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У ЖИЖИ

Србија је на Међувла-
диној конференцији 

у Бриселу отворила два 
нова поглавља у својим 
приступним преговорима 
- поглавље 6 које се од-
носи на компанијско пра-
во и поглавље 30 које се 
бави економским одно-
сима са иностранством.

Делегацију Србије 
предводила је министар-
ка за евроинтеграције 
Јадранка Јоксимовић, 
земље чланице пред-

стављао је естонски ми-
нистар спољних послова 
Свен Миксер, а Европску 
комисију комесар за пре-
говоре о проширењу Јо-
ханес Хан.

„Отварање ових пог-
лавља показује озбиљан 
рад Србије и да је европ-
ска перспектива чврста и 
реална“, поручио је коме-
сар Хан, честитао Србији 
и подсетио да је до сада, 
од 35, отворено 12 погла-
вља, а да су привремено 

затворена два.
Министарка Јадранка 

Јоксимовић рекла је да је 
отварање два нова пог-
лавља позитивна вест, 
иако нисмо до краја за-
довољни, јер смо били 
спремни за отварање нај-
мање три поглавља. Јок-
симовићева је навела да 
се отварањем поглавља 
шаље порука да су врата 
ЕУ отворена за Србију, 
уз наду да земља мора и 
може брже да напредује 

на путу евроинтеграција.
„Веома је важно што 

смо отворили два погла-
вља која на конкретан на-
чин шаљу поруку потен-
цијалним инвеститорима 
да је Србија стабилна 
земља која отвара пог-
лавља солидном дина-
миком и која показује да 
постоји добар механизам 
заштите за све оне који 
желе да инвестирају у 
Србији“, поручила је ми-
нистарка.

Скупштина Србије усвојила је Закон 
о буџету за 2018. годину, којим 
су планирани приходи од 1.178 

милијарди динара, а расходи 1.207 ми-
лијарди динара. Планирани фискални 
дефицит на ни-
воу Републике је 
0,6 одсто БДП-а, 
односно 28,4 ми-
лијарде динара, 
што је 40,7 ми-
лијарди динара 
ниже од дефицита 
планираног буџе-
том за 2017. годи-
ну.

У 2018. пред-
виђено је по-
већање плата за 
10 одсто у јавном 
сектору и пет од-
сто у администрацији, а повећање пен-
зија за пет одсто. Војсци, полицији и 
припадницима БИА биће исплаћен бо-
нус од по 10.000 динара, а обезбеђено је 
и више новца за инвестиције.

Такође, продужена је забрана запо-
шљавања у јавном сектору до краја 2018. 

године. За капиталне инвестиције пред-
виђено је укупно 128,3 милијарде дина-
ра, од чега је највише, и то 54 милијарде, 
намењено инфраструктури.

Инвестиције ће у следећој години по 

први пут бити 30 одсто веће и износиће 
више од 180 милијарди динара на нивоу 
опште државе, односно 128 милијарди 
динара на нивоу Републике. Очекује се 
да приходи буџета од наплате пореза 
буду 988,6 милијарди динара, од чега је 
наплата ПДВ-а 503,4 милијарде.

Реномиране агенције за оцену кредит-
ног рејтинга „Фич рејтингс“ и „Стан-

дард и Пурс“ повећале су кредитни реј-
тинг Републике Србије на ниво „ББ“ са 
нивоа „ББ-“ уз стабил-
не изгледе за његово 
унапређење.

„То су одличне ве-
сти за Србију. Ово је 
трећи или четврти 
пут у последње три 
године да се поди-
же кредитни рејтинг 
Србије, а раније смо 
имали само њего-
во обарање. Подизање кредитног реј-
тинга значи повољније услове за фи-
нансирање, као и то да наше обвезнице 

лако проналазе место на тржишту, и да, 
уколико нам је потребан новац, можемо 
најјефтиније да га добијамо. То је и сиг-
нал за инвеститоре да могу да улажу у 

Србији, јер су финансије 
стабилне и сигурне. То 
су добре вести за Србију 
и наставиће се са тим. 
Према информацијама 
из Трезора, имамо одли-
чан и бруто домаћи ПДВ 
и увозни ПДВ. Проблема 
нема и ако се тако на-
стави следеће године ће 
бити, надам се, не само 

ово повећање плата и пензија у јануару, 
већ ће бити још простора за повећање“, 
рекао је председник Вучић.

На седници коју су чланови 
скупштинског Одбора за фи-

нансије, републички буџет и кон-
тролу трошења јавних средстава 
одржали заједно са Одбором за 
европске интеграције, предста-
вљен је Програм економских ре-
форми од 2018. до 2020. године.

Програм је представио ми-
нистар финансија др Душан Вујо-
вић, који је истакао да се овакав 
документ израђује већ четврти 
пут код нас, уз то да, за разлику 
од ранијих програма, овај Про-
грам обједињује макрофинансијс-
ку ситуацију и структурне рефор-

ме, те да му је сврха унапређење 
економског управљања у процесу 
приступања ЕУ.

„По пројекцијама до 2020. го-
дине, очекује се да привредни 
раст буде 3,7 одсто БДП-а, уз 
смањење јавног дуга и дефицита. 
Било би добро смањити јавни дуг 
на 60 одсто БДП-а, што је грани-
ца Мастрихта, и створити услове 
да извори раста буду предвидиви. 
Циљ је постићи дефицит од 0,5 
одсто БДП-а средњорочно, а на 
расходној страни буџета смањити 
дефицит и камате“, поручио је ми-
нистар Вујовић.

Одржан је први састанак Ко-
мисије за припрему Предлога 
програма изградње станова 

за припаднике снага безбедности - 
Војске Србије, полиције, БИА и Заво-
да за извршења кривичних санкција, 
којем је присуствовао председник 
Александар Вучић, а председавала 
премијерка Ана Брнабић.

Изградња станова за припаднике 
снага безбености требало би да почне 
на пролеће наредне године, рекао је 
председник Вучић, на чију иницијати-
ву ће се станови и градити. Он је ис-

такао да ће се станови градити у Бео-
граду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, 
Краљеву и Врању и да ће просечна 
цена квадрата бити око 500 евра.

Председник Србије рекао је да по-
лиција има 20.000 припадника који 
немају решено стамбено питање, а да 
је тако и са 14.000 припадника војс-
ке и 1.500 припадника БИА. Навео је 
и да је идеја да се подигне животни 
стандард безбедносних снага који 
раде тежак и одговоран посао за др-
жаву, а због којих се грађани могу 
осећати сигурно.

усвојен буџет за 
2018. годину

Повећан кредитни рејтинг србије

србија отворила два нова поглавља у преговорима са еу
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Русија је заинтересо-
вана за стабилизацију 
прилика на Балкану, а 
Србија може да поста-
не важан елемент у 

транзиту руског гаса“, пору-
чио је председник Руске Фе-

дерације, Владимир Путин, на 
заједничкој конференцији за 
новинаре са председником 
Србије Александром Вучићем, 
који је предводио делегацију 
Србије која је, од  18. до 20. де-

цембра, боравила у званичној 
посети Москви.

„Наставићемо да пружамо 
подршку Србији и њеној те-
риторијалној целовитости. 
Ситуација мора политичким 
путем да се регулише у скла-
ду са Резолуцијом 1244, а по 
питању дијалога Београда и 
Приштине, Москва ће подржа-
ти свако узајамно прихваћено 
решење. Русија је заинтересо-
вана за стабилизацију прилика 
у региону“, рекао је председ-
ник Путин, и истакао да је то-
ком састанка са председником 
Вучићем акценат био на еко-
номској сарадњи и робној раз-
мени која бележи сигуран раст.

„Размена робе порасла је за 
26 одсто, до милијарду и по 
долара. Све су веће узајамне 
инвестиције и очекујем да ће 
се то наставити, а очекујем и 
да ће Русија покрити потребе 
Србије за гасом. Србија би мо-
гла да постане важан еле-
мент у транзиту руског гаса, и 
ради се на њеном  увезивању 
у пројекат „Турски ток“, пору-
чио је председник Путин.

У оквиру разговора, како је 
рекао, још једном је конста-
товано да је енергетика при-

оритетна сфера сарадње две 
земље. Подсетио је да Србија 
тренутно готово у потпуности 
набавља гас из Русије, да су 
у овој години испоруке гаса 
из Русије достигле две ми-
лијарде кубних метара, а да 
би следећих година могле да 
достигну и три и по милијар-
де. Навео је и да, у оквиру са-
радње, „Гаспром њефт“ наста-
вља са модернизацијом НИС-
а, који данас запошљава 
11.000 људи, а инвестиције у 
ту компанију достижу три ми-
лијарде долара.

„Све су веће руске инвести-
ције у Србији и достижу чети-
ри милијарде долара, док су 
српски партнери у руску при-
вреду уложили пола милијар-
де долара. Руске железнице 
раде на модернизацији срп-
ских пруга, а две земље имају 
запажену сарадњу и у бан-
карском сектору. Разговара 

се и о формирању слободне 
трговинске зоне између Евро-
азијског савеза и Србије. Јача-
мо и културну и хуманитар-
ну сарадњу, завршен је мо-
заик на куполи храма Светог 
Саве, а  недавно је у Србији 
наступао ансамбл „Алексан-
дров“. Захваљујем се пред-
седнику Вучићу на одлуци 
да парк у Београду назове по 
том колективу који је трагич-
но настрадао“, рекао је пред-
седник Путин, наводећи и све 
веће интересовање за учење 
руског језика у Србији и дого-
вор око повећања туристич-
ке размене.

Председник Александар Ву-
чић поручио је да ће Србија у 
политичком смислу увек бити 
захвална Владимиру Путину 
што је спречио да српски народ 
добије жиг геноцидног народа, 
као и на томе што и даље има 
могућност да се бори за КиМ, 

србијА иЗуЗеТно цени руку ПријАТељсТВА 
коју јој је ПуТин ПружиосрбијА је ЗАхВАлнА русији:

1.  Због стављања вета на резолуцију савета
      безбедности ун и спречавање да српски
      народ добије жиг геноцидног народа

2. Зато што и даље имамо могућност да се 
     боримо за киМ, путем мира

3. За обнову српске авијације

Председник Вучић и потпредседник Владе РФ 
Димитриј Рогозин обишли су Фонд за перспективна 

истраживања „Сколков“ 

Уручење Ордена српске заставе првог степена супрузи 
Виталија Чуркина, Ирини,  којим је некадашњи 

амбасадор Русије у УН постхумно одликован
Састанак са председницом Савета 

Федерације Валентином Матвијенко
Обилазак музеја и Дома ансамбла 

„Александров”

Председник Вучић одржао је 
предавање на Московском 
државном институту за 

међународне односе, где му је 
додељена титула почасног доктора

МОСКВА

те поновио да Србија неће уво-
дити санкције Русији.

„Србија високо цени руку 
пријатељства коју нам је пред-
седник Путин пружио. Желео 
бих да, у име Србије, изразим 
захвалност на подршци коју 
нам Русија пружа у смислу очу-
вања територијалног интегри-
тета и суверенитета земље. 
Русија је увек била пријатељ 
Србије“, рекао је председ-
ник Вучић, који се прво обра-
тио на руском језику.

Истакао је да се Србија неће 
мешати у унутрашње ствари у 
Руској Федерацији, али је по-
желео Путину успех на пред-
стојећим изборима, како би 
се наставила политика јачања 
односа две земље.

„Србија ће увек бити зах-
вална Русији и председнику 
Путину за више ствари, али 
за три посебно. За тренутак 
када је Русија ставила вето 

на резолуцију Савета безбед-
ности УН, чиме је спречила да 
српски народ буде проглашен 
геноцидним и тако добије жиг 
срамоте, на томе што Србија 
и даље има могућност да се 
бори за КиМ, путем мира и 

одговорном и озбиљном по-
литиком. И треће, Србија је 
војно неутрална земља и нема 
тежње да уђе у војне савезе, 
па ни у НАТО, а захваљујући 
подршци Путина, успели смо 
делимично да ревитализујемо 

авијацију и очувамо статус вој-
но неутралне земље“, назна-
чио је председник Србије.

Посебно је истакао значај 
споразума о повећању испо-
рука руског гаса, као и мо-
гућност за још већи раст роб-
не размене између две земље.

„Србија је мала земља, број-
чано и територијално, али смо 
један од ретких народа који се 
часно и праведно понаша пре-
ма руским пријатељима. Знам 
да за Русију то нема великог 
значаја, али моја је дужност да 
истакнем да Србија није и неће 
увести санкције Русији и да ће 
радити на очувању искреног 
пријатељства“, рекао је пред-
седник Вучић, и позвао пред-
седника Путина да дође на 
отварање храма Светог Саве, 
које је планирано 2019. годи-
не, а у чије је опремање руска 
страна уложила значајна сред-
ства.

споразуми у области енергетике, 
привреде и туризма

Након састанка председника Путина и Вучића, 
потписан је низ споразума:

Протокол о измени споразума између Владе србије 
и Владе русије о испорукама природног гаса из русије 
у србију, од 13. октобра 2012. године.
Заједничка декларација влада србије и русије 
о сарадњи у области модернизације привреде.
Меморандум о сарадњи у области туризма.
споразум о успостављању међународних и 
спољноекономских веза у трговинској 

 и економској сарадњи са курском области.

Ломљење славског колача 
на Никољдан у московском 

храму Петра и Павла
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сарадња балканских држава

Председник Републи-
ке Србије Александар 
Вучић боравио је у 

званичној посети Хавани, где 
се састао са председником 
Кубе Раулом Кастром и са 
председником Националне 
скупштине народне власти Ес-
тебаном Ласом Ернандесом.

„Успели смо да продубимо 
искрене пријатељске односе 
и направимо прве озбиљније 
кораке у конкретизовању 
сарадње, нарочито у обла-
сти здравства, привреде и 
пољопривреде. Покренули смо 
за нас значајно питање, везано 
за очување нашег интегритета 
и утицаја на карипске земље и 
латиноамеричке земље. Про-
дубили смо односе, усагласи-
ли се да су слобода и независ-
ност наших земаља најважније 
ствари и највише вредности. 
Наставићемо да штитимо 
пријатељство и унапређујемо 
сарадњу конкретним мера-
ма, како би људи у Србији и 
на Куби осетили бољитак од 
наше сарадње“, рекао је пред-
седник Вучић.

Председник Кастро, током 
састанка, поручио је да ће Ср-
бија имати подршку Кубе по 
питању Косова и Метохије. 
Иначе, посета председника 
Вучића добила је изузетан 
простор у кубанским медијима 

Билатерални односи и еко-
номска сарадња били су теме 
разговора председника Ср-

бије Александра Вучића и председ-
ника Француске Емануела Макрона, 
током посете српског председника 
Паризу.  На састанку, одржаном на 
броду којим су се високе званице во-
зиле из Јелисејске палате ка острву 
Сеган, на којем је био организован 
Самит о климатским променама „One 
Planet“, председник Макрон обавес-
тио је председника Вучића да ће посе-
тити Србију пре лета 2018. године.

Двојица председника разговара-
ла су о француским инвестицијама у 
Србији, подршци Француске европ-
ском путу Србије, трговинској размени 
и концесији за београдски аеродром. 
Председник Вучић изразио је задо-
вољство разговорима са шефовима др-
жава и влада који су, такође, учество-
вали на Самиту о клими у Паризу - хр-
ватским премијером Андрејем Пленко-
вићем, премијером Луксембурга Кса-
вијером Бетелом, аустријским канце-
ларом Кристијаном Керном, бугар-
ским председником Руменом Радевим, 
али и са другим светским лидерима, 
укључујући оне из земаља Африке и 
Азије.

бе
о

гр
А

д

хАВАнА ПАриЗ

Председник Вучић био 
је домаћин премије-
рима Бугарске, Грчке 

и Румуније - Бојку Борисову, 
Алексису Ципрасу и Михаију 
Тудосеу, који су посетили Бе-
оград и разговарали о трго-
винској размени, бржем при-
ближавању Србије Европској 
унији, заједничким пројекти-
ма, сарадњи балканских др-
жава...

„Балкан је место пуно исто-
рије, сукоба и крвопролића, 
али ми разговарамо о томе 
како да унапредимо Балкан 
како би људи боље живели. 
Ми смо неодвојиви део ев-
ропске идеје и оптимиста сам 
да ће све земље у окружењу 
постати део ЕУ“, рекао је пре-
мијер Бугарске Бојко Борисов, 
и поручио да ЕУ са Србијом, 
Румунијом, Грчком и Бугар-

ском има безбедан и пред-
видљив Балкан који неће пра-
вити проблеме.

Грчки премијер Алексис Ци-
прас рекао је да је срећан што 
је поново у Београду и да ве-
рује да би ЕУ ускоро требало 
да исправи једну велику греш-
ку, која своје корене вуче из 
тога на који начин се Европа 
до сада односила према Бал-
кану.

„Србија не може више да 
буде изван европске поро-
дице. Мора се разговарати о 
проблемима, без обзира на то 
колико они били тешки. Та-
кође, причали смо о енергети-
ци, гасоводима, железничком 
повезивању четири државе...“, 
рекао је Ципрас.

Његов румунски колега Ми-
хаиј Тудосе навео је да су све 
четири државе, заправо, гра-

ница Србије са ЕУ, тако да је 
улазак Србије у Унију формал-
ност, а да ће све земље у окру-
жењу олакшати тај пут.

