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АКТУЕЛНО У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ 

> ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

Одговори надлежних институција на питања одборника постављених током седнице Скупштине града 
Крагујевца одржане 26.04.2013. године: 

Проф. др Александра Јанковић, члан Српске Напредне Странке поставила је следећа питања: 

1. „Када ће бити урађен паркинг за становнике солитера у Улици Kнеза Милоша код обданишта?“ 

2. „Када ће бити урађен паркинг и противпожарни пут у Улици Ибарских рудара?“ 

3. „Када ће бити решен проблем у улици Андре Маринковића?“ 

На постављена питања ЈП “Предузеће за изградњу града Крагујевца” дало је следеће одговоре: 

“Изградња паркинга у Улици кнеза Милоша (код обданишта) и паркинга и противпожарног пута у Улици 
Ибарских рудара се не налазе у захтевима савета Месне заједнице Палилуле који су достављени 
предузећу за 2011., 2012. и 2013. годину.” 

“Започети радови на враћању у првобитно стање у Улици Андре Маринковића, који су прекинути из 
разлога почетка зимске сезоне и прекида грађевинских радова, биће завршени у мају месецу текуће 
године.” 

Проф. др Анђелка Стојковић Анђелковић, члан Српске Напредне Странке поставила је следећа питања: 

„Зашто Центар за талентовану децу нема адекватну финансијску подршку, пре свега, у смислу 
надокнаде наставницима и руководиоцу овог Центра ?“ 

Контакт 
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На постављено питање, одговор је дао Драгослав Милошевић, члан Градског већа за образовање 
културу и информисање: 

“Сви ангажовани ментори за 2012/2013. годину примили су хонорар у износу од 10.000 динара, према 
уговору о ауторском хонорару. Управни одбор Центра за таленте донео је Одлуку да руководилац 
Центра прими хонорар по достављању Финансијског извештаја, а у складу са постигнутим 
резултатима.” 

 

> Ситуација у ЈКП 

Најава ЈКП “Градска гробља” узбуркала јавност: због дугова “дижу из 
мртвих” 

Најава ЈКП “Градска гробља” о ексхумацији око 100 покојника чији наследници дуго не плаћају накнаду 
за одржавање гробних места, изазвала је негодовања и правне недоумице - да ли је реч о скрнављењу, 
самовољи, или та намера има упориште у закону. 

Поједини наследници покојника негодују, сматрајући да нико нема право да скрнави гробове и њихове 
претке, премешта без сагласности потомака и евентуалне одлуке надлежног суда. Не желе да им се 
помињу имена док проблем не стигне до суда,али наводе да се иза свега крије “уносна трговина 
гробним местима” на Варошком и Палилулском гробљу, где одавно нема места, а када се “нађе”, цена 
је дупло већа од оне на гробљу “Бозман”. Што се дугова тиче, позивају се на прописе о комуналној 
делатности где дуг, уколико нема тужбе надлежном суду,застарева посла годину дана, док у ЈКП 
“Градска гробља” упориште налазе у прописима градске управе. 

Драган Радовић, директор ЈКП, каже да ниједан гроб још није прекопан, али да су спремни, ипак, и на 
такву опцију. Намера им је да земне остатке покојника чији наследници не плаћају закуп пренесу у 
заједничку гробницу, а њихова гробна места биће дата на продају. То им, каже, омогућава Одлука о 
сахрањивању коју је донела локална самоуправа.Он напомиње да има око стотину дужника који закуп 
гробних места не плаћају дуже од десет година, а такви по одлуци Града губе право на гробно место. 

Међутим, по тумачењу многих правника и адвоката,дугови за комуналне услуге, када нема другог 
договора, наплаћују се судском тужбом. Дакле и за ова потраживања наплата дуга требало би да се 
тражи у судском поступку, а не скрнављењем гробова. 
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ЈКП "Нискоградња": Тражили паре, сазнали за фризиране рачуне 

Око 60 комуналних радника ЈКП “Нискоградња” из Крагујевца протестовали су испред зграде Општине 
због неисплаћених плата, доприноса и неизвесне судбине предузећа, тражећи да им се објасни ко је крив 
за пропаст тог предузећа. 

