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ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
На седници Скупштине града Крагујевца, одржаној 21.06.2013. године, нашла су се
следећа одборничкa питањa:
1. “Када ће бити уклоњена ограда у улици Карађорђевој број 15?”
На постављено питање, одговор у писаној форми дала је Божана Стефановић, главни
грађевински инспектор у име Секретаријата за инспекцијске послове:

“Грађевински инспектор Грађевинског инспектората Градске управе за инспекцијске
послове града Крагујевца, је решењем од 17.11.2008. године, забранио Димитријевић
Љиљани коришћење објекта у ул. Карађорђевој бр. 15, на коме постоје недостаци који
представљају непосредну опасност по безбедност објекта и његове околине, до спровођења
мера трајног обезбеђења објекта. Према пројекту извођења радова и одобрења за изградњу
наложено јој је да предузме мере у циљу обезбеђења објекта. Дана 15.12.2008. године,
грађевински инспектор је утврдио да је именована поступила по поменутом решењу, тако
што је испразнила предметни објекат и око истог поставила ограду, услед чега су престали
разлози за даље вођење поступка. Ограда у улици Карађорђевој бр. 15, биће уклоњена када
се спроведу мере трајног обезбеђења објекта према пројекту извођења радова и одобрењу
за изградњу (према најновијем Закону о планирању и изградњи на основу решења којим се
одобрава извођење радова или на основу грађевинске дозволе. ”
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2. “Када ће бити решен проблем са водом у улици Занатлијској?”
На постављено питање, ЈКП “Водовод и канализација”, даје следећи одговор у писаној
форми који потписује директор Обрен Ћетковић:
“За реализацију пројекта изградње водоводне линије у улици Занатлијској постоје
технички услови, само је потребно да се МЗ Илићево обрати ЈП “Предузеће за изградњу
града Крагујевца” да би се ова улица уврстила у годишњи план изградње.”

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

На конкурс за директоре 13 јавних и комуналних предузећа пријавила су се 34
кандидата. Већ у старту комисија је због непотпуне документације одбила 15 кандидата.
Комисија за именовање директора јавних и комуналних предузећа, чији је оснивач
град Крагујевац, након писане и усмене провере кандидата утврдила је ранг листу за
свако јавно и јавно комунално предузеће.
О кандидатима за директоре одлучивали су одборници Скупштине града на
седници 13. Септембра, када су именовани директори осам јавних и јавно комуналних
предузећа, док кандидати за челна места у још три предузећа нису добили подршку
одборника. Одборничка већина подржала је предложене кандидате за директоре који
имају чланске књижице владајуће градске већине УРС,СПС и ЛДП, док су елиминисани
кандидати из опозиционе ДС, који су истовремено били и једини кандидати за челнике
јавних предузећа „Зеленило“, СЦ „Младост“ и „Предузеће за изградњу града“.
Гласовима већине одборника Скупштине града Крагујевца, именовани су Драган
Јевтовић за директора „Дирекције за урбанизам“, Радиша Јеремић за директора „Градске
стамбене агенције“, Иван Ристић ће руководити „Јавним стамбеним предузећем“. За
директора ЈКП „Водовод и канализације“ постављен је Обрен Ћетковић, за директора
„Чистоће“ је именован Дејан Раонић, директор „Градских гробља“ је Милун Петковић.
Директор „Градских тржница“ је Душан Жупљанић а директор „Паркинг сервиса“ је Ненад
Васиљевић.
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ЗАВРШЕН ПРУЖНИ ПРЕЛАЗ У НАСЕЉУ ПИВАРА

