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АКТУЕЛНП У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ 

> Веркп не жели да призна ппраз!? 

Ппсле утврђиваоа избпрних резултата у странци Верпљуба Стеванпвића, не мпгу да се ппправе и 
щпкирани ппразпм у централним градским избпрним јединицама , у пшајаоу, пптежу за најразлишитијим 
средствима. Све у намери да пбпре избпрне резултате и такп грубп ппвреде слпбпднп изражену впљу 
грађана. 

Мпжда Стеванпвићу пвај ппраз не би тещкп пап да не дплази пд стране Српске Напредне Странке, највеће 
пппзиципне партије у граду. Збпг тпга није слушајнп щтп Стеванпвић тражи да се избпрни резултати пбпре 
у пним месним заједницама где је СНС пстварила апсплутну ппбеду. 

Стеванпвић тражи ппнављаое избпра у МЗ Стара раднишка кплпнија, где је СНС псвпјила 10 пд 11 места у 
Савету; МЗ Станпвп 14 пд 15; МЗ Филип Кљајић 15 пд 15; МЗ Пивара 14 пд 15; МЗ Ващарищте 11 пд 11 и 
МЗ Багремар где је СНС псвпјила 11 пд 11 места у Савету МЗ. 

У Крагујевцу су на избприма пдржаним 23.06.2013. гпдине, изабрани шланпви савета у 75 месних 
заједница, дпк ће се избпри збпг навпдних нерегуларнпсти , ппнпвити у три месне заједнице, саппщтила 
је кпмисија за спрпвпђеое избпра. Избпри ће бити ппнпвљени у МЗ Стара раднишка кплпнија, МЗ 
Ващарищте и МЗ Илићевп. 

 

Кпнтакт 
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Уместп щтп губе време пбмаоујући крагујевашку јавнпст, Градски пдбпр Српске напредне странке их 
ппзива да пређу са реши на дела и ппкрену ппступак расписиваоа лпкалних избпра, јер ппсле пваквих 
избпрних резултата и ппкущаја избпрне крађе нищта им другп не препстаје. 

Кандидати Српске напредне странке псвпјили су 
АПСОЛУТНУ већину у следећим месним 

заједницама: 

 1. Мај 
 Аерпдрпм 
 Багремар 
 Ващарищте 
 Винпгради 
 Виоищте 
 Влакша 
 Стара раднишка кплпнија 
 Гпрое Јарущице 
 Грпщница 
 Денинп брдп 
 Дивпстин 
 Дпбраша 
 Дпоа Сабанта 
 Дулене 
 Ердпглија 
 Ждраљица 
 Илићевп 
 Јпванпвац 
 Каменица 
 Кпрман 

 

Кандидати кпалиције УРС+ДСС+ЛДП+СПО и 
Спцијалистичке партије Србије псвпјили су 
већину у следећим месним заједницама: 

 21. Пктпбар 
 Ачине Ливаде 
 Белпщевац 
 Бресница III 
 Букурпвац 
 Велика Сугубина 
 Великп Ппље 
 Гпроа Сабанта 
 Гпрое Грбице 
 Гпрое Кпмарице 
 Десимирпвац 
 Дпое Грбице 
 Дпое Кпмарице 
 Драгпбраћа 
 Ердеш 
 Јабушје 
 Кутлпвп 
 Мале Пшелице 
 Мале Пшелице – Нпвп насеље 
 Пајазитпвп 
 Палилуле 

 

> У КПЈИМ МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ИМАЈУ ВЕЋИНУ? 

 Одмах накпн избпра за Савете Месних 
заједница ГО СНС-а, пдржап је 
кпнференцију за медије, какп би јавнпст 
била уппзната са реалним резултатима 
прптеклих избпра. Кпнференцију впдип 
Радпмир Никплић 

Градски пдбпр Српске напредне странке у 
Крагујевцу, у циљу престанка пбмаоиваоа 
јавнпсти, тражи пд ЗЗШ-УРС, УРС, ДСС, ЛДП 
и СПП, да пбјаве и уппзнају јавнпст са 
именима 47 МЗ за кпје тврде да да су 
псвпјиле већину на избприма за Свете 
месних заједница. 
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 Мала Врбица 
 Нарпдни херпј Филип Кљајић 
 Нпви Миланпвац 
 Пппрница 
 Петрпвац 
 Пивара 
 Рамаћа 
 Станпвп 
 Страгари 
 Трмбас 
 Цветпјевац 
 Шумарице 

Српска напредна странка ће са кпалиципним 
партнерима фпрмирати власт и у следећим МЗ: 

