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Драги пријатељи, 

Српска напредна странка освојила је још јед-
ну убедљиву победу од чак 74 одсто на ло-

калним изборима у Белој Паланци, првим који 
су одржани после парламентарних избора, 
што је још једном недвосмислено показало да 
грађани подржавају реформску политику оз-
дрављења и опоравка наше земље, коју води 
Влада Србије. 

Тешке двогодишње мере дале су резултате и 
незапосленост је спуштена са 26 одсто на 16,5 
одсто, чиме смо, по броју запослених, претекли 
Шпанију и Грчку, а борићемо се да незапосле-
ност спустимо на ниво европског просека од 
12 одсто. Желимо да запослимо младе, да сти-

мулишемо домаће предузетништво, привучемо 
још више страних инвестиција, развијамо ИТ сектор, да имамо још фирми 
попут „Континентала“, „Сименса“, „Боша“... 

Циљ Србије је да има просечан раст већи од три одсто, а уверен сам да ће тај 
раст следеће године бити и четири одсто. Веома сам поносан на то што нам је 
већи извоз него увоз. И што први пут Србија има суфицит, од распада бивше 
Југославије, не рачунајући Словенију, са свим земљама бивше Југославије. 
Поносан сам и што први пут имамо суфицит у трговинској размени са Хр-
ватском, и то на продаји бакра, али и купаћих костима, готових производа...

Напори које улаже Влада су реални, мерљиви, видљиви и опипљиви, то је 
оно што се види на семафору. 

Српска економија расте. И зато ћемо моћи да обрадујемо наше грађане - у 
јануару ће доћи до значајног повећања плата у јавном сектору, више нов-
ца биће за наше професоре, лекаре, медицинске сестре, полицију, војску... 
Наравно, захваљујући одговорној економској политици, биће и једнократне 
помоћи и повећања пензија за све наше пензионере који су поднели највећи 
терет реформи и опоравка Србије.

Септембар је био месец и бројних дипломатских сусрета, састанака са европ-
ским комесаром Јоханесом Ханом, премијерима Француске и Мађарске, Ма-
нуелом Валсом и Виктором Орбаном, сусретима са светским званичницима 
на маргинама заседања Генералне скупштине УН у Њујорку, попут Бориса 
Џонсона, министра спољних послова Велике Британије, и Јенса Столтенбер-
га, генералног секретара НАТО-а, али и бројних регионалних турбуленција, 
запаљиве реторике политичара из Хрватске и БиХ, референдума у Републи-
ци Српској...

Као што сам рекао много пута до сад, Србија улаже велике напоре да одржи 
стабилност у региону. Понашамо се рационално, одмерено и озбиљно, чини-
мо све да се тензије смање и спусте.

За нас је стабилност од суштинског значаја. Нисмо поднели две године теш-
ких реформи да бисмо сада ушли у зону нестабилности и пада економије, 
уместо да се развијамо, градимо и стварамо.

За нашу Србију желимо само најбоље, зато вредно радимо и учинићемо све 
да очувамо стабилност која је предуслов за сваки развој, развитак и напре-
довање, како би наша држав а постала модерна, уређена и успешна, а сви 
њени грађани живели боље. 

Београд, септембар 2016.
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Премијер Републике Србије, Александар Вучић, бора-
вио је у вишедневној посети Сједињеним Америч-
ким Државама, предводећи делегацију Србије на 
заседању Генералне скупштине Уједињених нација у 
Њујорку. На маргинама заседања, премијер је имао 

низ билатералних сусрета са бројним државницима и шефови-
ма важних међународних институција, а у говору на Генералној 
скупштини УН посебно је истакао да ће Србија и убудуће бити 
стуб стабилности на Балкану. 

„Веома сам поносан што сам овде, долазим из релативно мале 
земље у срцу Европе и представљам поносни, достојанстве-
ни народ. Видим све ове људе у великој дворани који желе да 
саслушају све нас из малих земаља. Чули смо много великих речи 

од представника великих сила, али нисмо чули која су права ре-
шења за неке веома важне теме и питања“, указао је Вучић.

Како је рекао, није речено ништа о свеобухватном решењу ми-
грантске кризе са којом се суочава готово читав свет.

„Чекали смо на неки предлог који ће велике силе упутити сви-
ма нама. Ми бисмо се сложили и били бисмо спремни да обавимо 
посао. Чак иако моја земља није чланица ЕУ, били смо спремни 
да учествујемо у систему квота, али нико у ЕУ није прихватио тај 
систем и не знамо која је политика. Требало би да делимо исте 
вредности, али видимо различита решења, без идеје како да се 
реше проблеми“, рекао је премијер Србије.

Додао је да мигрантска криза није завршена, да се Србија и да-
нас суочава са многим тешкоћама и да има око 7.000 миграната 

Премијер Републике Србије, 
Александар Вучић, предводио је  
делегацију Србије на заседању 
Генералне скупштине Уједиње-
них нација. На маргинама засе-
дања, имао је низ билатералних 
сусрета са бројним државницима 
и шефовима важних међународ-
них институција, а са говорнице 
Генералне скупштине УН поручио 
је да наша држава инсистира на 
економском развоју и да ће учи-
нити све да очува мир
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Обраћање премијера Александра Вучића 
на седници  Генералне скупштине УН



У ЖИЖИ

који не могу да  оду, јер су сви остали затворили границе.
„Има ли заједничког решења, има ли нечега што можемо 

заједно да предузмемо или треба да неке кораке предузмемо 
сами за себе?“, упитао је премијер Вучић, рекавши да Србија то 
може, али да ће увек бити спремна да чека заједничко решење 
од ЕУ и УН.

„Били смо суочени са многим тешким питањима у последњих 

25 година, а ако анализирате последњих 100 година, мислим да 
нисмо избегли ниједан рат. Надамо се да ћемо у будућности из-
бегавати ратове и да ћемо имати снаге да превазиђемо све спо-
рове и учинимо нешто боље за свој народ и економски развој“, 
навео је Вучић.

Истакао је да Србија данас има суфицит у буџету и, после мно-
го година кризе, проценат раста од најмање три одсто ове годи-
не, који ће наредних година бити и већи.

„Када се поредимо са неким земљама из Азије и Африке, то 
није много, али то је више од просечног раста у Европи“, указао 
је премијер, и посебно нагласио да се, док инсистирамо на раз-
ним питањима, суочавамо са могућом нестабилношћу у нашем 
региону, која може да поништи све што смо постигли.

„Добио сам подршку од пријатеља и са Запада и са Истока, али 
ситуација на Западном Балкану није се поправила. Зато сматрам 
да морамо да уложимо више напора, времена и воље да бисмо 
превазишли тешкоће из прошлости“, рекао је Вучић и истакао да 
се Србија суочава са неким од најужаснијих увреда које долазе од 
појединих суседа.

Навео је да о њима неће да каже ниједну ружну реч, нити ће да 
им одговара, иако су говорили да је Србија „шака јада“.

„Ми то нећемо рећи ни за једну земљу на свету. Наша је одлука 
да не одговарамо. Наставићемо тако и убудуће. Нећемо тако неш-
то радити чак и када нас поново буду вређали. Региону су потреб-
ни мир, стабилност, право разумевање и помирење. У последњих 
25 година то није остварено и у неким земљама Западног Балкана, 

мржња је чак и већа. Ипак, успели смо да сачувамо мир и учиниће-
мо све да тако наставимо, да инсистирамо на економском развоју 
и да сачувамо политичке односе“, рекао је Вучић.

Додао је да је Србија захвална земљама и нацијама и чланица-
ма УН које су биле на страни међународног права и нису призна-
ле једнострано проглашену независност КиМ.

„А дубоко смо захвални и вама, чланицама УН које сте подр-
жале Повељу УН, и рећи ћу вам да смо 
упорни да задржимо темпо разговора 
са Албанцима са КиМ, јер морамо да 
живимо заједно, да стварамо заједнич-
ку будућност. Ситуација на КиМ неће 
бити узрок нестабилности у будућ-
ности“, поручио је Вучић, и истакао 
опасности са којима се суочавамо и које 
могу да угрозе наш развој, попут теро-
ристичких ћелија у неким земљама За-
падног Балкана.

„Србија се придружила коалицији која 
се бори против Исламске државе и по-
носни смо што ћемо бити на страни све-
та која чува мир и стабилност“, рекао је 
Вучић, додајући да ће Србија учинити све 
да заштити своје интересе, али и да ће се 

потрудити да саслуша и друге релативно мале земље, јер сви мо-
рају да се уједине.

„У противном, плашим се да се наши гласови неће чути у бу-
дућности. Много вам захваљујем и мислим да треба да будете 
задовољни што можете да чујете да је Србија стуб стабилности 
на Западном Балкану, а то ће бити случај и у наредних 10-20 
година. Бићемо привржени у стварању бољег света и боље са-
радње и саслушаћемо шта имате да кажете и бићемо спремни 
да радимо заједно“, закључио је премијер Србије.

БОРИС ЏОНСОН 
УСКОРО У СРБИЈИ

На маргинама заседања Генералне скупштине УН и генералне 
дебате на тему „Циљеви одрживог развоја – глобални напори у 
циљу трансформације света“, премијер Вучић састао се са пре-
мијером Румуније Дачијаном Чиолошем, аустријским канцела-
ром Кристијаном Керном, молдавским премијером Павелом Фи-
липом, премијером Луксембурга Гзавијеом Бетелом... 

У изразито пријатељској и срдачној атмосфери, српски премијер 
разговарао је и са Борисом Џонсоном, министром спољних послова 
Велике Британије, о билатералним односима, ситуацији у региону 
и подршци коју Велика Британија пружа Србији на европском путу. 
Премијер Вучић истакао је да Србија верује у искрено пријатељство 
са Британијом, са којом следеће године обележава 180 година ди-

пломатских односа и позвао министра Џонсона да посети Србију. 
Обавестио га је о економским реформама које је Влада Србије спро-
вела у последње две године, и нагласио важност већег присуства 
британских инвеститора на српском тржишту.

Министар Џонсон прихватио је позив премијера Вучића да по-
сети нашу земљу, и истакао да је Србија кључна држава на За-
падном Балкану и да ће један од приоритета спољне политике 
Велике Британије бити стабилност тог региона.

НАТО ПОШТУЈЕ СРПСКИ СТАВ О 
ВОЈНОЈ НЕУТРАЛНОСТИ 

Председник Владе Србије разговарао је у Њујорку са гене-
ралним секретаром НАТО, Јенсом Столтенбергом, пре свега о 
ситуацији у региону, али и о сарадњи Србије и НАТО у оквиру 
програма Партнерство за мир и скорој посети премијера Ву-
чића седишту НАТО у Бриселу.

Премијер Вучић поновио је опредељење Србије да буде вој-
но неутрална и истовремено се захвалио генералном секретару 
Столтенбергу на напорима које чини да Србија и НАТО имају ко-
ректне партнерске односе. Он је генералног секретара обавес-
тио о ситуацији у региону и нагласио да Србија чини све како би 
новонастале тензије биле смањене.

Генерални секретар Столтенберг рекао је да је Србија добар 
партнер и нагласио важност конструктивних односа за ста-
билност читавог региона, уз поштовање српског става о војној 
неутралности. Истакао је да НАТО не жели да утиче на одлуку 
Србије о чланству у овој организацији. Тема разговора била је и 
релаксација ваздушне зоне изнад КиМ.

Председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, учест-
вовао је у Њујорку и на пленарној сесији, коју је организовао би-
вши председник САД, Бил Клинтон, на тему помирења у региону.

Бивши председник САД, Бил Клинтон, рекао је да је долазак 
премијера Вучића у Сребреницу био врло храбар политички 
потез, детаљно описујући догађаје током напада на премијера 
Вучића.

Премијер Вучић одржао 
је предавање у Институту 
East West „Србија као 
кључни партнер Европе, 
Русије и Америке“, којем је, 
поред многобројних звани-
ца, присуствовао и заменик 
помоћника америчког др-
жавног секретара Брајан 
Хојт Ји. Камерон Мантер, 
бивши амбасадор САД у 
Србији, отворио је диску-
сију и истакао да је Србија 
сидро стабилности на Бал-
кану, а премијер Вучић је 
у уводном делу нагласио 
да је поносан на то што је 
председник Владе Србије, 
као и на резултате које је 
Србија постигла. 

„Наследили смо државу 
са буџетским дефицитом 
од 6,6 одсто, а данас смо у 
плусу, што је боље од неких 
европских земаља. Најбољи 
смо по привредном расту од 
земаља региона. У годинама које долазе имаћемо раст 
већи од три одсто и надам се да ћемо моћи и боље. По-
дићи ћемо плате у јавном сектору, а једини проблем са 
којим се данас суочавамо је нестабилност региона. За све 
нас је најбоље да задржимо мир и стабилност“, истакао је 
премијер Вучић.

Српски премијер је нагласио да се стално говори о Ср-
бији која балансира, и истакао да то није балансирање, 
већ да се Србија налази на европском путу, али да жели да 

задржи традиционално добре односе са Русијом.
„Успели смо да повећамо и робну размену са Русијом, 

али и са земљама региона много више. Веома смо унапре-
дили и односе са САД, а надам се да ће у будућности бити 
још боље. Стабилизовали смо нашу позицију у свету, али 
има још много зидова које треба да срушимо, због пред-
расуда и наше историје. Веома ме брине регионална ситу-
ација, али могу да обећам да ћемо сачувати мир у региону, 
и да нема политичке цене коју нисмо спремни да платимо 
да би задржали стабилност“, закључио је премијер Вучић.

Желимо да задржимо мир и стабилностЕУ подржава Србију на европском путу
Са високом представницом ЕУ, Федериком Могерини, премијер Вучић је раз-

говарао о европском путу, економској и политичкој ситуацији у Србији, али и 
односима у региону Западног Балкана.

Истакао је да је ситуација у региону сложена и да представља озбиљан про-
блем за убрзани економски развој, и позвао ЕУ да одлучно подржи пут европ-
ских интеграција Србије и земаља региона Западног Балкана. Федерика Моге-
рини рекла је да ЕУ подржава Србију на њеном европском путу и нагласила да 
је наставак политичких и економских реформи кључ за њен даљи напредак и 
приближавање европској породици народа.
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У ЖИЖИ

Разговор са Борисом 
Џонсоном, британским 

министром спољних 
послова

Са Јенсом Столтенбергом, 
генералним секретаром 

НАТО

Премијер Вучић одржао је 
предавање на Институту 

East West

Александар Вучић на пленарној 
сесији Фондације „Клинтон“



У ЖИЖИ
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„Ако нисте били тамо, не знате колико је то био храбар по-
тез, и физички и политички. Шта треба да се деси следеће? 
Шта свет треба да уради да вам помогне?“, упитао је Клинтон 
обраћајући се премијеру Вучићу и Ћамилу Дураковићу. 

„Србин сам и поносан сам на то што сам Србин и српски 
премијер. Отишао сам у Сребреницу да покажем поштовање 
жртвама, али сам тамо био нападнут од стране присутних. 
Нисам ни за тренутак спустио главу. Препознајемо бол људи 
у Босни. Урадили смо све што смо могли у Србији, казнили 
смо и осудили оне који су били криви за масакр у Сребрени-

ци. Шеснаесторо људи је ухапшено. Али, морам да нагласим 
да и Срби имају исто тако трагичне исповести. Надам се да 
ће кривци бити пронађени и осуђени за те злочине“, рекао је 
премијер Вучић.

Према његовим речима, Србија ће учинити све да задржи 
мир и стабилност, али да то није лако, већ да је теже него пре 
20 година и да свакога дана постаје све теже.

„Морамо да уложимо много храбрости, јер је атмосфера 
веома лоша. Надам се објективнијем приступу међународне 
заједнице, као и томе да ћемо сви бити у стању да прихвати-
мо лоше ствари које смо урадили у прошлости, јер ћемо тек 
тада моћи да пребродимо све тешкоће. Ћамил Дураковић зна 
да може да рачуна на нас. Напад ме није спречио да још јед-
ном одем у Сребреницу како бих присуствовао донаторској 
конференцији. Тада смо се обавезали да ћемо Сребреници 
уплатити пет милиона евра. Били смо једини који су на тој 
конференцији нешто обећали и то испунили. Потребни смо 
једни другима. Нема победника и не сме да буде понижених 
страна. Морамо да живимо заједно, иначе нема светле будућ-
ности за нас“, закључио је излагање премијер Вучић.

