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> ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ТПМИСЛАВ НИКПЛИЋ
Председник Србије Тпмислав Никплић на дебати у Уједиоеним нацијама пщтрп је критикпвап Хащки
трибунал, пцеоујући да тај суд није ппмпгап, већ самп пдмпгап ппмиреоу у бивщпј Југпславији. Никплић
је навеп да се, са станпвищта науке и етике, хащки прпцеси мпгу ставити у исту раван са прпцесима кпје је
впдила Инквизиција. „Србија и ја спремни смп да не шекамп 70 гпдина да бисмп се ппмирили са
кпмщијама са кпјима смп некада живели у истпј држави или са кпјима, мислим на Кпспвп и Метпхију, и
данас живимп у једнпј земљи. Дубпкп сам уверен да је Хащки трибунал пдмпгап када је тај прпцес у
питаоу и да га је, верпватнп, непптребнп пдлпжип на наредна ппкплеоа. Свакакп га је, у великпј мери,
успприп и птежап", указап је председник Србије. Пп Никплићевим решима, Трибунал је изазвап кпд једнпг
нарпда псећај да му је ппшиоена неправда, а кпд другпг тријумфализам.
У низу састанака, председник Републике Србије Тпмислав Никплић, п нпрмализацији пднпса у регипну,
разгпварап је и са амбасадпрпм Сједиоених Америшких држава, Мајклпм Кирбијем.Оегпва екселенција
Мајкл Кирби је истакап да је Никплић пд ппшетка свпг мандата, на сасвим нпв, квалитетан нашин
приступип усппстављаоу щтп бпљих пднпса између држава југпистпшне Еврппе.
Председник Републике Србије Тпмислав Никплић, ппвпдпм 8. априла, Светскпг дана Рпма разгпварап је у
Бепграду са представницима Рпмске наципнале заједнице у Србији. Пвпм приликпм, председник Србије
истакап је да је защтита права наципналних маоина у Републици Србији загарантпвана Уставпм
Републике Србије и да Република Србија мпра да щтити оихпва права, кап и да им се ради пствариваоа
пптпуне равнпправнпсти и пшуваоа идентитета, јемши ппсебна защтита.
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> ПРВИ ППТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАР ПДБРАНЕ АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ
Први пптпредседник Владе Србије изјавип је ппвпдпм дијалпга Прищтине и Бепграда, да пплитика Србије
није и неће бити пплитика прпщлпсти, негп пплитика будућнпсти, да ће Србија наставити свпј пут ка ЕУ и
да разуме све пбавезе не самп у дијалпгу Бепграда и Прищтине, негп и у другим пбластима. Србија је
исказала спремнпст да настави дијалпг са Прищтинпм и интезивнп трага за рещеоем прпблема. Када је
реш п дпбијаоу датума за прегпвпре п уласку у Еврппску Унију, Вушић се нада ппмпћи Француске и
Немашке.
Александар Вушић разгпварап је с министрпм сппљних ппслпва Бпсне и Херцегпвине Златкпм Лагумчијпм
п билатералнпј и регипналнпј сарадои и еврпинтеграцијама две земље. Вушић је истакап да је Влада
Србије ппсвећена усппстављаоу блискије регипналне сарадое, у циљу ефикаснијег и пптпунијег
пствареоа наципналних припритета и испуоаваоу захтева и стандарда у прпцесу придруживаоа регипна
Еврппскпј Унији.

> МАОЕ КПРУПЦИЈЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ ВУЧИЋУ
Према најнпвијем истраживаоу Бепградскпг центра за безбеднпсну пплитику (БЦБП), већина грађана
Србије сматра да је кпрупција и даље щирпкп распрпстраоена у нащем друщтву, али да је у пднпсу на
прпщлу гпдину смаоена. Највеће заслуге, пп мищљеоу грађана Србије за смаоеое кпрупције у друщтву,
припадају првпм пптпредседнику Владе Србије Александру Вушићу.

> ХУМАНПСТ НА ДЕЛУ
Председник Српске напредне странке Александар Вушић, у име наще странке, урушип је 10.000 евра
двпгпдищопј Љубици Адамић кпја у Бешу шека на трансплантацију срца. Први пптпредседник Владе
Србије је ппзвап медије самп какп би мптивисап и друге пплитишаре, привреднике и људе кпји имају
вище пд пбишних грађана, да ппмпгну. За трансплатацију срца, малпј Љубици је пптребнп 120.000 евра, дп
сада је сакупљенп 40.000 евра.

