 
ја ку се па ра ти стич ку но ту и ни је 
слу чај но што је лан си ран у те
шком по ли тич ком тре нут ку.” 
(Игор Ми ро вић)

Више од 30.000 незадовољних грађана окупило се на протесту у Новом Саду
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Прва напредњачка министарка: Проф. др ЗоРАНА МихАјловић

Љубав према енергетици 
јача од свих предрасуда

Ми ни стар ка енер ге ти ке, 
раз во ја и за шти те жи
вот не сре ди не, проф. 
др Зо ра на Ми хај ло вић, 
пр ва је ми ни стар ка из 

ре до ва Срп ске на пред не стран ке. На 
ову ви со ку др жав ну функ ци ју до шла 
је за хва љу ју ћи зна њу, струч но сти и 
пре да ном ра ду. По што се енер ге ти ка 
тра ди ци о нал но сма тра об ла шћу у ко
јој до ми ни ра ју му шкар ци, на по чет ку 
раз го во ра пи та мо је ка ко су је за по
сле ни при хва ти ли и ка кву са рад њу 
има са љу ди ма на те ре ну. 

 Пот пу но сам све сна да при па дам 
ма лом про цен ту же на на ру ко во де
ћим ме сти ма, али то у при лич ној ме
ри за ви си и од нас са мих. Ми шље ња 
сам да се струч на осо ба ква ли фи ку
је ком пе тент но шћу, зна њем и ис ку
ством, без об зи ра на пол. Због то га 
не мам про блем са рад ње ни на јед ном 
ни воу и то ми, као ми ни стру, мно го 
зна чи. Сва ка про ме на је те шка, на
вик не те се на је дан си стем, јед ног 
над ре ђе ног, а он да до ђе дру ги са 
сво јим на чи ном ра да и раз ми шља ња. 
То пре мо же има ти ве зе са сти лом 
ру ко во ђе ња, на чи ном оп хо ђе ња пре
ма за по сле ни ма и са рад ни ци ма не го 
пол ном при пад но шћу. Ипак, о то ме 

ка ко ме је не ко при хва тио тре ба пи
та ти за по сле не. Ово је Ми ни стар ство 
са два те шка и озбиљ на сек то ра, у ко
ји ма је за те че но мно го про бле ма. Од 
свих за по сле них тра жим мно го ра да 
и енер ги је.

За што сте ода бра ли да вам енер
ге ти ка бу де жи вот ни по зив? ода кле 
та љу бав?

Си гур но да ба вље ње же на енер ге
ти ком не при па да стан дард ном опу
су сте ре о тип ног по сма тра ња ства
ри. Ус пе ла сам да љу бав пре ма овом 
по зи ву прет по ста вим увре же ном 
на чи ну схва та ња, не освр ћу ћи се на 
пред ра су де да то при па да ис кљу чи во 
му шком по лу. Ме сто на ко ме сам да
нас и мо ји ре зул та ти, као и ре зул та ти 
Ми ни стар ства ко јим ру ко во дим, до
ка зу ју да је мо ја од лу ка би ла ис прав
на. Увек ме је за ни мао сек тор енер ге
ти ке и ру дар ства, за то сам и тра жи ла 
на Еко ном ском фа кул те ту да ди пло
ми рам на те му из обла сти енер ге ти
ке, што и ни је би ло уоби ча је но. Исто 
је би ло и са ма ги стра ту ром и док то
ра том. Као про фе сор уни вер зи те та, 
пре да јем упра во пред ме те из обла сти 
енер ге ти ке. Све го ди не рад ног ста жа 
(ви ше од 20) про ве ла сам  у енер ге ти
ци, у ЈП ‘’Елек тро и сток’’, ЈП ‘’Елек тро

Какву ситуацију сте затекли у 
Министарству енергетике, када сте га 
преузели?