 Бптуое (са кандидатима ДС и независним 
кандидатима) 

 Бубао (са кандидатима ДС) 
 Велике Пшелице (са кандидатима ДС) 
 Велики Шео (са независним кандидатима) 
 Драша (са независним кандидатима) 
 Дренпвац (са независним кандидатима) 
 Кприћани (са кандидатима ДС) 
 Лепеница (са кандидатима ДС) 
 Лужнице (са кандидатима ЈС и независним 

кандидатима) 
 Марщић (са кандидатима СПС и независним 

кандидатима) 
 Маслпщевп (са кандидатима ДС) 
 Рпгпјевац (са независним кандидатима) 
 Церпвац (са независним кандидатима) 

Укупнп 46 месних заједница. 
Укупнп бирашкп телп пкп 91.000 бираша. 

 Ппскурице 
 Прекппеша 
 Ресник 
 Селищте 
 Сущица 
 Тефериш 
 Угљаревац 
 Угљещница 
 Центар града 
 Чумић 
 Шљивпвац 

 
Укупнп 32 месне заједнице. 

Укупнп бирашкп телп пкп 59.500 бираша. 

 

> ПАД  ШИРПКЕ КПАЛИЦИЈЕ 

 На  кпнференцији за медије, пдржанпј 27.06.2013.гпдине,  ГП СНС Крагујевац са  ппнпспм је представип  
ппбеднике прпщлих избпра за Савет МЗ. 

„Са ппмещаним псећаоима, усхићенпсти збпг ппбеде и среће збпг извесних прпмена кпје су пред нама и 

свим грађанима са једне стране  и гпршине, неверице, па и срчбе збпг изрешене неиститне у ппгледу 

избпрних резултата, ппкущаја и дпвеђеоа у питаоа регуларнпсти  и ппнищтаваоа избпра пд стране 

актуелне градске власти са друге стране, ми из ГП СНС желимп да дамп мпгућнпст представницима и 

 твпрцима Крагујевца будућнпсти и људима и кпји су стали на црту Верпљубу Стеванпвићу, 
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да изнесу свпја псећаоа и  уједнп кажу планпве и намеру  какп да ппбпљщају  живпт 2/3 станпвника града 
кпји су оима дали правп да управљају МЗ“. Пвим решима, кпнференцију је ппшеп Зпран Младсенпвић, 
представљајући ппбеднике  из 17 МЗ на теритприји града : 

ПВП СУ НЕКЕ ПД ППРУКА, ПРЕДСТАВНИКА ППБЕДНИЧКИХ САВЕТА МЗ: 

„Лпкална градска власт је збпг немара, Вашариште дпвела у лпще стаое, сада пни желе да нам ускрате 

прпмене и пдузму убедљиву ппбеду демпнстрацијпм силе! Ширпка кпалицијп, не шудите се ппразу, 

нищта нисте урадили за Ващаранце! Ппбеднишки Савет месне заједнице Ващарищте, има впље, снаге и 

жеље да ради у интересу оених грађана!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Ппбедили смп у меснпј заједници Ердпглија! Шта рећи сада, када је нарпд рекап свпје у једнпм пд 
најстаријих и најелитнијих делпва града и дп сада највећем упприщту, сада већ бивще лпкалне власти. 
Нпви сазив месне заједнице, пправдаће ппвереое Ердпглијанаца!“ 

„Мещтани Винпграда су вище пд 10 гпдина били грађани другпг реда, кпји немају асфалтиране улице ни 
рещене инфраструктурне прпблеме. Нама су грађани указали ппвереое за свих псам кандидата. Ми 
мпжемп и хпћемп прпменити изглед месне заједнице Винпгради!“ 

„Резултати избпра су ппказали да је мещтанима Петрпвца дпста празних пбећаоа! Ми нећемп дпзвплити 
да се улице граде пет гпдина. Иза нащих реши ће стајати дела:рещаваое свих кпмуналних прпблема. 
Радићемп за бпљу будућнпст наще деце!“ 

„Нпви савет грађана месне заједнице Аерпдрпм, неће дпзвплити дивљу градоу у насељу. Ми ћемп стати 
на пут сампвпљи лпкалне градске власти, кпја за рад лишних интереса прпдаје пптребе пбишнпг шпвека!“ 

„ Не желимп вище да будемп селп у граду. Хпћемп прпмене у насељу Денинп Брдп, а ми тп мпжемп и 
хпћемп да реализујемп!“ 
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“ Стара раднишка кплпнија је ппбедила ! Резултати 

избпра јаснп ппказају да СНС има изузетну ппдрщку 

Кплпнаца и да Кплпнија жели прпмене. 

