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Уче шће Срп ске ра ди кал не стран ке у вла сти оп штин 
ске са мо у пра ве у Аран ђе лов цу у прет ход ном пе ри о 
ду од ли ко ва ли су струч ни ка дро ви и мак си мал на од 

го вор ност пре ма гра ђа ни ма. До би је но по ве ре ње би ра ча
на прет ход ним из бо ри ма оправ да ли смо кроз кон крет не
ре зул та те. Ра дом и за ла га њем по ка за ли смо да су нам ин 
те ре си гра ђа на на пр вом ме сту а оп штин ска упра ва њи хов
сер вис. То ком 2008. и 2009. го ди не Оп штин ска упра ва у
Аран ђе лов цу је уна пре ди ла свој рад мо дер ни зу ју ћи и
умре жа ва ју ћи слу жбе, што је омо гу ћи ло гра ђа ни ма да бр 
же и јед но став ни је за вр ше сво је по сло ве. 

Но во фор ми ра но по ре ско одељењe је у 2008. и 2009. го 
ди ни про гла ше но за нај у спе шни је у Ре пу бли ци Ср би ји.
Срп ска ра ди кал на стран ка, то ком ман да та, по себ ну бри гу
во ди ла је о раз во ју при вре де. Због еко ном ске кри зе и оста 
лих те шко ћа са ко ји ма је су о че на при вре да оп шти не Аран 
ђе ло вац, так се и дру ге на кна де ко је ди рект но за ди ру у
сред ства по сло да ва ца, сма њи ли смо ско ро на ни во из
2006. го ди не.

Ини ци ја то ри смо усва ја ња Стра те ги је раз во ја ту ри зма
Аран ђе лов ца, чи је ће спро во ђе ње омо гу ћи ти по ве ћа ње
бро ја ту ри ста. Уче ство ва ли смо у из град њи два но ва цр 
кве на хра ма у се ли ма Ту леж и Ко пља ри. Уче ство ва ли смо
у из град њи че ти ри но ва па ро хиј ска до ма у Ра ни ло ви ћу,
Да ро са ви, Тре шње ви ци и Бу ко ви ку. Ре но ви ра ли смо ам бу 
лан те у Бо су ти, Ра ни ло ви ћу и Вен ча ни ма. Не по сто ји
област из над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве у ко јој ни је
по стиг нут на пре дак у прет ход ном пе ри о ду.

Бло ка дом ра да Оп штин ске упра ве и осни ва њем При 
вре ме ног ор га на оне мо гу ће ни смо да на ста ви мо са раз во 
јем Аран ђе лов ца и по бољ ша њем ква ли те та жи во та у оп 
шти ни. Не мо же мо да се за у ста ви мо. За по че ти по сао мо ра 
мо за вр ши ти до кра ја. Прин ци пи ко ји ма се ру ко во ди мо у
свом ра ду, као и ци ље ви чи јем оства ре њу те жи мо, су вр ло
ја сни – Аран ђе ло вац мо ра да бу де оп шти на са уре ђе ном
ко му нал ном ин фра струк ту ром, раз ви је ном при вре дом,
ту ри змом, со ци јал но збри ну тим гра ђа ни ма, итд.

При о ри тет ни ци ље ви Срп ске ра ди кал не стран ке у оп 
шти ни Аран ђе ло вац су: 

Ко му нал на ин фра струк ту ра
– На ста вак из град ње фа бри ке во де на ло ка ци ји по сто 

је ће фа бри ке са но вим тех нич котех но ло шким про це сом,
са ка па ци те том ко ји је до во љан за снаб де ва ње гра да и
окол них се ла.

– За вр ше так ра до ва на још два ре зер во а ра ко ји су у си 
сте му во до снаб де ва ња.

– За ме на свих азбест них це ви на глав ном це во во ду и
ши ре ње се кун дар не мре же на град ске и се о ске зо не.

– За вр ше так ра до ва на са ни тар ној де по ни ји и ре ша ва ње
про бле ма пре ра де от па да.

– На ста вак ра до ва на ка на ли за ци о ној мре жи у ри зич 
ним де ло ви ма, ка ко град ских та ко и се о ских ме сних за јед 
ни ца.

– Ре кон струк ци ја глав не ули це са спу шта њем свих ин 
ста ла ци ја под зе мљу, као и из град ња тро то а ра са обе стра 
не, уз за ме ну др во ред них сад ни ца.

– На ста вак за по че тог по пло ча ва ња тро то а ра у Ја дран 
ској, За на тлиј ској, као и у ста ром де лу гра да.

