
 
 

 

 

Србијпм вище не управљају тајкуни... 
 

 
 
Акп се будемп дпвпљнп трудили, 
ппстаћемп балканскп шудп. 

Александар Вушић 
 

 
СРЕЋНА НОВА 2015. ГОДИНА 

Једини смп кпји се безрезервнп, безуслпвнп, храбрп и 
пдгпвпрнп бпримп прптив кпрупције кпја већ дужи 
временски перипд унищтава нащу ппщтину и кпја је 
ппстала нашин и манир ппнащаоа владајуће елите. 
Једини смп тим људи кпји ће данпнпћнп радити какп би 
се избприли са приватним и лишним аранжманима 
шпвека кпји је у прптеклпм перипду у свпју функцију 
ставип све државне пргане на кпје је мпгап да утише. 
Наща мисија је да се прекине са бахатим и незакпнитим 
трпщеоем нпвца ппреских пбвезника ппщтине 
Сурдулица а наща пријентација ће бити ствараое здравпг 
и ппзитивнпг ппслпвнпг амбијента за дпвпђеое 
инвеститпра и птвараое радних места, кап и рещаваое 
нагпмиланих кпмуналних прпблема наще ппщтине. 
Сурдулица мпже и мпра ппстати бпље местп за живпт у 
кпме ће људи бити пслпбпђени страха и бпјазни пд 
ппступака ппјединаца. 

 

 
 
Враћамп веру људима у државу и институције. Заједнп 
са нама свакп ћи имати щансу да свпјим радпм и 
ангажпваоем ушини нещтп дпбрп за Србију и за себе.  
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БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 
Игпр Кпстић, магистар екпнпмских наука и пдбпрник у СО 
Сурдулица за  лпкални инфпрматпр каже да је на пснпву 
презентпваних писаних и валидних дпказа већ некпликп 
пута на седницама скупщтине ппщтине Сурдулица  јавнп 
указивап на низ злпупптреба  у спрпвпђеоу ппступака 
јавних набавки и унапред предпдређеним извпђашима 
радпва, кап и дуплим исплатама из бучета кпјима 
ппщтинскп рукпвпдствп ппред редпвне плате у раднп 
време „награђује“ свпје најппслущније сараднике и 
експпненте парама грађана ппщтине Сурдулица. Указивап 
је такпђе и на велики брпј незакпнитих рещеоа ппщтинске 
управе кпја су дпнета у лишнпм  интересу једнпг шпвека уз 
видну злпупптребу службених пвлащћеоа, а кпја ће 
прпизвести пгрпмну щтету пп бучет ппщтине Сурдулица. 
 

 
мр Игпр Кпстић,  

пдбпрник Скупщтине ппщтине Сурдулица 
 

Штп се тише бпрбе прптив кпрупције у Сурдулици, Кпстић је 
изјавип да му се шини да су резултати те бпрбе за сада јпщ 
увек невидљиви, насупрпт имппзантним резултатима кпје 
пва бпрба даје на републишкпм нивпу и шији је  нпсилац 
премијер Вушић.  

Навеп је да разлпг таквпг стаоа на лпкалнпм нивпу лежи у 
шиоеници да у тпј бпрби у Сурдулици не ушествују све 
институције кпје тп треба да спрпвпде, нажалпст 
кпнтрплищу их јпщ увек ппјединци, а за ефикасну бпрбу 
прптив кпрупције, пптребна је синергија пплиције, 
тужилащтва и независних тела.  Међутим у 2015. пшекујемп 

велики запкрет у пвпј пбласти. 
Класишан пример  намещтаоа тендера 

 
Дпкумент ппказује какп се унапред псмищљавају, 
дпгпварају  и намещтају тендери, јер се предвиђају радпви 
кпји се не раде или се раде у мнпгп лпщијем квалитету. 
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На пвпм баналнпм примеру се види какп се ппједине 
пспбе, ппред редпвне плате, бпгате дуплим примаоима 

 
Овакп се прекп прпјеката слива нпвац у чеппве 
заппслених у приватнпј фирми председника скупщтине 
Сурдулице 

 

Бпбан Петрпвић: Кап ппвереник за ппщтински пдбпр 
Српске напредне странке у Сурдулици ппнпсан сам на 
шиоеницу да смп пкупили имппзантан брпј младих, али и 
искусних људи, кпји неумпрнп раде на планпвима и 
прпграмима будућег развпја, какп би успещнп преузели 
пдгпвпрнпст впђеоа ппщтине. Не прпђе дан да се у 
прпстпријама Опщтинскпг пдбпра Српске напредне странке 
у Сурдулици не пдржи макар један састанак на кпме се 
приша п прпблемима кпји птежавају живпт нащим 
суграђанима кап и мпделима за оихпвп превазилажеое. 
 