Ппнищтаваоем избпра,  лпкална власт жели самп да 

умаои катастрпфу кпја их је задесила у “уппришту 

Верпљуба Стеванпвића” , 10 : 0.“ 

1. Мај: „Пднели смп убедљиву ппбеду , резултат је 
15:0, и ми смп Савет МЗ кпји ће се 365 дана бприти за 
дпбрпбит нащих житеља.“ 
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„У  Шумарицама смп  ппбедили, пд  9 кандидата свих 9 је прпщлп из СНС. Сада имамп други прпблем, 98 
неасфалтираних улица без канализације. Када се некп разбпли идемп 5-6 км да би му се указала ппмпћ, 
све ћемп тп прпменити у нареднпм перипду. Мплимп суграђане, и пне кпји су нас ппдржали и пне кпји 
нису, за  стрпљељеое.  Ппрука лпкалнпј власти је:  Прпкпцкали сте град.  СНС је ту и ппмпћиће 
асфалтираоу улица за пут у пплитишку прпщлпст. 

„Мали велики људи МЗ Ждраљица, гласали су за прпмене-изабрали су нас седмпрп, кпји ћемп им 
ппмагати свакпг дана у гпдини.Пвп је ппшетак краја Верпљуба Стеванпвића! 

„Мещтани Илићева не желе вище да живе у страху пд бплести и зараза, да хпдају пп блату, непсветљеним 
улицама..., затп су изгласали прпмене! Нащ, ппбеднишки савет ће се свакпг дана бприти за бпљи живпт 
грађана Илићева!“ 

„Станпвницима Грпщнице је дпста лажи! Затп су и кандидати Верпљуба Стеванпвића изгубили! 
Ппбеднишки, нащ савет. шине:пдгпвпрни, сппспбни, ппщтени дпмаћини нащег насеља! Прпмене кпје нпси 
Српска напредна странка не смеју запбићи ни Грпщницу!“ 

Филип Кљајић: „Убедљива ппбеда нас кандидата кпје ппдржава СНС, гпвпри да прпмене кпје ми 
загпварамп, а дещавају се у целпј Србији, грађани Филипа желе! Ми смп им те прпмене пбећали и пне ће 
се псетити у свим сегментима живпта! Никп, а најмаое Верпљуб Стеванпвић нас не мпже спрешити у 
тпме!“ 

„ Диван је псећај ппбедника. Ја сам капитен тима МЗ Багремар. Убедљивп смп  ппбедили пне кпји хпће да 
се кпцкају са нама. Нису имали никакве щансе, резултат  је 11: 0.“ 

„Пивара вище неће бити МЗ другпг реда, МЗ забправљена пд лпкалне власти у кпјпј ни једнп пбећаое 
није испуоенп. Нпви савет се захваљује на ппдрщци кпју је дпбип и ппрушује да ће прпменити ствари на 
бпље-ппкренућемп Пивару !“ 

Виоиште:  „Ппсвећеним и пдгпвпрним радпм свих 365 дана гпдищое, рещаваћемп захтеве грађана и 
такп дппринету даљем напретку насеља.“ 

Станпвп: „Чиоеница је да су пви избпри пресликали незадпвпљствп нарпда и шиоеница је да актуелна 
градска власт вище не  ужива ппдрщку грађана. Имајући у виду да СНС тренутнп има ппдрщку 2/3 
грађана, не самп у Крагујевцу већ и у Србији, не шуди щтп је градска власт  ппнищтила избпрну впљу у 
ппјединим Крагујевашким МЗ. Ми тп нећемп дпзвплити а на силу ћемп пдгпвприти нпвпм ппбедпм . 

Крагујевац кап и Србију ПРОМЕНЕ неће запбићи ! 
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Сматрате ли да  је Кпмисија за спрпвпђеое избпра за пргане месне сампуправе дпнела 

све пдлуке везане за прпцедуре спрпвпђеоа избпра у складу са Одлукпм п меснпј 

сампуправи? 

Сматрам да су пдлуке везане за прпцедуре спрпвпђеоа избпра, дпнете у складу са 

ппменутпм пдлукпм. Пнп щтп је кпмисији стваралп велике прпблем јесте, пп решима 

већине правника, да је пдлука изузетнп лпще написана.  

Шта сматрате највећим прппустпм везанп за Одлуку, пп кпјпј сте, дпнели и упутствп за 

рад кпмисије за избпре чланпва савета грађана у месним заједницама града Крагујевца? 

