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Драги пријатељи, 

За мене нема већег поноса од тога да будем 
председник Владе своје земље. Прихватио 

сам се тог посла да бисмо донели велике проме-
не, да бисмо урадили све оно што није урађено у 
претходним деценијама, како би Србија постала 
нормална, пристојна и успешна држава. 

У реформе смо кренули у тешко време и предано 
смо радили, упркос стравичним поплавама и ка-
тастрофи са енергетским комплексом, а циљ нам 
је био да створимо другачије лице Србије, да се 
обрачунамо са тајкунима и онима који су је годи-
нама разарали.  

Сада желим да обрадујем грађане Србије са још 
добрих резултата. У новембру готово да нисмо имали дефицит, био је свега 
535 милиона динара. Укупан дефицит од почетка године био је свега 38,46 
милијарди, а планирано је да у овом тренутку буде 175 милијарди, а на крају 
године 192 милијарде.

Упркос мерама фискалне консолидације, када се смањује јавна потрошња, 
успели смо да земљу, из минуса и рецесије, вратимо у позитиван економски 
раст. Србији следеће године ММФ планира раст од 1,08, а уверен сам да ће 
бити већи од два, а да ћемо у 2017. години ићи на плус три. После тога, да 
бисмо стизали земље ЕУ по стандарду, морамо сваке године да имамо више 
од три одсто раста. 

Успели смо да спустимо и незапосленост са 26 одсто, на око 18 одсто, и циљ 
нам је да је стабилно држимо испод 15 одсто. А када Србија изађе из програ-
ма са ММФ-ом, коначно ће бити здрава држава. У том тренутку почеће да нам 
пада јавни дуг и моћи ћемо да почнемо да улажемо и у много брже пруге од 
оне која ће за нас да буде веома брза, пруге Београд – Будимпешта. 

План је био да нам три године буду замрзнуте плате и пензије, како бисмо 
изашли из кризе, а успели смо, после само годину дана, да просветарима вра-
тимо пола, а да земља буде спасена, сигурна и далеко од банкротства. 

Започели смо велику обнову Србије и, после много година, обновићемо и ок-
речити сваку школу, болницу, вртић, дом здравља, и лично ћу ићи по Србији 
и гледати како се проводи обнова.

Очекујем да 14. децембра у Бриселу отворимо прва преговарачка поглавља, 
35 и 32. То је резултат рада грађана Србије и нисмо од тога правили никакву 
еуфорију. Честитам грађанима и обећавам да ћемо наставити да радимо и 
да подижемо нашу Србију.  И уверен сам да ће ускоро осетити неупоредиво 
већи бољитак.

Желим да ме људи запамте као неког ко је изградио највише железница, нај-
више путева, највише енергетских објеката, да памте ово време као период 
кад је фискални дефицит био најнижи, а Србија била у динамичном расту. 

И не занима ме колико ће мој мандат да траје. Важно је да радим најбољи 
посао за нашу земљу. Народ је тај који ће да оцени, не само нечије знање и 
памет, већ и поштење, марљивост, одговорност.

Београд, новембар 2015.
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Трећа ревизија аранжмана из предострож-
ности са Међународним монетарним фон-
дом прошла је у знаку преговарања око 

повећања плата и пензија. Због добрих резулта-
та које су донеле реформске мере које проводи 
Влада Републике Србије, одобрено је повећање 
плата и пензија за одређене категорије, али де-
легацију ММФ-а, предвођену Џејмсом Руфом, 
није било лако убедити да се одобри раст при-
мања полицији, војсци и посебно универзитет-
ским професорима.

Према речима првог човека српске Владе, пре-
мијера Александра Вучића, повећање плата од 1. 
јануара 2016.  највише ће осетити запослени у ос-
новним, средњим школама и установама ученич-
ког стандарда, којима ће плате порасти за четири 
одсто. Запослени у вишем и високом школству 
могу да рачунају на повишицу од два одсто, док ће онима који 
раде у социјалној заштити и здравству, без РФЗО, плате порас-

ти за три одсто. Припадници полиције, за које 
ММФ фонд сматра да су преплаћени, и војске, 
за које верују да су добро плаћени, имаће зара-
ду већу за два одсто. Истовремено, пензије ће 
бити свим пензионерима увећане за 1,25 одсто.

„Већу пензију добиће и око милион најста-
ријих који су прошлогодишње умањење избе-
гли због ниских примања, мањих од 25.000 ди-
нара. Дакле, око 60 одсто пензионера, којима 
пензије нису смањене, имаће пензије веће него 
што су их икада имали. Од запослених у јавном 
сектору, повишице ће мимоићи администрацију 
у министарствима. Са ММФ-ом смо потписали 
да се плате и пензије не мењају три године, а 
успели смо да их повећамо већ у првој години 
захваљујући добрим резултатима. Мислим да је 
то озбиљан и значајан успех. Повећање пензија 

је скромно, али стабилно и на реалним основама“, рекао је пред-
седник српске Владе.

КО ДОБИЈА ПОВИшИцу
РАДНО мЕСтО                                                          Повећање

Основне и средње школе                 4%
Здравство и социјална заштита         3%
Више и високо школство                   2%
Полиција и војска                               2%
Сви пензионери                                                       1,25%

7.000 динара 
за просветаре
Једнократну помоћ од 7.000 
динара добиће 140.000 за-
послених у просвети и сви 
запослени у предшколским 
установама.

Повећање плата и пензија

Нови рекорди Ер Србије

Поводом две године рада компаније „Ер Србија“, генерални директор српске на-
ционалне авио компаније, Дане Кондић, најавио је да ће до јуна 2016. бити успоста-
вљени летови до Њујорка, који ће се обављати пет пута недељно, а да ће због тога 
бити набављен први широкотрупни авион „ербас А330-200“. Кондић је истакао да је 
„Ер Србија“, у претходне две године, обновила флоту, повећала мрежу дестинација, 
капацитете и унапредила услуге. укупни приходи у трећем кварталу текуће године, 
у односу на исти период 2014. године, повећани су за 26 одсто, број путника увећан 
је за 11 процената, чартер бренд „Авиолет“ превезао је више од 99.000 путника, а 
карго је остварио раст од 30 одсто и превезао укупно 865 тона терета.

Иако је Србија са ммФ-ом потписала
 да се плате и пензије не мењају три 
године, захваљујући добрим 
резултатима реформских мера, успели 
смо да их повећамо већ у првој години, 
каже председник Владе Србије, 
Александар Вучић

тВ претплата 
120 - 150 динара

Држава ће из буџета и 
следеће године подржа-
вати Радио телевизију 
Србије. На њу ће потроши-
ти око четири милијарде 
динара. С друге стране, 
грађани ће плаћати пре-
тплату, али мању него што 
се најављивало. тачан из-
нос још није утврђен, али 
се верује да ће бити између 
120 и 150 динара.

међу првих 40 на листи 
Светске банке у 2016.

Председник Владе Србије, Александар Вучић, на промо-
цији „Беле књиге 2015“ Савета страних инвеститора, ре-
као је да је Србија ове године напредовала за 32 места на 
листи Светске банке, а да ће следеће године бити међу 
првих 40, што је значајан напредак за нашу земљу и добар 
знак за оне који хоће да инвестирају у Србији, која, како је 
познато, предњачи по броју страних инвестиција у региону.
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Председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, 
предводио је делегацију Србије која је боравила у ви-
шедневној посети Народној Републици Кини и учество-
вала на Четвртом самиту шефова влада Кине и земаља 
Централне и Источне Европе. Премијер Вучић разгова-

рао је, том приликом, и са премијером НР Кине, Ли Кећиангом, пред-
седником, Си Ђинпингом, и бројним кинеским привредницима.

„Изградња пруге Београд - Будимпешта и аутопутева, развој 
индустријских паркова и долазак кинеске компаније HBIS у сме-
деревску Железару, три су најважније ствари за односе Србије и 
Кине. Помозите да добијемо Вашу подршку“, изјавио је премијер 
Вучић на почетку састанка са кинеским колегом, премијером Ли 
Киећиангом.

Премијер Вучић рекао је да је пруга Београд - Будимпешта 
најважнији пројекат за цео регион, а не само за Србију, и додао 
да је српска страна, уз подршку Кине, близу почетка радова на 
овом пројекту.

„Што се изградње индустријских паркова тиче, већ постоји 
интересовање кинеских компанија за учешће у овом пројекту, а 
преузимање смедеревске Железаре допринело би реиндустрија-
лизацији Србије, што би Кину учинило нашим најважнијим стра-
тешким партнером“, нагласио је српски премијер.

Премијер Ли Кећианг изјавио је да дуго и традиционално 
пријатељство двеју земаља и међусобно политичко поверење 
треба претворити у конкретна дела. Нагласио је да је изузетно 
важно да изградња пруге Београд-Будимпешта почне до краја 
године и додао да ће кинеска страна донирати 30 милиона јуана 
Србији за реализацију овог пројекта.

„Железара је добра прилика за јачање наших економских од-

Кина помаже реиндустријализацију Србије

У ЖИЖИ

носа. Подржаћу долазак HBIS, уз жељу да повећају капацитет 
производње, како би Железара снабдевала и Србију и читав ре-
гион“, поручио је Ли Кећианг, и нагласио да постоји потенцијал 
за проширење сарадње у области пољопривреде, развоја малих 
и средњих предузећа, културе и туризма.

Позив за кинеског председника
Председник НР Кине, Си Ђинпинг, на позив премијера Вучића 

да посети Србију, одговорио је овим речима: „Нађите ми термин 
и ја долазим у посету Србији“.

Председник српске Владе истакао  је, у разговору са председ-
ником Си Ђинпингом, да Србија Кину доживљава као великог 
пријатеља и захвалио се на подршци коју је ова земља пружала 
Србији како по питању суверенитета и територијалног интегри-
тета, тако и пред УНЕСКО. Нагласио је важност економских раз-
лога посете српске делегације Кини и изјавио да је Србија потпи-
сала највише споразума током боравка у Суџоу и Пекингу.

Председник Си Ђинпинг захвалио се председнику српске Вла-
де на личном залагању за унапређење односа Србије и Кине. 
Нагласио је да је дуго и традиционално пријатељство, као и по-
литичко поверење између двеју земаља, довело до тога да је Ср-

тЕмЕ РАЗГОВОРА:

  Изградња пруге 
  Београд-Будимпешта и аутопутева
  Развој индустријских паркова
  Долазак кинеске компаније HBIS 
  у смедеревску Железару 

Председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, учествовао је на 
Четвртом самиту шефова влада Кине и земаља централне и Источне Европе у 
Пекингу, а о јачању економске сарадње разговарао је са премијером НР Кине, Ли 
Кећиангом, председником Си Ђинпингом, и бројним кинеским привредницима

Самит шефова влада Кине и земаља 
Централне и Источне Европе

Нађите ми термин и долазим у Србију: Председник 
Кине, Си Ђинпинг, са премијером Вучићем
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Састанци са кинеским 
привредницима

током посете Кини, премијер Вучић сусрео се са представницима 
компаније CRBC са којима је разговарао о изради студије изводљи-
вости за изградњу Индустријског парка у Србији, изградњи дела 
аутопута Коридора 11, на деоницама Сурчин-Обреновац и Чачак-
Пожега. Премијер Вучић посетио је и седиште компаније Poli и 
CMEC и присуствовао радној вечери са представницима компаније 
HBIS, заинтересованим за приватизацију Железаре Смедерево.

Премијер Вучић састао се и са представницима компаније 

HUAWEI и са српским студентима, учесницима програма „Семе за 
будућност”. На састанку се разговарало о напретку програма који 
је договорен приликом посете кинеског премијера, Ли Кећианга, 
Србији. Потпредседник HUAWEI, Јунг Лу, истакао је да је та ком-
панија спремна на већа улагања у Србији, где већ сарађују са теле-
комом и ЕПС, као и на побољшању квалитета компјутерске опреме 
и повећању броја стипендиста из Србије.

Обраћајући се српским студентима, премијер Вучић истакао је 
да Србија има талентоване људе којима недостаје пракса:

„Ви овде не учите само за себе, већ представљате своју земљу. 
Оно што ћете вратити у Србију од великог је значаја за целу 
земљу, а ми ћемо учинити све да добијете прилику да своје знање 
у Србији и покажете.“

Кина помаже реиндустријализацију Србије

Посебна част за 
српског премијера

Председник Владе Србије, Александар Ву-
чић, и председници влада земаља CIEZ-а, од 
Суџоа до Пекинга, путовали су брзим возом 
преко шангаја, заједно са кинеским премије-
ром, Ли Кећиангом. у возу, који иде 300 км 
на сат, премијер Ли Кећианг указао је највећу 
част  председнику Владе Србије, одредивши 
да управо он седи поред њега. у току вожње, 
која између Суџоа и шангаја траје 20-так 
минунта, двојица премијера договорила су се 
да радови на прузи Београд-Будимпешта мо-
рају да буду завршени у року од две године, 
јер би то био најбољи доказ српске и кинеске 
ефикасности, озбиљности и одговорности.

бија за Кину један од приоритета.
„Кина жели да сарађује са Србијом у области изградње инфра-

структуре, пољопривреде, енергетике, телекомуникација, али и 
другим областима као што су култура и туризам“, изјавио је Си 
Ђинпинг и додао да ускоро очекује и отварање Кинеског кул-
турног центра у Србији. Нагласио је и да је потребно радити на 
реиндустријализацији Србије и да ће Кина подржати своје ком-
паније које желе да улажу у Србији.

Први велики пројекат 
мост од Земуна до Борче

Тродневну посету Кини, председник Владе Србије, Алексан-
дар Вучић, започео је  обиласком Индустријског парка у граду 
Суџоу и посети фабрици аутобуса „Хајгер“, а затим је присуство-
вао Економско-трговински форуму и Четвртом самиту шефова 
влада Кине и земаља Централне и Источне Европе. Отварајући 
Економско-трговински форум, премијер Ли Кећианг рекао је да 
трговинска размена између Кине и 16 земаља Централне и Ис-
точне Европе, упркос економској кризи у свету, бележи раст, и 
да постоји велики потенцијал за унапређење економских одно-

са. Нагласио је да је велики број кинеских компанија расположен 
да инвестира у земљама CIEZ.

„У Србији сам недавно присуствовао отварању моста и то је 
први велики пројекат у земљама CIEZ. Желимо да их буде више“, 
закључио је Ли Кећинаг.

Након Економско-трговинског форума, премијер, Ли Кећианг, 
отворио је и Четврти самит шефова влада Кине и земаља Централ-
не и Источне Европе. Премијер Вучић је, говорећи на Самиту, иста-
као да je Србија међу првим земљама која се кандидовала да буде 
корисник кредитне линије од 10 милијарди долара за унапређење 
сарадње Кине са земљама Централне и Источне Европе.

„Пројектима изградње енергетске и саобраћајне инфрастуркту-
ре у вредности већој од 1,5 милијарди долара постали смо водећа 
земља у овом делу Европе у реализацији инфраструктурних проје-
ката са Кином“, изјавио је премијер Вучић. Говорећи о постигнутим 
резултатима, нагласио је да је Србија ове године забележила висок 
ниво активности на свим пољима: од трговине, пољопривреде, фи-
нансија, до културе, здравства, образовања и сарадње на локалном 
нивоу. Премијер Вучић нагласио је да Србија подржава иницијативу 
Кине за јачање сарадње са земаљама Централне и Источне Европе.

„И Србија жели да, као пункт на мапи Појаса и пута, поста-
не једно од важнијих регионалних трговинских чворишта у 
овом делу Европе. То је за Србију и развојна шанса“, изјавио 
је премијер Вучић и додао да ће пројекат пруге Београд-Бу-
димпешта допринети остваривању транспортног умрежа-
вања, као и протоку људи и робе, чиме ће подстаћи креирање 
логистичких траса и дистрибутивних центара, а дугорочно и 
приступ новим тржиштима.

Обраћајући се шефовима влада Кине и 16 земаља, срп-
ски премијер је рекао да Србија, у оквиру својих напора да 
постане чланица ЕУ, настоји да развија и одржава конструк-
тивне односе са суседима и земљама у региону Југоисточне 
Европе и да је Влада посвећена спровођењу реформи у циљу 
јачања привреде и побољшања живота грађана Србије.

„Чињеница да на Самиту учествују већим делом земље 
чланице ЕУ, говори у прилог томе да је овај вид сарадње 
неодвојив од укупних односа Кине и ЕУ и да представља 
додатни механизам унапређења овог стратешког партнер-
ства“, закључио је премијер Вучић, који је, иначе, понаособ 
разговарао о сарадњи са свим премијерима.

Документи који су потписани
Оквирни споразум о модернизацији и реконструкцији пруге 
Београд-Будимпешта
меморандум о разумевању са министарством науке и техно-
логије о научној сарадњи на рецензији пројекта пријављених 
на Национални пројектни циклус од 2016. до 2020.
меморандум о разумевању између Владе Србије и Hebei Iron 
and Steel Group (HBIS)
меморандум о разумевању на изградњи тЕ с погоном на от-
пад између CMES/CAId
меморандум о разумевању за индустријски парк између 
CrBC и надлежног министарства
меморандум о разумевању на пројекту изградње две деони-
це аутопута Е 763, на Коридору 11
Протокола о здравственим захтевима за извоз смрзнутог ју-
нећег меса из Србије у Кину
Програм просветне сарадње између министарства просвете 
Србије и НР Кине 2016-2020.

Фотографија премијера Александра Вучића и Ли Кећианга из брзог воза 
од Суџоа до Пекинга била је насловна слика на твитер налогу кинеске 

новинске агенције Синхуа, коју прати више од три милиона људи
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Председник Европског савета, Доналд Туск, посетио 
је Београд где је разговарао са председником 

Владе Србије, Александром Вучићем, који је истакао 
да је Србија спремна, по питању избеглица, да 
помогне и својим комшијама, али да, такође, чекамо 
свеобухватно решење Европске уније. Он се захвалио 
Туску на подршци Србији на њеном европском путу, 
а председник Европског савета рекао је да се Србија 
може ослонити на континуирану финансијску подршку 
ЕУ у суочавању са избегличком кризом. „Позваћу 
лидере ЕУ да подрже Западни Балкан који је на првим 
линијама. Ако желимо да сачувамо Шенген, морамо 
подржати Западни Балкан“, рекао је он, и додао да се 
нада да ће ускоро доћи до отварања првих поглавља 
и да веома цени све што премијер Вучић чини за 
напредак Србије на путу ка ЕУ.

Србија испуњава своје међународне обавезе
у оквиру припрема за редовни шестомесечни извештај, који се представља 

Савету безбедности уН почетком децембра, у Београду је боравио главни 
тужилац Хашког трибунала, Серж Брамерц, и разговарао са премијером 
Александром Вучићем. Српски премијер га је, том приликом, обавестио да је 
Србија опредељена да остане посвећена испуњавању својих међународних 
обавеза. у разговору је закључено да сарадња Владе Србије и тужилаштва 
Хашког трибунала тече редовно, а министар правде, Никола Селаковић, 
истакао је да је у току завршна фаза израде Националне стратегије за 
процесуирање ратних злочина, а да ће прва радна верзија стратегије, која је 
део активности предвиђених Акционим планом за поглавље 23, бити објављена 
током децембра.

Шеф Делегације Европске уније у Србији, 
Мајкл Девенпорт, уручио је извештај 

Европске комисије о напретку Србије за 
2015. годину председнику Владе Републике 
Србије, Александру Вучићу. Том приликом, 
премијер Вучић истакао је да је, иако је у 
питању нов начин методологије, извештај 
објективан. „Економија је похваљена, као и 
наше понашање према суседима и у вези са 
мигрантском кризом, а у 33 од 34 поглавља 
оцењени смо позитивно“, рекао је српски 
премијер. Обострано је констатовано да је 
Србија напредовала на европском путу и да 
ће озбиљно и одговорно тако и наставити.
 „У извештају је, у највећој мери, објективно 

приказано оно што је Србија урадила 
у претходних годину дана. Очекујемо 
отварање првих поглавља 32 и 35 до 
краја године и 23 и 24 наредне године. 
Извештај је показао да је Србија 
чврсто и стабилно на европском путу, 
да хитрим корацима корача ка ЕУ“, 
истакао је премијер Вучић, док је Мајкл 
Девенпорт нагласио да су направљени 
значајни помаци у економским 
реформама и фискалној консолидацији, 
као и у реформи јавне администрације. 
Похвалио је скорашњи почетак 
разговора Владе и независних институција 
и додао да би Србија у будућности требало 

да ради на успостављању бољих услова за 
слобооду говора и медијске слободе.

Еу ће подржати Србију и Западни Балкан
ЕВРОПСКИ САВЕт

ХАшКИ тРИБуНАЛ

Србија се може ослонити на подршку ЕУ: Туск и Вучић

Позитивне оцене 
за 33 од 34 поглавља

ЕВРОПСКА КОмИСИЈА

Брамерц и Вучић

Девенпорт предаје извештај о напретку Србије

Зелено светло Бундестага 
за отварање поглавља

Одбор за европска питања немачког Бундестага 
дао је зелено светло за отварање прва два прего-
варачка поглавља за приступање Србије Европској 
унији. Председник Одбора, Гунтер Крихбаум, у 
писму канцеларки Ангели меркел саопштио је да 
Одбор препоручује да се прва два преговарачка 
поглавља отворе на самиту у децембру, чиме је, по 
том питању, окончан парламентарни поступак у 
Немачкој. министар унутрашњих послова, Небојша 
Стефановић, оценио је да одлука Бундестага по-

тврђује да је посвећеност Србије реформама добила 
пуну подршку.

