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Аранђеловац за корак испред

чешће Српске радикалне странке у власти општин
ске самоуправе у Аранђеловцу у претходном перио
ду одликовали су стручни кадрови и максимална од
говорност према грађанима. Добијено поверење бирача
на претходним изборима оправдали смо кроз конкретне
резултате. Радом и залагањем показали смо да су нам ин
тереси грађана на првом месту а општинска управа њихов
сервис. Током 2008. и 2009. године Општинска управа у
Аранђеловцу је унапредила свој рад модернизујући и
умрежавајући службе, што је омогућило грађанима да бр
же и једноставније заврше своје послове.
Новоформирано пореско одељењe је у 2008. и 2009. го
дини проглашено за најуспешније у Републици Србији.
Српска радикална странка, током мандата, посебну бригу
водила је о развоју привреде. Због економске кризе и оста
лих тешкоћа са којима је суочена привреда општине Аран
ђеловац, таксе и друге накнаде које директно задиру у
средства послодаваца, смањили смо скоро на ниво из
2006. године.
Иницијатори смо усвајања Стратегије развоја туризма
Аранђеловца, чије ће спровођење омогућити повећање
броја туриста. Учествовали смо у изградњи два нова цр
квена храма у селима Тулеж и Копљари. Учествовали смо
у изградњи четири нова парохијска дома у Раниловићу,
Даросави, Трешњевици и Буковику. Реновирали смо амбу
ланте у Босути, Раниловићу и Венчанима. Не постоји
област из надлежности локалне самоуправе у којој није
постигнут напредак у претходном периоду.
Блокадом рада Општинске управе и оснивањем При
временог органа онемогућени смо да наставимо са разво
јем Аранђеловца и побољшањем квалитета живота у оп
штини. Не можемо да се зауставимо. Започети посао мора
мо завршити до краја. Принципи којима се руководимо у
свом раду, као и циљеви чијем остварењу тежимо, су врло
јасни – Аранђеловац мора да буде општина са уређеном
комуналном инфраструктуром, развијеном привредом,
туризмом, социјално збринутим грађанима, итд.
Приоритетни циљеви Српске радикалне странке у оп
штини Аранђеловац су:

Комунална инфраструктура

– Наставак изградње фабрике воде на локацији посто
јеће фабрике са новим техничкотехнолошким процесом,
са капацитетом који је довољан за снабдевање града и
околних села.
– Завршетак радова на још два резервоара који су у си
стему водоснабдевања.
– Замена свих азбестних цеви на главном цевоводу и
ширење секундарне мреже на градске и сеоске зоне.

– Завршетак радова на санитарној депонији и решавање
проблема прераде отпада.
– Наставак радова на канализационој мрежи у ризич
ним деловима, како градских тако и сеоских месних зајед
ница.
– Реконструкција главне улице са спуштањем свих ин
сталација под земљу, као и изградња тротоара са обе стра
не, уз замену дрворедних садница.
– Наставак започетог поплочавања тротоара у Јадран
ској, Занатлијској, као и у старом делу града.
– Завршетак гасификације у градском језгру, наставак
гасификације у јужној градској зони, као и у приградским
сеоским месним заједницама Орашац, Копљари, Буковик
и Даросава.
– Реконструкција нисконапонске мреже и ширење ра
свете у сеоским месним заједницама.
– Асфалтирање већих и важнијих улица у граду, као и
сеоских важнијих путева и насипање сеоских реонских пу
тева чврстом подлогом.
– У сарадњи са Телекомом, наставак замене дотрајалих
телефонских централа по селима.
– Наставак доградње спратног дела Зелене пијаце и по
кривање Бувље пијаце.

Привреда

– Стварање повољног амбијента за развој малих и сред
њих предузећа како би повећали број радних места у
Аранђеловцу.
– Ослобађање предузећа од плаћања свих локалних
обавеза приликом оснивања и прве године рада.
– Привредници који запошљавају 510 радника биће
ослобођени плаћања комуналне таксе за истицање фирме
на две године, а они који запошљавају преко 10 радника
биће ослобођени плаћања таксе на период од пет година.
– У наредном периоду посветићемо већу пажњу при
вредницима општине Аранђеловац тиме што ћемо им
омогућити стручну и логистичку помоћ око: пословања
предузетника; предлагања и налажења мера за унапређи
вање њиховог рада и развоја; праћења утицаја и промена
важећих прописа на пословање и рад привредника; покре
тања иницијативе за измене постојећих и доношење но
вих прописа од интереса за привређивање и развој при
вредника...
– Организоваћемо промоције и презентације локалних
привредника на сајмовима и изложбама.

Туризам

– Обезбеђивање услова за развој туристичке понуде у
области бањског, сеоског и других видова туризма.
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– Наставак уређења Парка Буковичке бање.
– Посебну пажњу посветићемо решавању урбанистич
ких проблема везаних за изградњу смештајних капаците
та, а у циљу побољшања туристичке понуде у нашем граду.

Општинска управа

– Побољшање квалитета услуга које грађанима пружа
ју локална самоуправа и јавна предузећа.
– Стварање јединствене шалтер сале у којој ће грађани
моћи да добију све информације и на једном месту приба
ве сва документа.
– У оквирима закона, залагаћемо се за очување сваког
радног места у локалној самоуправи и јавним предузећима.
– Отпуштања у јавним предузећима неће бити.