„Разговарали смо да би тре-
бало организовати састанке 
наших министарстава. Моје 
колеге су прихватиле да се 
овакав скуп одржи у марту у 
Румунији, а затим у Грчкој, и 
надам се да ћемо и убудуће 
наставити да се састајемо са 
конструктивним предлозима“, 
навео је Тудосе.

На заједничкој конферен-
цији за медије, председник 
Вучић је истакао да не осећа 
потребу да се било коме пра-
вда због политичких ставова 
Србије.

„Србија је на европском 
путу, и ја то кажем и председ-
нику Путину, Ангели Меркел, 
председнику Трампу... Жели-

мо да чувамо војну неутрал-
ност, желимо снажну армију 
због наше безбедности, а не 
желимо никога да нападамо. 
Србија са Русијом има чврсте 
историјске и културне везе и 
пријатељство, и тога се неће 
одрећи“, рекао је председник 
Вучић.

Говорећи о гасној интер-
конекцији, нагласио је да је 
Србија добила велики гарант 
од ЕУ у износу од 49,1 мили-
она евра, а да је обезбедила и 
остала финансијска средства.

„Рачунамо да у најскорије 
време можемо пројекат да 
приведемо намени. Бугарска 
намерава да у близини Црног 
мора изгради европски хаб, са 
више цеводовда преко којег 
би се узимао гас из више изво-
ра. То је за Србију од великог 
значаја, јер бележимо повећа-

ну потрошњу гаса. Разговара-
ли смо и о формату  „16+1“ и 
важности реконструкције же-
лезничке и путне инфраструк-
туре“, нагласио је председник 
Вучић..

Током посете Београду, 
премијери Бугарске, Грчке 
и Румуније обишли и зграду 

Геозавода, где им је градона-
челник Синиша Мали пред-
ставио пројекат „Београд на 
води“, а председник Вучић је 
организовао свечану вечеру 
у вили „Мир“, где је тројицу 
премијера дочекала и предсе-
дница српске Владе Ана Брна-
бић.

јачање економске сарадње 
и билатералних односа

гости београда били су и чланови трочланог Председ-
ништва босне и херцеговине - председавајући драган 
човић и чланови Младен иванић и бакир изетбеговић, а 
теме разговора са председником србије Александром Ву-
чићем биле су унапређење билатералних односа, јачање 
економске сарадње, европске интеграције и заједнички 
инфраструктурни пројекти. човић, изетбеговић и ива-
нић разговарали су и са премијерком србије Аном брна-
бић и са председницом скупштине Мајом гојковић.

куба подржава србију 
по питању киМ

Макрон у србији 
пре лета 2018.

због могућности сарадње на 
ширем плану, али и због тра-
диционално добрих веза Бео-
града са Хаваном.

Током разговора са председ-
ником Националне скупштине 
Ернандесом, председник Вучић 
истакао је да је посета Куби 
његова прва посета региону 
Латинске Америке од ступања 
на дужност, што представља 
потврду посвећености Ср-
бије даљем јачању традиције 
пријатељских односа. Изра-
зио је захвалност кубанској 
страни због њене позиције по-
водом Косова и Метохије, као 
и на принципијелном залагању 

за поштовање територијалног 
интегритета и суверенитета 
држава чланица УН. 

Председник Вучић иста-
као је заинтересованост Ср-
бије за повећање обима тр-
говинске размене, сарадњу 
у области пољопривреде и 
прехрамбене индустрије, би-
отехнологије и генетског ин-
жењеринга, туризма, грађе-
винарства... Председник На-
ционалне скупштине Ернандес 
поздравио је динамичну ин-
терпарламентарну сарадњу, 
која је допринела унапређењу 
свеукупних односа Србије 
и Кубе, а председник Вучић 

рекао је да ће Србија у свим 
међународним организација-
ма и даље пружати подршку 
Куби.

„Поносни смо на наше 
пријатељство и верујем да 
ће ова посета унапредити и 
нашу економску сарадњу“, 
закључио је председник Ву-
чић који је, током посете 
Куби, обишао специјалну раз-
војну зону луке Маријел и 
Центар за генетски инжење-
ринг и биотехнологију, а на 
позив Универзитета Хаване, 
одржао је предавање „Србија 
у Европи - чувар независности 
и суверенитета“.

Свечани дочек: Председник Кубе Раул Кастро и председник Србије Александар Вучић

Вучић и Ернандес

Тудосе, Ципрас, Борисов и Вучић

Емануел Макрон 
и Александар 

Вучић

На изложби форографија „Фидел и 
спољна политика Кубанске револуције”

Иванић, Човић, Вучић и Изетбеговић



главни одбор снс једногласно је донео одлу-
ку да кандидује најбољег у трци за председника 
србије – свог председника Александра Вучића. 
Премијер Вучић био је домаћин премијеру грчке 

Алексису ципрасу, премијеру и министру спољњих 
послова Аустрије, кристијану керну и себастијану 
курцу, министру спољних послова норвешке бер-
геу брендеу...

јАнуАр

јун

АПрил
на 47. светском економ-

ском форуму у давосу, пре-
мијер србије Александар 
Вучић састао се са најмоћ-
нијим привредницима света 
и најзначајнијим светским 
државницима - председ-
ником кине си Ђинпингом, 
потпредседником сАд Џо-
зефом бајденом, председни-
ком украјине Петром Поро-
шенком, европским комеса-
ром јоханесом ханом... Пре-
мијер Вучић је први пред-
седник Владе србије који је, 
после 30 година паузе, по-
сетио индију и сусрео се са 
индијским премијером.

Премијер Алексан-
дар Вучић десети пут 
се састао са председ-
ником руске Федера-
ције Владимиром Пу-
тином у Москви, који 
је рекао да  ће се од-
носи две земље раз-
вијати и да је уверен 
да ће избори у србији 
бити организовани на 
највишем нивоу. Ву-
чић је у берлину раз-
говарао са канцелар-

грађани србије су 
2. априла за председ-
ника србије изабра-
ли Александра Вучића, 
са подршком од пре-
ко 55 одсто. интере-
сантно је да је Вучић 
добио 400.000 гласова 
више него сви остали 
кандидати заједно. док 
су честитке стизале са 
свих страна, Вучић је 
увелико био у Мостару 
на Међународном сајму 
привреде, обављајући 
своје још увек пре-
мијерске дужности.

МАј
у периоду између победе на из-

борима и полагања заклетве, Ву-
чић је био једини лидер из реги-
она који је добио позив за учешће 
на Форуму „један појас, један пут“ 
у кини, где се састао са председ-
ником си Ђинпингом, премијером 
ли кећангом... Александар Ву-
чић свечано се заклео на уставу ре-
публике србије и Мирослављевом 
јеванђељу, 31. маја 2017. године у 
народној скупштини, и тиме зва-
нично ступио на дужност председ-
ника србије. у Председништву ср-
бије, бивши председник Томислав 
николић предао је новом пред-
седнику државни печат и заста-
ву стандарту.

Величанствена прослава поводом инаугурације 
председника Александра Вучића одржана је 23. јуна 
2017. године, у Палати „србија“, и окупила је више 
од 55 високих делегација из свих крајева света и ве-
лики број домаћих званица. За само два дана, пред-
седник Вучић одржао је 21 билатерални састанак 
са гостима, високим званичницима из региона, ев-
ропе и света. Током јуна, председник Вучић предло-
жио је мандатарку за састав нове Владе србије Ану 
брнабић, која је потом положила свечану заклетву и 
представила нове министре.

МАрТ

ком Ангелом Меркел, која је похвалила европски пут србије, а 
у трци за председника србије добио је подршку и потпредсед-
ника руске думе Петра Толстоја, председника европске наро-
дне партије Џозефа дола, премијера и министра спољних посло-
ва Мађарске Виктора орбана и Петера сијартоа, герхарда Шре-
дера, Алфреда гузенбауера, Франка Фратинија...

2017.нАјВАжнији 
догАЂАји у

ФебруАр
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у борби за већи углед србије, нова радна 
места и бољи живот грађана, Александар Ву-
чић се у Вашингтону састао са потпредсед-
ником сАд Мајком Пенсом, сенаторима, кон-
гресменима и представницима најмоћнијих 
америчких компанија и оружаних снага. То-
ком светског нафтног конгреса у истанбу-
лу, разговарао је са председником Турске 
реџепом Тајипом ердоганом, а у италији 
са председником серђом Матарелом и пре-
мијером Паолом Ђентилонијем. у солуну 
је предводио државну делегацију на првој се-
дници Високог савета за сарадњу србије и 
грчке, а састао се са грчким и бугарским пре-
мијерима Алексисом ципрасом и бојком бори-
совим. Током јула, разговарао је и са председ-
ником ек жан клод јункером и са председни-
ком европског савета доналдом Туском.

Председник Вучић поручио је говорнице генерал-
не скупштине ун да је политичко решење косовског 
питања национални приоритет србије, а на марги-
нама заседања састао се са председником сАд до-
налдом Трампом и позвао га да посети србију, што 
је Трамп прихватио. Председник Вучић посетио је и 

сарајево, где је са члановима Председништва бих 
отворено разговарао о конкретним проблемима. То-
ком састанка са председником републике српске 
Милорадом додиком, договорено је да србија по-
могне са 5,5 милиона евра општине у рс и општи-
не бих у којима претежно живе срби.

Војска србије обележила је дан ослобођења бе-
ограда у другом светском рату, приказом опера-
тивних способности јединица и дела нове опреме 
и ловачких авиона  „миг 29“, који су стигли као до-
нација из русије. Председник Александар Вучић 
био је домаћин председнику Турске реџепу Тајипу 
ердогану, који је у београд дошао са десет тур-

ских министара и неколико стотина привредника. 
Такође, почела је градња еколошког постројења 
„дубока прерада нафте“ у Панчеву, отворена је де-
оница ауто-пута „9. јануар“у републици српској, 
српска листа победила је у свих десет општина на 
локланим изборима на киМ, а београд је посетио и 
грчки председник Прокопис Павлопулос.

ноВеМбАр

делегација ММФ-а усагласила је 
ставове са Владом србије да су ство-
рени услови за повећање плата у 
јавном сектору и пензија у 2018. го-
дини, а стални представник ММФ у 
нашој земљи, себастијан соса, по-
ручио да се не виђа често економ-
ски раст какав има србија. српски 
председник угостио је председницу 
савета Федералне скупштине руске 
Федерације, Валентину Матвијен-
ко, у Абу дабију састао се са шеиком 
Мохамедом бин Заједом ал нахја-
ном... Заједно са градоначелником 
синишом Малим, обишао је гради-
лиште београда на води, где је у 
току градња „бВ галерије“, највећег 
тржног центра у региону.

у београду је боравило 
трочлано Председништво 
бих, а председник Вучић 
учествовао је на самиту о 
климатским променама у Па-
ризу, на чијим маргинама је 
разговарао са председником 
Француске емануелом Ма-
кроном. Током званичне по-
сете куби, састао се са пред-
седником раулом кастром и 
председником националне 
скупштине естебаном лас-
ом ернандесом, а 2017. го-
дину завршио је још једним 
важним сусретом са председ-
ником руске Федерације Вла-
димиром  Путином у Москви.

2017.нАјВАжнији 
догАЂАји у

најпознатији шведски произ-
вођач намештаја и опреме за до-
маћинство „икеа” отворио је 10. 
августа прву робну кућу у србији. 
отварању је присуствовао пред-
седник Вучић који је са предста-
вницима „икее” засадио белу 
брезу, симбол снаге младости и 
просперитета. Председник ср-
бије је у Владичином хану поло-
жио камен темељац за изградњу 
новог погона фабрике „Теклас”, 
а присуствовао је и постављању 
111. носача на мосту Врло и посе-
тио градилиште на траси коридо-
ра 11, од сурчина до обреновца.

сеПТеМбАр

окТобАр



Предуслов за оства-
ривање економског 
раста је политичка 
стабилност коју 
имамо у земљи. На-

родна банка Србије резултати-
ма монетарне политике допри-
носи макроекономској стабил-
ности, повољнијим економским 
изгледима земље и њеној већој 
отпорности на шокове споља. 
Заједнички напори Владе и НБС 
допринели су да буде повећан 
кредитни рејтинг Србије и да 
премија ризика Србије падне 
на историјски минимум, што је 
праћено и све већим приливом 
инвестиција у земљу“, каже Јор-
гованка Табаковић, гувернер 
НБС, за „СНС Информатор“, и 
објашњава да већ готово пет го-

дина ниске и 
стабилне ин-
флације, као 
и релативна 
с т а б и л н о с т 
курса допри-
носе извесности пословања 
привреде и стабилности финан-
сијског система, и доказују оп-
редељеност да се створе основе 
за дугорочан економски раст. 

- Треба поменути да је, када 
узмемо у обзир ефекте снижења 
референтне каматне стопе и 
стопе на динарске ХоВ, уштеда 
на каматама за државу преко 
два милиона евра годишње. 
Као резултат ових активности 
имамо сигурнији и отпорнији 
финансијски систем спреман да 
подржи даљи раст економских 

а к т и в н о с т и 
и привред-
ни развој. 
Унапредили 
смо и регула-
торни оквир 

за банке, чиме је постигнута ви-
сока усклађеност домаћих про-
писа са прописима ЕУ.

како нбс конкретно 
допринела већем при-
вредном расту?
- Инфлација је већ пету го-

дину за редом на ниском и ста-
билном нивоу, што је допри-
нело да у 2017. години циљ за 
инфлацију снизимо на распон 
од 1,5 до 4,5 одсто. И поред 
неизвесности у међународном 
окружењу које су обележиле 
2017. годину, успели смо да 

очувамо релативну стабил-
ност курса. Од почетка годи-
не динар је ојачао 3,2 одсто, а 
купили смо нето 770 милиона 
евра (закључно са 11. децем-
бром), чиме смо додатно оја-
чали девизне резерве. Рефе-
рентну каматну стопу снизили 
смо два пута, у септембру и 
октобру, на 3,5 одсто, што је 
њен најнижи ниво у режиму 
циљања инфлације. Наста-
вљен је пад каматних стопа и 
обезбеђени су нижи трошкови 
државе по основу динарских 
хартија од вредности. Уз ниже 
каматне стопе, растом кре-
дитне активности подржан је 
и раст економске активности. 
Спровођењем Стратегије за 
решавање питања проблема-

у србију стигло 2,1 милијарди 
евра страних инвестиција

циљ Владе и нбс: 
раст запослености 

и животног 
стандарда
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Јоргованка Табаковић, 
гувернер народне банке Србије

Фото: Анђелко Васиљевић

који су највећи изазови пред нбс у 
2018. години?

- И у години пред нама НБС ће пос-
већено, као и до сада, радити на ис-
пуњавању својих основних циљева 
– очувању ценовне и финансијске ста-
билности. Наставићемо и да пружамо 
подршку Влади у спровођењу економс-
ке политике, јер само удруженим и ко-
ординираним радом можемо да сачува-
мо постигнуте резултате, да их додатно 
унапређујемо и допринесемо оствари-
вању заједничког циља - раста запос-
лености и животног стандарда грађана. 
Инфлација ће се, према нашој пројек-
цији, у наредне две године одржати на 

ниском нивоу и биће у границама циља 
НБС, при чему ће просечна инфлација 
у 2018. највероватније бити нижа у 
поређењу с овом годином. НБС ће на-
стојати да очува релативну стабилност 
курса динара и несметан рад домаћег 
девизног тржишта, доприносећи на тај 
начин стабилности читавог домаћег 
финансијског система. Изузетно важан 
је и даљи рад на повећању динариза-
ције домаћег финансијског система, 
што остаје један од изазова и у наред-
ној години. Очекује нас наставак рада 
на решавању проблематичних креди-
та, тако да наставимо да бележимо 
добре резултате на смањењу њиховог 

учешћа, али и да спречимо настајање 
нових. Надамо се да ће у другој полови-
ни 2018. систем за инстант плаћања, на 
коме радимо, бити у потпуности опера-
тиван и доступан, чиме ће у Србији ће 
бити омогућено плаћање 24 сата, седам 
дана у недељи, током целе године. То 
би требало да доведе до појефтињења 
услуге безготовинског плаћања и 
даљег развоја нових сервиса. Да закљу-
чим, заједно са Владом, имамо задатак 
да очувамо постигнуте резултате и да 
унапређујемо пословно и инвестицио-
но окружења чиме се ствара основа за 
убрзање економског раста на одржи-
вим основама.

тичних кредита у претходне 
две године, њихов ниво сни-
жен је за преко 10 процентних 
поена, на 12,2 одсто, и налази 
се на најнижем нивоу у про-
теклих готово девет година. 
Њихово учешће наставља да 
пада, и очекујемо да ће се ус-
коро вратити на преткризни 
ниво. Улажемо велике напо-
ре и у развој најсавременијих 
облика плаћања. Припреми-
ли смо нацрт закона којим ће 
бити регулисане међубанкар-

ске накнаде за коришћење 
платних картица, заснован на 
најбољој европској пракси. Са 
кинеским картичним системом 
China UnionPay потписали смо 
Меморандум о разумевању, 
којим смо утврдили сарадњу 
између тог највећег картичног 
система на свету и нашег кар-
тичног система DinaСard.

