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СНС ИНФОРМАТОР
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ЛИСТ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СНС СУРДУЛИЦА

Домаћа компанија Алфа плам због по-
већања тражње шири производне капацитете 
и у Сурдулици где ће се производити котлови.

Драган Стевановић државни секретар у 
Министарству привреде обишао је радове на 
реконструкцији 3000м2  и изградњи додатних 
2.000м2 погона Алфа плама у Сурдулици, у 
који ће бити инсталирана савремена опрема.

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ – ЗА ДРУГАЧИЈУ И БОЉУ БУДУЋНОСТ

Предузеће Алфа плам је по обиму произ-
водње, пласману и квалитету, водећи произ-
вођач грејних тела у Србији, а сврстава се и у 
ред 5 највећих у Европи.

Влада Србије подржава улагања. Прошле 
године донет је Закон о улагањима, којим је и 
домаћим предузећима омогућено да остваре 
право на подстицаје. 

100 НОвИх РАДНИх МЕСТА У СУРДУлИцИ

Нових 100 радних места за Сурдулицу значи 
веома, веома много, и држава једужна да сарађује 

и помогне.

Ова 2016. година је „Година предузетништва“, 
Влада Србије се окреће здравом делу српске  

привреде и посебно мотивише компаније  
да улажу у неразвијене општине.



СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА СУРДУЛИЦА 

СНС ИНФОРМАТОР

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Потпредседница Српске напредне странке 
проф.др Зорана Михајловић поручила је у Сур-
дулици да та странка хоће да уједини све грађа-
не, победи на изборима и свима у Србији обез-
беди пристојан живот, сигуран посао, стабилне 
плате, и адекватну здравствену заштиту.

Она је поручила да Сурдулица заслужује 
много више него што данас има. У Сурдулици 
се данас лошије живи него у централној Србији 
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ПОТПРЕДСЕДНИцА СРПСкЕ НАПРЕДНЕ 
СТРАНкЕ У ПОСЕТИ СУРДУлИцИ

и ми морамо то да променимо.
Поручила је  свима да ће 24. априла бити 

промењена власт у Сурдулица и Србије.
Стратешки положај Сурдулице и њене ком-

паративне предности представљају праве шан-
се за озбиљне и одговорне људе на власти.

Српска напредна странка ће  показати да 
и у Сурдулици може да се спроводи политика 
Александра Вучића и Владе Републике.
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Министар одбране Републике 
Србије Зоран Ђорђевић, у друштву 
команданта четврте бригаде Копне-
не Војске Србије генерала Зорана Лу-
буре, државног секретара министар-
ства привреде Драгана Стевановића, 
председника Општинског одбора 
Српске напредне странке и његових 
сарадника, обишао је објекте касарне 
„Власина“ у Сурдулици, који су већ 
дужи временски период напуштени. 

Овом приликом министар од-
бране је на велико задовољство при-
сутних потврдио да ће се у текућој 
години започети радови и актив-
ности које ће створити услове да се 
војска врати, то пре свега подразуме-
ва гражевинске радове на објектима 
и инфраструктури касарне и остале 
техничке припреме за повратак при-
падника Војске Србије у ову касарну.

Захваливши се министру Ђорђе-
вићу на овој посети, као и на на-
ставку залагања за повратак Војске 
Србије у Сурдулицу, што је била и 
идеја бившег министра Братисла-
ва Гашића, државни секретар Ми-
нистарства привреде Драган Стева-
новић је истакао да је за Сурдулицу 
од великог значаја оживљавање ка-
сарне јер то подразумева отварање 
нових 200 до 300 радних места у 
Сурдулици директно, а индиректно 
унапређење економских прилика у 
овој општини.
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МИНИСТАР ОДБРАНЕ ЗОРАН ЂОРЂЕвИЋ  
ПОТвРДИО ЈЕ ПОвРАТАк вОЈСкЕ У СУРДУлИцУ



На жалост свих грађана Сурдулице, у на-
шој општини прво се  изводе радови, а онда 
се тек за њих спроводе тендери. Овде грађа-
ни финансирају кладионичарски бизнис Но-
вице Тончева, а локално руководство, на челу 
са истим тим  “стручњаком”, толико добро 
ради да је последњих месеци више времена 
провело давајући изјаве у полицији, него на 
својим радним местима.

Општински одбор Српске напредне 
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ОО СНС-а у Сурдулици поручује локалним социјалистима „који 
предвођени бахатим лажним доктором Тончевим, броје  

последње дане на власти“ да ће их грађани 24. априла  
казнити за то што су уназадили, опљачкалик и уништили 

Општину, и претворили је у прћију једног човека  
и његових најближих.

странке Сурдулица поручује да је дошло вре-
ме да грађани пошаљу у политичку историју   
ове најгоре   политичке манипуланте, који 
користе сваку прилику да нападну Владу Ре-
публике Србије  и премијера  Александра Ву-
чића, и да се одлуче да ли желе   повратак у 
прошлост пуну   пљачки,  злоупотреба  и на-
задовања Сурдулице, или за себе и своју децу 
желе будућност,  ред и рад,  модерну и уређе-
ну Србију.

„ДОкТОР“  
ЈЕ МАлО НЕРвОЗАН !!!!

Српска напредна странка саопштава да 
је очигледна нервоза код „доктора за клади-
онице и тендере“, Новице Тончева, и да се 
она појачава како се приближава дан избо-
ра, 24. април.

Изгледа да је и Тончев свестан да су сви 
грађани, које је довео на руб егзистенције, 
коначно схватили да од његових тендера, 
фудбала и кладионица добро живи само он.

Уверени смо да ће грађани донети 
једину исправну одлуку, и да ће дан из-
бора Тончев добити онолико гласова ко-
лико је он отворио нових радних места – 
једну велику нулу.


