
 

ИНФОРМАТОР СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 

КРАГУЈЕВАЦ 

Брпј 16 | Ппнедељак 10. Јун 2013 

Дејан 

Стпјанпвић: 

 
ГРАЂАНИ МАЛИХ ПЧЕЛИЦА 

СУ И ДАЉЕ НЕППРАВДАНП 

ПДСЕЧЕНИ ПД ГРАДА 

Мирпслав 

Петрпшинпвић: 

 

 ЛПКАЛНА ВЛАСТ НЕ 

ИСПУОАВА СВПЈА 

ПБЕЋАОА 

Данијела  

Ппппвић: 

 

 САВЕТ МЗ АЕРПДРПМ 

НЕ ШТИТИ ИНТЕРЕСЕ 

СВПЈИХ АЕРПДРПМАЦА 

Савет за инфпрмисаое ГО СНС 



 

Брпј 16 | Јун 2013 

Српска напредна странка Крагујевац 

Краља Александра I Карађпрђевића 51 

Крагујевац  

info@srpskanaprednastrankakg.org  

Тел. +381 (34) 617 04 30 

Факс. +381 (34) 355 745 

 

 

У Крагујевцу, 10.06.2013. 

 

Садржај 

 
1. Актуелнп у граду Крагујевцу   

 Представници министарства енергетике, развпја и защтите 

живптне средине у ппсети  Крагујевцу 

 Представници министарства правде и државне управе у 

ппсети  Крагујевацу 

 Кпмисија за спрпвпђеое избпра за прагане МЗ сампуправе 

пдржала другу кпнференцију  

 Пдгпвпри на пдбпрнишка питаоа 

2. Кпнференције за медије  ГО СНС  

 Грађани Малих Пшелица су и даље непправданп пдсешени 

пд града 

 Лпкална власт не испуоава свпја пбећаоа 

 Савет МЗ Аерпдрпм не щтити интересе свпјих Аерпдрпмаца 

 Прпменимп Савет МЗ Ждраљица 

3. Рад стручних Савета ГО СНС 

4. Рад МО СНС 

5. Хрпника 

 

АКТУЕЛНП У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ 

> ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ КАП СТРАТЕГИЈА ЗА БУДУЋНПСТ 

Дана 22.05.213. гпд. Гп СНС у Крагујевцу прганизпвап је трибину на  тему енергетске ефикаснпсти, кпју су 

впдили  Дејан Трифунпвић, заменик министра за енергетику, развпја и защтите живптне средине и др 

Милија Булатпвића, председник Пдбпра за кпмуналну енергетику Српске напредне странке. 

На трибини су присуствпвали председници и пптпредседници градских и ппщтинских пдбпра, какп би се 

уппзнали  са мерама кпје предузима Савет за енергетику Министарства за енергетику. Уппзнати су  са 

стаоем енергетскпг сектпра, кап и са планпм рада  у краткпрпшнпм и дугпрпшнпм перипду. Крајои циљ 

трибине је бип едукација п енергетскпј ефикаснпсти, ппдрщка и  буђеое свести ппщтине Крагујевац  у 

правцу делпваоа енергетске стратегије. Трибина  је искприщћена за кпнсултацију свих ушесника.  

Др. Милија Булатпвић, свпје предаваое је  усмерип на важнпст енергетске ефикаснпсти, на  мере кпје се 

предузимају у циљу  смаоеоа пптрпщое енергије, дпк је заменик Министра, Дејан Трифунпвић  ппдсетип 

све присутне на дпсадащое ппстигнуте резултате пвпг респрнпг министарства. Ппсебан акценат је 

стављен је   на  усвпјену уредбу п енергетски защтићенпм купцу, имајући у виду незавидан материјалан 

пплпжај нащих грађана. Један пд закљушака трибине бип је и тај да је пптребнп вище инфпрмисати 

грађане Крагујевца п пвпм праву ,  са пбзирпм да га у  Крагујевцу кпристи тек пкп 3000 људи. 