Реконструисани пружни прелаз на раскрсници улица Стојана Протића и Капетана
Лукића у насељу Пивара пуштен је у рад. Тиме је укинут прелаз у Вишњићевој улици.
Ово је део индустријског колосека који користи компанија „Фиат“ за извоз аутомобила
до главне железничке станице у Крагујевцу, одакле се возила усмеравају на
дестинације које су важне за утовар.
У претходном периоду овај железнички
прелаз у насељу Пивара био је веома
проблематичан,
са
становишта
безбедности.
С обзиром на то да су сада постављене
аутоматске рампе постигнута је и
максимална
безбедност
путника
у
друмском, али и пешачком саобраћају.
Радове на реконструкцији, од израде пројекта до завршних радова, финансирала је
компанија „ФИАТ АУТОМОБИЛИ“ Србија.
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ПРИВАТНИ КЛУБОВИ ВАЖНИЈИ ОД НАШЕ ДЕЦЕ

И док се за професионални спорт издвајау баснословне суме из буџета Града
Крагујевца, школе добијају „мрвице“ за редовно одржавање објеката. Локална власт се
хвали како је у ова тешка времена одвојила „читавих“ два милиона динара за редовно
одржавање школа. Српска напредна странка, упућена у билансе градске власти, се пита
да ли су времена баш тако тешка, да градски челници издвајају за професионални
спорт стотине милиона динара из буџета.Наиме, подаци кажу, само од почетка године
у граду Крагујевцу је потрошено преко 70 милиона динара буџетских пара само за
кошаркашки клуб Раднички, што је 35 пута више од издвојених средстава за
реконструкцију школа! Такође, за првих шест месеци ове године клуб америчког
фудбала „Дивљи вепрови“ добио је 1.500.000 дин., боди билдинг, фитнес и аеробик
клуб „Олимпија“ 900.000 дин., ФК „Водојажа“ за исти период инкасирао је 780.000
дин.! Већина ових клубова су приватни, где чланови, а то су најчешће деца, плаћају
чланарине, трошкове такмичења, пута, смештаја и слично, тако да власници зарађују
од самих чланова, док им дотација града, дође као чист профит. Кад се саберу давања
за све клубове, то је скоро 300 милиона на годишњем нивоу, углавном за
професионални спорт.
Док се на приватне клубове троше милиони неке школе немају ни основне услове за
одвијање редовне наставе физичке културе. Од 22 основне школе у граду, седам нема
фискултурну салу, док је у већини постојећих скоро немогуће одржавати наставу
физичког васпитања. Само ОШ „Светозар Марковић“ више од осам година нема салу за
физичко васпитање. Да ли је могуће да из буџета не може да се издвоји адекватна
сума за решавање ових проблема?
Градска власт одваја „мрвицe“ за одржавање школа у Крагујевцу, од предвиђеног
буџета за школство није пребачено ни 4% средстава. Оваква недовољна улагања доказ
су незаинтересованости градске управе за обезбеђење бољих услова за рад и боравак
ученика.
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ВЕЛИКИ КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ НАРУШАВАЈУ
КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ЖИТЕЉА СТАНОВА
Градско насеље Станово, иако је једно од већих месних заједница,
суочава се са многобројним проблемима, који по својој природи утичу на квалитет
живота житеља Станова. Комунална инфраструктура у појединим деловима овог
насеља изгледа катастрофално,
попут неасфалтираних улица,
лошег водоводног система и
канализационе мреже, као и
недостатка уличне расвете.
Када је реч о неасфалтираним и
неуређеним улицама потребно
је напоменути улицу Милоша
Терзића која је услед обилнијих
падавина преплављена водом.
Мештани ове улице с потешкоћом прилазе својим двориштима. Улица Драгачевска и
Марка Симовића су такође неасфалтиране. Када је реч о канализационој мрежи, у
улици Краљевачког батаљона постоји проблем фекалне канализације услед
непостојања фекалног канализационог колектора.
Проблем се такође јавља и у улици Бранка Ћопића где се услед обилних киша вода
слива у дворишта појединих кућа услед чега је отежан прилаз самим двориштима.
Српска напредна странка апелује на локалну самоуправу да пружи
одређене материјалне и друге услове за функционисање и одржавање комуналних
елемената у овом насељу.
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МЕШТАНИ ЈОВАНОВЦА У СВАКОДНЕВНОМ СТРАХУ