Сматрам да су усвпјени рпкпви ппгпдни за манипулацију и злпупптребу пд стране кпмисија 

у месним заједницама. Кпнкретнп мислим на рпк за дпставу записника ппсле избпрнпг 

прпцеса и пребрпјаваоа гласпва пд 24 сата, щтп је недппустивп. У идентишним Пдлукама у 

другим градпвима, тај рпк је најдуже  8 сати пд затвараоа бирашких места. 

Да ли сматрате да је Кпмисија направила прппусте у укупнпј прпцедури? 

Свакакп да је билп прппуста, али с пбзирпм на щтурпст Пдлуке, ти прппусти се впде кап 

саставни деп исте. Сматрам да је велика грещка щтп Кпмисија није примала записнике у 

пдређенпм рпку пд 24 сата. Пп сазнаоима  кпје имам, исти су кружили пп граду пре негп 

щтп су дпщли у руке Кпмисије, щтп је велика злпупптреба.  

Какп пбјашоавате да су ппништени избпри баш у пним Месним заједницама у кпјима су 

изабрани чланпви савета кпје ппдржава Српска напредна странка? 

Сматрам да су прекрщена пснпвна права, кпнкретнп везана за жалбу пп пснпву рещеоа 

дпнетпг за ппнищтаваое избпра, где је збпг навпдне фпрме изгубљена сущтина.  
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> ЈЕЛЕНА ПУРИЋ 

Јелена Пурић, шлан градске кпмисије 

за спрпвпђеое избпра за пргане 

месне заједнице: „Ппништавају се  

избпри самп у Месним заједницама 

у кпјима су кандидати кпје 

ппдржава СНС пднели убедљиву 

ппбеду!“ 
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Какав сте резултат пстварили у Кплпнији ? 

Дпвпљнп је рећи, да је разлика између нащег најбпљег и оихпвпг најбпље рангиранпг 
кандидата са листе ''Скпцкајмп Крагујевац'' за пкп  100 гласпва. Крајои резултат је 10 : 0 у 
кприст кандидата кпје ппдржава СНС. 

 

Да ли сте верпвали у ппбеду  на избприма за чланпве савета МЗ ? 

Иакп никп није мпгап да претппстави да ће градпнашелник изгубити у свпм насељу,  ми 
смп верпвали у апсплутну ппбеду. Месецима уназад, разгпварали смп са нащим житељима 
п брпјним прпблемима са кпјима се свакпдневнп срећу. Грађани су пгпршени щтп је 
лпкална власт затвприла пши пред оима, щтп је занемарила стварне пптребе Кплпнаца.  
Најбитније је да су Кплпнци у нащим кандидатима видели щансу за бпљитак насеља! 

 

Лпкална власт је ппништила избпрну впљу грађана Кплпније. 

 

Лпкална власт је ппнищтила избпрну впљу грађана, демпнстрацијпм силе над правпм. 
Ппщтп им резултати избпра не пдгпварају, лпкална власт их сматра нерегуларним. Јавнпст 
се пбмаоује неистинама п вищку гласашких листића иакп се из записника јаснп види да тп 
није ташнп. На избпре за шланпве Савета Месне заједнице Стара Раднишка Кплпнија изащлп 
је 649 бираша, 648   је гласалп, неважећих је 86 гласашких листића, важећих је 562, а збир 
свих листића према записнику је 648. Ппдсећам, да је грещка самп направљена у брпју 
неупптребљених листића кпја немају утицај на тпк гласаоа. Такпђе,  председник избпрне 
кпмисије и два шлана владајуће кпмисије су прпстим гласаоем сутрадан дпнели  рещеое п 
ппнищтаваоу избпра. Иакп пре тпга нису навели билп кпју нерегуалрнпст дп 23 шаса, када 
су без икаквпг усменпг  или писанпг пбразлпжеоа напустили избпрнп местп. Секретар МЗ 
је пстала дп краја пребрпјаваоа гласпва при шему ни пна није изнела ниједну примедбу, 
али тп је није спрешилп да пдбије пптписиваое записника. 
 

 

> Саща Аранђелпвић 

Саша Аранђелпвић, кандидат за шлана 
Савета МЗ Стара раднишка кплпнија: 
Лпкална власт жели да ппништи избпрну 
впљу грађана у Кплпнији  
 

Избпри за Савете месних зјадница , 
пдржани 23. јуна,  јаснп ппказују да СНС 
има изузетну ппдршку Кплпнаца и да 
Кплпнија жели прпмене. Овим 
избприма је пптврђенп да је Кплпнцима 
дпста  Верпљуба Стеванпвића!  
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Напущтаое бирашкпг места, билп је унапаред смищљенп, јер су кандидати Верпљуба Стеванпвића 

и оегпве щирпке кпалиције губили великпм разликпм.  Када су представници избпрне и 

владајуће кпмисије схватили да препстали брпј непребрпјаних листића не мпже надпкнадити 

недпстижну преднпст кандидата кпје ппдржава СНС, сампвпљнп су напустили бирашкп местп. 

