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АКТУЕЛНП У РЕПУБЛИЦИ 

>СНС ППСТАЛА ЧЛАН ЕВРППСКЕ НАРПДНЕ ПАРТИЈЕ 

На прплећнпм заседаоу Парламентарне скупщтине Савета Еврппе у Стразбуру, Српска напредна странка 

примљена је у пплитишку групу Еврппске нарпдне партије, најјаше пплитишке фракције у Савету Еврппе, 

али и у Еврппскпм парламенту. 

Пдајући признаое Српскпј напреднпј странци на дпсадащоим ппстигнутим резултатима у раду, 

председник групе Еврппске нарпдне партије у Савету Еврппе, Лука Вплпнте, изразип је пшекиваое да ће 

даљи наппри на дпстизаоу циљева пве групе еврппских нарпдних партија убрзп дпвести дп шланства 

Српске напредне странке у Еврппску нарпдну партију и у Бриселу. 

Еврппска нарпдна партија пкупља еврппске странке деснпг центра и представља најутицајнију пплитишку 

групацију у Еврппи. Знашај и утицај Еврппске нарпдне партије се прптеже пд Савета Еврппе дп Еврппскпг 

парламента. Еврппска нарпдна партија има велики утицај на дпнпщеое свих знашајних пдлука у Еврппскпј 

унији, пднпснп великпм брпју еврппских држава. 

 

>НАМА СЕ НАЈВИШЕ ВЕРУЈЕ 

Ппбедник парламентарних избпра у Србији, укпликп би пни били пдржани у недељу, била би СНС са 38,7 

псвпјених гласпва, друга би била СПС са 13,4 ппдрщке, а трећа ДС са 12,1 пдстп. ДСС би на тим избприма 

псвпјила 8,3 пдстп, ЛДП 5,1 пдстп, УРС 4,8 пдстп, СРС 3,5, а Двери 3,1 пдстп. 

Према резултатима истраживаоа, избпре у 2013. гпдини у Србији пшекује 24 пдстп испитаника, да ће их 

мпжда бити сматра 38 пдстп, а да их неће бити мисли 36 пдстп испитаника. 

 

 

Кпнтакт 
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СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

На седници Скупщтине града, пдржанпј у петак 26.04.2013.гпдине пдбпрница Српске напредне странке 

Саоа Туцакпвић је јпщ једнпм ппкущала, да у име јавнпсти дпбије пдгпвпре на питаоа п супрганизатпру 

финалнпг „Купа Радивпја Кпраћа“ у Крагујевцу. Туцакпвићева је изјавила:„С пбзирпм да дп данас 

грађанима нисте дали пдгпвпр, увидпм у акт кпјим Град Крагујевац дефинище сарадоу са Сампсталнпм 

радопм за изнајмљиваое ппреме „Адамтпн“, ппнављам питаоа“, нека пд оих пренпсимп у пвпм брпју 

Инфпрматпра:  

1. На пснпву кпјих критеријума се Скупщтина града ппределила за Адамтпн за пбављаое ппслпва 

прганизације, пбезбеђеоа и прпдаје улазница за пвакп важан скуп, када је Адамтпн радоа без 

искуства, пснпвана месец дана пред пдржаваое купа, 04.01.2013. и према ппдацима Агенције за 

привредне регистре регистрпвана за изнајмљиваое ппреме? 

2. Кпликп нпвца је Град Крагујевац пд 04.01.2013. дп данас уплатип Сампсталнпј радои за изнајмљиваое 

ппреме „Адамтпн“ Крагујевац? Мплим да ми дпставите кппије свих фактура и предрашуна. 

3. Накпн пдржанпг турнира и нереда кпји су се дпгпдили,  директпр СЦ Младпст изнеп је тврдоу  да је 

капацитет хале 3.500 гледалаца, а да је у хали билп вище пд 4.000 гледалаца.   

Да ли је утврђенп кп је пдгпвпрнп лице щтп је у хали билп вище пд 3.500 гледалаца кпликп изнпси 

капацитет хале?  

4. Према изјави ппмпћника градпнашелника за сппрт Јпвана Павлпвића Бпјачића, у прпдаји је требалп да 

буде 2.600 улазница. Да ли је ппкренут ппступак утврђиваоа пдгпвпрнпсти  затп щтп је у прпдају 

пущтенп прекп 4.000 улазница? Да ли је ппкренутп питаое где се слила разлика пд прпдаје карата 

између 4.000 улазница и 2.600 улазница? Да ли је ппкренутп питаое кп је пдщтампап увећан брпј 

улазница? 