– За вр ше так га си фи ка ци је у град ском је згру, на ста вак
га си фи ка ци је у ју жној град ској зо ни, као и у при град ским
се о ским ме сним за јед ни ца ма Ора шац, Ко пља ри, Бу ко вик
и Да ро са ва.

– Ре кон струк ци ја ни ско на пон ске мре же и ши ре ње ра 
све те у се о ским ме сним за јед ни ца ма.

– Ас фал ти ра ње ве ћих и ва жни јих ули ца у гра ду, као и
се о ских ва жни јих пу те ва и на си па ње се о ских ре он ских пу 
те ва чвр стом под ло гом.

– У са рад њи са Те ле ко мом, на ста вак за ме не до тра ја лих
те ле фон ских цен тра ла по се ли ма.

– На ста вак до град ње спрат ног де ла Зе ле не пи ја це и по 
кри ва ње Бу вље пи ја це. 

При вре да
– Ства ра ње по вољ ног ам би јен та за раз вој ма лих и сред 

њих пред у зе ћа ка ко би по ве ћа ли број рад них ме ста у
Аран ђе лов цу. 

– Осло ба ђа ње пред у зе ћа од пла ћа ња свих ло кал них
оба ве за при ли ком осни ва ња и пр ве го ди не ра да.

– При вред ни ци ко ји за по шља ва ју 510 рад ни ка би ће
осло бо ђе ни пла ћа ња ко му нал не так се за ис ти ца ње фир ме
на две го ди не, а они ко ји за по шља ва ју пре ко 10 рад ни ка
би ће осло бо ђе ни пла ћа ња так се на пе ри од од пет го ди на.

– У на ред ном пе ри о ду по све ти ће мо ве ћу па жњу при 
вред ни ци ма оп шти не Аран ђе ло вац ти ме што ће мо им
омо гу ћи ти струч ну и ло ги стич ку по моћ око: по сло ва ња
пред у зет ни ка; пред ла га ња и на ла же ња ме ра за уна пре ђи 
ва ње њи хо вог ра да и раз во ја; пра ће ња ути ца ја и про ме на
ва же ћих про пи са на по сло ва ње и рад при вред ни ка; по кре 
та ња ини ци ја ти ве за из ме не по сто је ћих и до но ше ње но 
вих про пи са од ин те ре са за при вре ђи ва ње и раз вој при 
вред ни ка...

– Ор га ни зо ва ће мо про мо ци је и пре зен та ци је ло кал них
при вред ни ка на сај мо ви ма и из ло жба ма.

Ту ри зам
– Обез бе ђи ва ње усло ва за раз вој ту ри стич ке по ну де у

обла сти бањ ског, се о ског и дру гих ви до ва ту ри зма.
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– На ста вак уре ђе ња Пар ка Бу ко вич ке ба ње. 
– По себ ну па жњу по све ти ће мо ре ша ва њу ур ба ни стич 

ких про бле ма ве за них за из град њу сме штај них ка па ци те 
та, а у ци љу по бољ ша ња ту ри стич ке по ну де у на шем гра ду.

Оп штин ска упра ва
– По бољ ша ње ква ли те та услу га ко је гра ђа ни ма пру жа 

ју ло кал на са мо у пра ва и јав на пред у зе ћа.
– Ства ра ње је дин стве не шал тер са ле у ко јој ће гра ђа ни

мо ћи да до би ју све ин фор ма ци је и на јед ном ме сту при ба 
ве сва до ку мен та.

– У окви ри ма за ко на, за ла га ће мо се за очу ва ње сва ког
рад ног ме ста у ло кал ној са мо у пра ви и јав ним пред у зе ћи ма.

– От пу шта ња у јав ним пред у зе ћи ма не ће би ти.

Бри га о де ци
– Зна чај но сма ње ње бро ја де це ко ја жи ве у си ро ма штву;
– Ус по ста вља ње за штит ни ка пра ва де те та (на ло кал 

ном ни воу);
– По ве ћа ње и спе ци фи ка ци ја бу џет ских из два ја ња за

де цу;
– Ви ши ни во по ли тич ке за ин те ре со ва но сти, зна ња и

об зи ра пре ма де ци;
– По бољ ша ње здрав стве ног ста ња де це, пре све га адо 

ле сце на та;
– Ви ши ни во обра зо ва ња и ши ре ња ин фор ма ци ја о пра 

ви ма де те та, у што ши рем кру гу ко ри сни ка, што под ра зу 
ме ва, пре све га, де цу, ро ди те ље, на став ни ке и здрав стве не
рад ни ке;

– Уста но вља ва ње ефи ка сног си сте ма за шти те де це (и
хит не ин тер вен ци је) од свих об ли ка зло ста вља ња и ис ко 
ри шћа ва ња, укљу чу ју ћи оне ко ји се де ша ва ју у кон тек сту
тр го ви не, пу тем ме ди ја и до ступ но шћу штет них ин фор 
ма ци ја на ин тер не ту.