Ппнављаоем избпра, желе да умаое катастрпфу кпја их је задесила у Кплпнији. Људи пкп 

Верпљуба Стеванпвића су у паници, и пва бруталнпст кпју демпнстрирају је ппследица те панике, 

а све у жељи да се прикрије шиоеница да је ЗЗШ странка шије се време власти ближи крају. 

Ппдсећамп да је владајућа лпкална кпалиција, не знајући јпщ исхпде резултата, сама пценила да 

су избпри прптекли у кпректнпј, демпкратскпј и фер бпрби. 

 

> Ђпрђе Буђевац 

Ђпрђе Буђевац нпвпизабрани шлан Савета МЗ Пивара: „Нпви  сазив Савета МЗ Пивара ппстаће 
истински представник пптреба Пивараца“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шта ћете прпменити у пднпсу на претхпдни Савет МЗ Пивара? 

Пшекујемп да ће нпви савет грађана МЗ Пивара бити кпнституисан врлп брзп.  С пбзирпм да је 

претхпдни савет грађана МЗ Пивара бип игнприсан пд стране лпкалне власти и да самим тим није 

мпгап мнпгп да ушини да се услпви живпта  ппправе, први задатак ће нам бити да усппставимп 

кпнтакте са лпкалнпм влащћу, али и са другим структурама пд кпјих зависи пдржаваое и 

унапређеое инфраструктуре. Ушинићемп све да лпкална власт не запбилази Пивару, кап щтп је 

гпдинама уназад тп бип слушај. Мпраћемп кпнстантп да ппдсећамп лпкалну власт на пбећаоа кпја 

су давали задоих пар гпдина. Циљ нам је ствараое ефикасне месне заједнице кпја би била 

стварни представник пптреба грађана. 

 

 

У Савету Месне заједнице Пивара, места има за 15 

чланпва, кандидати кпје ппдржава Српска напредна 

странка заузели су 14.  

Шта је пп Вама пресудилп да  грађани изађу на избпре за 

чланпве Света МЗ? 

У меснпј заједници се пдвија нащ свакпдневни живпт. У 

опј се дефинище пплитика п најстварнијим питаоима. 

Требалп је уверити људе кплики је знашај МЗ, кап дела 

лпкалне сампуправе, пбјаснити грађанима да се и пни 

питају за свпја насеља, и на тај нашин их ппдстаћи да изађу 

на избпре и ппдрже наще кандидате. За такав ппдухват 

је требалп пунп знаоа, искуства, а највище енергије. 

Сада је пптребнп ту енергију усмерити на кпнкретне 

задатке, какп би ппправили услпве живпта свим 

Пиварцима. Ентузијазам кпд људи кпји ће шинити 

будући савет је пгрпман, а нищта маое није ни  

искуства. 
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Шта ћете прпменити у пднпсу на претхпдни Савет МЗ Шумарице? 

Гпдинама уназад, стари Савет МЗ слап је гпдищое планпве са идентишним припритетним 

прпблемима, али лпкална управа нищта није урадила да унапреди квалитет живпта у 

нащем насељу. Нпви сазив Савета МЗ Шумарице врщиће активан притисак на пдбпрнике и 

представнике лпкалне власти све дп рещаваоа свих прпблема. Пдмах пп кпнституисаоу 

нпвпг Савета, нащ главни припритет, за шију реализацију већ следеће  недеље крећемп са  

прикупљаоем пптребне дпкументације,јесте изградоа амбуланте. Кпја је пвпм великпм 

крагујевашкпм насељу неппхпдна, јер Шумаришани,  кпјима је пптребна лекарска ппмпћ, 

прелазе пп 5-6 килпметара дп прве амбуланте. Пд следеће недеље нам је у плану и 

тамппнираое ппјединих улица у насељу. Ппдсећамп , да пд 69 улица, у насељу ппстпје 

свега три улице кпје су асфалтиране пп прпјекту. 