5. С пбзирпм да је брпј прпдатих карата премащип не самп 2.600, већ и капацитет хале пд 3.500 

гледалаца  и да је редарима збпг гужве бип птежан приступ месту инцидента, а да је Адамтпн врщип 

прпдају карата, да ли је ппкренутп питаое  пдгпвпрнпсти и Адамтпна за немиле дпгађаје у тпку Купа 

Радивпје Кпраћ и да ли ће надпкнадити финансијску щтету Сппртскпм центру Младпст? 

6. Директпр СЦ Младпст изјавип је да су биле мпнтиране ппсебне трибине за 400 ВИП званица, кпје су 

такпђе пнемпгућиле ефикасан приступ шуварима реда.  У тпм смислу ппстављам питаое, кп је 

дпзвплип да се за ВИП гпсте мпнтирају ппсебне трибуне? 

7. Кп је ппслпдавац радницима кпји су радили на улазу и у пбезбеђеоу? 

Пдгпвпре, укпликп их Градска власт дпстави, пренећемп у наредним издаоима Инфпрматпра. 

 

 

 

 



 
АКТУЕЛНП У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ 

 >МИНИСТАРКА ЗПРАНА МИХАЈЛПВИЋ У КРАГУЈЕВЦУ 

Прпф.др Зпрана Михајлпвић, министарка енергетике, развпја и защтите живптне средине, приликпм свпг 
бправка у Крагујевцу, састала се са ректпрпм Универзитета и пдржала предаваое студентима Факултета 
инжеоерских наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ппред састанка са ректпрпм Универзитета у Крагујевцу, прпф.др Слпбпданпм Арсенијевићем,  минстарка 
енергетике, развпја и защтите живптне средине, студентима Факултета Инжеоерских наука и јавнпсти, 
пдржала је предаваое на тему:“Република Србија пред развпјним изазпвима пдрживе енергетске 
безбеднпсти“.  У жељи да ппдржи инпвативни дух студената, наушних радника  и јавнпсти Михајлпвићева 
је на пвај нашин пдгпвприла на брпјна питаоа у вези са изазпвима енергетике и защтите живптне средине. 

 

На кпнференцији за медије у прпстпријама ГП СНС-а у Крагујевцу, Прпф.др Зпрана Михајлпвић, изнела је 
кљушне ппдатке п функципнисаоу респра енергетике и защтите живптне средине у Влади Републике 
Србије. Пд укупнпг пвпгпдищоег бучета пвпг респра, кпји изнпси близу милијарду динара, 45 ппстп биће 
издвпјенп за защтиту живптне средине. Кап припритете министарка је навела птвараое регипналних 
деппнија, рециклажних центара и регулисаое закпнпдавне прпцедуре. У пба оена сектпра, кпја су 
кпмплексна, енергетика и защтита живптне средине, дп сада је дпста ппстигнутп. 
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Министарка енергетике Зпрана Михајлпвић 
је најавила сарадоу са Универзитетпм у 
Крагујевцу, кпја ће најбпљим студентима 
заврщних гпдина пмпгућити практишан рад 
у јавним предузећима и устанпвама из 
пбласти енергетике и защтите живптне 
средине. Студенти  ће, на пвај нашин,  мпћи 
да ппкажу свпја знаоа и ппнуде рещеоа за 
унапређеое рада предузећа уз мпгућнпст 
да се заппсле, дпк ће наушни радници из 
Крагујевца имати прилику да ушествују у 
респрним прпјектима. Изражавајући 
задпвпљствп ппсетпм једнпм пд најбпљих 
Универзитета у Србији, министарка је 
изјавила: „Мислим да је устанпвама и 
предузећима у Србији пптребна младпст 
ппред искуства и један други нашин виђеоа 
какп се упрваља предзећима“.  
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АКТУЕЛНП У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ 

 У пбласти енергетике, уз ппдрщку „Еврппске банке за пбнпву и развпј“, прпмеоена је предзакпнска 

регулатива п искприщћеоу пбнпвљивих извпра енергије. Већ је направљен јасан план за смаоеое 

бирпкратије и администрације, рефпрмисаое јавних предузећа. „Ппкренули смп разгпвпре са 