УН значајне за Србе на КиМ
Председник српске Владе, Александар Вучић, разговарао 

је у Њујорку и са генералним секретаром УН, Бан Ки Муном, 
о ситуацији у региону, европском путу Србије и дијалогу са 
Приштином. Вучић се захвалио Бан Ки Муну на доприносу 
миру у свету током његовог мандата на челу УН и учешћу 
УНМИК на КиМ, будући да је оквир УН гарант статусне не-
утралности и међународног присуства у Покрајини. Бан Ки 
Мун је истакао да Србија има конструктивну улогу у регио-
ну и похвалио напредак преговора са ЕУ.

Стабилност – 
кључ за развој 

Западног Балкана
На састанку са председником Владе 

Црне Горе, Милом Ђукановићем, пре-
мијер Вучић разговарао о односима 
између Србије и Црне Горе. Двојица 
премијера нагласила су да су ти односи 
стабилни, али да је потребно унапреди-
ти економску сарадњу двеју земаља, а 
сагласили су се у ставу да су мир и пуна 
стабилност Западног Балкана кључни 
услов за економску, социјалну и сваку 
другу врсту друштвеног напретка.

Хвала Маурицијусу што 
не признаје тзв. Косово

Премијер Вучић захвалио се премијеру Маури-
цијуса, Анероду Ђагнати, на принципијелном ставу 
Владе Маурицијуса о непризнавању једнострано 
проглашене независности КиМ, као и на гласу про-
тив пријем тзв.Косова у УНЕСКО. Премијер Вучић 
честитао је Ђагнату на изузетним економским ре-
зултатима које та земља постиже и нагласио да би 
требало радити на успостављању ближих економ-
ских веза између Србије и Маурицијуса.

Увреме док су салве 
увреда на рачун 
Србије и српског 

народа стизале из Заг-
реба, гост Београда и 
премијера Александра 
Вучића био је Јоханес 
Хан, европски комесар 
за проширење, који је 
похвалио српског пре-
мијера због државничке 
одлуке да не реагује на 
провокације и увредљи-
ве изјаве из Хрватске. 

Премијер Вучић поно-
вио је да Србија жели 
добре односе са Хрват-
ском и да намерава да 
се с њом такмичи у еко-
номском напретку, а не 
у сукобима и ружним 
речима.

„Ни данас нећу изго-
ворити ниједну лошу 
и непристојну реч на 
рачун Хрватске и њених грађана. Из мени непознатог 
разлога, говорили су о мени сваки пут, а о њима нико 
не говори никада, осим ако изговоре увреду“, рекао је 
Вучић на заједничкој конференцији за новинаре с коме-
саром Ханом. 

Влада је, како је истако Вучић, донела добру одлуку да 
не одговара на иступе хрватских званичника и Србија ће 
наставити да се понаша одговорно, али и да драматично 
смањује свој дефицит у односу на Хрватску.

„ММФ је Србији прогнозирао раст за ову годину 1,2 
одсто, а неким другима 1,8 одсто. Раст Србије је 1,5 од-
сто, а неких других 1,3 одсто. То је такмичење, позитивно 

такмичење које хоћемо, 
а не у увредама и руж-
ним речима“, нагласио је 
премијер Вучић, и захва-
лио се комесару Хану на 
подршци Брисела.

Према речима комеса-
ра Хана, ниједна земља 
у региону не треба да 
омета перспективе друге 
земље да се придружи 
ЕУ, јер је будућност сва-
ке земље у региону Ев-
ропска унија. 

„Потребан вам је ре-
гион у коме влада мир и 
који је одлучан у правцу 
европске переспекти-
ве“, поручио је Хан, и 
истакао да је пријатељ 
Србије зато што верује у 
помирење и потребу да 
се да допринос даљем 
напретку региона, те да 
је његов став усклађен 

са ставом српског премијера.
„Мој задатак није да провоцирам, већ супротно. Разли-

ка између политичара и државника је у томе што држав-
ник не губи из вида интересе народа, а ваш премијер је, 
на срећу, државник“, рекао је Хан, додајући да очекује из 
добрих разлога да глас Хрватске за подршку европском 
путу Србије и даље остане валидан.

Комесар Хан присуствовао је седници Владе Србије, по-
сле које је премијер Вучић поручио да је стратешки циљ 
Србије чланство у Европској унији, да ћемо увек штитити 
националне интересе и понашати се одговорно када је реч 
о регионалној политици.

 

Јоханес Хан: Вучић 
је прави државник!

ЕВРОПСКИ КОМЕСАР ЗА ПРОШИРЕЊЕ У ПОСЕТИ СРБИЈИ

Састанак са Милом Ђукановићем, председником Владе Црне Горе

Александар Вучић и Бан Ки Мун, генерални секретар УН

Комесар Јоханес Хан присуствовао је седници Владе Србије
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ДИПЛОМАТСКА ОФАНЗИВА

Током тродневне 
посете Пари-
зу, председник 
Владе Републи-
ке Србије, Алек-

сандар Вучић, састао се 
са председником Владе 
Француске, Мануелом 
Валсом, са којим је раз-
говарао о билатерал-
ној сарадњи, евроин-
теграцијама, региону 
Западног Балкана, 
безбедносној ситу-
ацији у Европи и бор-
би против тероризма.

Премијер Валс честитао је премијеру 
Вучићу на бриљантним резултатима по-
стигнутим на последњим изборима, и 
нагласио да је то јасан мандат за спро-
вођење политике за коју се српски пре-

мијер залагао и у претходном мандату. 
Француски премијер рекао је да је одно-
се две земље неопходно јачати, посебно 
економску сарадњу.

„Француска подржава Србију на европ-
ском путу и жели да учествује у вашем 

економском напретку“, 
истакао је Валс, који је 
премијеру Вучићу пренео 
жељу француског пред-
седника, Франсоа Оланда, 
да ускоро посети Србију, 
и истакао да би то био до-
бар почетак нове етапе у 
развоју економске сарадње 
и привлачења што већег 
броја средњих предузећа да 
инвестирају у Србији. Током 
сусрета са француским коле-
гом, премијер Вучић је рекао 
да је Србији неопходан што 

већи број француских компа-
нија. 

„Када смо се пре две године први пут 
срели, Србија није била економски јака. 
Сада јесте“, нагласио је премијер Вучић 
и информисао француског колегу о еко-

ПАРИЗПАРИЗПАРИЗ

Француска подржава европски пут Србије

оком тродневне 
посете Пари-
зу, председник 
Владе Републи-
ке Србије, Алек-

жељу француског пред-
седника, Франсоа Оланда, 
да ускоро посети Србију, 
и истакао да би то био до-
бар почетак нове етапе у 
развоју економске сарадње 
и привлачења што већег 
броја средњих предузећа да 
инвестирају у Србији. Током 
сусрета са француским коле-
гом, премијер Вучић је рекао 
да је Србији неопходан што 

Позив за француске инвеститоре
Током званичне посете Француској, премијер Вучић говорио је 

и на пословној конференцији о Србији, на којој је учествовало око 
80 француских компанија, које су заинтересоване за пословање у 
нашој држави, на којој је, између осталог, истакао:

„Многи француски инвеститори желе да улажу у Србију, међу 
којима су и две компаније заинтересоване за улагање у наш аеро-
дором.Србија, као стабилна земља која нема проблем са јавним 
дугом и дефицитом, може да понуди инвеститорима боље услове 
од земаља у окружењу, као и субвенције. Посебну пажњу би тре-
бало посветити улагањима у ИТ сектор и пољопривреду.”

Предавање 
„Стабилност Балкана”

Председник Владе Србије одржао је и преда-
вање на тему „Стабилност Балкана“ студентима 
Факултета политичких наука Sciences Po у Па-
ризу, једног од најпрестижнијих факултета у 
свету.

„Балкан поново постаје значајан регион за 
целу Евопу. ЕУ за нас није више само сан, већ ра-
ционални циљ. Данас Западни Балкан има много 
потенцијала и највећи економски раст у Евро-
пи. Уколико анализирате садашњу економску 
ситуацију у Европи, видећете да ми за десетак 
можемо да стигнемо, а можда чак и престигнемо 
неке европске земље. Потребна нам је регионал-
на стабилност и међусобно уважавање. Зато смо 
уложили много времена и труда да успоставимо 
редовне и на разуму засноване односе. Негде 
смо успели, негде нисмо. Још увек има скриве-
них конфликата, који и даље тињају. Морамо да 
радимо на бољем животном стандарду и бољем 
разумевању“, рекао је премијер Вучић. 

номском напретку Србије, али и о свом 
страху од дестабилизације Балкана, о 
значају улоге Француске у региону Запад-
ног Балкана и подршци еврoинтеграција-
ма Србије.

Иначе, премијер Вучић дочекан је уз 
највише државне почасти у Паризу, на 
тргу Le Grand Cour de Invalides, а добро-
дошлицу му је приредио државни секре-
тар за европске послове Арлем Дезир. 
Након свечаног дочека, премијер Вучић 
обишао је вечну кућу Наполеона Бона-
парте и положио венац на спомен плочу 
српским борцима, који су се као савезни-
ци Француске борили у Првом и Другом 
светском рату.

Премијер Вучић разговарао је са пред-
седником Сената, Жераром Ларшером, 
о унапређењу билатералних односа, са-
радњи Сената и Народне скупштине Ср-
бије, ситуацији у региону Западног Балка-

на и мигрантској кризи.
„Надамо се успостављању много бли-

жих односа, политичких и економских“, 
истакао је Вучић, и додао да је неопходно 
радити на јачању трговинске размене.

Председник Ларшер рекао је да су 
односи Србије и Француске засновани 
на стогодишњем пријатељству и савез-
ништву, и да су наше земље биле једна уз 
другу у најтежим тренуцима, као и то да 
се Француска залаже за што скорије при-
кључење Србије ЕУ.

Председник српске Владе разговарао 
је и са директором Банке за развој Саве-
та Европе, Ролфом Вензелом, и потписао 
уговор о додели бесповратних 755.000 
евра намењених избеглицама и мигранти-
ма у Србији. То је наставак помоћи од 2,5 
милиона евра, које је Банка за развој СЕ 
већ имплементирала и најава нових гран-
това Влади Србије. Представници Банке 

за развој СЕ истакли су да је Србија добар 
пример како се савесно и одговорно тро-
ши новац Банке за развој СЕ.

Председник Владе Србије, Алексан-
дар Вучић, састао се и са председником 
Народне скупштине Француске, Клодом 
Бартолоном, са којим је разговарао о би-
латералној сарадњи, подршци Француске 
европском путу Србије и економској са-
радњи двеју земаља.

„Француска на Балкану има једног вели-
ког пријатеља на кога увек може да рачуна, 
као што ми знамо да можемо да рачунамо 
на вас“, истакао је премијер Вучић и упутио 
позив председнику скупштине Бартолону 
и парламентарној делегацији да посете Ср-
бију. Председник Народне скупштине чес-
титао је премијеру Вучићу на резултатима 
избора и нагласио да Србија има подршку 
Француске, која је препознала вољу српске 
владе да земљу води у ЕУ.

Свечана добродошлица за српског премијера 
уз највише државне почасти

Премијери Вучић и Валс

Председници влада Србије и Француске заједно са сарадницима
Срдачан сусрет са Клодом Бартолоном, 

председником Народне скупштине Француске

Српски премијер одржао је предавање на 
Факултету политичких наука у Паризу

Разговор са Жераром Ларшером, председником француског Сената (лево) 
и Ролфом Вензелом, директором Светске банке за развој СЕ (десно)
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Нови министар пољопривреде и заштите жи-
вотне средине, Бранислав Недимовић, познат 
је као дугогодишњи, веома успешан градона-
челник Сремске Митровице, који је у овај град 
довео много инвеститора, развио индустријс-

ку зону и омогућио отварање великог броја радних места. 
У разговору за „СНС Информатор“ објашњава колико се 
разликује посао који је до сада обављао од министарског, 
који је од њих захтевнији, и открива какве планове има за 
српску пољопривреду.

- Сваки од ова два посла има своје специфичности. По-
сао вођења града подразумева непрестано функциони-
сање у различитим сферама друштвеног живота и тражи 
мноштво различитих вештина с обзиром на извршилачки 
карактер. У Министарству је ствар сконцентрисана на два 
поља, пољопривреду и животну средину, и на први поглед 
изгледа растерећеније, али то је само на први поглед. У 

новом послу захтева се и креирање амбијента, а не само 
извршавање нечијих одлука на општем нивоу. Тешко је 
дати јасну меру одговора. Временом ћу Вам више рећи...

Многи су говорили да је пољопривреда велика раз-
војна шанса Србије, али су мало тога урадили. Какви 
су Ваши планови? Шта је најхитније потребно ура-
дити у овом ресору?
- С речи треба прећи на дела, ослушкујући кретања 

на глобалном пољопривредном тржишту. Прво треба 
стварно сагледати у којим секторима пољопривредне 
производње имамо добре перспективе и ка тим облас-
тима усмерити инвестиције и средства из буџета. Наиз-
глед просто, али захтева огромну припрему, користећи 
ресурсе свих међународно признатих финансијских ин-
ституција.

Да ли постоји држава на чију пољопривредну произ-
водњу Србија може да се угледа? Да ли постоји неки 

БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ, 
министар пољопривреде и 
заштите животне средине

модел који даје добре резултате, а који би могао да 
се примени у нашој земљи?
- Увек треба кориситити моделе добре праксе како не 

бисмо морали, као што смо често у прошлости чинили, да 
учимо на својим грешкама. Наш премијер Вучић и мађар-
ски премијер Орбан већ су договорили сарадњу по пи-
тању мађарских искустава. Веома брзо идем да учим од 
мађарских колега о начинима повећања конкурентности у 
пољопривредној производњи. Исто тако треба користити 
и пољски модел развоја пољопривреде.

Када очекујете пуне ефекте Закона о пољопривред-
ном земљишту? Какве бенефите он доноси Србији и 
српском сељаку? 
- Према нашим очекивањима, 2017. година требало би 

да донесе прве плодове ових измена прописа. Начинили 
смо већ неопходне предрадње за прихват првих инвести-
ционих апликација. Формирали смо комисију за одлучи-
вање о захтевима инвеститора, донели смо правила игре 
и очекујемо још неке ситнице да уредимо и крећемо у су-
срет инвеститорима.

Војводина је некада била најбогатија регија у Ср-
бији, а урушила се под управом ДС-а. Колико је вре-
мена потребно да се опорави и шта би све требало да 
се уради за њено оздрављење?
- Две ствари су потпуно биле занемарене, да не ка-

жем нешто теже. То су развој прерађивачких капацитета 
и развој постојећих и тражење нових тржишта за наше 
пољопривредне производе. Понекад смо сами себе гуши-
ли примарним пољопривредним производима, јер нисмо 

знали куда са њима, нарочто кад су родне године. Уместо 
да додатно зарадимо као земља, правили смо притисак на 
унутрашње тржиште и тако обарали цене. Борба за нова 
тржишта и прерађивачке капацитете су наше две основне 
борбе.

Колико је алармантна ситуација по питању заштите 
животне средине у Србији? Који ће бити Ваши први 
кораци на овом пољу? 
- Питање животне средине је једно од најтежих и најс-

купљих проблема у процесу европских интеграција. Кре-
нућемо са концептом Зеленог фонда, заснованог на прин-
ципу „загађивач плаћа“, и из тог фонда инвестирати у 
савремене депоније, пречистаче и све оно што животну 
околину чини бољом. Исто тако, не мали биће изазов пре-
говарања са ЕУ у овој области, али чини ми се да лошије 
бити не може. Пред нама је изазов, а и прилика да пози-
тивно мењамо ствари.

БОРИМО СЕ ЗА НОВА ТРЖИШТАБОРИМО СЕ ЗА НОВА ТРЖИШТА

- Понекад смо сами себе гушили 
примарним пољопривредним 
производима, јер нисмо знали куда са 
њима, нарочито кад су родне године. 
Уместо да додатно зарадимо као земља, 
правили смо притисак на унутрашње 
тржиште и тако обарали цене

Поводом обележавања Дана Општине, премијер 
Александар Вучић посетио је Жагубицу, где је при-

суствовао откривању обновљене спомен-чесме и отва-
рању црпне станице у насељу Милановац.  У разговору 
са мештанима села Сиге и Милановац, премијер је иста-
као да је Србија, први пут у новијој историји, успела да 
оствари суфицит у првих девет месеци, који износи 270 
милиона евра, и да зато сада постоје услови да се тај 
новац више расподељује.

„Дошло је време да побољшавамо услове живота, да 
повећавамо и пензије и плате. Ићи ће се на повећање 
плата у јавном сектору - полицајцима и војницима, 
учитељима, наставницима, здраственим радницима, 
медицинским сестрама, социјалним радницима, онима 
који имају најнижа примања у правосуђу. Уз повећање 
минималних зарада од око осам одсто, плус ово, то ће 
бити значајно повећање плата“, рекао је премијер Ву-
чић, и додао да очекује и повећање пензија, од чега ће 
нешто бити дато једнократно, а остало кроз уобичајено 
повећавање.