Слободно могу да кажем 
катастрофалну, иначе би до сада сви 
напори које чинимо у унапређењу 
енергетског сектора, развоја и 
заштите животне средине били далеко 
видљивији. Пола године бавим се 
брљотинама својих претходника. 
У кампањи сам  више  пута изнела 
сумње да право стање нећемо знати 
док не дођемо на ове позиције. Као 

што знате, велики системи као што 
су ЕПС, Колубара и Србијагас су у 
великим  дуговима, смањеног капитала 
и неодрживог даљег пословања, бар не 
на онај начин на који су до сада радили 
и функционисали. Проблеми су свуда, 
не само у области енергетике и животне 
средине. Чека нас тежак период, пуно 
одрицања и великих напора да се 
унапреди систем пословања, да јавна 
предузећа буду одржива, да се створе 
услови за сигурно и успешно пословање 
малих и средњих предузећа, да се 
привуку страни инвеститори, а све у 

циљу да се обезбеде бољи услови за 
живот сваког грађана. Неопходно је 
успоставити систем, владавину права 
и изградњу ефикасних институција, јер 
без уређеног система нема ни лакших 
дозвола, ни отварања предузећа, ни 
привлачење инвеститора. Радује ме то 
да грађани препознају жељу, енергију и 
све што председник наше странке чини, 
наравно и ми који га следимо. Није лако 
уводити промене, али смо ми спремни 
да то радимо. Србија и грађани Србије 
заслужују развијену и вредну земљу, 
каква ће она и бити.

Пола године исправљам грешке својих претходника



при вре да Ср би је’’, а би ла сам и са вет ник пот пред сед ни ка 
Вла де за енер ге ти ку и по ли ти ку за шти те жи вот не сре ди не 
Ре пу бли ке Ср би је.

Да ли то што се на ла зи те на функ ци ји ми ни стра енер
ге ти ке зна чи да се у Ср би ји ме ња од нос пре ма же на ма?

Од нос пре ма же на ма не тре ба гле да ти са мо са по зи
ци је функ ци о не ра. Бо љи по ло жај сва ке же не, до ма ћи це, 
ди рек тор ке или вас пи та чи це тре ба да бу де це њен и ува
жа ван. И ра ни је је би ло же на на ру ко во де ћим по зи ци ја ма 
ми ни стра, пред сед ни ка Скуп шти не, ди рек то ра аген ци ја, 
али у не до вољ ном бро ју. Ми слим да Ср би ја у но вој кон
сте ла ци ји сна га на по ли тич кој сце ни ме ња у по зи тив ном 
сми слу све, па и бит не став ке из обла сти људ ских пра ва и 
рав но прав но сти по ло ва. У том сме ру учи ње ни су зна чај ни 
на по ри да бу де ви ше же на на зна чај ним по ло жа ји ма, као 
што има мо ве ћи број на род них по сла ни ца. Meђутим, и да
ље по сто ји тренд да же не мо ра ју да ра де ду пло ви ше, ка ко 
би би ле пла ће не и по што ва не као му шкар ци.

Да ли Вам се обра ћа ју же не? Да ли тра же по др шку, са
вет?

При о ри тет Ми ни стар ства енер ге ти ке, раз во ја и за шти
те жи вот не сре ди не је сте бри га за све гра ђа не. Под јед на
ко из ла зи мо у су срет сви ма ко ји нам се обра те без об зи ра 
на раз лог, јер се ни ко не би обра ћао Ми ни стар ству да не 
ми сли да мо же да на и ђе на раз у ме ва ње и по др шку. Са вет 
углав ном од ме не тра же као од струч ња ка из од ре ђе не 
обла сти, а не од ме не као же не.

Да ли има те ви ше раз у ме ва ња за про бле ме за по сле
них, не го Ва ши пре тход ни ци, му шкар ци?

Си гур на сам да же не, свој стве но сво јим ка рак те ри сти
ка ма, на суп тил ни ји на чин, ге не рал но при ла зе ре ша ва њу 
про бле ма, те је сто га мо жда и ло гич но да је и мој при ступ 
дру га чи ји, а на дам се и со фи сти ци ра ни ји од мо јих прет
ход ни ка. Уоста лом чи ни ми се да ре зул та ти мог ра да, а са
мим тим и за по сле них у Ми ни стар ству ко јим ру ко во дим 
го во ре да је та кав на чин де ло твор ни ји. Оно што сма трам 
нај ва жни јим, ка да го во рим о ре ша ва њу про бле ма за по
сле них, је сте бри га о здра вљу, на ро чи то о здра вљу же на, 
јер оне је су мај ке и за по сле не же не. А по себ но се во ди ра
чу на о то ме да се обез бе ди до дат на еду ка ци ја и стал но 
сти ца ње зна ња, јер ово је вре ме ве ли ких про ме на у ко ме 
су људ ски ре сур си, од но сно људ ско зна ње, кључ ни фак
тор за успе шно функ ци о ни са ње јед ног си сте ма.