 

 

 

  

 

 

> Радпслав Милпјевић 

Радпслав Милпјевић,  шлан Савета МЗ Шумарице: “Да би 

прпблеми били решени чланпви савета МЗ мпрају 

активнп заступати и бприти се за права житеља 

Шумарица“ 

Савет Месне заједнице Шумарице, чини 9 чланпва. Нпви 

Савет чиниће 9-прп људи кпје ппдржава СНС.  Резултати 

избпра су јаснп ппказали кп је бпљи ! 

Шта је пп Вама највише утицалп на пвакав резултат ? 

Са једне стране наща дпбра прганизпванпст, а са друге 

стране велика жеља људи за прпменама.  Нарпду је дпста 

лажи и неиспуоених пбећаоа лпкалне власти. 
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> ПДГПВПРИ НА ПДБПРНИЧКА ПИТАОА 

На седници Скупштине града Крагујевца, пдржанапј 24.05.2013. гпдине пдбпрничкa 

питаоa, ппставили су пдбпрници: 

Петкп Јпвчић, пдбпрник Српске напредне странке: 

1. “Када ће бити заврщена улица Радпвана Мићпвића у Станпву?” 

2. “Када ће Савет МЗ Станпвп дпбити пдгпвпр на акт кпји је дпстављен Дирекцији за 

ппслпве месне сампуправе, а тише се нелегалнпг преузимаоа Савета у Станпву?” 

3. “Када ће градпнашелник примити на разгпвпр шланпве удружеоа “Слпга” из 

Крагујевца?” 

4. “Када ће станпвници Ачиних Ливада дпбити превпз дп села?” 

На ппстављена питаоа следеће пдгпвпре у писанпј фпрми дали су: 

-ЈКП “Предузеће за изградоу града Крагујевца” Крагујевац, пдгпвпр пптписап Слпбпдан 

Крунић 

-Дирекција за ппслпве месне сампуправе, пдгпвпр пптписап Даркп Дрпбоак 

-градпнашелник и ЈП “Градска стамбена агенција Крагујевац”, пдгпвпр пптписали Радица 

Ненадпвић и Владан Михајилпвић 

-Градска агенција за сапбраћај д.п.п., пдгпвпр пптписап Александар Ппппвић 

1. “Заппшети радпви на рекпнструкцији Улице Радпвана Мићпвића биће заврщени пп 

нащем предвиђаоу дп средине месеца јула, текуће гпдине. Наставак радпва на 

рекпнструкцији предметне улице зависиће пд прилива средстава у бучет града 

Крагујевца.” 

2. “Члану Савета грађана МЗ Станпвп Вукићевић Миладину пднпснп делу Савета 

тражени пдгпвпр биће дпстављен прекп изврщипца за административнп-технишке 

ппслпве МЗ Станпвп најкасније дп 07.06.2013. гпдине. Градска управа за месну 

сампуправу и ппщту управу па ни нашелник Пдељеоа за ппслпве месне сампуправе 

нису надлежни да рещавају сппрпве унутар Савета грађана нити мпгу на билп кпји 

нашин да утишу на рад Савета и оегпвих шланпва. Градска управа мпже јединп у складу 

са пдредбпм шл.18 Статута МЗ да пружи струшну ппмпћ щтп је у кпнкретнпм слушају и 

ушиоенп указиваоем на пдгпварајуће пдредбе Статута.  Штп се тише ппвреде Статута 

приликпм смеоиваоа Миладина Вукићевића кап и избпра нпвих шланпва Савета 

грађана МЗ Станпвп пшигледнп је да никаквих ппвреда није билп.” 
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3. “Предметни станпви су импвина града Крагујевца и оихпвп кприщћеое је 

дефинисанп Мемпрандумпм са Владпм Републике Италије и Пдлукама Управнпг 

пдбпра СИПП прпграма и у пптпунпсти газдпваоа истим ппдлеже закпнима 

Републике Србије, такп да пткуп на нашин кпји станари траже није мпгућ. Накнадни 

притисак на градпнашелника пвај прпблем не мпже рещити без евентуалнп 

дпнпщеоа некпг ппсебнпг закпна, кпјим би се дала таква мпгућнпст.” 

4. “Превпзни пут, према шлану 8. Пдлуке п јавнпм превпзу путника у градскпм и 

приградскпм сапбраћају, мпра да испуоава прпписане услпве у ппгледу щирине, 

сапбраћајних трака, нпсивпсти кплпвпзне кпнструкције и врсте кплпвпзнпг застпра, 

минималних прешника кривина, велишине нагиба, псветљенпсти у насељенпм месту 

и другп. Мищљеоа смп да превпзни пут ка селу Ачине Ливаде не испуоава 

прпписане услпве неппхпдне за несметанп пдвијаое градскпг линијскпг превпза.Акп 

се узме у пбзир брпј станпвника пвпг села и ппстпјећи впзни парк у јавнпм градскпм 

превпзу, где су впзила капацитета пд 100 места, регистрпваое линије са тпг аспекта 

не би билп раципналнп.” 

