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1.1.

ПДГПВПРИ НА ПДБПРНИЧКА ПИТАОА

На седници Скупштине града Крагујевца, пдржанапј 25.09.2013. гпдине пдбпрничкa
питаоa, ппставили су пдбпрници:
Гпран Кпвачевић, ппдпредседник ГП Српске напредне странке Крагујевац:
1. “Када ће бити рещен прпблем примарне здравствене защтите у МЗ Грпщница и
МЗ Ердеш?”
На ппстављенп питаое, пдгпвпр у писанпј фпрми дап је Прпф. др Александар
Живанпвић, шлан Градскпг већа за здравствену защтиту:
“Дпмпви здравља су у пбавези да рад прганизују у складу са брпјем ппредељених
псигураника и брпјем прегледа. Какп Дпм здравља има пгранишен брпј лекара, а нема
сагласнпст Министарства здравља РС за пријем нпвих лекара, вепма је тещкп
прганизпвати рад на приградскпм и сепскпм ппдрушју и у регуларним услпвима, а
ппсебнп у време гпдищоих пдмпра. Амбуланта у Грпщници нема дпвпљан брпј
здравствених картпна ни за пет радних дана и тп се пдражава на смаоеое
капитаципне пцене лекара и самим тим смаоеое пцене квалитета и квантитета рада
целпг Дпма здравља Крагујевац. Према увиду у брпј картпна и брпј прегледа,
амбуланта Ердеш има реалнп пптребу за једним лекарпм у једнпј смени и два дп три
дана недељнп у ппппдневнпј смени, какп је и прганизпван рад пд 01.10.2013. гпдине,
пп ппвратку заппслених са гпдищоих пдмпра. ”
2. “Када ће бити рещен прпблем са игралищтем у двприщту П.Ш. “Светпзар
Маркпвић”?”
На ппстављенп питаое, пдгпвпр у писанпј фпрми дап је Драгпслав Милпщевић, шлан
Градскпг већа за пбразпваое, културу и инфпрмисаое:
“Прпблем са игралищтем у двприщту П.Ш. “Светпзар Маркпвић” ппдразумева
изградоу фискултурне сале щкпле, шија је прпјектна дпкументација израђена, а у тпку
је усаглащаваое прпјектне дпкументације са заппшетим радпвима на изградои
фискултурне сале, с пбзирпм да су заппшети радпви неадекватни дпкументацији кпју
ппседује щкпла и да је угрпжена безбеднпст ушеника. Сагледаваоем стаоа на терену са
ппстпјећпм дпкументацијпм, приступиће се ствараоу услпва за наставак активнпсти на
изградои фискултурне сале у П.Ш. “Светпзар Маркпвић” у складу са ппзитивним
прпписима и планираним средствима у бучету града Крагујевца. ”
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3. “Када ће бити рещен прпблем канализације у улици Браће Никплић у МЗ
Бубао?”
На ппстављенп питаое, пдгпвпр у писанпј фпрми дап је директпр ЈКП “Впдпвпд и
канализација” Пбрен Ћеткпвић:
“Прпблем фекалне канализације у улици Браће Никплић мпже бити разматран накпн
изградое фекалне канализације у улици Саве Кпвашевића и тп на делу пд реке
Угљещнице дп улице Браће Никплић, јер мпра бити прикљушена на оу. Изградоа
фекалне канализације у улици Саве Кпвашевиа предвиђена је у пквиру ппремаоа
индустријске зпне, исппд “Стрних жита”. Накпн тпга стећиће се услпви за изградоу
фекалне канализације у улици Браће Никплић.”
4. “Какп се мпгу раднп ангажпвати спцијалнп угрпжена лица са теритприје МЗ
Бубао?”
На ппстављенп питаое, пдгпвпр у писанпј фпрми дала је Јасмина Недпвић, шлан
Градскпг већа за спцијалну пплитику и друщтвену бригу п деци:
“Лица ангажпвана крпз прпграм дпбрпвпљнпг раднпг ангажпваоа се упућују у
устанпве, прганизације , предузећа и месне заједнице на пснпву претхпднп пптписанпг
сппразума п сарадои са Градпм и Центрпм за спцијални рад. МЗ Бубао је пптписник
Спптазума п сарадоии тренутнп је једнп лице ангажпванп на теритприји пве месне
заједнице крпз прпграм дпбрпвпљнпг раднпг ангажпваоа. Укпликп ппстпји пптреба за
ангажпваоем вище лица, пптребнп је да се пбратите Центру за спцијални рад
“Сплидарнпст” у шијпј је надлежнпсти да изврщи прпцену степена спцијалне
угрпженпсти лица кап и испуоенпст услпва за пствариваое права на једнпкратну
нпвшану ппмпћ крпз прпграм дпбрпвпљнпг раднпг ангажпваоа.”
5. “Защтп је ппјединим ушеницима пснпвних щкпла из пкплних насеља укинутп
правп на бесплатан превпз кпји су имали гпдинама?”
На ппстављенп питаое, пдгпвпр у писанпј фпрми дап је Драгпслав Милпщевић, шлан
Градскпг већа за пбразпваое, културу и инфпрмисаое:
“Пбзирпм да су щкпле кприсници бучета града Крагујевца, пренпс средстава за пве
намене врщи се на пснпву фактура кпје щкпле дпстављају надлежнпј Градскпј управи,
па из тпг разлпга, укпликп ппстпје пснпви за пствариваое Закпнпм предвиђених права,
пптребнп је пбавестити директпра пснпвне щкпле кпју ппхађа ушеник кпме је тп правп
ускраћенп.”
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1.2 . ПРПСЛАВА 180. ГПДИШОИЦЕ ПРВЕ КРАГУЈЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Најстарија гимназија у Србији са наставпм на српскпм језику, кпја је збпг непсппрнпг
знашаја и дппринпса свеукупнпм развпју државе, 2008.гпдине прпглащена за щкплу пд
ппсебнпг знашаја, пбележила је 180 гпдина ппстпјаоа. Прва крагујевашка гимназија је
устанпва кпја је збпг мнпгп шега ппнпс Крагујевца.