Брига о деци

– Значајно смањење броја деце која живе у сиромаштву;
– Успостављање заштитника права детета (на локал
ном нивоу);
– Повећање и спецификација буџетских издвајања за
децу;
– Виши ниво политичке заинтересованости, знања и
обзира према деци;
– Побољшање здравственог стања деце, пре свега адо
лесцената;
– Виши ниво образовања и ширења информација о пра
вима детета, у што ширем кругу корисника, што подразу
мева, пре свега, децу, родитеље, наставнике и здравствене
раднике;
– Установљавање ефикасног система заштите деце (и
хитне интервенције) од свих облика злостављања и иско
ришћавања, укључујући оне који се дешавају у контексту
трговине, путем медија и доступношћу штетних инфор
мација на интернету.
– Законско уређење статуса невладиних организација
(цивилног сектора);

Здравство

– Постојеће амбуланте у сеоским масним заједницама
реновираћемо и изградити нове у месним заједницама
Венчани, Буковик и Јеловик.
– Обезбедићемо нову и савремену опрему за здравстве
не установе.
– Унапредићемо квалитет рада служби за кућно лечење.
– Обезбедићемо превоз болесних до одговарајућих
здравствених установа.
– Радићемо на очувању и унапређењу здравља станов
ништва;
– Остварићемо једнакост у услугама без обзира на дом
здравља у коме се заштита остварује;
– Обезбедићемо једнаке услове за коришћење здрав
ствене заштите за све грађане;
– Унапредићемо капацитете домова здравља;
– Обезбедићемо стално унапређење квалитета здрав
ствене заштите;
– Обезбедићемо већу отвореност Дома здравља према
пацијентима;
– Иницираћемо, креирати и спроводити акције у зајед
ници усмерене ка унапређењу и очувању здравља;
– Информисаћемо, едуковати и оспособљавати станов
ништво у вези са очувањем здравља и смањењем фактора
ризика;
– Планираћемо и спроводити програм стручног усавр
шавања и континуиране медицинске и јавноздравствене
едукације;
– Унапређиваћемо примарну здравствену заштиту за
сновану на потребама становништва;
– Уједначићемо електронско вођење медицинске доку
ментације између Дома здравља и сеоских амбуланти.

– Обезбедићемо бесплатан превоз пензионера свих ка
тегорија и лица старијих од 65 година;
– Обезбедићемо једнократну новчану помоћ пензионе
рима са најнижим новчаним примањима;
– Обезбедићемо негу и помоћ непокретним старијим
лицима, као и лицима са посебним потребама.
– Пружићемо сву правну и другу помоћ радницима ко
ји су оштећени у процесу реструктуирања и приватизаци
је предузећа Шамот, Конфекција ,,Рудник”, Стрела и Елек
тропорцелан.
Спорт и омладина
– Развоју спорта и обезбеђивању бољих услова за ба
вљење професионалним спортом, али и развоју рекреа
тивног и школског спорта из којег се регрутују будући вр
хунски спортисти посветићемо посебну пажњу.
– Обезбедићемо услове за развој врхунског спорта и
спортских такмичења школске деце.
– Градићемо, опремати и одржавати спортске објекте.
– Организоваћемо спортска такмичења од општег ин
тереса за град.
– Остварићемо спортску сарадњу са братским општи
нама.
– Организоваћемо спортске и тренинг кампове.
– Обезбедићемо професионалним, аматерским спорти
стима право здравственог осигурања.
– Стипендираћемо најуспешније спортисте.
– Прилагодићемо деци са посебним потребама простор
за бављење спортским активностима.
– Помоћи ћемо изградњу најмодерније вештачке стене
за екстремни спорт.

Екологија

1. Израда Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАПа)
ЛЕАП је стратешки документ и важан је за правилно и
модерно функционисање општине Аранђеловац.
– Смањићемо утицај комуналног, индустријског и ме
дицинског отпада на животну средину, санацијом дивљих
депонија на територији општине Аранђеловац, као и дово
ђењем већ постојеће санитарне депоније у стање правил
ног функционисања.
– Изградићемо рециклажне станице за издвајање реци
клажних материјала и поновну употребу.
– Очистићемо и вратити живот у реку Кубршницу, као
и остале водотоке општине Аранђеловац.
– Смањићемо ниво загађења ваздуха као последицу са
обраћаја у ширем центру града.
– Промовисаћемо изградњу соларних кућа и едукацију
становништва о коришћењу соларне енергије.
– Повећање еколошке свести биће вршено у форми
електронских информационих паноа.
– Побољшаћемо информисаност грађана о еколошким
проблемима у виду акција, иницијатива и стручних скупова.

Социјална заштита

– Повећаћемо давања социјално угроженим лицима ка
ко би водилa живот достојан човека;
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– Реконструисаћемо дворану ,,Парк“, и поставити мо
дерне фотеље.
– Отворићемо нове клубове где ће се окупљати уметници.
– Решићемо проблем недостатка простора који има Би
блиотека ,,Свети Сава“.
– Обезбедићемо адекватан простор за градску галерију.
– Изградићемо Музеј палеолита и геонаслеђа на ком
плексу ,,Рисовача“.
– Уредићемо на прави начин летњу позорницу у Парку
Буковичке бање.
– Обновићемо све и поставићемо нове споменике, спо
менплоче, споменчесме и бисте које говоре о слободар
ској историји нашега краја.

– Нећемо дозволити да се прослава Првог српског устан
ка тотално измести из устаничког Орашца.
– Подстаћи ћемо домаћу радиност и старе занате и обе
лежићемо све објекте где су се некада налазиле кафеџиј
ске радње и продавнице.
– Предложићемо да се на велелепном градском тргу, по
ред сајма књига, организују ликовне колоније, представе,
рецитовања и беседништва.
– Наставићемо да помажемо свим културноуметничким
друштвима и свима онима који се баве издаваштвом.
– Вратићемо стари сјај смотри уметности ,,Мермер и
звуци“.
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