Исто вре ме но за у зи ма те и ве о ма ви со ку стра нач ку 

функ ци ју, пот пред сед ник сте Глав ног од бо ра Срп ске на
пред не стран ке. Ка ко на пред ња ци гле да ју на тзв. жен
ско пи та ње? Ко ли ко се у СНС во ди ра чу на о рав но прав
но сти по ло ва?

Ве ру јем да су кри те ри ју ми за Глав ни од бор би ли мо ја 
струч ност и рад, а си гур но да се во ди ло ра чу на и о род
ној за сту пље но сти, као и на свим дру гим стра нач ким по
зи ци ја ма. Уоста лом, ка ко СНС гле да на ,,жен ско пи та ње”, 
нај ви ше го во ри на ша спрем ност на ве ли ки рад и на по ре 
да се оства ри пут ка ЕУ, ко ји, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва 
и ве ћу афир ма ци ју же на, као и уна пре ђе ње свих људ ских 
пра ва. Си гур на сам да је по треб на и ма ло ве ћа по др шка 
јав но сти и ин сти ту ци ја, као и са мих по ли тич ких ак те ра. 
Ре ци мо, на ини ци ја ти ву пред сед ни ка Скуп шти не, Не бој ше 
Сте фа но ви ћа, омо гу ће но је да се труд ни ца ма и по ро ди
ља ма оси гу ра рад но ме сто, од но сно да то што је глав на 
од ли ка же на не бу де раз лог за гу би так по сла. Пр ви пут је 
ор га ни зо ва на Жен ска пар ла мен тар на мре жа у Скуп шти ни 
Ср би је, на ини ци ја ти ву по сла ни це СНС, Ма ри је Об ра до
вић, ко ји чи не 82 по сла ни це из свих стра на ка ко је су за
сту пље не у Пар ла мен ту. На гла ша вам, ипак, да су јед но 
кво те, а да је мно го ва жни је ан га жо ва ње же на, не са мо у 
при вре ди, већ и у по ли ти ци. По зи вам их да узму уче шће у 
по ли тич ком жи во ту, јер са мо та ко мо гу да ути чу да до ђе 
до про ме на у би ло ко јој сфе ри жи во та.

Најхитније мере 
су већ предузете

Које су најхитније мере које се 
морају предузети да би се поправила 
ситуација у енергетском сектору 
Србије?

Најхитније мере су већ предузете. Ми 
смо, као Министарство, у сарадњи са 
јавним предузећима, обезбедили стабилно 
снабдевање електричном енергијом ове 
зиме, укинули посреднике, омогућили 
либерализацију тржишта, донели низ 

закона и уредби. Пре свега мислим на закон о Јужном току, 
енергетски заштићеном купцу, о ефикасном коришћењу 
енергије, уредбу о највишим и најнижим ценама топлотне 
енергије... Потписали смо и реализовали неколико важних 
међународних уговора, презентовали План приоритетних 
пројеката, донели Национални акциони план за 
обновљиве изворе енергије, приступили реорганизацији 
ЕПСа и Србијагаса, на нашу иницијативу отписане су 
камате за струју и одобрен је репрограм дугова на рате, 
решавамо проблем црних еколошких тачака... Први пут је 
Министарство расписало јавни позив за изградњу малих 
хидроелектрана. Неопходно је кроз смањење бирократије, 
поједностављивањем процедура и решавањем конкретних 
проблема поставити здраве темеље на којима ће моћи да 
се гради систем који успешно функционише као сервис 
свих грађана.
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У су бо ту, 27. апри ла, Срп ска на пред на 
стран ка одр жа ла је скуп у Зе му ну, ко

јим је озна чен по че так кам па ње за ло кал не 
из бо ре, ко ји ће се одр жа ти 2. ју на у тој оп
шти ни. Не бој ша Сте фа но вић, пред сед ник 
Град ског од бо ра Бе о град и  пот пред сед ник 
Глав ног од бо ра СНС, ре као да ће се у на
ред ним сед ми ца ма по кре ну ти раз го во ри са 
парт не ри ма ка ко би се у На род ној скуп шти
ни за кон ским ре ше њи ма ме ња ли од но си у 
ло кал ној са мо у пра ви.