 
Бпбан Петрпвић,  

Ппвереник за Опщтински  пдбпр СНС Сурдулица  
 

Енергија и ентузијазам кпји у себи нпсе нащи активисти је 
гарант да све пвп радимп из ппщтег интереса. Предузећа и 
устанпве на теритприји ппщтине Сурдулица у кпјима су на 
шелу кадрпви напредоака функципнищу у складу са 
кпнцептпм кпји прпмпвищу Влада РС и премијер Вушић. 
Расхпде смп свели на минимум, пптпунп смп ппсвећени 
ствараоу нпвих радних места. Верујемп да је сущтина 
пдгпвпрнпсти рукпвпђеоа у дппринпсу защтите јавнпг 
интереса, кап и циља да се средства грађана не пдливају на 
канале кпји дпнпсе прпфит и кприст ппјединцима на щтету 
свих нас заједнп. Овп је мпдел кпји Сурдулици и Србији 
гарантује извесну будућнпст, а младима да у тпј будућнпсти 
преппзнају свпје местп.  
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Драган Стеванпвић, ппдпредседник ИО СНС: На крају 2014. 
гпдине мпгу да изразим задпвпљствп какп смп испуоавали 
свпје странашке пбавезе. Не самп ми у Сурдулици, негп сви 
пдбпри на теритприји Пшиоскпг пкруга. Круну на тп 
ставићемп на ппшетку следеће гпдине када спрпведемп 
странашке избпре и пдредимп пдбприма статус у складу са 
Статутпм странке. Тп је неппхпднп јер нас пшекује велики 
ппсап у 2015. гпдини.  Са једне стране да пбезбедимп 
адекватнп спрпвпђеое владине пплитике у институцијама 
кпје већ јесу или ће нам бити ппверене, а са друге да се 
пзбиљнп спремимп за преузимаое лпкалне сампуправе 
какп би је ставили на здраве нпге. За пвп другп, када 
анализирате стаое у Опщтини Сурдулица, требаће мнпгп 
енергије и ппсвећенпсти. Тп мпже да пбезбеди самп јака и 
прганизпвана странка.  
Када гпвприм кап државни секретар, ппнпсам сам на брпјке 
кпјима се пписује пднпс Владе Републике Србије према 
целпм Пшиоскпм пкругу. Задпвпљан сам јер смп у 
прптеклих 6 месеци ппказали да пбећеоа мпгу да се 
спрпвпде и да грађани имају апсплутнп правп да нам верују. 
У предизбпрнј  кампаои, тада ппдпредседник, данас 
председник Владе РС, Александар Вушић, рекап је да ће се 
пднпс према југу Србије прпменити и пн се прпменип. 
Сређујемп и кпнсплидујемп СИМПО. На пптпунп другашијим 
пснпвама. Верујем да ћемп уз репрганизацију, спцијални 
прпграм и пунп рада, СИМПО дп септембра 2015. гпдине 
ушинити пдрживпм кпмпанијпм. Тп ће га квалификпвати за 
успещну приватизацију.  Овп гпвприм у кпнтексту ппгпна 
СИМПА  у Сурдулици. С пбзирпм да је пн деп пснпвнпг 
бизниса наставиће са радпм и тп је за Опщтину битнп. У 
2014. гпдини Влада је прекп министарства привреде, 
ппределила прекп једне милијарде динара у те сврхе.  
 

 

Репрганизујемп ЈУМКО. Данас тамп ради и плате прима 
пкп 1700 радника. Двадесетак нпвих радника из 
Сурдулице ради у ппгпну у Владишинпм Хану. Није мнпгп, 
али смп и на тп ппнпсни, јер не расхпдују негп прихпдују 
бучету ппщтине. 
 

 
Драган Стеванпвић, 

ппдпредседник ИО СНС 
 

Исплатили смп 3 зараде радницима ПЕС Сурдулица. 
Ппкущавамп пзбиљну мултинаципналну кпмпанију да 
дпведемп тамп и верујем да ћемп у тпм смислу нещтп 
урадити. Успели смп истпвременп и да пверимп коижице 
за те раднике. 
Разгпварали смп са пптенцијалним инвеститирима за 
куппвину Машкатице, за стављаое у функцију Пипнирпве 
хале, кап и за куппвину ХУП Еврппа пднпснп сурдулишких 
хптела на Власини и у граду. Билп кпји пд пвих прпјеката 
да рещимп у 2015. гпдини направићемп велики ппмак. Акп 
будемп ппсвећени заиста верујем да мпжемп да 
ппстигнемп нещтп. 
За све пвп треба нам јака странка, требају нам пдгпвпрни 
људи, затп нам треба ппдрщка грађана. Придружите нам 
се – за будућнпст у кпју верујемп!!! 
 

Свим грађанима Опщтине Сурдулица желим  
срећну и успещну 2015. гпдину. 
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