колико су смањене камат-
не стопе на кредите и како 
то утиче на грађане и при-
вреду?
- Просечна стопа на ново-

одобрене динарске кредите 
привреди и становништву у 
септембру била је 8,9 одсто, и 
нижа је за 10 процентних пое-
на него у септембру 2013, када 
је и започет пад ових стопа 
захваљујући ублажавању мо-
нетарне политике НБС. Про-

сечна стопа на новоодобрене 
кредите у еврима тренутно је 
три одсто, и нижа је за око 4,1 
процентних поена него пре че-
тири године. На пад камата, уз 
ублажавање монетарне поли-
тике, утицао је и пад камата на 
међународном тржишту, пад 
премије ризика земље, као и 
појачана конкуренција између 
банака на тржишту. Очекујемо 
да се и последња смањења ре-
ферентне стопе, у септембру 
и октобру, као и претходна, 

пренесу на цену динарског 
кредитирања. Уштеде за др-
жаву по овом основу сам већ 
поменула, а пад каматних сто-
па, такође, смањује трошкове 
пословања привреде, од чега 
користи имају сви грађани. 
Такође, ниже каматне стопе 
на кредите, уз убрзање еко-
номске активности, опоравак 
тржишта рада и пад премије 
ризика, позитивно се одража-
вају и на кредитну активност, 
за коју очекујемо да ће наста-
вити да се опоравља.

колико су стране директ-
не инвестиције помогле 
економски раст у србији?
- НБС је у више наврата ре-

видирала навише своју пројек-
цију нето прилива страних 
директних инвестиција (СДИ) 
за ову годину, тако да би, 

према очекивањима, оне тре-
бало да достигну око 2,1 ми-
лијарду евра. Прошле године 
остварили смо нето прилив 
СДИ од 1,9 милијарди евра, 
односно 5,5 одсто БДП, што 
је био највећи прилив у реги-
ону. И ове године очекујемо 
да буду око 5,5 одсто БДП, 
тако да ће, трећу годину заре-
дом, бити више него довољне 
да покрију текући дефицит 
платног биланса. Прилив СДИ 
доприноси да наша економија 
буде боље избалансирана, као 
и да извоз, захваљујући новим 
пројектима и ширењу понуде, 
има двоцифрен раст. Такође, 
приливи страних директних 
инвестиција један су од фак-
тора јачања динара. За десет 
месеци 2017. нето прилив по 
основу СДИ био је скоро две 
милијарде евра, што је 26,4 
одсто више у односу на исти 
период претходне године.

како ММФ оцењује рад 
нбс и уопште економску 
ситуацију у србији?
- Оцене ММФ-а, приликом 

последње посете, биле су 
јасне и недвосмислено пози-
тивне. Постигли смо одличне 
резултате на плану макроеко-
номске стабилизације, знатно 
је унапређено пословно ок-
ружење, инфлација је ниска и 
стабилна, фискална консоли-
дација је била успешна и ство-
рени су услови за убрзавање 
економског раста земље. Када 
је реч о раду НБС, оцењено је 
да је, ако се имају у виду оче-
кивано кретање инфлације на 
ниском нивоу и кретање де-
визног курса, карактер моне-
тарне политике одговарајући. 
Наведено је да Стратегија 
за решавање проблематич-
них кредита наставља да даје 

добре резултате, да кредит-
на активност банака расте и 
доприноси економском расту, 
као и да је постигнут значајан 
напредак у области контроле 
рада банака. Током аранжмана 
имали смо одличну сарадњу 
са представницима ММФ-а, у 
питању је био партнерски од-
нос и, пре свега, учили смо јед-
ни од других. Верујем да би то 
мишљење могли да потврде и 
представници мисије ММФ-а.

да ли је примећен раст по-
верења у домаћу валуту и 
да ли се данас више ште-
ди и задужује у динарима 
него раније?
- Чињеница да смо рела-

тивну стабилност домаће валу-
те успели да очувамо и у тур-
булентним периодима кризе 
на међународним берзанским 
тржиштима, великих геопо-
литичких тензија, различитих 
смерова монетарних политика 
водећих централних банака 
ФЕД-а и ЕЦБ-а, пресудно је, уз 
обезбеђену политичку и фи-
нансијску стабилност, утицала 
да поверење у домаћу валуту 
стално расте. О томе јасно го-
воре и раст штедње и повећано 
интересовање страних инвес-
титора за улагање у динарске 
државне хартије од вредности. 
Девизна штедња становништва 
је око 9,3 милијарде евра и 
наставља да расте. Динарска 
штедња достигла је око 49,3 
милијарде динара, што је у 
поређењу са крајем 2012. го-
дине, повећање од готово три 
пута. Раст штедње у динарима 
резултат је, пре свега, ниске и 
стабилне инфлације, релатив-
не стабилности динара, виших 
каматних стопа на динарску 
штедњу, као и тога што се при-
ход од ње не опорезује.

чуваћемо ценовну и финансијску стабилност
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2017.

У претходних годину дана, Народна 
скупштина Републике Србије ус-
војила је више од 170 различитих 

аката, од чега више од 60 законских пред-
лога, а потврђен је и велики број међуна-
родних споразума. Народни посланици 
из Посланичке групе Српске напредне 
странке, најбројније групе у Скупштини, 
били су убедљиво најактивнији у рас-
правама на седницама. Посланичка група 
СНС током 2017. постала је још бројнија 
него претходне године, јер јој је присту-
пило двоје нових посланика, изабраних 
са изборне листе „Александар Вучић - Ср-
бија побеђује“.  

Највише излагања о законима на днев-
ном реду имао је председник Посланичке 
групе СНС, др Александар Мартиновић, 
који је о актима говорио 35 пута. Одмах 
за њим следи Александра Томић (27 об-
раћања), Владимир Орлић (14 обраћања), 

Вредан рад Посланичке групе снс
Међу законима 

и прописима 
које је Народна 

скупштина Републике 
Србије донела у 2017. 
години најважнији је За-
кон о буџету Републике 
Србије за 2018. годину 
са сетом финансијских 
закона, који предвиђају 
повећање плата и пен-
зија и привредни раст, 
кроз велико повећање 
јавних инвестиција.

Буџет за наредну 
годину и пратећи за-
кони, које су народни 
посланици усвојили на 
предлог Владе Србије, 
најбоља су потврда ус-
пешних реформи које се 
спроводе, а усмерени су на побољшање 
квалитета живота наших грађана, кроз 
повећање плата и пензија, изградњу ко-
ридора и путева, обнову школа и домова 
здравља, и значајних улагања у образо-
вање, војску и полицију. 

Овим законима је планирано највеће 
повећање плата и пензија икада у јед-
ној години и то 35 милијарди динара за 
плате и 25 милијарди за пензије. То под-
разумева повећање плата за 10 одсто у 
јавном скетору полицијацима, војницима, 
припадницима безбедносних органа, као 
и запосленима у установама основног и 
средњег образовања, ученичког и сту-
дентског стандарда, социјалне заштите, 
здравственим установама и установама 
културе, као и за државне службенике и 
намештенике у судовима и тужилаштви-
ма, а  за 5 одсто запосленима у админи-
стрцији и пензионерима.

Србија је наставила са политиком 
подршке породици кроз усвајање Закона 
о финансијској подршци породици, којим 
се први пут омогућује женама које нису у 
радном односу да остваре право на поро-
диљски додатак и то, пре свега, женама 
на селу које се баве пољопривредом, же-
нама које су ангажоване ван радног одно-
са, на уговор о делу или на уговор о при-
времено повременим пословима. Новим 
законом повећава се и додатак за прво 
дете са 39.000 на 100.000 динара, који ће 
бити једнократно исплаћен родитељима. 

Народна скупштина је, на предлог Вла-
де, у циљу стварања бољег квалитета об-
разовања за младе, донела више закона 
из области образовања, међу којима и За-
кон о дуалном образовању, који ће омо-
гућити младима да стичу знање, не само 
у школама, већ и  практичне вештине у 
реалном радном окружењу у компанијама 

које прате техничко-тех-
нолошки развој, што ће 
им олакшати запошља-
вање.

Скупштина Србије и 
председница Маја Гојко-
вић наставили су дина-
мичан рад на изградњи 
међународног угледа 
Србије, развоју регио-
налне сарадње и на пу-
ноправном чланству у 
Европску унију, као и на 
неговању и продубљи-
вању сарадње са тради-
ционалним пријатељи-
ма, као што су Руска Фе-
дерација и НР Кина. 

П р е д с е д н и ц а 
Скупштине Србије је 
током посете НР Кини, 

са председником Свекинеског народног 
конгреса Џангом Деђијангом, потписала 
Протокол којим се оснива нова парла-
ментарна комисија, у складу са свеобух-
ватним стратешким партнерством две 
земље и „челичним“ пријатељством које 
развијају председници Александар Вучић 
и Си Ђинпинг. Новоформирано заједнич-
ко парламентарно тело разматраће теме 
од обостраног интереса у области еко-
номије, пољопривреде, инфраструктуре, 
туризма, културе, а подстицаће сарадњу 
у оквиру иницијативе „Један појас један 
пут“.

Током 2017. године одржана је и дру-
га седница Комисије за сарадњу између 
Скупштине Србије и Државне Думе Фе-
дералне скупштине Руске Федерације, 
која представља наставак новог облика 
заједничког рада два парламената, када 
су размотрене теме међупарламентарне 
сарадње, учешће парламентараца у ре-
шавању питања регионалне стабилности 
и безбедности, питање КиМ и улоге међу-
народне заједнице, као и питање парла-
ментарне подршке економској, трговин-
ској и културној сарадњи.

Гојковић је имала сусрете и са пред-
седницима парламента Грчке, Бугарске, 
Турске, Мађарске, Црне Горе, Албаније, 
Шведске, Словачке, Казахстана, Маро-
ка, Белорусије, Јерменије, парламента-
рцима из Велике Британије, Ирана, Бра-
зила, Италије, а у посети Србији били 
су и председници немачког Бундестага 
Норберт Ламерт, Државне думе и Савета 
Федерације Руске Федерације Вјечислав 
Володин и Валентина Матвијенко, пред-
седник Свекинеског народног конгреса 
Кине Џанг Деђијанг, као и председници 
парламентарних скупштина НАТО и Ме-
дитерана.

Више од 100 закона за 
бољи живот грађана

нАроднА скуПШТинА 2017.

Број обраћања народних посланика по посланичким групама у 2017.

Србислав Филиповић (13 обраћања) и 
Љиљана Малушић (12 обраћања).

Када се томе додају излагања у распра-
ви по амандманима, реплике и обраћања 
по осталим основама, листа најактивнијих 
народних посланика Српске напредне 
странке у претходних годину дана из-
гледа овако: Владимир Орлић, Алексан-
дар Мартиновић, Марко Атлагић, Маја 
Гојковић, Владимир Ђукановић, Верољуб 
Арсић, Александра Томић, Александар 

Марковић, Весна Ракоњац, Милимир Вуја-
диновић...

Убедљиво највише посланичких питања 
у претходних годину дана поставио је 
Александар Марковић, који уз посланице 
Јелену Жарић-Ковачевић, Студенку Кова-
чевић и Александру Мајкић, има и највећи 
број усвојених амандмана. Александра 
Мајкић присуствовала је највећем броју 
седница одбора Народне скупштине.

Међу најактивнијима у раду на 
скупштинским одборима јесу народни 
посланици Србислав Филиповић и Крсто 
Јањушевић, као и народне посланице Ве-
сна Марковић и Душица Стојковић. 

Када је реч о скупштинским одборима 
којим председавају народни посланици 
Српске напредне странке, највише сед-
ница одржали су Одбор за администра-
тивно-буџетска и мандатно-имунитетска 
питања (36), којим председава Алексан-

дар Мартиновић, и Одбор за 
финансије, републички буџет 
и контролу трошења јавних 
средстава (31), на чијем челу 
је Александра Томић.

Међу парламентарним де-
легацијама најактивнија је 
била Делегација у Парламен-
тарној скупштини НАТО, чији 
су чланови народни послани-
ци Драган Шормаз и Влади-
мир Ђукановић - у претход-
ној години учествовали су на 
шест седница. Делегација у 
Парламентарној скупштини 
процеса сарадње у југоисточ-
ној Европи, у којој су чланови 
Маја Гојковић и Дарко Лаке-
тић, учествовала је на четири 
седнице.

Маја Гојковић, председница 
Народне скупштине, најчешће 
је и непосредно руководи-
ла радом у пленуму, док је 
најактивнији међу потпредсе-

дницима Скупштине био Верољуб Арсић.  
Укупно 32 народна посланика Српске на-
предне странке учествовало је у гласању 
за све акте усвојене у претходних годину 
дана.

Владимир Орлић

Народни посланици Милован Дрецун, Марија Обрадовић, Александра 
Ђуровић, Александар Мартиновић, Владимир Орлић

Марковић

МалушићЈањушевић

Ракић

Лакетић

Шормаз

Вујадиновић Стојковић

Ковачевић ФилиповићРакоњац

Жарић-
Ковачевић

Атлагић Томић

Ђукановић Мајкић Марковић

Арсић



СНС ИНФОРМАТОР 55/2017  |  15

привреда

реЗулТАТи у 2017.

отварање радних 
места

смањена незапосленост, 
веће плате и пензије

отворено шест преговарачких поглавља

нови путеви, пруге, 
мостови...Влада Србије је у буџету 

за 2017. годину издвојила 11 
милијарди динара за субвен-
ције фирмама које отварају 
нова радна места. Министар 
Горан Кнежевић потписао је 
уговор са директором ком-
паније „Зхол Зхондеусхи“ из 
Казахстана о продаји капи-
тала Привредног друштва за 
грађење, ремонт и одржа-
вање пруга „ЗГОП“ из Новог 
Сада, а отворио је и нови по-
гон шпанске компаније „Ре-
фиса“ у Прибоју. Министар-
ство је расписало јавни по-
зив за доделу бесповратних 
557,72 милиона динара у 
оквиру Програма подршке 
малим предузећима за на-
бавку опреме. Потписан је 
Меморандум о разумевању и 
развоју Кинеско-српског ин-
дустријског парка. Министар 
је потписао уговор о подсти-
цајним средствима у Нишу са 
директором компаније „Гра-
мар“, који ће омогућити да се 
у тој компанији запосли још 
450 нових радника. Србија је 
на форуму у Бечу проглаше-

на за 
з е м љ у 
к о ј а 
је нај-
в и ш е 
урадила на реформама у при-
влачењу страних инвестиција 
у протекле две године, ин-
веститори су уложили више 
од 400 милиона евра, а отво-
рено је 24.000 нових радних 
места. Министар Кнежевић 
потписао је уговор о продаји 
капитала компаније „Галени-
ка“ са представником компа-
није „Елиус“ из Луксембурга. 
Србија је најбоље место за 
инвестирање, потврдио је из-
вештај „ИБМ Глобал Локејшн 
Тренд 2017“. Иначе, Србија 
је у последње две године, на 
Дуинг бизнис листи Светске 
банке напредовала за чак 44 
места, а на последњој листи 
ушла је у топ 10 земаља ре-
форматора на свету. У Шапцу 
је отворена фабрика за про-
изводњу кабловских сетова 
јапанске компаније „Јазаки“, 
која је до сад запослила више 
од 500 радника.

СаобраЋаЈ, ГраЂевина и инФраСтруктура

Завршетак великих ин-
фраструктурних пројеката 
и отпочињање нових обе-
лежило је протеклу годину. 
Србија је напредовала на 
10. место у свету у области 
издавања грађевинских до-
звола, тако што смо за три 
године „прескочили“ 176 
земаља на Дуинг бизнис 
листи Светске банке. И ту 
се нећемо зауставити, наш 
циљ је да будемо у првих 20 
земаља света. У томе ће нам 
помоћи започета 
реформа катастра, 
која је за наш реј-
тинг једнако ва-
жна као и увођење 
е-дозвола.

У 2017. години 
пуштено је у са-
обраћај близу 50 
километара путе-
ва, а најважнији 
је завршетак 30,5 
километара де-
онице од Пирота до Дими-
тровграда.  После 30 година 
постављен је први асфалт 
у Грделичкој клисури, на 
јужном краку Коридора 10. 
Изградња најважнијег са-
обраћајног правца, Коридо-
ра 10, практично је заврше-
на, јер је преостало да се за-
врши још део кроз Грделич-
ку клисуру, што је тренутно 
најзахтевније градилиште у 
Европи.

Стратешка предност Ср-
бије управо је њен географ-
ски положај, због чега су 
приоритет управо пројекти 
од регионалног значаја. По 
томе Србија препозната и 
од Европе, будући да је Бео-
град једногласно изабран да 
буде седиште Транспортне 
заједнице Западног Балка-
на, кроз коју ће се коорди-
нирати регионални пројекти 
и радити на стварању једин-
ственог транспортног тр-
жишта региона.

Кад је реч о новим пројек-
тима, у новембру је потпи-
сан комерцијални уговор за 
ауто-пут Прељина-Пожега, 
дужине 30,9 километара, 
где планирамо да радови 
почну у 2018. Тиме не само 
да настављамо изградњу 
ауто-пута ка Црној Гори, 
већ ће овај ауто-пут бити и 
деоница будућег ауто-пу-
та Београд-Сарајево. При-

премљено је све да идуће 
године почне изградња прве 
деонице ауто-пута Ниш-
Мердаре-Приштина, од 
Ниша до Плочника, којим ће 
Србија добити излаз на ал-
банску луку Драч. Припре-
мамо се и за градњу других, 
потпуно нових саобраћај-
ница, укључујући Фрушко-
горски коридор и ауто-пут 
Појате-Прељина.

