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АКТУЕЛНО У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ 

          

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ПРЕДАЛА ПОТПИСЕ ЗА СНИЖЕЊЕ ЦЕНА ОБДАНИШТА 

 

Као закључак акције прикупљања потписа за петицију поводом смањења цена обданишта која је 
почела 30. септембра, Српска напредна странка у Крагујевцу је 07. октобра предала надлежним органима 
прикупљене потписе. 

Након седам дана потписивања прикупљено је више од 3600 потписа, где су наши суграђани отворено 
изразили незадовољство актуелном ценом боравка наше деце у вртићима.  

 

 

 

Контакт 
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АКТУЕЛНО У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ 

 

ПУШТЕНА У РАД РЕКОНСТРУИСАНА ТРАФО СТАНИЦА У ИЛИЋЕВУ 

 

У насељу Илићево 9. октобра пуштена је у рад реконструисана трафо станица напона 110 
киловолта. У радове је уложено око 2 милиона евра од чега је највећи део средстава обезбеђен из 
кредита Светске банке а око 80 милиона динара инвестирало је Привредно друштво „ Центар.'' 

У трафо станици у Илићеву изведена је доградња постојећих постројења и изграђена су нова. 
Реконструкцијом трафо станице обезбеђени су услови за поузданије и квалитетније снабдевање 
електричном енергијом око 30 хиљада потрошача у центру града и насељима Илићево, Маршић и 
Корман, као и у индустријској зони Ракаљ. 

Отварањем реконструисане трафо станице у Илићеву и свечаној згради Електрошумадије обележен је и 
јубилеј, пола века пословања овог предузећа које снабдева струјом око 100 хиљада потрошача у 
Крагујевцу, Книћу , Рачи, Баточини и Лапову. 

Ово предузеће обећава да ће наставити да улаже у развој, модернизацију и смањење губитака у 
потрошњи, како би се обезбедило што квалитетније снабдевање електричном енергијом.  
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АКТУЕЛНО У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ 

 
 

НЕБРИГА ГРАДСКЕ ВЛАСТИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 

Скупштина града Крагујевца је на последњем заседању већином изгласала још једну одлуку о 
финансијској помоћи породицама са децом. Међутим, овога пута тешко да ће ова одлука некога 
обрадовати. Наиме, месечне надокнаде незапосленим породиљама не само што ће и даље каснити, већ 
ће бити и упола мање.  

Према претходној одлуци, објављеној у Службеном гласнику града Крагујевца од 06.12.2011., исплата 
родитељског додатка незапосленим породиљама се вршила у месечном износу од 20.000,00 динара, при 
чему се средства обезбеђују у буџету Града. Сада та надокнада износи 50% минималне нето зараде у 
Републици Србији утврђене актом надлежног органа за месец који претходи месецу у коме се захтев 
подноси и исплаћује се месечно (објављено у Службеном гласнику града Крагујевца од 13.09.2013. 
године). Поред тога, по овој одлуци смањени су износи родитељског додатка за прво дете, као и новчане 
надокнаде које из градског буџета следују родитељима близанаца, тројки и четворки. Наиме, брачни 
парови који из првог пута постану родитељи близанаца, тројки или четворки неће моћи да рачунају на оба 
вида помоћи. Добијаће само износ намењен родитељима близанаца, тројки и четворки, али не и онај 
намењен прворођеним бебама. 

                                                                  
 
Ова одлука практично значи да ће незапослене породиље уместо 20.000 динара убудуће сваког месеца 
добијати половину минималне нето зараде, односно десетак хиљада динара. Исти износ, и то 
једнократно, следује и мајкама првог детета, што практично значи да је висина „градске помоћи” 
смањена на трећину. Најновијом градском одлуком, међутим, није само некадашњих 30.000 динара 
сведено на десетак. Наиме, новац који су некада добијале све маме када на свет донесу прворођенче, 
сада ће добијати само оне чији приходи по члану домаћинстава не прелазе износ минималне нето 
зараде. Исто важи и за незапослене породиље. Самим тим број корисника ових средстава биће сведен на 
минимум, иако их није ни било много, обзиром да наталитет из године у годину драстично опада. 