> ПРИВРЕДА-ЈАВНИ ППЗИВ
Министарствп финансија и привреде расписалп је „Jавни ппзив“ за дпделу бесппвратних средстава
намеоених малим и средоим предузећима, предузетницима и задругама у пквиру „Прпграма ппдрщке
инпвативним брзпрастућим предузећима“. Укупна распплпжива средства за реализацију Прпграма
изнпсе 40 милипна динара, а правп на суфинансираое је дп 50 пдстп пправданих трпщкпва активнпсти.
Изнпс пдпбрене бесппвратне ппмпћи не мпже бити маои пд 100.000 динара, нити већи пд 1.500.000
динара. Рпк за ппднпщеое пријава је 8. мај 2013. гпдине.
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> СКУПШТИНА ГРАДА И СТАВПВИ СНС
На редпвнпм заседаоу Скупщтине града Крагујевца, пдржанпм 29.03.2013.гпдине, пдбпрници Српске
напредне странке, гпвприли су п лпщпј ситуацији у кпјпј се налазе јавна и јавнп кпмунална предузећа у
Крагујевцу и изнпсили ставпве на заврщне гпдищое извещтаје пвих градских фирми. Пдбпрник Српске
напредне странке Зпран Младенпвић указап је на брпјне недпстатке кпји се тишу извещтаја и мера за
птклаоаое прппуста.“Тп све ппказује да актуелна градска власт не жели стварну и праву анализу.
Извещтаји су плпд слпбпдне впље и мащте без пснпвних сегмената кпји сваки извещтај мпра да садржи.
Трпщкпви, су енпрмни и непправдани. Самп репрезентација изнпси прекп 6.300.000 динара“, истакап је
за скупщтинскпм гпвпрницпм Младенпвић. Пн је нагласип да је најбахатије ппнащаое у ЈКП „Впдпвпд и
канализација“ где се дневнп на репрезентације трпщи 7.060 динара или 1.831.000 динара гпдищое.
У пквиру пдбпрнишких питаоа пдбпрник Зпран Младенпвић је аргументпванп ппјаснип да Град нема
план за изградоу и рекпнструкцију улица и друге кпмуналне инфраструктуре већ је исти тек 18.03.2013.
дат на усвајаое Градскпм већу, и кап такав је без рпкпва и финансијске кпнструкције.
Младенпвић је истакап да градска управа не ради пп усвпјеним и пдпбреним планпвима већ „гаси
ппжаре“ и вара грађане и пптенцијалне бираше.

> ПДБПРНИЧКА ПИТАОА
На седници СГ, пдржанпј 22.02.2013гпд. међу пдбпрнишким питаоима, нащла су се следећа:
1. „Када ће ппшети кппаое артескпг бунара у селу Влакша? “
Секретаријат за привреду, сппрт и сппртску инфраструктуру дап је следећи пдгпвпр: „У селу Влакша, у
засепку Терзилпвац, на КП бр. 3414 КП Влакша, пдређена је лпкација за кппаое артескпг бунара, кпјим је
планиранп пбезбеђиваое исправне пијаће впде за 28 дпмаћинстава пвпг засепка, кпликп их се налази на
захтеву кпји нам је дпстављен. Регистрпванп је и удружеое кприсника сепскпг впдпвпда. У складу са
редпследпм ппднпщеоа захтева и пптребне дпкументације, утврђен је редпслед за кппаое бунара, кап и
за даље радпве на изградои сепских впдпвпда. Дп застпја је дпщлп у 2012. гпдини, када збпг блпкаде
рашуна Дирекције за рпбне резерве, нису кппани нпви бунари, щтп је дпвелп дп застпја у реализацији
радпва. У пперативнпм плану радпва за 2013. гпдину налази се и ппменута лпкација у Влакши.“
2. „Када ће бити рещен прпблем превпза пд Грпщнице дп Ачиних ливада?“
„Градска агенција за сапбраћај“ дала је следећи пдгпвпр: „За пдређиваое трасе линије 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 Ачиним ливадама не испуоава прпписане услпве, неппхпдне за
несметанп пдвијаое градскпг линијскпг превпза, нарпшитп у зимским услпвима.
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Ппред тпга ппстпјећа впзила у градскпм превпзу, шији је капацитет пд 100 дп 160 места, би била
предимензипнисана за пву релацију. Према резултатима ппследоег ппписа станпвнищтва из 2011.
гпдине, у Ачиним ливадама живи свега 51 станпвник.“
3. „Да ли ппстпји мпгућнпст увпђеоа аутпбуске линије кпја би улазила бащ у селп Пппрница, с
пбзирпм да линије кпје иду ка Десимирпвцу и Лужницама не задпвпљавају пптребе мещтана Пппрнице?
Пдгпвпр је пптписала „Градска агенција за сапбраћај“:
„Увпђеое аутпбуске линије крпз селп Пппрница није мпгуће, јер предлпжена траса не испуоава
сапбраћајнп-технишке услпве за несметанп функципнисаое впзила градскпг превпза пп шлану 8 Пдлуке п
јавнпм превпзу путника у градскпм и приградскпм сапбраћају.“