Од 254 радника, њих 170 већ се “ухлебило” у другим ЈКП. Без посла су остали најстарији. Одговор на 
питање шта их чека нису добили, али су сазнали оно што се годинама крило.Радницима се обратио Зоран 
Јовановић, члан Градског већа за комуналну привреду. Он је рекао да су комуналцима три заостале 
зараде исплаћене преко буџетског рачуна, што је било незаконито?!Општина неће моћи паре да уплати 
ни на банковне рачуне “Нискоградње”, јер би тај новац отишао за потраживања фирми које су већ тужиле 
ЈКП и блокирале рачуне. Радници ће морати да сачекају позајмицу од државе да би добили 
плате.Јовановић је део одговорности пренео на њих, а део на пословодство. Радници су одвратили да су 
градски челници бирали директоре. 

Јовановић је такође изјавио да сви папири који су годинама стизали у Скупштину града, почев од 
завршних рачуна, показивали су да “Нискоградња” лепо функционише, као у бајци. Све је то било 
фиктивно и за то ће неко да одговара, рекао је Јовановић изненађеним радницима и додао да је 
“Нискоградња” имала скоро дупло више радника од потребног броја. Радници су Јовановића питали 
зашто су толики радници онда примљени у последње три године. 

Радници, од којих неке деле месеци а неке чак и дани до пензије, сазнали су у фонду ПИО да од пензија 
нема ништа, јер им доприноси нису уплаћивани већ две године. И тако, људима који су постављали 
бехатон испред општине по којем ходају градски функционери, ти исти функционери сада кажу да су они 
криви што је пропала “Нискоградња”. 

ЈКП “Нискоградња”, која се бавила изградњом путева и која не ради шест месеци, лане је имала минус од 
61 милион динара. Цела ситуација са ЈКП „Нискоградња“, још један је доказ немарности локалне 
самоуправе 

 

> Поступци локалне самоуправе 

Верко није платио наступ школе модерне музике „Октава“! 

Власник школе модерне музике „Октава“, Милан Микица Милосављевић, тврди да није узео никакав 
новац од Града за свој наступ на Ђурђевдан, иако се у званичном саопштењу Верољуба Стевановића 
тврди да јесте. 

Милосављевић каже да су га у званичном саопштењу информативне службе органа Града Крагујевца 
довели у погрешан контекст. „Никакав новац нисмо добили,нити је наш заступник „Лонг плеј“. „Октава“ 
постоји 23 године и изнедрила је многе ђаке. Кад нас ставе у овакав контекст, та деца могу помислити 
свашта о нама. Наступали смо после карневала, од 14.00 до 16.30 сати, а не са вечерњим извођачима. 
Појавили смо се ту искључиво аматерски, а чак смо из свог буџета платили госте из Београда који су нам 



 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ ГО СНС 

 > У МЗ БАГРЕМАР СТАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛУГА СУ НА 
ВЕОМА НИСКОМ НИВОУ 

Конференцију одржао Зоран Младеновић, потпредседник Градског одбора Српске напреднсе странке и 
одборник у Скупштини града Крагујевца. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Једна од значајнијих саобраћајница у насељу, којом се повезује Багремар са Становом, улица Миленка 
Јовановића, нема тротоар, а због лошег осветљења, представља велику опасност  за кретање пешака, 
нарочито деце која овим путем иду до школа и назад. Многи постојећи тротоари у овој градској месној 
заједници су у веома лошем стању. Велики број деце свакодневно до школе пролази небезбедним путем 
испод надвожњака, што је велики проблем, који би требало бити решен. 

Локална градска власт је више пута пред изборе обећавала спајање улица Спасеније Цане Бабовић са  
Милоја Радосављевића, што је важна саобраћајница  за читав град, јер би се тиме направио контакт 
између града и Милановачког пута. Као и много пута до сада, грађане Багремара опет је обманула 
актуелна локална власт. 