Приликом доношења одлуке да се спроведе мера за помоћ незапосленим породиљама 2011. године, 
Српска напредна странка је указала да неће бити финансијских средстава, на шта је локална власт 
одговорила да ће за њих увек бити пара, да би после нешто више од годину дана и кашњења исплате од 
осам месеци донета одлука да смањи износ накнаде, као и број корисника.                                              
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КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ ГО СНС 

 ТЕЖАК ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Поражавајући су резултати бројних истраживања спроведених ради утврђивања положаја особа са 
инвалидитетом у граду Крагујевцу. Статистика каже да чак 13%, од укупног броја грађана, чине особе са 
инвалидитетом, док се за њихове потребе издваја свега 2% из буџета града. 

Основни проблем представља неприступачност објектима, које су од кључне важности за вођење иоле 
нормалног живота особа са инвалидитетом. При томе се не мисли на места за забаву и разоноду, већ на 
институције попут амбуланти, које у највећем броју немају рампе за улазак. Иако је стање алармантно, 
градска власт не чини ништа како би овај, осетљиви,  део популације могао да оствари своја основна 
људска права.  

                                                          

                                       

Промене су неопходне у њиховог деловања, од омогућавања адекватног градског превоза па до 
укључивања у спортске активности. Неопходно је издвојити средства за превоз, али исто тако је важно 
издвојити средства и за укључивање особа са инвалидитетом у различите спортске активности. 
Неодговорно понашање градских челника довешће до потпуног искључивања ових особа из заједнице, а 
основно је да брига о свим грађанима буде подједнака. 

ГО Српске напредне странке апелује на локалну власт да престане са дискриминацијом особа са 
инвалидитетом и да им се омогући несметано обављање основних животних активности, као и  стварање 
услова за њихово укључивање у све токове друштвеног живота. 
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КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ ГО СНС 

 

КРАГУЈЕВАЧКИ ВРТИЋИ НАЈСКУПЉИ У СРБИЈИ 

 

Будућност овог града и њени најмлађи учесници, постали су велика брига својих родитеља с обзиром на 
превисоке цене њиховог боравка у вртићима и установама за предшколско васпитање. Град Крагујевац 
заузео је прво место по висини цене за боравак малишана у установама које су једнино решење 
запосленим родитељима и уједно најбољи начин за њихову социјализацију. Међутим, када се наметну 
50% веће цене у односу на претходни период, при чему су оне веће од истих у Београду и Новом Саду, 
многи родитељи ће морати да се замисле. 

 

                                                   

ГО СНС је кроз одборничка питања и на ранијим конференцијама упозоравао на велике износе које 
Крагујевчани плаћају за боравак у обдаништима али новом Одлуком, градске власти су поново показале 
потпуни немар и кршење законских норми. Овом одлуком обухваћени су и најсиромашније категорије 
грађана, којима су уручени рачуни без бриге да ли ће они успети да за своје најмлађе обезбеде додана 
средства, како би се  нормално развијала и постала део друштва. 

Српска напредна странка је прикупила велики број потписа по основу петиције за смањење цена вртића и 
исту предала локалној власти како бих је још једном опоменула да грађани осуђују драстично повећане 
цене обданишта и да најмлађима треба највише пружати, а никако на њима зарађивати.  
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КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ ГО СНС 

 
  

ГРАДСКА ВЛАСТ ПОРАЗИЛА СВОЈЕ БУДУЋЕ СПОРТИСТЕ 

 

Будући спортисти града Крагујевца мораће да сачекају и сачувају вештине за тренутак када градске 
власти престану да игноришу  потребе најмлађих и најважнијих чланова нашег друштва. Наиме, ове 
године школска такмичења, због недостатка средстава неће бити одржавана. 