Крајем новембра, почела 
је изградња деонице Бео-

град-Стара Пазо-
ва, на прузи Бео-
град-Будимпешта, 
којом ће се ићи 
200 километа-
ра на сат, и која 
Србију ставља 
на мапу највећег 
глобалног проје-
кта „Један појас, 
један пут“. У 2017. 
Уговорили смо 
комплетан руски 

кредит, вредан 940 мили-
она долара, и из овог зајма 
започели радове на другој 
деоници будуће брзе пруге 
од Старе Пазове до Новог 
Сада. Реконструисали смо 
77,6 километара барске пру-
ге, од Ресника до Ваљева, 
што је прва велика обнова 
од како је изграђена барска 
пруга. Укупно је за три го-
дине модернизовано више 
од 200 километара пруга, а 
крајњи циљ модернизације 
је да грађани и грађанке 
Србије поново пожеле да 
се возе возовима, а да сви 
они који превозе терет же-
лезницом иду управо преко 
Србије.

Ово је, наравно, само део 
активности реализованих у 
овој години, у којој је при-
ведена крају градња Же-
жељевог моста, изграђене 
нове фабрике воде у Сме-
дереву и Вршцу, лиценци-
рано првих 400 професио-
налних управника, донето 
више од 112.000 решења о 
озакоњењу, започета об-
нова клиничких центара у 
Београду, постављени први 
електропуњачи и уводен бе-
жични интернет на Коридо-
ру 10, успостављена авио-
линија Београд-Пекинг, ост-
варен рекордан број путни-
ка на београдском и нишком 
аеродрому.

Према Анкети 
о радној снази за 
други квартал 2017. 
године, незапосле-
ност никад није била 
мања - 11,8 одсто, а 
добри фискални ре-
зултати омогућили 
су повећање плата и 
пензија. Министар-
ство је анализирало 
рад свих својих орга-
низационих једини-

ца и урађена је систематиза-
ција. Министар Зоран Ђорђе-
вић састао се са више од 50 
амбасадора, а са представни-
цима међународних и НВО 
усаглашен је наставак рада на 
пројектима. После шест годи-
на без договора, Социјално-
економски савет, након ин-
тензивних преговора Владe, 
синдикатa и послодавaца, 
усагласио је висину мини-
малне зараде по часу за 2018. 
Систематизацијом Министар-
ства, уведена је финансијска 
контрола над располагањем 
средствима, а направљени 

су и План и Програм за 2018. 
годину за доношење Стра-
тегије управљања ризицима. 
Започета је израда социјал-
них карата, што ће омогућити 
обједињавање база података 
Министарства за рад са база-
ма других државних органа у 
циљу праведније расподеле 
социјалне помоћи, помоћи у 
раду Инспектората и спреча-
вања злоупотребе новца. У 
току је спровођење Протоко-
ла о сарадњи између Инспек-
тората за рад и Пореске упра-
ве. Потписан је и протокол са 
Правним и ФПН у Београду, за 
волонтирање 200 студената у 
Министарству. Потписан је 
Меморандум са „Телекомом“ 
за успостављање национал-
не СОС телефонске линије за 
жене жртве насиља. Расписан 
је конкурс за преквалифи-
кације у ИТ сектору за 900  
програмера. Министарство 
спроводи активности како би 
се изједначио начин смештаја 
корисника у приватне и др-
жавне домове за старе.

рад, запоШЉаваЊе и СоЦиЈаЛна поЛитика

набавка 710 нових патролних возила и униформи
Један од најзна-

чајнијих резулта-
та МУП-а у 2017.
свакако је набавка 
710 нових патрол-
них возила која су 
испоручена свим 
полицијским уп-
равама. За потре-
бе полицијских 
службеника ни-
када раније није 
набављен оволи-

ки број патролних возила одједном, па 
отуда не чуди што је, пре куповине во-
зила „шкода рапид“, просечна старост 
возног парка МУП-а била 14 година, а 
полицијски службеници су користили 
аутомобиле који нису најбезбеднији, 
од којих су многи прешли више од 
250.000 километара. Захваљујући овој 
набавци значајно су унапређени усло-
ви рада полицајаца, што ће директно 
утицати на њихово ефикасније посту-
пање и бржи излазак на терен, а тиме и 

на већу сигурност свих грађана Србије.
Такође, у току је набавка нових уни-

форми за више организационих једини-
ца МУП-а. Започели смо и реновирање 
полицијских станица у које више деце-
нија ништа није улагано, а то ће бити 
један од приоритета у годинама пред 
нама. Циљ Министарства је да обезбеди 
што бољи положај и услове рада поли-
цајца како би они били, у сваком погле-
ду, раме уз раме са својим колегама из 
најразвијених европских земаља.

На иницијативу потпредседника 
Владе Републике Србије и министра 
унутрашњих послова др Небојше Сте-
фановића, од септембра је уведен нови 
предмет у основне школе за ученике 
четвртог и седмог разреда „Основи без-
бедности деце“. На часовима се разго-
вара о безбедности деце у саобраћају, 
заштити од опојних дрога и алкохола, 
као и превенцији од трговине људима. 
Припадници МУП-а малишане упознају 
са радом полиције, како да безбедно 
користе интернет и какве их све опас-

ности вребају на друштвеним мрежа-
ма, зашто је насиље неприхватљиво и 
како се заштити од пожара и природ-
них непогода. Од почетка школске го-
дине одржано је више од 20.000 пре-
давања. Имамо скоро 2.000 обучених 
полицијских службеника и припадника 
ватрогасно-спасилачких јединица који 
малишанима држе часове широм Ср-
бије, а укључили смо у наставу и пензи-
онисане раднике МУП-а.

Настављена је одлучна борба про-
тив корупције и организованог кри-
минала. За нешто више од 11 месеци 
ове године заплењено је 3,7 тона раз-
личитих наркотика. Због производње 
наркотика или њиховог поседовања 
ради даље продаје ухапшено је 1.068 
особа. У истом периоду, у области 
откривања и расветљавања финан-
сијског криминала и корупције ухап-
шено је 275 људи, који су извршењем 
коруптивних кривичних дела оштети-
ли буџет Србије за више од 64 мили-
она евра.

Формирањем министарства за ев-
ропске интеграције јуна 2107. године 
успостављена је стална структура која 
значи стратешки приступ европским 
интеграцијама и која доноси бољу 
комуникацију са свим учесницима  у 
процесу, и то не због Брисе-
ла, већ због наших грађана 
и испуњења њима датих 
обећања. 

На три састанка Међув-
ладине конференције о 
приступању Србије Ев-
ропској унији, министар 
за европске интеграције 
Јадранка Јоксимовић, пред-
водећи делегацију Србије, 
отворила је преговоре у 
укупно шест поглавља (6 - 
Право привредних друшта-
ва, 7 - Право интелектуалне својине, 
20 - Предузетништво и индустријска 
политика, 26 - Образовање и култура, 
29 - Царинска унија и 30 - Економски 
односи са иностранством), а од тога 
поглавље  26 - Образовање и култура 
је привремено затворено.

У процесу координације припреме и 
спровођења Националног програма за 
усвајање правних тековина ЕУ (НПАА), 
Влада је на предлог Министарства за 
европске интеграције, усвојила План 
припреме треће ревизије НПАА.

У јулу 2017. забележен је раст 
подршке грађана Србије чланству у 
ЕУ за два одсто у свим доменима - 49 
одсто грађана је апсолутно за Србију 
у ЕУ, док је 27 одсто њих против (у 
фебруару исте године 29 одсто), чак 
66 одсто је за спровођење реформи, 
а 23 одсто препознаје ЕУ као највећег 
донатора.

Један од кључних задатака Ми-

нистарства за европске интегра-
ције је да обезбеди и координира про-
грамирање средстава из претприступ-
них ИПА фондова и из свих донација 
билатералних и мултилатералних из-
вора. У току 2017. године министар 

Јадранка Јоксимовић потпи-
сала је четири финансијска 
споразума на основу којих 
је обезбеђена бесповратна 
подршка ЕУ од 166,4 ми-
лиона евра за унапређење 
конкурентности и развој 
локалне инфраструкту-
ре, повећање квалитета и 
доступности образовања, 
и унапређење целокупног 
система управљања грани-
цама.

Такође, приведена је крају 
припрема програма за 2017. годину, у 
вредности од 138,2 милиона евра, по-
водом чега ће министар Јоксимовић 
потписати финансијске споразуме који 
ће обезбедити подршку за заштиту 
животне средине и диверзификацију 
извора енергије у општинама Брус, 
Блаце и Краљево, и изградњи гасовода 
између Србије и Бугарске.

У 2017. години, министар Јоксимо-
вић потписала је шест финансијских 
споразума за спровођење програма 
прекограничне и транснационалне 
сарадње, и објављена су четири јав-
на позива за прикупљање предлога 
пројеката чија је вредност више од 34 
милиона евра ИПА средстава. Угово-
рено је седам стратешких пројеката 
укупне вредности 25,4 милиона евра. 
Такође, потписани су уговори за спро-
вођење 72 (нестратешка) пројекта, где 
уговорена ИПА средства за партнере 
из Србије износе 39,2 милиона евра. 

европСке интеГраЦиЈе

реконструкција болница, 
нова опрема

Почео је са радом Клинички центар 
Ниш, најмодернија здравствена уста-
нова на Балкану. Потписани су угово-
ри о набавци шест нових линеарних 
акцелератора за Институт за онколо-
гију и радиологију Србије, клиничке 
центре Ниш и Крагујевац, и ЗЦ Кла-
дово. Почела је санација фасаде УДК 
Тиршова, реконструкција КБЦ „Др 
Драгиша Мишовић“, породилишта у 
Чачку, отворен је дијагностички центар у Но-
вом Пазару, пуштено је у рад Одељење за ВТО у 
КЦ Крагујевац, реновирано је Одељење за ВТО 
у ГАК „Народни фронт“ и Одељење за транс-
плантацију коштане сржи Клинике за хемато-
логију. Пуштене су у рад ангио сале у Ваљеву, 
Чачку, Нишу и Ургентном центру КЦС, као и 
најсавременија магнетна резонанца у Тиршовој, 
а отворене су нове операционе сале у Ургент-
ном центру. Запослено је више од 3.500 лекара 
и одобрено 5.500 специјализација. Електронски 
рецепти замењују папирне. До децембра 2017. 
имали смо 37 донора, захваљујући којима је 85 
особа добило нове органе. У буџету за 2018. за 
оболеле од ретких болести обезбеђено је 1,5 
милијарди динара, што је повећање од 36 одсто 
у односу на 2017. Набављено је 15 санитетских 
возила за здравствене установе широм Србије. 
Потписан је уговор о сарадњи са Кубом у обла-
сти лекова и медицинских средстава. Организо-
вани су бесплатни превентивни прегледи за све 
грађане. Настављено је уређење просторија и 
мокрих чворова у здравственим установама. У 
току 2017. године, 38 пацијената послато је на 
лечење у иностранство, а 58 узорка у иностра-
не лабораторије. Потписан уговор о набавци 
унапређене верзије сајбер ножа - Еџ система.

здравСтво

поЛиЦиЈа
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Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопри-
вреде успело је да у 2017. 
отклони све блокирајуће 
факторе за одобрење ИПАРД 
акредитације, оспособи Уп-
раву за аграрна плаћања и 
испуни све услове за распи-
сивање првог конкурса за 
средства за мале и средње 
пољопривредне произвођаче 
за набавку механизације. На 
располагању је 50 милиона 
евра, од 175 милиона колико 
је Србији омогућено у пр-
вом циклусу помоћи из ЕУ, а 
планирано је да већ у првом 
кварталу 2018. буде распи-
сан конкурс и за прерађи-
вачку индустрију. У оквиру 
Управе за аграрна плаћања, 
отворен је и први Пољопри-
вредни клуб у Србији.

Министарство је 2017. 
године први пут препозна-
ло младе пољопривредне 
произвођаче као посебну 
категорију и понуђена им 
је кредитна подршка, као 
и подршка кроз грантове. 
Пољопривредницима до 40 
година старости држава је 
одобрила и до 10 хиљада 
евра бесповратних средстава 
да започну сопствени бизнис. 
Министарство је расписало и 
јавни позив за набавку нових 
трактора, а услове конкурса 
испунило је 2.030 пријавље-
них пољопривредника који 
су добили право на повраћај 
половине цене трактора, 
односно до 15 хиљада евра. 
На тај начин омогућено је 
да многа домаћинства старе 
тракторе замене новим, као и 
да поједини окрузи, први пут 

реЗулТАТи у 2017.
правда

оМЛадина и Спорт

Министарство правде је током 2017. 
године посебну пажњу посветило борби 
против породичног насиља. Закон о спре-
чавању насиља у породици почео је да се 
спроводи 1. јуна и дао снажно оружје у пос-
тупању полицији, тужилаштвима и судови-
ма. Применом хитних мера – забрана при-
ласка жртви и удаљење насилника из куће, 
после само неколико месеци спровођења, 
овај закон дао је одличне резултате у прак-
си и подстакао потенцијалне и стварне жрт-
ве да пријаве насиље. Од јуна 
је размотрено преко 21.000 
случајева насиља у породи-
ци, усвојено је више од 7.200 
предлога за продужење хит-
них мера и израђено више од 
4.700 индивидуалних плано-
ва заштите жртава.

Започето је спровођење 
пројекта „Превенција и бор-
ба против корупције“, који 
финасира ЕУ, а чији је циљ 
имплементација новог За-
кона о организацији и надлежности др-
жавних органа у сузбијању организованог 
криминала, тероризма и корупције, којим 
се уводе „ударне групе“ у тужилаштвима, 
уско специјалозовани тимови професио-
налаца, који ће се бавити само кривичним 
делима са елементом корупције. Такође, 
Министарство је потписало и Меморан-
дум о сарадњи са Финансијском поли-
цијом Италије, у циљу размене искустава 
и боље сарадње у борби против финан-
сијског криминала и корупције.

И ове године, Министарство правде је 
кроз јавни конкурс доделило средства до-
бијена од одлагања кривичног гоњења – 
опортунитета - у вредности од око 2,9 ми-
лиона евра. Тај новац је распоређен на 98 
пројеката из области здравства, културе, 
просвете, социјалне заштите, међу којима 
су махом болнице, домови здравља, шко-
ле, вртићи, удружења за подршку жртва-
ма насиља, као и позоришта и музеји.

Отворене су две потпуно нове зграде судо-
ва у Ужицу и Пожаревцу, реновиране зграде 
правосудних органа у Краљеву, Пријепољу, 
Зајечару, а ускоро ће бити завршена из-
градња нове зграде Прекршајног суда у Пан-
чеву. Отворена је и нова зграда у оквиру КПЗ 
у Нишу, површине скоро 3.000 квадрата, чиме 
су се унапредили услови рада запослених и 
третман осуђених лица у складу са ЕУ стан-
дардима. Започета је реконструкција судова у 
Лазаревцу и Аранђеловцу, а у току су радови 

на потпуној ревитализацији зграде Па-
лате правде у Београду и новог затвора 
у Панчеву.

Почетком 2017. године Министар-
ство правде смањило је јавнобележ-
ничку тарифу за особе са инвалиди-
тетом, а ефикасном применом новог 
Закона о извршењу и обезбеђењу 
решено је 1.700.000 старих изврш-
них предмета, чиме се у великој мери 
растеретио рад судова и утицало на 
скраћење судских поступака у току. 
Завршен је нацрт и отворена јавна 

расправа о новом Закону о заштити пода-
така о личности. Министарство је покре-
нуло и широку јавну расправу о изменама 
Устава у области правосуђа, у којој учест-
вују судије, тужиоци, представници стру-
ковних удружења и цивилног сектора.

Потписани су споразуми о електрон-
ској размени података са министарствима 
унутрашњих послова и државне управе и 
локалне самоуправе, као и са Агенцијом за 
привредне регистре. Електронска размена 
података омогућиће убрзавање судских 
поступака и рад других државних орга-
на, јер ће подаци бити доступни једним 
кликом. Министарство правде набавило 
је за потребе привредних судова рачуна-
ре и другу опрему у вредности од око 200 
милиона динара, што је највеће улагање у 
ове судове после више од једне деценије. 
Израђени су и нови сајтови судова у циљу 
унапређења транспарентности њиховог 
рада.

одлучна борба против 
насиља у породици

Спортисти Србије у 2017. 
години освојили су ре-
кордну 41 медаљу у олим-
пијским и параолимпијским 
дисциплинама на светским 
и европским првенствима. 
Незабележено је да број 
освојених медаља у пост-
олимпијској години према-
ши број освојених у пред-
олимпијској и олимпијској 
години. Овакви резулати 
спортиста, који су најбољи 
бренд Србије, показује ко-
лико су важни континуира-

на и системска брига и ула-
гања државе. У рекордном 
року исплаћиване су награ-
де за све освојене медаље, 
нема ни дана кашњења у ис-
платама за око 580 нацио-
налних признања и око 406 
стипендија на годишњем 
нивоу и за све програме 
националних савеза, а бри-
га о здрављу спортиста се 
континуирано унапређује. 
Поред тога, у систем школ-
ског спорта укључено је 
146.000 ученика основних 

и средњих школа. Повећање 
броја деце у систему школ-
ског спорта резултовало је 
новим запошљавањем 170 
професора физичке кул-
туре. Били смо домаћини 
великог броја међународ-
них такмичења, чијом смо 
организацијом померили 
стандарде, а Србија ће бити 
домаћин Европских универ-
зитетских спортских игара 
2020. године.