Грађани МЗ Багремар скоро да немају место за пракирање. Постојећи паркинзи су прекривени рупама и 
оштећењима, док је један претворен у пијачни простор. 
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Грађани  Месне заједница „Багремар“, њих 
преко 5800, суочавају се са проблемима 
који отежавају нормално функционисање. 
Непостојање тротоара, паркинг простора, 
уличног осветљења су само неки од 
проблема због којих је угрожена сигурност 
одраслих,а пре свега деце из МЗ Багремар.  

У улици Јосифа Шнерсона, којом се од 
изградње мегамаркета ДИС, креће велики 
број грађана Крагујевца неопходни су 
тротоари, изградња кишне канализације. 
Током обимних киша кретање пешака и 
аутомобила је скоро онемогућено због 
велике количине воде која се задржава на 
коловозу. 
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За завршетак спортског терена, није потребно много улагања, већ мало добре воље. Мало добре воље 
потребно је како локалној градској власти, тако и члановима Савете Месне заједнице, да би обезбедили 
место за окупљање пензионера и осталих становника Багремара. Постојеће просторије МЗ, актуелни 
Савет издаје у закуп, тако да су становницима МЗ просторије недоступне. 

Цела месна заједница одаје утисак неуређене и лоше организоване целине (травнате површине су 
запуштене, недостају корпе за ситан отпад, мали број дрвореда и клупа за седење, лоша осветљеност).  
ГО СНС-а, подсећа локалну власт да би са мало финансијских средстава МЗ Багремар могла да се доведе у 
пристојно стање, пријатно и сигурно за живот свих његових становника. 
 

> ИЗОСТАЛА ОБЕЋАЊА У МЗ БУБАЊ 

Конференцију одржала Маја Ангеловски, председник Савета за информисање. 

 Месна заједница Бубањ, која припада најужем градском језгру, нема потпуно опремљену комуналну 
инфраструктуру. Да би МЗ Бубањ постала модерно насеље, челници града би требало да испуне дата 
обећања: реконструишу паркинге, тротоаре, побољшају уличну расвету, реше проблем кишне 
канализације и коначно уреде простор око језера Бубањ.  

У самом центру града постоји проблем са кишном канализацијом. После сваке обилније кише, на 
улицима, тротоарима,зеленим површинама и паркинзима у МЗ Бубањ  задржава се већа количина воде.  
Управо из тог разлога плаве подруми у појединим зградама у улици Николе Пашића и Саве Ковачевића.У 
улици Браће Николића код зграде Шумадија Сајма канализација уопште не прихвата воду, а радовима на 
северној обилазници је блокиран већ постојећи канални систем, тако да вода после падавина плави 
дворишта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од дуго најављиване изградње еко оазе на Језеру Бубањ, са спортско рекреативним и дечјим садржајима, 
остало је још једно празно обећање локалне власти. Није реновирана ни стара чесма . 
 

У Мз Бубањ постоји и проблем са јавном 
расветом. Најкритичније је  у улицима '' 
Миловоја Живановића'','' Црвене заставе'' 
и делу насеља код „Артема“, где се окупља 
велики број деце. Бандере нису 
реконструисане и замењене откако су 
постављене.  

Велики проблем ако не и највећи овог 
насеља је и недостатак паркинг простора. 

Иако је у више наврата локална власт 
обећавала сређивање тротора у Улици 
Николе Пашића, то се није догодило. Рупе 
испуњене шљунком указују на немарност  
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Житељи МЗ Бубањ посебно се жале на несавестан рад Комуналне полиције. ГО СНС-а, подсећа да се 
према Закону, под одржавањем комуналног реда сматра брига у следећим областима или питањима: 
одвођење отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и 
сигнализације, паркирања, заштите од буке у животној средини,одржавања комуналних објеката, пијаца, 
гробља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката и још низ 
ставки које би нам побољшале живот. Крагујевачка  Комунална полиција у насељу Бубањ и на територији 
читавог града, не одржава ред у поменутим областима. 

МЗ Бубањ, као део централног градског језгра, не сме имати овакве проблеме. Као и у многим другим 
крагујевачким месним заједницама, тако и у овој, локална власт је много обећавала грађанима, које је 
само злоупотребила за прикупљање политичких поена. 