 

Саоа Туцакпвић, пдбпрница Српске напредне странке: 

1. “Када ће бити исплаћене запстале накнаде незаппсленим ппрпдиљама?” 

На ппстављенп питаое Секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и друщтвену бригу п 

деци, даје следећи пдгпвпр  кпји пптписује Ивана Тпдпрпвић: 

“Имајући у виду пстварени прилив средстава у градски бучет и пптребу припритетне 

исплате и псталих даваоа у пбласти спцијалне защтите и друщтвене бриге п деци, дпщлп 

је дп тренутнпг кащоеоа у исплати рпдитељскпг дпдатка незаппсленим ппрпдиљама. 

Исплата рпдитељскпг дпдатка за месец децембар 2012. гпдине се пшекује дп 14.06.2013.” 

2. “Када ће Град урадити фискултурну салу у П.Ш. “Светпзар Маркпвић”?” 

На ппстављенп питаое шлан Градскпг већа за пбразпваое,културу и инфпрмисаое 

Драгпслав Милпщевић, даје следећи пдгпвпр: 

“Прпјектна дпкументација за изградоу фискултурне сале щкпле је израђена, у тпку су 

припреме усаглащаваоа прпјектне дпкументације са заппшетим радпвима на изградои 

фискултурне сале щкпле. С пбзирпм да су заппшети радпви неадекватни дпкументацији 

кпју ппседује щкпла и да је угрпжена безбеднпст ушеника. Ппсле усаглащаваоа стаоа на 

терену са ппстпјећпм дпкументацијпм приступиће се ствараоу услпва за наставак  

“Предметни станпви су импвина града Крагујевца и оихпвп кприщћеое је дефинисанп 
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активнпсти на изградои фискултурне сале у П.Ш.  “Светпзар Маркпвић” у у складу са ппзитивним 

прпписима.” 

3. “Када ће бити исплаћене запстале накнаде за рад асистентима у настави?” 

На ппстављенп питаое шлан Градскпг већа за пбразпваое,културу и инфпрмисаое Драгпслав 

Милпщевић, дап је следећи пдгпвпр: 

“Схпднп примаоима и прихпдима бучета Града Крагујевца запстале су накнаде за рад 

асистентима у настави, кпје нису исплаћиване збпг блпкаде рашуна щкпла у тпку щкплске 2012. 

гпдине. Град ће ппкущати, у тпку летоих месеци убрзанпм динамикпм плаћаоа реализпвати 

наведене настале пбавезе.” 

 

Прпф. др Анђелка Стпјкпвић Анђелкпвић, пдбпрница Српске напредне странке: 

“Да ли је нещтп ушиоенп пп питаоу кпнтрплисаоа прпцедуре деппнпваоа медицинскпг птпада?” 

На ппстављенп питаое, шлан Градскпг већа за здравствену защтиту прпф др Александар 

Живанпвић, дап је следећи пдгпвпр: 

“Здравствене устанпве са теритприје града кпје третирају медицински инфективни птпад, 

спрпвпде прпписане прпцедуре третмана инфективнпг медицинскпг птпада, сагласнп планпвима 

управљаоа птпадпм, кпји су усвпјени пд стране управних пдбпра устанпва. Редпвну кпнтрплу 

спрпвпђеоа прпписаних прпцедура пд стране здравствених устанпва, врщи инспекција за защтиту 

живптне средине, а пдређене кпнтрплне активнпсти спрпвпди и здравствена инспекција и 

санитарна инспекција и исте нису устанпвиле никаква пдступаоа пд утврђене прпцедуре. 

Ппступак теренске кпнтрпле врще и представници надлежнпг министарства. Сав третиран 

медицински птпад, кпји је накпн стерилизације, пднпснп уситоаваоа претвпрен у шврст птпад 

кпји се мпже пдлагати заједнп са кпмуналним птпадпм, сагласнп угпвпреним пбавезама, ЈКП 

“Чистпћа” пдвпзи на деппнију у Јпванпвцу и те активнпсти се реализују пп редпвнпј прпцедури и 

уз ппщтпваое прпписа п управљаоу птпадпм. Дп сада нису устанпвљене неправилнпсти у раду 

здравствених устанпва шији је псниваш Град пд стране надлежних кпнтрплних пргана.” 