Министарство омладине и 
спорта финансирало је 103 

пројекта од јавног интере-
са у областима омладинског 
сектора које спроводе удру-
жења и јединице локалне са-
моуправе, чиме је омогућено 
да се 237 младих запосли/са-
мозапосли, 170 да реализује 
стручну праксу, преко 3.600 
прође обуке за повећање 
компетенци за запошљивост, 
формирају четири бизнис ин-
кубатора, отвори/реновира 
осам омладинских клубова и 
шест теретана/малих спорт-
ских терена, да око 52.000 

младих буде информисано/
обучено  за здраве и безбедне 
стилове живота и да ква-
литетно проводе слободно 
време користећи бесплатне 
програме које нуде канцела-
рије за младе и омладински 
клубови. Реализован је про-
грам „Спортски. Здраво. Без-
бедно.  Искорачи и ти!“ у де-
вет локалних самоуправа са 
1.500 младих. Кроз програм 
„Млади су закон“ релизована 
су 34 међународна волон-
терска кампа и 130 локалних 

омладинских волонтерских 
пројеката. Отворено је седам 
нових канцеларија за младе 
и пружена је помоћ у изради 
локалних акционих планова 
за младе у 46 јединица локал-
не самоуправе. Влада Србије 
обезбедила је учешће 160 
младих из Србије на XIX Свет-
ском фестивалу омладине и 
студената у Сочију. Уз подрш-
ку Министарства омогућено 
је и да ове године Србија буде 
међу 39 држава које су имале 
свог омладинског представ-

ника на 72. заседању Генерал-
не скупштине УН. Остварена 
су врло запажена учешћа и 
излагања министра омладине 
и спорта на три највећа међу-
народна скупа у овој години 
посвећена младима - у Њујор-
ку, Москви и Шарм ел Шеику.

У 2017. години реализова-
но је девет пројеката спорт-
ске инфраструктуре, од којих 
су најзначајнији наставак 
реконструкције омладинско-
спортског кампа Караташ и 
изградња атлетског стади-

она у Новом Пазару. У оквиру 
програма „Заврши започето“, 
реализовано је пет пројеката 
у Жабарима, Сремској Мит-
ровици, Голупцу и Ивањици. 
У Мионици је суфинансиран 
завршетак изградње спротске 
хале, а у Димитровграду из-
градња игралишта за децу са 
посебним потребама. Активи-
рана је реализација изградње 
инфраструктуре средстви-
ма ИПА фондова, укупно 52 
пројекта у 30 јединица локал-
не самоуправе.

спортисти освојили 41 медаљу на светским и европским првенствима

Годину за нама, на Косову 
и Метохији обележиле су три 
историјске политичке победе. 
Наши сународници су најпре 
на изборима за председника 
Србије исказали најубедљи-
вију могућу подршку председ-
нику Александру Вучићу са 80 
одсто гласова. То је била ма-
совна порука поверења, које 
наша странка и држава ника-
да неће изневерити.

Уследиле су и две веома 
важне победе Српске листе 
на покрајинским парламен-
тарним и локалним избо-
рима, чиме су Срби на КиМ 
демонстрирали политичко 
јединство и до сада невиђе-
ну отпорност на политичке 
притиске из Приштине и 
иностранства. Српска листа, 
уз подршку наше државе, ос-
војила је девет од десет по-
сланичких места намењених 
Србима (а посланичком клу-
бу Српске листе придружио 
се и посланик горанског на-
рода), а затим је и на локал-
ним изборима однела победу 
у свих десет општина са срп-
ском већином. Српска листа 
је тако постала апсолутни 
победник локалних избора 
на целом КиМ – прва следећа 
албанска партија, Демократ-
ски савез Косова, освојила 
је осам општина, странка 
Рамуша Харадинаја седам, 
странка Хашима Тачија пет, 
Самоопредељење три. То је 
огромна победа за српски 
народ на КиМ, јер је 120.000 
Срба у покрајини, наспрам 
милион Албанаца, успело 
да освоји десет општина, а 
да ниједна албанска стран-

ка појединачно не освоји ни 
близу толико. Срби на КиМ 
су у та два изборна циклуса 
осујетили покушаје да им се 
наметну политички лидери 
који би ослабили њихове везе 
са Београдом и казнили све 
политичке актере који нису 
радили у националном, већ у 
сопственом интересу.

Делотворност политичке 
борбе нашег народа и наше 
државе на КиМ мери се и 
оним што се није десило - а 
нису се десили национал-
но мотивисани напади, није 
било драстичнијег погор-
шања безбедносне ситуације, 
нити је било демографског 
одлива. Нажалост, протекла 
година је са становишта бри-
селског дијалога Београда 
и Приштине, била углавном 
изгубљена, јер није отворена 
ниједна нова тема, нити је 
имплементирано договорено 
по питању ЗСО.

Најважнији догађај у 2017. 
било је покретање унутра-
шњег дијалога, који је већ 
пружио нове и драгоцене 
погледе на поједине аспек-
те тог кључног државног 
и националног проблема. 
Канцеларија за КиМ је своје 
институционалне и људске 
ресурсе ставила у службу тог 
процеса.

Канцеларија за КиМ је у 
протеклој години остала 
чврст гарант институционал-
ног присуства наше државе 
у јужној покрајини и најваж-
нији сервис за пружање со-
цијалних и других животно 
важних услуга нашим су-
грађанима. 

коСово и МетохиЈапоЉопривреда

Показали смо 
политичко јединство  

после скоро две де-
ценије, добију нову 
механизацију.

У току 2017. 
потписани су уго-
вори и започето је 
уређење 860 ки-
лометара некате-
горисаних путева 
и отресишта у 67 
градова и општи-
на у централној 
Србији, за које је 
обезбеђено више од 850 ми-
лиона динара. Уз комасацију, 
уређење сеоских путева јед-
на је од најзначајнијих мера 
којом се управља земљиш-
тем и побољшавају се услови 
живота  пољопривредника. 
Такође, започета је изградња 
система за наводњавање 
финансирана из Абу-Даби 
фонда, што ће омогућити да 
се покрије више од 50 хиља-
да хектара пољопривредног 
земљишта, док је циљ Ми-
нистарства да се достигне 
шестоцифрен број хектара 
који се наводњавају.

Основан је Савет за про-
цену ризика у области без-
бедности хране. Успоставља 
се и систем националних 
референтних лабораторија, 
где је поред Фитосанитарне 
лабораторије формирана и 
Национална референтна ла-
бораторија за испитивање 
квалитета млека, док се у 
2018. очекује почетак рада и 
лабораторије за безбедност 
хране и хране за животиње. 
Промовисана је и национал-
на ознака „Српски квалитет“, 
коју је понело осам произво-
да из месне и прерађивачке 

индустрије.
Потписан је ве-

лики број међуна-
родних споразума, 
успостављена је 
знатно боља са-
радња и већа спољ-
нотрговинска раз-
мена са Индијом, 
Турском, Русијом, 
Казахстаном, БиХ, 
као и Кином у коју 
је почео извоз робе 

биљног и животињског по-
рекла. Са БиХ потписан је 
Меморандум о разумевању и 
сарадњи на имплементацији 
пројекта „Управљање сливом 
реке Дрине на западном Бал-
кану“.

У 2018. години за 
пољопривреду биће издвоје-
но 5,2 милијарде динара 
више из буџета, од којих ће 
највећи део бити намењен за 
увођење аутоматских проти-
вградних система, изградњу 
система за наводњавање, 
електрификацију поља и на-
бавку ледоломаца. Грађани 
ће моћи да буду сигурнији 
у исправност биљне и живо-
тињске хране, захваљујући 
новом интегрисаном инфор-
мационом систему за  упра-
вљање и контролу безбед-
ности хране, који је развијен 
у складу са принципима ЕУ. 
Кроз пројекат „Повећање 
прилика за запошљавање се-
зонских радника“, повећаће 
се број регистрованих за-
послених, који ће имати 
пензијско и инвалидско оси-
гурање, од чега ће корист 
имати и запослени, и посло-
давци, и држава.

ускоро новац из иПАрд фондова
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1. уб

У оквиру програма уређења 
путне мреже, нови асфалт добила 
су још два села. Од марта, када 
је почела реализација програма, 
асфалтиране су 34 деонице у уб-
ским селима. Председник Општи-
не, Дарко Глишић, каже да ће на 
крају овогодишње грађевинске 
сезоне бити завршено више од 
40 сеоских путева и градских 
улица. У току је израда проје-
кта новог вртића, а средства је 
обезбедила Електропривреда 
Србије. Општина Уб један је од 
победника конкурса локалних 
самоуправа за најуспешније спро-

ведене мере смањења ризика од 
елементарних непогода и као на-
граду добија дрон. Чланови ОО 
СНС и мештани Млака уредили су 
гробље у Каленићу. ЈКП „Ђунис“, 
Центар за социјални рад и друге 
јавне службе пресељене су у Ули-
цу Вељка Влаховића. Усељена је 
нова општинска зграда на Ваша-
ришту, са модерном шалтерском 
салом, а поред ње се припрема 
терен за нови парк. Нови асфалт 
добили су мештани у Паљувима, 
Трлићу и Совљаку, а у току је са-
нација једног километра корита 
реке Уб.

усељена нова општинска зграда

2. среМскА МиТроВицА
отворен подвожњак
Град Сремска Митровица 

обележио је Дан ослобођења 
у Другом светском рату, Дан 
Града и градску славу Мит-
ровдан. Председник Скупшти-
не града, Томислав Јанковић, 
уручио је Новембарску награ-
ду и плакете Града. Свечано 
је отворен подвожњак, који 
је једна од највећих инвести-
ција у последњих неколико 
деценија, а отварању је при-
суствовала председница Владе 
Србије Ана Брнабић. Отворен 

је градски базен, у присуству 
министара Вање Удовичића, 
Расима Љајића и Бранислава 
Недимовића. Трећи пут за ре-
дом изабран је „мали градо-
начелник“. Одржано је колек-
тивно венчање у организацији 
Градске управе. Отворено је и 
прихватилиште за псе, у окви-
ру Казнено-поправног завода, 
у оквиру сарање између КПЗ, 
Града и ОЕБС-а. На Фрушкој 
гори отворена је трафо-станица 
за потребе произвођача воћа.

8. ниШ 

емирати помогли 
школи у островици
Амбасадор УАЕ, Џума Рашид ал Да-

хери, обезбедио је донацију за ОШ 
„Надежда Петровић“ у Островици, по-
средством народне посланице Јелене 
Жарић Ковачевић, председнице Парла-
ментарне групе пријатељства Скупшти-
не Србије са УАЕ. Донација је вредна 
скоро милион динара и обухвата нове 
клупе, столице, прозоре и врата. Унија 
жена ГО СНС Ниш, на челу са пове-
реницом Уније Светланом Милијић, 
организовала је акцију поводом обеле-
жавања Дана борбе против рака дојке, 
а акцији је присуствовао и повереник 
ГО Звездан Миловановић. Чланови ОО 
СНС Нишка Бања обележили су Свет-
ски дан срца, у сарадњи са Институтом 
„Нишка бања“, Удружењем кардиолога 
Србије и Институтом за јавно здравље 
Ниш. Исту акцију у општинама Палилу-
ла, Медијана, Црвени крст и Пантелеј 
подржао је Савет за здравство ГО СНС 
Ниш, а грађанима су подељени едука-
тивни флајери и најављени бесплатни 
прегледи у КЦ Ниш.

6. жиТиШТе

Посета Миленка јованова
Потпредседник Главног одбора 

СНС Миленко Јованов и члан ИО 
Ненад Карапанџа разговарали су 
са члановима ОО о политичким 
дешавањима на републичком и ло-
калном нивоу. Чланице Уније жена 
прикључиле су се кампањи „16 дана 
активизма против насиља над жена-
ма“, разговарале са суграђанима и 
направиле транспаренте са охраб-
рујућим порукама за жртве насиља.

7. бАбуШницА

реконструкција 
улица
Завршена је реконструкција улица Сини-

ше Младеновића и Колубарске, где су ра-
дови подразумевали изградњу нове кана-
лизационе мреже, постављање ивичњака, 
асфалтирање тротоара и израду коловоза. 
У току је и уређење некатегорисаног пута 
Шанац - Доње Крњино.

9. белА цркВА
чишћење дивљих депонија

У новој акцији добровољног давања крви, више од 
50 наших активиста дало је драгоцену течност. Општи-
на Бела Црква, уз помоћ Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, почела је чишћење дивљих депонија 
са пољопривредног земљишта. Депонија запремине 
300м2 у близини МЗ Кусић очишћена је за шест дана, а 
у акцији су учествовали и активисти МО Кусић.

3. сенТА
реновирана фискултурна сала
Отворена је реновирана фискултурна сала у ОШ „11. новембар“, која 

је добила нови паркет. Том приликом, школу је посетио Владимир Ба-
тез и на часу физичког васпитања уручио ђацима нове лопте. Батез је, 
заједно са председником Општине Рудолфом Цегледијем и општинским 
руководством, посетио и фискултурну салу у Горњем Брегу и Спортску 
дворану у Сенти.

4. ШАбАц
Против насиља над женама
Чланице Уније 

жена, у коорди-
нацији са Повере-
ништвом ГО СНС 
Шабац, обележи-
ле су Међународ-
ни дан борбе про-
тив насиља над 
женама, разгова-
рајући грађанима 
о овој теми на 
штанду у центру 
града.

5. ПАнчеВо 
Монтажне куће за још четири породице
Амбасадорка Македоније Вера 

Јовановски Типко и министар 
Зоран Ђорђевић посетили су 
Сигурну кућу у Панчеву, као и 
Пландиште и Јабуку, где живи 
велики број Македонаца. Пан-
чевачка Болница и Дом здравља 
поново су организовали бес-
платне превентивне прегледе. У 
оквиру Регионалног стамбеног 
програма, у Панчеву је стамбено 
збринуто више од 1.000 избе-
глих породица, а градоначелник 
Саша Павлов уручио је прошлог 
месеца кључеве монтажних кућа 

за још четири породице. Пред-
седник Владе АПВ Игор Миро-
вић обишао је радове на рекон-
струкцији интернистичког блока 
Опште болнице у Панчеву и из-
градњи фабрике воде у Ковачи-
ци. Промовисан је пројекат „Моје 
право, моје здравље“ Удружења 
грађана „Импулс“, који је подр-
жао Град Панчево на конкурсу за 
друштвену интеграцију Рома.
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До краја грађeвинске сезоне биће завршено више 
од 49 сеоских путева и градских улица

Дарко Глишић у обиласку 
радова на асфалтирању

Потпредседник Главног одбора СНС у разговору са активистима ОО

Владимир Батез уручује нове лопте

Модерна шалтер сала у новој општинској згради

Посета министра 
Ђорђевића
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15. руМА
Посета јованова и подела 
огрева
Потпредседник Главног одбора 

СНС, Миленко Јованов, посетио је 
ОО СНС Рума и са члановима раз-
говарао о политичкој ситуацији и 
задацима који се постављају пред 
чланство. Општина Рума поделила 
је огревно дрво социјално најугро-
женијим породицама, око 50 поро-
дица добило је по три кубна метра 
дрвета. После више од десет годи-
на одлагања, асфалтирана је Улица 
7. војвођанске ударне бригаде.

16. МАли 
ЗВорник
Замена дрвених стубова 
бетонским
Захваљујући помоћи Владе Ср-

бије, приводе се крају радови на 
деоницама пута Љубовија-Мали 
Зворник-Лозница. Такође, у току 
је и реновирање нисконапонске 
мреже, заменом дрвених стубова 
бетонским у дужини око 10 кило-
метара, а тим поводом у Малом 
Зворнику био је и Милорад Грчић, 
генерални директор ЕПС. Чланице 
Уније жена ОО СНС Мали Звор-
ник организовале су предавање 
на тему здраве исхране у МЗ Цу-
лине и хуманитарни концерт у МЗ 
Радаљ. Захваљујући средствима 

локалне самоуправе, реновирани 
су сеоски домови културе.

18. љиг 
дружење са грађанима
Активисти  ОО СНС Љиг разгова-

рали са суграђанима и делили „СНС 
Информатор“ на штандовима.

19. МАло црниће
Помоћ ромским породицама
Чланови ОО СНС Мало Црниће 

прикупљали су зимску гардеробу за 
ромске породице. Такође, ОО пру-
жа помоћ за оснивање удружења 
Рома, како би могли да конкуришу 
за добијање новчаних средстава на 
конкурсима општинске управе.

20. ПАрАћин 
хуманитарне акције
Унија младих и Повереништво 

ОО СНС Параћин прикупљају 
обућу, одећу, храну и средства 
за хигијену као помоћ најугро-
женијим породицама и допринос 
раду Црвеног крста. Нарочито 
се инсистира на побољшању ус-
лова у народним кухињама, јер 
расте број корисника због лошег 
стања у привреди и велике неза-
послености у Параћину. Чланови 
Уније младих, за пет месеци при-
купљања пластичних чепова, са-
купили су 25.000 комада који ће 

бити рециклирани, а тако добије-
на средства биће донирана за ку-
повину ортопедских помагала за 
особе са инвалидитетом.

22. србобрАн
Пошумљавање приобаља
Активисти ОО СНС Србобран 

посадили су више од 150 садница 
на приобаљу Великог бачког кана-
ла, недалеко од моста и главне са-
обраћајнице. Позивамо грађане да 
се јаве нашим активистима ако им 
буде потребна услуга чишћења сне-
га, цепања дрва, одласка у набавку...