 

Кпнтакт 

 



 
АКТУЕЛНП У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ 
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> ЈАВНА РАСПРАВА П ПРЕДЛПГУ НАЦРТА ЗАКПНА П ППШТЕМ УПРАВНПМ 

ППСТУПКУ 

 

 Дејан  Трифунпвић изнеп је и припритете, 

пппут ствараоа бучетскпг фпнда за 

енергетску ефикаснпст, какп би грађани 

трпщили маое енергије пп метру 

квадратнпм. 

На трибини су представљене најважније 

будуће инвестиције у вези са енергетикпм 

и защтитпм живптне средине, кпје се тишу 

Града Крагујевца. Уједнп ппкренуте су и 

теме пппут дугпваоа градске управе, 

впдпвпда, енергетике према ЕПСу.  

 
 

Дана 31.05.2013. гпдине у Скупщтини града  

пдржана је  јавна расправа п Предлпгу 

нацрта Закпна п ппщтем управнпм 

ппступку. Јавну расправу птвприп је 

ппмпћник у министарству правде и 

државне управе. Присуствпвали су шланпви 

радне групе кпји су ушествпвали у изради 

Предлпга нацрта Закпна п ппщтем 

управнпм ппступку, кап и службеници кпји 

примеоују закпн, правни експерти и 

представници цивилнпг друщтва. У циљу 

дпбијаоа щтп квалитетнијег и пптпунијег 

раднпг текста Закпна п ппщтем управнпм 

ппступку,  ушесници јавне расправе дали су 

свпје кпментаре и сугестије у пнпм дпмену 

за кпји мисле да је пптребнп унапредити 

предлпг закпна. 
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> КПМИСИЈА ЗА СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРА ЗА ПРГАНЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

САМПУПРАВЕ ПДРЖАЛА ДРУГУ КПНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НПВИНАРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> ПДГПВПРИ НА ПДБПРНИЧКА ПИТАОА 

Одгпвпри надлежних институција на питаоа пдбпрника ппстављених тпкпм седнице Скупштине града 

Крагујевца пдржане 26.04.2013. гпдине: 

Прпф. др Александра Јанкпвић, члан Српске Напредне Странке ппставила је следећа питаоа:  

“Да ли мпже да се уведе закуп за грпбнп местп на гпдину дана, уместп дпсадащоег десетпгпдищоег?” 

На ппстављенп питаое ЈКП “Градска грпбља” Крагујевац, даје следећи пдгпвпр: 

“У врщеоу свпје пснпвне делатнпсти ЈКП “Градска грпбља” дужнп је да се придржава пдредби Пдлуке п 

сахраоиваоу и грпбљима града Крагујевца. Наведенпм Пдлукпм, шланпм 8 прпписанп је : “Кприсници 

грпбних места плаћају накнаду за кприщћеое грпбних места десетпгпдищое, а за кприщћеое 

грпбљанских услуга и гпдищое.” ЈКП “Градска грпбља” не мпже меоати ппменуту Пдлуку. Измене и 

дппуне наведене Пдлуке мпже врщити самп оен дпнпсилац.” 

 

 

 

Ппвпдпм предстпјећих  избпра за Савете 

грађана месних заједница на теритприји 

града Крагујевца, кпји ће бити пдржани 23. 

јуна 2013. гпдине. Кпмисија за спрпвпђеое 

избпра за пргане месне сампуправе 

пдржала другу кпнференцију за нпвинаре. 

Имајући у виду да у ппјединим МЗ  ппстпји 

прекп 6000 гласаша и да мпгу бити пгрпмни 

редпви шекаоа на дан избпра , једна пд 

главних пдлука на кпнференцији је била  да 

се у тим  МЗ ппвећа брпј избпрних места . 

Тп је слушај са МЗ Станпвп, Палилуле, 

Нарпдни Херпј Филип Кљајић, Аерпдрпм и 

Белпщевац . Кпнференцију је пдржап 

председник Кпмисије за спрпвпђеое 

избпра за пргане месне сампуправе Дејан 

Нещић, кап и шланпви, пднпснп заменици 

шланпва: Љиљана Мишугић, Јелена Пурић,  

Златкп Гпргијевски 

 

 



 
АКТУЕЛНП У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ 

Зпран Младенпвић, члан Српске напредне странке ппставип је слдеће питаое: 

1. “Кп је прпјектпвап улицу Дущана Ђпрђевића?” 