„Oдлука Бундестага је добра и важна вест за 
грађане Србије и значи да је одржана реч коју је 
немачка канцеларка Ангела меркел дала премије-
ру Александру Вучићу. После ммФ-а и Светске 
банке, одлука Бундестага показује да је наша ре-
форма добила пуну подршку и да грађани Србије 
треба да буду задовољни“, каже министар Стефа-
новић.
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У Сарајеву je одржана заједничка седница Већа министара 
БиХ и Владе Републике Србије, а потом су потписани 

бројни међудржавни споразуми. Премијер Александар Вучић 
домаћинима се захвалио на срдачној добродошлици и истакао 
да Срби, Бошњаци и Хрвати морају да живе заједно.„Што пре 
такву поруку пошаљемо, биће нам лакше. Колико год да има 
усијаних глава, не можемо једни без других“, истакао је 
премијер Вучић.

Председник Владе Србије оценио је да је заједничка 
седница порука рационалног приступања и заједничког 
гледања у будућност. Према његовим речима, она је важна 
са политичког аспекта, јер се, после 25 година од избијања 
првих сукоба у Југославији, одржава седница извршних органа 

власти две државе, а посебно је важна са економског аспекта, 
јер трговинска размена између Србије и БиХ напредује из дана 
у дан. „Први пут имамо већи број инвеститора са обе стране 
Дрине заинтересованих за улагање и у Србију и у БиХ. То значи 
да једни другима постајемо све важнији“, рекао је премијер 
Вучић.

Председник Већа министара БиХ, Денис Звиздић, нагласио 
је важност заједничких великих инфраструктурних пројеката, 
попут изградње железничке пруге Београд - Сарајево и по питању 
протока роба и капитала између две земље. „БиХ и Србија једна 
другој представљају један од најважнијих трговинских партнера 
и јако су битне овакве седнице да правимо пресек наше сарадње“, 
истакао је Звиздић.

Председник Владе Србије разговарао је у Београду са 
председником Сената Републике Италије, Пјетром Грасом, 

који му је пренео да је Србија елемент стабилности у региону, 
а да је сам Вучић, због личног ангажовања за одржавање 
регионалне стабилности, стекао углед државника који спаја све 
земље на Балкану.

„У Италији препознају да све мере које предузима Влада 
Србије, а које имају за циљ раст и развој земље и оне добијају 
позитивне оцене. Прави политички лидер мора унапред да 
предвиђа потребе народа и премијер Вучић у Европи важи за 
таквог лидера“, истакао је Грасо.

Премијер  Вучић захвалио се Грасу на континуираној подршци 
коју Италија пружа Србији на европском путу, а посебно на 
настојању италијанских званичника да Србији до краја године 
буду отворена прва поглавља у преговорима са ЕУ. Истакао је и 
одличну економску сарадњу двеју земаља и позвао италијанске 
компаније да искористе повољне могућности улагања у Србији. 
Премијер Вучић и Грасо присуствовали су  потписивању уговора о 
донацији италијанске Владе од 800.000 евра за извођење радова 
на унапређењу система заштите од поплава у општинама Лозница, 
Крупањ, Осечина и Кладово, као и Пословном форуму италијанских 
и српских привредника у Привредној комори Србије.

На дводневној Инвестиционо - развојној конференцији 
„Сребреница 2015“, на којој је учествовало 10 компанија из 

Србије, премијер Александар Вучић рекао је да је Влада Србије 
издвојила пет милиона евра за Сребреницу, од којих је два 
милиона већ уплаћено.

„Србија гледа у будућност и ми, Срби, желимо најбоље 
односе са Бошњацима, да градимо најбољу будућност, да 
наредних стотину година проведемо у миру, да свима буде 
боље, да живимо боље. Ово је за нас мали допринос таквој 
заједничкој будућности и уверен сам да ће увек бити више 
разлога за радост, срећу и живот, и да ћемо много више 
мислити на то, а да никада нећемо заборавити и да ћемо увек 
умети да осудимо оно што је у прошлости било лоше“, рекао 
је премијер Вучић, и објаснио да је Србија у 2015. штедела 
и остварила добре резултате, и да, заједно са Републиком 
Српском и БиХ, жели да оформи заједнички тим који ће радити 
на важним заједничким објектима.

Члан Председништва БиХ, Бакир Изетбеговић, том 
приликом, рекао је да циљ инвестиционе конференције у 
Сребреници отварање новог поглавља у животу ове Општине, 
али и да се подрже позитивни трендови у односима са Србијом 
и другим земљама региона.

Заједничка седница 
Владе Србије и Већа 
министара БиХ

САРАЈЕВО

БЕОГРАДСРЕБРЕНИцА

Александар Вучић и Денис Звиздић, председавајући 
Већа министара БиХ

Србија уплаћује 
пет милиона евра

Милорад Додик, Бакир Изетбеговић и Александар Вучић

Пословни форум о инвестирању у Србији

Италија са 800.000 € 
помаже превенцију поплава

Девенпорт предаје извештај о напретку Србије

Зелено светло Бундестага 
за отварање поглавља
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У Србији се већ извесно време, организовано, из 
одређеног центра или центара моћи, у готово 
правилним временским размацима, пуштају 
измишљене афере усмерене против Владе Ср-
бије и њеног председника, Александра Вучића. 

Народни посланик и члан Одбора за културу и информи-
сање Народне скупштине Републике Србије, Владимир 
Ђукановић, на питање шта се то дешава и ко влада ме-
дијским простором Србије, овако одговара за „СНС Ин-
форматор“:

- Oд момента када је ККР група, са бившим директором 
ЦИА на челу, ушла на наш медијски простор и од када 
су преузели кабловског дистрибутера СББ и оформили 
једну телевизију под покровитељством ЦНН, јасно је ко 
покушава да овлада нашим медијским простором. Кроз 

друге видове „сарадње“ са појединим писаним и елек-
тронским медијима, они праве огромну мрежу како би 
путем ње вршили континуирани притисак на Владу Ср-
бије, уколико процене да она води самосталну политику. 
Пошто је Александар Вучић, човек који увек наглашава 
да је Србија суверена држава и да самостално доноси од-
луке, односно, да он лично не трпи оне који по задатке 
иду по страним амбасадама, очито су господа проценила 
да је време да се крене са рушењем Александра Вучића. 
Они не жале новац, имају га на претек и константно ку-
пују мање кабловске дистрибутере, новинаре, уреднике... 
У сваком случају, медијска кампања коју воде и додатно 
је све више дозирају против Вучића јесте и биће монстру-
озна. На нама који не желимо да се продамо и не желимо 
да служимо ничијим интересима, до интересима наше 
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ВЛАДИмИР ЂуКАНОВИЋ, 
народни посланик и члан Одбора за културу и медије 
Народне скупштине Републике Србије

- Пошто Александар 
Вучић увек наглашава да 
је Србија суверена држава 
и да самостално доноси 
одлуке, односно, да он 
лично не трпи оне који по 
задатке иду по страним 
амбасадама, очито су 
господа проценила да је 
време да се крене са њего-
вим рушењем. Они не жале 
новац, имају га на претек 
и константно купују мање 
кабловске дистрибутере, 
новинаре, уреднике...
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отаџбине, остаје да се против такве кампање боримо.
шта је циљ оних који стоје иза квазиистраживач-
ких мрежа и квазинезависних новинара који перма-
нентно излазе са спектакуларним открићима непо-
стојећих афера?
- Урушавање Александра Вучића и било какве помисли 

да се од Србије направи модерна и уређена држава. Цен-
трима моћи који финансирају те пројекте, попут рецимо 
БИРН-а или ЦИНС-а, одговара Србија у перманентном 
хаосу као нека банана република. Они не желе јаког ли-
дера, већ константну нестабилност и власт коју може сва-
ко да уцењује. Зато је преко тих пројеката, који су ништа 
друго до обичне обавештајне испоставе одређених стра-
них служби, покренут пројекат рушења Александра Ву-
чића. За почетак му се урушавају најближи сарадници 
које ти тзв. независни новинарски истраживачи опањка-
вају и оптужују за најгори криминал без икаквих доказа. 
Међутим, докази ту нису важни. Битно је свакодневно 
водити кампању и измишљати афере. Када јавност почне 
да прихвата да су Вучићеви сарадници зликовци и лопо-
ви, е онда се креће и на самог Вучића тако што ће му се 
рећи - Вучићу, ти ниси поштен, јер су твоји сарадници 
лопови, па самим тим и ти си лопов.

Чини се да се са временом мења стратегија – прво су 
биле оптужбе зе диктатуру и цензуру, а затим из-
мишљене афере пласиране преко портала, Курира, 
Н1... Колико су делотворне ове тактике и да ли их 
препознају грађани Србије?
- То за диктатора није упалило, јер је подршка на из-

борима била величанствена. Али, увек у ваздуху виси 
та оптужба - Вучићу, ти си диктатор. У земљи у којој су 
готово сви писани медији, изузимајући „Информер“ и 
донекле „Политику“ и „Вечерње новости“, апсолутно 
на страни опозиције, причамо о цензури и диктатури. 
О недељницима да не говорим. У земљи у којој су све 
главне телевизијске станице, изузимајући „Пинк“, та-
кође на страни опозиције. Погледајте РТС. Да ли је било 
могуће у време Демократске странке да се помисли да 
директор или сви тамошњи водитељи буду опозиционо 
настројени? Данас је то реалност. О каквој диктатури 
говоре? То је свињарија и безобразлук. То је систем „др-
жите лопова“, где лопови то вичу. Тврдим да цензура 
постоји, али према власти. Где ви данас можете да про-
читате било који озбиљан текст или осврт о резултати-
ма рада Владе? Нигде, јер је дат налог да се о томе не 
пише. Имамо парадоксалну ситуацију да Влада Србије 

ине може нигде да прикаже резултат свог рада. Па, то је 
ван памети. Али, зато сваки дан имамо измишљене афе-
ре о сарадницима Александра Вучића. Да будем искрен, 
нисам сигуран да и неки из наших редова те афере не 
подстичу.

Да ли  овакве вођене и организоване медијске ма-
нипулације могу бити увертира за озбиљнија деша-
вања у Србији? Коме би то одговарало?
- Свакако да могу и мислим да је то крајњи циљ. Ге-

белс је имао чувену тактику – „сто пута изречена лаж 
постаје истина“. Ако ви по сто пута поновите лаж да је 
Вучић диктатор, у једном моменту људи ће почети у то 
да верују. А, тада почиње припремање људи да руше 
власт на улици. Данас је тактика мало другачија. Није 
потребно као деведесетих да имате на десетине хиљада 
људи на улицама. Сада је довољна агресивна медијска 
припрема, мала групица незадовољних, наоружаних и 
финансијски подстакнутих активиста и притисак споља 
на саму власт. Погледајте сценарија у Украјини или не-
давно у Румунији. Нигде нисте имали критичну масу, 
чак нисте имали ни неки озбиљан повод. Доживели смо 
по први пут да председник Владе једне земље подно-

си оставку због пожара у 
дискотеци. Мислим на Вик-
тора Понту, донедавног ру-
мунског премијера. Очито 
су притисци били ужасни, а 
људи који су били припре-
мани да буду на улицама ве-
роватно и добро наоружани 
и финансијски мотивисани.

Зашто се саопштења СНС 
објављују са закашњењем?

Да ли Вам се чини да медији са великим закашњењем 
објављују реаговања Српске напредне странке, а да не-
ретко одговори СНС-а не буду ни објављени? Да ли је 
ово случај када мањина цензурише већину, легитимно 
изабрану на изборима?  
- то је начин да вас прикажу тромим и спорим. Ако не 

реагујете на време, јавност сматра да нешто кријете. 
Зато се наша саопштења намерно објављују са зака-
шњењем. Неретко се и не објаве, па испада као да не 
реагујемо, а самим тим испадамо и бахати, јер тобоже не 
желимо јавности да кажемо да ли су оптужбе истините 
или нису. Чак и када нам свесно објаве доста касније 
реакцију, то учине тако што направе текст да испад-
немо безобразни што смо уопште реаговали. Од све-
га, ипак ми је најтрагичније када нам Курир или Н1 тра-
же изјаве за наручене текстове и прилоге у којима нас 
буквално вређају, али ето тражили су од нас мишљење. 
Зато ми нису јасни неки наши функционери који, реци-
мо, дају интервју тим медијима. Као да помажу кампању 
против Александра Вучића коју ти медији воде.

 - Где данас можете да прочитате било који озбиљан текст или 
осврт о резултатима рада Владе? Нигде, јер је дат налог да се о 
томе не пише. Имамо парадоксалну ситуацију да Влада Србије не 
може нигде да прикаже резултат свог рада, али зато сваки дан 
имамо измишљене афере о сарадницима Александра Вучића. Ни-
сам сигуран да и неки из наших редова не подстичу те афере
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ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

народна Банка

Гувернер Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић, каже 
да би добри резултати реформи и фискалне консолидације 

требало да омогуће и додатни простор за даље олакшавање мо-
нетарне политике. „Прошло је време кад су се НБС и Влада међу-
собно оптуживале за неусаглашеност својих политика и лоше 

координације. Данас су фискална консолидација и реформе ус-
пешне, подржане од стране ММФ, што би требало да омогући 
додатни простор за олакшавање монетарне политике“, поручила 
је Табаковић на конференцији поводом окончања треће ревизије 
аранжмана који је Србија закључила са ММФ-ом.

ВЕСТИ

одБрана
Додељени кључеви 
од 62 стана 

Министар одбране, Братислав Гашић, свечано је уру-
чио припадницима Министарства одбране и Војске Ср-
бије кључеве за 62 стана. Нови станари, активни и пен-
зионисани припадници система одбране са породица-
ма, уселиће се у станове у Београду и градовима широм 
Србије. Министар Гашић је истакао да су материјална 
сигурност и добри услови живота припадника система 
одбране међу приоритетима Министарства.

ПраВда
Реновирано више 
од половине цЗ-а

Министар правде, Никола Селаковић, каже да је, поред обнове 
зграда судова широм Србије, реновирано и више од 50 одсто Ок-
ружног затвора, а да би до краја године требало да буду отворена 
још два потпуно реновирана блока - у самом затвору и Специјалној 
затворској болници. „Наши судови и јавна тужилаштва јесу огледало 
државе. Ако они не изгледају добро и ако нису у пристојним услови-
ма, онда ни држава није у добром стању“,  нагласио је министар.

ПолиЦиЈа
уз повећање БДП-а, и веће плате

Министар унутрашњих послова, Небојша Стефано-
вић, каже да се договорио са Независним синдикатом 
полиције о повећању накнаде за полицајце који раде 
најсложеније послове и да се исплате путни трошкови 
који се дугују годинама уназад. Стефановић је обећао 
полицајцима да ће им плате бити повећаване како буде 
растао бруто друштвени производ.

ПриВрЕда
За 9 месеци 1,2 млрд страних инвестиција

Министар привреде, Жељко Сертић, изјавио је да је Србија, 
као резултат спровођења реформи, у првих девет месеци, при-
купила страних директних инвестиција вредних укупно 1,2 ми-
лијарде евра. „То је 20 одсто више у односу на претходни пе-
риод и озбиљан је помак“, рекао је Сертић, на првој годишњој 
конвенцији Сената привреде Србије.

ЗдраВСТВо
Запослено 1.000 младих лекара

Министар здравља, Златибор Лончар, прецизирао је да је 
у претходних годину и по дана запослено близу  1.000 мла-
дих лекара и то на основу конкурса, да је све више наших 
људи из иностранства заинтересовано да ради у домаћем 
здравству, а најавио је и нова запошљавања. „Ту се нећемо 
зауставити, биће примљени и други, као и медицинске сес-
тре и медицински техничари, како бисмо исправили стање 
које смо затекли“, рекао је Лончар у Скупштини Србије, где 
се на дневном реду нашао Предлог измене Закона о здрав-
ственој заштити.

СПорТ
29 медаља у 2015.

Министар Вања Удовичић поручио је да је Сајам 
спорта још један начин да се захвалимо свим савезима 
и спортистима на невероватним резултатима, али и да 
покажемо да увек мислимо на њих, а не само када ос-
вајају медаље. „Иза нас је веома успешна спортска го-
дина. У предолимпијској 2011. освојено је 12 медаља, 
а у предолимпијској 2015 – чак 29 медаља. То показује 
колику одговорност имамо према ОИ у Рију, колико су 
већа очекивања и колико су те игре посебне и важне“, 
истакао је Удовичић.

Влада и НБС на истом задатку

Еу инТЕГраЦиЈЕ
Прво се отварају 
политичка поглавља

Отварање првих преговарачких поглавља биће 
политички сигнал ЕУ да се види напредак, што је 
показао и Извештај о напретку, где се констатује да 
Србија у највећем броју области чини видљиве кора-
ке у реформском смислу. Желим да грађани разумеју 
да је ово важан корак у смислу разумевања да ово 
што радимо, а што је пре свега добро за нас, вредновано и од 
стране ЕУ. Међу првима се отварају политичка поглавља - од 
владавине права, борбе против корупције, тероризма... Она су 
увек најтежа да се преговарају и најтежа да се отворе, каже 
министарка Јадранка Јоксимовић.

 СаоБраћаЈ
 Више новца за капиталне инвестиције

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре завршило је предлог свог буџета и просле-
дило га Министарству финансија, каже министарка Зо-
рана Михајловић и наводи да ће догодине бити више 
новца за капиталне инвестиције. „Буџет смо направи-
ли и послали Министарству финансија и сад радимо 
одређено усклађивање. Будући да у нашем Министарству 
има највише капиталних инвестиција, оне су покренуте у 
току 2015. и биће потрошен сав новац за те намене“, рекла је 
министарка Михајловић.
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ВЕСТИ
НАРОДНА СКуПштИНА

одБор За одБрану и унуТраШЊЕ ПоСлоВЕ

марија Обрадовић са министром 
одбране Републике Белорусије

Председница Одбора за одбрану и унутра-
шње послове, Марија Обрадовић, разгова-
рала је са министром одбране Републике Бе-
лорусије, генерал-потпуковником Андрејем 
Алексејевичем Равковим, и оценила је да су 
односи Србије и Белорусије традиционално 
добри, а да је унапређена сарадња у области 
одбране након прошлогодишњег усвајања 
стратешких смерница билатералне војне са-
радње. Обрадовић се Равкову захвалила на 
томе што Белорусија, на Генералној конферен-
цији Унеска, није подржала захтев Приштине 
за улазак у ту организацију. „Упркос притис-
цима којима су Србија и остале земље биле 
изложене, показало се да наша земља има пријатеље у свету 
и да је Белорусија један од њих“, закључила је председница 
Одбора за одбрану и унутрашње послове. Министар Равков 
нагласио је да ће унапређењу сарадње две земље сасвим си-
гурно допринети и Меморандум о разумевању у војнонаучној 
и војнообразовној области, који ће омогућити размену и уса-
вршавање полазника војних образовних установа.

Председница Народне скупштине Републике Србије, Маја 
Гојковић, боравила је у званичној посети Ирану, где се су-

срела са председником Исламске консултативне Скупштине 
исламске Републике Иран, Алијем Лариџанијем.  Гојковић и 
Лариџани заложили су се за унапређење односа две државе и 
размотрили могућности сарадње између два парламента, као 
и сарадњу у области привреде, пољопривреде, образовања и 
културе. Председница Гојковић је рекла да има простора да се 
појачају контакти група пријатељства у нашим парламентима и 
сарадња одбора задужених за привреду, енергетику, пољопри-
вреду, образовање, науку и културу, као и за унапређење са-

радње у међународним организацијама. Маја Гојковић се захва-
лила Ирану због непризнавања КиМ, а Лариџани је поновио став 
подршке територијалном интегритету и суверенитету Србије. 
На састанку је истакнуто да је потребно развијати и економску 
сарадњу, а Гојковић и Лариџани су нагласили да ће парламен-
ти подстаћи сарадњу и у тој области и подржати договоре две 
владе, кроз брзу процедуру ратификације постигнутих решења. 
Гојковић се састала и са копредседником Мешовите комисије за 
трговину Владе ИР Ирана и министром за трговину, рударство и 
индустрију, Емадом Задехом, са којим је разговарала о повећању 
трговинске размене Србије и Ирана.

одБор За уСТаВна ПиТаЊа и ЗаконодаВСТВо

мартиновић са 
представницима 
међународне уније 
нотара

Александар Мартиновић, председник 
Одбора за уставна питања и законодав-
ство, упознао је представнике Међународне 
уније јавних бележника са Законом о јавном 
бележништву који је у Републици Србији 
на снази од новембра 2014. Истакао је да 
је Србија институт јавног бележништва имала пре Другог светског 
рата, након чега је уследила вишедеценијска пауза и указао да би 
искуства земаља, из којих долазе представници Међународне уније 
јавних бележника, могла бити од изузетног значаја за нашу земљу. 
Мишел Мерлоти, председник Комисије за међународну нотарску 
сарадњу Међународне уније нотара, оценио је да је српски Закон 
о јавном бележништву изузетно добар и да је очекивано да Србија 
постане члан Међународне уније јавних бележника.