„Тра жи мо ви ше над ле жно сти за оп шти не, 
да гра ђа ни ви ше од лу чу ју ка ко ће им се зва
ти ули це, где ће да зи да ју, ко је ин ве сти ци је 
ће до ћи”, на гла сио је Сте фа но вић и оце нио 
да су бе о град ске оп шти не са да опљач ка не, 

оси ро ма ше не и без ика квих над ле жно сти, а 
циљ је да до би ју над ле жно сти, не због ло
кал них функ ци о не ра, већ због гра ђа на. 

На пред ња ци ће, ка ко је на гла сио, на из
бо ри ма у Зе му ну убе дљи во по бе ди ти јер је  
оп штин ска власт до бро ра ди ла, а гра ђа ни 
да ју сна жну по др шку бор би про тив ко руп
ци је и кри ми на ла, ко ју је по вео Алек сан дар 
Ву чић.  На ску пу су го во ри ли и проф. др Зо
ра на Ми хај ло вић, пот пред сед ни ца ГО СНС, 
као и Бра ни слав Про стран, пред сед ник ОО 
СНС Зе мун и пред сед ник Оп шти не Зе мун, 
Де јан Ма тић, пот пре десд ник ОО СНС Зе
мун и по моћ ник пред сед ни ка Оп шти не Зе
мун, за тим Алек сан дар Ву лин, глу мац Раст
ко Јан ко вић...

По че ла кам па ња за ло кал не из бо ре у Земуну

  ДРУ ГИ ПИ ШУ

Пре но си мо део аутор ског тек ста Алек сан дра Ђа је, 
в.д. директора По зо ри шта на Те ра зи ја ма, 
об ја вље ног у „Прав ди”

„...Јер, ре ћи да је Алек сан дар Ву чић „из дао срп ске на ци о
нал не ин те ре се”, у нај ма њу је ру ку – без о бра злук! Игра ње 
та квих „па три от ских и дру гих ига ра” је са свим не у ме сно, 
по го то ву ка да до ла зи од стран ке ко ја је би ла на вла сти 
и има ла си ја сет при ли ка да пре се че „Гор ди јев чвор” ко
сов скоме то хиј ског про бле ма, да ста не на цр ту, пре у зме 
од го вор ност, да, евен ту ал но, сво ју од лу ку пред на ро дом 
про ве ри на ре фе рен ду му, да под не се све по сле ди це сво
је по ли тич ке по бе де или по ли тич ког по ра за. Уме сто то га, 
она је иза бра ла да не учи ни ни шта, а да са да, ка да је то 
не ко дру ги учи нио уме сто ње, бр жебо ље по ју ри да жи го
ше „из дај ни ке”.

Од оних, под чи јом је вла шћу, сво је вре ме но, усво јен За
кон о ам не сти ји, ко јим су на сло бо ду, уз сто ти ну дру гих 
шип тар ских те ро ри ста, пу ште ни Фљо ра Бро ви на и бра ћа 
Ма за ре ку, иако је је дан од дво ји це бра ће, Бе ким Ма зре
ку, при знао и де таљ но опи сао стре ља ње три же не, дво
је де це (јед но од 8 и јед но од 11 го ди на), два мла ди ћа и 
три стар ца, док је дру ги, Љу ан, ис црп но опи сао му че ња 
за ро бље них му шка ра ца (укљу чу ју ћи и де ча ке) од се ца њем 
уши ју, ва ђе њем очи ју и од се ца њем ру ку до згло ба! И та да 
су, зна чи, срп ске вла сти под при ти ском За па да би ле при
ну ђе не да чи не ком про ми се, као и да нас. Са мо, за што се 
они ко ји су та да би ли на вла сти, да нас не осе ћа ју „из дај
ни ци ма”, не го „па три о та ма” – док „из дај ство на ци о нал них 
ин те ре са” спо чи та ва ју не ком дру гом? Или су „сви крив ци 
јед на ки, са мо су не ки јед на ки ји од дру гих”?...”