ЖАГУБИЦА

Веће плате и пензије 
у јануару

Премијер Вучић са малишанима 
из жагубичког краја
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Србија 2036. године? Питање дугачко тачно двадесет 
лета, са веома кратким одговором. И  од њега ћу да 
почнем.

Све оно што урадимо данас. То је Србија за дваде-
сет година. Сваки километар пута или пруге који  из-

градимо. Свака фабрика коју отворимо. Свака нада коју створи-
мо својим радом.

Зато бих, због те чињенице, на сваку школу у Србији окачио 
таблу и на њој оне Шекспирове речи: „Не одређују звезде нашу 
судбину, одређујемо 
је сами”.

Време пророка, и 
црних и белих, прошло 
је. Нема више гледања 
ни у пасуљ ни у кар-
те. Све сјајне снове 
смо проживели као 
ноћне море. И остали 
сами, ми и Србија, ми 
у Србији, да опет сами 
одредимо и своју ве-
личину и своју снагу, 
умешност и - будућ-
ност.

Да одговоримо на 
оно што мучи толике 
око нас, нарочито оне 
незадовољне собом. 
Да ли смо шака јада 
или народ, држава за 
велика достигнућа?

Ја одговор на то пи-
тање знам, и то не зато 
што сам политичар и 
премијер који руково-
ди овом земљом и, по дужности, шири оптимизам. И свестан сам, 
притом, колико јесмо мала земља и малобројни народ у свету 
који померају и уређују велики бројеви, од политике до еконо-
мије. И броја бомби и тенкова. И немам проблема са чињеницом 
да на веома трусном подручју живимо, раскрсници утицаја и ин-
тереса, оптерећени тешком прошлошћу и небројеним жртвама. 
Све је то тачно. Али истовремено, све је то превише дуго био 
савршен изговор. За нерад и непомерање. И сада више времена 
немамо.

Морамо да одговоримо, одмах. Без одлагања и позивања на 
вишу силу и друге силе. Зато што је сва сила која нам је потребна у 
нама. У нашој одлуци о томе шта хоћемо да будемо. Каква Европа.  
И која. Она географска, што од самог почетка нико и не може да 
нам узме пошто се баш преко нас у ту Европу и улази, кроз наша 
врата; или она суштинска, саткана од рада и вредности.

И намерно то кажем - рада и вредности тим редоследом јер 
сам убеђен да само рад ствара вредности и да није могуће обр-
нуто. Прецизније, могуће је, али само када сам рад постане вред-
ност. И дубоко верујем да се тај рад рађа, да се њему учи, да се 
на њега људи навикавају само у земљи која му све подређује, и 
то од самог почетка, од васпитања и образовања до обезбеђи-
вања услова за нормалан и сигуран рад.

Дакле, до стварања односа са суседима и светом који ће омо-
гућити да ништа никада тај рад, кретање људи и капитала не 

прекине. Да му омогући да се шири и расте, повећава се у миру.
Конфучије је рекао да ако размишљаш о само једној години, 

треба да засадиш семе. Ако размишљаш о следећих десет, треба 
да засадиш дрво. А ако хоћеш да мислиш сто година унапред – 
учи људе.

Када се то преведе на наш живот, једно је јасно. Морамо да све 
то урадимо одједном. И  да засадимо и семе и дрво, и да учимо. 
И себе и људе. Сађењу нових вредности и раду на томе да оне 
никну. Да нам донесу плод. Онај са дрвета знања са којег ћемо 

да учимо.
Не постоји у мојој 

глави друга Србија у 
Европи од те. Ни дру-
га Европа у Србији. 
Зато што знам да то 
дрво знања и вред-
ности овде морамо да 
посадимо. Овде смо 
ми. Овде можемо да 
радимо, изградимо и 
створимо.

Овде је, и само овде 
наша будућност. Зато 
што Европа као по-
литичка и економска 
категорија, па самим 
тим и наше место у 
том савезу не зависе 
у потпуности од нас. 
Много веће бројке 
и већи интереси о 
томе одлучују. Они 
са великог запада и 
са великог истока. А 
ми, мали по броју, у 

средини, стишњени, можемо да будемо велики само по својим 
одлукама. Оним које се нас тичу. Оним којима се опредељујемо, 
на крају, за одређени европски модел.

Онај северњачки, централни, заснован на раду, њему пос-
већен, на стварању, тим радом, вишка вредности или онај на око 
удобни, који хоће четвородневну радну недељу, тринаесту и 
петнаесту незарађену плату, лењост и удобност које почивају на 
огромним дуговима и тврдњи да они никада не морају да буду 
враћени. Онај који не ствара ништа.

Ја сам се одлучио, Србија се одлучила гласајући на изборима 
за онај први. За рад и за учење. За окретање ка себи, за храброст 
која је за све то потребна. И то - данас. Са пуном свешћу о томе 
да сваки следећи дан, следећа година, деценије и векови почи-
вају баш на тој данашњој одлуци. Да будемо европски, радни на-
род. И да живимо у миру. Много више од двадесет година.

Зато на крају, без икакве лажне скромности и пренемагања, 
морам да вас у „Блицу” нешто замолим. Да ме о Србији будућ-
ности, о Србији 2036. године следећи пут питате за сто година.

Оно што будем урадио одговориће вам. Ако буде вредело. А ја 
верујем да хоће. Зато што Србија хоће. И може. И за тих дваде-
сет година биће сасвим јасно и добро видљиво.

Бићемо модерна и успешна земља. Радних и одговорних људи 
који се такмиче и побеђују најбоље. И који никада не траже из-
говоре. Много су нас коштали до сада.

БИЋЕМО ЗЕМЉА ЉУДИ 
КОЈИ НИКАДА И НИ ЗА 
ШТА НЕ ТРАЖЕ ИЗГОВОРЕ

БИЋЕМО ЗЕМЉА ЉУДИ 
КОЈИ НИКАДА И НИ ЗА 
ШТА НЕ ТРАЖЕ ИЗГОВОРЕ

Гост Београда био је и председник 
Владе Мађарске, Виктор Орбан, 

који је, после састанка са премијером 
Алексадром Вучићем, рекао да Србија 
има подршку Мађарске у евроинтегра-
цијама и да ова држава не прихвата да 
било ко блокира или отежава присту-
пање Србије ЕУ. Према његовим речима, 
за званичну Будимпешту, једино меро-
давно за напредак наше државе ка члан-
ству је оно што смо завршили у процесу 
интеграција, а не да ли се неко некоме 
допада или не. 

Двојица премијера разговарали су о 
дешавањима у региону и ЕУ, мигрантској 
кризи, економији, новим инвестицијама... 

„Разговарали смо о већем доласку 
мађарских инвеститора у нашу земљу и 
захвалан сам Орбану што је рекао да ћемо 
видети мађарске инвестиције, не само у 
Војводини и на северу, већ свуда“, рекао 
је Вучић.

Српски премијер истакао је и да наша 
земља неће имати никакав проблем да 
мађарске снаге пруже помоћ српским 
полицајцима и војницима на граници са 

Бугарском, на исти начин као што је та 
сарадња остварена на граници са Ма-
кедонијом.

Премијер Мађарске упозорио је да се не 
може искључити могућност погоршања 
мигрантске кризе и да државе Европе мо-
рају за то бити спремне. Нагласио је да 
Мађарска, и у вези са тим питањем, неће 
учинити ништа што би могло да угрози 
Србију. Премијери Вучић и Орбан догово-
рили су да се до краја године у централној 
Србији одржи заједничка седница влада 
Србијe и Мађарске.

Мађарска не прихвата да било 
ко блокира Србију на путу у ЕУ

Председник Казахстана, Нурсултан Назарбајев, боравио 
је у тродневној посети Београду, током које је разговарао са 
председником Томиславом Николићем и премијером Алек-
сандром Вучићем. Састанке су одржале и делегације две др-
жаве, а потписано је и пет међудржавних споразума. 

Председници Назарбајев и Николић потписали су зајед-
ничку изјаву о жељи за јачањем сарадње у оквиру међуна-
родних организација и продубљивању односа две земље, а 
потписани су и споразум о узајамној помоћи у кривичним 
стварима, екстрадицији, трансферу осуђених лица, учешћу 
Србије на Међународној изложби ЕКСПО 2017. године у 
Астани и сарадњи Покрајине Војводине и управе Алматин-
ског региона.

Назарбајев је одликовао председника Николића Орденом 
пријатељства уз поруку да је Србија велики пријатељ и парт-
нер те земље у Европи, а затим је у Новом Београду откривен 
споменик казахстанском песнику Жамбилу Жабајеву.

„Казахстан је богата земља и расположени смо да са-
рађујемо са вама. Ту смо да подржимо Србију у вези са на-
шим будућим пројектима. Желим  оснажену економску са-
радњу у области трговине, пољопривреде, медицине, фар-
мације...“, рекао је председник Назарбајев.

За јачу економску 
сарадњу СРБИЈЕ 
и КАЗАХСТАНА

Ауторски текст 
АЛЕКСАНДРА 
ВУЧИЋА 
за „Блиц”

Свечани дочек председника 
Владе Мађарске, Виктора 

Орбана, у Београду

Александар Вучић и Нурсултан Назарбајев, 
председник Казахстана

Председници Николић и Назарбајев полажу венац за споменик 
казахстанском песнику Жамилу Жабајеву



ВЕСТИ
СНС ИНФОРМАТОР 42/2016  |  15

Председница Скупшти-
не Србије, Маја Гојко-
вић, потписала је спо-
разум о сарадњи Пар-
ламентарне скупштине 
Црноморске економске 
сарадње и Интерпар-
ламентарне скупштине 
Заједнице независних 
држава која окупља би-
вше совјетске републи-
ке. Гојковић је споразум 

потписала с председницом Горњег дома Руског парла-
мента, Валентином Матвијенко, на маргини Европске 
конференције председника парламената у Стразбуру, 
коју је организовао Савет Европе. Споразум је потписан 
у оквиру шестомесечног председавања Србије Црномор-
ском економском сарадњом и има за циљ упостављање 
стабилности, јачања демократије, као и економског, кул-
турног и социјалног развоја.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПОЛИЦИЈА 
Важна улога Србије у мигрантској 
кризи

Потпредседник Владе Србије и министар унутра-
шњих послова, др Небојша Стефановић, састао се 
са делегацијом Парламентарног одбора за стабили-
зацију и придруживање, коју je предводиo посланик 
ЕП, Едуард Кукан, који је похвалио улогу Србије у 
мигрантској кризи и рад на преговарачким погла-
вљима. Стефановић је са представницима Парла-
ментарног одбора разговарао 
о питањима која се односе на 
миграције, сарадњу са суседним 
земљама, као и о приоритетима 
МУП-а и Поглавља 24.

ПРИВРЕДА
Инвеститори из САД улажу 
20 милиона €

До краја године амерички инвеститори 
уложиће у Србију око 20 милиона евра у ау-
то-индустрију и ИТ сектор, што ће отвори-
ти око 2.000 радних места, најавио је Горан 
Кнежевић, министар привреде. „Охрабрује 
што америчке компаније улазе у реинвести-
рање. Србија инвеститорима нуди уређен 
регулаторни оквир на којем се и даље ради, 
кроз смањење бирократских процедура, си-
гурније пословање и могућност подстицаја 
за улагаче“, рекао је Кнежевић.

ПОЉОПРИВРЕДА
Ускоро велика фарма 
свиња

Министар пољопривреде, Бранислав 
Недимовић, каже да 
се интензивно воде 
преговори са предста-
вницима немачке ком-
паније „Тенис“ о дола-
ску у Србију и да ће се 
резултати брзо видети.
„Суштина је изградња 
фарме у 2017. и 2018. 
години, где бисмо мог-
ли да имамо три до че-
тири хиљаде крмача. 
Иначе, Србија је од Ев-

ропског департмана за безбедност хра-
не добила похвалу за сузбијање и спре-
чавање ширења болести квргаве коже 
код говеда“, истакао је Недимовић.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Добра билатерална сарадња 
са Немачком
Министарка за европске интеграције, Јадранка 
Јоксимовић,каже да је добро што Немачка препознаје 
конструктивну улогу Србије у региону, поручивши да 
ће наша земља наставити да унапређује билатералне 
односе са Немачком. Истакла је да је за Србију веома 
значајна посета немачког министра спољних послова, 
Михаела Рота, и то одмах после формирања нове Вла-
де, јер показује континуитет добре билатералне сарадње.

ПРАВДА
Нови закони против корупције 
и криминала

Ускоро ће бити усвојене измене и допуне Кривичног за-
коника, као и нови Закон о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала и 
корупције, најавила је министарка правосуђа, Нела Кубуро-
вић. Биће ојачано Тужилаштво за организовани криминал, 
установљени регионални центри за борбу против корупције 
у вишим јавним тужилаштвима, усвојене нове методе рада 
полиције, тужилаштва и судова, а биће донет и Закон о по-
реклу имовине, који ће у антикорупцијску борбу увести и Пореску управу.

ОДБРАНА
Фабрика муниције у Узићима

Министар одбране, Зоран Ђорђевић, посетио је гра-
дилиште фабрике стрељачке муниције, вредно 89 ми-
лиона евра, у Узићима код Пожеге, и рекао да је у току 
прва фаза изградње, а да се очекује да први метак буде 
произведен 2017. године. Фабрика ће се простирати на 
више од 11.000 квадратних метара, запошљаваће 700 
људи, а део је пројекта развоја одбрамбене индустрије 
„Одбрамбено технолошка индустријска база Србије - 
Визија 2020“.

САОБРАЋАЈ
Потребно више радника на градилиштима

Представници Азвирта и Коридора Србије наја-
вили су да ће ауто-пут Љиг–Прељина на Коридору 
11 бити завршен до 31.октобра, а министарка грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана 
Михајловић, позвала је домаће подизвођаче да 
повећају број радника на градилишту, да ни тај рок 
не би био пробијен. „Ускоро ће бити донет подза-
конски акт који ће пооштрити избор подизвођача 
на великим пројектима, како више не би било ка-
шњења“, рекла је министарка Михајловић.

ЗДРАВЉЕ
Иновативни лекови на 
позитивној листи

Министар здравља, Златибор Лончар, 
најавио је да ће до краја године бити уведе-
ни иновативни лекови на позитивну листу 
и да се праве нови распореди и приоритети 
увођења тих лекова до 2020.године. „Струка 
ће оценити који лекови ће бити на тој лис-
ти. Приоритет су они који су најпотребнији и 
који имају најбољи ефекат“, рекао је Лончар, и 
истакао да има више од 100 захтева за увођење иновативних 
лекова, јер тај проблем није решаван више од четири године.

СПОРТ
Параолимпијци освојили девет 
медаља

Министар спорта и омлади-
не, Вања Удовичић, честитао је 
српском параолимпијском тиму 
на освајању девет медаља на Па-
раолимпијским играма у Рио де 
Женаиру. Наш тим чинило је шес-
наест спортиста који су се борили 
у стоном тенису, пауерлифтингу, 
стрељаштву, бацању чуња, бацању 
диска, бацању кугле и бацању ко-
пља. 

Међугодишња инфлација ће се по-
степено враћати у границе циљаног 
распона у првој половини следеће 
године, изјавила је гувернер НБС, 
Јоргованка Табаковић. Она је на 
представљању Извештаја о инфла-

цији за август 2016. године истакла 
да се у августу навршава четири го-
дине откако се налази на позицији 
гувернера и да је у том периоду ост-
варена ниска и стабилна инфлација 
у односу на ранији период. Разлог 

томе нису ефекти из међународног 
окружења, већ смањење унутра-
шњих неравнотежа и стабилан де-
визни курс динара, чиме је инфла-
ција сведена на ниво какав имају 
европске земље.

НАРОДНА БАНКА  

Инфлација као 
у европским 
земљама

Председница Народне скупштине саз-
вала је Прву седницу Другог редовног 
заседања Народне скупштине Републике 
Србије у 11. сазиву за 4. октобар, са 11 та-
чака дневног реда.

На дневном реду седнице јесте Пред-
лог закона о изменама Закона о финан-
сирању локалне самоуправе, који је под-

нела Влада Србије, као и Предлог одлуке 
о избору заменика јавног тужиоца, који 
је поднело Државно веће тужилаца.