Иако је школски спорт највише допринео да се Крагујевац прогласи најспортскијим градом 2005. године и 
за то добио спортску халу у Великом парку, данас за такмичења градска власт нема новца. Од 250 
милиона динара годишње која су опредељена за спорт, 3 милиона динара се издваја за развој школског 
спорта, што није више од плате једног професионалног ватерполисте или кошаркаша. Ова чињеница 
намеће питање: Да ли је то брига за развој спорта и здравље наше деце? 

 

                                                              

 

Градској власти увек било важније да се задовоље потребе приватних клубова у односу на потребе 
школараца. Наиме, новац за десетомесечно функционисање ватерполо клуба Раднички довољан је да се 
изгради једна сала. Треба освестити градске власти и указати да су деца и њихово здравље на првом 
месту и да је такав клуб за овај град прескуп. Оног тренутка када се изграде сале у Основним и Средњим 
школама, које је немају, и када деца могу да своје вештине покажу на такмичењима у свом граду, онда ће 
професионални спортски клубови бити добродошли. 

Само улагања у школски спорт и школе спорта су улагања у будућност и нашу децу, која би једног дана 
наследила врхунске спортисте. Потребна средства за ове намене су мала у односу на она која се издвајају 
за врхунски спорт. ГО СНС-а апелује на локалну власт да обезбеди нашој деци услове за здрав живот, 
рекреацију, бављењем спортом, да реконструише постојеће фискултурне сале и терене, изгради нове и 
омогући свој деци и омладини равноправне услове за напредовање у спорту. 
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РАД САВЕТА ГО СНС 

 

 

 

САВЕТ ЗА БРИГУ О ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ ГО СНС 

Председник Савета за бригу о деци и омладини ГО СНС-а гостовао је у емисији „Изазов“ која се емитује на 
Крагујевачкој телевизији Канал 9. Тема емисије је била усмерена ка пољу социјалне политике на 
територији града Крагујевца где су разматрана питања на која је градски одбор СНС-а указао путем 
одржаних конференција у протеклом периоду. 

 

                                                                                

 

САВЕТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, САВЕТ ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И САВЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ КАО 
ПОДРШКА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

 Један од битних деловања Српске напредне странке јесте активно учешће стручних савета у 
побољшању квалитета живота грађана града Крагујевца. Једна таква активност се огледа у пружању 
подршке, али и помоћи Саветима месних заједница у којима већину имају кандидати које подржава СНС. 
Три таква стручна савета ГО СНС заједно са својим тимовима помажу, али и организују одређене 
активности, догађаје или акције које су од важности за месне заједнице. Поред тога тимови организују и 
обуке и дају савете председницима МЗ како да на најбољи и најквалитетнији начин приступе раду месне 
заједнице. 

Савет за информисање кроз своје обуке оспособљава чланове Савета како да остваре сарадњу с 
медијима. Савет за правна питања пружа неопходну правну помоћ самом органу месне заједнице, док  
Савет за економију пружа адекватну помоћ за реализацију економског програма  месне заједнице. 
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УРЕЂЕНЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ШУМАРИЦЕ 

 

Пресвучене улице Поскуричког пута и Војвођанских бригада у насељу Шумарице, 
олакшале су свакодневно функционисање мештана овог насеља.  

Улица Поскуричког пута која је урађена 20. септембра,  пресвучена је хладним 
(млевеним) асвалтом у дужини од 800 метара.  

Истим, хладним (млевеним) асвалтом, 
пресвучен је и део улице Војвођанских бригада. 

Поред ове две улице у насељу Шумарице су 
уређене и следеће улице: Ели Финција, Драгојла 
Дудића, Шумаричке, Фрања Брице, Деспота 
Угљеше. 

Радови су извршени на иницијативу Савета МЗ 
Шумарице, чије чланове је на недавним 
изборима подржала Српска напредна странка.  