23. ТоПолА
нерегуларности у раду 
културног центра
Организовано је предавање на 

тему рада локалне страначке ор-
ганизације, а предавачи су били 
Милан Стевановић, шеф Центра за 
едукацију СНС, и његов заменик 
Војкан Вукићевић. На конферен-
цији за медије, коју је отворила 
одборница СНС Данијела Ђокић 
Пантић, о катастрофалном стању 
у култури Тополе и о политичком 
„одстрелу“ запослених у Кул-
турном центру говорио је Игор 
Петровић, а позоришна критичар-
ка Драгана Бошковић вратила је 
Захвалницу за допринос Тополи 
због бројних нерегуларности у ор-
ганизацији Фестивала дуодраме.

11. клокоТ

Подршка пред изборе

13. ноВи сАд

брига о најстаријим суграђанима
Активисти МО Лединци окречили су 

салу за састанке и заменили комплетан 
инвентар у њој. Трибина „Сачувајмо ћи-
рилицу“ одржана је у МЗ Ветерник. МО 
Сремска Каменица 1 и 2 и МО Парагово, 
у сарадњи са Удружењем пензионера, 
организовали су дружење у планинар-
ском дому „Железничар“. Активисти МО 
Сремска Каменица 1 донирали су сред-
ства самохраној мајци петоро деце за 
ескурзију њена два сина. Активисти МО 
Житни трг 1, МО Центар 2, МО Будиса-
ва и МО Лиман 2, 3 и 4 делили су „СНС 
Информатор“ и дружили се са суграђани-
ма. Организована је радионица „Основе 
шивења“ у МО Центар 1, а активисти МО 
Бегеч офарбали су ограду и окречили 
прилаз вртићу, док су њихове комшије из 
Футога уређивале пијачни простор. Чла-
нови МО Житни трг 1 уклањали су гра-
фите, а чланови МО Омладински покрет 
1 и 2 и МО Клиса уредили су дечије игра-
лиште, спортски терен и простор испред 
МЗ. Активисти МО 7. јули наставили су 
уређење парка код Медицинске школе, 
док су активисти МО Адице 1 уредили 
аутобуско стајалиште, обезбедили песак 
за насипање темеља цркве и пројекцију 

цртаних филмова за децу. Бесплатне 
правне савете реализовали смо у МО 
Петроварадин 2, а активисти МО Ковиљ 
уредили су спортски центар ФК „Шајкаш 
1908“. Обележили смо Дан МЗ Јужни Те-
леп и прославили трећи рођендан ради-
онице Видовдански кутак. За пензионере 
из Ветерника, Телепа, Бегеча и Футога 
обезбедили смо обилазак фрушкогор-
ских манастира, а за пензионере из Шан-
гаја дружење уз музику. Поводом Дана 
права детета, активисти МО Житни трг 
1 организовали су акцију „Детињство им 
брижно дајте“, а чланови МО Нова Дете-
линара посетили су прихватну станицу и 
донирали гардеробу и обућу. 

Град Нови Сад суфинансира боравак 
за 2.465 деце у приватним вртићима. 
Полагањем временске капсуле и камена 
темељца обележен је почетак градње 
нове зграде РТВ Војводине. Градоначел-
ник Милош Вучевић обишао је Сремску 
Каменицу, где ЈКП „Пут“ приводи крају 
радове у више улица на одржавању путне 
привреде, у Руменки је обишао радове на 
изградњи канализационих прикључака, а 
у подграђу Петроварадинске тврђаве ра-
дове на обнови фасада.

21. круШеВАц
камен темељац за 
фабрику за пречишћавање 
отпадних вода

ГО СНС Крушевац подржао је редовну акцију до-
бровољног давања крви, а хуманост је показао ве-
лики број чланова странке. Чланови Савета за спорт 
обишли су Геронтолошки центар, уручили поклоне 
и одиграли шах са корисницима, а помагали су су-
грађанима и у припремању огревног дрвета. Пово-
дом Дана ослобођења града у Првом и Другом свет-
ском рату, одржан је низ манифестација и свечана 
академија. Такође, тог дана Влада Републике Ср-
бије, предвођена премијерком Аном Брнабић, јав-
ности је представила резултате 100 дана свог рада. 
Постављен је камен темељац за фабрику за пре-
чишћавање отпадних вода, у присуству министара 
Зоране Михајловић и Горана Тривана. Одржана је 
свечаност поводом преузимања фабрике „14. окто-
бар“ од стране словачке „МСМ групе“, која послује 
у оквиру „Чехословак групе”.

10. ПлАндиШТе
Минибус за ђаке 
и предшколце
У организацији Уније жена ОО и Центра за 

социјани рад, одржан је округли сто „Насиље у 
породици“. Нашу Општину посетили су амбаса-
дорка Македоније Вера Јовановска-Типко и ми-
нистар Зоран Ђорђевић, а тим поводом одржана 
је трибина „Родна равноправност и превенција 
насиља у породици“. Активисти МО Велика 
Греда уређивали су прилаз стадиону и унутра-
шњост свлачионице. ОО и Савет пензионера 
помогли су организацију  прославе „Нај-пита“, а 
гости су били удружења пензионера и инвалида 
рада из Србије и Румуније. Потписан је уговор 
за реконструкцију Дома здравља. У сарадњи са 
Фондацијом за рехабилитацију и темишварском 
филијалом организације „Save the Children“, 
Општина Пландиште добила је минибус „мер-
цедес“, вредан 55.000 евра, намењен ђацима 
школа из Пландишта, Велике Греде и Хајдучице, 
малишанима вртића „Срећно детињство“ и деци 
са сметњама у развоју. Усвојена је коначна листа 
студената и интерно расељених лица, кандида-
та за коришћење новчане помоћи.

Потпредседник Главног 
одбора СНС, Миленко Јова-
нов, боравио је у Клокоту, 
пред локалне изборе на КиМ, 
где је пружио подршку кан-
дидатима Српске листе и 
позвао на јединство. Јованов 
је пренео подршку и поздра-
ве „Србима из јужне српске 
покрајине од Срба из северне 
српске покрајине“, и поновио 

позив председника Алексан-
дра Вучића Србима на КиМ 
да буду јединствени. Јованов 
је осудио физичке нападе на 
представнике Српске листе 
и позвао окупљене да подр-
же кандидата Српске листе 
за градоначелника Клокота, 
којем је увек прва адреса Бео-
град, а не Приштина, или стра-
не амбасаде.

12. ТеМерин 
капитални радови
МО Сириг подржао је акцију бес-

платних прегледа шећера у крви 
и мерења притиска, а чланови МО 
Бачки Јарак разговарали су са су-
грађанима и делили страначки мате-
ријал. Председник Владе АПВ Игор 
Мировић, директор Управе за капи-
тална улагања Недељко Ковачевић 
и покрајински секретар Михаљ Њи-
лаш обишли су радове на изградњи 
западног колектора канализационе 
мреже у Темерину, реконструкцији 
Дома здравља у Бачком Јарку и ОШ 
„Петар Кочић”.

14. АдА Мол
разговор са грађанима
Активисти ОО СНС Ада и чланице Уније жена обележили су Међуна-

родни дан борбе против насиља над женама, разговарали са грађанима 
и делили флајере на штандовима.

17. бАчкА 
ПАлАнкА
обнова 
зграде Музеја 
Министарство културе и ин-

формисања одобрило је 32,6 
милиона динара за реконструк-
цију зграде Музеја, а Општина 
ће учествовати са 8,3 милиона 
динара. Радници ЈП „Стандард“ 
поставили су нове ЛЕД светиљке у 
десетак улица, раскрсница и пар-
кова. Регионално представништво 
Руске хуманитарне мисије на Бал-
кану, у сарадњи са Филолошким 
факултетом, ПУ „Младост“ и 
Општином, свечано је пустило у 
рад пројекат „Паметна учионица 
руског језика“ у вртићу „Лепти-
рић“. У Силбашу, Обровцу и Пара-
гама почела је експлоатација воде 
из три бунара. Водоводна мрежа 
обновљена је у улицама Светоза-
ра Милетића, Цара Лазара, Чела-
ревској у Бачкој Паланци и Иве 
Лоле Рибара у Челареву, а канали-
зациона у Шафариковој улици у 
Бачкој Паланци. Одлуком одобр-
ника СО, усвојен је План детаљне 
регулације Радне зоне „Рит“ у Че-
лареву, што отвара шансу за нове 
фабрике и радна места.

Градоначелник Милош Вучевић са грађанима Подела „СНС Информатора“

Мировић, Ковачевиић и Њилаш обишли 
су радове на колектору

Вучевић и Вучић
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26. жиТорАЂА
уређење игралишта
Локална самоуправа асфалти-

рала је игралишта за мали фудбал 
у МЗ Вољчинац, а у потпуности 
је реконструисана Железничка 
улица. У ОШ „Топлички хероји“ 
урађена је расвета на игралишту, 
постављени су голови и ограда, 
а радове је обишао председник 
Општине, Иван Станојевић.

27. ЗрењАнин 
Посета геронтолошком 
центру
Град Зрењанин обележио је 99 

година од ослобођења у Првом 
светском рату, а тим поводом ми-
нистри Горан Кнежевић и Зоран 
Ђорђевић присуствовали су пола-
гању венаца на спомен-обележја. 
Министар Ђорђевић, амбасадор 
Пољске, Томаш Његођиш, гра-
доначелник Зрењанина Чедомир 
Јањић, начелница Средњобанат-
ског округа Снежана Вучуревић и 
директорка Центра за социјални 
рад Оливером Лисицом, обишли 
су Геронтолошки центар.

28. ВеликА ПлАнА
грејање на гас у школи
У ОШ „Радица Ранковић“ у Ло-

зовику, у школској згради Цркве-
не мале, на иницијативу локалне 
самоуправе, уведено је централно 
грејање на гас. Очекује се отва-
рање фабрике турског инвестито-
ра на месту некадашње фабрике 
„Перкон“ и запошљавање 400 
радника. Отворена је млекара 
„Круна комерц“, која запошљава 
50 радника и ангажује још толи-
ко коопераната. Реконструисан је 
кров на Дому културе у МЗ Купу-
сина и замењена је столарија на 
Дому културе у Крушеву. Обно-
вљен је кров на згради Дома кул-
туре у Милошевцу, а уређује се ен-
теријер велике сале и библиотеке, 
као и просторије за пензионере и 
ограда око амбуланте. Урађен је 
нови слој асфалта у улицама Сте-
вана Мокрањца, Власинској (Ве-
лика Плана) и ЈНА (Лозовик). До 
краја године биће урађен Булевар 
ослобођења (Савановац), улице 
Доситејева, Пере Тодоровића, 
Милана Ракића (Велика Плана), 

Учесници НОБ-а (Ново Село) и 
Првог маја (Лозовик). У току су 
радови на побољшању енергетске 
ефикасности у Центру за културу 
и Дому здравља.

29. сМедереВо 
статус међународне 
путничке луке
Отворена је реконструиса-

на амбуланта у Коларима, која 
је тешко оштећена у поплавама. 
Градоначелница др Јасна Аврамо-
вић добитница је признања „Дама 
године 2017“ у категорији најус-
пешнијих лидерки локалних са-
моуправа. Отворен је ритејл парк 
„Шопи“ и успешно је реализован 
„Караван игре“. Смедерево је по-
сетио министар Милан Кркобабић 
и поручио да ће држава помоћи 
оснивање и рад земљорадничких 
задруга. Фондација Новака Ђо-
ковића обнавља кров и столарију 
вртића „Весели цветови“. Смеде-
рево је стекло звање међународне 
путничке луке. Градоначелница 
је поделила аутоседишта за бебе. 
Обележен је Дан Града.

30. ВАрВАрин
Акција „За осмех слађане 
и њене деце“
Чланице Уније жена прикљу-

чиле су се хуманитарној акцији 
прикупљања прилога за помоћ 
Слађани Стојановић из Доњег Ка-
туна, којој је потребно 6.000 евра 
за лечење у Немачкој. 

31. сМедереВскА 
ПАлАнкА
Возило за особе са 
инвалидитетом
У Улици Вука Караџића, захваљући 

сарадњи Општине и Владе Србије, ре-
конструисани су коловоз и тротоар, 
саниране водоводна и канализацио-
на мрежа широм Општине. Планира-
на је садња дрвореда од раскрснице 
са Улицом Светог Саве до Трга хероја. 
На иницијативу општинског руковод-
ства, а захваљујући сарадњи са Ми-
нистарством за рад, запошљавање 
борачка и социјална питања, Дневни 
боравак за децу, омладину и одрасле 
са сметњама у развоју „Пуж“ добио је 
нови комби намењен особама са ин-
валидитетом.

Ангажовањем локалне са-
моуправе и ПУ „Бамби“, више 
нема деце на листи чекања 
за упис у дневни боравак. На 
предлог председника Општи-
не, Општинско веће донело је 
одлуку о награђивању Јелене 
Цицварић (Математичка гимна-
зија) и Александра Ђекића (Ме-
дицински факултет) за успехе 
у школовању. Министар Зоран 
Ђорђевић обишао је Баранду и 
Опово, где се, заједно са пред-
седником Општине др Зораном 

Тасићем, сусрео са представни-
цима удружења параплегичара 
и квадриплегичара. У организа-
цији Црвеног крста и уз подршку 
локалне самоуправе, подељени 
су пакети са намирницама за со-
цијално угрожене породице. Ло-
кална самоуправа обезбедила је 
помоћ баки Марији Милосавље-
вић за предстојећу зиму. Започе-
то је прикупљање података о по-
родицама са троје и више деце и 
издавање картица „три плус“ за 
попуст приликом плаћања. Ми-

нистарство здравља и Роса вода 
отварају школу родитељства, 
а пакети за бебе подељени су и 
овог месеца. Отворена је рено-
вирана амбуланта у Сефкерину, 
а у Баранди је обележен Свет-
ски дан детета.За ефикасније 
спровођење локалне и јавне по-
литике, Општини су додељена 
средства од Секретаријата за 
регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоу-
праву АПВ. Потписан је и уговор 
за изградњу мини пич терена у 

Сакулама. Филмске пројекције 
и позоришне представе редов-
но су на репертоару Културног 
центра. Поводом Међународног 
дана акварела, у галерији „Јован 
Поповић“постављена је излож-
ба радова насталих од 2006. до 
2015. У присуству представника 
локалне самоуправе, католичка 
заједница прославила је спомен-
дан Свете Елизабете. Наставља 
се реконструкција водоводне 
мреже, а ЈП „Младост“ завршило 
је чишћење зелених површина.

24. оПоВо

награде за 
најуспешније 

у школовању

СНС ПАНОРАМА

33. сокобАњА
Манифестација „Пробај и ти“
Повереник ОО СНС Сокобања 

Владимир Миловановић, пред-
седник Општине Исидор Крстић, 
помоћник Јасмина Илић Паље-
вић, Тања Савић и Марина Тасић 
присуствовали су манифестацији 
„Пробај и ти“, која је окупила око 
1.000 учесника и посетилаца, а 
у којој су млади таленти демон-
стрирали спортске дисциплине 
у којима су најбољи. Председ-
ник Крстић обишао је радове на 
атарским путевима у МЗ Богди-
нац, за које је Општина издвојила 
средства. Општина финансира и 
уређење атарских путева у Белом 
Потоку.

34. босилегрАд
уређење сеоског гробља
Активисти ОО СНС Босилеград 

очистили су гробље у Рибарци, 
на молбу мештана и свештеника, 
а затим су позивали надлежне да 
следе њихов пример и уреде за-
пуштена сеоска гробља.

35. ТргоВиШТе
кампања против насиља 
над женама
У обележавању глобалне кам-

пање „16 дана активизма против 
насиља над женама“ учествова-
ли су представници општинских 
институција, чланови Савета 
за родну равноправност, Радне 
групе локалне мреже за бор-
бу против насиља над женама, 
представнице Уније жена ОО, 
као и активисти СОС телефона 
из Врања и врањског Одбора за 
људска права.

36. ВАљеВо
обновљен део барске пруге
ГО СНС Ваљево подржао је 

седму акцију добровољног давања 
крви, којој се одазвало око 70 су-
грађана. На састанку МО Жикица 
Јовановић Шпанац и МО Ново на-
сеље разговарало се о инфраструк-
турним плановима и хуманитарним 
акцијама у 2018. години. Чланови 
Економског савета и Уније младих 
делили су „СНС Информатор“ у 
центру града. Завршена је модер-
низација деонице Ресник - Ваље-
во на барској прузи, а радови су 
финансирани из руског кредита. 
Премијерка Ана Брнабић отво-
рила је у Истраживачкој станици 
„Петница“ конференцију „Корак у 
науку”, на којој су представљени 
резултати истраживачких пројека-
та средњошколаца.

37. МАли иЂоШ
куће за осам избегличких 
породица
Потпредседник Главног одбора 

СНС, Миленко Јованов, посетио је 
ОО СНС Мали Иђош и разговарао 
са активистима. У сарадњи са Коме-
саријатом за избеглице, обезбеђене 
су куће за осам избегличких поро-
дица. У сарадњи са Агенцијом за 
безбедност саобраћаја, у све три ос-
новне школе одржано је предавање 
и уручене су књиге „Пажљивкова 
правила у саобраћају“, а првацима 
су подељене ђачке торбе. Урађени 
су пројекти и добијене грађевин-
ске дозволе за главни колектор и 
пречишћач фекалне канализације, 
и замену водовних цеви у МЗ Фе-
кетић и МЗ Ловћенац. Општина је 
обезбедила 3,2 милиона динара за 
куповину комбија за превоз пације-
ната на дијализу. КК „Његош“ Ло-

вћенац, у сарадњи са Покрајином и 
Општином, обезбедио је семафор за 
спортску халу у Фекетићу.