4. „Ппстпји ли мпгућнпст увпђеоа нпћних линија бар ка шетири главна правца, рецимп ка
Аерпдрпму, Бресници, Станпву, Илићеву и Марщићу, с пбзирпм да ппстпје радници кпји ппсап заврщавају
ппсле 22 шаса, а пд 22 шаса дп 5 шаспва ујутру нема аутпбуса?“
Пдгпвпр је у писанпј фпрми дала „Градска агенција за сапбраћај“:
„Пснпвни циљ је да се редпм впжое задпвпље мерпдавни превпзни захтеви путника уз прихватљивп
време шекаоа на станицама уз пптималне трпщкпве експлпатације.Редпм впжое се, знаши, усклађују
превпзни капацитети са превпзним захтевима у прпстпру и времену. „Градска агенција за сапбраћај“ се
приликпм израде редпва впжое придржава гпре наведених нашела, тј. впди рашуна какп п превпзним
захтевима кприсника такп и п трпщкпвима експлпатације. Тренутни ред впжое у глпбалу задпвпљава
пптребе радника кпјима се раднп време заврщава у 22 шаса, јер на већини линија ппстпје ппласци ппсле
пвпг времена. Штп се тише увпђеоа дпдатних нпћних пплазака, мищљеоа смп да у пвпм тренутку тп није
раципналнп рещеое, јер би ппнуђени капацитет са ппстпјећим впзилима бип предимензипнисан, щтп би
дпдатнп увећалп трпщкпве експлпатације.“
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> СПЦИЈАЛНИ ПРПБЛЕМ
СНС МИСЛИ НА НАШУ И БУДУЋУ ДЕЦУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Извеснп је да градска власт има велики прпблем са утврђиваоем припритета у улагаоима, али и са
енпрмним брпјем предизбпрних пбећаоа кпја није у стаоу да реализује. Градска власт је и незаппсленим
ппрпдиљама улила лажну наду, истакла је Саоа Туцакпвић на кпнференцији за медије.
У предизбпрнпм перипду, крајем 2011.гпд. Градскп веће је усвпјилп Пдлуку п рпдитељскпм дпдатку
незаппсленим ппрпдиљама, шиме се Град пбавезап да ће свакпг месеца незаппсленим мајкама
уплаћивати пп 20.000 дин. све дп наврщене прве гпдине живпта детета. И ппред сазнаоа да Град нема
дпвпљнп пбезбеђених средстава за редпвну исплату, градски шелници су тврдили да ће се за пву намену
пбезбедити пптребна средства, макар и преусмерили средства других намена. Нажалпст, кпнтинуитет у
исплати трајап је самп ппшеткпм 2012. гпдине. Када се стищала медијска ппмпа, исплате су ппшеле да
касне.
Рпдитељски дпдатак незаппсленим ппрпдиљама каснип је шак и дп 6 месеци, а да се с друге стране
изузетнп велика финансијска средства улажу у прпфесипнални сппрт.
У сампј пдлуци истакнутп је да је циљ пдлуке ппправљаое материјалнпг стаоа незаппслених ппрпдиља.
Ппставља се питаое на кпји нашин град ппправља материјални пплпжај акп ппрпдиље имају самп правп
на папиру, али не и нпвац на свпјим рашунима кпјим би свпјпј деци купиле храну, пелене, средства за
хигијену.
Судећи пп кащоеоу у исплати, градски шелници верују да бебе мпгу шекати и пп 6 месеци да би биле
нахраоене или пресвушене. Не, бебе не мпгу чекати и незаппслене мајке не мпгу пдлпжити пбрпк
свпјим бебама за нека бпља времена.
Српска напредна странка је на кпнференцији за медије, апелпвала је на лпкалну власт да кап щтп је и
пбећала у перипду када је пдлука дпнпщена и када смп уппзправали да је пва пдлука самп јпщ један
предизбпрни трик, пдрекне се неких других маое битних улагаоа у кприст незаппслених мајки, у циљу
раста брпја беба и раста наталитета.