– За кон ско уре ђе ње ста ту са не вла ди них ор га ни за ци ја
(ци вил ног сек то ра);

Здрав ство
– По сто је ће ам бу лан те у се о ским ма сним за јед ни ца ма

ре но ви ра ће мо и из гра ди ти но ве у ме сним за јед ни ца ма
Вен ча ни, Бу ко вик и Је ло вик.

– Обез бе ди ће мо но ву и са вре ме ну опре му за здрав стве 
не уста но ве.

– Уна пре ди ће мо ква ли тет ра да слу жби за кућ но ле че ње.
– Обез бе ди ће мо пре воз бо ле сних до од го ва ра ју ћих

здрав стве них уста но ва.
– Ра ди ће мо на очу ва њу и уна пре ђе њу здра вља ста нов 

ни штва;
– Оства ри ће мо јед на кост у услу га ма без об зи ра на дом

здра вља у ко ме се за шти та оства ру је;
– Обез бе ди ће мо јед на ке усло ве за ко ри шће ње здрав 

стве не за шти те за све гра ђа не;
– Уна пре ди ће мо ка па ци те те до мо ва здра вља;
– Обез бе ди ће мо стал но уна пре ђе ње ква ли те та здрав 

стве не за шти те;
– Обез бе ди ће мо ве ћу отво ре ност До ма здра вља пре ма

па ци јен ти ма;
– Ини ци ра ће мо, кре и ра ти и спро во ди ти ак ци је у за јед 

ни ци усме ре не ка уна пре ђе њу и очу ва њу здра вља;
– Ин фор ми са ће мо, еду ко ва ти и оспо со бља ва ти ста нов 

ни штво у ве зи са очу ва њем здра вља и сма ње њем фак то ра
ри зи ка;

– Пла ни ра ће мо и спро во ди ти про грам струч ног уса вр 
ша ва ња и кон ти ну и ра не ме ди цин ске и јав но здрав стве не
еду ка ци је;

– Уна пре ђи ва ће мо при мар ну здрав стве ну за шти ту за 
сно ва ну на по тре ба ма ста нов ни штва;

– Ујед на чи ће мо елек трон ско во ђе ње ме ди цин ске до ку 
мен та ци је из ме ђу До ма здра вља и се о ских ам бу лан ти.

Со ци јал на за шти та
– По ве ћа ће мо да ва ња со ци јал но угро же ним ли ци ма ка 

ко би во ди лa жи вот до сто јан чо ве ка;

– Обез бе ди ће мо бес пла тан пре воз пен зи о не ра свих ка 
те го ри ја и ли ца ста ри јих од 65 го ди на;

– Обез бе ди ће мо јед но крат ну нов ча ну по моћ пен зи о не 
ри ма са нај ни жим нов ча ним при ма њи ма;

– Обез бе ди ће мо не гу и по моћ не по крет ним ста ри јим
ли ци ма, као и ли ци ма са по себ ним по тре ба ма. 

– Пру жи ће мо сву прав ну и дру гу по моћ рад ни ци ма ко 
ји су оште ће ни у про це су ре струк ту и ра ња и при ва ти за ци 
је пред у зе ћа Ша мот, Кон фек ци ја ,,Руд ник”, Стре ла и Елек 
тро пор це лан.

Спорт и омла ди на
– Раз во ју спор та и обез бе ђи ва њу бо љих усло ва за ба 

вље ње про фе си о нал ним спор том, али и раз во ју ре кре а 
тив ног и школ ског спор та из ко јег се ре гру ту ју бу ду ћи вр 
хун ски спор ти сти по све ти ће мо по себ ну па жњу. 

– Обез бе ди ће мо усло ве за раз вој вр хун ског спор та и
спорт ских так ми че ња школ ске де це.