Народна скупштина разматра и више 
предлога одлука о избору судија, који се 
први пут бирају на судијску функцију, по-
том Предлог одлуке о изменама Одлуке 
о утврђивању састава Парламентарног 

одбора за стабилизацију и придружи-
вање, као и Предлог одлуке о изменама 
Одлуке о избору чланова и заменика 
чланова одбора НСРС, Предлог одлуке о 
изменама Одлуке о избору чланова и за-
меника чланова одбора НСРС и Предлог 
одлуке о изменама Одлуке о избору чла-
нова и заменика чланова одбора НСРС. 

Сарадња са 
парламентарним 
скупштинама

Почело Друго редовно заседање
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СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских 
одбора СНС током 
претходног месеца за 
бољи живот грађана 
Србије

УВОДНИК БРИГА О ГРАЂАНИМА 
16  |  СНС ИНФОРМАТОР 42/2016

1

9
2

10

5

13

6

14

3

11

4

12

7

15

8

16

17

18

19

31

30

63

32

27
37

43

61

55

57

49

59

76

51

22

52

53

65

28

39

56

6247

41

64

73

69

77

75

71

58

60

24

38

36

44

42

26

40

33

34
23

45

35

46

50

66

20

54

25

21

48

72

68

67

74

70

78

29

С Н С 
ПАНОРАМА

92
91

89
88

90

82
81

79

80
85

84

83

87

86

СНС ИНФОРМАТОР 42/2016  |  17

6. КАЊИЖА
Тематски штандови
ОО СНС Кањижа константно организује 

штандове, разговарамо са грађанима и покуша-
вамо да им помогнемо. Пред почетак школске 
године делили смо ђацима школски прибор, 
у акцији на челу са покрајинском посланицом 
Гизелом Црквењаков. Организовали смо и ак-
цију дељења освежавајућих напитака у центру 
града.

7. БОР
Реновирање учионица
Обележен је Дан рудара и Дан РТБ Бор. У 

ОШ „Душан Радовић“ бетониране су стазе и 

степениште, а у продуженом боравку замење-
не су столице. У ОШ „3. октобар“ санирани су 
тоалети, постављене плочице, сређени плафо-
ни, замењена керамика, уређено шест учиони-
ца и фискултурна сала. У подручном одељењу 
школе у селу Лука санирани су мокри чворови и 
бетониране стазе. Дан младих обележен је три-
бином о перспективи младих, изложбом „Бор 
кроз време“ и перформансом „Ми смо екипа“. 

9. МАЈДАНПЕК
Вода стигла до засеока 

Близна и Завета
Општина Мајданпек пру-

жа финансијску подршку 
пољопривредницима и уд-
ружењима грађана. На ини-
цијативу ОО СНС, побољ-
шана је сарадња Општине 
са месним заједницама. 
Асфалтирана је деоница 
пута на излазу из града, а 
у Рудној Глави реновиран 
је Дом културе. Замењен је 
велики део цеви водовода 
„Бели извор“, па су коначно 
засеоци Близна и Завета до-
били редовно снабдевање 
пијаћом водом. Активисти 
СНС помагали су санацију 
просторија старе школе на 
Кршу. Лесково је уредило 
дечије игралиште. Под по-
кровитељством Општине, 
организована је Бачијада у 
Јасикову и манифестација 
„ОРФЕО“ у Мајданпеку. У 
свим селима санирају се не-
категорисани путеви.

10. КОВИН 
Хуманитарна акција
У Делиблату је органи-

зована хуманитарна акција 
прикупљања средстава за 
Дневни боравак за децу са 
посебним потребама. Ре-
довно одржавамо састанке месних одбора и 

ОО, и урадили смо комплетну ревизију члан-
ства.

13. МАЛО ЦРНИЋЕ
Помоћ поплављенима
Активисти ОО СНС Мало Црниће помагали 

су породицама које су биле угрожене у бујич-
ним поплавама изазваним обилним падави-
нама почетком августа. Наши активисти ук-
лањањали су муљ, шибље, грање, чистили ка-
нале и пропусте у насељима, избацивали воду 
из поплављених објеката…

14. МИОНИЦА
Санација клизишта, реновирање школа

Активисти ОО СНС Мионица редовно одр-
жавају састанке, обилазе чланство, деле “СНС 
Информатор” и разговарају са грађанима. 

11. ЛИПЉАН
Акција „Спојимо децу“

Преседник ОО СНС Липљан, Срђан Петковић, подржао је 
акцију OO СНС Липљан и Савета за бригу о старим лицима 
„Дружимо се обилазећи српске светиње“ и обезбедио превоз 
и храну за 150 пензионера који су посетили Високе Дечане и 
Пећку патријаршију. У Добротину је организована акција до-
бровољног давања крви, у којој је учествовало преко 30 волон-
тера и активиста СНС. Прикупљено је преко 20 јединица крви и 
испоручено Одељењу транзфузије КБЦ Приштина са седиштем 
у Грачаници. Око 500 деце са КиМ посетило је своје вршњаке 
у Републици Српској. Члан ИО СНС, Владета Костић, и члан 
ГО СНС, Срђан Петковић, присуствовали су свечаном пријему 
у Влади РС у Бањалуци, где су децу, наставнике и свештенике 
са КиМ дочекали председница Владе РС, Жељка Цвијановић, и 
председник Скупштине РС, Недељко Чубриловић. Ово је пета 
акција у оквиру пројекта „Спојимо децу Косова са децом Репу-
блике Српске“, који спроводи Одбор за помоћ Србима на КиМ.

12. ПРИШТИНА/ГРАЧАНИЦА
Летње дечије игре

Стотине малишана из Лапљег Села и околине учествовало је 
на Летњим дечијим играма у парку Дворац у Лапљем Селу. Meсец 
дана, сваког викенда, малишани су показивали умеће, знање и 
сналажљивост у разним играма, док су организатори обезбедили 
грицкалице, сокове и награде за највештије. Председник Привре-
меног органа Приштине са привременим седиштем у Грачаници, 
Љубинко Караџић, каже да је план био да игре трају месец дана, 
али да су због великог интерeсовања продужене још недељу дана.

1. AДА
Свеске за ђаке
Поводом почетка школске 

године, чланови ОО СНС Ада 
одржали су штанд у Молу и по-
делили деци свеске за успешан 
почетак наставе.

5. АПАТИН
Подела школског 
прибора
У организацији МО Апатин, другу го-

дину за редом, постављен је штанд на 
пијаци на ком су наши активисти роди-
тељима првака делили свеске и оловке. 
Акција подршке школарцима спроведена 
је и у МО Сонта, Пригревица и Свилојево.

У ОШ „Јан Колар“ у Селенчи стари 
подови замењени су новим ламина-
том на 802 м2, а средства су добијена 
од Министарства правде. Одржано 
је традиционално такмичење Бачки 
котлић, на којем је учествовала и Унија 
жена ОО СНС Бач. Настављена је прак-
са пријема грађана код председника 
Општине, уторком од 10 до 12 часова. 
Производна хала издата је у закуп и 
ускоро ће бити запослено 49 радника. 
Председник Општине, Драган Сташе-
вић, обишао је радове на реконструк-
цији водоводне мреже. Расписан је 
позив послодавцима за доделу субвен-
ција за запошљавање теже запошљи-
вих лица. ТО Општине Бач, у оквиру 
акције Хумано лето, на језеру Провала 
у Вајској, организовала је хуманитарни 
турнир у одбојци на песку и средства 
донирала за лечење деце.

4. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Отворен мост у Брђанима
Почела је градња фудбалског терена у 

Брусници. Председник Општине Горњи 
Милановац, Дејан Ковачевић, отворио је 
мост у Брђанима, на реци Дичини, који 
је срушен у поплави 2014. године. Проје-
кат је финансирала Канцеларија за упра-
вљање јавним улагањима, а средства је 
обезбедио Фонд солидарности ЕУ. Ом-
ладина нашег ОО посетила је осмочлану 
породицу Бараћ и најмлађим члановима 
уручила пакете са школским прибором.

2. АРАНЂЕЛОВАЦ
Нови производни погон

Премијер Александар Вучић отворио је погон за про-
изводњу стиропора у фабрици “Бекамент”, а Бојан Радовић, 
председник Општине Аранђеловац, нагласио је помоћ Владе 
Србије локалној самоуправи, кроз субвенције и пројекте, у вред-
ности од 20 милиона евра током четири године. На основу кон-
курса Комесаријата за избегле и миграције, шест породица из 
Аранђеловца добиће монтажне куће. У претходне три године, 
40 породица добило је монтажне куће или сеоска домаћин-
ства. Локални привредници, у претходних годину дана, уло-
жили су неколико десетина милиона евра у производне 
погоне и запослили преко 200 радника. Обележен је 
Дан града Аранђеловца, а Народни музеј органи-

зовао је Музејско дечије лето.

3. БАЧ 
Нови подови у школи у Селенчи

8. ИВАЊИЦА
Почиње градња Центра за дијализу
Одблокиран је рачун Центра за со-

цијални рад, уз ангажовање локалне са-
моуправе и разумевање Министарства за 
рад и социјалну политику. У току је замена 
цеви магистралног цевовода Лучка река-
Јавор. Радови, вредни више од 11 милиона 
динара, финансирају се из буџета Репу-
бличке дирекције за воде и Општине. По-
чиње градња Центра за дијализу у оквиру 
Дома здравља.

Премијер Вучић у обиласку 
фабрике „Бекамент“

Замена цевовода и уређење улица
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
Донирали смо пакете са намирницама и сред-

ствима за хигијену суграђанима који живе у тешким 
условима. Савет за правна питања пружа бесплатну 
правну помоћ. Председник Општине, Бобан Јанко-
вић, уручио је захвалницу представнику Амбасаде 
Јапана, који је са представником Министарства 
здравља, донирао Дому здравља санитетско во-
зило и опрему. Захваљујући Влади Србије, асфал-
тиран је пут до родне куће војводе Живојина Ми-
шића у Струганику. Санирана су бројна клизишта. 
Реновиране су школе у Дучићу и Рајковићу, кров је 
замењен на школи у Буковцу и реновирана је сала 
школе у Брежђу. Под покровитељством Општине, 
одржани су Врујачки извори у Бањи Врујци.

15. БАТОЧИНА
Мере штедње
После преузимања општинске власти и дуго-

вања у износу годишњег буџета, нова власт на челу 
са СНС-ом, започела је са озбиљним мерама ште-
дње како би створила услове за развој Општине. 
Ребалансом буџета смањена су средства намење-
на спорту за 7,7 милиона динара и преусмерена у 
инфраструктуру и субвенције за пољопривреду. 
Председник Општине, Здравко Младеновић, запо-
чео је са праксом пријема грађана. 

20. ЋУПРИЈА
Нова фабрика
Потписан је уговор о закупу пословног прос-

тора некадашњег графичког предузећа „Мла-
дост“ због отварања фабрике „Тибет мода“, 
што је прва инострана инвестиција у Општини 
Ћуприја. Производња почиње крајем септем-
бра, а за почетак биће запослено 250 радника. 
Влада Србије уступила је Општини Ћуприја, 
без накнаде, право својине над главним и по-
моћним фудбалским стадионом „Морава“, 
чиме су створени услови за градњу савреме-
ног атлетског стадиона. Завршена је прва фаза 
асфалтирања саобраћајнице у новој индус-
тријској зони. Завршава се градња тротоара у 
Улици Милице Ценић и тротоара од Минело-
вог насеља до штампарије „Младост“.

21. НИШ
Посланица разговара са грађанима
Народна посланица Јелена Жарић Коваче-

вић, у просторијама ГО СНС Ниш, разговара са 
грађанима у циљу остваривања њихових права 
и решавања проблема. Одржан је хуманитарни 
турнир у кошарци “И ја се борим” у организа-
цији ГО Пантелеј.

22. ПИРОТ 
Садња зимзелених садница
Активисти ОО СНС Пирот, свесни значаја 

очувања природе, још једном су покренули 
акцију садње зимзеленог дрвећа, овог месеца 
у Гњилану, где су засадили више десетина сад-
ница испред Дома. 

23. НОВИ ПАЗАР
Заштита од поплава
Помоћница градоначелника Драгана 

Гаровић и чланови градске управе посе-
тили су Туристичко-угоститељску школу, 
у којој су обновљени кров, подови и ок-
речене учионице. Уређује се шеталиште и 
продубљује корито реке Рашке низводно 

од Царске ћуприје, као и Бањске и Де-
жевске реке узводно од ушћа у Рашку, 
чиме ће се спречити плављење индус-
тријске зоне и насеља. Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација 
одобрило је пројекат ревитализације За-
падног бастиона Новопазарске тврђаве и 
изградњу летње позорнице, који је преда-
ла ТО Новог Пазара. 

24. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Реконструкција Улице Бате Булића
Заменик председника Општине Петро-

вац на Млави и потпредседник ОО СНС 
Петровац на Млави, Горан Ристић, оби-
шао је радове на замени дотрајалог топ-

ловода у Улици Бате Булића. Ово је прва 
фаза у реконструкцији комплетне улице 
и биће промењено 212 метара топловод-
них цеви. Крајем септембра почиње друга 
фаза и адаптација шеталишне зоне. 

25. РУМА
Хуманост на делу
Чланови поп-групе Амадеус бенд, који су 

одржали концерт на Градском тргу у Руми, у 
договору са челницима Општине Рума, одре-
кли су се дела хонорара у хуманитарне сврхе и 
донирали  средства за измирење дуга за струју 
породици Ђорђа Љубинковића из Буђановаца, 
која живи у тешким материјалним условима.

17.17.17.

16. ОПОВО
Акције чишћења и уређења
Након што је председник Општине, Зоран Тасић, поз-

вао привредне субјекте и грађане да помогну локалној 
заједници, организован је велики број акција. У склопу 
уређења паркова, офарбане су клупе и монтиране нове 
канте за смеће, очишћене непрегледне улице и кишни 
канали, реновирана фонтана у Опову. На бетонираном 
пијачном платоу у Баранди, постављено је осам нових 
тезги, као и клупе и столови за летњиковац који ће 
се користити као учионица у природи, летња спорт-
ска свлачионица и одмориште за мештане. Поводом 
Дана Баранде, Савет МЗ организовао је полагање венца на споменик народном хероју Олги 
Петров. Одржана је осма сефкеринска Пасуљијада. Очишћена је дивља вегетација у дво-
ришту Здравствене станице Баранда и Удружења параплегичара и квадриплегичара Опово, 
уређен је приступни пут ка баранђанском гробљу, а решен је и проблем крађе и скрнављења 
гробних места на Малом гробљу у Опову. Председник Општине обезбедио је лопте и мреже 
за голове за рекреацију деце. Удружење младих организовало је турнир на песку, ролеријаду, 
рок концерт, екскурзију и рафтинг на Ибру. Сефкерински Мото клуб организовао је четврти 
мото скуп. ЈП Младост набавило је комбиновану грађевинску машину, чиме проширује спек-
тар радова које може само да реализује. Организована је шеста Тамишка еко регата. Успешно 
се спроводи акција скидања усева са узурпираног земљишта, као и уређење атарских путева.

19. БЕЧЕЈ
Реконструкција Трга ослобођења
Започела је реконструкција пута Бечеј-Бачко Петрово Село, у дужини 

од 2,1 километра. Председник Општине Бечеј, Драган Тошић потписао је 
уговор о реконструкцији пешачког платоа на Тргу ослобођења, а радови 
почињу у септембру.

26. ТРГОВИШТЕ
Прва фабрика после више од 20 година
Отворена је нова фабрика за производњу пчеларске опреме која 

ће запослити 30 људи, што је први производни погон у Трговишту 
после више од 20 година. Регионална развојна агенција Златибор, 
кроз Програм развоја приватног сектора, финансираног од стра-
не Швајцарске агенције за развој и сарадњу, спровела је програм 
подршке за незапослене у сектору пчеларства. Општина је препо-
знала успешност модела подршке и суинвестирала подршку за 40 
младних пчелара-почетника у започињању посла са 15 кошница, а 
истовремено је и решила административне проблеме како би ство-
рила предуслове за нову инвестицију. 

„Победама се поносимо, жртве при-
нете на олтар слободе не заборавља-
мо, а садашњост и будућност видимо 
у пријатељству и сарадњи и са држа-
вама против којих смо војевали - ни-
када не освајајући туђе, увек бранећи 

своје”, рекао је председник Србије, 
Томислав Николић, на обележавању 
100. годишњице Кајмакчаланске бит-
ке.

„Србија се данас уздиже, напре-
дује. Не напуштајући слободарс-

ке идеје које су у гену нашег бића, 
изграђујумо добре односе са свим 
земљама света, и искрено смо пос-
већени очувању и изградњи мира 
свуда у свету“, нагласио је председ-
ник Николић.