Па три от ске и дру ге игре
Бранислав Простран

Дејан Матић, потпредседник ОО СНС Земун

Подршка потпредседника: 
Небојша Стефановић 

и Зорана Михајловић
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Председник Српске напредне стран-
ке, Александар Вучић, посетио је 

домаћинство Адамића у Сремској Митро-
вици и уручио новчану помоћ за лечење 
двогодишње Љубице Адамић, којој је 
хитно потребна трансплантација срца у 
Бечу, јер јој ради само 20 одсто овог ор-
гана. Помоћ за лечење болесног детета, 
у вредности од 10.000 евра, сакупили су 
чланови Српске напредне странке из лич-
них прихода.

Вучић уручио помоћ за малу Љубицу

Коридори Србије, на чијем челу је напредњак Дмитар 
Ђуровић, упутили су предлог локалним заједницама дуж 
трасе аутопута Београд - Јужни Јадран да се сва дрва са 
земљишта, које се експроприше за потребе изградње 
аутопута, поклоне социјално угроженом становништву. 
Свако дрво које буде посечено на траси аутопута Бео-
град - Прељина биће поклоњено корисницима социјалне 
заштите. Општина Горњи Милановац међу првима је при-
хватила предлог Коридора Србије да се исечена дрва, без 
надокнаде, преузму и да се организује њихово уклањање 
са трасе. У овом тренутку на располагању је око 200 куб-
них метара дрва, која почињу да се извлаче и пакују. Цен-
тар за социјални рад завршава израду спискова грађана 
који ће бесплатно добити огрев.

Хуман гест у Прибоју 
Напредњак Крсто Јањушевић, потпредседник Општине Прибој 
и председник Надзорног одбора ФАП Корпорације, уплатио је 
из личних средстава 130.000 динара за лечење мале Љубице 
Адамић. Јањушевић је у хуманитарне сврхе донирао половину 
свих досадашњих надокнада, које је добио као председник НО 
ФАП-а.

Александар Вучић у разговору са породицом Адамић

Коридори Србије поклањају дрва најсиромашнијима

Радови на траси будућег аутопута Београд - Јужни Јадран, где 
се свакодневно сече дрвеће поред пута

Малој Љубици ради само 20 одсто срца



ИМЕНА ЛИЦА

22 |  СНС ИНФОРМАТОР 2/2013

БРА НИ ЧЕВ СКИ ОКРУГ
Ве ро љуб Ар сић

Шеф По сла нич ке гру пе СНС у 
На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке 
Ср би је, шеф Од бор нич ке гру пе 
СНС у Скуп шти ни гра да 
По жа рев ца 

Кон такт: po zarevac. sns@gma il .com

Не бо јш а Јочић 

Пр едседник Г рад ског о дбора  С НС 
 Пожаре вац, одборник у Скупштини 
града Пожаревца

Контакт: poz are vac.sn s@gm ail.com

Новица  Ја ношевић 

П редседни к О пш тинск ог  одбор а 
 СНС Ку чево и заменик председника 
Општине Кучево

Контакт:  janosevi cno vi ca@gm ail. com

Зо ран Милек ић 

Заменик  пре дседни ка  Општи нс ког 
од бора СНС Кучево и председник 
Општине Кучево

Контакт: soku cev o@yaho o.co m

Ол ив ера Пауље ск ић 

Предсе дн ик Општи нск ог  одбора  
СН С Жаг уби ца и  за ме ник 
пр едседника Скупштине општине 
Жагубица

Контакт: 
na predna stra nkazagu bi ca@gmail. com

Душан Н единић

П ред седник О пшт инско г 
о дбора  СН С Петровац  на Мл ави, 
председник Скупштине општине 
Петровац на Млави

Контакт:  
ned inicadv @o pen.telek om .rs

Св етлана М акс ић 

Предсе дни к Опш тин ског  од
бора С НС Жабари и заменик 
председника Скупштине општине 
Жабари

Контакт: bobira jko vic@gm ail. com

М алиша Ант оније ви ћ

Пред седник Општинског 
одбора СНС Мало Црниће, шеф 
Одборничке групе СНС Скупштине 
општине Мало Црниће