39. ћуПријА
контакти са привредницима 
из кине
Председник Општине Нинослав 

Ерић присуствовао је 24. Кинеском 
пољопривредном високотехно-
лошком сајму и Кинеској интер-
националној пољопривредној 
недељи, где је остварио контакте 
са бројним привредницима. Пред-
седник Ерић био је гост на пријему 
код гувернера провинције Шанси, а 
посетио је и центар за производњу 
пластике Лињи и Ћингдао. За уз-
врат, у Ћуприју стижу представ-
ници30 компанија за производњу 
пластике, које су заинтересоване 
за изградњу индустријског парка 
у нашој Општини. Асфалтиран је 
паркинг испред вртића „Лепти-
рић“, а у току је санација паркин-
га испред Спортско-рекреативног 
центра. Потписан је уговор са Ми-
нистарством привреде о изградњи 
тротоара у Улици Иве Лоле Рибара.

40. бор 
бесплатан превоз за 
пензионере и део 
средњошколаца
ОО СНС Бор подржао је акцију 

добровољног давања крви, у са-
радњи са Службом за трансфузију 
Опште болнице. Организовани су 
курсеви прве помоћи енглеског 
језика. Више од 200 младих члано-
ва СНС дружили су се на Борском 
језеру. Чланице Форума жена до-
говориле су акције помоћи угро-
женим грађанима у време празни-
ка. У Општој болници започета је 
акција бесплатних превентивних 
прегледа, којој се одазвало више 
од 300 пацијената. Захваљујући 
Влади Србије, асфалтирано је осам 
километара пута ка Борском језе-
ру. Одборници СО Бор усвојили 
су предлог да бесплатан превоз 
добију пензионери старији од 65 
година и ученици средњих школа 
чије породице примају социјалну 
помоћ. У фабрици сумпорне кисе-
лине завршен је ремонт дуваљке.

41. бољеВАц 
нови фабрички погони
Санирана су четири километра 

атарског пута који спаја три села 
и неколико заселака, завршава 
се реконструкција пута до пла-
нинског села Рујуште, а у самом 
граду обновљена је Светосав-
ска улица и започета изградња 
укрштаја на улазу из правца Заје-
чара. У општинском Бизнис-инку-
батор центру, отварају се погони 
из области металске и текстилне 
индустрије. Инвеститор из Не-
мачке покреће погон из области 
машинске индустрије и планира 
проширење капацитета. Нова рад-
на места очекују се и у фабрици 
индустријског експлозива.

42. белА ПАлАнкА
развој гастротуризма
Баница и паприка вртка, препо-

знатљиви производи на тржишту 
Србије, представљени су на највећој 
смотри традиционалних производа 
у Београду. Међу 300 излагача, на 
Сајму етно хране и пића, белопа-
ланачки производи промовисани 
су од стране Туристичке организа-
ције, уз подршку Општине. Локал-
на самоуправа представила је своје 
потенцијале у гастротуризму и на 
Сајму у Бањалуци, и то излагачима 
из Србије, Македоније, Црне Горе и 
Републике Српске. 

43. чАчАк
обележен дан мушкараца
Чланови Савета за здравство ГО 

СНС обележили су Међународни 
дан мушкараца, предавањем и 
подсећањем мушкараца да више 
воде рачуна о здрављу и да буду 
још бољи савезници женама.

44. десПоТоВАц
Асфалтирање улица 
у шест села 
Руководство Општине, на челу 

са Николом Николићем, успело је 
да делом из републичких фондо-
ва, а делом из локалног буџета, 
обезбеди средства за асфалти-
рање улица у селима Ломница, 
Сладаја, Језеро, Плажане, Труће-
вац и Липовица.

32. црнА ТрАВА
кућа за повратничку породицу
Завршено је асфалтирање пута Градска - Касини, а радови су 

финансирани из буџета Општине. У оквиру пројекта одобреног од 
стране министра без портфеља задуженог за демографију и попу-
лациону политику, породица Марка Петковића из Власотинца из-
разила је жељу за повратком у Црну Траву, и одобрено је милион 
динара за санацију куће у селу Градска.

38. беочин

најбољи ученици на билбордима
Потписан је споразум о сарадњи између Општи-

не Беочин и „Ларафж-БФЦ“, којим ће фабрика 
цемента у 2018. години уложити 200.000 евра у 
развој локалне заједнице. Потписани су и уговори 
о стипендирању 17 најбољих средњошколаца. По-
ред санације канала за одвод атмосферских вода, 
опремања Дома културе, уређења атарских путе-
ва, јавних површина и дивљих депонија у селу Луг, 
које је готово 100 одсто насељеном становништвом 
словачке националности, завршава се и градња ка-
нализационе мреже, капеле на гробљу и прилазног 
пута. Започета је реконструкција спортских терена 
у Шпицер башти и изградња фискултурне сале у 

школи у Раковцу. Пројекат, „Учим+Знам=Вредим“, 
Удружења за промоцију друштвене одговорности 
Нови Сад, наишао је на велику подршку Митра Ми-
линковића, председника Општине. Тако су на бил-
бордима истакнуте слике и резултати ученика који 
су на међународним и републичким такмичењима 
остварили највеће успехе. Чланови ОО СНС Беочин 
разговарали су са грађанима и делили „СНС Инфор-
матор“. Одржана је трибина о малигним меланоми-
ма, а радници Дома здравља организовали су бес-
платну контролу притиска, шећера у крви и преглед 
плућа за мештане села Сусек, Луг и Черевић. Све 
акције подржао је Савет за здравство ОО.

Др Зоран Тасић са младим надама Јеленом 
Цицварић и Александром Ђекићем

25. ВрАње

Помоћ суграђанима
Чланови Уније младих ГО СНС Врање разгова-

рали су са грађанима и делили „СНС Информа-
тор“, беџеве и хемијске оловке. Чланови Савета 
за социјална питања, у последње две године, 
одржали су 2.040 акција у којима су помагали со-
цијално угроженим грађанима. Aктивисти Савета 
за безбедност однели су намирнице за две по-
родице у Бресници. Реконструисана је водовод-
на мрежа у улицама Ивана Цанкара и Змај Јове. 
Чланице Уније жена обележиле су Међународни 
дан борбе против насиља над женама и одржале 
трибину поводом глобалне кампање „16 дана ак-
тивизма против насиља над женама”. Чланови Уније младих на штанду  са грађанима

Митар Милинковић са 
радницима у Раковцу
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52. ПриШТинА 
нови мост и дечије игралиште
Током новембра, Општина Приштина, у сарадњи са Кан-

целаријом за КиМ, спровела је два пројекта у селу Преоцу 
- изградњу моста и дечијег игралишта.

45. лиПљАн 
нова спортска 
опрема

Председник ОО СНС 
Липљан, Срђан Петковић, 
подржао је акцију омла-
динаца СНС и обезбедио 
спортску опрему, лопте, 
табле и кошеве за младе у 
Липљану који су, одмах по 
примопредаји, организова-
ли су турнир у баскету.

46. диМиТроВгрАд
обнова центра за културу
Почиње реконструкција сцене 

и сале Центра за културу, а радо-
ви се финансирају из средстава 
Министарства спољних послова 
Бугарске и Општине Димитров-
град. Тродневна званична посе-
та представника свих бугарских 
парламентарних странака, чији 
је домаћин била председница 
Скупштине Србије Маја Гојковић, 
а који су се, том приликом, срели 
и са председником Александром 
Вучићем, почела је полагањем ве-
наца на споменик Васила Левског 
у Димитровграду. Гради се петља 
Димитровград запад код Жељуше, 
заједно са приступним саобраћај-
ницама, чиме се наша Општина 
спаја са новоизграђеним ауто-пу-
тем. Председник Општине Влади-
ца Димитров потписао је у Београ-
ду Меморандум о сарадњи са пред-
ставницима пројекта „Регионални 
програм локалне демократије на 
Западном Балкану“, којим Дими-
тровград добиja бесповратних 
100.000 евра за јачање партнер-
ства између локалних власти и ци-
вилног друштва. Одржани су Дани 
царибродске шушенице, који су 
окупили рекордан број излагача.

47. оЏАци
Помоћ за сомборску болницу
Општина је издвојила милион 

и по динара за ангио салу у сом-
борској болници. Завршено је ас-
фалтирање моста на путу Оџаци-
Бачки Грачац. Музејска јединица 
набавила је нове витрине за изла-
гање археолошке грађе. Општина 
је расписала конкурс за регреси-
рање трошкова превоза студена-
та, а стипендираће и 15 студената 
дефицитарних струка. Ђацима 
генерације Западнобачког округа 
додељене су кованице са ликови-
ма знаменитих личности Србије. 
Председница Општине Латинка 
Васиљковић посетила је Лалић и 
Ратково. Почела је реконструк-
ција стазе од моста у Српском 
Милетићу до еко чесме. Покраји-
на је доделила Општини 800.000 

динара за унапређење становања 
Рома. Ученици школе у Раткову 
уче програмирање уз помоћ робо-
та. МО Бачки Брестовац, Ратково и 
Српски Милетић организовали су 
трибине и акције.

48. ириг
ускоро примопредаја 
Михизове куће
Општина Ириг, од средстава 

добијених од Управе за капитал-
на улагања АПВ, привела је крају 
адаптацију родне куће Борислава 
Михајловића Михиза, једног од 
највећих српских интелектуалаца 
20. века, која ће бити коришћена 
у циљу унапређења културе у на-
шој Општини. У току је и обнова 
зграде Касина у Врднику, објекта 
који је сврстан у споменике кул-
туре.

49. кАњижА
Поклон за библиотеку 
Чланови ОО СНС донирали су 

Градској библиотеци „Јожеф Ати-
ла“ 250 књига које су прикупили у 
акцији коју су организовали.

50. кикиндА
Завршен кружни ток
Улаз у град добио је нови изглед 

захваљујући изградњи кружног 
тока, који су заједнички  финанси-
рали Град Кикинда и ЈП „Путеви 
Србије“. Италијанска компанија 
„Зопас” званично је отворила прву 
фабрику у Србији, а најављено је 
проширење капацитета и отварање 
нових радних места. Фабрика тре-
нутно запошљава око 430 радника. 
Град Кикинда и ове године орга-
низује доделу пакетића деци по-
водом новогодишњих и божићних 
празника. У наставку акције „Ки-
киндског беби клуба“, дароване су 
бебе рођене током јула, августа и 
септембра опремом за новорођен-
чад и столицом за храњење.

51. књАжеВАц
извештај о урађеном
Општина Књажевац организо-

вала је изузетно посећену трибину 

„Комуналне делатности и инфар-
структура“, на којој су директори 
предузећа чији је посао везан за 
ове области поднели извештај 
грађанима шта је урађено у про-
теклој години и даљим планови-
ма. Председник Општине Милан 
Ђокић најавио је да ће овакви 
сусрети постати пракса локалне 
самоуправе.

53. рекоВАц
Замена столарије у вртићу
Министарка Нела Кубуровић 

уручила је уговоре за доде-
лу средстава прикупљених од 
опортунитета, а за рековачку 
Предшколску установу „Ми-
лоје Милојевић“ обезбеђено је 
2.246.000 динара за замену др-
вене столарије.

54. среМски 
кАрлоВци 
дружење са пензионерима
Чланице Уније жена ОО 

обележиле су Сунчану јесен 
живота, традиционалну мани-
фестацију у Клубу пензионе-
ра, а најстаријим суграђанима 
поклониле су домаће слатке 
и слане грицкалице. Чланови 
OО СНС, у сарадњи са Канце-
ларијом за младе, спровели су 
низ обука у просторијама Ом-
ладинског клуба и учествовали 
у организацији презентације 
„Предузетничко оснаживање 
младих”.

55. ВлАдичин 
хАн 
Асфалтирана београдска 
улица
Поводом Међународног дана 

борбе против насиља над женама, 
одржано је предавање којем су 
присуствовали бројни активисти и 
представници Центра за социјални 
рад, Комисије за родну равноправ-
ност, установа, предузећа, школа... 
Завршено је пресвлачење асфал-
том 1,5 километара Београдске 
улице.

56. клАдоВо
избори за савете МЗ
Чланови ОО СНС Кладово, 

током новембра, све активности 
подредили су изборима за саве-
те месних заједница, а кандидати 
СНС освојили су већину у 17 мес-
них заједница.

57. брус
Помоћ угроженим 
породицама
Чланови ОО СНС Брус учест-

вовали су у акцији поделе помоћи 
социјално угроженим породица-
ма, а делили су и „СНС Информа-
тор“ и разговарали са грађанима.

58. бечеј
буџет по мери грађана
Почела је изградња црпне стани-

це у Бачком Петровом Селу, чиме 
се отвара могућност наводњавања 
око 3.500 хектара земљишта. Од 
скоро 2.000 анкетираних грађана, 
највећи број сматра да би 100 ми-
лиона динара, које је локална само-
управа предвидела за инвестиције 
у 2018. години, требало утрошити 
на инфраструктурно опремање на-
сељених места, показала је анкета 
„Буџет по мери грађана - и ти се 
питаш“, коју је спровело Удружење 
младих, у сарадњи са Општином 
и Канцеларијом за младе. Започе-
та је и реконструкција тротоара у 
Зеленој улици, а приводи се крају 
реконструкција главног трга.

59. голубАц
Асфалтирање пута
Завршено је асфалтирање три 

километра пута Кривача - Ра-
денка, а радове је финансирала 
Општина Голубац.

60. курШуМлијА
реконструкција косовске 
улице 
У току је асфалтирање дела Ко-

совске улице, од апотеке до солите-
ра. Радове, у вредности од пет ми-
лиона динара, финансира Општина.

У присуству председ-
ника Србије Алек-
сандра Вучића, пре-

мијерке Ане Брнабић и 
чланова Владе, у Нишу је 
отворен нови, најсавреме-
није опремљен Клинички 
центар, намењен пацијен-
тима са југа и југоисто-
ка Србије. Председник је 
том приликом рекао, об-
раћајући се окупљеним 
грађанима, да је срећан, 
јер је у Нишу показано ко-
лико се уме, зна и може, и 
да може да се направи чудо 
ни из чега, реши проблем и 
одговори на изазов.

„Највећу бољку друштва 
прележали смо баш на овом 
месту, одустајања нема, Ср-
бија неће да одустане. Дошао 
сам да поделим са грађанима 
највећи осмех и остао сам за-
дивљен здањем болнице, на 
месту на којем је некада била 
прашњава и неуређена лива-
да. Нишки клинички центар 
први је који је започет и завр-
шен у Србији, а биће завршени 
и КЦ Србије у Београду и цен-
три у Новом Саду и Крагује-
вцу.

„Живот и здравље наш су 
најсветији задатак. Србији су 
потребни здрави људи, а њима 
здрава Србија. Овде се те две 
вредности срећу и удружују и 

дају нову наду. Овде та здрава 
Србија - радна, вредна, упор-
на - даје могућност људима из 
Ниша, Лесковца, Врања и Про-
купља, Пирота и из целе др-
жаве и региона да ураде за њу 
највише што појединац може 
да уради за своју земљу, да 
буде здрав и храбар и да такав 
може још више и боље да ради 
и за себе и за њу“, истакао је 
председник Вучић.

Председник Србије захва-
лио се свима који су учест-
вовали у пројекту обнове и 
изградње Клиничког центра, 
и најавио да ће се наставити 
улагање у болнице, домове 
здравља, опрему и да ће се 
радити на стварању бољих 

услова за рад за здравствене 
раднике.

„Овде је победио оптими-

зам на пустој ливади. У целој 
Србији више неће бити пус-
тих ливада, изневерених нада 
и очекивања, постали смо 
земља људи који могу, хоће 
и знају. То је највећа победа. 
Ово је срећа коју смо чекали 
40 година. Ово је осмех који 
смо подарили Србији и неће-
мо га више скидати“, рекао је 
председник Вучић.

Клинички центар у Нишу 
има 50.000 квадрата, 38 
клиника и 1.525 болничких 
постеља, што га чини дру-
гим највећим здравственим 
центром у Србији, после 
КЦ Србије. Једна зграда КЦ 
Ниш је реконструисана, а 
друга је направљена из те-
меља и има седам нивоа. КЦ 
Ниш има банку крви, посе-
бан простор за трансплан-
тиране пацијенте, простор 
за буђење пацијената из 
анестезије. Све собе у но-
вој згради су двокреветне, 
сама зграда је „паметна“ 
и њом се управља из кон-
тролне собе. Ово је једини 

клинички центар у Србији који 
има простор за слетање хели-

коптера. Реконструкција и из-
градња новог објекта коштала 
је 32 милиона евра. То је део 
новца, од 150 милиона евра, 
колико је Србија добила од 
Европске инвестиционе банке 
за реконструкцију и изградњу 
четири клиничка центра у Ср-
бији. Најсавременија опрема 
купљена је из буџета Републи-
ке Србије.