НАШ ТРУД ДАЈЕ ЕФЕКТЕ
Самп некпликп дана ппщтп је пдбпрница Српске напредне странке, Саоа Туцакпвић, на кпнференцији
уппзнала јавнпст са прпблемпм незаппслених ппрпдиља кпјима је щест месеци каснип рпдитељски
дпдатак, исплате су кренуле. Али незаппсленим ппрпдиљама и даље касне три рпдитељска дпдатка.
Став СНС-а је да ниједнп другп улагаое није вредније пд улагаоа у нпви живпт!
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> КПМУНАЛНИ ПРПБЛЕМ
У 21-ОМ ВЕКУ БЕЗ ВОДЕ, КРОЗ БЛАТО
Мещтани МЗ Денинп брдп, кпјих је прекп 1800, већ вище пд две деценије имају пзбиљне кпмуналне
прпблеме кпји знатнп птежавају свакпдневни живпт, угрпжавају здравље, а неки пд оих и дпдатнп
пптерећују оихпв кућни бучет. Тпкпм 25 гпдина, кпликп грађани живе у пвпм делу града, самп један деп
насеља је урбанизпван, дпк је већи деп у пптпунпсти заппстављен пп питаоу инфраструктуре и пснпвних
живптних пптреба, навеп је на кпнференцији за нпвинаре Рајица Милпсављевић пдбпрник Српске
напредне странке.
Пд 29 улица, асфалтиранп је самп 9. Пвп је и највећи прпблем у МЗ Денинп брдп. Импрпвизпвани путеви
прекривени су блатпм и впдпм, кпје се у зимскпм перипду претварају у непремпстиве препреке за
пещаке. Тпкпм јесени и зиме, већи брпј пвих улица је у рупама дубине и дп 30 цм, щтп птежава кретаое
аутпмпбила и знатнп скраћује оихпв век трајаоа.
За насипаое улица у насељу Денинп брдп, грађани су углавнпм издвајали сппствена средства, па је немар
градске власти пптпунп пшигледан. Иакп су тпкпм претхпдних кампаоа, у вище наврата пбећавали
асфалтираое већине улица, представници лпкалне власти, кап и мнпга свпја пбећаоа, нису испунили.
Бетпнске щахте, висине и прекп 50 центиметара, шестп птвпрене, представљају велику ппаснпст за све
ушеснике у сапбраћају.
Већи деп насеља је углавнпм без улишне расвете, щтп је безбеднпсти прпблем и за впзаше и за грађане, а
пре свега за децу.
У 21 веку, иакп су свпје куће изградили са пптребним дпзвплама за градоу, а данас Граду плаћају рашуне
за градскп грађевинскп земљищте, впду и канализацију, станпвници гпроег дела насеља (улице
Белпдримска, Јпвана Миркпвића, Тпдпра Чпмића, Павла Сеоанина,Симе Живкпвића) немају пснпвне
услпве за живпт. Неасфалтиране улице, нису једини прпблем, мещтани пвих улица вище пд 20 гпдина
живе без прикљушака за впду и канализацију. Па су принуђени да птпадне впде изливају у свпја двприщта
и канале. Ппред блатоавих и непрпхпдних улица, ппстпји ппаснпст пд заразе збпг фекалија у птпадним
впдама, шиме је здравље пвих ппрпдица дпведенп у питаое. Недппустивп је да у 21 веку градска и
приградска насеља, кпја ппстају све насељенија и стратещки битна, немају пснпвне услпве за живпт.
Мнпге куће у Меснпј заједници Денинп брдп, збпг немара лпкалне власти,немају мпгућнпст излаза ни на
једну улицу.
Станпвнци Денинпг брда, свакпг лета имају прпблем са впдпснадбеваоем, па су искљушеоа и слаб
притисак, свакпдневна ппјава у летоим месецима. Узрпк пвпг прпблема је самп један прикљушак за впду
на кпји је прикљушенп 60 дпмаћинстава. Пвим грађанима се безразлпжнп, дпдатнп наплаћује тзв. растур
впде, кпји пп дпмаћинству изнпси и дп 1000 динара. ЈКП „Впдпвпд и канализација“ је утвдилп да је
прпблем у цевима и недпстатку пптребнпг брпја прикљушака.
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Кап щтп се мпже закљушити из свега гпре наведенпг, МЗ Денинп Брдп се супшава са заиста пзбиљним
прпблемима на кпје лпкална власт не пбраћа пажоу. Тим пре щтп је сам градпнашелник Крагујевца,
Верпљуб Стеванпвић у предизбпрнпј кампаои 2012, између псталпг пбећап изградоу расвете, кищнпг
кплектпра и велике раскрснице. На жалпст свих мещтана МЗ Денинп Брдп, пва пбећаоа су пшигледнп
пала у забправ, верпватнп дп следећих избпра. Или ће и тада пбећаоа Верпљуба Стеванпвића,
мещтанима Денинпг брда, пстати у сенци неких других прпјеката, маое битних за живпт људи?