стратещким партнерима п изградои нпвих пбјеката у енергетици. Неки пд припритета су и  нпви закпни п 

енергетскпј ефикаснпсти, ствараое бучетскпг фпнда за енергетску ефикаснпст, какп би грађани трпщили 

маое енергије пп метру квадратнпм.“ 

У пбласти защтите живптне средине, припритети су, навела је минстарка, птвараое регипналних 

деппнија, рециклажних центара, кпји су Србији неппхпдни. Према оеним решима, радиће се на санираоу  

"црних рупа" у екплпгији, кпјих у Србији има мнпгп, ппшев пд Бпра, Паншева, Зајаше, Велишкпг Башкпг 

канала. 

Кап пптпредседник Српске напредне странке, Прпф.др Зпрана Михајлпвић, изразила је задпвпљствп 

дпсадащоим радпм и успесима странке кпја, пп оеним решима, снпси највећу пдгпвпрнпст у Влади 

Републике Србије. „СНС ће и даље испуоавати свпја пбећаоа“, закљушила је у Крагујевцу министарка 

енергетике, защтите и регипналнпг развпја Зпрана Михајлпвић. 

 

 

ПДБПРНИЧКА ПИТАОА 

На седници Скупщтине града Крагујевца, пдржанпј 29.03.2013. гпдине међу пдбпрнишким питаоима, 

нащла су се следећа: 

1.„Шта знаши реш варащица, да ли је тп слушајна правпписна или намерна грещка, јер у препису листе 

неппкретнпсти из 2005. гпдине за Чумић уместп варпщица стпји варащица?“ 

Служба за катастар неппкретнпсти дала је следећи пдгпвпр: „Пбавещтавамп вас да је реш п технишкпј 

грещци насталпј у ппступку превпђеоа катастарскпг пперата из аналпгнпг у дигиталнп-механпграфски 

пблик крајем 70-тих гпдина прпщлпг века. Грещкпм пператера је реш варпщица уписана кап варащица.  

Пбавещтавамп вас да је грещка исправљена у табели POTEST базе ппдатака катастра неппкретнпсти.“ 

Прпф. др Александра Јанкпвић, ппсланица Српске напредне странке ппставила је следећа питаоа: 

2.„Када ће бити ппстављени кпнтејнери у улицама Јпвана Јанкпвића и Јефимијинпј?“ 

На ппстављенп питаое ЈКП „Чистпћа“ даје следећи пдгпвпр: „У тпку 2012. гпдине радници ЈКП „Чистпћа“ 

су у вище наврата ппкущавали да ппставе кпнтејнере дуж улица Јпвана Јанкпвића и Јефимијине, међутим 

надлежним службама су се пбраћали грађани кпји живе у пвим улицама са захтевима да се кпнтејнери 

уклпне. Затп су ппсуде за сакупљаое кпмуналнпг птпада ппстављене на углу пве две улице. 15.04.2013. 

гпдине ппстављен је кпнтејнер у улици Јпвана Јанкпвића, кпји је истпг дана ппмерен на угап наведене 

улице са Јефимијинпј без пдпбреоа. 16.04.2013. гпдине, на пснпву пријаве кпмуналнпј пплицији, на лице 

места је изащап ппслпвпђа технишке службе ЈКП „Чистпћа“ са дежурним кпмуналним пплицајцима, група 

грађана је спрешила премещтаое кпнтејнера и утврђиваое шиоенишнпг стаоа на терену. Какп пвај 

прпблем превазилази ингеренције ЈКП „Чистпћа“, принуђени смп да свпје услуге пружамп на пснпву 

Прпграма изнпщеоа кућнпг смећа на ппдрушју града.“ 

 



 

 

  

КПНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ ГП СНС 

 

3.Када ће бити рещени прпблеми у улицама Јпвана Јанкпвића и Јефимијинпј?“ 

Секретаријат за кпмуналне ппслпве и надзпр – Пдељеое за сапбраћај, далп је следећи пдгпвпр: 

„Изласкпм на терен утвђенп је да на раскрсници улица Јпвана Јанкпвића и Јефимијинпј не ппстпји никаква 

вертикална сапбраћајна сигнализација. У наредних десет дана прпблем ће бити рещен (дпнпщеоем 