 одБор За ФинанСиЈЕ, рЕПуБлиЧки БуЏЕТ 
 и конТролу ТроШЕЊа ЈаВниХ СрЕдСТаВа

 Отворена Канцеларија за буџет
Потпредседник Народне скупштине и 

председник Одбора за финансије, репу-
блички буџет и контролу трошења јавних 
средстава, Верољуб Арсић, и извршни 
директор Вестминстерске фондације за 
демократију, Ентони Смит, отворили су 
Канцеларију за буџет у Народној скупш-
тини. Потпредседник Арсић истакао је да, 
отварањем Канцеларије за буџет, Народ-
на скупштина повећава своје капацитете 
у смислу надзора над трошењем јавних 
средстава. 

„Канцеларија за буџет омогућиће наро-
дним посланицима да учествују у контроли трошења средстава 
и у планирању буџета Републике Србије. Ниједан парламент у 
региону нема Канцеларију за буџет, тако да ћемо бити лидери у 
региону и по овом питању“, поручио је Арсић. 

Извршни директор Вестминстерске фондације за демократију, 
Ентони Смит, истакао је да је пројекат отварања Канцеларије за 
буџет у НСРС најважнији пројекат који Фондација спроводи у 
Европи.

Бечић са Наришкиним о 
тероризму, миру у региону

Потпредседник Скупштине Србије, Игор 
Бечић, састао се, током посете Букурешту, 
са председником Руске Думе, Сергејем 
Наришкиним, а у разговору је изражена 
потреба за свеобухватним ангажовањем 
у борби против тероризма и указано на 
допринос премијера Александра Вучића 
очувању мира и стабилности у региону.

У разговору је изражено задовољство 
и због реформског курса и резултата 
рада Владе Србије, а оцењено је и да је 
веома добра парламентарна сарадња 
између Србије и Русије и њихових пар-
ламентарних делегација у међународним 
организацијама и форумима. Потпредседник Бечић, који је и 
потпредседник Парламентарне скупштине Црноморске економс-
ке сарадње, изразио је саучешће породицама жртава страдалим 
у терористичком нападу на руски авион изнад Египта.

маја Гојковић посетила Иран
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Генерални секретар НА-
ТО-а, Јенс Столтенберг, бо-
равио је у званичној посе-

ти Београду, и током разговора 
са председником Владе Србије, 
Александром Вучићем, рекао да 
је КФОР од 20. новембра укинуо 
ограничења која су важила за дело-
ве ваздушног простора Србије, која су уведена 1999. године, што 
значи да је КФОР у потпуности релаксирао зону безбедности и 
да је Србија интегрисана у ваздушни простор Европе.

Премијер Вучић оценио је да је то велика вест за Србију, 
јер ће, након 16 година, коначно имати целокупан ваздушни 
простор над централном Србијом под својом контролом. Значај-
но је, према његовим речима, што је то постигнуто уз политички 
дијалог и конкретан разговор са НАТО, без иједног метка или 
губљења људских живота.

Столтенберг је донео и вест да 
је Србија добила обећање да ће 
за обуку војника и официра мора-
ти да плати само 10 до 20 одсто 
од цене обуке коју пружа НАТО, а 
најавио је и формирање новог фон-
да у којем ће се новац прикупљати 
како би се Србији помогло да се ос-

лободи заосталих експлозивних направа.
Премијер Вучић је истакао да Србија остаје војно неутрална, 

да види добру будућност у односима са НАТО, али и подсетио 
да има традиционално добре односе са Русијом.  Столтенберг је 
изразио поштовање за снажно лично лидерство премијера Ву-
чића у вођењу Србије на путу ка ЕУ и за његов допринос стабил-
ности у целом региону. На конференцији је речено и да је пред 
Србијом и НАТО више заједничких послова, а пре свега борба 
против тероризма, очување стабилности и мигрантска криза.

Делегација ЕПП 
у посети СНС

Слободно небо над Србијом

Интернационални секретар СНС, Јадранка Јоксимовић, 
сусрела се са делегацијом групе посланика Европског парла-
мента из Европске народне партије, предвођеном Сандром 
Калниете, потпредседницом групе ЕПП у Европском парла-
менту. У делегацији ЕПП били су и Едуард Кукан, шеф деле-
гације Европског парламента за односе са Србијом, и Франц 
Богович, потпредседник Групе пријатеља са Србијом у Европ-
ском парламенту.

Делегација ЕПП истакла је да схвата значај чињенице да 
министар у Влади Србије задужен за европске интеграције 
долази из редова СНС, што је симболички и суштински пока-
затељ какву улогу СНС има у процесу европских интеграција 
Србије. Саговорници су оценили да Влада Србије има проак-
тиван приступ у даљем унапређивању регионалне сарадње. 
Посланици ЕПП похвалили су напоре које председник СНС и 
премијер Србије Александар Вучић чине у том правцу.

Говорећи о партијској сарадњи, саговорници су се сложили 
да је важно у наредном периоду даље унапређивати сарадњу 
СНС са партијама унутар ЕПП, посебно са сродним партијама 
у региону. Јоксимовић и Калниете оценили су као позитиван 
најновији извештај о напретку Србије у процесу европских 
интеграција и нагласили важност политике проширења ЕУ, 
изразивши очекивање да ће Србија до краја године отворити 
прва поглавља у преговорима у приступању ЕУ. Током посете 
Србији, делегација ЕПП сусрела се и са председником Српске 
напредне странке, Александром Вучићем.

На дочеку Јенса Столтенберга, 
генералног секретара НАТО - а

Интернационални секретар СНС, 
Јадранка Јоксимовић, са делегацијом 

групе посланика ЕП из Европске 
народне партије
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После опсежене дипломатске офанзиве Ре-
публике Србије, КиМ није примљено у Уне-
ско, а премијер Вучић је, том приликом, ис-

такао да не треба ликовати и да је пред нама тек 
сад дуга и тешка борба. Директора Канцеларије 
за КиМ, Марка Ђурића, питамо који су следећи 
кораци државе како би заштитила културно-ис-
торијску баштину у својој јужној Покрајини?

- Исход гласања ГК Унеска потврда је да је 
иницијатива за пријем самопроглашеног Косова 
од почетка била погрешна и да је решења нужно 
тражити дијалогом. Питање положаја и имовине 
СПЦ, као и статуса српске културне баштине, мора 
бити решавано у дијалогу Београда и Приштине, 
и уз учешће СПЦ. Ако заједно учествујемо у про-
цесу нормализације односа, српски народ не сме 
бити искључен из одлучивања о сопственој кул-
турној баштини. Период пред нама морамо да 
искористимо да на разуман и праведан начин ре-
шимо проблем статуса и имовине СПЦ, и Београд 
је спреман да у тај дијалог уђе, иако је Приштина 
до сада одбијала разговар. Можда ће сада, када су 
увидели да Србија не дозвољава да буде гажена и 
да јој се отима оно што је њено, променити став. 
Влада Србије ће, посредством Канцеларије за КиМ 
и других канала, наставити да финансијски и прав-
но помаже наше цркве и манастире, као и до сада.

у чему ће се огледати интернет кампања у циљу заштите 
културног блага на Ким, коју сте најавили?
- Велике државе тешко редефинишу своје средњорочне и ду-

горочне циљеве и интересе, међутим доносиоци политичких од-
лука воде рачуна како „дише“ јавно мњење, нарочито у изборним 
годинама. Србија, као мала држава, у прошлости није могла да 
значајније утиче на то како јавност, пре свега западних држава, 
перципира политичке и безбедносне процесе на Западном Бал-
кану. Репертоар утицаја сводио се на јачање спољнополитичког 
угледа и кредибилитета државе у најширем смислу, али и ангажо-
вање професионалаца за лобирање, што се показало као скупо и 
не нарочито делотворно. Данас се фокус публике, од тзв. тради-
ционалних медија, помера ка интернету и друштвеним мрежама. 
Озбиљне државе одавно организовано користе те канале за пла-
сирање својих јавно-дипломатских иницијатива и појашњавање 
своје политике, попут Израела, САД, Русије... Овде није реч само 
о настојању да се посредством интернета међународној јавности 
приближи истина о нашој културној и духовној баштини на КиМ, 
већ је неопходно ојачати капацитет Србије да се бори за своје ин-
тересе јавним кампањама у савременим средствима комуникације. 
Уочи изјашњавања ГК Унеска, наше становиште бранила је читава 
војска компетентних институција и појединаца. Потребно је умре-
жавање мотивисаних, политички и научно поткованих организа-
ција и појединаца који ће на разним светским језицима утицати на 
пулс јавног мњења, регионално и глобално. Реч је о људима који 
ће водити позитивну кампању са циљем да се наша видљивост по-
већа и наша реч чује преко Фејсбука, Твитера, Јутјуба, Википедије, 
тзв. блогосфере...

ИНТЕРВЈУ: Марко Ђурић, директор Канцеларије за КиМ 

Интернет кампања 
за заштиту српске 
баштине на Ким

Симбиоза власти и 
опозиције на Ким

Да ли очекујете јачање утицаја 
Покрета Самоопредељење и ра-
дикалних снага на Ким, и како Еу 
гледа на дешавања у косовском 
парламенту?

- Са пажњом пратимо развој 
догађаја у политичком театру у 
Приштини. у том позоришту има 
много буке и беса, али су они до-
брим делом одглумљени у склопу 
оркестриране кампање чији је циљ 
да се међународној заједници „мла-
да демократија“ на Ким представи 
као паду склона конструкција, која 
се зато не сме притискати на доно-
шење непопуларних мера. О правим 
намерама албанске опозиције и 
њеном симбиотском односу са вла-
дом сведочи и то да је једина тема 
питање положаја Срба и њихових 
права, иако би свака нормална опо-
зиција настојала да ојача политички 
утицај користећи велико економско 
и социјално незадовољство грађа-
на. Курти, Харадинај и остали то 
не чине, и то раскринкава њихове 
намере. Еу, без сумње, жели ста-
билност на Ким. Ниједном европ-
ском званичнику, сигуран сам, није 
пријатно када га посланици опо-
зиције у парламенту ПИС дочекају 
транспарентима и понашањем које 
више приличи стадиону.

шта очекујете у вези са споразумом о формирању Заједни-
це српских општина?
- Уставни суд у Приштини суспендовао је примену бриселског 

договора о ЗСО до 12. јануара следеће године, до када би они на-
водно требало да дају оцену уставности тог документа. Уз овак-
ву кампању у приштинским медијима и политичкој јавности није 
тешко замислити каква ће та оцена да буде. Јасно је да Приштина 
нема намеру да створи претпоставке за формирање ЗСО у року 
који је прецизиран у Бриселу. Ми, међутим, не треба да пристаје-
мо на њихову игру, јер нити приштински уставни суд има шта 
да се пита о договору који су највиши политички представници 
усагласили уз посредовање ЕУ у Бриселу, нити ћемо да, како они 
очекују, седимо беспослени и ишчекујемо шта ће да каже њихов 
уставни суд. Имамо споразум и рокове, дакле, господо, изволите 
спроведите оно што је договорено. Србији је ЗСО главни мотив за 
учешће у бриселском дијалогу, а Србима на КиМ главни мотив за 
учешће у политичком животу. Ако Приштина не буде желела да 
формира ЗСО, много се тога мења. Не бих говорио о одговирима 
који су нам на располагању, јер очекујемо да ће ЕУ, ипак, одиграти 
пресудну улогу и одблокирати процес.

шта српски народ може да очекује на Ким?
- У процес нормализације односа са Приштином ушли смо са 

жељом да заштитимо српске интересе на КиМ, али и да српском 
народу коначно, након деценија живљења у неизвесности, ство-
римо претпоставке за развој и колико-толико нормалан живот. 
Србија својим грађанима на КиМ може да гарантује да ће водити 
одговорну политику и да ће чинити све да их заштити у социјал-
ном, економском, политичком и сваком другом смислу, као и до 
сада.
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У Београду, на више локација, 21. новембра, одржана је 
здружена тактичко-показна вежба „Штит 2015”, у којој 
је учествовало више од 700 припадника Министарства 

унутрашњих послова, Војске Србије и Безбедносно-информа-
тивне агенције.

Током више од једног часа, приказане су сложене тактичке 
вежбе у решавању талачких криза у авиону на аеродрому „Нико-
ла Тесла“, у возу на Главној железничкој станици, у Палати Ср-
бија, као и у запоседнутом објекту на Дунаву. У акцијама је било 
ангажовано више десетина борбених и неборбених возила, као и 
хеликоптери Војске Србије и МУП-а.

После дефилеа јединица, на конференцији за медије, председ-
ник Владе, Александар Вучић, честитао је свим припадницима 
безбедносних снага Србије.

„Грађани Србије могли су да виде да су наше јединице изузет-
но добро обучене, спремне, да ти људи веома вредно раде. Вео-
ма је важно што се показало јединство у садејству наших војних 
и полицијских снага и БИА и то што су они деловали као тим, што 
су показали храброст и одлучност. Грађани Србије су могли да 

виде како ћемо брзо да реагујемо. Наравно, много важније је да 
земљу покушамо да сачувамо од било каквих напада, али пошто 
то никада не можете да гарантујете и никада не можете да знате, 
овакав ће да буде наш одговор. А то значи да ћемо да реагујемо 
брзо, јединствено и ефикасно“, рекао је премијер Вучић.

Премијер је истакао да се много новца улаже у наменску ин-
дустрију, која је један од симбола наше индустрије, и нагласио 
да је донета одлука да се, посредством Српске банке, одобри 
10 милиона евра нашим најзначајнијим фабрикама – од „Застава 
оружја” до „Телеоптик жироскопа”.

Вежби су присуствовали и министри одбране и унутра-
шњих послова, Братислав Гашић и Небојша Стефановић, ко-
мандант Жандармерије и уједно командант вежбе, пуковник 
Горан Драговић, командант Специјалне бригаде Војске Ср-
бије, бригадни генерал Зоран Величковић, затим председник 
Републике Српске, Милорад Додик, министри у Влади Ср-
бије, начелник Генералштаба Војске Србије, генерал Љубиша 
Диковић, као и представници дипломатског кора и много-
бројни грађани.

На Коридору 10 код Врања свечано је отворена деоница 
аутопута Владичин Хан - Доњи Нерадовац, а отварању 

је присуствовао председник Владе Србије, Александар Ву-
чић. Према његовим речима, први пут после дуго година, 
пуштен је у рад део аутопута дуг готово 30 километара.

„Многи су сумњали у наш рад, смејали се и говорили да су 
се наслушали сличних прича, али сада када видим ову писту 
како изгледа и када знам да смо одједном завршили 26,3 ки-
лометра аутопута, драго ми је што смо им показали да нису 
били у праву“, истакао је премијер.

До маја следеће године биће завршено и 5,6 киломе-
тара пута Грабовци - Грделица, а остаје још 28,7 киломе-
тара на деоници од Грделице преко Царичине долине до 
Владичиног Хана, који би требало да буде готов за нешто 
више од годину дана. У Србији је у претходних годину и 
по дана изграђено 316 великих и малих мостова, а до краја 
2016. биће завршена градња више од 500. Нова саобраћај-
ница ће, истакао је премијер, допринети повезивању Ја-
бланичког, Пчињског и Нишавког округа, али и целе Ср-
бије.

ВЕЖБа 
ШТиТ 2015.
Решавање 
талачких 
криза

Тактичке вежбе припадника МУП-а, Војске и БИА-е

Отворено 30 км аутопута код Врања
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Влада Србије формирала је Канце-
ларију за управљање јавним ула-
гањем, чији ће задатак бити обнова 

болница, школа, домова за незбринуту 
децу и децу ометену у развоју – око 3.000 
објеката широм Србије.

„Наш задатак је да у наредних годи-
ну и по дана покушамо да, колико год је 
могуће, реконструишемо и обновимо све 
основне и средње школе, предшколске 
установе, болнице, домове здравља, ге-
ронтолошке центре, домове за незбри-
нуту децу... За то ћемо највећим делом 
новац наћи из буџета, али ћемо, та-
кође, замолити наше европске и друге 
партнере да преузму део одговорности“, 
рекао је председник Владе, Алексан-
дар Вучић.

Канцеларија за управљање јавним ула-
гањем ће се директно и суштински бавити 
свим тим проблемима на дневном нивоу, 
у сарадњи са ресорним министарствима, 
пре свега здравља и просвете.

„То је велики корак напред за нашу 
земљу, а мислим да ће то наићи на раз-
умевање и подршку целог народа, јер се 
тим помажу најмлађи и најстарији. Вре-
ме је да се неко, после деценија пропа-
дања компелетне здравствене и просвет-
не инфраструктуре, тиме бави“, истакао 
је премијер.

Према његовим речима, на про-
леће креће изградња нове зграде Кли-
ничког центра Србије, вредне 95 ми-
лиона евра у Београду, а до половине 
следеће године све болнице биће окре-

чене, биће урађени мокри чворови, купа-
тила, пријемна одељења и све остало.

Министар здравља, Златибор Лончар, 
каже да ће се радити на поправљању 
постојећих услова у здравственим уста-
новама, али и на изградњи нових капаци-
тета, пре свега у области дечје медицине.

„Подсећам да су отворена породи-
лишта у Прешеву, у Пасјану, реновира-
но је Дечије одељење у Офталмолошкој 
клиници, постоје планови за решавање 
питања Универзитетске дечије клинике у 
Тиршовој. Да се раније радило системски 

и одговорно, не бисмо данас морали да 
решавамо толико заосталих проблема, а 
можда би се, на пример, и назирао крај 
реконструкције КЦС, а ми тек сада при-
водимо крају припрему докумената за 
покретање тендерског поступка”, навео 
је Лончар.

У Министарству просвете кажу да је пла-
нирано потпуно реновирање школских 
зграда, од фасаде и столарије до тоалета, 
у 211 школа, а да се тренутно ради на 51 
школи. Према њиховим подацима, до краја 
године биће обновљено око 35 школа.

мИНИСтАРСтВО ЗДРАВљА:
Реконструкција после 20 и више година

Из министарства здравља добили смо обавештење да су, одмах по ступању 
на снагу Одлуке о одобравању новчаних средстава за потребе сређивања 
здравствених установа, предузели све неопходне кораке како би се ова ини-
цијатива што пре и на што квалитетнији начин реализовала.

„Како одлука подразумева радове на инвестиционом одржавању, пре свега 
на сређивању мокрих чворова, унутрашњих просторија, фасада и кровова, 
урађена је анализа потреба здравствених установа и дефинисан је списак ра-
дова за сваку установу појединачно. Отворене су пристигле понуде за избор 
извођача радова и очекује се да ускоро буде и то завршено.

Предвиђено је да се, због временских прилика, почне прво са радовима 
унутрашњих просторија и мокрих чворова, а да се на пролеће, кад буде лепше 
време, пређе на сређивање фасада и кровова. Очекујемо да комплетан посао 
буде готов половином наредне године и да тада, како је премијер најавио, све 
здравствене установе миришу на чисто.

Подсећамо да држава до сада никада није издвајала средства на овакав на-
чин за потребе здравства и сређивање здравствене инфраструктуре, а у поје-
диним здравственим установама ништа није рађено више од 20 година. Ина-
че, издвојено је око 700 милиона динара за ове радове“, пише у саопштењу из 
министарства здравља.

Почиње обнова болница, 
вртића, школа...

Отворено 30 км аутопута код Врања

Држава покреће реконструкцију после деценија пропадања 
здравствене и просветне инфраструктуре широм Србије
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С н С 
ПАНОРАМА

1. ЧАЈЕтИНА
Боље снабдевање струјом сеоских мЗ
Помагали смо сеоским месним заједницама 

у вези са проблемом лошег снабдевања елек-
тричном енергијом. Смењени су представници 
ЕПС-а који су до сада били на функцијама у 
Чајетини, и на њихова места доћи ће људи који 
ће бити у обавези да брзо реше проблеме. На 
овај начин испунићемо обећања дата нашим 
мештанима и принцип увођења појединачне 
одговорности биће једино мерило којим ћемо 
се водити у даљем раду и кадрирању. Просла-
вили смо страначку славу, заједно са бројним 
чланством и симпатизерима.

2. ИВАЊИцА
Прослављена страначка слава
ОО СНС Ивањица свечано је прославио 

страначку славу, у присуству бројних чланова 
и гостију. Присутнима се захвалио председник 
ОО и пожелео да идуће године Свету Петку 
прославимо као носиоци власти у Ивањици.

3. КОСтОЛАц
Посао за 39 варилаца
Градска општина Костолац, у сарадњи са 

НСЗ и Средњом техничком школом „Никола 
Тесла“, уз подршку Министарства омладине и 
спорта, реализовала је пројекат „Споји и зава-
ри“. Обуку је завршило 39 кандидата и стекло 
сертификат, и сви су потписали уговоре са ПД 
„Прим“. Асфалтира се и реконструише Парти-
занска улица, у дужини од око два километара, 
а пројектом је предвиђено комплетно уређење 
пута од центра Костолца до центра Петке.