Велика щкпла у тадащопј
престпници
Србије,
ппшела је са радпм у
нпвембру 1833.гпдине, са
34 ушеника и једним
прпфеспрпм. Две гпдине
касније 1835. щкпла је
званишнп
названа
Гимназија. У тп време
имала је шетири разреда и
шетири прпфеспра, а у щкплскпј 1838-39.гпдини дпбија и пети разред.

У пвпј щкпли пдрасли су и стасали мнпги млади људи кпји су касније пставили
неизбрисив траг у српскпј и југпслпвенскпј науци, култури, истприји, пплитици... пд
Радпмира Путника, Степе Степанпвића, Живпјина Мищића, прекп Радпја Дпманпвића,
Светпзара Маркпвића, дп Драгпслава Срејпвића, Мије Алексића...

Председник Србије Тпмислав Никплић, кпји је на свешану академију дпщап са супругпм
Драгицпм, истакап је да Прва крагујевашка гимназија заузима јединственп местп у
прпсветнпј и културнпј истприји Србије. „Данащое и будуће генерације пве пбразпвне
устанпве, не би требалп да изневере традицију, већ да наставе путем свијих
претхпдника, кпји су пбележили разлишите еппхе“, изјавип је председник Србије
Тпмислав Никплић, на прпслави 180. гпдищоице Прве крагујевашке гимназије.
Ппвпдпм пвпг јубилеја, на свешанпј академији, председнику Србије урушена је плакета.

Брпј 20 | Нпвембар 2013.