Србија се уздиже
Обележевање 

100 година од 
Кајмакчаланске 

битке

Акција уређења центра Баранде

Погон за производњу пчеларске опреме

18. НОВА ВАРОШ
Оживљавање индустријског комплекса
Општина Нова Варош купила је погон бивше фабрике обуће „Златар“, а фирма „Sl stile shoes“ 

јавила се као заинтресована да закупи погон и покрене производњу горњих делова обуће. На-
мера локалне самоуправе је да и преостали простор у Обућари и некадашњем индустријском 
комплексу у Кокином Броду понуди домаћим и страним инвеститорима. У Драглици је одржана 
14. Сеоска олимпијада, а у Новој Вароши друге Радничко-спортске игре. Влада Швајцарске, ЕУ и 
Влада Србије, преко програма ЕУ Прогрес, финансирали су више пројеката од јавног интереса, а 
као последња донација стигло је возило „шкода“ за инспекцијске службе. Председници општина 
Нова Варош и Ивањица, са начелником Генералштаба, Љубишом Диковићем, присуствовали су 
обележавању 140. година од Јаворског рата. Приведен је крају пројекат Центра за социјални рад 
„Заједно кроз треће доба“ у оквиру којег је 60 старих особа користило услугу помоћи у кући.



СНС ПАНОРАМА БРИГА О ГРАЂАНИМА
СНС ИНФОРМАТОР 42/2016  |  21

Н
ас

та
ва

к 
на

 2
6.

 с
тр

ан
и

27. СОКОБАЊА
Са грађанима на променади
Чланови ОО СНС Сокобања одржали су 

штанд на Сокобањској променади, разговарали 
са мештанима и са туристима, поделили стра-
начки промотивни материјал и симболичне 
поклоне. Наш одбор, на челу са повереником 
Владимиром Миловановићем, присуствовао је 
Шестом сабору фолклора у Реснику. 

28. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Обезбеђен школски прибор
Чланови ОО СНС Сремски Карловци обезбе-

дили су школски прибор за најмлађе суграђане 
из породица које су суочене с материјалним 
тешкоћама. Средства за набавку прибора обез-
бедили су повереник ОО, др Богдан Живано-
вић, и Ненад Миленковић, председник Општи-
не Сремски Карловци, и поручили да ће помоћ 
бити обезбеђена пре почетка сваке школске 
године.

29. НЕГОТИН 
Асфалтирање улица
У току је реконструкција Улице Стефаније 

Михајловић у дужини од 340 метара, а поред 
тротоара и пресвлачења асфалтом, уредиће се 
и водоводна мрежа и кишна канализација. Гра-
ди се кишни канал који спаја овај део града са 
насељем Борска, чиме се решава дугогодишњи 
проблем задржавања воде. У МЗ Плавна ас-
фалтирана је деоница у дужини од једног ки-
лометра која води до школе, а у МЗ Малајница 
деонице у дужини од једног километра. 

30. МАЛИ ЗВОРНИК
Добровољно давање крви
У оквиру манифестације “Дрина је смисао 

живота“, на плажи у Сакару спроведена је 
акција добровољног давања крви, у којој су 
учествовали чланови ОО СНС Мали Зворник. 
Завршава се санација клизишта на путу Лоз-
ница-Љубовија. Асфалтирано је више путева 
у сеоским МЗ. Унија жена имала је представ-
нице у Ваљеву на форуму „Пројекти као алат 
и средство за подизање капацитета локалних 
заједница, привредних субјеката и организа-
ција цивилног друштва”. Чланице Уније жена 
представиле су сувенире које су израдиле, 
заједно са чланицама удружења “Незаборав”, 
у радионици за особе са посебним потребама. 

31. ВЛАДИМИРЦИ 
Прикупљање гардеробе
Чланови ОО СНС Владимирци учествовали 

су у хуманитарној акцији прикупљања гардеро-
бе за социјално угрожену децу, у сарадњи са 
Центром за социјални рад.

33. ШИД
Дечије радионице
У оквиру Винарских ноћи, 

поред програма у органи-
зацији Културног центра 
и Општине Шид, активис-
ткиње Уније жена изложиле 
су рукотворине, а новац од 
продаје поделиле су со-
цијално угроженим породи-
цама. Просветни радници, 
активисти наше странке, 
организовали су низ дечијих 
радионица на платоу Кул-
турно-образовног центра. У 
покривању црквене сале у 
Батровцима учествовале су 
црквене општине Батровци 
и Илинци, и активисти ОО 
СНС Шид. Чланови нашег 
ОО омогућили су изградњу прилаза за инвалиде 
и мајке са децом у Привиној Глави. Чланице Уније 
жена имале су штанд са домаћим колачима током 
Етно дана.

34. БАБУШНИЦА
Обнова сеоских путева
Реконструисани су путеви у селима Јасенов 

Дел, Вучи Дел, Студена, Стрелац, Масуровци, 
Радошевац, Дол, Брестов Дол и Грнчар. При-
води се крају друга фаза уређења центра Ба-
бушнице, а у току је градњалетње позорнице 
и фонтана. Почињу радови на атарском путу 
Вава-Калуђерево-Радошевац.

35. ЖАБАЉ
Ускоро нова јавна расвета
Активисти ОО СНС Жабаљ очистили су пут 

између Жабља и Госпођинаца. Општина је 
закључила  уговор о јавно-приватном партнер-
ству са конзорцијумом предузећа, који пред-
води „ЕНЕФ енергетска ефикасност“, ради до-
бијања нове јавне расвете. Председник Општи-
не, Чедомир Божић, сваке среде, од 8 до 15 
часова, прима грађане. СНС је остварила апсо-
лутну победу на изборима за савете МЗ – свих 
40 места. Општина је финансирала боравак 
најуспешнијих средњошколаца на Егеју. Око 
80 наших активиста, заједно са председником 
Општине, очистило је деоницу пута од Бачког 
Градишта до Жабља, дугу око 20 километара. 

36. ВРАЊЕ
Брига о социјално угроженима
Савет за социјална питања ГО СНС Врање ре-

ализовао је 10 хуманитарних акција. Подељени 
су  пакети са храном, хемијом, средствима за 
хигијену, одећом и обућом, дечијом храном. Ак-

тивисти су посетили Боривоја Цветковића који 
живи сам, без средстава за живот, адаптирали 
му унутрашњост куће и обезбедили свакоднев-
но доношење хране. Уз помоћ председника Са-
вета за социјалнa питања, Цветковић је почео да 
ради у предузећу „Традиција југа“. Чланови овог 
Савета и начелник Пчињског округа уручили су 
донације Дечијем и Гинеколошком одељењу 
Опште болнице Сурдулица, као и кишне ка-
банице и гумене чизме за пољопривреднике. 
Поводом Међународног дана сиромашних, чла-
нови Савета делили су флајере и разговарали 
са грађанима. У току је акција поделе школског 
прибора и зимске гардеробе. Чланови Савета 
наставили су акцију мерења крвног притиска 
старијим особама, а подржали су и акцију про-
вере здравственог стања грађанима у ромском 
насељу Горња чаршија. 

38. ЛУЧАНИ 
Чишћење после Сабора
Чланови ОО СНС Лучани, после Драгачев-

ског сабора трубача, заједно са радницима ЈКП 
„Комуналац“ чистили су улице Гуче и корито 
реке Бјелице. 

39. РАЧА
Реконструкција путева
СО Рача донела је одлуку да Општина, као 

оснивач, може обезбедити додатна средства 
за финансирање Дома здравља. ЈП Дирекција 
за изградњу расписала је јавну набавку за ре-
конструкцију пута у МЗ Велико Крчмаре-засеок 
Срећковићи, за ревитализацију пољских путе-
ва и одржавања јавне расвете. Реконструише 
се пут у МЗ Сепци и местимично поправља ко-
ловоз. Чланови Форума младих ОО СНС раде 
на ревизији чланства. СО Рача склопила је са 

НСЗ уговор о запошљавању 14 лица и још пет 
геронтодомаћица. 

40. ЛАЈКОВАЦ
Награде за најбоље ђаке и студенте
Низом манифестација обележени су Дани 

Лајковца. Председник Општине, Андрија 
Живковић, уручио је ђацима генерације лаптоп 
рачунаре, вуковцима таблет рачунаре, а нај-
бољим студентима веће стипендије. Општинско 
руководство помогло је одржавање хуманитар-
ног турнира у малом фудбалу, у организацији 
удружења „Моја Боговађа“, са којег је при-
ход дониран за изградњу хемато-онколошког 
одељења. Асфалтиран је пут у МЗ Јабучје, а у 
току су радови на хлорном постројењу за пре-
раду пијаће воде. Културни центар организовао 
је биоскоп на отвореном у Лајковцу и у селима. 
Асфалтирана је Улица Војислава Илића у Село 
Лајковцу. Општина је издвојила 500.000 дина-
ра за куповину аутоседишта за бебе и 200.000 
динара за хоризонталну и вертикалну сигнали-
зацију око школа. Председник Живковић и за-
меник Ненад Џајевић организују пријем грађана 
сваке друге суботе.

41. КРАЉЕВО 
Хуманитарна журка
Савет за популацију бригу о деци породици 

и социјална питања и Савет за младе ГО СНС 
Краљево организовали су хуманитарну журку, 
а приход од улазница поклонили су Данилу Јо-
ванову.

42. КРУШЕВАЦ
Изградња паркинга
Одбор за добровољно давање крви ГО СНС 

Крушевац организовао је акцију добровољног 
давања. Члан Председништва СНС, Братислав 
Гашић, обишао је радове на паркингуна Багда-
ли. Уређује се пут Коњух-Брајковац, у новој и 
старој Балшићевој улици, на две деонице пута 
Бован-Пасјак, на мосту код манастира Наупаре, 
на путу Себечевац-Купци и на кружном току и 
кроз МО Расадник. Омладина ГО СНС Круше-
вац делила је „СНС Инфораматор“ на тргу Ко-
совских јунака. 

43. УЖИЦЕ
Акција давања крви
У просторијама ГО СНС Ужице одржана је 

акција добровољног давања крви, коју је орга-
низоваo Завод за трансфузију крви Опште бол-
нице. Ужички напредњаци сваке године нај-
мање једном организују овакву акцију, а овога 
пута крв је дало 35 добровољаца.

44. ВРБАС
Нови кров зимског базена
Редовно се одржавању сва 24 дечија игра-

лишта, а граде се игралишта у Бачком Добром 
Пољу и Савином Селу. Завршава се градња 
крова зимског базена Центра за физичку кул-
туру “Драго Јововић”, а прикупљају средства и 
за постављање ђакузи каде и парног купатила. 
Милан Глушац, председник Општине, примио 
је руководство мађарске Општине Гедер, у ок-
виру сарадње са КУД “Карољ Сирмаи”. Циљ је 
да се заједничким снагама приближимо фон-
довима ЕУ. Постоји могућност да се бицик-
листичком стазом повеже археолошко нала-
зиште Шуваков салаш са Шлајзом, док партне-
ри из Мађарске желе да реконструишу спомен 
кућу у свом граду. Министарство омладине и 
спорта определило је средства за изградњу 
бине на отвореном. Центар за физичку кул-
туру био је домаћин Фестивала воде “О води 
на води”. Екипе ЈКП „Комуналац“ уклањале су 
растиње са пешачке стазе уз ограду градског 
гробља.

45. ЛЕБАНЕ
Чишћење травњака и улица
Чланови ОО СНС Лебане учество-

вали су у чишћењу травњака и улица, 
и уклањању страначких паноа зале-
пљених у току предизборне кампање. 
Такође, активни смо у разговорима са 
грађанима и обиласцима старијих су-
грађана.

46. ЛЕСКОВАЦ
Спортска хала за Велику Грабов-

ницу
Представнице Форума жена ГО СНС 

Лесковац поклониле су лаптоп рачу-
нар Горану Зрнићу, апсолвенту Висо-
ке технолошке уметничке струковне 
школе у Лесковцу, који живи у храни-
тељској породици. Још једна генера-
ција вуковаца средњих школа отишла 
је на наградну екскурзију, коју другу 
годину за редом организује Град, пре-
ко Канцеларије за младе. Мештани Ве-
лике Грабовнице добили су спортску 
халу, у чије уређење је Град уложио 
4,4 милиона динара. Градоначелник 
Лесковца, Горан Цветановић, четвр-
ти пут у овој години разговарао је с 
Лесковчанима у Градској кући.

47. ПЕЋИНЦИ
Добровољно давање крви
У акцији добровољног давања, одр-

жаној у просторијама СНС у Шиманов-
цима, крв су дали чланови пећиначког 
одбора, међу којима и председница 
Општине, Дубравка Ковачевић Субо-
тички. Учествовали смо у акцији “Чеп 
за хендикеп”, у којој се продајом при-
купљених чепова од пластичне амбала-
же обезбеђује новац за куповину инва-
лидских колица за параплегичаре. 

48. ЗРЕЊАНИН
Акција „Ако пијем, не возим“
Чланови Уније младих ГО СНС Зрењанин, у 

сусрет манифестацији Дани пива, спровели су ак-
цију „Ако возим - не пијем, ако пијем - не возим” 
и делили промотивни материјал. Председница 
Савета за економска питања, Станислава Јаноше-
вић, положила је заклетву и добила мандат Српс-
ке напредне странке у Скупштини Србије.

49. ВРШАЦ
Отворена савремена пијаца
Четврти МО организовао је акцију са-

купљања чепова као подршку кампањи “Саку-
пи хумани чеп”. Вршац је међу првим градови-
ма у Србији увео бесплатни превоз за особе са 
инвалидитетом и ангажовао два специјално 
опремљена комби возила. Народна посланица 
Тања Томашевић Дамјановић, два пута месеч-
но, разговара са грађанима у Градској кући. 
Градоначелница Драгана Митровић, у сарадњи 
са чланицом Градског већа за образовање и 
просвету, Марианом Голомеић, организовала 
је пријем за најбоље основце и средњошколце. 
Почело је исцртавање хоризонталне сигна-
лизације у целом граду. Одржан је 19. међу-
народни фестивал фолклора Вршачки венац. 
Најављено је отварање Канцеларије за особе 
са инвалидитетом. Пуштена је у функцију нова 
Агрико пијаца, изграђена према највишим ев-
ропским стандардима, из фондова ЕУ намење-
них прекограничној сарадњи Србије и Руму-
није. Министар Александар Вулин и градона-
челница Драгана Митровић посетили су дечије 
одмаралиште Црвеног крста на Вршачком бре-
гу, где распуст проводе малишани из социјално 

угрожених породица. Уљмани су прославили 
сеоску славу. Градоначелница Митровић ор-
ганизовала је пријем за вршачке олимпијаце и 
доделу плакета.

51. БАЧКА ПАЛАНКА
Нова конференцијска сала
Обележен је међународни Дан младих и от-

ворена је нова конференцијска сала. Председ-
ник Општине, Бранислав Шушница, угостио је 
Миленка Зорића, освајача сребрне олимпијске 
медаље у кајаку двоседу на 1000 метара, и уру-
чио награде, а организован је и свечани дочек 
на платоу у центру града за олимпијце. 

52. КУЛА
Реконструкција Пионирског дома
Ученици ОШ “Иса Бајић” и рекреативци свих 

генерација поново могу да користе спортски 
терен у кругу Пионирског дома у Кули. Након 
вишедневних активности чланова МО СНС, 
очишћен је овај запуштени простор, реновиран 
фудбалски мини-пич терен са вештачком тра-
вом, замењена је и офарбана ограда око терена 
и постављена ограда око Пионирског дома. У 
Улици Маршала Тита уклоњено је дотрајало 
дечије игралиште, а у плану је постављање и 
опремање новог. ОО СНС Кула организовао је 
акцију сређивања клупа, уређења и чишћења 
центра Црвенке и Колоније.