4. КуЛА
Компјутер и слаткиши за најмлађе 
Чланице Уније жена ОО СНС Кула посетиле 

су Црвени крст и поделиле поклоне и слатки-
ше деци која су укључена у програм инклу-
зије ромске деце и малишанима из осетљивих 
група у образовању. Деца су се посебно об-
радовала компјутеру који су одавно желела. 
„Потрудићемо се да буде што више оваквих 
активности и да изађемо у сусрет кад год је 
потребна помоћ“, рекла је др Љиљана Бероња, 
председница Уније жена и народна посланица. 
Чланови ОО СНС Кула помагали су у заштити 
храма Светог Марка у Кули, где је почело по-
стављање изолације и система грејања како би 
се зидови и иконе спасили од пропадања. Унија 
жена обележила је Међународни дан борбе 
против рака дојке, када је подељено 500 флаје-
ра и ружичастих трака, симбола борбе против 
ове болести, а др Бероња је са женама разгова-
рала о значају превенције и раног откривања.

5. љИГ
Радови на новој бушотини
Председник Општине, Драган Лазаревић, по-

сетио је МЗ Бач, где су почели радови на новој 
бушотини, која ће обезбедити додатну количину 
воде за градски водовод. Председник Лазаревић 
посетио је ОШ „Сава Керковић“ у Љигу, где се ре-
новира кров. Обележили смо Свету Петку у стра-
начким просторијама. Општину Љиг посетили 
су амбасадор Сувереног Војног Малтешког Реда 
у Београду, Алберто ди Лука, амбасадор Тајвана 
и генерални директор „Делта ђенерали oсигу-
рања“, са циљем реализовања пројекта „Пожели 
жељу“, у оквиру којег је Општина Љиг добила 
комби за превоз ђака и 10 бицикала. Председник 
Лазаревић, поводом Дечије недеље, угостио је 
малишане из вртића Штавице, Јајчића и Козеља, 
уручио им поклоне и обећао да ће им обезбедити 
лопте, клацкалице и љуљашке.

6. ЛАЈКОВАц
Градња тениских терена
У току су припремни радови за изградњу 

тениских терена од шљаке, у оквиру Хале 
спортова. Припремљена је подлога за асфалти-
рање пута од Села Лајковац до цркве у Јабучју. 
Општинa Лајковац, Дом здравља и Регионалнa 
општa болницa Ваљево организују донаторску 
конференцију, којом ће обезбедити део сред-
става за постављање специјалних антистатик 
подова у операционом блоку болнице у Ваље-
ву. Чланови Савета за спорт и друштвене де-
латности поклонили су лопте, маркере и чуње-
ве деци у Врачевићу. Општина Лајковац била је 
генерални покровитељ традиционалне смотре 
колубарских сточара, која је одржана уз помоћ 
Општине Мионица и удружења одгајивача. У 
лајковачкој Хали спортова одржан је Балкан-
ски куп у одбојци. Чланови ОО СНС Лајковац 
делили су „СНС Информатор“ и разговарали са 
суграђанима.

7. ГОРЊИ мИЛАНОВАц
Анализа рада
Ломљењем славског колача, у присуству 

многобројних чланова и симпатизера, и у 
Горњем Милановцу обележена је Света Петка 
страначка слава СНС. Присутнима се обратио 
председник ОО СНС, Дејан Ковачевић, анали-
зирао досадашњи рад Странке у нашем граду и 
истакао да је Странка спремна да у идућој го-
дини преузме одговорност за вођење власти у 
Горњем Милановцу.

8. КРАљЕВО
Нова магнетна резонанца
Свечано је пуштена у рад магнетна резо-

нанца, коју је краљевачкој болници поклонио 
донатор из Канаде, Миломир Главчић. Од 
идеје до реализације прошло је седам месеци 
и овај савремени дијагностички апарат, вредан 
547.000 евра, доступан је за пацијенте од Ужи-
ца до Ниша и севера КиМ. Отварању Кабинета 
за магнетну резонанцу присуствовали су др-
жавни секретар, др Берислав Векић, начелник 
Рашког управног округа, Небојша Симовић, 
градоначелник Краљева, Томисав Илић, и број-
ни гости, а откривена је и плоча са ликом Ми-
ломира Главчића у болничком холу.

9. НОВА ВАРОш
Инклузивно предшколско васпитање
Од почетка школске годне, у издвојеном 

одељењу вртића у ОШ „Гојко Друловић“ у 
Кокином Броду, 18 малишана похађа посебни 
програм раног васпитања и образовања. Про-
грам је бесплатан за све полазнике, а реализује 
се у оквиру пројекта „Вртићи без граница 2 – 
квалитетно инклузивно предшколско васпи-
тање и образовање у Србији“, чији је носилац 
ПУ „Паша и Наташа“ из Нове Вароши. У оквиру 
Пројекта, УНИЦЕФ и Влада Швајцарске уложи-
ли су близу 1,5 милиона динара у адаптацију 
учионице у Кокином Броду, док је Општина 
Нова Варош обезбедила простор и финансијски 
помогла опремање одељења, пружила админи-
стративну и стручну подршку, финансирала 
запослене у програму и трошкове текућег одр-
жавања.

10. ЛИПљАН
Изградња фискултурне сале
У дворишту ОШ. „Миладин Митић“ у Лапљем 

Селу почела је изградња фискултурне сале и 
реконструкција постојећих тоалета, а радове су 
обишли Владета Костић, председник Општине 
Грачаница, Срђан Петковић, начелник Косов-

ског округа, и Љубинко Караџић, председник 
Привременог органа Општине Приштина. Ин-
веститор је Општина Грачаница, сала ће имати 
700 квадрата и допунске просторије.

11. ГРАЧАНИцА
Замена водоводне цеви
У току је замена главне водоводне цеви на 

Падалишту у Грачаници, у Улици Томислава 
Секулића, чиме ће се решити проблем честих 
кварова, а мештанима обезбедити редовно 
снабдевање водом. Председник Општине Гра-
чаница, Владета Костић, каже да се мења 1,5 
километара цеви, а да се радови изводе на ос-
нову меморандума између Општине Грачаница 
и Регионалног водовода у Приштини. У Суши-
ци су освештани црква, парохијски дом и зво-
нара. Освештење је обавио владика Теодосије, 
а присуствовали су и председник Општине, 
Владета Костић, заменик премијера, Бранимир 
Стојановић, начелник Косовског округа, Срђан 
Петковић, и председник Привременог орга-
на Приштине, Љубинко Караџић. Председник 
Црквеног одбора, Момир Јовановић, захвалио 
се свима који су учествовали у изградњи у Су-
шици, која данас има 110 српских кућа. Пред-
ставници СНС централног КиМ прославили су 
Свету Петку, а обележавању су присуствовали 
бројни пријатељи, симпатизери и коалициони 
партнери.

12. ЛЕБАНЕ
Прослава Свете Петке
У просторијама Повереништва СНС Лебане, 

у присуству великог броја чланова и симпати-
зера Странке, пресечен је колач и прослављена 
је Света Петка, слава СНС.

13. љуБОВИЈА
Асфалтирање улица и путева
У Љубовији су асфалтиране улице, тротоари, 

постављена је нова саобраћајна сигнализација 
и нова МТС базна станица. Асфалтирано је и 
1,2 километра пута у Горњој Оровици. Почели 
су радови и на мосту Љубовија – Братунац, а 
догађају је присуствовао и председник Владе 
Србије, Александар Вучић. Мост ће бити дуг 
227 метара, имаће стазе за бициклисте и пе-
шаке, а превозници више неће морати да иду 
60 километара на север како би прешли мост. У 
страначким просторијама, у присуству гостију 
и чланова СНС, прослављена је Света Петка.

14. мАЈДАНПЕК
Рачунари за школу
ОО СНС Мајданпек, у сарадњи са Општи-

ном, обезбедио је пар рачунара за истурено 
одељење ОШ „Бранко Перић“ из Рудне Главе у 
Црнајки. Активисти СНС из Мосне насипали су 
пут ка насељу Обљага. Ради се на проширивању 
уличне расвете у самом граду. Месни одбори, у 
сарадњи са Рудником бакра Мајданпек, напра-
вили су фонтану у дворишту мајданпечке цркве 
Светих апостола Петра и Павла. Активисти МО 
Јасиково покренули су иницијативу за проши-
рење телекомуникационе мреже у тој МЗ.

15. ОПОВО
Важност превентивних прегледа
У организацији ОO СНС Опово и Уније жена, 

на пијаци у Опову спроведена је едукативна 
акција којом је обележен Светски дан бор-
бе против рака дојке, а у циљу информисања 
жена да је рак дојке излечив ако се дијагноза 
постави на време. Наш ОО подржао је акцију 
превентивних прегледа и саветовања грађана 
из области хирургије и интерне медицине. У 
присуству чланова и гостију, прославили смо 

Љубовија: асфалтирање улица и путева

Изградња фискултурне сале у ОШ „Миладин Митић“
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
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страначку славу Свету Петку. Четири месеца 
након успостављања сарадње и преговора са 
ГСП Београд, организован је састанак на коме 
су анализирани досадашњи резултати  и дефи-
нисани приоритети за наредни период.

16. ВЛАДИЧИН ХАН   
ускоро производња ауто делова
Општина Владичин Хан потписала је уговор 

о купопродаји фабрике „AД Слога“ са турском 
компанијом „Теклас аутомотив“, која про-
изводи ауто делове. Ова компанија градиће 
фабрику у коју планира да инвестира минимум 
11,3 милиона евра. „Ово је велики дан за нашу 
Општину, јер компанија планира да само у пр-
вој фази запосли око 400 људи“, рекао је Горан 
Младеновић, народни посланик и председник  
ОО СНС Владичин Хан. Локална самоуправа 
је при крају отплате свих обавеза и заосталих 
потраживања, тако да ће средства моћи да ула-
же у даљи развој индустријске зоне и стварање 
амбијента за отварање нових радних места. 
Овом инвестицијом, као и покретањем млека-
ре и фабрике каблова и ужади за далеководе 
„Јужна Морава“, као и проширењем капацитета 
компаније „Нектар”, Општина Владичин Хан 
полако, али сигурно излази из круга сиромаш-
тва.

17. ЖАБАљ
Основана унија жена
Чланови ОО СНС Жабаљ свечано су обеле-

жили страначку славу, Свету Петку. Формирали 
смо Унију жена, чије су вредне чланице одмах 
започеле активности у сусрет обележавању 
Светског дана борбе против карцинома дојке. 
У сва четири МО обележили смо овај важан 
дан под слоганом „Закажи преглед зато што 
те најлепше ствари тек чекају“, подсетивши су-
грађанке на важност превенције.

18. СВИЛАЈНАц
Против постројења за третман 
медицинског отпада
Oдpжaни су сaстaнци 

сaвeтa зa култуpу, спoрт 
и oмлaдину, здpaвствo и 
сoциjaлнa питaњa, пoљoпpи-
вpeду и paзвoj сeлa, кao и 
сaвeтa зa eкoнoмиjу и пpивpe-
ду. Издaтo je сaoпштeњe, кao 
oдгoвop Eкoлoшкoм пoкpeту 
Свилajнaц, у коме смо се 
jaвнo oгpaдили oд oдлукe 
oпштинскoг pукoвoдствa 
(СДС-ДС-СПС-ДСС) дa сe нa 
тepитopиjи нaшe Општинe 
изгpaди пoстpojeњe зa тpeт-
мaн мeдицинскoг oтпaдa. 
Сaвeт зa здpaвствo oдpжao 
je пpeдaвaњa o пpeвeнциjи 
paкa дojкe и мeзoтepaпиjи. 
Пpoслaвили смо стpaнaчку 
слaву Свeту Пeтку.

19. СРЕмСКИ 
КАРЛОВцИ
Бесплатни часови енглеског
Организовали смо страначке пултове на који-

ма смо разговарали са грађанима и делили воће. 
Пружили смо подршку деци са посебним потре-
бама и подржали изложбу њихових радова. Ор-
ганизована је изложба фотографија старијим су-

грађанима у част „На врховима планина Србије 
и планинарење“ и мини предавање. Организо-
вали смо бесплатну радионицу енглеског језика 
за децу у нашим страначким просторијама.   

20. СуРДуЛИцА
Прослављена слава
Сурдулички напредњаци, поред уобичајених 

активности и помоћи суграђанима, свечано су 
прославили страначку славу Свету Петку.

21. тЕмЕРИН
Поправљање запуштене инфраструктуре
Годину дана од како је одговорност за рад 

у Општини Темерин преузела СНС, убрза-
но се поправља запуштена инфраструктура. 
Пресвучени су и закрпљени путеви и тро-
тоари, урађена је бициклистичка стаза, из-
грађени су црпна станица, пољски путеви и 
отресишта, пластифициран је базен, уграђе-
на је нова технологија за дезинфекцију воде, 
реновиране су свлачионице и паркет у спорт-
ској хали... Гради се канализациона мрежа од 
Темерина до центра Бачког Јарка, мења се 
кров зграде МЗ у Бачком Јарку, гради се ка-
пела на гробљу у Темерину, набавља  се ауто-
смећар, мења се столарија и фасада школе у 
Бачком Јарку... Окончана је прва фаза радова 
на чишћењу канала Ј-334 за одводњавање и 
наводњавање. Центар за социјални рад, у са-
радњи са Црвеним крстом, делио је гардеро-
бу социјално угроженом становништву. Обе-
лежили смо Дан безбедности у саобраћају 
кроз више активности и симулације у циљу 
подизања свести возача. Унија жена обеле-
жила је Међународни дан борбе против кар-
цинома дојке.

Сурдулица

ЗуБин ПоТок
Општине на Ким као тврђава СНС

Српској напредној странци у Зубином Потоку приступило 
је 2.500 нових чланова. Члан Председништва СНС, Марко 
Ђурић, рекао је том приликом, да су се чланови СНС окупили у 
Ибарском Колашину како би поздравили нове чланове највеће 
српске политичке породице на КиМ.

„СНС је поносна на реформску политику Владе Србије, поносна 
је на то што, јачајући наше институције, јачамо нашу државу. 
Колико је важно да наше институције добро раде, да Србија 
буде економски и политички моћна и утицајна најбоље знамо ми 
овде на КиМ, где нам је држава најпотребнија. Српске општине 
на КиМ јесу и биће тврђава Александра Вучића и СНС-а”, рекао 
је Ђурић, који је и директор Канцеларије за КиМ.

Сремски Карловци
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22. СРЕмСКА мИтРОВИцА
„Герлингер“ отвара фабрику
Министарка Зорана Михајловић, заједно са 

градоначелником Сремске Митровице, Бра-
ниславом Недимовићем, разговарала је са 
грађанима у МЗ Лаћарак. Организован је дочек 
за учеснике Треће рафтинг регате Бањалука-
Београд. Обележили смо Међународни дан 
старијих особа. У оквиру обележавања Дечије 
недеље, малишани из ПУ „Пчелица“ посетили 
су Градску кућу, где су их дочекали градона-
челник Недимовић и начелница за образовање, 
Мирјана Пјевац. Град је помогао манифестацију 
„Коњички дан“. У циљу унапређења безбед-
ности учесника у саобраћају, пре свега бицик-
листа, Асоцијација за безбедност саобраћаја 
Сремске Митровице реализовала је кампању 
„Освести се, осветли се“. На највећем светском 
сајму хране и пића у Келну, компанија „Герлин-
гер холдинг“ представила је своју нову фабри-
ку  „Mitros fleischwaren“, која од јануара 2016. 
почиње производњу у Сремској Митровици. 
Обележили смо страначку славу Свету Петку.

23. СуБОтИцА 
Вежбањем до здравља
Чланице Уније жена одржале су акцију „Веж-

бај и буди здрав уз зумба фитнес плес“, у при-
суству великог броја заинтересованих жена. 
Ово је још једна у низу акција којом чланице 
Уније анимирају суграђанке да раде на превен-
цији болести и очувању здравља. 

24. тИтЕЛ
Ради се на 16 градилишта
Председник Општине, мр Драган Божић, 

заједно са сарадницима, обишао је све актив-
не инвестиције у Општини. Тренутно у свим 
насељеним местима имамо 16 активних гра-
дилишта, а још 14 инвестиција је у припреми. 
На месту некадашње фабрике за прераду воћа 
и поврћа „Тител бренд“, компанија „Келвинс 
Потато“ гради савремени погон за прераду 
кромпира. Гради се СРЦ на Тиси, проширује се 
оптерећена раскрсница, постављају се нова се-
мафорска сигнализација и видео надзор. При-
према се потпуна реконструкција Дома културе 
у Тителу, који није коришћен 15 година. У Ви-
лову и Гардиновцима граде се нове капеле, а 
у Шајкашу се реконструише главна улица, као 
и улице Радничка и Змај Јовина. У Мошорину 
је реконструисано игралиште у ОШ. „Исидора 
Секулић“, у току је реконструкција Дома здра-
вља и изграђена је млекара.

25. ЖАГуБИцА
Стигла вода за Рибаре и Изварицу
Мештани насеља Рибаре и Изварица имали 

су неуредно водоснабдевање проузрокова-
но грешком извођача из 2011. године. Сада су 
грешке исправљене и експлоатациона бушо-
тина у Рибару предата је на одржавање ЈКП 
„Белосавац“ Жагубица. Пуштању у рад водо-
водног система присуствовао је и председник 
Општине Жагубица, заједно са директором 
ЈКП „Белосавац“ и општинске Дирекције за из-
градњу и развој.

26. ЋИЋЕВАц
Промоција здраве исхране
Чланови ОО СНС Ћићевац учествовали су 

на Здравфесту, где су припремана традицио-
нална јела и промовисана здрава храна. Обе-
лежили смо седам година од оснивања СНС и 
страначку славу Свету Петку. У Варварину смо 
се дружили са грађанима, током пријатељске 
утакмице између ОО СНС Ћићевац и ОО СНС 
Варварин.  

27. мАЛИ ЗВОРНИК
Санирање путева
Интензивно се ради на путној инфраструк-

тури. Почело је асфалтирање дела сеоских пу-
тева, а при крају су радови предвиђени за ову 
годину на санирању магистралног пута Лозни-
ца - Мали Зворник - Љубовија. 

28. НЕГОтИН
Дружење са децом
Повереништво OO СНС у Неготину просла-

вило је страначку славу Свету Петку. У оквиру 
Дечије недеље, чланови Омладине дружили су 
се са децом у градском парку, делили балоне 
и прекрили шеталиште цртежима. Грађанима је 
истог дана дељен и „СНС Информатор“.

29. АРАНЂЕЛОВАц
Олакшице за привреднике
У току је јесења фаза инфраструктурних 

радова. Укупна вредност радова у овој годи-
ни биће око 120 милиона динара, а локална 
самоуправа за то није узела ни динар кре-
дита. Урађен је плато око болнице, a пред-
седник Општине, Бојан Радовић, најавио је 
реконструкцију читаве болнице у наредној 
години. После 20 година, асфалтирано је 
највеће насеље у Аранђеловцу, а у току су 
радови на путу М4 Крћевац-Лазаревац. Ас-
фалт је постављан и у сеоским МЗ, а урађена 
је и подлога на спортском терену код пећине 
Рисоваче. Санира се и кров Народног музеја. 
Додељене су субвенције за 382 пољопри-
вредника. Према одлуци Општине, преко 
1.700 привредних друштава и предузетника 
неће плаћати таксу за истицање фирме на по-
словном простору. Још једна одлука која ће 
растеретити пореске обвезнике јесте отпис 
камате за неизмирене обавезе. Представни-
ци Министарства разврстали су Аранђело-
вац као туристичко место друге категорије. 
Општина Аранђеловац, у сарадњи са Комеса-
ријатом за избеглице и миграције, реализова-
ла је пројекат откупа сеоских домаћинстава и 
њихове поделе расељеним лицима. Санира се 
спољна конструкција храма Светих апостола 
Петра и Павла у Даросави. У оквиру Дечије 
недеље, председник Радовић био је домаћин 
најмлађим суграђанима.

30. БАЧ
Јавни радови
Општина Бач ангажовала је на јавним радо-

вима више од 80 радника. Ради се на уређењу 
индустријске зоне и јавних површина, а анга-
жоване су и геронто домаћице. Локална власт 

започела је решавање проблема снабдевања 
електричном енергијом у насељима Економија 
1 и Економија 3, за шта су издвојена три ми-
лиона динара. Председник Општине, Драган 
Сташевић, поводом Дечије недеље, приредио 
је пријем за најмлађе суграђане, полазни-
ке ПУ „Колибри“, вртића који је ове године, 
средствима из општинског буџета, проширен 
и адаптиран. Расписан је конкурс за ученич-
ке и студентске стипендије. У Београду је 
потписан протокол о сарадњи између локал-
них самоуправа које имају тврђаве на Дунаву, 
међу којима је и Општина Бач, у циљу развоја 
привреде и туризма. Председник Сташевић је 
са градоначелником Новог Сада,  Милошем 
Вучевићем, потписао уговор о уступању сани-
тетског возила Дому здравља у Бачу, чиме је 
олакшан хитан транспорт пацијената. Активи-
сти МО Бач 1, Бач 2, Плавна, Бачко Ново Село, 
Селенча, Вајска и Форум Омладине, више пута 
у току месеца, дружили су се са суграђанима, 
делили флајере и информисали их о активнос-
тима СНС. Чланице Уније жена делиле су еду-
кативне флајере поводом Светског дана бор-
бе против рака дојке. Подржали смо и акцију 
бесплатног ЕКГ снимања и мерења притиска. 
Представили смо своје културно наслеђе на 
Данима европске баштине.

