
 

ОПШТИНСКИ ОДБОР  

СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 

СУРДУЛИЦА 

 

       Постали смо најозбиљнија и 

најбројнија странка у Сурдулици. У 

оквиру Општинског одбора 

формирано је дванаест Савета који 

покривају све области привредног и 

друштвеног живота. Савети окупљају 

више од двеста интелектуалаца из 

наше општине. Отворени смо и 

позивамо суграђане да постану део 

успешне породице која ће понудити и 

обезбедити здравију и извеснију 

будућност Сурдулици и свим њеним 

грађанима. Сурдулица то заслужује. 

 

НАПРЕД СУРДУЛИЦЕ !!! 

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ ! 



Председник Општинског одбора 

 СНС Сурдулица 

   - Наш циљ је развијена и напредна 

Сурдулица. Актуелна општинска власт 

нити је способна, нити то жели. 

Бобан Петровић 

    -Предузеће »Власинске 

Хидроелектране«, на чијем сам челу, 

општинском буџету обезбеђује око 

120.000.000,00 динара на годишњем 

нивоу. Тражимо најпре да нам се каже 

како се троши тај новац, а онда да нам 

општина испоставља захтеве за 

финансирање инфраструктуре. 

Нас не занима где је на табели ФК 

“Радник”, већ како људи живе. Нисмо 

дужни да финансирамо личне амбиције и 

склоности  појединаца.  

    - Новац који се слива у локални буџет 

желимо да се троши на ствари које су 

Сурдулици преко потребне: 

•Стварање позитивног пословног 

амбијента; 

 

 

 

 

• сређивање водоводне мреже и подизање 

квалитета воде за пиће; 

• реконструкција канализационе мреже; 

• унапређење путне инфраструктуре; 

• Обрачунавање са неефикасном, 

неспособном и арогантном општинском 

управом и слично. 

 

 Потпредседник Општинског одбора 

и одборник  у СО Сурдулица 

мр Игор Костић  

      - Буџет општине треба да решава конкретне 

проблеме локалне заједнице и грађана, а не да 

се прави као лична интересна фантазија 

појединца. Буџет се троши на крајње 

нерационалан начин уз огромну финансијску 

недисциплину и фискалну неодговорност. 

Давно смо у деловању локалне власти 

препознали људе који праве крајње сумњиве и 

озбиљне пропусте у сфери јавних набавки, а 

основно је што не дају никакву подршку 

малим и средњим предузећима. По свему 

судећи, важно је да једно предузеће у Општини 

ради и функционише. 

 



Најскупљи стубићи и Србији !!! 
Стубићи на слици лево, постављени на шеталишту, најскупљи су у Србији. Зашто? Њихова 
цена је веровали или не целих 82.200 динара. Према процени грађевинских и машинских 
стручњака, а на основу материјала коришћеног за њихову израду, вредност истих са зарадом 
не треба да пређе 10.000 динара. ПИТАМО СЕ, ГДЕ ЈЕ РАЗЛИКА ??? 

 

Окончана ситуација за 

потапајуће стубиће (на 

слици десно) оверена је и 

плаћена много раније 

него што се почело са 

уградњом истих. Плаћени 

су 218.400 динара по 

комаду. 

Пијаца за млечне производе 

Производи од млека данас се продају на 

улици. Наши грађани, били купци или 

продавци, ускраћени су за основне услове  

квалитетне и сигурне продаје, односно 

куповине.  Срамота !!! 

Пут према школи 

Општинском 

одлуком пијаца је 

поред школе. Ко 

нам гарантује  за 

безбедност деце. 

Зашто Сурдулица 

нема пијацу?  

 
Kанализација у селу Алакинце 

 

Канализација је „лепо решена“. Место где се 

излизва у реци Врли.  

Село Масурица, пут!!! 



Драган Стевановић 

    - У Србији постоје локалне самоуправе 

које су успоставиле или граде високе 

стандарде и које су способне да препознају 

развојне приоритете. Овакве локалне 

самоуправе су у мањини, али свакако 

постоје. Сурдулица данас није међу њима. 

Први и највећи приоритет за СНС је управо 

то. Да уђемо у групу развијених и 

одговорних.  

 

 

 

 

РЕДАКЦИЈА -  ОПШТИНСКИ ОДБОР СНС СУРДУЛИЦА       број 1/2013 

Асфалтирање улице у селу Алакинце 

Изградњу пута у селу Алакинцу помогло је 

Министарство регионалног развоја и 

локалне самоуправе са три милиона.  

ОБЈЕКТИ КОЈИМА СМО СЕ 

НЕКАДА ПОНОСИЛИ! 

     - Бахатост и ароганција су основне 

одлике локалног руководства. То у политици 

није добро, ни за кога. Наравно, без обзира 

на разлике спреман сам да подржим сваки 

здрав и одржив пројекат. Сваки пројекат који 

неће бити у функцији једног човека или 

једне групе људи. Сада могу много боље да 

сагледам наше могућности, али и потребе . 

У предности смо у односу на општине из 

окружења и то морамо да искористимо. 

Такође, даћемо пун допринос да се борба 

против криминала и корупције спусти и на 

наш локални ниво и да људи у Сурдулици 

осете да је правда достижна сваком.  

Не можемо да сређујемо државу, или да 

консолидујемо јавне финансије тако што ће 

сав терет пасти на део Владе, или на 

председника странке Александра Вучића. 

Дужан је сваки појединац да да свој пуни 

допринос у тој борби, јер једино то гарантује 

бољу и извеснију будућност.  