АКТУЕЛНП У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ

1.3 . ПРПТЕСТ ППРПДИЉА ЗБПГ НЕИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА
Град Крагујевац је у децембру 2011. гпдине дпнеп пдлуку п исплати накнаде
незаппсленим ппрпдиљама у изнпсу пд 20.000 динара. Какп су те исплате ппстале
нередпвне и касне вище пд псам месеци, незаппслене ппрпдиље су изразиле
незадпвпљствп
05.11.2013.
гпдине
у
прпстпријама
Скупщтине
града.
Тада су шлан Градскпг већа за спцијалну пплитику и друщтвену бригу п деци др Јасмина
Недпвић и секретар респрнпг Секретаријата Ивана Тпдпрпвић, пдржале састанак са
незаппсленим ппрпдиљама, изразивщи разумеваое за незадпвпљствп, али уз
пбразлпжеое да се
ситуација у земљи
пдразила и на нащ
град и ппгпдила све
сегменте
градскпг
бучета и да застпји
ппстпје и у другим
спцијалним
даваоима,
јер
је
тещкп надпкандити 60
милипна
месешних
принадлежнпсти кпје
имају. При тпме је
Јасмина
Недпвић
изјавила, да ће исплата запсталих надпкнада пд фебруара месеца пве гпдине, ппшети
да се исплаћује наредне недеље и тп кпнтинуиранп, месец за месец.
Скупщтина града Крагујевца је у септембру пве гпдине рашунајући на сва умаоеоа
настала тпкпм планиране бучетске гпдине, дпнела пдлуку да пву накнаду умаои и пна
сада изнпси 50% пд најниже прпсешне плате у Републици Србији.
Грађане занима да ли се смаоиваоа накнада пднпсе и на сппртске клубпве или ће се
щтедети
самп
на
пнима
кпјима
је
та
ппмпћ
најпптребнија?
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1.4. ДПСКПРАШОИ РАДНИЦИ ЈКП „ЧИСТПЋА“ КРАГУЈЕВАЦ ТРАЖЕ
ЗАШТИТУ СВПЈИХ ПРАВА

Радници кпје је ЈКП „Чистпћа“ Крагујевац, ангажпвала пп угпвпру п привременим и
ппвременим ппслпвима, и кпји су у ппследоих пар месеци пстали без ппсла, пдлушили
су да се пбрате медијима, какп би указали на прпблем кпји имају.
Реш је п шиоеници да је велики брпј заппслених, скпрп 100 (стп), дпбип птказ у
предтхпдна три месеца, шак и радници кпјима угпвпр п привременим и ппвременим
ппслпвима није ни истекап. Ппред тпга нису им исплаћене ни запстале зараде, а за
један временски перипд ЈКП „Чистпћа“ Крагујевац није им уплаћивалп радни стаж.
Пви несавесни и непправдани пптези ЈКП „Чистпћа“ Крагујевац су дпвели раднике у
тещку ппзицију, и примпрали их да се прганизују какп би защтитили свпја права. С'тим
у вези радници су пдлушили да се за ппмпћ пбрате инспекцији рада Шумадијскпг
пкруга. Ппред тпга најављују да ће ппшети прптест и да је рпк за испуоеое оихпвих
захтева крајем пвпг месеца, а акп се дп тада не рещи прпблем неисплаћених зарада,
неуплаћенпг раднпг стажа, биће примпрани да блпкирају рад ЈКП „Чистпћа“
Крагујевац.
Бивщи радници апелују на ЈКП „Чистпћа“ да пбавезе кпје има према оима изврщи.
Такпђе пшекују защтиту пд државних институција, и ппзивају све надлежне структуре да
се укљуше у рещаваое пвпг прпблема, какп би се избегла радикализација прптеста.
Ппщтп су се сви радници нащли у тещкпј ситуацији, пре свега материјалнпј, Брпј
пшекују
13 | да
Април 2013
се оихпва права защтите, у најхитнијем рпку.
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БУДИ САВЕСТАН УЧЕСНИК У САПБРАЋАЈУ, СПАСИ СЕБИ И ДРУГПМЕ
ЖИВПТ

Пптреба за развпјем свести впзаша и пещака свакпдневнп је тема брпјних наушних и
едукативних скуппва. Струшоаци указују на прпблеме, а пни пд кпјих тп зависи се труде
да у складу са мпгућнпстима неке и реще. У циљу рещаваоа великпг брпја прпблема
везаних за безбеднпст у сапбраћају и ппдизаоа свести п важнпсти пве теме ГП Српске
напредне странке пснпвап је
Пдбпр за сапбраћај.
У граду Крагујевцу брпјни су
прпблеми са кпјима се
грађани супшавају. Прпблем је
и сигнализација и лпщи
путеви, кап и свест младих кпју
је непхпднп прпменити. Пнп
щтп је највећа брига свих нас
јесу
ђаци
и
оихпва
безбеднпст. Стпга немарнпст
везана
за
непбезбеђеое
прпстпра пкп щкпла мпра бити
елиминисана.
Став Српске напредне странке је да се сталнпм едукацијпм ппдигне свест младих, али
такпђе да се искпристе све технишке мпгућнпсти кпје су нам пружене, а нису дпвпљнп
искприщћене. Једна пд тих јесте снимаое квалитета пута, пднпснп утврђиваое да ли је
исти изграђен пп технишким прпписима. На тај нашин би се смаоиле злпупптребе, а пнп
щтп је важније ппвећала би се безбеднпст.
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ПРПСВЕТА НА КРАГУЈЕВАЧКИ НАЧИН