На ппстављенп питаое ЈП “Предузеће за изградоу града Крагујевца”, даје следећи пдгпвпр: 

“Прпјекат Улице Дущана Ђпрђевића је урадила ЈП “Дирекција за урбанизам”, Крагујевац, а пдгпвпрни 

прпјектант је Александар Аппстплпвић, дипл. арх. инг.” 

2. “Када ће уместп бетпна бити ппстављена нека мекана ппврщина исппд клацкалица и љуљащки на 

дешјем игралищту у улици Атинскпј пд брпја 83 дп брпја 101?” 

На ппстављенп питаое, МЗ Сушица даје следећи пдгпвпр: 

“Дешје љуљащке, клацкалице и вртещке на ппменутпј лпкацији, кап и све пстале дешје реквизите у граду 

израдип је и ппставип ЈП СЦ Младпст на пснпву прпграма и угпвпра са градпм Крагујевцем, кап и 

бетпнираое прпстпра исппд дешјих реквизита. Сви дешји реквизити су атестирани на Мащинскпм 

факултету у Крагујевцу. Изведене радпве примип је надзпрни прган града Крагујевца. У прпграму нису 

предвиђене гумене или неке друке мекще ппдлпге исппд дешјих реквизита.” 

На питаое кпје је ппставип пдбпрник СНС-а, а кпје се пднпси на мпгућнпст усппстављаоа кружнпг 

тпка впде у улици Бранка Миљкпвића, ЈКП “Впдпвпд и канализација”, пдгпвара да није надлежнп за 

израду планпва рекпнструкције ппстпјећих и изградое нпвих улишних впдпвпдних линија. “Пви планпви 

се инаше , на пснпву предлпга дпстављених пд стране месних заједница, праве на крају текуће, а за 

наредну гпдину у Јавнпм предузећу за изградоу града Крагујевца, кпје истпвременп пбезбеђује и 

неппхпдна нпвшана средства. Истишемп такпђе да смп у кпнкретнпм слушају, кап свпј дппринпс, већ 

урадили прпјекат прпдужаваоа ппстпјећих впдпвпдних линија у међуспбнп ппвезаним улицама Бранка 

Миљкпвића, Македпнских бригада, Валентина впдника и делу улице Ппскуришки пут. На тај нашин би се 

на ппменутим лпкацијама усппставила прстенаста впдпвпдна мрежа и пмпгућилп кпнтинуалнп струјаое 

впде. Према тпме, реализацијпм ппстпјећег прпјекта уз ппщтпваое гпре пписане прпцедуре, услищила би 

се мплба житеља предметне улице.” 
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КПНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ ГП СНС 

 

> ГРАЂАНИ МАЛИХ ПЧЕЛИЦА СУ И ДАЉЕ НЕППРАВДАНП ПДСЕЧЕНИ ПД ГРАДА 

  Дана 25.05.2013 пдржана је кпнфренција кпју је впдип председник МП Дејан Стпјанпвић. 

На прпстпру Месне заједнице Мале Пшелице живи пкп 3000 станпвника. Иакп  су према ппдацима 

Републишкпг гепдетскпг савеза Мале Пшелице гепграфски центар Србије, небрига лпкалне сампуправе је 

упшљива крпз пгрпмне кпмуналне и инфраструктурне прпблеме. И у пвпм, кап и псталима насељима, пд 

пбећаоа градске власти у предизбпрним кампаоама, пстала су самп сећаоа. Асфалт, улишну расвету, 

трптаре, јпщ увек „шека“ већина улица, а припритетне за изградоу су: Мезијска, Стубишка, Звешанска, 

Малајнишка, Петра Драпщина, Кпвиљаша, Никпле Црљакпвића, Видпвданска, Драгпјла Дугића, Митра 

Бакића, Драгпљуба Бакића. Мещтанима Малих Пшелица пнемпгућен несметан и безбедан прилаз кућама. 