53. СЕНТА
Помоћ за самохрану мајку
Активисти ОО СНС Сента обишли су са-

мохрану мајку са петоро деце и поделили су им 
пакете са намирницама, школским прибором, 
средствима за хигијену, слаткишима. Поводом 
почетка школе, малишанима смо делили при-
бор, свеске и оловке на штанду код градске 
пијаце у Сенти и у Горњем Брегу.
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32. ЗАЈЕЧАР
Бесплатан превоз за 
труднице, децу и старе
Градско веће усвојило је иницијативу Фо-

рума жена СНС да труднице, деца до шест го-
дина и старији од 70 имају бесплатан градски 
и приградски аутобуски превоз. Чланови ГО 
СНС Зајечар очистили су и уредили околину 
котлујевачког Дома културе. У акцији добро-
вољног давања прикупљено је 30 јединица 
крви. Двориште ОШ „Хајдук Вељко“ уређено 

је и спремљено за почетак нове школске го-
дине. На Поповој плажи поправљен је дрвени 
пешачки мост. Савет МЗ Гамзиградска Бања, 
у сарадњи са Специјалном болницом, а уз 
подршку Градске управе и ЈКП „Хигијена“, 
организовао је уређење и чишћење бање. 
На пружном прелазу Вражогрначка рампа 
поново раде чувари који рукују браницима. 
Град Зајечар и немачка организација „Хелп“ 
потписали су уговор о подршци микро биз-
нису у Србији. Захваљујући средствима ЕУ, 
на локалитету Феликс Ромулијана отворен 

је Мултимедијални центар за посетиоце. 
Направљена су паркинг места за мотоцикле 
на шест локација у центру. Ревитализују се 
атарски путеви у 15 МЗ. Град је организо-
вао пријем за школараце који су на Дечијој 
школској олимпијади у Београду освојила 
прво место. У близини ОШ „Хајдук Вељко“ у 
Звездану урађен је пешачки прелаз, приступ-
ни тротоари… Уз подршку Града и Савета 
МЗ, мештани Великог Јасеновца заменили су 
цреп на крову Дома културе, поставили тен-
ду, бехатон плоче и летњу позорницу.

50. КОВАЧИЦА
Српско-словачки међународни камп
Почиње са радом Дневни боравак за особе са ин-

валидитетом, а радници Цeнтра за социјални рад 
похађали су обуку за рад. Обележени су Дани Па-
динe и 210 година од доласка Словака у ово мeсто. У 
Црeпаји је одржан Еко караван, а у Дебељачи је про-
слављена слава католичкe црквe Вeлика Госпојина. 
У оквиру прославe славe у Црeпаји, Дом културe и 
МЗ организовали су кувањe рибљe чорбe, а одржан 
је и Уздински котлић. Деца из Србије отпутовала су у 
Српско-словачки мeђународни камп, у организацији 
Цeнтра за социјални рад и Евангeлистичкe црквe из 
Подлужана. Одржана је ликовна колонија општин-
скe организацијe инвалида рада у Падини. Пуштeна 
јe у рад рeконструисана чeсма у цeнтру Црeпајe и 
додељена су признања заслужним Црeпајцима. КУД 
„Свeти Сава“ организовало јеманифeстацију „Игром 
и пeсмом кроз Црeпају“. У Галeрији наивнe умeт-
ности прeдстављeна је јапанска наивна умeтност. 
Замeник прeдсeдника Општинe, Јан Хусарик, орга-
низовао је пријeм за Изабeлу Лупулeску и Филипа 
Радовића, освајачe шeст мeдаља на Балканском шам-
пионату, и Николаја Лупулeскуа, трeнeра јуниорскe 
рeпрeзeнтацијe Србијe.

Реконструкција школске 
зграде после 40 година
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Миленко Јованов изабран је за једног од 
потпредсеника ГО СНС, после Изборне 
скупштине и седнице Главног одбора у 
мају 2016. године, а о свом потпредсе-
дничком ангажману за „СНС Информа-

тор“ каже да је на свим потпредседницима и на свим 
члановима Странке да ураде све што могу 
како би допринели постизању резулта-
та, који ће омогућити да свако ме-
сто у Србији постане пристојно 
и нормално место за живот. 

- Ово није фраза, него је 
заиста дошло време да 
Србија поново буде оно 
што је некада била – 
модерна, уређена и ус-
пешна држава, а то је 
могуће само ако сва-
ко од нас посвећено 
буде радио на томе. И 
то поправљање креће 
од сопствене куће, 
сопствене улице, села, 
општине... Зато је ва-
жно да се сваки задатак 
који се стави пред нас, као 
чланове СНС, изврши на нај-
бољи могући начин.

Како мислите да може најбоље 
да се искористи Ваша енергија? 

Колика је одговорност на Вама?
- На Скупштини странке свим потпредседницима указа-

но је огромно поверење. То се посебно односи на мене, јер 
сам, ипак, рекао бих ниоткуда, дошао на место потпред-
седника највеће странке у Србији. Никада нећу дозволити 
себи да такво поверење изиграм или разочарам оне који 

су ми га указали. То бих доживео као огроман 
лични пораз. Енергија сваког од нас тре-

ба да буде усмерена, као што сам већ 
рекао, ка постизању резултата, 

који ће нам омогућити не власт 
ради власти, јер је такав 

приступ и готово уништио 
Србију, него као оруђе 
за поправљање живота 
грађана Србије и понов-
но подизање и јачање 
наше државе.
У исто време, Ви сте 
и покрајински посла-
ник. Да ли постоји 
разлика у раду новог 

сазива Скупштине АП 
Војводине и оних пре-

тходних, када је већину 
посланика имала Демо-

кратска странка?
- Наравно. Најпре кроз пос-

већеност посланика владајуће 
већине. Ми смо у протеклом манда-
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странке у Србији. Никада нећу дозволити 
себи да такво поверење изиграм или разоча-

рам оне који су ми га указали. Енергија сваког 
од нас треба да буде усмерена ка постизању 

резултата који ће нам омогућити не власт 
ради власти, јер је такав приступ и гото-
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Србије 

Демократска странка успела је да 
уништи готово све привредне гиганте 
у Војводини - у Кикинди, Зрењани-
ну, Новом Саду, Сомбору, Суботици, 
да опустоши две банке и три фонда, 
да потроши силне милијарде и да, на 
крају, остави дуг од 9,2 милијарде ди-
нара. Наду даје чињеница да је Влада 
Александра Вучића затекла Србију 
у још тежој ситуацији, али да данас, 
само четири године касније, Србија 
постаје економски све снажнија, 
каже Миленко Јованов, 
потпредседник Главног одбора  СНС

Опорављамо Војводину после жутих „стручњака”

Важно је да немамо 
покрајинску власт која изазива 
унутрашње конфликте

Да ли сте задовољни сарадњом покрајинске и републичке власти?
- Тек ће се видети колико су грађани Србије који живе у Војводини 

изгубили због политикантског инаћења и сукобљавања Пајтићеве вла-
сти са Владом Србије. Зато је најважније да више немамо покрајинску 
власт која изазива унутрашње конфликте и тензије у Србији. Србији је 
неопходна стабилност и на спољном и на унутрашњем плану, како би 
наставила економски опоравак и раст. Такође, важно је да више немамо 
покрајинску власт која, када је видела да баш неће ићи лако да Војво-
дина иде из Србије, покушала да Србију избаци из Војводине и направи 
војвођанску полицију, уместо српске, војвођанску академију наука, 
уместо српске, војвођанску пореску управу, уместо српске... За грађане 
је важно што сада имамо прилику да заједничким радом и залагањем 
локалних самоуправа, покрајине и републике реализујемо циљеве који 
ће довести до конкретног побољшања у њиховом животу. Ти циљеви ће 
се свакако односити на инвестиције и радна места, али и на инфраструк-
туру – путеве, канализацију, водоводе, поправљање стања у здравстве-
ним установама, школама... Речју, поправљање сваког сегмента живота 
грађана, уз, наравно, поштовање одређених приоритета.

ту, као опозиција, неколико пута заустављали седнице 
због недостатка кворума, јер се посланици ДС разбе-
же по згради чим прође први сат заседања. Нама се 
то не дешава, јер су посланици свесни посла који је 
пред њима и одговорности према људима који су их 
бирали. Нико није биран за посланика да би пио кафу у 
бифеу, или да би искористио седницу да обиђе фами-
лију, или обави шопинг у Новом Саду, него да својим 
радом поправи ужасно стање које нам је остављено. 
Са друге стране, грађани који прате рад Скупштине АП 
Војводине имају прилику да чују из прве руке какво 
је стварно стање у бројним локалним самоуправама у 
Војводини, за које су нас раније посланици ДС убеђи-
вали да је дивно, малтене као у Швајцарској. Истина је, 
нажалост, потпуно обрнута. И најзад, ми се, насупрот 
бившој већини ДС и ЛСВ, држимо закона „к`о пијан 
плота“. Они су важеће прописе доживљавали више 
као декор и важнија им је била сврсисходност, нарав-
но гледајући из њихове перспективе, него рад у складу 
са правилима.

Какве промене су потребне Војводини?
- Најважнију промену смо извршили - политичку, легал-

ну и легитимну промену једне корумпиране касте која је 
16 година сиромашила Војводину, док се сама богатила. 
Сада нас чека оно што је најтеже, али најважније – проме-
на система. Под тим подразумевам да је потребно на дру-
гачији начин организовати рад покрајинских институција, 
разградити давно успостављени систем корупције, који је 
формиран и хоризонтално, и вертикално од Бановине, до 
најмањег села, и зауставити постепено удаљавање Војво-

дине од Србије. Наравно да Војводина припада подједнако 
сваком оном ко на њеној земљи подиже потомке и у њеној 
земљи сахрањује претке, али се мора зауставити пракса 
да се српски карактер Војводине, који је и историјски, и 
политички, и демографски, гура у страну, сакрива и на-
силно мења. Мислим да и у политичком, и у симболичком 
смислу, тај посао започиње усвајањем традиционалних 
симбола АП Војводине.

Познати сте по гласном и честом прозивању Боја-
на Пајтића због разних финансијских махинација у 
Покрајини. Колико је времена потребно да се попра-
ви све оно што је ДС лоше урадила у Војводини?
- На Покрајинској влади, али и на свима нама је да 

радимо и да се трудимо да то време буде што краће. 
Ти жути „стручњаци“ успели су да униште готово све 
привредне гиганте у Кикинди, Зрењанину, Новом Саду, 
Сомбору, Суботици, две банке и три фонда, да потроше 
силне милијарде и да, на крају, оставе дуг од 9,2 ми-
лијарде динара. Ипак, наду даје чињеница да је Влада 
Александра Вучића затекла Србију, такође након вла-
сти ДС, у још тежој ситуацији – земља је била пред бан-
кротством, а данас, само четири године касније, Србија 
је сваким даном економски све снажнија, подижу се 
плате и пензије, имамо суфицит у буџету, а трендови 
показују да се раст српске економије може очекивати 
и у наредним годинама. Захваљујући тим резултатима, 
и уз домаћинско и одговорно понашање у покрајинској 
администрацији, мислим да можемо у неком, релативно 
кратком временском периоду, очекивати и опоравак се-
верне српске покрајине.
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После месец дана поставке у бе-
оградском „Прогресу“, изложба 
„Нецензурисане лажи“, коју је при-

редила Служба за информисање Српске 
напредне странке, кренула је на турнеју 
по Србији. Први град у ком гостује, после 
Београда, јесте Крушевац. Становници 
овог дела земље могу да погледају излож-
бу у Крушевачком позоришту и да сами 
процене има ли у Србији цензуре или су 
на делу нецензурисане лажи , с обзиром 
на велики број објављених и овде изло-
жених негативних, критичких, екстремно 
критичких, па и крајње неумесних тексто-
ва и најбруталнијих лажи о Влади Србије 
и председнику Александру Вучићу.

Присутнима се обратили потпредсед-
ник ГО Марко Ђурић, испред крушева-
чког одбора СНС, члан Председништва, 
Братислав Гашић и медијски аналитичар 
Дејан Вук Станковић.

Поред председнице Службе за ин-
формисање СНС, Владанке Маловић, 
отварању изложбе присуствовали су 
председник ИО Дарко Глишић, потпред-
седници ГО Марко Ђурић, Марија Обра-
довић, Милош Вучевић, чланови Пред-
седништва Небојша Стефановић, Маја 
Гојковић, Никола Селаковић, Алексан-

дар Мартиновић, Златибор Лончар, Го-
ран Цветановић, Веран Матић, Зоран Ба-
бић, Дејан Ђурђевић, Александра Томић, 
Жељко Сертић, Милосав Миличковић, 
Љубиша Стојимировић и многи други 
функционери, као и министри у Влади - 
Зоран Ђорђевић, Нела Кубуровић, Мла-
ден Шарчевић...

„НЕЦЕНЗУРИСАНЕ ЛАЖИ” 

ЈОШ ЈЕДНА УБЕДЉИВА ПОБЕДА НАПРЕДЊАКА

Српска напредна странка оствари-
ла је још једну убедљиву победу и 
освојила 74 одсто гласова грађана 

на локалним изборима у Белој Паланци. 
СНС-у припала су 24 одборничка манда-

та, од укупно 29, а на изборе је изашло 
81,14 одсто уписаних бирача. 

О колико великом успеху СНС је реч 
најбоље говори податак да је на избори-
ма у априлу у Белој Паланци СНС има-

ла 21,51 одсто гласова бирача, при из-
лазности од 76,44 одсто.

На септембарским поновљеним избо-
рима СНС је, од 37 бирачких места, на чак 
36 места имала резултат од преко 60 од-
сто. Рекорд је остварен у селу Космовац, 
где је СНС освојила 95,31 одсто гласова 
грађана, при излазности од 80 одсто.

У изборној трци учествовало је шест 
изборних листа и и није пријављена 
ниједна неправилност.

„Захваљујемо се свим грађанима Беле 
Паланке који су подржали нашу листу и 
указали нам поверење. Победа на локал-
ним изборима представља за нас ујед-
но и велику одговорност и обавезу да и 
убудуће одговорно радимо за добробит 
свих. Имамо подршку председника Српс-
ке напредне странке, Александра Вучића, 
квалитетне програме и стручне људе да 
остваримо наш план - привредни развој 
Беле Паланке, довођење инвеститора и 
отварање нових радних места. У будућем 
сазиву локалног парламента наших 24 
одборника уложиће труд да Бела Паланка 
буде место које сви заслужујемо“, кажу у 
ОО СНС Бела Паланка.

СНС освојила 74%
у Белој Паланци

Време је да Бела 
Паланка више не 
буде неразвијена 
општина

Очекујемо победу, јер ће нам 
то дати легитимитет да урадимо 
све што можемо да се овде живи 
боље“, поручио је лидер СНС, 
Александар Вучић, на завршном 
скупу СНС у Белој Паланци, уочи 
локалних избора 18.септембра. 

„Довешћемо инвеститоре, из-
градићемо фабрике, отворићемо 
нова радна места, поправићемо 
школе и путеве, желимо да се овде 
живи као и у другим деловима 
Србије. Време је да Бела Паланка 
више не буде на листи неразвије-
них општина. Она је једнако важна 
као Београд, Крагујевац или Нови 
Сад, и хоћу да људи у Србији то 
осете и виде“, поручио је председ-
ник СНС-а. 

Завршној конвенцији, у препуној 
хали „Бањица“, присуствовали су 
Маја Гојковић, Небојша Стефано-
вић, Никола Селаковић, Братислав 
Гашић, Вања Удовичић, Алексан-
дар Мартиновић, Марија Обрадо-
вић, Драган Стевановић, кандида-
ти за одборнике ОО СНС...

Потпредседник ГО СНС, Марко Ђурић, поручио је на триби-
ни у Краљеву да су Александар Вучић и напредњаци једи-

на и последња права шанса за Србију. Ђурић је, обраћајући се 
члановима Рашког окружног одбора СНС, нагласио да Србија, 
након деценије пљачке и странпутица у времену пре доласка на-
предњака на власт, не сме да изгуби више ниједну годину и да 
себи не може да приушти ниједан погрешан политички избор.

„Александар Вучић позвао је да кренемо у јуриш ка изградњи 

Марко Ђурић поручио Марко Ђурић поручио Марко Ђурић поручио 
са трибине у Краљеву:са трибине у Краљеву:са трибине у Краљеву:

Вучић и СНС последња Вучић и СНС последња Вучић и СНС последња 
шанса за Србијушанса за Србијушанса за Србију

институција и у чишћење сопственог дворишта. Али, Александар 
Вучић иза себе мора да има војску квалитетних и добро сабраних 
напредњака који ће моћи да реализују визију боље, успешније и 
просперитетније Србије. Не може Александар Вучић сам да мења 
Србију, ако не стојимо уједињени иза њега“, рекао је Ђурић.

Србија, у тренутку када се над Европом и светом надвијају 
сиви облаци, према Ђурићевим речима, мора да се окрене себи, 
и више никада не сме да дозволи да дође на руб пропасти зато 
што су они који њоме управљају лоши или недовољно вредни.

„Ми, српски напредњаци, створићемо Србију која свакој др-
жави може да погледа у очи. То неће бити држава у којој ће, као 
некада, тајкуни седети по кафићима и правити комбинације са 
општинарима. Ми смо странка исправних људи и вредности, која 
уме да разликује добро од зла, и зато свако од нас мора да се 
одупре искушењима власти. СНС и њени активисти морају бити 
у сталној кампањи решавања проблема грађана и покуцати на 
свака врата како би понудила помоћ. Борићемо се до последњег 
атома енергије за нашу мајку Србију“, рекао Ђурић.