Становници МЗ Јовановац се свакодневно суочавају са разним проблемима
чијим решавањем би се могло олакшати њихово нормално функционисање.
Највећи комунални проблем ове месне заједнице је депонија смећа. Због
некотролисаног
ширења
депонијског гаса, ризик од
пожара и експлозија је
огроман. Процедне воде из
депонија се не сакупљају
нити пречишћавају, чиме се
угрожавају подземне и
површинске
воде
и
земљиште, због високог
садржаја
органских
материја и тешких метала.
Депонија у Јовановцу, чији
капацитет за пар година
достиже свој максимум,
представља велику опасност за животну средину, ваздух, људе, али није и једини
проблем грађана ове Месне заједнице. Неасфалтиране улице, лоше улично осветљење
и лоша водоснабдевеност, (у школи воде за пиће уопште нема), слаб напон струје,
само су неки од проблема које до сада градска власт није имала слуха да реши.
Градска власт у сарадњи са Саветом МЗ Јовановаца, би требало да се осврне на
ове проблеме, обезбеди минимална финансијска средства која су потребна за
решавање истих, јер њени житељи заслужују нормалан живот какав доликује
грађанима 21 века.

Број 18 | Септембар 2013
Број 18 | Септембар 2013

КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ ГО СНС

УРУШАВАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ГО Српске напредне странке у Крагујевцу је у четвртак 05. септембра одржао
конференцију на тему очувања и истицања кутурне баштине града Крагујевца. Наиме,
последњих неколико година, ниједна институција града Крагујевца се није јавила на
отворени конкурс Министарства културне Републике Србије, ради добијања статуса
институције од националног значаја и могућности учешћа на конкурсима које влада
Републике Србије расписује.
„Интернационални фестивал хармонике“ , један од најбољих фестивала у
региону, ове године је
требало да се одржи по
25. јубиларни пут, што се
није десило. ГО СНС
поставља питање, да ли
је тако јер комисије које
евентуално
раде
на
одабиру
кулутрних
манифестација од значаја
за град, немају слуха за
овакве међународне догађаје или је то због недостатка финансијских средстава.
Уколико је у питању први разлог, онда би такве некомпетентне особе требало да тај
део посла уступе људима који ће умети да доносе одлуке у складу са правилима
струке. Ако су финансије проблем, онда је то донекле логично, јер градска управа нема
финансијских средстава за школоване уметнике, док се с друге стране за прославу Дана
града бирају уметници по потпуно непознатим критеријумима.
СНС сматра да је одустајањем од првобитне идеје „Крагујевац-Театрополис“,
настављено урушавање ретко препознатљивих манифестација културе. Ова одлука је
довело до гашења, крагујевачкој публици најдражег фестивала „Јоакимфеста“ после 8
година постојања, као и промене иницијалне концепције „Јоаким ИнтерФеста“.
Одустајање од започетог процеса оживљавања сарадње са иностранством,
непоштовање бројних потписаних протокола са институцијама из окружења и шире,
води губљењу дуго стицаног уметничког кредибилитета у позоришном свету.
Српска напредна странка ће покушати да стане на пут злоупотреби културе у
политичко-промотивне сврхе градске власти. Јер је ове културне манигестације имају
велики значај за град, локалну заједницу али и државу у целини.
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НЕБРИГА ЗА НОВЕ НАРАШТАЈЕ