Станпвници пвпг насеља мнпгп пута су се пбраћали представницима лпкалне власти, да испуне 

предизбпрна пбећаоа и пмпгуће прпщиреое аутпбуске линије у насељу изнад грпбља. Пдгпвпр је 

изпстап, а грађани пвпг дела Малих Пшелица су и даље непправданп пдсешени пд града. Пвп је јпщ један 

дпказ да актуелнпј градскпј власти оени грађани служе самп за сакупљаое пплитишких ппена.  Збпг 

азбестних цеви кпје шине кпмплетну впдпвпдну инсталацију, станпвицима Малих Пшелица угрпженп је 

здравље. Нищта бпља ситуација није ни са канализаципнпм мрежпм, у малпм делу насеља где је уппщте 

има. Птпадне впде, пуне фекалија, изливају се на мнпгим ппврщинама, па су мещтани у сталнпм страху пд 

пвпг пптенцијалнпг извпра зараза. Дпдатну ппаснпст, пп здравље мещтана и квалитет средине у кпјпј 

живе, представља и недпстатак кпнтејнера. Камипни ЈКП „Чистпћа“ у велики брпј улица уппщте не улазе, 

па се мещтани са пвим прпблемпм бпре какп мпгу и знају. Управп из тпг разлпга у пвпм насељу настају 

дивље деппније. Наппн струје у ппјединим делпвима насеља је јакп слаб, шиме је пнемпгућен нпрмалан 

рад кућних уређаја. Пвп су самп неки пд прпблема са кпјима се свакпдневнп бпре станпвнци Малих 

Пшелица. Пни ппрушују градпнашенику и лпкалнпј власти да не желе вище бити грађани трећег реда. 

Житељи МЗ Старп Селп сматрају да је  циљу ппбпљщаоа  квалитета оихпвпг живпта,  неппхпдни и : 

 

  •           изградоа амбуланте 

  •           птвараое дешијег пбданищта 

  •           уређеое меснпг грпбља 

  •           уређеое ппстпјећег игралищта  

кпд цркве 
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> ЛПКАЛНА ВЛАСТ НЕ ИСПУОАВА СВПЈА ПБЕЋАОА 

 Дана 1.02. 2013. пдржана је кпнференцију кпју је впдип Мирпслав Петращинпвић, председник МП 

Центар. Ппред кпнференције пдржана је и трибина на кпјпј су ушествпвали ппсланица у Скупщтини Србије, 

Биља Илић Стпщић, и пдбпрник у Скупщтини града Крагујевца Гпран Кпвашевић. 

У ужем градскпм језгру, грађани Крагујевца пшекују да градске власти испуне свпја пбећеоа и реще низ 

кпмуналних прпблема кпји их већ дугп муше. 

Дугпгпдищоим кпмуналним прпблемима кпји муше грађане МЗ Центар, Бубао, 1. Мај и Ващарищте 

умнпгпме је дппринела свпјим нешиоеоем актуелна лпкална власт. Пна већ некпликп гпдина пбећава 

рещаваое захтева грађана из пвих некпликп МЗ, али све пстаје на лепим пбећаоима, па СНС пита градску 

власт дпкле мисли да пбмаоује грађане. 

 

 Акп је реш п неиспуоеним пбећаоима лпкалне власти у МЗ Центар, издваја се прпблем паркираоа. Иакп 

су градски шелници пценили да прпјекат изградое јавне гараже рещава кпмуналне и екплпщке пптребе и 

да је истпвременп исплатив, а уједнп су и тврдили да су за оега заинтереспвани мнпги инпстрани 

инвеститпри и банке, и дан данас нема кпнкретних назнака п ппшетку радпва. Инаше, СНС ппдсећа да се 

грађани МЗ Центар већ гпдинама жале на прпблеме недпстатка паркинг прпстпра, будући да су сви 

паркинг прпстпри кпји припадају зградама сада јавни паркинзи кпји се наплаћују, па људи кпји ту живе 

немају где да се паркирају. На пример, СНС је нудила рещеое паркираоа за станаре у Лепенишкпм 

Булевару 3, 5, 7 и 9 кпји деле паркинг са хптелпм Крагујевац, такп щтп ће ппменути хптел изградити 

мпнтажну гаражу и на тај нашин пслпбпдити паркинг прпстпр за људе кпји ту живе. Пгрпман  прпблем је и 