 

> УМЕСТО ТРИ БИЋЕ УНИШТЕНЕ ЧЕТИРИ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

Конференцију водио Зоран Стевановић, кандидат за Савете месне заједнице Aеродром. Поред 
конференције одржана је и трибина на којој су учествовали посланица у Скупштини Србије, Биља Илић 
Стошић, и одборници у Скупштини града Крагујевца, Зоран Младеновић и Горан Ковачевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овако би се уништила  пејзажна архитектура, карактеристична за Аеродром, који би се приближио 
централној градској зони, што би довело до промене услова живота становника насеља. 

Тренутно су на јавном увиду планови детаљне регулације насеља Аеродром, на основу којих је 
предвиђена изградња објеката на ЧЕТИРИ зелене површине! Житељима овог насеља потребне су  
површине за рекреацију, спорт, игру деце. Они желе да сачувају зелене површине на којима су одрастале 
генерације Аеродромаца. Локална власт још једном показује да не слуша и не уважава потребе својих 
грађана. 
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У насељу Аеродром локална власт је протеклих 
година новац улагала у комерцијалне садржаје, 
а затврала очи пред важним комуналним и 
инфраструктурним проблемима житеља овог 
насеља. Дотрајали паркинзи, запуштени 
спортски терени, несређене пешачке стазе, 
дотрајале водоводне цеви, недостатак тротоара,  
проблеми са инсталацијама на крововима 
стамбених зграда, су само део онога са чиме се 
Аеродромци свакодневно срећу. 

Житеље Аеродрома највише брину  најаве 
градске влатси, да ће на зеленим површинама, 
уместо нових спортских терена, клупа, фонтана 
и игралишта за децу, бити зидане стамбене 
зграде.  



  

Број 14 | Април 2013 

Број 15 | Maj 2013 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ ГО СНС 

„Мирко Јовановић“. Сматрамо да је степен изграђености и степен заузетости терена, парцијално 
преоптерећен. Растојање између зграда је мало, а изградњом нових, повећао би се ниво буке. Јасно  је да 
ће се погоршати и  проблеми са дотрајалом канализационом и водоводном мрежом, као и са 
инсталацијама. 

Уместо да зелене површине узима од својих грађана, локална власт би требало да исте уреди и оплемени 
новим садржајима, а бројне постојеће инфраструктуралне проблеме решава, а не да их додатно 
компликује.  

ГО Српске Напредне Странке се противи изградњи поменутих зграда, и сматра да би тај проблем, али и 
све друге комуналне и инфраструктурне проблеме на Аеродрому требало решавати кроз директан 
разговор са грађаним. Зато су на местима Савета Месних заједница потребни људи, који ће се 
свакодневно борити за бољи квалитет живота у Месним заједницама. 

 

С обзиром да је насеље Аеродром заокружена 
целина у грађевинском и архитектонском 
смислу од 1982 године,  намеће се логично 
питање, одакле после тридесет и више година 
потреба да се његове зелене површине 
претворе у бетон? 

Српска Напредна Странка сматра да ће изградња 
нових стамбених зграда и уништавање 
површина за рекреацију, довести до озбиљног 
погоршања стања инфрастуктуре, а самим тим и 
услова живота грађана.  Амбуланта на 
Аеродрому већ сада функционише са 
недовољним капацитетима. Проблем 
недовољних капацитета, изградњом нових 
стамбених објеката, појавио би се и у ОШ  



 

 

 

 > САВЕТ ЗА БРИГУ О ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савет за бригу о деци и омладини заједно са 
Саветом за спорт, уз подршку месног одбора 
Стара Радничка Колонија, организовао је 
турнир у стоном тенису за особе за 
инвалидитетом. Чланови савета заједно са 
осталим припадницима СНС-а,   такмичили су 
се у кувању гулаша заједно са  особама са 
инвалидитетом у мз Стара Радничка Колонија.  

Уз пријатну атмосферу и лепо дружење,   
савети ГО СНС-а указали су на значај 
укључивања особа са инвалидитетом у 
друштво као и на  поштовање људских права 
свих. 

РАД САВЕТА ГО СНС 
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