 

Ранкп Јанић, пдбпрник Српске напредне странке: 

“Да ли ппстпји мпгућнпст да се у щтп краћем рпку дпнесе Пдлука п премещтаоу фабрике “Куш 

кпмпани” из Винпграда, тј. из насељенпг места у индустријску зпну, кап и да Град ппмпгне 

рукпвпдству фабрике “Куш кпмпани” у премещтаоу исте у индустријску зпну какп не би трпеп 

прпцес прпизвпдое, кап ни радници кпји у опј раде?” 
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На ппстављенп питаое шлан Градскпг већа за привреду и приватнп предузетнищтвп даје 

следећи пдгпвпр: 

“Какп се пвп питаое пднпси на загађеое ваздуха из димнпг птвпра кптларнице “Куш 

кпмпани”, Градска инспекција за защтиту живптне средине је налпжила мереое емисије 

загађујућих материја пд стране пвлащћене лабпратприје. Мереоа су ппказал да су 

измерене вреднпсти у дпзвпљеним границама, такп да је евунтуалнп измещтаое фабрике 

“Куш кпмпани” из Винпграда у надлежнпсти меначмента саме фабрике. Узимајући у пбзир 

разлпге кпје су грађани навели у свпм захтеву за измещтаое млекаре, а везанп за 

унищтаваое улица у ппменутпм делу насеља, у наведеним улицама не ппстпје никаква 

пгранишеоа кпја се тишу нпсивпсти превпзних средстава, тј. не ппстпји забрана за 

сапбраћај трансппртних впзила пдређене тежине. За сада не ппстпје закпнски разлпзи и 

услпви на пснпву кпјих би Град разматрап измещтаое млекаре “Куш кпмпани” из 

Винпграда.” 
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> НЕБРИГА ГРАДСКЕ ВЛАСТИ ЗА СВПЈЕ ГРАЂАНЕ 

Улица кпд Музеја "21. пктпбар" у Крагујевцу прппада и нема адекватнп псветљеое, а 
градске власти кажу да је немпгућа даља изградоа јер је реш п сппмен-парку. 

Сппмен-парк Шумарице симбпл је страдаоа у Другпм светскпм рату и пмиљенп 
щеталищте Крагујевшана разлишитих генерација. Псим щтп је пппуларан међу щеташима и 
рекреативцима, пвај деп улице Крагујевашкпг пктпбра има и истпријски знашај. Пвде се 
налази централна хумка Крагујевшана стрељаних 1941.  

Пва улица пресешена је давне 1971. гпдине изградопм музеја. Грађани кпји пвде живе 
кажу да су пд тада сведпци оенпг прппадаоа. Рупе, баре, кпрпв, мрак деп су оихпве 
свакпдневице, а укпликп аутпм из правца града улазе у улицу принуђени су да направе 
прекрщај, јер прелазе прекп пуне линије. Газећи блатп, пни не мпгу лакп да дпђу дп свпјих 
кућа, ни кплима, ни пещице, а и хитна ппмпћ тещкп мпже да приђе. 

Иакп су се вище пута пбраћали за ппмпћ, градске власти су пстале неме на оихпве апеле. У 
градскпј управи кажу да је реш п улици са свега десетак кућа, где је и немпгућа даља 
изградоа, јер реш п сппмен парку, па се рещаваое прпблема пвих грађана не налази на 
листи припритета. 
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"Тај деп насеља везан за фекалну канализацију би кпщтап вище негп улица у кпјпј рецимп 

имате 100 станпвника. Не кажем да је тп пправдаое, али једнпставнп дајем себи за правп, 

пднпснп људима кпји се баве тим ппслпм да некакве припритете пдређују пп брпју 

станпвника кпји се кпристе тпм инфраструктурпм", каже Зпран Јпванпвић, шлан Градскпг 

већа. 

Град Крагујевац је у ппследое две гпдине улпжип вище пд 100 милипна динара у 

рекпнструкцију и псветљеое Десанкинпг венца, главне сапбраћајнице у Сппмен парку 

Шумарице, али, етп, није нащап за схпднп да један мали деп тих средстава пдвпји и рещи 

прпблеме пвих људи. Верпватнп затп щтп ту живи исувище мали брпј пптенцијалних 

гласаша кпјима се треба удпдвприти пред неке избпре, с пбзирпм да садащоа власт 

искљушивп такп делује – ради на рещаваоу прпблема људи самп пред избпре. Пстатак 

времена грађани су препущтени сами себи, да се сналазе какп знају и умеју. 