прекпмернa букa  у зпнама где има пунп кафића. Иакп се житељи пве МЗ већ дуже време пбраћају 

надлежнима да реще пве прпблеме, нищта се није маклп са мртве ташке. 
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ГП СНС-а, сматра да је пд стране градске 
власти недппустивп заппстављеое 
свакпдневних живптних прпблема 
грађана, кпји уместп да буду рещени, јпщ 
вище се нагпмилавају. Збпг немара 
градске власти , прпблеми са кпјима се 
свакпдневнп срећу грађани Малих 
Пшелица упшљиви су на свакпм кпраку. 
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У јеку прпщлпгпдищое предизбпрне кампаое, градпнашелник Крагујевца изјавип је да је 

припритет у МЗ Бубао интервенција на уређеоу зграда, ташније фасада, да је важан ппсап сређиваое 

крпвпва кпји прпкищоавају, кап и уређеое прпстпра пкп Језера Бубао, будућег Екп парка. Све набрпјанп, 

и велики брпј других прпблема, кап щтп је прпблем са кищнпм канализацијпм, недпвпљним паркинг 

прпстпрпм и лпщпм улишнпм расветпм, власт је пбећала да ће рещити и све је псталп на тпме. 

 У МЗ Ващарищте, пбећана је рекпнструкција Пхридске улице и других сапбраћајница кпд 

Клинишкпг Центра. Такпђе, већ гпдинама лпкална власт најављује рещаваое прпблема сапбраћајнпг 

кплапса на излазу из ул. Впјвпде Путника и укљушеоа у улицу Пптппрушника Гпведарице. Иакп су се 

мещтани Ващарищта и управа ПШ „Јпван Ппппвић“ вище пута пбраћали Градскпј управи, није рещен ни 

прпблем преласка ђака прекп изузетнп прпметне улице „Краља Милана IV“. 

 

> САВЕТ МЗ АЕРПДРПМ НЕ ШТИТИ ИНТЕРЕСЕ СВПЈИХ АЕРПДРПМАЦА 

Дана 02.04.2013 гпдине, пдржана је  Кпнференција кпју  впдила Данијела Ппппвић, председник МП 

Аерпдрпм.  

Аерпдрпм је за шелнике Града, пример дпбрп уређенпг градскпг насеља. Такп је самп на први 

ппглед, а кпји су све  прпблеми насеља најбпље знају станпвнци Аерпдрпма.  

Гпдинама уназад лпкална власт није пбнављала инфраструктуру. Прпблеми са дптрајалим 

впдпвпдним цевима су свакпдневни, паркинзи и пещашке стазе су запущтени, а деп насеља уппщте нема 

трптпаре. 

Незащтићене инсталације на крпвпвима стамбених зграда, кпје су дп сада биле узрпшници ппжара, 

су самп јпщ један пд прпблема за кпји се не интересује градска власт. Аерпдрпмце муше и старе 

впдпвпдне и канализаципне инсталације, дптрајали паркинзи у Атинскпј, Светпгпрскпј и у улици 

Владимира Рплпвића. Непдпгпвпрнпст градксе власти за безбеднпст свпјих грађана је недппустива. 

 

И у МЗ 1. Мај има нереализпваних 

пбећаоа лпкалне власти. Већ дужи низ гпдина 

се пбећава изградоа ппкривене тржнице на 

месту мале пијаце, ппстпји и идејни прпјекат, 

али никад нема пара за тај витални прпјекат кпји 

рещава силне хигијенскп-санитарне прпблеме 

пве пијаце. Санација крпвпва на зградама у 

насељу „Сплидарнпст“, рещаваое прпблема 

грејаоа у делу улице Милпвана Гущића, рущеое 

барака у улици Црвенпг крста самп су јпщ нека 

пд неиспуоених пбећаоа градских власти. Све 

тп, уз низ других прпблема, власт није ни ппшела 

да рещава, све је псталп на најавама и лепим 

пбећаоима. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прпблем са кпјим се свакпдневнп срећу 

пещаци су изрпване пещашке стазе, кпје при 

тпм нису прилагпђене за кретаое пспба са 

инвалидитетпм. Мещтани Аерпдпрпма су 

указивали Савету МЗ, лпкалнпј власти и на 

пптребу за изградопм нпвих стаза за пещаке, 

али представници Града нису дп сада нищта 

предузели. Трптпаре јпщ увек немају улице: 

Љубе Вушкпвића, Лазара Мићунпвића, 

Букурещка. 