31. НОВИ БЕЧЕЈ
Бесплатни уџбеници за ромске ђаке
МЗ Нови Бечеј, помоћу радника ангажова-

них на јавним радовима, уредила је спортски 
терен у Врањеву, који је годинама служио за 
одлагање ђубрета. У ЈКП Компред запослено је 
девет радника на јавним радовима и до сада је 
уређен одвод кишне канализације, одгушава-
ни су канали, кошено је зеленило, а уређује се 
фудбалски стадион. Санирају се и пешачке ста-
зе у парку у Новом Бечеју и Куманама. Локална 
самоуправа определила је средства за купови-
ну бесплатних уџбеника ромским ђацима. Ре-
конструкцијом санитарних чворова, створени 
су бољи хигијенски услови за 527 ученика ОШ 
„Др Ђорђе Јоановић“ у Новом Милошеву. ОО 
СНС Нови Бечеј прославио је страначку славу 
Свету Петку. Испунили смо још једно обећање 
– асфалтирана је Потиска улица.

32. ПОЖЕГА
Здравствена едукација најстаријих
На седници СО Пожега направљена је нова 

коалиција коју предводи СНС, уз подршку 
СПС-ПУПС-ЈС, ДСС, НС и групе одборника 
који самостално располажу мандатима. За 
председника Општине изабран је Милан Бо-
жић, иначе председник ОО СНС Пожега, а за 
председника СО Дејан Јовановић. Чланови 
МО Речице и МО Годовик подржали су акцију 
превентивних здравствених прегледа грађана 
„Здравље је највеће богатство“. Активисти 
Здравственог савета ОО посетили су Домско 
одељење и корисницима одржали предавање 
о значају вакцинације против грипа, адекват-
ној исхрани и физичкој активности старије 
популације.

ПећинциАранђеловац

Једно од 16 градилишта у Тителу

Бач
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33. КЛАДОВО
Дрва за најугроженије
Чланови ОО СНС Кладово успели су да за 

социјално најугроженије суграђане обезбеде по 
десет кубика огревног дрвета. До сада је око 50 
породица добило дрва, а акцију ћемо наставити 
током целе зиме и трудићемо се да изађемо у 
сусрет свима којима је оваква помоћ потребна.

34. ПЕЋИНцИ
Доступнији мамографски прегледи
Ангажовањем Дубравке Ковачевић Субо-

тички, председнице пећиначке Општине, и ди-
ректорке Дома здравља, Дубравке Цветковић 
Мићић, потписан је уговор о сарадњи између 
пећиначког и румског дома здравља, чиме је 
женама из Општине Пећинци обезбеђен одла-
зак на бесплатан мамографски преглед два пута 
месечно. Захваљујући локалној самоуправи, 
Заједница Срба из Хрватске и БиХ, након осам 
година постојања, коначно је добила простор 
за рад. Савет за правна питања ОО организује 
пружање бесплатне правне помоћи грађанима 
сваког понедељка. ОО СНС Пећинци обележио 
је страначку славу Свету Петку. Повереник ОО 
СНС, Милорад Пантић, посетио је новоотворе-
не страначке просторије у Купинову и, том при-
ликом, нагласио да ће Купиново, због култур-
но-историјске баштине и природног богатства, 
бити један од приоритета Општине у развоју 
туристичке инфраструктуре.

35. ВЕЛИКА ПЛАНА
Пресвлачење делова улица
Општинско руководство, које предводи 

СНС, у рекордном року и уз огромне уштеде, 

урадило је пресвлачења делова улица на те-
риторији свих насељених места у Општини. 
Асфалтиране су и нове улице Драгише Срете-
новића (Ракинац), Цара Душана (Ново Село) и 
прилазни пут Етно селу. Председник Општине, 
Игор Матковић, потписао је Уговор о гранту, 
вредан 63.000 евра, са Комесеријатом за избе-
глице и миграције Републике Србије, поводом 
доделе бесповратних средстава за куповину 
грађевинског материјала за избеглице. Основ-
на школа „Радица Ранковић“ из Лозовика, ни-
зом пригодних свечаности, обележила је 180 
година постојања.

36. ЗАЈЕЧАР
Просторије на новој адреси
Просторије СНС у Зајечару од 1. октобра су 

на новој адреси у  Курсулиној бб. Повереник 
СНС, Владан Пауновић, са сарадницима, ради 
на организацији градских и сеоских МО, и сва-
кодневно позива чланове да се укључе у рад и 
ширење идеја Странке.

37. ПАРАЋИН
Хуманитарна акција поводом славе
Седмогодишњицу постојања СНС, ОО 

СНС Параћин обележио је свечаном седни-
цом на којој је изнедрено мноштво идеја о 
даљем јачању и развоју одбора, који се поно-
си јединством и хуманошћу. Обележили смо 
страначку славу Свету Петку сечењем колача 
и традиционалном хуманитарном акцијом, 
а ове године помоћ смо упутили лицима у 
стању социјалне потребе и народној кухињи 
јер је, због повећања броја незапослених и 
услед лоше планираног развоја Општине 

од стране владајуће ДС, повећан и број ко-
рисника оваквих услуга.

38. КАЊИЖА
Поклони за најстарије
Поводом месеца старих, сваке године тради-

ционално се одржава „Сунчана јесен“, у којој 
активно учестују и чланови ОО СНС. Ове го-
дине, најстаријим суграђанима поклонили смо 
цветне аранжмане које смо сами направили. 
Поводом свечаног обележавања годишњице 
Странке, састали су се оснивачи и први чла-
нови СНС у Кањижи, евоцирајући успомене на 
тешке почетке рада Странке у нашој Општини. 
Од тих првих корака до данас, број чланова по-
већао се за 120 одсто.

39. СОмБОР
Разговори о инвестицијама
МО Бачки Брег поднео је иницијативу Са-

вету МЗ да се у што краћем року реконструи-
шу улице Мајора Милана Тепића и Иве Лоле 
Рибара. Чланови Савета за друштвене делат-
ности, у сарадњи са МО Кљајићево, а поводом 
Међународног дана старијих особа, посетили 
су породицу Мацут и уручили им симболичне 
поклоне. У организацији Амбасаде Израела, 
градоначелник Сомбора, Саша Тодоровић, са 
сарадницима, боравио је на Међународном 
сајму технологија заштите животне средине у 
Тел Авиву, где је представио потенцијале Сом-
бора и састао се са директорима и оснивачима 
више компанија. Активисти Савета за спорт и 
омладину учествовали у пројекту оријенти-
ринга. Правни тим СНС пружао је бесплатне 
правне савете у МО Горња Варош и Млаке, као 

Искоренити тероризам у свету

Поводом терористичких напада у Па-
ризу и великог броја невиних жртава, 
председник Републике Србије, томислав 
Николић, уписао се у књигу жалости у 
Амбасади Француске у Београду, и оце-
нио да је потребна заједничка акција 
читаве међународне заједнице да би се 
искоренио тероризам у свету.

Председник је написао да се догоди-
ла велика трагедија у којој је жртва био 

братски француски народ и да ниједна 
земља на свету није сигурна од терори-
зма. Оценио је да не треба имати мило-
сти према тим организацијама, јер је то 
зло које мора да нестане, а Србија је, у 
складу са својим скромним могућнос-
тима, увек спремна да помогне.

Србија је 11. новембра обележила др-
жавни празник, Дан примирја у Првом 
светском рату, а председник Николић 

је, тим поводом, положио венац на спо-
меник Незнаном јунаку на Авали.

Заједно са министром одбране, Бра-
тиславом Гашићем, начелником Ге-
нералштаба, љубишом Диковићем, 
и командантом Гарде Војске Србије, 
миломиром тодоровићем, председник 
Николић се поклонио и одао почаст 
страдалима у Великом рату, а затим се 
и уписао у књигу утисака.

Прeдсeдник Никoлић уписao сe у књигу жaлoсти у Амбaсaди 
Фрaнцускe у Бeoгрaду и пoручиo дa нaпaди у тoj зeмљи нису 

сaмo фрaнцускa, вeћ и свeтскa трaгeдиja

Председник Србије положио jе венац на споменик Незнаном 
jунаку на Aвали, поводом државног празника Дана примирjа 

у Првом светском рату
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и у МЗ Колут и Бачки Брег. Чланови Савета 
за друштвене делатности, поводом Дана бор-
бе против рака дојке, делили су едукативне 
флајере и симболичне розе машнице. МО Ко-
лут, у сарадњи са МЗ Колут, покренуо је ини-
цијативу за уређење дечијег игралишта у парку 
Језеро. Градоначелник Тодоровић разговарао 
је са представницима пољског града Пиецки и 
шведског града Хилтебрука о сарадњи у кому-
налној области.

40. СмЕДЕРЕВО
Нове инвестиције
Висока пећ 1 у Железари Смедерево, после 

четири године паузе, пуштена је у рад, а покре-
тању производње присуствовали су премијер 
Србије, Александар Вучић, министри Жељко 
Сертић и Александар Вулин, градоначелница 
Смедерева, др Јасна Аврамовић, представници 
менаџмента фабрике и градски званичници. 
Премијер је посетио и нову фабрику финског 
„ПКЦ-а“ и најавио отварање и фабрике за пре-
раду рибе. Град Смедерево је, у сарадњи са Ом-
ладином  ЈАЗАС-а и Удружењем српско-грчког 
пријатељства „Кантакузина“, реализовао проје-
кат „Успостављање сарадње између дијаспоре 
и матице“, у циљу повезивање српских и грчких 
привредника. Расподељена је семенска роба за 
пољопривреднике који су претрпели штету од 
поплава из средстава ЕУ, у оквиру програма 
„Помоћ ЕУ поплављеним подручјима у Србији“. 
Одржана је 46. Смедеревска песничка јесен.

41. ПЕтРОВАц НА мЛАВИ
Обележена слава
Поред редовних страначких активности и 

свакодневног контакта са грађанима, ОО СНС 
Петровац на Млави традиционално је обеле-
жио крсну славу Свету Петку. Свечано резање 
славског колача обављено је у петровачкој црк-
ви, а свечаности су присуствовали чланови ОО 
и симпатизери.

42. ПРИЈЕПОљЕ
учлањење на три штанда
Начелник Златиборског округа, Димитрије 

Пауновић, са омладином ОО СНС Пријепоље, 
организовао је акцију дељења „СНС Инфор-
матора“ и флајера са планом рада СНС-а у 
Пријепољу. Организовали смо три штанда, 
разговарали са грађанима, а том приликом, 
приступнице Странци потписало је преко 50 
грађана Пријепоља. Обележили смо крсну сла-
ву Странке Свету Петку.

43. РАшКА
Нова зграда суда
Општину Рашка посетио је министар Никола 

Селаковић поводом постављања камена те-
мељца за нову зграду Прекршајног суда. Пред-
седник Општине Рашка, Игњат Ракитић, учест-
вовао је у Београду на округлом столу на тему 
рударства као шансе за економски развој Ср-
бије, где је истакао значај ове привредне гране 
за Рашку и позвао на стварање услова за нова 
улагања. Дирекција за урбанизам и изградњу 
урадила је кружни ток на раскрсници код каме-
ног моста, плато на железничкој станици, парк 
у насељу Брвеник, пешачку стазу у Јошаничкој 

Бањи, паркинг у улицама Тодора Милићевића 
и Доктора Јовановића у Рашки. Општина је из 
свог буџета доделила бесплатне аутобуске ме-
сечне карте за 20 студената и 50 ученика. Ом-
ладина СНС учествовала је у бројним акцијама, 
а чланице Уније жена представиле су свој рад 
на страначком штанду.

44. РумА
Субвенције за превоз
Председник Општине Рума, Слађан Манчић, 

обишао је радове на асфалтирању улице Мише 
Убоје, која коначно, после 10 година чекања, 
добија ново рухо. Вредност радова је 40 ми-
лиона динара, а средства је издвојила локална 
самоуправа. Одборници СО и чланови Већа 
донели су одлуку да субвенције за коришћење 
градског, приградског и међумесног саобраћаја 
од сада остварују, поред ученика и студена-
та, и пензионери и инвалиди. Ученицима који 
похађају школе ван наше Општине, регрес за 
превоз повећан је на 30 одсто, а корисници 
новчане социјалне помоћи, близанаци, тројке, 
треће и четврто дете имају право на беспла-
тан превоз. Председник СО Рума, др Алексан-
дар Мартиновић, најавио је почетак изградње 
непалске фабрике „Cinnovation group“, где би 
могло да буде запослено и 1.200 радника. У 
радној зони Румска петља гради се водоводна 
мрежа, а радове финансирају Општина Рума и 
Министарство привреде.

45. НОВИ ПАЗАР
Расвета и насипање сеоских путева
После 50 година, на велико задовољство 

мештана, насути су путеви у селима Скуково, 
Долац и Тушимља, као и у селу Знуша, које је 
добило и сеоску зграду. Улична расвета поста-
вљена је у селу Митрова Река, као и у првом, 
другом и трећем краку улице Меша Селимовић 
у насељу Дежевски пут, који ће ускоро и бити 
асфалтирани. Никола Радовић, члан ГО Нови 
Пазар, на конференцији за новинаре говорио 
је о досадашњим успесима ГО СНС и најавио 
нове активности. Челници ГО СНС Нови Пазар 
обишли су цркву у изградњи у Дежеви и разго-
варали са мештанима о инфаструктури и ско-
ром асфалтирању улица од магистралног пута 
Дежева-Голија до цркве. Поставља се тротоар 
у зони ОШ „Меша Селимовић“, у оквиру проје-
кта Безбедност око школе. Обележили смо 
страначку славу Свету Петку.

46. ОџАцИ 
уређење села
Поводом Дана Општине, отворен је рекон-

струисани део Улице Јурија Гагарина. У просто-
ријама ОО СНС Оџаци обележена је страначка 
слава. Председник Општине, Душан Маријан, 
уприличио је пријем за предшколце поводом 
обележавања Међународног дана детета. У 
МО организовани су штандови на којима су ак-
тивисти делили флајере и „СНС Информатор“. 
Чланови МО Оџаци уређивали су запуштен 
простор код некадашње фабрике „Лола Рибар“, 
а на спортским теренима у насељу Мала Босна 
и парку код ОШ „Бранко Радичевић“ поставље-
не су клацкалице и љуљашке. Захваљујући Сне-

жани Седлар, потпредседници ОО, и Павелу 
Петровићу, председнику Савета за привреду, 
велики број породица добио је по 120 килогра-
ма брикета за ложење. МЗ Оџаци обележила 
је Дечију недељу и организовала забавни про-
грам, Унија жена је израдила и поделила украс-
не слаткише, а Унија младих декорисала салу. 
Ратковачки напредњаци уредили су Багер бару 
и депонију. Чланови Савета МЗ Дероње поста-
вили су клупе код капеле на гробљу и орези-
вали гране које су смањивале прегледност у 
саобраћају, а поклонили су и спортске рекви-
зите вртићу „Чаролија“. У Каравукову се гради 
пијаца иза Дома културе, а напредњаци су фар-
бали и постављали клупе у овом месту. Уређен 
је центар Српског Милетића, волонтери су кре-
чили фасаду амбуланте и правили мостић ради 
лакшег прилаза парку. Ојачава се коловозна 
конструкција у Бељаничкој улици. МЗ Српски 
Милетић и фирма „Амбалажерка“ донирале су 
вртићу Цврчак радне листове. Напредњаци у 
Бачком Грачацу постављали су клупе у центру 
села. У Бачком Брестовцу одржан је хуманитар-
ни концерт, а од улазница и донација сакупље-
но је 110.000 динара за лечење младића из тог 
места. Унија жена обележила је Међународни 
дан старијих особа и Међународни дан бор-
бе против рака дојке. Одржан је округли сто 
„Инклузивно образовање очима родитеља и 
вршњака“.  

47. ЛЕСКОВАц
Награде за најбоље ђаке и студенте
Поводом Дана града, одржана је свеча-

на седница СГ у Народном позоришту. Овим 
поводом, Октобарску награду од 100.000 
динара добили су Милица Јовић и Драган Ђо-
кић, свршени студенти Економског и ПМФ-а 
са просечном оценом 10, као и гимназијалац 
Стефан Стојановић, добитник бронзане ме-
даље на Олимпијади у Бакуу. Награђени су и 
други истакнути појединци, међу којима и 197 
најбољих ученика и студената. Град је трећу 
годину за редом доделио једнократну финан-
сијску подршку за резултате у области науке, 
спорта, културе и уметности. Седница Одбора 
за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
НСРС одржана је у сали СГ Лесковца. Додеље-
не су субвенције за самозапошљавање лицима 
са евиденције НСЗ у Лесковцу. Реконструисана 
је деоница општинског пута Турековац-Горње 
Стопање, а рехабилитован је и део општин-
ског пута од Разгојне до Смрдана. Завршена 
је градња саобраћајнице у јужном делу Улице 
Славка Златановића.

48. КОСОВСКА КАмЕНИцА
шпорет на дрва за старицу
Чланови Привременог органа Општине Ко-

совска Каменица, у коме већину чине представ-
ници СНС-а, уручили су шпорет на дрва Радми-
ли Марјановић из Горњег Мочара, старици која 
живи сама и има скромна месечна примања. 
Активисти СНС из Косовске Каменице прику-
пили су 10.000 динара, које је председник ОО, 
Ђорђе Андрејевић, уручио породици трагично 
настрадалог Мирослава Трајковића (19) из села 
Бушинца.

Прослава Дана Града Лесковца

Смедерево Оџаци Рума



СНС ИНФОРМАТОР 33/2015  |  21

Н
ас

та
ва

к 
на

 2
4

. с
тр

ан
и

БРИГА О ГРАЂАНИМА

49. СОКОБАЊА
Решавање проблема превоза и 
водоснабдевања
Повереник ОО СНС Сокобања, Владимир 

Миловановић, са сарадницима, обишао је МО 
Јошаница, Раденковац и Језеро. Разговарало 
се о текућим проблемима, нерешеном статусу 
бање у Јошаници, превозу путника у Раден-
ковцу и водоснабдевању у Језеру. Том прили-
ком, повереник Савета за здравство, др Марко 
Тодоровић, подржао је акцију превентивних 
прегледа грађана, контолу шећера и крвног 
притиска. Састанцима су присуствовали и пове-
реник Савета за пољопривреду, Драган Јевтић, 
повереник Савета за правна питања, Станислав 
Младенов и координатор Тима за израду Плана 
и програма развоја Општине Сокобања, Исидор 
Крстић. Настављамо са пружањeм бесплатне 
правне преко Савета за правна питања.

50. БАЧКА тОПОЛА
Излет за децу са посебним потребама
ОО СНС Бачка Топола, у заједничкој ак-

цији са Удружењем „За бољу Бачку Тополу“, 
обезбедио је једнодневни излет и посету Зо-
олошком врту на Палићу за 20 деце са посеб-
ним потребама из ОШ „Вук Караџић“ на Кри-
ваји. У сарадњи са МЗ и Општом болницом у 
Суботици, подржали смо Базар здравља, где 
је 174 грађана, током два дана, проверило 
здравствено стање. Базари здравља биће одр-
жани и у другим МЗ.

51. БАЧКИ ПЕтРОВАц
Подела „СНС Информатора“
Организовали смо страначке пултове у Кул-

пину, Маглићу, Гложану и Бачком Петровцу, 
на којима смо делили „СНС Информатор“ и 
представљали идеје за унапређење друштве-
не заједнице. У организацији Савета за спорт, 
активисти Странке трчали су Петровачки ма-
ратон и промовисали здраве стилове живота. 
Чланови МО Маглић поставили су клупу на 
аутобуском стајалишту. Обележили смо стра-
начку славу Свету Петку.

52. АЛЕКСАНДРОВАц
Поклони за штићенике Друштва за мНРО
На иницијативу Савета за просвету ОО 

СНС Александровац, посетили смо Друштво 
за ментално недовољно развијене особе Алек-
сандровац и штићеницима уручили поклоне. У 
страначким просторијама обележили смо се-
дам година од оснивања СНС, као и страначку 
славу Свету Петку.

53. АПАтИН
Акције вредних Пригревчана
Чланови МО Пригревица, међу којима 

је много младих, промивишу програм СНС 
и нове просторије у згради некадашњег 
ПИК-а, четврти викенд за редом на штанду 
на пијаци. Странци свакодневно приступају 
нови чланови који препознају енергију при-
гревачких напредњака којом желе да мењају 

средину у којој живе. Чланови МО При-
гревица уредили су простор испред и око 
просторија Странке, огранизовали штанд и 
разговарали са мештанима. ОО СНС Апатин 
почео је са представљањем програма својих 
савета по МО, почевши од Пригревице. 
Пригревчанима је посебно био интересан-
тан план Савета за образовање, културу и 
спорт, за улагање средстава у модерниза-
цију наставе и додатну едукацију настав-
ника, као и давање стипендија најбољим 
студентима и инсистирање на повратку у 
Општину која улаже средства у њихову еду-
кацију. Нетранспарентност спортског саве-
за, такође, истиче се као један од проблема 
тренутне власти, а обећава се финансирање 
клубова на основу резултата.

54. ИНЂИЈА
Акција „Отворена врата“
Одржана је акција „Отворена врата“, у ор-

ганизацији Форумa жена и омладинe ОО СНС 
Инђија, у којој су грађани имали прилике да 
се упознају са правом ситуацијом у инђијској 
општини и незавидном положају жена и омла-
дине. Циљ нам је побољшање положаја жена 
и њихово укључивање у све области јавног 
живота. Током акције имали смо преко 60 уч-
лањења, а понављаћемо је сваке среде. Редов-
но одржавамо састанке и делимо хуманитарне 
пакете по Инђији и околним селима. Правни 
тим почео је да даје бесплатну правну помоћ 
грађанима. 