Контакт: ma lis a_012@ yaho o.com

Драган Па ун овић

П ре дседник Општинског одбора 
СНС Велико Градиште

Контакт: snsvgradiste@gmail.com, 
d ppa un@ope n.te lekom.r s 

Небојша  М ијовић

 Пре дседник Општин ско г одб ора  
СНС  Го лубац, о дборник СНС 
у Скупштини општине Голубац 

Контакт: drmijovic@hotmail.com
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На пролећном заседању Парла-
ментарне скупштине Савета Ев-

ропе у Стразбуру, Српска напредна 
странка примљена је у политичку гру-
пу Европске народне партије, најјаче 
политичке фракције у Савету Европе 
и у Европском парламенту.
Одајући признање СНС-у на 
досадашњим постигнутим резулта-
тима, председник групе Европске на-
родне партије у Савету Европе, Лука 
Волонте, изразио је очекивање да ће 
даљи напори на достизању циљева 
ове групе европских народних 

партија убрзо довести до чланства 
СНС у Европској народној партији у 
Бриселу.
После гласања за пријем Српске на-
предне странке, којем је присуство-
вао и председавајући Парламентарне 
скупштине Савета Европе, Жан Клод 
Мињон, представнику СНС-а и шефу 
делегације Србије у Стразбуру, Алек-
сандри Ђуровић, упућене су честитке 
и жеље за успешан рад у оквиру ове 
политичке групације у Савету Европе.
Европска народна партија окупља 
европске странке десног центра и 
најмоћнија је политичка групација 
у Европи, која има велики утицај на 
доношење одлука у Европској унији и 
великом броју европских држава. Пу-
ноправне чланице су демохришћанске 
и конзервативне странке из земаља 
ЕУ, а придружене су из Швајцарске, 
Норвешке, Хрватске и Србије. Поред 
њих, постоје и странке са положајем 
посматрача из целе Европе.

Дарко Бађок, посланик Српске на-
предне странке у Скупштини АП  
Војводине, уручио је 8. марта ове 
године донацију Сигурној кући у 
Зрењанину. Том приликом дао је 
обећање да ће симпатизери и чланови 
СНС окречити више од 600 квадрат-
них метара Сигурне куће, а 26. априла 
ово обећање је и испунио, заједно са 
омладинцима СНС. Бађок се захвалио 
на подршци свим људима добре воље, 
који су материјално помогли ову 
акцију, и позвао све учеснике јавног 
и политичког живота у Зрењанину да 
се укључе у сличне активности.

СНС постала члан Европске 
народне партије

Стразбур

Пред сед ник Срп ске на пред не стран-
ке и пр ви пот пред сед ник Вла де, 
Алек сан дар Ву чић, при мио је у пе-

так, 10. ма ја, на гра ду „Нај е вро пља нин го-
ди не“, ко ју до де љу је Пр ва европ ска ку ћа. 
Ву чић се том при ли ком за хва лио сви ма 
ко ји су по др жа ли ње гов рад и по ру чио 
да  ће Ср би ја увек шти ти ти сво је ин те-
ре се, ићи пу тем на прет ка и би ти по у здан 
парт нер европ ским при ја те љи ма.

Ис та као је да на гра ду ни је при мио у 
сво је име, већ у име це ле Вла де, ко ја је, 
ка ко је ре као, учи ни ла све да Ср би ја бу де 
на пу ту ре фор ми и мо дер ни за ци је.

„Ја сва ка ко ни сам нај е вро пља нин. Ја 
сам оби чан гра ђа нин Ср би је, ко ји је же-
лео да ура ди не што за сво ју зе мљу и на-
род, а на гра ду сам при мио са мо као је дан 
од пред став ни ка Вла де и др жа ве Ср би-
је, ко ји су не што ура ди ли у прет ход них 

осам, де вет ме се ци и учи ни ли све да љу-
ди у Ср би ји да нас мо гу да ка жу да има ју 
ви ше на де не го стра хо ва. Наш на род има 
ја сан хо ри зонт, ко ји је пред њим, ко ји мо-
ра да до сег не, не за то што има мо идо-
ла триј ски од нос пре ма Евро пи, већ за то 
што је то по тре ба гра ђа на Ср би је”, ре као 
је Ву чић.