Рещеоа и оегпвпм реализацијпм).“ 

4.Када ће бити рещен прпблем изласка аутпмпбила из Левашке улице?“ 

Нашелник Секретаријат за кпмуналне ппслпве и надзпр – Пдељеое за сапбраћај, дап је следећи пдгпвпр: 

„Тренутнп сапбраћајнп рещеое у улицама Левашкпј и Михаила Кпраћа је иакп изнуђенп кпректнп 

узимајући у пбзир оихпве димензије и пплпжај. Увпђеоем нпвпг режима сапбраћаја узимајући у пбзир 

гепметрију и пплпжај ппменутих улица ппвлаши са спбпм низ негативнпсти кпје су предпшене станарима и 

пстављена им је мпгућнпст избпра између ппнуђених сапбраћајнп мпгућих рещеоа.“ 

 

 

> ИНФРАСТРУКТУРНИ И КПМУНАЛНИ ПРПБЛЕМИ 

 

ВИШЕ ВПЉЕ НЕГП НПВЦА! 

 

 

 

 „Ващарищте“ је градскп насеље, кпје лпкална самппурава сматра елитним, збпг нпвпизграђенпг 

затвпренпг базена, стадипна „Чика Даша“, „Великпг парка“, али станпвници насеља не живе на виспкпј 

нпзи, већ се свакпдневнп сусрећу са мнпгим прпблемима. Самп неки пд нерещених инфраструктурних 

прпблема су: запущтени и неуређени трптпари, прпкппане улице, гужва у сапбраћају, запущтен парк за 

децу и картинг стаза у катастрпфалнпм стаоу, неппстпјаое пешачких прелаза на местима где велики 

брпј деце прелази улице, неппстпјаое пбданищта . 

Иакп су се мещтани Ващарищта и управа ПШ „Јпван Ппппвић“ вище пута пбраћали Градскпј управи, није 

рещен прпблем преласка деце прекп изузетнп прпметне улице „Краља Милана IV“. Наиме, щкпларци 

кпји у пву щкплу  дплазе из правца Шумарица, аутпбусима, улицу мпрају прећи на непбележенпм месту. 

Статистике ппказују да бар једнп дете  гпдишое страда збпг неппстпјаоа пешачкпг прелаза између 

щкпле „Јпван Ппппвић“ и аутпбуске станице у ппменутпј улици. Слишан прпблем је и на раскрсници улица 

„Краља Милана IV“, „Мирка Јпванпвића“ и „Базенске“, где не ппстпји пещашка „зебра“. 

Трптпар у улици „Впјвпде Путника“ деценијама је у лпщем стаоу са пукптинама и удубљеоима. Лпкална 

власт јпщ увек није дпнела рещеое пп питаоу свакпдневнпг сапбраћајнпг кплапса у пвпј и улици 

„Пптппрушника Гпведарице“. Лпща улишна инфраструктура, катастрпфалнп стаое кплпвпза и трптпара у  

улицама кпд Клинишкпг центра пнемпгућавају безбедан прилаз бплници. 
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Ппдсећамп, да је пре пар гпдина на пвпм лпкалитету је требала да се гради Тениска академија „Ђпкпвић“. 

Тада је са пвпг прпстпра пднещен сав аспртиман дешјег парка, кпји дп данас није враћен. Ппставља се 

питаое защтп се тај прпстпр не среди и не интегрище у „Велики парк“. 

На пснпву интервјуа са житељима МЗ „Ващарищте“, видимп да грађани пшекују: 

 да се пбележе пещашки прелази на раскрсницама и испред ПШ „Јпван Ппппвић“; 

 да се направе нпве стазе за щетоу; 

 да се уграде  светиљке и ппправе ппстпјеће; 

 да се врате справе за децу на картинг стази. 

 

Jедан брпј анкетираних грађана, истакап је да је пвај деп града идеалан и за ппстављаое универзалнпг 

спларанпг  пуоаша мпбилних телефпна. 

Српска напредна странка, сматра да је градскп насеље „Ващарищте“ дпведенп у тренутнп лпще стаое, 

збпг немара Градске власти и да уређеое пвпг прпстпра изускује мнпгп више впље негп нпвчанпг 

улагаоа. 

 

 

Улице: „Југ Бпгданпва“, „Пхридска“, „Виспкпг 

Стевана“, „Кунибертпва“, и „Васе Јанкпва“ су 

изрпване и пуне рупа, без кпмплетнп уређених  

трптпара. Трптпар у улици Мирка Јпванпвића  

раскппан је приликпм увпђеоа гаса пре 15. 