55. ПОЖАРЕВАц
Добровољно давање крви
Након пресељења у нове просторије, чла-

нови ГО СНС Пожаревац организовали су 
добровољно давање крви и прикупили 180 
јединица. Пожаревац је посетио премијер 
Александар Вучић, приликом отварања нове 
производне траке у фабрици „Бамби“. Подр-
жали смо приватну хуманитарну акцију у којој 
су помогнута деца основних школа која су у 
лошем материјалном положају. СНС је ини-
цирала проширење индустријске зоне, како 
би привукла стране инвеститоре. Ангажовани 
смо на решавању кризе по питању водосна-
бдевања у Пожаревцу.

56. СЕНтА
Нова приступања СНС-у
Чланови ОО СНС Сента положили су венац 

поводом обележавања ослобођења Сенте од 
фашизма. СНС је била једина политичка стран-
ка која је обележила овај дан, за разлику од 
представника актуелне локалне самоуправе. 
Обележили смо и страначку славу свету Пет-
ку. У МЗ Кеви, четворица, од седморице чла-
нова Савета ове МЗ, приступили су СНС-у, а 
самим тим и преузели власт у МЗ Кеви, у којој 
99 одсто становништва чине грађани мађарс-
ке националности.

57. СмЕРЕДЕВСКА ПАЛАНКА
Редовне акције
Обележили смо страначку славу Свету 

Петку, у присуству бројних чланова, симпа-
тизера и пријатеља СНС. Испред трочланог 
Повереништва, Петар Милић се захвалио 
присутнима на великом одзиву и истакао 
значај страначког јединства. Редовно одржа-
вамо страначке акције и увек смо у служби 
суграђана.  

58. КЊАЖЕВАц
Нова канцеларија у центру града
Потпредседник Главног одбора СНС, Бра-

тислав Гашић, свечано је отворио нову канце-
ларију ОО СНС Књажевац на Кеју Димитрија 
Туцовића. Том приликом, позвали смо грађане 
да нам се обрате и изнесу своје проблеме и су-
гестије како бисмо заједнички подигли квали-
тет живота у нашем месту. Гашић је похвалио 

рад новог повереника ОО, Мирољуба Михајло-
вића, и иницијативу за отварање нове канцела-
рије у центру Књажевца. Обележили смо седам 
година од оснивања СНС и страначку славу 
Свету Петку.

59. ПЛАНДИштЕ
теретана на отвореном
У дворишту школе у Пландишту, уз помоћ 

активиста ОО СНС, у склопу акције „Зајед-
но за заједницу“, монтирана је теретана на 
отвореном. Пројекат је финансирало Ми-
нистарство омладине и спорта, а свечано су 
је отворили председник Општине, Милан Се-
лаковић, и идејни творац Дејан Симоновски. 
Aктивисти нашег ОО свакодневно информи-
шу грађане о активностима одбора. Грађани 
су задовољни радом напредњака јер смо, 
како кажу, изашли у сусрет већини њихових 
иницијатива, међу којима је и уређење де-
чијих игралишта. Делили смо „СНС Информа-
тор“ и страначки промотивни материјал. Наш 
ОО, у сарадњи са Унијом жена Јужног Баната 
СНС, организовао је трибину „Превенција и 
заштита против насиља над женама и насиља 
у породици“ којој је присуствовало више од 
100 суграђана. Свака дама добила је цвет као 
знак подршке, а послали смо јасне поруке да 
насиље не сме да се прикрива. Обележили 
смо седам година постојања СНС и страначку 
славу.

60. ДОљЕВАц
Акција „Књига на дар“
Савет за здравство ОО СНС Дољевац подр-

жао је акцију бесплатног мерења шећера и кр-
вног притиска, којој се одазвало 170 мештана 
Пуковца. Чланице Форума жена учествовале 
су у обележавању Дана жена на селу и Дечије 
недеље. Чланови Савета за омладину и Фо-
рума жена поделили су поклон пакете деци 
у Нишу, у акцији коју су заједнички спровели 
са ГО СНС Ниш. Обележили смо седам година 
од оснивања СНС и страначку славу, а редов-
но одржавамо састанке ОО. Чланице Форума 
жена припремале су здраву, органску храну 
током обележавања Дана здраве хране, а по-
вереница Форума, Светлана Милијић, одржа-
ла је занимљиво предавање. Чланови Савета 
за просвету, у сарадњи са Форумом жена и 
Саветом омладине, у акцији „Књига на дар“ 
прикупљали смо књиге за библиотеку ОШ 
„Вук Караџић“.

61. ВЛАСОтИНцЕ     
Октобарска признања
У СО Власотинце формирана је нова већи-

на коју чине СНС, СПС и СДС, која има 32, 
од укупно 45 одборника, а за председника 
Општине изабран је Зоран Тодоровић. Све-
чаном седницом и доделом традиционалних 
признања, обележен је Дан општине, у знак 
сећања на 310 житеља овога краја који су 
животе дали за слободу. Титулу почасног 
грађанина добио је проф. др Јован Хаџи Ђо-
кић, редовни члан САНУ, пореклом из Вла-
сотинца. Додељено је још пет октобарских 
признања, а троје ученика награђено је са 
по 10.000 динара. Председник Тодоровић 
приредио је пријем за представнике ђачког 
парламента ОШ „Синиша Јанић“, у оквиру 
Дечије недеље. Омладина, Унија жена и Са-
вет за заштиту животне средине наставили су 
са акцијом „Заједно за лепши комшилук“ и у 
трећој акцији очистили парк код главне ауто-
буске станице. Планирамо и чишћење пешач-
ких зона, паркова и површина испред зграда. 
На седници ОО СНС Власотинце изабрани 
су потпредседник, секретар и председници 
страначких савета, а на изборној скупштини 
за новог председника ОО изабран је Ненад 
Стојковић.

Власотинце

Апатин
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Градска управа Новог Сада помоћи ће пољопривредни-
цима приликом конкурисања за коришћење средстава 
из претприступних фондова ЕУ – око 175 милиона евра у 
оквиру пројекта ИПАРД. Горан Сечујски, члан Градског 
већа за привреду, каже да Град Нови Сад већ има искуства 
у писању пројеката и да ће се трудити да помогне пољопри-
вредницима, а представници Министарства пољопривреде 
одржаће низ предавања у вези са ИПАРД програмом.

ВрБаС

Семе и ђубриво за паоре
ОО СНС Врбас обезбедио је семенску пшеницу и вештачко 

ђубриво за сетву за један број сеоских домаћинстава. Помоћ 
је уручена домаћинствима са малим приходима, која се издрж-
вају искључиво од бављења пољопривредом.

кикинда

Фонд солидарности 
обезбедио огрев

Општина Кикинда 
једна је од ретких ло-
калних самоуправа у 
којима још увек функ-
ционише општински 
Фонд солидарности. 
Из средстава Фон-
да, ове зиме, знат-
но већем броју со-
цијално најугроже-
нијих породица обез-
беђена је помоћ у 
огреву. На територији Општине Кикинда, званично 1.172 по-
родице остварују право на новчану социјалну помоћ, а Фонду 
солидарности обратило се близу њих 1.300.

Реконструкција трга Републике
Завршава се реконструкција Трга Републике, који је дуго времена 

био запуштен. Инвестиција вредна 189 милиона динара подразумева 
партерно уређење Трга, али и реконструкцију саобраћајница, атмос-
ферске канализације и дела водоводних инсталација у Даничићевој 
улици, Улици Милоша Бајића и делу Улице Жарка Васиљевића.

Припреме за инвеститора
По закључку Владе Републике Србије, оверен је уговор о преносу 

38 хектара земљишта са Републике Србије на Град Нови Сад. Реч је 
о преносу власништва над земљиштем у индустријској зони „Север“, 
од залеђа Рафинерије Нови Сад до аутопута Београд – Суботица, где 
би Град Нови Сад требало да изврши грађевинско уређење терена, 
како би се стекли услови за изградњу нове фабрике инвеститора који 
је заинтересован да отвори 2.000 радних места.

Ново свратиште за децу
Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, заједно са 

директором Центра за социјални рад, Ненадом Драшко-
вићем, отворио je ново свратиште за децу улице, у Булевару 
ослобођења 39. Реч је о три пута већем, комфорнијем и уређе-
нијем простору који је деци у потпуности на располагању.

ноВи Сад

Помоћ земљорадницима 
у писању пројеката

Слободна зона међу осам 
најбољих локација на свету

По оцени „ФДИ интелиџенса“, највећег центра за оцењивање 
страних директних инвестиција у свету, Слободна зона Зрења-
нин сврстана је међу осам најбољих локација на свету за старт-

ап подршку у 2015. годи-
ни, а оцењиване су две 
категорије – подстицај и 
погодности. Претходно 
је зрењанинској зони до-
дељена награда „Бренд 
лидер“ на Бизнис кон-
ференцији „Транспорт и 
логистика југоисточне 
Европе и Дунавског ре-
гиона“, а ФДИ магазин 
ју је и прошле године 
прогласио најбољом у 
Европи по подстицајима 
за инвеститоре.

ЗрЕЊанин
Авив парк отворио стотину 
радних места

Отворен је тржни 
центар Авив парк, у 
који је израелска 
компанија „Авив Ар-
лон“ уложила близу 30 
милиона евра, а који је 
донео стотину нових 
радних места. Градо-
начелник Зрењанина, 
Чедомир Јањић, изра-
зио је задовољство што 
је израелска компанија 
препознала Зрењанин као град у ком вреди реализовати вредну 
инвестицију и као град са великим развојним потенцијалима.
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БаЧ
Грађевински материјал 
за избегле

Председник Општине Бач, Драган 
Сташевић, и 12 корисника помоћи 
потписали су уговоре о додели грађе-
винског материјала за породице из-
беглих и расељених. Помоћ је одо-
брена у грађевинском материјалу, у 
вредности од 3,3 милиона динара 
са ПДВ-ом.

Пајтић оставио децу у Бачу и 
Селенчи без фискултурних сала

емократској странци 
и њеном шефу, Бојану 
Пајтићу, као да није до-
вољно што су уништили 

и опљачкали све у држави и изме-
нили систем вредности, већ ових 
дана установљавају нови де-
структивни начин рада, који смо 
видели на примеру Општине 
Бач, каже за „СНС Информатор“ 
Дамир Зобеница, посланик у 
Скупштини АПВ и члан Извршног 
одбора СНС.

Према његовим речима, тзв. де-
мократама није довољно то што 
су први пут у историји извршили 
доделу средстава у Војводини на 
невероватно непропорционалан 
начин, него су сада почели да 
одузимају и оно мало средстава 
што су определили за општине 
где је СНС на власти.

„Општине Инђија, Нови Кнеже-
вац и Жабаљ су ретке општине у 
Војводини у којима на власти није 
СНС, већ ДС, и баш су те општи-
не у 2015. добиле убедљиво нај-
више средстава од покрајинских 
властодржаца. Тако је, реци-
мо, Општина Жабаљ, која има 
буџет од око 400 милиона динара, од Покрајине добила још 
300 милиона динара, на разне начине. Поређења ради, су-
седна Општина Темерин, Општина у којој после 20 година 
у власти нема ДС, ЛСВ, као ниједне од две парламентарне 
мађарске странке, ове године од Покрајине није добила ни 
један једини динар“, каже Зобеница, и открива шта се ових 
дана дешава у Општини Бач, у којој је на власти СНС:

„Током јула договорена су средства којима би Управа за 
капитална улагања АПВ (која је наследник чувеног Фон-

да за капитална улагања АПВ) 
помогла реконструкцију фискул-
турних сала у две основне шко-
ле у Бачу и Селенчи, а сада су ти 
уговори раскинути, након низа 
перипетија у режији покрајинске 
администрације. Иако је општин-
ско руководство, које води 
СНС, било и више него активно у 
стварању услова да се посао што 
пре заврши, људи из Покрајине 
су из њима знаних разлога од-
лучили да прво опструишу, а на 
крају и онемогуће реализацију 
ове инвестиције, а деца у Бачу 
остала су без нових фискултур-
них сала“.

Посланик Зобеница каже да 
овакво понашање није својстве-
но озбиљној политичкој органи-
зацији, већ више мафијашкој ор-
ганизацији коју не интересује ин-
терес грађана, која сама формира 
и обликује правила понашања и 
која је сама себи довољна.

„Бојан Пајтић и његова дру-
жина нису у последњем мандату 
урадили готово ништа у Војводи-
ни и грађани добро знају да је то 
истина. Пајтић, уместо да се бави 

својим послом, бави се искључиво измишљањем афера, 
које треба да скрену пажњу са нерада покрајинске адми-
нистрације. Управо зато, један од најтежих задатака нас из 
СНС јесте да покажемо грађанима да нису све странке исте 
и да нису сви политичари исти. Нажалост, од петооктобар-
ских промена до данас, грађани верују у ову тврдњу и тек са 
доласком Александра Вучића на место премијера, људи опет 
добијају наду да постоји неко коме је национални и јавни 
интерес испред личног“, закључује Зобеница.

Д

ДАмИР ЗОБЕНИцА, 
посланик у Скупштини АПВ

СуБоТиЦа
Реновирање зграде Хитне помоћи
Град Суботица биће један од шест градова у Србији 
који ће, уз помоћ донације Владе Републике Не-
мачке, у износу од око 100.000 евра, у потпуности 
реновирати и опремити објекат за потребе службе 
Хитне медицинске помоћи. Влада Републике Немач-
ке, преко хуманитарне организације „Хелп“, у склопу 
помоћи српским градовима највише погођеним миг-
рантском кризом, донира око милион евра за побољ-
шање објеката здравствене заштите.
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62. СРБОБРАН 
Обележен Дан борбе против 
карцинома дојке
Унија жена ОО СНС Србобран обележила је 

Међународни дан борбе против карцинома дој-
ке. Том приликом, на пулту на пијаци дељене су 
розе машне, флајери и симболично су пуштени 
розе балони. Овом акцијом, активисткиње СНС 
желеле су да укажу на неопходност посвећи-
вања пажње превенцији и раном откривању 
карцинома.

63. БЕЛА ПАЛАНКА
Потребна хитна буџетска контрола
У организацији ОО СНС Бела Паланка и 

Савета за борбу против корупције СНС, одр-
жана је трибина на којој су говорили чланови 
Савета - Угљеша Мрдић, Никола Јеленковић и 
проф. др Костадин Пушара. Грађани Беле Па-
ланке сложили су се у захтеву да је неопходна 
буџетска контрола у локалној самоуправи, како 
би се зауставило ненаменско трошење новца и 
злоупотребе у јавним набавкама од стране ДС 
и СДС. У страначким просторијама прославили 
смо Свету Петку.

64. БАтОЧИНА
Летак „Стоп криминалу и корупцији“
Активисти ОО СНС Баточина делили су 

„СНС Информатор“ и летак којим се грађа-
ни обавештавају да су одборници владајуће 
већине одбили иницијативу Агенције за борбу 
против корупције за разрешење председника 
Општине, Радише Милошевића. На летку „Стоп 
криминалу и корупцији“ назначено је да је СНС 
једина у Баточини остала доследна свом про-
граму да се жестоко бори против свих видова 
корупције, којих је у нашој вароши, нажалост, 
напретек већ 12 година, откако је ДС преузела 
власт.

65. КИКИНДА
Опрема за школе
Председник Општине, Павле Марков, уру-

чио је опрему вредну око 550.000 динара пред-
ставницима свих основних и средњих школа. У 
дворишту некадашњег „Расадника“ отворено 
је дечије игралиште са клацкалицама, љуљаш-
кама и мањежима које је најмлађима даровало 
ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге. Зах-
ваљујући улагањима Општине и НИС-а, први 
пут после 15 година, комплетно је реновиран 
објекат ОШ „6. октобар“, у оквиру пројекта 
„Заједници заједно“. Јубиларне 30. Дане лу-
даје посетило је око 35.000 људи, међу којима 
и много страних туриста. Савет за здравство 
подржао је „Караван здравља“, у оквиру ког 
се врше дијагностички, гинеколошки и стома-
толошки прегледи мештана сеоских МЗ. Унија 
младих организовала је акцију добровољног 
давања крви.

66. тРСтЕНИК
Хуманитарна журка
Форум омладине организовао је хумани-

тарну журку, којој је присуствовало преко 300 
омладинаца, а улазница је био слаткиш. Журка 
је организована у договору са Форумом жена, 
а прикупљени слаткиши, заједно са школским 
прибором и ранчевима, подељени су социјално 
угроженој деци у нашој Општини. МО Трсте-
ник организовао је акцију „Не брже од живо-
та - успори због оних који те воле“, током које 

је подељен велики број едукативних флајера о 
безбедности у саобраћају. Свечано смо обеле-
жили седми рођендан наше Странке.

67. уБ
Камен темељац за Дом здравља
За изградњу две улице у насељу Свињци и 

12 сеоских путева, ЕПС је обезбедио 70 мили-
она динара. Председник Општине, Дарко Гли-
шић, поставио је камен - темељац за зграду 
Дома здравља, у којој ће бити смештена архи-
ва, перионица за возни парк, вешерај, магаци-
ни... Мештани Гуњевца ускоро ће добити дуго 
очекивани водовод. Ради се друга деоница 
пута Новаци-Памбуковица, а асфалт ће ускоро 
проћи и кроз Буковицу. У сарадњи са Србија-
водама и Канцеларијом за обнову и  развој, 
почиње изградња потпорног зида на реци Уб, 
у делу тока који пролази кроз насеље Талови. 
Одржана је свечана седница СО поводом Дана 
ослобођења Уба. Повеља заслужног грађанина 
постхумно је додељена Мирославу Селаковићу 
Фаљи.

68. БЕОЧИН
Помоћ за осмочлану породицу
У организацији младих активиста MO Ра-

ковац и уз подршку ОО СНС Беочин, на челу 
са председником Митром Милинковићем, са-
купљена хуманитарна помоћ додељена је ос-
мочланој породици у Раковцу. Породици су 
достављени гардероба, обућа, техника за до-
маћинство, намирнице и огрев, а наставићемо 
са сличним акцијама. У свим МО одвијају се 
редовне страначке активности и остварује не-
посредни контакт са грађанима.

69. БАЈИНА БАштА
Превенција породичног насиља
Трибина „Жртве породичног насиља“ одр-

жана је у оквиру пројекта Супер бус, Фонда-
ције СОС Дечијих села Србије, у сарадњи са 
Центром за социјални рад  наше Општине, у 
циљу превенције породичног насиља које је 
у порасту у бајинобаштанској Општини. Пре-
мијер Србије, Александар Вучић, и председник 
Републике Српске, Милорад Додик, oзваничи-
ли су почетак градње моста на Дрини између 
Љубовије и Братунца, који ће спојити два гра-
да. Свечано смо обележили страначку славу 
Свету Петку.

70. БАЧКА ПАЛАНКА 
Најављена обнова ергеле
Савет за спорт ОО СНС Бачка Паланка пок-

лониo је головe за мали фудбал и фудбалску 
лопту омладини МО Нова Гајдобра. OO СНС 
ангажовао се да пензионери из наше Општи-
не присуствују Отвореном дану Гарде ВС у ка-
сарни „Дедиње“. Савет за здравство подржао 
је акцију „Промоција здравља“, у оквиру које 
су медицински радници прегледали грађане 
МЗ Товаришево и околних места. Министар 
Братислав Гашић, у друштву председника 
Општине, Александра Ђедовца, посетио је 
Војну установу „Моровић“, стакленик и ер-
гелу у Карађорђеву, и потврдио опредељење 
Министарства да, након две деценије, уложи 
значајнија средства у ергелу и инфраструк-
туру. 

Обележили смо страначку славу Свету 
Петку. 

71. ПРИБОЈ 
Стипендије за студенте
И ове године, Општина Прибој обезбеди-

ла је материјалну помоћ за студенте, овог 
пута за њих 110. Започета је реконструкција 
и изградња нове деонице пута према Сло-
бодној зони Прибој, у оквиру активности 
које Влада Србије предузима са циљем нала-
жења стратешког партера за ФАП. Урађено 
је осветљење и ограда, испуњени тражени 
стандарди, а техничка комисија надлежних 
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министарстава извршила је технички пријем. 
Одељењу саобраћајне полиције ПС Прибој 
купљена је рачунарска опрема, а постављено 
је 70 метара заштитне ограде на више деони-
ца, као и лежећи полицајци и саобраћајна 
огледала, а планира се и постављање звучно 
вибрационих трака. Завршена је трећа фаза 
уређења обалоутврде у Старом Прибоју, који 
спроводи Дирекција за изградњу, заједно са 
Србијаводама. Општина ће пољопривредни-
цима субвенционисати редовну камату на-
менских кредита за развој пољопривреде. 
Огранак ЕДБ Ужице откупио је од Општине 
део плаца у Калуђерском пољу, где ће почети 
изградња трафо станице.