 

 

ЛОКАЛНА ВЛАСТ БЕЗ СЛУХА ЗА ПРОБЛЕМЕ У САВЕТИМА МЗ 

 

Ни после скоро 100 дана функционисања новоизабраних Савета грађана МЗ, 
представници градских и сеоских Месних заједница нису успели да реше проблем 
лоше јавне расвете, иако су се много пута обраћали локалној самоуправи и тражили 
помоћ.  

Пошто су сва ова обраћања локалној 
самоуправи, и писана и усмена, остала без 
одговора, представници МЗ били су 
принуђени да се на овај начин обрате 
јавности и укажу на овај проблем. Иако је тај 
проблем важан за све грађане, у последња 

РАД САВЕТА MEСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА 
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три месеца ниједна сијалица није замењена, па мрак влада нашим улицама. 

 Неспособност, незаинтересованост или зла намера локалних градских моћника 
остављају грађане и њихову децу у мраку, а они лично не трпе никакве последице нити 
показују било какве знаке да ће променити своје понашање. 

Савети МЗ захтевају да се овакав маћехински однос локалне самоуправе према својим 
грађанима под хитно промени и да локална власт коначно схвати да је ту због грађана 
и да мора да ради за њихову добробит. 

 

 

 

 

 

„ОГРЕВ ЗА НАЈСИРОМАШНИЈЕ“ 

 

У реализацији хуманиратне акције '' ОГРЕВ ЗА НАЈСИРОМАШНИЈЕ''   коју је организовао 
МО Палилуле СНС, Савета за националне мањине ГО СНС у сарадњи НВО ''СТАБЛО'' са 
циљем да се побољша   квалитета живота социјално угрожених категорија људи. У 
оквиру хуманитарне акције додељују се огрев као и пакетићи са храном и средствима 
за хигијену. Обухваћене су две веће Месне заједнице (МЗ Стара радничка колнија (19), 
МЗ Палилуле (65)) са жељом да се акција у будућем временском периоду прошири и 
на остале делове града и тако обухвати далеко већи број људи којма је неопходна 
помоћ.  

ПОМОЋ ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД ДИЈАБЕТЕСА 

 

Још једна од многобројних акција ГО 
Српске напредне странке у Крагујевцу. Савет 
за информисање је у сарадњи са Удружењем 
дијабетичара донирао својој суграђанки 
апарат за мерење нивоа шећера у крви са 
тракама. То је једна симболична али за нашу 
суграђанку врло значајна донација, којом ће  

ХУМАНОСТ ИСПРЕД СВЕГА                                               

 

Број 19 | Октобар 2013 



 

моћи свакодневно да контролише ниво 
глукозе. 

Самоконтрола је веома важан део терапије, а 
циљ донације је да се оболелима од  
дијабетеса омогући да самостално повећају 
или смање дозу инсулина како би постигли 
задовољавајуће вредности шећера у крви. 

Донација апарата и трака за мерење нивоа 
шећера у крви је наставак акција које је 
покренула Српска напредна странка у Крагујевцу. 

 

НАЈВАЖНИЈА ЈЕ БРИГА О ГРАЂАНИМА 

 

Нови Савет Месне заједнице Станово сачињен великом већином од људи које је 
на недавним изборима подржала Српска Напредна Странка у сарадњи са Домом 
здравља-центром за превенцију, организовао је бесплатно мерење притиска и шећера 
у крви, као и саветовалиште за све грађане који имају проблема са кардиоваскуларним 
болестима и дијабетесом. 

 

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 Савет је отворио врата своје Месне заједнице у жељи да омогући свим 
заинтересованим грађанима да провере своје здравствено стање и тиме је на један 
хуман начин показао бригу за своје суграђане. Ова акција од великог је значаја за 
старије људе који не могу дуго да чекају у амбулантама где су превелике гужве. Овим 
је омогућено да на једноставан и брз начин свако ко жели може да провери своје 
здравствено стање и да добије стручни лекарски савет. 