Едукација најмлађих и пних малп старијих зависи искљушивп пд квалитета и
мптивисанпсти оихпвих срадника, ушитеља, наставника и прпфеспра. Незаппслени
ушитељи и прпфеспри дпбили су
мпгућнпст да се кап сарадници у
настави ангажују и раде ппсап
кпји највище впле. Мптивисани
са свега 14 хиљада месешних
примаоа радп су тп и
прихватили. Међутим, градска
власт није имала никада, па ни
сада,
свест
п
важнпсти
ппщтпваоа рпкпва, а какп се
закљушује не планира да пве
исплате изврщи. Пви млади
људи јпщ једнпм су изневерени
и ппнижени.
Пснпвни прпблем јесу пгрпмна дугпваоа града, не самп за текуће трпщкпве већ и за
пне судске. Ппстављамп најпдгпвпрнијима брпјна питаоа, на кпја не дпбијамп никакав
пдгпвпр, самп уппрнп ћутаое и затащкаваое реалнпг дуга.
ГП Српске напредне странке апелује да се градска власт пкрене будућнпсти, а тп су
деца пвпг града. Оихпва едукација је најважнија, јер сутра пни ће пвај град впдити и
мпрају имати дпвпљнп мптивисаних ушитеља и наставника да их за тај ппдухват
спреме.
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ВЛАДИНЕ МЕРЕ ШТЕДОЕ

Свесни смп екпнпмске ситуације у кпјпј се наща земља налази и у складу са тим се
мпрамп и ппнащати. Мпрамп ппнпвп вратити веру у динар и веру у институције. За тп је
неппхпднп ппдизаое
пдгпвпрнпсти
пд
свакпг пд нас. Жртва
кпји
принпсимп,
вредна је будућих
генерација и оихпвпг
бпљег и безбрижнијег
живпта.
Пд
предлпжених
мера
щтедое пппуларније
су пне кпје се пднпсе
на „стезаое каища“
када је реш п платама
државних
функципнера. Ппред пвпга, евидентан је вищак заппслених у јавнпм сектпру, шији се
ташан брпј јпщ увек не зна, али се пгледа у оегпвпј неефикаснпсти, щтп дпдатнп
пптерећује државни бучет и привреду.
Струшоаци апелују да је неппхпднп развити реални сектпр на здравим пснпвама и тп
крпз ппбпљщаое инвестиципнпг амбиента и развпја предузетнищтва, щтп је и став
Српске напредне странке.
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СРАМНИ ТАЈНИ КПНКУРС ГРАДСКЕ ВЛАСТИ
Грађанима града Крагујевца већ је ппзнат систем владавине градске власти, кпји би се
украткп мпгап пписати следећим слпганпм „заппсли, па владај“. Међутим ппследоа
вест п навпднпм кпнкурсу, према кпме је требалп примити 88 нпвих „ кадрпва“,
пдјекнула је градпм вепма гласнп, иакп тп није смелп да се деси.
Нетранспарентнпст градске власти
вепма је ппзната грађанима, али
кпнкурс пбјављен на сајту града, кпга је
притпм немпгуће билп наћи и кпји је
трајап свега 5 дана, све је ппнпвп
изненадип. Иакп већ навикнути на
махинације шелника града, грађани су
на свакпм кпраку кпментарисали
кпнкурс и ппкущали да дпкуше какви су
тп критеријуми пптребни за кпнкурисаое за разлишита радна места.
Српска напредна странка је ппзвала све незапплене грађане Крагујевца да спреме
свпје радне бипграфије и да се у щтп краћем рпку пријаве на кпнкурс, кпји ће, дп дуще,
тещкп наћи на сајту града.
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КПНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ ГП СНС
КРАГУЈЕВЧАНИ ПЛАЋАЈУ ДУГПВЕ НЕСАВЕСНПГ ППСЛПВАОА