72. ПАНЧЕВО
Градња пијаце, реконструкција амбуланте
Град Панчево представљен је на Сајму ин-

вестиција у Минхену. Интересовање инвес-
титора изражено је због близине Београда 
и потенцијала Луке „Дунав“, а Панчево се 
представило „гринфилд“ и појединим „бра-
унфилд“ зонама. Одборници СГ усвојили су 
одлуку по којој ФК „Динамо“ без надокна-
де преноси право коришћења стадиона на 
Град. У Јабуци се гради пијаца са 50 тезги, 
а Качаревци до краја године добијају ре-
конструисану амбуланту. Поводом Светског 
дана борбе против рака дојке, Унија жена 
СНС организовала је трибину у Алибунару и 
разговор са женама на панчевачком корзоу. 
Савети за здравство СНС Панчева и Београ-
да заједно су подржали акцију превентивних 
прегледа за мештане Глогоња. МО Долово 
организовао је једном недељно пружање 
бесплатних правних савета.

73. КуЧЕВО
Завршен мост преко Српачке реке
Уклоњен је објекат старе пекаре на чијем 

месту ће се уредити паркинг простор. У уста-
нови за старије и одрасле „Кучево“  обележен 
је Међународни дан старијих лица. Председ-
ник Општине, Новица Јаношевић, примио је 
малишане из ПУ „Лане“, поводом Дечије не-
деље, и поклонио им слаткише. Настављено је 
уређење корита Кучајнске реке. Заједничким 
напорима локалне самоуправе и мештана Ср-
пца, урађен је мост преко Српачке реке. Град 
Кучево и насеља Каона и Кучајна почели су да 
користе услуге АДСЛ-а. Дом здравља почео је 
ревитализацију мреже амбуланти, а комплет-
но је реновирана амбуланта у Волуји. У зајед-
ничкој акцији Министарства правде, Србија-
шума и локалне самоуправе, на територији 
наше Општине биће пошумљено 11 хектара 
са 23.000 садница. Почела је реконструкција 
виле краља Александра Првог Карађорђевића 
у Нересници.

74. БОР 
Куће за четири млада брачна пара
Дан Општине Бор од ове године поново се 

обележава 3. октобра, када је, пре 71 годи-
ну, град ослобођен у Другом светском рату. 
Председник Општине, Живорад Петровић, 
уручио је кључеве новоизграђених двосп-
ратних кућа у насељу Бор 2 за четири мла-
да брачна пара која су победила на конкурсу 
локалне самоуправе. Општина је издвојила 
више од милион динара за новчане награде 
које су додељене најбољим ученицима ос-
новних и средњих школа. Адаптира се по-
стројење за пречишћавање комуналних от-
падних вода насеља Бањско поље. Почела је 
друга фаза реконструкције новог Злотског 
пута. Амбасадор Канаде, Филип Пинингтон, 
посетио је РТБ Бор, и истакао да је импреси-
ониран новом топионицом. Благоје Спасков-
ски, генерални директор РТБ-а, истакао је да 
је загађење трипут мање од оног што пропи-
сује ЕУ.

75. БЕЧЕЈ 
Промоција донирања органа
Омладинци ОО СНС Бечеј, заједно са Унијом 

жена, поново су посетили кориснике Геронто-
лошког центра у Бачком Петровом Селу и уру-
чили им пригодне поклоне. Поводом Европског 
дана донације органа, одржали смо трибину о 
значају донирања и трансплантације органа. 
Едукацији се одазвало око 150 грађана, а њих 
десет потписало је донорске картице. Завр-
шено је асфалтирање 12 улица у Малој Босни 
и Шиштаку, а на четири километра путева по-
стављена је саобраћајна сигнализација. Током 
Европске недеље градова и региона у Брисе-
лу, организована је манифестација „Отворе-
ни дани“, а Бечеј је представљао председник 
Општине, Вук Радојевић. Чланице Уније жена 
обележиле су Светски дан борбе против рака 
дојке делећи грађанима флајере о важности 
превенције. Свечано смо обележили страначку 
славу Свету Петку. 

76. ЗРЕЊАНИН
ускоро здрава пијаћа вода
Град Зрењанин већ 50 година покушава 

да грађанима обезбеди здраву пијаћу воду, а 
градска власт, на челу са СНС, решиће овај ви-
шедеценијски проблем до краја године, иста-
као је градоначелник Чедомир Јањић, и рекао 
да градња постројења за пречишћавање пијаће 
воде тече по плану. ГО СНС Зрењанин форми-
рао је Савет за социјална питања, који чини 
15 стручних људи који дуго раде на послови-
ма социјалне заштите, а који ће се трудити да 
допринесу јачању положаја социјално угроже-
ног становништва, самохраних родитеља, ста-
рих и болесних.

77. ВРБАС
Возила за Полицијску станицу
Чланице Уније жена ОО СНС Врбас обеле-

жиле су Међународни дан борбе против рака 
дојке и апеловале на жене да се самопрегле-
дају једном месечно. Организована је донатор-
ска акција у којој је Општина Врбас поклонила 
Полицијској станици Врбас три возила и десет 
радио станица. Министар Небојша Стефановић 
обишао је, том приликом, Полицијску станицу 
Врбас, а затим и говорио на трибини „Безбед-
ност грађана“, заједно са директором поли-
ције и начелницима, као и Игором Бечићем, 
потпредседником Народне скупштине РС, и др 
Братиславом Кажићем, председником Општи-
не Врбас.

78. ВРАЊЕ
Рад на привредном опоравку
Почело је реструктурирање „Јумка“, уплаћен 

је новац за реализацију добровољног социјал-
ног програма, а ради се на пројектима за при-
ватизацију. На конференцији за новинаре, ГО 
СНС Врање представио је Савет за економију, 
привреду, индустрију и туризам, који чине 
338 дипломираних економиста и 120 еконо-
миста, а чије ће активности бити усмерене на 
побољшање услова за привредни развој града. 
Поводом Међународног дана старијих особа, 
подржали смо акцију у којој је 50-ак старијих 
суграђана проверило крвни притисак и шећер у 
крви. Под слоганом „Дај, одрасли свете, буди и 
ти једном дете“ организована је забавна мини 
олимпијада за децу.

79. ВАљЕВО
Разговори са грађанима
У Ваљеву је одржана трибина „Борба против 

корупције“, коју су водили Угљеша Мрдић, Ни-
кола Јеленковић и Констадин Пушара. Смотри 
јединица полиције на Десанкином венцу при-
суствовао је министар Небојша Стефановић. 
Одржали смо штандове СНС на најфреквент-
нијим раскрсницама и трговима у Ваљеву, 
разговарали са грађанима, делили страначки 

материјал и учланили 62 нова члана. Редовно 
раде савети за пољопривреду, инфраструк-
туру, спорт и економски стручни тим. Јавност 
смо обавестили о узроцима организационе де-
градације овдашње ПТТ испоставе и сумњивој 
реконструкцији Карађорђеве улице.

80. НОВИ САД
уништавање амброзије
Више стотина активиста СНС дочекало је 

председника Републике Српске, Милорада 
Додика, који је боравио у Новом Саду по-
водом почетка одржавања програма „Дани 
Српске у Србији“ и, том приликом, заједно са 
градоначелником Новог Сада, Милошем Ву-
чевићем, обишао ОШ „22. август“ у Буковцу, 
где је Представништво Републике Српске у 
Србији, уз подршку Града Новог Сада, опре-
мило кошаркашки терен. На допунским избо-
рима за нове чланове МЗ Шангај и МЗ Кисач, 
кандидати СНС-а освојили су 78 одсто гла-
сова у Шангају и 42 одсто у Кисачу. Уређена 
су и поправљена дечија игралишта у МЗ Иво 
Андрић и Лиману 4, затим игралиште у Мали-
новој улици на Петроварадину, а нови изглед 
је добила и ОШ „Ђура Јакшић“ у Каћу. Акти-
висти МЗ Каћ одазвали су се позиву родитеља 
деце са посебним потребама и направили ру-
кохвате на улазу школе. Активисти СНС-а из 
Футога поставили су теретану на отвореном 
и окречили биоскоп у центру. Напредњаци 
су уништавали амброзију на Петроварадину, 
у улици Динка Шимуновића, и посекли грање 
које је ометало саобраћај. Проблем алергеног 
корова решавали су и активисти СНС у МО 
Бегеч. Током Дечије недеље, на игралишту на 
Сајлову одржани су Дани спорта, а у МЗ Са-
лајка дечије ликовне радионице.

81. НИш
Едукативне трибине
Омладина СНС делила је „СНС Информа-

тор“ на неколико страначких пунктова и раз-
говарала са грађанима. Поводом Светског 
дана срца, Савет за здравство организовао 
је трибину на којој је говорио градоначелник 
Ниша, проф. др Зоран Перишић, који је, ина-
че, председник Удружења кардиолога Србије. 
Чланови Уније младих, поводом Међународ-
ног дана старијих особа, одиграли су партију 
шаха са најстаријим суграђанима у парку Све-
тог Саве. Градоначелник Перишић обишао је 
радове на изградњи колектора у насељу Ви-
ногради. Поводом Светског дана менталног 
здравља, Савет за здравство организовао је 
трибину о значају превенције и лечења пси-
хичких проблема. Савет за друштвену делат-
ност, Унија жена и Унија младих обележили су 
Дечију недељу и дружили се са малишанима. 
Унија жена, поводом Светског дана хране, 
одржала је презентацију „Здрава храна – здрав 
живот“. Поводом Светског дана борбе против 
рака дојке, Савет за здравство организовао 
је трибину о значају превентивних прегледа. 
Поводом Светског дана информатике, члано-
ви Уније младих спровели су акцију „Опасност 
на интернету“ и грађанима делили флајере са 
корисним информацијама.

82. КРушЕВАц 
Отворен атлетски стадион
У сарадњи Града Крушевца, Министарства 

омладине и спорта и Атлетског савеза Србије, 
отворен је најмодернији атлетски стадион, 
сертификован по свим стандардима Светске 
атлетске федерације. Отварању су присуство-
вали министри Удовичић и Гашић, као и гра-
доначелник Драги Несторовић, генерални 
секретар Атлетског савеза Србије, Слободан 
Бранковић, репрезентативка Ивана Шпано-
вић, председник Спортског савеза Србије, 
Дане Корица... Обележили смо седам година 
постојања Странке.

Ниш
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85. ЛАЗАРЕВАц 
Добровољно давање крви
У МЗ 19. септембар, у насељу Стадион, изграђен је парк за децу зах-

ваљујући иницијативи заменика председника Општине Лазаревац, Боја-
на Стевића, који је обезбедио средства за изградњу од компаније НИС 
и Града Београда. Парк је опремљен мулитифункционалним справама, 
клупама и жардињерама. Свечано је отворен градски стадион и просто-
рије општинског Фудбалског савеза. ОО СНС Лазаревац организовао је 
једанаесту акцију добровољног давања крви, на којој је прикупљена 51 
јединица крви. У организацији Савета за саобраћај и безбедност ОО и  
Центра за унапређење безбедности саобраћаја, одржано је предавање 
„Безбедност мотоциклиста“. На иницијативу председника Савета за 
здравство и Савета за саобраћај и безбедност, а поводом Светског дана 
чистих руку, ОО је организовао штандове на којима су грађани, а посеб-
но деца, имали прилику да се информишу о болестима прљавих руку, да 
добију сапун и материјал који говори о овој тематици. Такође, делили 
смо и проспект о безбедности деце у саобраћају. Организована је поде-
ла „СНС Информатора“ на више локација, а том приликом информисали 
смо грађане о активностима СНС у протеклом периоду.

86. мЛАДЕНОВАц
Сигнализација у Карађорђевој
На иницијативу грађана Карађорђеве улице у Младеновцу, поставље-

ни су лежећи полицајац и знакови ограничења брзине.
ГO Младеновац организовала је трибину посвећену регистрацији 

пољопривредних газдинстава и подстицајима у пољопривреди, на којој 
су говорили представници Министарства пољопривреде, Градског се-
кретаријата за привреду и ЈКП „Градске пијаце“. На иницијативу МО 
Село Младеновац, издвојеном одељењу ОШ „Свети Сава“ дониране су 
две пиши-бриши табле. Активисти МО 25. мај организовали су акцију 
„Подстицај за бављење спортом“, закупили термине на теренима у СЦ 
„Љубомир Ивановић-Геџа“ и омогућили грађанима да бесплатно играју 
стони тенис. Четири стола за стони тенис на располагању су Младенов-
чанима сваког викенда, од 11 до 14 сати. 

87. БАРАЈЕВО
уређење атарских путева
На иницијативу члана Општинског већа испред СНС, Саше Пајовића, а на 

велико задовољство пољопривредника и у кратком року, завршени су радо-
ви на атарским путевима који су оштећени у поплавама, у местима Барајево, 
Шиљаковац, Арнајево, Вранић, Лисовић, Рожанци, Мељак и Баћевац.

Чланови ОО СНС Нови Београд и Уније младих поклонили су иг-
рачке најмлађим мигрантима. Активисти МО Сава уредили су зелену 
површину и посадили саднице у Нехруовој 154. Уз помоћ ЈКП „Градско 
стамбено“, активисти МО Царина уредили су улаз зграде у Студент-
ској 37, у Блоку 3. Поправљен је део зграде који је дуго био изложен 
спољним утицајима и оштећењима, избетониран је под испред улаза 
и у самој згради, и постављене су плочице. На иницијативу ОО СНС 
Нови Београд и Савета за заштиту животне средине, а у сарадњи са 

ЈКП „Зеленило Београд“, уређена је запуштена површина у Блоку 62. 
Такође, обновљен је паркић у Похорској улици, а постављене су нове 
клупе и љуљашке. Активисти МО Савски кеј у блоку 70а организовали 
су фарбање клупа, љуљашки и клацкалица. Председник ОО СНС Нови 
Београд отворио је трибину у Виноградској улици, на тему додатних 
радова, који нису били првобитно предвиђени - попречне везе за при-
кључење становника доње стране улице. Поред тога, урађена је и јавна 
расвета.

Барајево

Младеновац

83. НОВИ БЕОГРАД
уређење улаза 
и паркића

Активисти Уније младих ОО СНС Нови Београд поклонили су 
играчке за најмлађе мигранте који пролазе кроз Београд
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88. ВРАЧАР
Орезивање дрвећа
На иницијативу ОО СНС Врачар, покренуте 

су бројне акције за бољи и квалитетнији живот 
наших суграђана. У улици Војводе Шупљикца, 
на иницијативу станара, а у сарадњи са ЈКП 
„Зеленило“, уклонили смо растиње и ореза-
ли дрвеће како не би дошло до кидања струј-
них каблова. Орезивањем грана, постали су 
видљивији и саобраћајни знаци, а побољшана 
је и безбедност пешака. Постављене су две 
нове ђубријере на углу улица Голсфортијеве и 
Хаџи Ђерине. Да су нам грађани и брига о њима 
на првом месту, показали смо многобројним ак-
цијама. На нашу иницијативу, екипа ЈКП „Бео-
градпут“ асфалтирала је део Улице патријарха 
Гаврила и решила проблем ударних рупа. Уз 
помоћ ЈКП „Градско зеленило“, очистили смо 
и посекли растиње у улицама Кнегиње Зорке, 
Кумановска и Браће Недић. 

89. ВОЖДОВАц
Асфалтирање улица
У школи „Војвода Степа” у Кумодражу поче-

ла је изградња учионичког блока и фискултурне 
сале, а настављена је санација ОШ „Вук Караџић“ 

у Прњавору. Прваци у школи „Бора Станковић“ 
на поклон су добили приручнике „Саобраћајни 
буквар“ и „Пажљивкова правила у саобраћају“, а 
прваци у школи „Данило Киш“ гледали су пред-
ставу „Пажљивко“. Традиционална Радост Евро-
пе обележена је вишедневним дружењем учени-
ка ОШ „Данило Киш“ са вршњацима из Турске. У 
оквиру пројекта „Школски спорт“, организовано 
је такмичење у фудбалу, на коме је учествовало 
преко 700 ђака из 14 основних и четири средње 
школе. Уручена је плакета Ани Тадић, европској 
првакињи у убрзаном шаху. Градоначелник Си-
ниша Мали и председник Општине, Александар 
Савић, присуствовали су уручењу донације, у 
виду кухињске опреме и хране, Прихватилишту 
за одрасла и стара лица. Председник Општи-
не, Александар Савић, поводом Међународног 
дана старих, поклонио је воће и поврће штиће-
ницима Дома Вождовац. И ове године, посетила 
нас је делегација братске општине Шангајског 
дистринкта Ђадинг, а гости су разговарали са 
челницима Општине и Града. Поводом 100 го-
дина од обране Београда, одржана је академија 
у част Милунке Савић и отворена изложба о 
Драгутину Гавриловићу. Општинска Канцела-
рија за људска и мањинска права организовала 

је округли сто о унапређењу положаја ромске 
заједнице. Почело је асфалтирање Улице Шеста 
нова у Пиносaви, а у сали СО одржана је презе-
нација пројекта фекалне канализације јајиначког 
насеља Мала утрина, која ће почети да се гради, 
те ће преко 200 домаћинства, после више деце-
нија, добити канализациону мрежу. Општина је 
и ове године издвојила 45 милиона динара за 
асфалтирање 19 некатегорисаних улица у Ку-
модражу, Пиносави, Белом Потоку и Рипњу. На 
захтев мештана Кумодража, почело је асфалти-
рање Божићне улице крак 1 и 2, а реконструише 
се Улица Јована Миловановића у Раковица Селу. 
Положени су венци у знак почасти страдалима 
и заточенима у концентрационом логору. Ом-
ладина МО Браћа Јерковић уређивала је зелене 
површине око МЗ и споменика браћи Јерковић, a 
активисти Уније младих, уз помоћ Еко патроле и 
ЈКП „Зеленило Београд“, уклонили су растиње и 
почистили ђубре са запуштене површине у дво-
ришту школе „Бора Станковић“.

90. ГРОцКА
Нова пијаца у Калуђерици
Свечано је отворена прва легална зелена 

пијаца у Калуђерици. Пијаца је наткривена, 
испуњава све санитарне услове, има 48 тезги 

84. ПАЛИЛуЛА     Нове просторије ОО
На иницијативу житеља централног дела Пали-

луле, Вишњичке Бање, Борче I и Карабурме, 
организована је трибина „Решавање стамбено-ко-
муналних проблема“, којој је присуствовао велики 
број грађана који су били изузетно задовољни због 
прилике да решавају своје проблеме, заједно са ру-
ководством градских предузећа. У организацији МО 
Крњача, одржане су трибине „Жене у политици“, 
„Насиље у породици“ и „Финансирање спорта у ло-
калној самоуправи“. Такође, на иницијативу житеља 
Сланаца, Великог Села и Вишњице, организована је 
трибина „Развој пољопривреде“. Aктивисти ОО СНС 
Палилула организовали су дружење најстаријих су-
грађана. Свечано су отворене нове просторије ОО у 
Улици краљице Марије 25 а, а том приликом посетио 
нас је Небојша Стефановић, потпредседник Главног 
одбора СНС и председник ГО СНС Београд. Градски 
менаџер Весић присуствовао је пуштању у рад нове 
деонице јавне расвете на Зрењанинском путу. ЈКП 
„Градска чистоћа“, на иницијативу Одборничке гру-
пе СНС у СГ, изашло је у сусрет захтевима грађана и 
очистило депоније у Азањској и Пакрачкој улици у 
Крњачи, а радницима су свесрдно помогли активи-
сти МО Крњача.

Врачар Вождовац

На отварању нових страначких просторија (слева на десно): 
Александар Јовичић, Небојша Стефановић и Јелена Мијатовић
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и паркинг за купце. Асфалтирана је Копаоничка 
улица поред пијаце и уведен је једносмерни ре-
жим саобраћаја, којим се регулише саобраћај-
ни проблем у овом делу насеља. Гребаним ас-
фалтом насипане су улице Београдска и краци 
Булевара револуције у Гроцкој, краци Маршала 
Тита и Боре Петровића у Болечу и краци Улице 
Петра Кочића и Зеленгорска у Лештанима. Ули-
ца Павла Николића у Болечу добила је први пут 
асфалт и уређена је канализација, у сарадњи 
са грађанима. Отворено је истурено одељење 
ОМШ у Винчи у згради МЗ. Почела је рекон-
струкција зграде школе „Миливоје Стојковић“ 
у Дражњу, која је изгорела у пожару. У Улици 
маршала Тита у Умчарима замењено је 800 ме-
тара водоводних цеви. Реновирају се просто-
рије у МЗ Умчари намењене Клубу пензионера. 
У Врчину је очишћено 1,5 километара корита 
Врчинске реке.

91. ЗВЕЗДАРА
Акција „Добар комшија“
На иницијативу грађана Звездаре, а уз по-

моћ ЈКП „Градско зеленило“, уклоњене су две 
дивље депоније у Орловском насељу и близу 
раскрснице улица Свети Никола и Трнавске 
улице. У сарадњи са ЈКП „Градско стамбено“, 
замењена су улазна врата и постављени нови 
сандучићи за пошту у улицама Булевар Краља 
Александра 272, Прешевска 69, Захумска 52, 
Чолопечка 3, Чеде Мијатовића 3, Наде Пурић 
23, Димитрија Туцовића 141 и Ртањска 3.