гпдина и јпщ увек није сређен. Пва изузетнп  

прпметна улица услед великпг нагиба и једнпг 

кплпвпзнпг тпка, је небезбедна за пещаке. 

Упркпс пбећаоима лпкалне власти, пплпвина 

улице „Бпривпја Петрпвића“ јпщ увек није 

асфалтирана. 

На теритприји Месне заједнице „Ващарищте“ 

ппстпји картинг стаза, некада кприщћена, а сада 

у запущтенпм стаоу, без псветљеоа, пбрасла 

травпм.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 ИЛИЋЕВП БЕЗ ПСНПВНИХ УСЛПВА ЗА ЖИВПТ 

Мещтани Месне заједнице Илићевп, кпјих има прекп 4000, свакпдневнп се супшавају са брпјним 

живптним прпблемима. Месна заједница кпја  је деп ужег градскпг језгра, спада у ред насеља у  кпјем  је 

пснпвна кпмунална инфраструктура и даље луксуз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велики прпблем представља „Илићевски пптпк“ кпји је загађеоа птпадним и фекалним впдама, па кап 
такав прплази ппред самих кућа станпвника. Тиме је живпт деце и људи угрпжен, услед щиреоа заразе 
кпја дпвпди дп разних пбпљеоа станпвника пве Месне заједнице. 

Услед великих кища и ппплава кпје их прате, птпадне впде улазе у куће грађана,  щтп је један вид 
екплпщке катастрпфе. Непријатан мирис се щири већим делпм насеља, пд улице 19. пктпбра дп пснпвне 
щкпле, кпја с налази у близини. Збпг свега наведенпг, актуелна градска власт  би требалп да защтитили 
здравље и живпте свих грађана пвпг дела Илићева. 

Вищка улица, кпју лпкална власт асфалтира већ 8 гпдина, једнп је пд већих прпблема пве МЗ. Оеним 
кпнашним асфалтираоем рещили би се мнпги прпблеми у тпм делу насеља: кищна канализација, 
регулисала би се безбеднпст пещака, кпји се сада крећу улицпм, мещтанима би се пмпгућип прилаз 
аутпмпбилима у двприщта, с пбзирпм да сада, збпг вищег нивп улице пд прпписанпг, тп није мпгуће. 
Асвалтираоем Вищке улице сппјип би се деп насеља Илићева и Бпјачић Мале. 

У Илићеву ппстпје три улице кпје немају име и впде се на улицу „19. Пктпбра“, щтп пнемпгућава 
нпрмалнп функципнисаое станпвника. Надлежне службе кпјима се пни пбраћају не преппзнају те улице 
кап засебне целине. 

Самп неке пд улица кпје је градска власт у предизбпрнпј кампаои пбећала да ће асфалтирати, а тп није 
испунила су:„Ушитељска“,„Крагујевашких прпфеспра“, „Дубравска“, „Инжеоера Јпкпвића“,„Милутина 
Гпђевца“ , „Пстрпвска“ 

Већи деп насеља је углавнпм без улишне расвете, щтп је безбеднпсти прпблем и за впзаше и за грађане. 

 

Загађен пптпк, кпји представља извпр заразе и 

бплести, брпјне раскппане, непсветљене и 

запущтене улице, лпща улишна расвета, лпща 

канализаципна мрежа, мнпщтвп 

неискприщћених мпгућнпсти дају тужну слику 

пвпг дела града. Непправданп заппстављаое 

развпја градскпг насеља Илићевп пгледа се 

искљушивп у слабпм интереспваоу лпкалне 

власти. Мпгућнпсти за развпј и напредак пвпг 

насеља сведени су на минимум. 

Мещтани пве заједнице  се питају какп  је 
мпгуће да лпкална власт није у стаоу да 
пбезбеди бар пснпвне услпве за живпт. 
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 МЗ Илићевп има амбуланту кпја ради самп 
преппдневну смену, шиме је станпвницима кпји 
су заппслени ускраћенп правп на лешеое. У 
Илићеву не ппстпји апптека, щтп представља 
дпдатни прпблем старијпј пппулацији пвпг дела 
града. Птвараое апптекарске јединице, 
дппринелп би прпщиреоу амбуланте и пружаоу 
здравствених услуга мещтанима: Бптуоа, Дпоих 
и Гпроих Кпмарица, Марщића, Кпрмана и 
Илине Впде. 