Велико интересовање за 
изложбу у Крушевачком 

позоришту

На отварању изложбе Небојша 
Стефановић, Братислав Гашић, 
Маја Гојковић...

Бела Паланка је једнако важна као било који други град у Србији, поручио 
је Александар Вучић на предизборном митингу СНС

Резултати избора

СНС .................................... 74,00%

ДЈБ ....................................... 0,29%

СРС ...................................... 4,58%

ПУПС ................................... 3,08%

СПС .................................... 14,97%

ДО ....................................... 0,40%
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54. СРБОБРАН
Бољи атарски путеви и наводњавање
Завршен је други део деонице Преког пута, 

који кроз атар повезује Бечејски и Фекетићки 
пут, и који пољопривредницима из Србобрана 
омогућава лакши приступ њивама. Асфалтира-
но је још 2,3 километра, и са укупно пет кило-
метара новог асфалта, ова инвестиција Општи-
не, у сарадњи са Дирекцијом за изградњу, 
доприноси развоју пољопривреде. Интензивно 
радимо и на бољем наводњавању пољопри-
вредних површина.  

55. СУРДУЛИЦА 
Донација за Дечије одељење болнице
У организацији Савета за спорт, чланови ОО 

СНС Сурдулица учествовали су на меморијалном 
турниру у Сувојници, а прикупљења средства 
поклонили су у хуманитарне сврхе. Потпредсед-
ник ОО СНС Сурдулица, Игор Костић, начелник 
Пчињског округа, Срећко Пејковић, и одборник 

СНС, Бобан Банковић, присуствовали су органи-
зованом уручивању донације Дечијем одељењу 
Опште болнице у Сурдулици.

57. ЉИГ 
Градња три моста
Почела је изградња једног моста у МЗ Ива-

новци и два моста у МЗ Козељ, због чега се 
захваљујемо Влади Србије, премијеру Вучићу и 
Канцеларији за обнову и развој. Реконструише се 
љишка топлана, а завршетак радова очекује се до 
почетка грејне сезоне. Општина Љиг наставља да 
издваја финансијска средства за свако новорође-
но дете. Председник Општине, Драган Лазаре-
вић, угостио је групу породиља које су добиле 
бебе у 2016. и уручио им донације у вредности од 
по 300 евра. Председник Лазаревић и председ-
ник СО, Горан Миловановић, обишли су завршне 
радове на реконструкцији СШ „1300 каплара“. 

58. ПРИБОЈ
Бесплатно летовање за малишане 
Уговоре о ангажовању на четири месеца, 

у оквиру програма јавних радова, добило је 
67 незапослених и теже запошљивих лица 
са евиденције НСЗ. Шеталиште уз Лим до-
било је јавну расвету, парковски мобилијар, 
асфалт и клупе са перголама. Наставља се 
модернизација локалних путева и асфалтом 
се прекривају 43 путна правца на терито-
рији Општине. Општина је организовала 
бесплатно летовање у Сутомору за децу 
оболелу од дечије и церебралне парализе 
и малишане ометене у развоју. Летовањем 
је наградила и најбоље ученике основних и 
средњих школа.

59. ВЕЛИКА ПЛАНА
Радови у школама, амбулантама…
У Општини Велика Плана, посредством НЗС 

и ЕУ, отворен је Клуб за тражење посла. У про-
теклих годину дана урађено је 27 нових улица 
или делова улица. Уређен је Дом омладине, по-
прављане су школе, сеоске амбуланте, месне 
канцеларије. У Милошевцу је проширен вртић, 
реновирана фискултурна сала и уређен Дом кул-
туре. Поправљен је Задружни дом у Лозовику. У 
МЗ Трновче отворена је фабрика воде „Морава“, 
уређена је месна канцеларија, а на Дому културе 
нова фасада. У Другој МЗ комплетно је обновљен 
Дом културе. Школи у Лозовику деблокиран је 
рачун. Замењена је нисконапонска мрежа и по-
стављене су бетонске бандере. Вртић је беспла-
тан за свако треће и наредно дете. Подељене су 
стипендије студентима и бескаматни кредити 
пољопривредницима. Урађена је студија могућ-
ности наводњавања за целу Општину и пројекат 

комасације за Марковац, Ново Село, Ракинац и 
Радовање. За избегла и интерно расељена лица 
издвојена су средства за куповину материјала и 
кућа са окућницом. Уређена је лева обала и ушће 
реке Јасенице. Асфалтира се у Улици Милоша Ве-
ликог, у Крњеву и Савановцу. У сарадњи са ирач-
ком дијаспором у Србији, одржано је вече Ирач-
ко-српског пријатељства. Активисти МО Бресје 
очистили су терен ОШ „Карађорђе“.

60. ОЏАЦИ
Културне и спортске манифестације
У Бачком Грачацу, у оквиру Илинданских све-

чаности, одржан је концерт фолклорних ансам-
бала. У Каравукову су освештани темељи пра-
вославног храма. Удружење грађана Грачачки 
домаћини организовало је прву Тракторијаду. У 
Оџацима је организован седми рукометни камп 
за најмлађе. Расписан је јавни позив за регре-
сирање превоза за ученике средњих школа и 
смештаја у ученичким домовима. Удружење 
грађана Треће доба поделило је пакете са храном 
најугроженијим грађанима. Општина је набавила 
34 противградне ракете и два лансера. Активи-
сти СНС наставили су улепшавање Оџака. Пред-
седник Општине, Душан Маријан, организовао је 
пријем за Ратковчанина Милоша Пађена, помоћ-
ног тренера бронзаних олимпијских кошаркаши-
ца. У Дероњама је почела 18. ликовна колонија.

61. СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Опрема за сеоске амбуланте
Председник ПКС, Марко Чадеж, посетио је 

„Митрос“ и обећао подршку месној индустрији. 
Представљена је услуга електронског уписа 
деце у ПУ. Одржан је 13. Међународни фестивал 

фолклора „Срем фолк фест“. ЊКВ престолона-
следник Александар Карађорђевић посетио је 
Сремску Митровицу и поделио пакете социјално 
угроженим породицама. У Ноћају је започело 
прикључење домаћинстава на градску водовод-
ну мрежу. Градоначелник Владимир Петковић 
уприличио је свечани дочек за олимпијца Марка 
Томићевића, освајача сребрне медаљу у кајаку. 
Одржан је други Савски карневал бродова. Завр-
шена је санација пута кроз Лаћарак, а Дом здра-
вља је сопственим средствима обезбедио пакете 
хируршких инструмената за сеоске амбуланте.

62. ПАНЧЕВО
Интеграција свих ЈКП у једно
Министарство привреде одобрило је Граду 

Панчеву 56,5 милиона динара за реконструк-
цију Улице 7. јула. На састанку челника Града 
и представника државе договорено је посту-
пање у случајевима узурпације пољопривред-
ног земљишта у државној својини. Делегација 

Амбасаде Словеније посетила је Панчево, а 
градоначелник Саша Павлов представио је-
културне, привредне и инвестиционе потен-
цијале. Сваког понедељка, ученици основних и 
средњих школа, уз ђачку књижицу, не плаћају 
улазнице за отворени базен. Како би се добиле 
квалитетније услуге и рационализовао јавни 
сектор, градска власт планира да сва ЈКП поно-
во интегрише у једно. Реконструишу се пешач-
ке стазе и плато ис пред Градске управе и Ули-
ца Сокаче. Припрема се друга фаза опремања 
Северне пословне зоне. У Омољици је одржана 
трибина о насиљу у породици.

63. ВЛАДИЧИН ХАН
Субвенције за младе пољопривреднике
Хански напредњаци посветили су велику 

пажњу реконструкцији и адаптацији сеоских 
и атарских путева на територији целе Општи-
не. Општина субвенционише младе људе који 
имају добру идеју и желе да се баве пољопри-
вредом, и трећу годину за редом, уз подршку 
Фондације Ана и Владе Дивац, додељује сред-
ства за куповину опреме и прибора. 

64. ВЛАСОТИНЦЕ
Подршка предузетништву
Општина Власотинце и Центар за развој 

Јабланичког и Пчињског округа потписали су 
уговор о сарадњи на пројекту „Година пре-
дузетништва“. Формирана је Комисија за по-
пис нелегално саграђених објеката како би 
се убрзао поступак озакоњења. Сви ученици 
завршне године текстилног смера у Техничкој 
школи добили су понуду да почну да раде у 
фабрици „Мануфактура еуропеа“. Фондација 

„Новак Ђоковић“ одобрила је ПУ „Милка Ди-
манић“ 3,3 милиона динара за замену спољне 
столарије на објекту Дечија радост. Председ-
ник Општине, Зоран Тодоровић, обишао је две 
новоасфалтиране улице, дужине 650 метара. 

65. УБ
Реновирање школе
Завршена је реконструкција убске основне 

школе. Замењено је преко 2.000 квадратних 
метара крова, реновирани су мокри чворови, 
стављена унутрашња столарија и део подова, ок-
речене просторије и уграђен лифт за ученике са 
тешкоћама у кретању. Општина Уб је обезбедила 
новац за набавку 34 противградне ракете. Обно-
вљен је пут од Липњака до надвожњака на новој 
деоници ауто - пута у Паљуви. Донацијом НБС 
урађена је нова, безбеднија ограда око вртића. 
У селима Трлић и Новаци саниране су школске 
зграде које су биле у веома лошем стању. По 
налогу Штаба за ванредне ситуације, очишћен 

је део канала код цркве од муља, блата, смећа и 
растиња. На територији Општине, 14 избеглич-
ких породица добило је сеоска домаћинства.

66. СОМБОР 
Сарадња са Биоградом на мору
Одржан је традиционални Бодрог фест у 

Бачком Моноштору, чији је циљ промовисање 
културног наслеђа кроз старе занате, домаће 
производе, јела… Сомбор је посетио градона-
челник Биограда на мору, Иван Кнез, и са на-
шом градоначелницом, Душанком Голубовић, 
разговарао о могућностима заједничког кон-
курисања за фондове ЕУ. На иницијативу МО 
Колут, након асфалтирања Цигланске улице, 
покошена је траве у центру села, офарбана су 
и реконструисана два аутобуска стајалишта, 
реновирана капија Дома пензионера… Акти-
висти МО Гоге уређивали су дечија игралишта 
и спортске терене, а помогле су им колеге из 
МО Млаке, Црвенка, Селенча и Нова Селенча, 
као и републички и покрајински посланици др 
Владо Бабић и Радомир Кузмановић. Активи-
сти МО Риђица очистили су дивљу депонију, 
уз помоћ представника МО Станишић, за шта 
је средства обезбедио ГО СНС Сомбор. 

67. БРУС
Разговор са грађанима
Активисти ОО СНС Брус, у разговору са 

грађанима, поделили су „СНС Информатор“ и 
експозе премијера Александра Вучића, на више 
локација у нашем месту.

68. НОВИ БЕЧЕЈ
Хуманитарне акције
Организовали смо традиционалне Велико-

госпојинске дане са дупло мање средстава и 
богатијим програмом него претходих година, 
као и Четврти адреналин парк, од ког смо при-
ход уручили девојчици оболелој од церебрал-
не парализе. ОО СНС Нови Бечеј подржао је 
хуманитарну акцију и дечаку оболелом од це-
ребралне парализе купљена су инвалидска ко-
лица. МЗ Нови Бечеј поставила је „небо кишо-
брана“ у Гимназијској улици црвено-плаво-бе-
ле боје, у част медаља на Олимпијским играма 
у Рију. На захтев сточара, избушен је атарски 
бунар у рудини Утрине. Постављене су нове 
канте за смеће испред ОШ „Милоје Чиплић“, 
очишћена је обала Тисе и купалиште. 

69. АЛЕКСИНАЦ
Реконструкција водовода
У оквиру реконструкције водоводне мреже, 

коју финансира Немачка развојна банка КФВ, 
ускоро почиње обнова постројења за прераду 
воде Бресје и увођење новог технолошког пос-

тупка озонизације воде. Водом са Бресја снаб-
дева се Алексинац и још 19 насеља, односно 
око 35.000 становника.

70. БЛАЦЕ 
Помоћ угроженим породицама
Председник Општине Блаце, Зоран Јозић, 

уручио је кључеве стана Славици Дурмић, мајки 
троје деце, решавајући горући проблем ове по-
родице слабијег материјалног статуса. Чланице 
Актива жена ОО СНС Блаце посетиле су шес-
точлану породицу Матушки у селу Алабане и 
уручиле им је новчану помоћ прикупљену током 
хуманитарне акције, као и храну, гардеробу и 
школски прибор. Овој породици, уз помоћ до-
натора, реновирано је купатило и соба. Пред-
ставнице Актива жена, Марија Ћурчић и Тања 
Спасић, поклониле су гардеробу осмочланој по-
родици Василијевић из Барбатовца, а посетиле 
су и породицу Љубине Максимовић, која живи 
са мајком од 80 година и ћерком од шест година 
у изнајмљеној кући. Максимовићима су покло-
ниле намирнице и обућу за девојчицу. Од сред-
става прикупљених продајом ручних радова на 
штанду на Данима шљиве, Актив жена купио је 
поклоне за прваке, дечака из Kашевара и девој-
чицу из Блаца.

71. ТЕМЕРИН
Разговор са грађанима и подела 
„СНС Информатора“
Активисти ОО СНС Темерин делили су „СНС 

Информатор“ и разговарали са грађанима. 
Унија младих подржала је акцију добровољног 
давања и скренула пажњу на проблем неста-
шице крви у летњем периоду. 

72. ЋИЋЕВАЦ
Обука за покретање сопственог бизниса
ОО СНС Ћићевац помогао је организацију 

традиционалне књижевне вечери у Плочнику, 
у којој је учествовало око 20 истакнутих књи-
жевника из нашег краја. Одржана је пословна 
обука за покретање бизниса, намењена преду-
зетницима и почетницима у послу, коју је орга-
низовала Агенција за регионални развој Расин-
ског округа. Наши активисти разговарали су са 
грађанима и делили „СНС Информатор“. 

73. КУЧЕВО
Реконструкција главне улице
У Раброву је започета реконструкција главне 

улице, асфалтиран је километар пута Нересни-
ца-Буковска река и три километра у неколико 
засеока у МЗ Раденка. На четворомесечним 
јавним радовима посао је добило 18 радника. 
Одржан је 25. Међународни фестивал теле-
визијског етнолошког филма, 15. Браничевска 

палета, изложба икона, ликовна колонија „Рав-
ништарка 2016“, турнир у уличном баскету…

74. ПЛАНДИШТЕ
Прекогранична сарадња са Румунијом
У Банатском Соколцу одржан је међународни 

рок фестивал „Rock Village“. Чланови МО Јер-
меновци помогли су одржавање Дана рибара. 
Помогли смо Завичајно удружење Крајишника 
„Никола Тесла“ и организацију парастоса за 
настрадале у „Олуји“. Чланице Уније жена и 
Актива „Бисери“ организовале су хуманитарно 
вече за помоћ оболелом брату и сестри из План-
дишта. За Општину Пландиште ЕУ је одобрила 
финасирање два пројекта прекограничне са-
радње са Румунијом. Један од њих је деловање 
у ванредним ситуацијама, тако да је организо-
вана обука за чланове јединица цивилне зашти-
те. Одржан је међународни камп у Европском 
центру пријатељства за децу и младе Хајдучица. 

75. СВИЛАЈНАЦ
Редован рад ОО
Редовно одржавамо састанке ОО и МО, 

радимо ревизију чланства и на штандовима 
разговарамо са грађанима. Ради истинитог из-
вештавања и обавештавања јавности, послали 
смо деманти на вест у дневном листу „Курир“ 
и објаснили да наш ОО сложно ради и одлично 
функционише. 

76. СУБОТИЦА
Топла одећа и обућа
Активисти МЗ Пешчара прикупили су 650 ки-

лограма гардеробе и обуће, од чега значајан део 
одеће и обуће за децу, како би социјално угроже-
ни суграђани спремније дочекали хладне дане.