Какп би бип рещен прпблем недпстатка 

прпстпра у амбуланти, градпнашелник 

Крагујевца је тпкпм предизбпрне кампаое 
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измещтаое дела амбуланте у нпви пбјекат.Тп је јпщ један пример да лпкална власт уместп рещеоа, нуди 

самп пбећаоа. 

А највећи  прпблем кпји намеће лпкална власт станпвницима Аерпдрпма је, најављена изградоа 

стамбених зграда. Уместп да гради сппртске терене, игралишта за децу, паркпве, челници градске 

власти ће пдузети Аерпдрпмцима ппстпјеће зелене ппвршине.   СНС, ппдсећа да упркпс бпрби 

Аерпдрпмаца да сачувају свпје насеље, самп пре некпликп дана, Савет Мз Аерпдрпм  није стап испред 

свпјих грађана на Јавнпј седници  Кпмисиије за планпве Скупштине Града Крагујевца. Тиме је  ппказап 

да  циљ Савета МЗ није  да ради у интересу свпјих житеља  и бпљитка целпг насеља. Супрптнп ставу 

челника лпкалне власти у Крагујевцу и  Савета МЗ Аерпдрпм, ГО Српске Напредне Странке је више пута 

ппказап да се прптиви изградои зграда, и сматра да ће тп дпвести дп ппјаве нпвих прпблема у 

функципнисаоу насеља. 

 За рещаваое ппстпјећих  али и мнпгих других прпблема неппхпдни су нпви људи у Савету Месне 

заједнице Аерпдрпм, људи кпји имају план и енергију да га спрпведу у делп. Српска Напредна Странка 

има такве људе, и једини је пплитишки шинилац у граду кпји мпже да дпнесе прпмене на бпље. 

 

 > ПРПМЕНИМП САВЕТ МЗ ЖДРАЉИЦА 

Дана 8.02.2013 пдржана је Кпнференција кпју је впдип Мирпслав Јпсифпвић, кппрдинатпр групе МП 

Пивара. Ппред кпнференције пдржана је и трибина на кпјпј су ушествпвали представници Градскпг 

пдбпра. 

 Ждраљица је једна пд мнпгпбрпјних месних заједница кпја је гпдинама занемарена пд стране лпкалне 

власти, щтп је мещтанима дпнелп самп лпще услпве живпта. У пвпм делу Крагујевца, житељи уместп пп 

асфалту хпдају пп блату и камеоу. Неасфалтиране улице без канализаципне мреже и јавне расвете, 

сврставају мещтане Ждраљице у грађане другпг реда. 
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Впда се услед пбилних падавина задржава у  мнпгим улицама и плави двприщта ,  збпг 

неппстпјаоа прпкппаних канала. Кищна и фекална канализација кап и слаби впдпсливи нанпсе щтету 

дпмпвима. Ситуација је знатнп тежа у неасфалтираним улицама: Радпваоскпј, Светплика Вуксанпвића, 

Светислава Никплића. И пстале улице у пвпм насељу су у јакп лпщем стаоу. Непдгпвпрнп ппнащаое 

актуелнпг Савета Месне заједнице, кпји кап и лпкална власт, самп прикупља пплитишке бпдпве, се мпра 

ПРПМЕНИТИ. Чланпвима Савета Месне заједнице Ждраљица, кпји би шинили људи из СНС-а квалитет 

живпта грађана је на првпм месту. 

 Самп нека пд пбећаоа градпнашелника Крагујевца мещтанима Ждраљице, тпкпм предизбпрне 

кампаое 2012.гпдине су: асфалтираое Радпваоске улице, уређеое Жежеља, изградоа хптела и стазе за 

зимске сппртпве. Кап и мнпга друга, ни пва, градпнашелник није испунип, већ је на пвај нашин скупљап 

пплитишке ппене. 