Обра ћа ју ћи се јед ном од ла ур е а та, ко-
ји је до био на гра ду као стра ни др жа вља-
нин, ита ли јан ском ам ба са до ру Ар ман ду 
Ва ри киу, Ву чић се за хва лио сви ма ко ји су 
по ма га ли да Ср би ја иза бе ре пут мо дер-
ни за ци је и ре фор ми, и за мо лио Ва ри киа 
да и убу ду ће са још ва жни јег ме ста по-
мог не Ср би ји и бу де њен ам ба са дор и у 
Ита ли ји, и у Евро пи.

„Ср би ја је на до бром пу ту, Ср би ју не 
мо гу да сру ше, Ср би ју не мо гу да по бе де. 
Жи ве ла Ср би ја”, по ру чио је Ву чић.

Вучић најевропљанин године

зрењанин

Напредњаци 
одржали обећање

Кречење Сигурне куће

Парламентарна скупштина 
Савета Европе



ПОРУКЕ БРОЈА

„Србија је у Бриселу донела једину 
могућу одлуку - о будућности, 
перспективи, о томе да постоји. 
Србија је водила рачуна о 
интересима и гаранцијама за 
безбедност свог народа и први 
пут се, од 90-их, појавила на 
међународној политичкој сцени 
са планом. Први пут говоримо о 
будућности, а не о историји. Први 
пут међународна заједница реагује 
са осећајем да нам је нешто дужна. 

То је један  мали, али ипак историјски преокрет.“

Александар Вучић, председник 
Српске напредне странке

„Тражимо више надлежности за 
општине, да грађани више одлучују 
како ће им се звати улице, где ће да 
зидају, које инвестиције ће доћи. 
Београдске општине су опљачкане, 
осиромашене и без икаквих 
надлежности, а циљ је да их добију, 
због грађана”.

Небојша Стефановић, 
потпредседник ГО Српске            
напредне странке

„Чека нас тежак период, пуно 
одрицања и великих напора да се 
унапреди систем пословања, да 
јавна предузећа буду одржива, 
да се створе услови за сигурно 
и успешно пословање малих и 
средњих предузећа, да се привуку 
страни инвеститори, како би се 
обезбедили бољи услови за живот 
сваког грађана.“ 

Зорана Михајловић, 
потпредседница ГО Српске напредне странке

„Потребно је што пре расписати 
ванредне покрајинске изборе, 
јер грађани имају недвосмислену 
вољу да подрже промене у 
Војводини. Предлог декларације 
има јаку сепаратистичку ноту и није 
случајно што је лансиран у тешком 
политичком тренутку.”

Игор Мировић, потпредседник ГО 
Српске напредне странке

„Задовољан сам досадашњим радом 
Посланичке групе, мада увек може 
више и боље. Циљ нам је да радом 
постигнемо да будемо, не само у 
овом сазиву, најбоља посланичка 
група, већ да будемо најбоља 
посланичка група од увођења 
вишепартијског система, у новијој 
историји Народне скупштине.“

Верољуб Арсић, шеф Посланичке 
групе СНС у Народној скупштини 
Републике Србије

„Пајтићу, нису нам потребни нови 
главни град, нови језик, нова 
историја, нова црква, нова држава, 
јер је наша држава одувек била 
и биће Србија. Немој више да 
заступаш Војводину и да наводно 
чуваш наше интересе, јер су 
резултати те политике запарложене 
њиве и осиромашени грађани.“ 

Милош Вучевић, члан 
Председништва Српске напредне 
странке

„Наши одбори који су победили 
захваљујући свом раду, у власти се 
понашају одговорно и домаћински. 
Међутим, није сваки одбор 
такав. Неки за резултат треба да 
се захвале популарности врха 
странке, неки су нерадом угрозили 
резултат на парламентарним и 
председничким изборима. Такви 
се у власти најчешће не понашају 
као напредњаци, због чега ћемо 
предузети ригорозне мере”.

Радомир Николић, председник Извршног одбора 
Српске напредне странке


	broj 2 01
	broj 2 02
	broj 2 03
	broj 2 04
	broj 2 05
	broj 2 06
	broj 2 07
	broj 2 08
	broj 2 09
	broj 2 10
	broj 2 11
	broj 2 12
	broj 2 13
	broj 2 14
	broj 2 15
	broj 2 16
	broj 2 17
	broj 2 18
	broj 2 19
	broj 2 20
	broj 2 21
	broj 2 22
	broj 2 23
	broj 2 24