Обећана исплата родитељског додатка за незапослене породиље у Крагујевцу,
касни од 8 до 9 месеци, а у Градској управи се правдају проблемима у приливу
средстава у буџет.
Иако је сама локална власт, у циљу повећања наталитета, јануара 2012.године,
донела одлуку о финансијској помоћи незапосленим породиљама, сама ту одлуку
више од годину дана не поштује. Имајући у виду, да је Одлука донета у предизборнј
кампањи, циљ владајуће градске коалиције, који није повећање наталитета, већ
прикупљање гласова је остварен, а породиље обмануте.
Незапослене
породиље, њих око 500, на
своју месечну надокнаду од
по 20 000 динара, као и
прошле, тако и ове године
чекају по више од 8 месеци.
У
тренутку
доношења
одлуке, у буџету Града није
било довољно средстава,
али су челници владајуће
коалиције, тврдили да ће за
ову намену обезбедити
средства, макар се одрекли
других улагања и издатака.
ГО Српске напредне странке, подсећа градске челнике на ово обећање, јер бебе на
храну и основне потребе не могу да чекају.
Незапослене породиље су се више пута обраћале градској власти и јавности, у
нади да ће доћи до свог новца. Успеха до сада није било, осим празних обећања, а
поједине породиље за годину дана, нису добиле ни динар. Да ли је било које друго
улагање вредније од улагања у нови живот? Неодговорно понашање градске власти
према најосетљивијој популацији је недопустиво!
Српска напредна странка доношење „предизборне“ Одлуке о исплати
родитељског додатка, незапосленим породиљама, сматра “триком” и захтева од
градске власти да хитно обезбеди средства за незапослене породиље, које више од 8
месеци чекају новац по основу родитељског додатка. Српска напредна странка сматра
да сваки нови живот и сваки нови осмех немају цену!
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РАД САВЕТА ГО СНС - а

САВЕТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГО СНС

Савет особа са инвалидитетом

У оквиру Савета за друштвене делатности основан је Савет особа са
инвалидитетом, у циљу побољшања положаја и квалитета живота особа са
инвалидитетом на територији града Крагујевца. Савет броји десет чланова који се
састају два пута месечно. Чланови Савета покрећу иницијативе како би се њихова права
поштовала и ускладила према нормама социјалне политике.
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СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ

ПРОБЛЕМИ У НАСЕЉУ КОРМАН

У насељеном месту Корман послује предузеће „Корман пут“ које својом
делатношћу директно утиче на квалитет живота грађана месне заједнице Корман.
Предузеће „Корман пут“ се бави експлоатацијом камена у мајдану који се
налази у самом селу и поред сеоске цркве „Св. Архангел Гаврило“. Активностима
наведеног предузећа пресечен је природан ток воде тако да су поједина домаћинства
остала без воде за пиће. Минирање у каменолому се изводи недељом у јутарњим
сатима што условљава стварање велике буке и вибрација. Проласком камионима кроз
цело село угрожена је безбедност деце и других пешака, јер непостоји јасно
дефинисан простор за кретање пешака, као и других учесника у саобраћају а
истовремено долази до стварања велике прашине која загађује ваздух. Услед великог
оптерећења проласком камиона долази до оштећења асфалтног пута.
Поред наведених проблема ово предузеће је направило депоније каменог
отпада из Фиата на више места поред главног пута кроз Корман.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
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ХУМАНОСТ ИСПРЕД СВЕГА

Добровољно давање крви - Активисти МО Лепеница СНС начинили први
корак

Месни одбор Лепеница Српске напредне странке је у четвртак, 08. августа,
организовао акцију добровољног давања крви у Институту за трансфузију крви.
Активисти Месног одбора Лепеница Српске напредне странке су желели да својим
примером покажу одговорност и уједно упуте позив свим суграђанима да им се
придруже и учине мали
напор како би неком
спасили живот.
Према извештају,
крв је дало преко 20
добровољних давалаца,
активиста МО Лепеница
Српске напредне странке
и на тај начин омогућило
повећавање залиха крви
и спречило одлагање већ
заказаних операција.
Овом акцијом желели су да покажу хуманост и одговорност за конкретне
проблеме са којима се суочавају суграђани . Овакве и сличне хуманитарне акције
постале су пракса на нивоу целог ГО СНС Крагујевац и наставиће се у наредном
периоду.