 МЗ Ждраљица има туристишке пптенцијале. Једнп пд љих је и впдппад Бук, кпји би уз минимална 

улагаоа и дпбру впљу, ппстап права атракција. 

ГП СНС сматра да Ждраљица спада у ред месних заједница у кпме се издваја велики брпј 

прпблема. Прпмене мпгу дпнети самп људи из Српске напредне странке, кпји ће шинити Савет Месне 

заједнице Ждраљица. Ппсвећеним и пдгпвпрним радпм свих 365 дана гпдищое, мещтани Ждраљице 

дпбиће бпље услпве за живпт схпднп пптребама и времену у кпјем живе. 
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> САВЕТ ЗА ПРПСВЕТУ И НАУКУ СНС КРАГУЈЕВАЦ 

Савет за прпсвету и науку прганизпвап је припремну наставу за ушенике пснпвних щкпла кпји 

пплажу заврщни испит из математике и српскпг језика за упис у средоу щкплу. Пва акција се спрпвпди 

већ два месеца у приватнпј кући у Малим Пшелицама. Часпви су намеоени Крагујевашким матурантима 

пснпвних щкпла. Бубући да ће пве гпдине бити неппзнатп три шетвртине задатака. Ушеницима се пружа 

мпгућнпст да бесплатнп ппхађају шаспве и на тај нашин савладају пптещкпће у градиву какп би пстварили 

щтп бпље резултате и уписали жељену щкплу. 
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> ПРПМЕНИМП САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕЛПШЕВАЦ 

Дaнa 02.06.2013 гoдине сa пoшeткoм  у 12 шaсoвa у нaсeљу Бeлoщeвaц  je oдржaнa трибинa Српскe  

нaпрeднe стрaнкe.   

Прeд вeликим брojeм симпaтизeрa и шлaнoвa стрaнкe гoвoр су oдржaли Биљaнa Илић Стпщић 

нaрoднa пoслaницa, Гoрaн Кoвaшeвић прeдсeдник Грaдскoг oдбoрa стрaнкe, Зoрaн Mлaдeнoвић 

пoтпрeдсeдник Грaдскoг oдбoрa стрaнкe и кaндидaти зa Сaвeтe мeсних зajeдницa. 

Присутнe je пoздрaвиo пoвeрeник мeснoг oдбoрa Никoлa Вукoмaнoвић. Нa скупу je билo рeши o 

прeдстojeћим избoримa и оихoвoj вaжнoсти кao и o кaмпaои кoja ћe дoвeсти дo пoбeдe нa избoримa. 

Прeдoшeнo je  дa сe пружa истoриjскa щaнсa зa пoбeду и прoмeну  нa бoљe. Сaмo пoбeдa мoжe 

дoнeти бoљу инфрaструктуру у нaсeљу Бeлoщeвaц. Пoслe зaврщeткa трибинe присутни су крeнули у 

щeтоу крoз нaсeљe Бeлoщeвaц дo щкoлe „Дрaгищa Лукoвић Шпaнaц“. 
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> АЛАРМАНТНП СТАОЕ У АВАЛСКПЈ УЛИЦИ 

У петак, 07.06.2013. гпдине у Авалскпј улици дпгпдиле су се две сапбраћајне незгпде. У једнпј је 

пришиоеоа самп материјална щтета, а друга је била са тежим ппследицама у кпјпј је ппвређенп и једнп 

лице. 

Градски пдбпр Српске напредне странке тражип је више пута пд градске власти да реши прпблеме у 

Авалскпј улици. 

Ушесталпст сапбраћајних незгпда кпје се дещавају у пвпј улици кпје за ппследицу имају 

материјалну щтету, али и људске жртве, захтева пзбиљан и пдгпвпран приступ градске власти пвпм 

прпблему. 

У страху за безбеднпст свпје деце кпја свакпдневнп прелазе пву улицу, у вище наврата и сами станпвници 

Авалске улице тражили су хитнп рещаваое пвпг великпг прпблема кап и успправаое сапбраћаја. Дп 

решеоа није дпшлп, јер је саппштенп да надлежне институције немају решеое, али ни нпвца.  

 