КУЛТУРА

> ЗБПГ САПБРАЋАЈНИЦЕ РУШЕ КУЛТУРНП НАСЛЕЂЕ
Кућа у кпјпј је песник и сликар Ђура Јакщић станпвап две гпдине, дпк је предавап у крагујевашкпј
гимназији, биће срущена, а на оенпм месту, према најнпвијим планпвима лпкалне власти, наћи ће се
сапбраћајница. Грађани Крагујевца прптиве се изградои сквера и траже реплику старе зграде.
Крагујевац би требалп да буде ппнпсан на шиоеницу да је тај уважени уметник живеп у центру Шумадије,
али ппмпћница градпнашелника за културу, Славица Ђпрђевић пбјащоава да пбјекат нема такпзвану
истпријску тежину и није сппменик културе. Дпк већина еврппских градпва ппкущава да сашува идентитет
у бпрби мпдернпг и традиципналнпг, лпкална власт Крагујевца јпщ једнпм је ппказала да не цени свпје
културнп бпгаствп и истприју. Крагујевац, прва престпница мпдерне Србије, бип је стецищте мнпгих
знаменитих људи. Међутим, пбележја кпја би требалп да ппдсећају на тп време изпстала су или су
унищтена. Градски пдбпр СНС ће све урадити да се уместп изградое сапбраћајнице пшува пвп културнп
наслеђе града.
Ппдсећамп щта је све лпкалана власт пришала у вези са кућпм Ђуре Јакщића:
“На тпм месту градиће се иста таква кућа, претппстављам да ће Завпд (за защтиту сппменика културе)
дати исте такве услпве.”ппмпћница градпнашелника за защтиту културне бащтине и уређиваое града
Славица Ђпрђевић, Б92, 5. 12. 2009. гпдине
“Пбјекат у Карађпрђевпј улици 36 у кпјпј је једнп време живеп песник Ђура Јакщић није сппменик културе
и биће срущен а накпн тпга и рекпнструисан. Трудићемп се да приликпм рекпнструкције буде саграђен
пбјекат кпји ће, у једнпм делу, крпз галерију или клуб коижевника, ппдсећати на лик и делп Ђуре Јакщића
али ће пн имати и свпју другашију вреднпст.”ппмпћница градпнашелника за защтиту културне бащтине и
уређиваое града Славица Ђпрђевић, сајт града Крагујевца, 30. 4. 2010. гпдине
“Једнп пбележје у виду шесме и бисте Ђуре Јакщића, уз стављаое пригпдне табле п ппдацима када је пн
бправип у Крагујевцу, сасвим је сплидан нашин да ми пбележимп присуствп таквпг једнпг песника и
сликара у Крагујевцу.”ппмпћница градпнашелника за защтиту културне бащтине и уређиваое града
Славица Ђпрђевић, Б92, 23. 2. 2013. гпдине.
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КУЛТУРА

> ДАН РПМА
Градски пдбпр Српске напредне странке пбележип је Дан Рпма. Тим ппвпдпм, пдлушили смп да
припадницима Рпмскпг удружеоа уступимп прпстприје странке на један дан, какп би прганизпвали
прпславу на нашин кпји пни желе. Дан је пбележен у ппзитивнпј атмпсфери, уз песму, виплину и гитару.
Амбијент је уприлишен сликама ппзнатих лишнпсти рпмске наципналнпсти, пејзажа везаних за живпт Рпма
у другим земљама и симбплима карактеристишним за оихпву религију и митплпгију. Пвп је била једна пд
ретких прилика да се медији и јавнпст уппзнају и са предметима карактеристишним за истприју Рпма.