Поводом Светског дана бициклиста, Савет за безбедност ГО 
СНС Нови Сад организовао је акцију „Буди уочљив, заштити 
се!“,а активисти су делили флајере, флуоресцентне прслуке и 
торбице. Градоначелник Милош Вучевић присуствовао је от-
варању петог Регионалног сајма омладинског туризма, који је 
био у знаку кандидатуре Новог Сада за омладинску престони-
цу Европе. Предузећу ЈГС „Нови Сад“ испоручено је 10 зглоб-
них аутобуса, чиме је обновљен возни парк. Градоначелник 
је присуствовао отварању највећег и најмодернијег биоскопа 
у Војводини „CineStar“. Вучевић и председник Владе Војво-
дине, Игор Мировић, обишли су градилиште у индустријској 
зони „Север 4“, која се инфраструктурно опрема. Постављен 
је камен-темељац за градњу дистрибутивног центра „Униве-
рекспорта“. У ОШ „Мирослав Антић“ асфалтирају се спортски 
терени и стазе.

56. НОВИ САД Опремање индустријске зоне

Милош Вучевић и Игор Мировић на градилишту
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ГРАД БЕОГРАД

78. БАРАЈЕВО
Дан Општине
У свечаној атмосфери и уз присуство бројних гостију, међу који-

ма су били и челници Града Београда, Општина Барајево просла-
вила је славу Велику Госпојину и Дан Општине. Председник ГО 
Барајево нагласио је да су урађене припреме за капиталне инвес-
тиције на које је Барајево чекало више од 10 година, и да је задатак 
општинске власти да се становницима, пре свега младима, омогуће 
што бољи услови за живот. На свечаној академији заслужним поје-
динцима уручена су општинска признања

77. ЗВЕЗДАРА
Реконструкција ОШ „Драгојло Дудић“
Реконструисана је ОШ „Драгојло Дудић” у Малом Мокром Лугу, четири месеца пре рока. 

На захтев грађана ММЛ, почело је асфалтирање Улице Раде Кондића и извођење радова у 
Набуковљевој улици, а асфалтира се и Митков кладенац. У организацији МО Коњарник уређен 
је Лалин парк, а у организацији МО Северни булевар очишћен је парк у Звездарској шуми. Ак-
тивисти МО ММЛ очистили су зелене површине у насељу Хидротехника. На иницијативу МО 
Коњарник одржано је Културно-уметничко вече на Платоу Коњарник, коме су присуствовали 
функционери ОО СНС Звездара и Андреа Радуловић, члан ГО СНС. МО Ђерам организовао је 
турнир у кошарци за све звездарске МО на теренима СЦ „Олимп“. Повереник ОО СНС Звез-
дара сваког четвртка, од 17 до 20 часова, заједно са правним тимом, разговара са грађанима.

80. ЗЕМУН
Уређење Земунског кеја
ГО Земун наставила је са пројектима где 

грађани, у пратњи водича из Општине и 
стручњака из Завода за заштиту природе, 
упознају Велико ратно острво. Постављена 
је клупа за дојење беба код летње сцене на 
Земунском кеју. На сцени Гардош одржан 
је концерт културно-уметничких друшта-
ва са КиМ. На иницијативу Општине, a у 
сарадњи са Беоком сервисом и комунал-
ним предузећима, уређује се Земунски кеј. 
Уручене су награде најбољем полицајцу и 
ватрогасцу за јул 2016. Општина је подр-
жала инклузивни центар „Место сусрета” у 
Земун Пољу. Ове године подржан је укуп-
но 51 пројекат удружења, културно-умет-
ничких друштава и спортских клубова.

ГО Гроцка, у сарадњи са Центром за социјални рад и ПУ „Лане“, 
донирала је школски прибор и ранчеве за 30 првака. Асфалтиран 
је потез од окретнице аутобуса 307 до Винчанске улице, у дужи-
ни од 680м, док је Улица Матије Гупца асфалтирана у дужини од 
150м. Постављена је подлога у краку Дрењачке улице у насељу 
Лештане. ГО Гроцка изашла је у сусрет ПС Калуђерица и асфалти-
рала паркинг прилаз станици. У Врчину је нови асфалт постављен у 
Самарској улици. На захтев ОШ „Свети Сава“ из Врчина, ГО Гроцка 
обезбедила је гребани асфалт и насула део дворишта старе школе 
и део између ограде и улице.

79. ГРОЦКА
Асфалтирање улица

81. ВОЖДОВАЦ
Постављање чесме
Одржан је „Трофеј Вождовца 2016“, који 

Општина организује као подршку сениорским 
аматерским клубовима, а ове 
године обезбедила је и на-
граде за публику  – фудбалске 
лопте и мајице. У организа-
цији МО Медаковић 3, одр-
жан је турнир у стоном тени-
су. Комшије са територије МЗ 
Пашино брдо, Тешића купати-
ло и Виногради иницирале су 
постављање чесме на Душа-
новачком платоу. У просторијама МЗ Кумодраж 
1 организована је бесплатна летња школица за 
најмлађе. Очишћено је пет депонија и уклоњено 
1.800 кубика смећа.

82. ЛАЗАРЕВАЦ
Караван бициклиста

Асфалтиран је Бугарчића крај у дужини од 420м и Михаиловића 
крај у дужини од 520м. Такође, асфалтиран је Косанчићев венац у 
дужини од 800м. Реконструисана је водоводна мрежа у улицама Је-
лене Ћетковић и Надежде Петровић. Караван бициклиста, у оквиру 
Међународне јуниорске трке кроз Србију „Трофеј Београда - Милан 
Панић 2016“, прошао је кроз Лазаревац.

83. МЛАДЕНОВАЦ
Помоћ за шесточлану породицу Зорјани

Савет за националне мањине ОО СНС Младеновац обезбедио је 
шесточланој породици Зорјани, из личних средстава, машину за веш 
и део покућства. На иницијативу МО Село Младеновац, уређено је 
двориште издвојеног одељења ОШ „Свети Сава“, покошена је трава 
и уклоњено шибље. Реконструисана је  водоводна мрежа у Космајској 
улици у дужини од 700 метара, замењене су азбестно-цементне цеви 
и обновљени прикључци. Захваљујући новим полиетиленским цеви-
ма, биће спречено пуцање цеви, учестале поправе и обустављање са-
обраћаја, а знатно ће се поправити квалитет воде и смањити губици.

85. НОВИ БЕОГРАД
Подземни контејнери на шест локација
На иницијативу грађана и МО Ледине, a у сарадњи са ЈКП „Градска чис-

тоћа“, уређено је школско двориште ОШ „Влада Обрадовић Камени“. По-
стављен је семафор испред Девете београдске гимназије. У сарадњи са ЈКП 
„Градска чистоћа“, постављени су подземни контејнери на шест локација. 
Настављена је акција „Београд без баријера“ и у Булевару Арсенија Чарноје-
вића 166 постављена је рампа за инвалиде.

84. ОБРЕНОВАЦ
Стаза од Дудова до Забрежја
Све школе завршиле су радове и припреме за почетак 

школске године. Урађени су безбеднији прилази, а у поједи-
ним школама постављен је и видео надзор. Саниран је цевовод 
даљинског грејања, чија је реконструкција била приоритет јер 
је био стар 40 година. Реконструише се зграда Старе општине 
и поставља нова јавна расвета, која је донација ЕПС-а. На ини-
цијативу грађана, у Ројковцу су постављене рампе које спреча-
вају улазак возила у насеље. Гради се канализациона мреже у 
дужини од 3,5км у насељу Шљивице. Настављена је изградња 
пешачко-бицилистичке стазе од Дудова до Забрежја, а у пла-
ну је да стаза има 16 км. Асфалтиран је пут Дражевац-Вранић у 
дужини од 4км и деоница пута у излетишту Забран. Реконстру-
исан је Кружни пут у Стублинама. Одржани су Међународни 
сусрети у Обреновцу и Међународни фудбалски турнир „Нове 
наде 2016“.

84. ОБРЕНОВАЦ

86. ПАЛИЛУЛА
Помоћ за социјално угрожену породицу
Челници ГО Палилула посетили су социјално угрожену поро-

дицу на Карабурми и уручили пакете помоћи, обезбеђене из лич-
них средстава. У Срнетичкој улици, поред паркића постављени 

су заштитни стубићи који онемогућавају паркирање на зеленим 
површинама. У тој улици орезано је дрвеће и покренута је ини-
цијатива за градњу тротоара. У Улици Маријане Грегоран 29 по-
стављен је сто са клупама за одмор. Активисти ОО разговарали 
су са грађанима и делили пропагандни материјал. МО Иван Ми-
лутиновић прикупља намирнице за помоћ породицама Горанаца.

Концерт на на 
платоу Коњарник

Велика акција чишћења
Међународна јуниорска 

трка кроз Србију
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92. ЧУКАРИЦА
Отворен први 
„Џоб клуб“ 
Из сопствених средстава 

чланова ОО СНС Чукарица 
обезбеђен је школски прибор 
свим школарцима са Чукари-
це. Општина је финансирала 
уређење тоалета, ентеријера и 
фасаде у мушком интернату у 
ШОСО са домом „Свети Сава“ 
у Умци. У Улици 13. септембра 
у центру Рушња завршава се 
градња 300 м тротара, а тро-
тоари су већ урађени на уласку 
у насеље. У циљу помоћи неза-
посленим грађанима да лакше 
дођу до посла, ГО Чукарица 
и НСЗ отвориле су први „Џоб 
клуб“ на Чукарици.

88. РАКОВИЦА 
Богато „Раковичко лето“
На иницијативу ГО Раковица, асфалтирана је Кнежевач-

ка улица, на траси дугој око 1.100 метара, од раскрснице са 
Улицом ослобођења, до раскрснице са Улицом Стојана Јанко-
вића. Нови асфалт постављен је и на делу Улице Матије Гупца, 
од Рељковићеве улице до Хасанагинице. На молбу старијих 
суграђана, раковички напредњаци поставили су рукохвате 
испред три улаза у Улици Едварда Грига у Реснику. Станов-
ницима ромских насеља у Кијеву и Старој Раковици уручили 
смо млеко, храну за бебе и гардеробу. Пакет са животним 
намирницама добила је породица Николић са Видиковца. У 
оквиру „Раковичког лета“ сваког петка и суботе, на четири ло-
кације, малишани и њихови родитељи бесплатно су уживали 
у креативним радионицама, студенти су бесплатно користи-
ли теретану СЦ Раковица, а најмлађи школу тениса. У склопу 
манифестације, одржана је и полумаратонска Трка патријарха 
Павла и ауто-слалом.

90. СОПОТ
Уређење спортских 
терена
ЈКП Сопот наставља са реконструкцијом 

водоводне мреже, заменом дотрајалих аз-
бестних цеви у МЗ Сопот и Поповић. Рекон-
струише се и дограђује зграда МЗ Сибница, 
асфалтирана је Школска улица у МЗ Дучи-
на. Уређен је терен за кошарку у ОШ “Јанко 
Катић” у Рогачи и терен за мале спортове у 
Сопоту.

89. СТАРИ ГРАД
Представа за малишане
У прелепом амбијенту реновираног 

парка код ресторана „Стара Херцегови-
на“, чланови Савета за културу ОО СНС 
Стари град и активисти МО Скадарлија, 
уочи почетка школске године, органи-
зовали су интерактивну представу за 
малишане, а народни посланик и пред-
седник МО Скадарлија, Србислав Фили-
повић, децу је почастио слаткишима.

87. СУРЧИН 
Градња дечије летње позорнице
У току је изградња канализације и Дома културе у Бољевцима, као и 

адаптација ОШ. Активисти СНС из Бољеваца заједно са суграђанима, соп-
ственим средствима, у року од месец дана, изградили су летњу сцену за 
потребе ученика ОШ „Бранко Радичевић“. Уручени су прехрамбени пакети 
вишечланим породицама, које су функционери ОО обезбедили из личних 
средстава. Подржали смо Бојчинско културно лето, шести Балкански шам-
пионат у џет-скију, Дан младих, Дан МЗ Јаково, Добановци и Бољевци, обе-
лежили Дан сећања на страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“.

91. САВСКИ ВЕНАЦ 
Излет за пензионере
Челници Општине Савски венац посетили су Дом за децу без родитељког старања “Дринка Павло-

вић”, којем је фирма “Icebox” даровала своје производе, а председница Савета за привреду ОО СНС Сав-
ски венац однела је гардеробу коју су прикупили чланови ОО. ГО, у сарадњи са Комуналном полицијом, 
организовала je за децу из ПУ Савски венац едукативну радионицу и представу. У организацији ДКЦ 
„Мајдан“ одржана је ликовна радионица за децу на Савској променади, у оквиру Карневала бродова. ГО 
је организовала излет на Авалу за пензионере. На иницијативу ГО Савски венац, рашчишћена је запуш-
тена зелена површина и дивља депонија у Дриничкој улици. Реконструисан је кружни ток Топчидерска 
звезда и обележена бициклистичка стаза. Реконструише се Улица Љутице Богдана. Активисти нашег 
ОО на штандовима од грађана прикупљају иницијативе за уређење.

У оквиру редовних активности помоћи суграђанима 
лошијег материјалног стања, старијим и оболелим ли-
цима, породици Бураи са шесторо деце и седмочланој 
породици Павловић са тешко оболелом мајком, активи-
сти МО Раковац уручили су пакете са намирницама које 
су обезбеђене личним добровољним прилозима.

БЕОЧИНБЕОЧИНБЕОЧИН
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Поклони за две породице Помоћ за лечење деце
Председник Општине Бач, Драган Сташевић, при-
хвативши иницијативу Савета за здравство и Уније 
жена, а у сарадњи са Центром за социјални рад и 
ТО, организовао је акцију „Хумано лето“, у циљу 
прикупљања новца за помоћ у лечењу болесне 
деце - Ненада Николића из Плавне, Ирине Васиљ 
из Вајске и Марка Марковића из Бача. Кутије у које 
се може убацити новац постављене су на плажи је-
зера Провала.

БАЧБАЧБАЧБАЧБАЧБАЧБАЧБАЧБАЧ

ВРАЧАРВРАЧАРВРАЧАРВРАЧАРВРАЧАРВРАЧАРВРАЧАРВРАЧАРВРАЧАР

РАКОВИЦАРАКОВИЦАРАКОВИЦАРАКОВИЦАРАКОВИЦАРАКОВИЦАРАКОВИЦАРАКОВИЦАРАКОВИЦА

Центар за спорт и туризам, на челу са Тодором Шим-
прагом,  чланом Општинског већа за спорт и омладину, 
организовао је хуманитарни турнир у малом фудбалу 
за Удружење особа са инвалидитетом „Бисер“. При-
купљено је око 95.000 динара, а „Траг фондација“, је-
дан од партнера турнира, дуплирала је средства, тако 
да је „Бисеру“ уплаћено 190.000 динара, а један од 
грађана им је поклонио и телевизор. Поред тога, Не-
бојша Недељковић, члан Општинског већа, платио је 
суграђанки, Јовани Стевановић, прву рату школарине 
за факултет, у износу од 45.000 динара. 

Хуманитарни турнир у фудбалу

Рампа 
на паркингу
На иницијативу ОО СНС Вра-
чар, а у сарадњи са Секрета-
ријатом за саобраћај и ЈКП 
Београд пут, направљена је 
рампа на обележеном пар-
кинг месту за инвалиде за на-
шег комшију Мирослава Ста-
нојковића.

Помоћ за пет породица
Чланови ОО СНС Раковица 
посетили су пет социјално 
угрожених породица. Пакете 
са храном, средствима за хи-
гијену и покућством добиле 
су породице Љушић, Јовано-
вић, Косанић,Тодић и Криво-
капић.

Пакети 
са храном
Представници По-
вереништва СНС 
Пирот уручили су 
пакете са намирни-
цaма седмочланој 
породици Петро-
вић у селу Бело Поље, која живи у тешким условима. 
Напредњаци ће организовати прикупљање средстава 
за изградњу купатила у кући ове породице.

ПИРОТПИРОТПИРОТПИРОТПИРОТПИРОТ

Пакети са животним 
намирницма за суграђане

Чишћење запуштених зелених површина

Посета породицама Бураи и Павловић

Помоћ за Петровиће у Белом Пољу

Лакши паркинг за 
комшију Мирослава 

Станојковића



На предизборном скупу Српске напредне 
странке у Белој Паланци

Премијер 
Александар Вучић 

и комесар ЕУ за 
суседску политику 

и проширење, 
Јоханес Хан, 

у шетњи 
Скадарлијом
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Рашка, која је поклон фондације шеика Калифе бин Заједа ал Нахјана
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ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Сусрет са 
пацијентима 

који су на 
листи чекања за 
трансплантацију 

органа, лидерима 
кампање 

„Најважнији 
позив у животу“

Пресецање врпце заједно са председником Републике 
Српске, Милорадом Додиком, за деоницу 
Прњавор-Добој, на ауто - путу „9. Јануар”, 

који повезује Бањалуку и Добој