– Гра ди ће мо, опре ма ти и одр жа ва ти спорт ске објек те.
– Ор га ни зо ва ће мо спорт ска так ми че ња од оп штег ин 

те ре са за град.
– Оства ри ће мо спорт ску са рад њу са брат ским оп шти 

на ма.
– Ор га ни зо ва ће мо спорт ске и тре нинг кам по ве.
– Обез бе ди ће мо про фе си о нал ним, ама тер ским спор ти 

сти ма пра во здрав стве ног оси гу ра ња.
– Сти пен ди ра ће мо нај у спе шни је спор ти сте.
– При ла го ди ће мо де ци са по себ ним по тре ба ма про стор

за ба вље ње спорт ским ак тив но сти ма. 
– По мо ћи ће мо из град њу нај мо дер ни је ве штач ке сте не

за екс трем ни спорт.

Еко ло ги ја 
1. Из ра да Ло кал ног еко ло шког ак ци о ног пла на (ЛЕ АПа)
ЛЕ АП је стра те шки до ку мент и ва жан је за пра вил но и

мо дер но функ ци о ни са ње оп шти не Аран ђе ло вац.
– Сма њи ће мо ути цај ко му нал ног, ин ду стриј ског и ме 

ди цин ског от па да на жи вот ну сре ди ну, са на ци јом ди вљих
де по ни ја на те ри то ри ји оп шти не Аран ђе ло вац, као и до во 
ђе њем већ по сто је ће са ни тар не де по ни је у ста ње пра вил 
ног функ ци о ни са ња.

– Из гра ди ће мо ре ци кла жне ста ни це за из два ја ње ре ци 
кла жних ма те ри ја ла и по нов ну упо тре бу.

– Очи сти ће мо и вра ти ти жи вот у ре ку Ку брш ни цу, као
и оста ле во до то ке оп шти не Аран ђе ло вац.

– Сма њи ће мо ни во за га ђе ња ва зду ха као по сле ди цу са 
о бра ћа ја у ши рем цен тру гра да.

– Про мо ви са ће мо из град њу со лар них ку ћа и еду ка ци ју
ста нов ни штва о ко ри шће њу со лар не енер ги је.

– По ве ћа ње еко ло шке све сти би ће вр ше но у фор ми
елек трон ских ин фор ма ци о них па ноа.

– По бољ ша ће мо ин фор ми са ност гра ђа на о еко ло шким
про бле ми ма у ви ду ак ци ја,ини ци ја ти ва и струч них ску по ва.
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Кул ту ра
– Ре кон стру и са ће мо дво ра ну ,,Парк“, и по ста ви ти мо 

дер не фо те ље.
– Отво ри ће мо но ве клу бо ве где ће се оку пља ти умет ни ци.
– Ре ши ће мо про блем не до стат ка про сто ра ко ји има Би 

бли о те ка ,,Све ти Са ва“.
– Обез бе ди ће мо аде ква тан про стор за град ску га ле ри ју.
– Из гра ди ће мо Му зеј па ле о ли та и ге о на сле ђа на ком 

плек су ,,Ри со ва ча“.
– Уре ди ће мо на пра ви на чин лет њу по зор ни цу у Пар ку

Бу ко вич ке ба ње.
– Об но ви ће мо све и по ста ви ће мо но ве спо ме ни ке, спо 

менпло че, спо менче сме и би сте ко је го во ре о сло бо дар 
ској исто ри ји на ше га кра ја.

– Не ће мо до зво ли ти да се про сла ва Пр вог срп ског устан 

ка то тал но из ме сти из уста нич ког Ора шца.

– Под ста ћи ће мо до ма ћу ра ди ност и ста ре за на те и обе 

ле жи ће мо све објек те где су се не ка да на ла зи ле ка фе џиј 

ске рад ње и про дав ни це.

– Пред ло жи ће мо да се на ве ле леп ном град ском тр гу, по

ред сај ма књи га, ор га ни зу ју ли ков не ко ло ни је, пред ста ве,

ре ци то ва ња и бе сед ни штва.

– На ста ви ће мо да по ма же мо свим кул тур ноумет нич ким

дру штви ма и сви ма они ма ко ји се ба ве из да ва штвом.

– Вра ти ће мо ста ри сјај смо три умет но сти ,,Мер мер и

зву ци“.
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Radosav [vabi}  • “Ve li ka Sr bi ja”upi sa na u re gi star sred sta va jav nog in for mi sa wa Mi ni star stva za in -
for ma ci je pod bro jem 1104. od 5. ja nu a ra 1991. god. Spe ci jal no iz da we “Ve li ke Sr bi je” za Aran|elovac •
[tampa: DOO “Dragi}”
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