ХУМАНОСТ ИСПРЕД СВЕГА                                               
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ДР. ВЛАДИЦА СТАНОЈЕВИЋ 

 

                                                    

                                

                Као новоизабрани директор Завода за смештај одраслих лица “Мале 
пчелице“ поставили сте себи велике циљеве. За врло кратак период урадили сте 
више него што сте и планирали. Шта сте урадили за овај период од 6 месеци? 

За период од шест месеци урађено је много тога :  

- комплетно је урађен и пуштен у рад нови радни центар у чијем саставу се налазе 
грнчарска радионица, корпарско – плетарска радионица, ликовни атеље и 
учионица за особе са оштећеним слухом. 

- адаптиран је улаз као и многе просторије управне зграде: трпезарија, кантина, 
продавница ручних радова, просторија за паковање лекова. 

- адаптиране су и пословне просторије правне службе 
- пуштена је у рад и фонтана у парку 
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Да ли сте набављали комплетан репрометаријал за реконструкцију или сте 
користили постојећи? 

- Трпезарију за раднике и госте смо претворили у прелеп ресторан користећи 
репроматеријал који се бачен пропадао од стајања и влаге у кругу Завода а који 
смо средили и репарирали.  

                                  

                       

Шта сте предузели поводом опреме за сензорну собу  „Ротари клуба“ из Енглеске? 

- Завод је добио донацију опреме за сензорну собу али је поменута опрема била 
на царини 16 месеци због недостатка документације, коју смо за само месец 
дана обезбедили и исту допремили у Завод. 

Какав је степен хигијене корисника Вашег Завода? 

- Побољшан је ниво хигијене наших корисника потрошњом хигијенских 
производа за 50%, тако да сваки корисник има свој прибор за одржавање личне 
хигијене док су раније међусобно делили.     



                                                                                                                                                                                                           

Да ли је одрађена амортизација и ремонт машина за потребе кухиње и вешераја? 

- Комплетно је урађен ремонт свих машина за прање судова. У кухињи Завода 
почела је сопствена производња пецива за исхрану корисника, за коју су 
набављена потребна средства за израду. 

- Самим тим, побољшана је и исхрана од 50% тако што смо у увећали количину 
млечних производа и меса у свакодневним оброцима. 

- У току је набавка нових машина за прање и сушење веша, а врше се припреме за 
уређење простора предвиђеног за нови вешерај. 

Свим тим реконструкцијама и адаптацијама сте у великој мери побољшали квалитет 
живота корисника Завода и обезбедили много боље услове за рад ваших колега и 
сарадника? 

- Са поносом могу рећи да сам имао пуну подршку својих сарадника како у раду 
тако и у превазилажењу свих проблема са којима смо се сусретали приликом 
адаптације. 

Какав је друштвени живот Ваших корисника? 

- Организовали смо многобројне активности како у Заводу тако и ван њега који се 
огледа у позоришним представама, приредбама за одређене празнике, 
изложбама, хуманитарним акцијама, књижевним вечерима, и низу спортских 
активности. 

Урадили сте много за овај кратак период а имате у плану да мерама штедње 
одрадите још доста радова? 

- Планови су велики, неке смо већ започели а остале ћемо  реализовати у 
наредном периоду. 

Овом приликом се захваљујем свим донаторима који су умногоме помогли почетак 
једног успешног пословања садашњег менаџмента Завода где смо заједничким 
снагама остварили лепше и квалитетније услове живота корисника, као и 
квалитетније услове рада запослених у Заводу за смештај одраслих лица „ Мале 
пчелице”. 



 

 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ОВОГ БРОЈА: 

 

                                                               Мајда Трајковић                                                           

 

     Ивана Глишовић                                                       Марија Богдановић 
                                                                                                       

                                                                 Јелена Пурић 

      
     Маја Ангеловски                                                          Бранка Кељевић 
 
 
                                              Слободанка Шмигић            
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