92. ЗЕмуН
Отворен Клуб за старе
У оквиру обележавања Дечије недеље, Уд-

ружење „Пријатељи деце Земуна“ организова-
ло је изложбу „Подршка породици - најбоља 
подршка деци“. Заменик председника ГО Земун 
и министар за рад, запошљавање и борачка и 
социјална питања обишли су  мигранте у кампу 

Принциповац код Шида и предали помоћ коју 
је ГО Земун прикупила, у сарадњи са Црвеним 
крстом Земун. Одржан је меморијални турнир у 
фудбалу „А били су само деца“, посвећен жртва-
ма бомбардовања 1999. Поводом Међународног 
дана старих, отворен је клуб за старе. У оквиру 
програма „Школски спорт“, одржано је такми-
чење основних школа у малом фудбалу. Одржан 
је трофеј Београда 2015. у боћању у Алтини. 
Одржане су и трибине о кожним и полним бо-
лестима и штетности абортуса за средњошкол-
ке, као и трибина о врстама третмана и услуга у 
реализацији програма додатне подршке. Обеле-
жен је дан ОШ „Михајло Пупин“, као и Први куп 
Земуна у стреличарству. Председник Општине 
Земун, Дејан Матић, угостио је спортисте из Ат-
летског клуба „Младост“. Донирани су болнички 
јастуци КБЦ Бежанијска коса. Поводом Светског 
дана слепих, обележен је Дан белог штапа. На 
иницијативу Општине Земун, асфалтиран је пут 

од Бусија до Нове Пазове. Отворен је приступни 
пут Пупиновом мосту, од Зрењанинског пута до 
Овче. Отворено је дечије игралиште у Батајни-
ци, уређени су терени у насељу Сава Коваче-
вић, отворена је нова фискултурна сала за децу 
оштећеног вида. Санирају се ударне рупе од 
Нове Галенике до Батајнице, а гради се тротоар 
од Бачке до Гетеове улице. Члан Већа Општине 
Земун, Гаврило Ковачевић, обишао је завршне 
радове на изградњи Полицијске станице у Ба-
тајници. Кинеска политичко-привредна делега-
ција посетила је Општину Земун. И овог месеца, 
награђени су  најбољи полицајац и ватрогасац. 
Обележен је Дан ослобођења Земуна у Другом 
светском рату. У организацији Савета за спорт 
ОО, у Угриновцима је одржан трећи Фестивал 
спорта за жене и такмичење у кувању гулаша.

93. ОБРЕНОВАц
Реконструкција библиотеке
Реконструисана је централна зграда библи-

отеке „Влада Аксентијевић“. Отворена је нова 
аутобуска линија 914 до обреновачких насеља 
Бело Поље и Шљивица, која су први пут до-
била јавни саобраћај. У акцији „Деца деци“, 
најмлађи Обреновчани поделили су пакетиће 
мајкама и деци миграната у Кутку за децу у 
хотелу „Бристол“. Полагањем венаца на споме-
ник палим борцима, обележена је 71 година од 
ослобођења Обреновца.

94. РАКОВИцА
Обележен Дан Општине
ГО Раковица је 14. октобра обележила Дан 

Општине, а недељу дана раније почела је мани-
фестација Дани Општине Раковица на три лока-
ције (Миљаковцу, Видиковцу и Реснику), где су 
за суграђане организоване забавне и културне 
активности - турнири у тенису и рукомету, из-
ложба олдтајмера, ауто трка кроз Кошутњак... 
Општина Раковица организовала је чишћење 
парцеле на углу улица Љубомира Ивковића 
Шуце и Опленачке, где је добијена дозвола за 
изградњу новог Дома здравља. На иницијативу 
ГО Раковица, асфалтирана је улица Станислава 
Винавера. У Реснику је асфалтиран тротоар у 
улици Делови. У улици Српских ударних брига-
да на Канаревом брду уређено је степениште. На 
Видиковачком венцу, у близини броја 120, ук-
лоњена је дивља депонија, одакле је однето око 
30 кубика смећа. Уређена је и зелена површина 
поред Парка јапанско-српског пријатељства на 
Миљаковцу. На Видиковачком венцу, између 
бројева 75 и 77, изграђен је кошаркашки те-
рен, две пешачке стазе и постављене су клупе. 
Општина Раковица организовала је трибину 
„Значај употребе аутоседишта, безбедност деце 
у саобраћају“. У просторијама МЗ Скојевска 
одржан је састанак са представницима скупшти-
на станара из Скојевског насеља и Видиковца. 

95. САВСКИ ВЕНАц
уређење парка
Чланови Савета за здравство сваке суботе де-

журају у месним заједницама од 8 до 12 часова. 
На иницијативу активиста МО Западна капија, 
уређен је парк у блоку између Бирчанинове, Де-
лиградске, Тиршове и Улице краља Милутина, 
где су уклоњене суве гране, постављене нове 
клупе, очишћен и уређен простор за цвеће. 

96. СОПОт
Помоћ старачким домаћинствима
Активисти МО Дучина и МО Сибница ор-

ганизовали су акцију помоћи старачким до-

маћинствима у јесењим пољским радовима и 
пољопривредним радовима.

97. СтАРИ ГРАД
Замена подземних контејнера
Активисти ОО СНС Стари град наставили су 

са свакодневним активностима усмереним на 
унапређење живота суграђана. Организовали 
смо једнодневни излет за најстарије комшије 
и обилазак Обедске баре, остатака средњове-
ковног града Купиника и Деспотске православ-
не цркве. На иницијативу одборника СГ и СО 
Стари град, почело је уређење сквера између 
Венизелисове, Војводе Добрњца и Цариград-
ске улице. После чишћења депоније на углу 
Михизове и Херцег Стјепана, као и постављања 
рециклажних острва на више локација, реали-
зује се иницијатива градских одборника да се 
неквалитетни и пропали подземни контејнери 
замене новим. Укупно ће бити замењено 55 
подземних контејнера. 

98. СуРЧИН
Опремљен парк у Добановцима
Народни посланик Зоран Бабић разгово-

рао је са грађанима Сурчина. Поред држања 
штандова и подршке здравственим прегледима 
грађана, настављена је и акција МО Бечмен „Па-
кет пелена за сваку новорођену бебу“.  Чланови 
ОО присуствовали су трибини „Стоп насиљу у 
породици“ и трибини за пољопривреднике у 
Велетржници. Парк у Добановцима опремљен 
је мобилијаром, започета је и изградња терена 
за боћање у Бечмену, очишћен је одводни ка-
нал у центру Сурчина и постављена дренажна 
канализација, саниране су ударне рупе на коло-
возу. Активисти МО Бољевци 1 посекли су ши-
бље и поправили мост између Железничке ули-
це и Чмеликовог насеља. Подржали смо Дане 
европске баштине, Свечану академију у Дому 
војске Србије, освештање Крста Господњег код 
уласка у Сурчин, такмичење у спортском рибо-
лову, традиционалну манифестацију „Бисерна 
грива Доњег Срема“, Светски дан здраве хране, 
Дечију недељу, пројекат физичког развоја деце 
у ПУ Сурчин, Прву олимпијаду првака у Бечме-
ну и Дан школе „Душан Вукасовић Диоген“ у 
Петровчићу. Дочекали смо учеснике рафтинг 
регате Бањалука - Београд у наутичком селу 
„Бисер“ у Бољевцима. Свечано је затворено 
Бојчинско културно лето 2015, које је трајало 
три месеца.

99. ЧуКАРИцА
Бесплатан одмор за пензионере
ОО СНС Чукарица обезбедио је бесплатан 

одмор у Соко Бањи за преко 100 пензионера. 
У организацији ОО и Уније жена, одржана је 
трибина „Стоп насиљу у породици“, на којој 
је истакнуто да се проблем насиља тиче целог 
друштва. Поводом Међународног дана старијих 
особа и Дана ослобођења Београда, Савет за 
културу, у сарадњи са Културним центром Чу-
карица, Клубом писаца и Дневним центром и 
клубом за старије, организовао је културно-
уметнички програм. Савет за културу, у сарадњи 
са ГО Чукарица и Клубом писаца, организовао 
је и књижевно-афористичко вече „Говори као 
што ћутиш“, посвећено Браниславу Црнчевићу. 
Поводом Дана ослобођења Чукарице и Београ-
да, Савет за културу организовао је и изложбу 
„Ослободиоци Чукарице и Београда“, аутора мр 
Миодрага Ивановића, председника Савета за 
културу, и мр Миланке Бабић Вукадинов.

Земун

Стари град
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Град Београд основао је Савет за родну равноправност, а за 
председницу је изабарана помоћница градоначелника Бео-
града, Ирена Вујовић. Према њеним ре-

чима, Град Београд је препознао потребу да 
се решавању питања родне равноправности 
приђе на организован и системски начин, 
како би и резултати били бољи.
„Кључни задатак је заустављање дискрими-
нације и отклањање њених последица. По-
требно је да жене преузму одговорност за 
своју будућност, јер су оне гаранција да ће 
је и бити. Савет за родну равноправност ће 
им у томе свесрдно помоћи.  Београд је је-
дан од ретких градова где су жене на број-
ним руководећим позицијама у градској 
власти и градској управи, а у томе имамо 
велику подршку градоначелника Синише 
Малог. Желим да се захвалим и министарки 

Јадранки Јоксимовић, која нам је пружила велику подршку и при-
суствовала конститутивној седници Савета за родну равноправ-

ност“, каже Ирена Вујовић.
Према њеним речима, Савет нема ин-

геренције да кажњава оне који се не 
придржавају закона, међутим, може ак-
тивно утицати на надлежне органе и ин-
ституције да промовишу добре примере 
и њихову видљивост у друштву. Србија 
је међу првим земљама ратификова-
ла Конвенцију Савета Европе за борбу 
против насиља над женама и децом. 
На основу ње, усклађују се кривични и 
породични закон, унапређује се коор-
динација између институција које треба 
да раде на спречавању насиља и врши 
превенција и заштита жена и деце жр-
тава насиља.

Општински одбор СНС Апатин одржао је 15. новем-
бра, испред тржног центра, јединствену акцију „У су-
срет грађанима“, у којој су грађани имали прилике да 
дају  примедбе и сугестије, и да активно учествују у пра-
вљењу локланог програма СНС-а. Акцији су присуствова-
ли и градоначелник Сомбора, Саша Тодоровић, и секре-
тар ОО СНС Апатин, Радивој Секулић. Чланови ресорних 
савета СНС-а промовисали су акционе планове и дискуто-

вали са грађанима о решавању актуелних проблема. Пре-
ко 200 Апатинаца, неки са конструктивним предлозима, 
а неки са речима подршке, учествовало је у писању новог 
програма.

„Изузетно ми је драго због великог одзива грађа-
на. Увек смо уз грађане, а када нас изаберу, остварићемо све 
ово о чему смо разговарали на штандовима“, нагласио је бу-
дући носилац листе СНС Апатин, Радивој Секулић.

БЕоГрад

аПаТин

Основан Савет 
за родну 
равноправност 
Града Београда

Београд примљен 
у EUROCITIES

Град Београд примљен је у једну 
од најбројнијих асоцијација градова 
у Европи- EUROCITIES, која окупља 
преко 130 градова из 35 европских 
држава, у којима живи преко 130 
милиона становника. Сертификат 
је, у име Града Београда, примила 
Ирена Вујовић, а он је, према њеним 
речима, упућен градоначелнику 
Синиши малом, као признање за 
реформски курс и одговорну поли-
тику коју води са својим тимом.

Акција „у сусрет грађанима”

Ирена Вујовић
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Због недомаћинског односа према средствима из буџета, а 
према извештају Државне ревизорске институције од 30. 
06. 2014. године, укупно задужење локалне самоуправе у 

Смедеревској Паланци, где је на власти Демократска странка, на 
челу са Радославом Милојичићем Кеном, износи више од три ми-
лијарде динара, што представља скоро четири годишња буџета 
Општине, каже за „СНС Информатор“ Лука Петровић, потпред-
седник ИО СНС задужен за Подунавски округ. 

Према његовим речима, у Смедеревској Паланци постоји тен-
денција даљег задуживања, а колико је ДС упропастила ову 
Општину показује и то што је Смедеревска Паланка, више го-
дина, без редовног снабдевања пијаћом водом чак и по 10 сати 
дневно током лета, као и то што прошле зиме чак шест месеци 
није било јавне расвете.

Колико је инвестиција дошло у Смедеревску Паланку и 
колико је отворено нових радних места, откако је ДС на 
власти?
- Од доласка ДС-а на власт, није евидентирана ниједна инвес-

тиција, нити је било отварања нових радних места. Једина нова 
запошљавања била су формирањем нових јавних предузећа и 
умножавањем броја запослених у новоформираним буџетским 
фирмама, где се посао добијао по страначкој припадности, без 
конкурса и без обзира на стручни спрему.

шта је урађено од инфраструктурних радова у Смедерев-
ској Паланци и околним местима за време ДС-а?
-За време власти ДС-а није урађено ништа на инфраструктури 

града и села, осим парцијалне гасификације, када су тротоари и са-
обраћајнице доведени у још горе стање. У два наврата реконструи-
сана је главна улица, али искључиво ради задовољења личних ин-
тереса владајуће гарнитуре. Значајна републичка средства званич-
но су употребљена за ревитализацију бунара градског водовода, 
али се количина расположиве пијаће воде драстично смањила.

Колико запослених броји локална самоуправа? 
- Локална самоуправа има око 340 запослених (2000. године 

било их је око 120), а укупан број запослених у јавним предузећи-
ма је преко 870. Међутим, тачан податак не постоји у евиденцији 
локалне самоуправе, пре свега због начина запошљавања.

Који су највећи успеси председника Општине и високог 
функционера ДС-а, Радослава милојичића Кене? 
- Током владавине актуелне коалиције, на челу са Радославом 

Милојичићем Кеном, није евидентиран никакав бољитак, већ 
је, напротив, локална власт учинила све како би отежала живот 
грађанима. Током 2010. актуелна власт оставила је Смедеревску 
Паланку без Прекршајног органа, Јавног тужилаштва и Општин-
ског суда. Такође, изгубљено је и место председника Прекршај-
ног суда, председника Основног суда, заменика Јавног тужиоца 
и место представника у Вишем суду. Такође, противзаконито је 
отуђен и срушен Дом војске у центру града, уништени су и капи-
тални водопривредни објекти у власништву Републике Србије, 
што је драстично увећало штету од поплава. Својом неактивно-
шћу, локална самоуправа је статус полиције у Смедеревској Па-
ланци свела са ОУП на ПС. И даље имамо на делу нелегалну про-
дају објеката у власништву Републике Србије, као и нелегално 
отуђење градског земљишта у државној својини на којем су при-
родна добра (изворишта минералне и термоминералне воде), и 
противзакониту непланску сечу стогодишње шуме „Микуља“. 

Локална власт и ЈП Водовод довели су грађане до ситуације да у 
највећем делу године немају довољно пијаће воде.

Како у таквој ситуацији живе грађани Смедерсвке Палан-
ке? Да ли је тако и у суседним општинама? 
- Сви ови проблеми не постоје у суседним општинама, у којима 

је на власти СНС, сама или у коалицији. Док Смедеревска Палан-
ка назадује, околне општине напредују и знатно су унапредиле 
квалитет живота и услове привређивања својих грађана. Смеде-
ревска Паланка постала је најзаосталија општина у окружењу, 
док суседне општине предњаче у региону у довођењу инвести-
ција  и отварању нових радних места, попут Смедерева, Велике 
Плане, Младеновца...

Смедеревска Паланка
- најзаосталија 
општина у окружењу

ЛуКА ПЕтРОВИЋ, 
потпредседник Извршног одбора СНС, 
о резултатима високог функционера ДС-а, 
Радослава милојичића Кене

шта је све у блокади 
у Смедеревској Паланци
наЗиВ инСТиТуЦиЈЕ             БРОЈ ДАНА у БЛОКАДИ

Буџет Општине                                                             904 
ЈП Паланка развој                                        1011 
Пу Чика Јова Змај                                          131
Културни центар                                           597
ГФК Јасеница                                           164
ЈП Паланка                                            381
Библиотека                                              31
центар за развој спорта                                                               10
Народни музеј                                             70
туристичка организација                                                              39
Архив                                                6
мЗ Кусадак                                             37
мЗ Водице                                          734 
мЗ центар                                          112 
мЗ Стара чаршија                                         311
мЗ Колонија                                             41
Ош Вук Караџић                                         809
Ош Херој Иван мукер                                         918
Гимназија                                          854 
Ош Олга милошевић                                         894
Ош Брана Јевтић                                         865
Ош Ђорђе Јовановић                                         746
Ош Радомир Лазић                                         987
Ош Никола тесла                                        968 
Сш Жикица Дамњановић                                                           758
Ош Лазар Станојевић                                          150
Ош Станоје Главаш                                         750
ГХК Гоша мЕш                                                            604
Ош милија Ракић                                         673
Ош Херој Радмила шишковић                                                133 
Ош Божидар трудић                                         289
ЈКП Водовод                                           130
ЈКП милуља                                          359
ЈКП Паланка сервис                                          129
ЈКП Општинска гробља                                                               15
(Подаци из извештаја ДРИ од 07.10.2014. године, 
уз напомену да би све бројке требало увећати за 300 дана, 
с обзиром на то да блокаде још увек нису скинуте, а сада је 
крај 2015. године)
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Народни посланик, Александар Јовичић, и Лав Григорије 
Пајкић, са активистима МО Крњача, уручили су пакете са хума-

нитарном помоћи за Прихватни центар за тражиоце азила Крњача. У 
пакетима је била топла одећа и ствари потребне за зиму. Јовичић и 
Пајкић, као и остали чланови СНС-а који су дошли у организацији 
канцеларије МО Крњача, разговарали су са мигрантима у Прихват-
ном центру ради стицања бољег увида у највеће проблеме са којима 
се азиланти свакодневно суочавају.

Народни посланик Јовичић рекао је да ће СНС увек водити рачуна о 
најугроженијима и борити се да се, из дана у дан, издвајају средства 
за што бољу социјалну заштиту. Лав Григорије Пајкић истакао је да 
овом хуманитарном акцијом додељујемо помоћ, али и апелујемо на 
све грађане да буду хумани и помогну.

Обновљен паркић на Вождовцу

Помоћ за мигранте

Спомен на мајора 
Драгутина Гавриловића

Поводом Дана примирја у Првом светском 
рату, председник ОО СНС Стари град, Лука 
Петровић, положио је венац на спомен - пло-
чу мајору Драгутину Гавриловићу, који је 
на том месту, крајем 1915. године, одржао 
чувени говор војницима који су бранили Бе-
оград од Аустро-угарске и Немачке. Пола-
гању венца пристуствовали су и градски и 
општински одборници из редова СНС.

Простор између улица Трише Кацлеровића и Ранка Тајсића на Вождо-
вцу потпуно је уређен и постављени су нови мобилијари за игру. Зах-
ваљујући Неђељку Миловићу, чалну Савета за борбу против корупције 
СНС и директору Спортског центра Вождовац, малишани овог дела 
Вождовца могу да проводе слободно време у потпуно реновираном парку, 
чија је површина бетонирана, а захваљујући ЈКП „Зеленило“ постављени 
су и нови реквизити за игру. Такође, на више пунктова у насељу поставље-
ни су столови за шах, који су обрадовали старије суграђане. „На овај на-
чин желео сам да допринесем уређењу свог насеља и да подстакнем све 
друштвено одговорне појединце да, у складу са својим могућностима, уре-
де део града у коме живе“, истакао је Миловић.

Александар Јовичић са активистима МО Крњача у Прихватном 
центру за тражиоце азила

Јовичић представио 
појачање у ГО СНС Чачак

Повереништво СНС у Чачку представило је 
четири нова члана, привредника Остоју Мија-
иловића, адвоката Ивана Ћаловића, еконо-
мисту Јелену Ћојбашић и ветеринара Владана 
Милића, који ће, према речима једног од пове-
реника, Марка Парезановића, унети нову енер-
гију и допринети економском напретку града. 
Потпредседник ИО СНС и народни посланик, 
Александар Јовичић, рекао је да је за СНС Град 
Чачак приоритет и да ће у 2016. и 2017. годи-
ни, доласком аутопута, бити више шанси за ин-
вестиције, економску стабилност и отварање 
нових радних места.

„Нови људи у СНС, као и чланови који се за-
лагањем и знањем боре за економски проспе-
ритет овог краја, биће тим који ће бити једна 
од најјачих страначких организација у СНС. 
Инфраструктура, која је од великог значаја за 
овај град, реализује се захваљујући председ-
нику Владе и његовој визији. На нама је да са 
његових леђа скинемо део терета и понесемо 
део одговорности“, истакао је Јовичић.



ПрЕШЕВо
Заједно са високим 
комесаром уН за 
избеглице, Антонијом 
Гутерешом, у 
Привременом прихватном 
центру за мигранте

доЉЕВаЦ
Председник Владе Србије, 
Александар Вучић, и ам-
басадор Немачке, Аксел 
Дитман, током обиласка 
фабрике „Леони“, која про-
изводи аутомобилске 
каблове за возила „јагу-
ар“ и „ландровер“, а која 
је почела рад у пуном капа-
цитету

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
БуЈаноВаЦ
Премијер Србије раз-
говарао је са сту-
дентима и захвалио 
се Еу, швајцарском 
амбасадору у Бео-
граду, Жан-Данијелу 
Руху, и шефу мисије 
ОЕБС, Петеру Бурк-
харту, на помоћи при-
ликом изградње нове 
зграде одељења Еко-
номског факултета из 
Суботице у Бујановцу

уБ На отварању реконструисане деонице 
пута Памбуковица - Новаци у Општини 
уб, заједно са фудбалском легендом, 
Драганом џајићем, и директором Путева 
Србије, Зораном Дробњаком