ГП Српске Напредне Странке пита, да ли грађани увек мпрају да буду ти кпји плаћају
губитке кпји сами нису направили? Наиме, пгрпмне губитке кпје је „Енергетика“
направила, ппет мпрају да плаћају грађани
крпз ппскупљеое струје. Пбјащоеое је
вище негп нејаснп и струшоацима, а ппсебнп
грађанима.
Другп ппскупљеое струје пве гпдине пд 14%,
пбјащоенп је ппскупљеоем енергената,
иакп је ушещће струје у грејаоу грађана у
Крагујевцу самп 2%. У Бепграду тп ппвећаое
изнпси 5,2%, а у Нищу 7%. „Кпји је реалан
разлпг, да се ремпнти на тпплпвпду
пбављају десет дана пред ппшетак грејне
сезпне?“, „ Защтп су губици „Енергетике“
40%, дпк су, на пример, у Нищу самп 10%?“,
самп су нека пд питаоа кпја ппстављамп
градскпј власти. Наравнп дпбијамп самп
ћутаое или пдгпвпре кпје ни пни сами не
разумеју.
Недпгпвпрнп и несавеснп ппнащаое према грађанима, без кпјих предузеће, у пвпм
слушају „Енергетика“, не би мпгла да функципнище је резултат дугпгпдищое владавине
једнппартијскпг система у Крагујевцу. Грађани већ гпдинама плаћају дугпве кпје сами
нису направили, а циљ ГП СНС је да тпме стане на пут.
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РАД СТРУЧНИХ САВЕТА ГП СНС-а

ПДБПР ЗА САПБРАЋАЈ ГП СНС КРАГУЈЕВАЦ

Дана 08. пктпбра 2013. гпдине кпнституисан је Пдбпр за сапбраћај ГП СНС у
Крагујевцу захваљујући иницијативи прпфеспрке Др Александре Јанкпвић. Чланпве
пдбпра шине представници сапбраћајне или мащинскп-сапбраћајне струке. За главнпг
кппрдинатпра у пдбпру је изабран Драган Дпбрић, инжеоер сапбраћаја-специјалиста.
Унутар пдбпра пфпрмљене су три секције: за друмски сапбраћај, железнишки сапбраћај
и безбеднпст впзила. Нпвппфпрмљени пдбпр изнеп је низ прпблем кпји би мпгли да
буду разматрани у пквиру рада пдбпра: пружни прелази, аутпбуска стајалищта, лпщ
квалитет сапбраћајница и другп. У нареднпм перипду планиранп је пдржаваое
трибина или предаваоа на тему пбласти сапбраћаја где ће узети ушещће и гпстујући
еминентни струшоаци из пбласти теме предаваоа.

САВЕТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ ГП СНС

Тим за сепскп ппдрушје спрпвеп је анкету на селу:
1. Какп би прикупип ппдатке п деци пметенпј у развпју, са циљем да ппмпгне деци
и оихпвим рпдитељима.
2. Какп би прикупип мищљеое житеља п квалитету живпта и функципнисаоу
лпкалне власти.
3. Ради пцене рада тима за сепскп ппдруцје
У циљу успптављаоа кпмуникације између грађана и представника лпкалне власти,
кап и бржег рещаваоа свакпдневних прпблема, Тим за сепскп ппдрушје ГП СНС
предап пдбпрнишка питаоа пдбпрнишкпј групи СНС. Пбиласкпм сепскпг ппдрушја, Тим
за села евидентирап је све екплпщке прпблеме и дпставип их заједнп са предлпзима
рещеоа Савету за инфпрмисаое ГП СНС.
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КУЛТУРА

ГП СНС-а У КРАГУЈЕВЦУ ПБЕЛЕЖИП КРСНУ СЛАВУ
Градски пдбпр Српске Напредне Странке у Крагујевцу је у 27. Пктпбра складу са
пбишајима и традицијпм пбележип свпју крсну славу Св. Петку.
Тпм приликпм је у Сабпрнпм храму у Крагујевцу , уз шланпве и пријатеље странке
пресешен кплаш. Кплашар
је пве гпдине бип
гпсппдин
Впјислав
Лазпвић, шлан Градскпг
пдбпра Српске Напредне
Странке у Крагујевцу.
У прпстпријама Градскпг
пдбпра
приређен
је
пригпдан кпктел кпме су
присуствпвали,
ппред
шланпва и пријатеља
странке, и представници
других
пплитишких
партија и удружеоа.

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПВПГ БРПЈА:

Маја Ангелпвски

Мајда Трајкпвић

Марија Бпгданпвић

Ивана Глишпвић

Јелена Вукпвић

Јелена Пурић
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