Квалитет живпта у пвпм делу града бип би 
ппбпљщан и интезивираоем градскпг превпза. 
Српска напредна странка пита: да ли ће градска 
власт и даље затварати пши пред пваквим 
прпблемима и дппустити да у 21. веку  једна МЗ, 
надпмак центра града, живи  у страху пд бплести 
и зараза за свпју децу, труднице и пстале 
грађане, са мрашним неуређеним улицама и 
трптпарима? 

 

 

 

 

Накпн кпнференције, пдржан је састанак шланпва МЗ Илићевп са  Биљанпм Илић Стпщић,ппсланицпм 
СНС-а у републишкпм парламенту, Гпранпм Кпвашевићем,председникпм ГП СНС-а и пптпредседникпм 
Рајицпм Милпсављевић. 
 

ЛПКАЛНА ВЛАСТ И ДАЉЕ ПБМАОУЈЕ ПРПСВЕТАРЕ 
 
Већини щкпла у граду блпкирани су рашуни, збпг непдгпвпрнпсти лпкалне сампуправе.. Наиме, 
Драгпслав Милпщевић, шлан Градскпг већа за пбразпваое, тпкпм 2012.гпдине, пбећап је свим 
прпсветним радницима исплате јубиларних награда, путне трпщкпве за три гпдине кпликп им се 
дугује.Тада је најавип је и редпвну динамику исплате у 2013.гпдини. Прпблем не самп да није рещен у  
пвпј гпдини, већ се и увећап.  

 Кап једини вид наплате дугпваоа, прпсветни 
радници видели су у тужбама, па је већина 
рашуна пснпвних и средоих щкпла јпщ увек у 
блпкади. Иакп је пбавеза градске власти да 
исплати зараде „асистентима у настави“, тп 
нису испунили. За јубиларне награде и 
трпщкпве превпза, Градска управа, 
заппселнима у крагујевашким пснпвним и 
средоим щкплама дугује пкп 66 милипна 
динара. 
Градски пдбпр Српске напредне странке, 
урадиће све щтп је у нащпј ингеренецији, какп 
би се пвај прпблем прпсветних радника и 
„асистената у настави“, щтп пре превазищап. 
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 АКТИВНПСТИ САВЕТА ГП СНС-а 
САВЕТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САВЕТ ЗА БРИГУ П ДЕЦИ И ПППУЛАЦИЈИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савет за бригу п деци и пппулацији ГП СНС-а  ушествпваће  на стпнп тенискпм турниру заказанпм за 18. мај 
у Спкплани. Савет за сппрт такпђе ће ппдржти пву акцију и пбезбедиће судије за суђеое мешева, уз 
ппдрщку ГП СНС. 

Тим кппрдинатпра Впјислава Лазпвића унутар Савета за 

ппљппривреду у претхпднпм перипду пбавип је низ 

саветпнпдавних трибина у селима: Рамаћа, Кпрман, Дпоа 

Сабанта, Нпви Миланпвац,  Ппскурице на кпјима су присутни 

имали мпгућнпст да се уппзнају са прпблемима сепских 

ппдрушја. Трибине су укљушивале пдређене теме из пбласти 

ппљппривреде, агрпнпмије, сепскпг туризма, права и других 

делатнпсти. Ппсетипци трибина су ппстављали питаоа 

струшоацима ппменутих пбласти.  На трибинама су 

присуствпвали, ппред шланпва тима и шланпва избпрнпг щтаба, 

пдбпрници у скупщтини града, ппсланици, дпктпри и др. 

  

 

Савет за бригу п деци и пппулацији 
ппдржап је манифестацијиу ,,Сппртски 
дан пспба са инвалидитетпм'' пдржанпј 
21. марта и тиме ппшеп сарадоу са 
Центрпм за сампстални живпт пспба са 
инвалидитетпм. Ушещће на трибини са 
темпм пплпжај и права инвалида у 
Крагујевцу приближилп је прпблеме и 
пптребе неправеднп маргинализпване 
групе људи. У циљу да се велики брпј 
деце и пмладинаца кпји се бпре  да 
се,схпднп мпгућнпстима, укљуше у све 
активнпсти какп би щтп сампсталније 
живели, фпрмирани су сппртски 
клубпви. 
 

 

 

 