клинички центар

ниШ

отвoрен најмодернији

Клинички центар у Нишу опремљен је најсавременијом 
медицинском опремом

Живот и здравље су наш најсветији задатак: Председник 
Вучић у обраћању грађанима испред новог Клиничког центра

ЗлАТибор лончАр, министар здравља

симбол новог времена 
и новог здравства

„Пре три године на месту 
данашње нове зграде кц 
ниш било је блато и мочва-
ра, а данас је ту савремени 
објекат који је симбол новог 
времена и новог здравства. 
Пред крај се застало са ње-
говом изградњом, али тада 
се укључио председник 
државе Александар Вучић 
и, захваљујући његовом 
ангажману, реконструк-
ција постојеће зграде и из-
градња нове приведена је 
крају. Зграда кардиохирур-

гије била је зарасла 
у коров, а сада се 
ту раде најсложе-
није операције и 
нема листе чекања. 
у нишу већ постоје 
два линеарна акце-
лератора за зрачну 
терапију, а отвара 
се и трећи, те неће 
бити листи чекања 
ни за зрачење он-
колошких пацијена-
та“, каже Златибор лончар, 
министар здравља.
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БУДИМПЕШТАИНТЕРВЈУ

Члан Председништва 
СНС и председник Град-
ске општине Палилула, 

Александар Јовичић, за „СНС 
Информатор“ каже да је Срп-
ска напредна странка увек 
спремна за изборе, како за 
оне редовне, када им је време, 
тако и за ванредне, кад год 
опозиција инсистира на њима. 

Према његовим речима, 
избори су за СНС место на 
којем се потврђује да се добро 
ради, да је политика коју води 
председник Александар Вучић 
исправна и да Србија, од када 
је СНС на власти, враћа углед 
у међународним круговима и 
што је још битније - да враћа 
поверење својих грађана, које 
је раније било срозано испод 
сваке границе због, како каже, 
терора који је годинама „де-
мократска елита“ вршила над 
грађанима. 

- То је био злочин у виду 
корупције, злоупотреба ин-
ституција и пљачка народних 
пара из буџета. Све ово одно-
си се и на Београд. Град је био 
задужен милијарду и двеста 
милиона евра, односно сваки 
становник имао је 600 евра 
дуга. Грађани су 2014. године 
то казнили на изборима. Увек 
смо спремни за изборе, за сва-
ке, па и ове за Град Београд, 
који ће се десити ускоро, јер 
знамо да Београђани знају да 
цене оно што је у претходне 
четири године урађено и да ће 

АлексАндАр 
јоВичић, 
члан Председништва 
снс

обновљени улази, аутобуска стајалишта, игралишта...

беогрАд је дАнАс рАМе уЗ рАМе 
сА бечоМ, ПАриЗоМ, ПрАгоМ

опет дати поверење Српској 
напредној странци, да би у на-
редне четири године дуплира-
ли досадашње резултате.

колико сте задовољни ре-
зултатима рада садашње 
градске власти?

- С обзиром на то да сам, 
као одборник у Скупштини 
града Београда, присуствовао 
многим бесмисленим одлука-
ма које су на штету Београђа-
на донете за време док је ДС 
била на власти,  презадовољан 

сам што је ова градска власт 
успела да санира последице, 
врати део дугова,  покрене и 
заврши велике инфраструк-
турне пројекте, а да не узима 
кредите. Презадовољан сам 
што су већина градских јав-

них предузећа који су били 
губиташи, а заправо параван 
за извлачење државних пара, 
сада фирме које успешно 
послују, издржавају саме себе 
и у добитку су. Примери за то 
су Градске пијаце, СЦ Ташмај-
дан, Паркинг сервис... С друге 
стране, увек може боље. Нема 
стајања. Због тога и идемо на 
изборе, да добијемо легити-
митет и подршку грађана да 
наставимо са радом и да за 
четири године наш Београд 
буде још лепши, модернији и 
бољи.

Шта бисте посебно иста-
кли?
- Реконструкцију Рузвелтове 

улице и Трга Славија, прелепу 
фонтану коју смо саградили на 
Славији за трећину мање пара 
од онога што је Драган Ђилас 
планирао да потроши, рекон-
струкцију Обилићевог венца, 
подземне гараже, пешачке 
зоне, фасаде у центру града... 
Добили смо Београд који стоји 
раме уз раме са Бечом, Пари-

Шта је све током Вашег мандата 
урађено на Палилули?

- Много тога, али не довољно. Мој 
мото је да увек може и мора више. Резул-
тати су видљиви, грађани су задовољни, 
свакодневно сам са сарадницима на те-
рену и разговарам са људима, слушам о 
проблемима, и решавамо их по хитности 
и приоритетима. Прошле зиме имали 
смо у насељу Ковилово 4 зграду у којој 
је пропао кров и инсталације и претила 
је опасност да 60 породица, од тога 20 
деце и исто толико старих и болесних, 
остане на улици на највећој хладноћи и 
снегу. Алармирао сам привреднике, ком-
паније, људе који су хтели да помогну 
и направили смо нови кров. Обновили 
смо 300 улаза на 300 стамбених зграда 
који су били толико дотрајали да је било 

небезбедно за станаре, направили смо 
пет дечијих игралишта и реновирали 
сва постојећа, поставили 47 нових ауто-
буских стајалишта дуж читавог Зрења-
нинског пута, асфалтирали 54 улица и 
више од 15 километара атарских путе-
ва, поделили 34 пластеника пољопри-
вредницима, увели најмодернији видео 
надзор који је повезан са полицијом у 
свих 17 основних школа на Палилули. 
Свака беба рођена у 2017. години до-
била је беби колица, сваки ђак првак и 
прошле и ове године комплетан школски 
прибор, сва деца до шест година нового-
дишње пакетиће, пензионери са ниским 
примањима имају бесплатне кућне по-
правке, а више од 8.000 пензионера до 
сада је отишло на излете широм Србије. 
Организовали смо бесплатно пливање 

за ђаке и пензионере на Ташу, као и кур-
севе страних језика за средњошколце 
и бесплатне припремне наставе за ос-
новце. Сада, поред сениор картице за 
пензионере коју је омогућио Град Бео-
град, припремамо и палилулску картицу 
са додатним попустима на територији 
Општине. Организовали смо Културно 
лето на летњој сцени ЦК „Влада Дивљан“ 
и за месец дана око 15.000 грађана при-
суствовало је бесплатним позоришним 
представама, концертима и биоскоп-
ским пројекцијама. Као што видите, за 
ових годину и по дана мог мандата није 
урађено мало ствари, с обзиром на скро-
ман буџет и ингеренције које Општина 
има, међутим, поновићу да увек може и 
мора више, и зато крећемо у Нову годину 
са новим пројектима и плановима.

зом, Прагом и осталим европ-
ским метрополама.

који су најважнији 
пројекти који би требало 
да се ураде у главном гра-
ду у наредним годинама?
- Почели смо Београд на 

води, диван, велики, прелеп 
пројекат који су сви из опози-
ције нападали. Сада, уместо 
ругла у Савамали, имамо пре-
леп део града који сви са по-
носом показујемо гостима и 
пријатељима из иностранства. 
Када буде завршен, овај проје-
кат биће понос Србије и симбол 
Београда. Такође, оно што сма-
трам неопходним и што бих во-
лео да почнемо да реализујемо 
је изградња метроа. Некако сам 
сигуран да ћемо и то завршити 
и немам проблем да то изго-
ворим гласно, иако знам да ће 
се неки смејати. За такве имам 
поруку да се покрију ушима и 
да ћуте и твитују, јер смејали су 
се и председнику Вучићу када 
је показао макету Београда на 
води, а сада шетају Сава про-
менадом. И, најискреније, оно 
што је, по мом мишљењу, један 

од приоритета и мој сан јесте 
увођење канализационе мре-
же у свим насељима у Београ-
ду која је немају. Ту, пре свега, 
мислим на леву обалу Дунава и 
рубна насеља. Ја сам, уз подрш-
ку и помоћ Града, већ почео 
да радим на томе, и Крњача је 
прво насеље које ће добити ка-
нализацију.

и сама општина Пали-
лула, на чијем сте челу, 
требало би да добије ин-
дустријски парк, а очекује 
се  и почетак градње нове 
луке београд. колико ће 
то допринети бољем жи-
воту грађана?
- Много. Добићемо ин-

фраструктуру, опремљено 
земљиште са свим пратећим 
елементима и самим тим мо-
гућност за много нових инвес-
тиција, страних и домаћих. То 
значи упошљавање грађевин-
ске оперативе, нова радна мес-
та, већи стандард и, као коначан 
резултат, бољи живот грађана, 
што је циљ свих нас.

Градоначелник Београ-
да, Синиша Мали, пот-

писао је на Самиту Кине 
и земаља Централне и 
Источне Европе у Будим-
пешти, Споразум о зајед-
ничком спровођењу проје-
кта прераде и одлагања 

отпадних вода из централ-
ног градског подручја, из-
међу Кинеске инжењерске 
машинске корпорације и 
Града Београда, као и Уго-
вор о пројекту изградње 
топлодалековода Обрено-
вац – Нови Београд.

„Ово су историјски уго-
вори за Београд, на ове 
пројекте чека се деценија-
ма. За депонију у Винчи 
потписан је уговор са ја-
панско-француским кон-
зорцијумом „Суез - Иточу“, 
који ће у другој половини 
следеће године кренути да 

гради постројење за прера-
ду комуналног отпада. От-
падне воде у потпуности 
иду у Саву и Дунав, што је 
неприхватљиво, и Београд 
је један од ретких градо-
ва који немају фабрику за 
пречишћавање отпадних 

вода. Захваљујући овом 
уговору, њена изградња 
почеће у другој половини 
следеће године. Пројекат 
топлодалековода, чија 
реализација, такође, по-
чиње у другој половини 
2018. године, донеће ве-
лике уштеде „Београдским 
електранама”. Топлу воду 
коју производи ТЕНТ у Об-
реновцу користићемо за 
грејање у Београду и тако 
ћемо годишње уштедети 
40 милиона евра“, каже 
градоначелник Синиша 
Мали.

   градња постројења за прераду 
   комуналног отпада
   Фабрика за пречишћавање 
   отпадних вода
   Топловод од ТенТА 
   до новог београда

историјски уговори 
за београд

Градоначелник Синиша Мали потписује уговоре у Будимпешти
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На изборима за савете мес-
них заједница у Крушевцу, 
одржаних 10. децембра 2017. 
године, на гласање је изашло 
17.516 грађана, што је 16,42 од-
сто од укупног броја уписаних 
бирача. Укупно се пријавило 
915 кандидата за чланове мес-

них одбора, који чине савете 
месних заједница, од тога 730 
из редова Српске напредне 
странке, а 185 из других по-
литичких опција: СПС, ДС, ЈС, 
ДЈБ, Народне странке и самос-
тални кандидати.

За чланове савета месних 

По т п р е д с е д н и к 
Главног одбора 
СНС, Марко Ђурић, 

учествовао је у Пекин-
гу на конференцији 
„Комунистичка пар-
тија Кине у дијалогу са 
светским политичким 
партијама“, коју је от-
ворио Си Ђинпинг, 
генерални секретар 
Комунистичке партије 
Кине и председник 
Народне Републике 
Кине. 

На тродневном ску-
пу, окупило се више 
од 600 представника 
око 200 партија, из 
120 држава, а реч је о 
првом међународном 
догађају на високом 
нивоу у организацији Ко-
мунистичке партије Кине, 
након недавно одржаног 
19. Националног конгре-
са. Ђурић се на маргинама 
скупа састао са Шен Бејли, 
помоћницом министра 
за међународне односе 
Централног комитета КП 
Кине, и захвалио се на до-
следној подршци КП Кине, 
кинеске државе и народа 
територијалном интегри-
тету и суверенитету Ср-
бије, и истакао да Србија, 
са своје стране, доследно 
подржава политику „једне 
Кине“. Истакао је и значај 
подршке коју Кина пружа 
нашем региону и прибли-
жавању држава кроз ини-
цијативу „Један појас - је-
дан пут“. 

Саговорници су се сло-
жили да су односи две 
партије, државе и  народа 
традиционално блиски и 
пријатељски и нераскиди-
во повезани истим вред-

ностима и погледима на 
свет. Ђурић је високој 
представници КП Кине 
уручио писмо председника 
Републике Србије и лидера 
СНС, Александра Вучића, 
председнику НР Кине и ге-
нералном секретару Кому-
нистичке партије Кине, Си 
Ђинпингу. 

Вучић у писму, између 
осталог, у име грађана Ср-
бије, у име СНС и у своје 
име честита Си Ђинпингу 
поновни избор за генерал-
ног секретара Централног 
комитета КП Кине и изра-
жава жеље за великим ус-
пехом у годинама које до-
лазе.

„Ваш поновни избор за ге-
нералног секретара ЦК КП 
Кине представља, не само 

сигурну гаранцију развоја 
Ваше земље и остваривања 
кинеског сна, него и допри-
нос очувању стабилности и 
мира у свету“, стоји у писму 
председника Вучића. 

Вучић је у писму иста-
као да потпуно подржава 
залагање Си Ђинпинга за 
успостављање новог моде-
ла међународних односа и 
изградњу заједничке бу-
дућности. 

„Српски народ Вам је 
изузетно захвалан на 
пријатељству и драгоце-
ној подршци коју нам Кина 
пружа по питању пошто-
вања суверенитета и те-
риторијалног интегритета 
Републике Србије, што је 
конкретан показатељ прин-
ципијелности и дослед-
ности Ваше земље и Вашег 
личног залагања за прин-
ципе мира, стабилности и 
поштовања међународног 
права”, наводи се у писму 
председника Вучића. 

У Општини Уб, 10. децембра 2017. го-
дине одржани су избори по већинском 
систему за савете 16 месних заједница.  
Српска напредна странка освојила је 
све мандате у МЗ Вукона (3 од 3), МЗ 
Калиновац (3 од 3), МЗ Бргуле (7 од 7), 
МЗ Докмир (3 од 5), МЗ Звиздар (5 од 

5), МЗ Кожуар (5 од 5), МЗ Мургаш(3 од 
3), МЗ Руклада (3 од 3), МЗ Врховине 
(3 од 3), МЗ Памбуковица (9 од 9),  МЗ 
Кршна Глава (3 од 3), МЗ Таково (7 од 
7), МЗ Тврдојевац (2 од 3), МЗ Гвозде-
новић (3 од 3), МЗ Трлић (7 од 7), МЗ 
Уб (9 од 9).

Пекинг
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Ђурић уручио писмо председника 
Вучића за председника си Ђинпинга
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На локалним избори-
ма одржаним 24. де-
цембра у Пећинцима, 

Мионици, Неготину, Костол-
цу, Српска напредна странка 
остварила је убедљиве победе.

Коалиција СНС- СПС у 
Пећинцима освојила је 79 
одсто, у Мионици, где је 
СНС изашла самостално, ос-
војила је 66 одсто, листа СНС-
СПС у Неготину је добила 
71 одсто, а у Костолцу 63 од-
сто гласова грађана. 

„Ови резултати пока-
зују да се бринемо и за сиро-
машне крајеве наше земље. 
Показали смо да нам је стало 
до сваког места у Србији, док 
се други боре само за Бео-

Дарко Глишић, председ-
ник ИО СНС, посетио је 
Повереништво ОО СНС 
Неготин, где се обратио 
члановима странке, кан-
дидатима за одборнике у 
будућем локалном парла-
менту, координаторима и 
бројним активистима.

„Као најодговорнија и 
најозбиљнија странка мо-
рамо уложити максимал-
не напоре како би живот 
грађана у Неготину био 
бољи и функционалнији. 
Основно питање које треба 
решавати је отварање но-

вих радних места, чиме би 
се решио један од највећих 
проблема, незапосленост. 
Тиме би се зауставио даљи 
одлив становништва, који 
је карактеристичан за Не-
готинску крајину. У идућој 
години грађани могу оче-
кивати из републичког 
буџета значајнија улагања 
у путну инфраструктуру”, 
истакао је Глишић на са-
станку, током којег су га 
присутни упознали са си-
туацијом и највећим про-
блемима у Општини Него-
тин.

Показали смо да нам је стало 
до сваког места у србији

Пећинци 79%

МионицА 66%

негоТин 71%

косТолАц 63%

град. Не могу да идем пред 
Макрона и Путина, а да ка-
жем да немам поверење или 

да нисмо најснажнији поје-
диначно у Мионици, Костол-
цу, Пећинцима...“, рекао је 

председник Вучић на конфе-
ренцији за новинаре која је 
организована у седишту СНС, 
након затварања биралишта и 
добијања прелиминарних ре-
зултата, а том приликом добре 
резултате честитао је и СПС-у, 
СРС-у и ДС-у.

Према његовим речима, Срп-
ска напредна странка наста-
виће са континуитетом марљи-
ве, одговорне политике.

„Овакве резултате  у Србији 
нико никада није постизао, 
пропорционално гледано. Да 
имате такву конкуренцију у 
СПС и СРС и ДС, и освојите 
66 одсто у Мионици... Јесам 
задовољан, ово нису бројеви 
о којима смо некад причали, 
говорили смо о 35 одсто. Из-
гледа да смо нешто и добро 
урадили и мораћемо тако и 
убудуће да бисмо оправда-

ли ове бројеве. То је обавеза 
више, одговорност више. Бо-
рићемо се још више за грађа-
не Србије“, закључио је пред-
седник Вучић, који је подву-
као и да Војводина постаје 
снажно упориште СНС.

исТоријски 
усПех у ПреШеВу

на локланим изборима 
у Прешеву, јединствена 
српска листа прешла је 
цензус и освојила 5,2 од-
сто гласова, односно два 
одборничка мандата у 
локалном парламенту. То 
је велики успех када се 
зна да је етничка струк-
тура у Прешеву таква да 
Албанци чине 98 одсто, 
а срби два одсто станов-
ништва.
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На изборима за са-
вете месних заједни-
ца у Шапцу, кандида-
ти Српске напредне 
странке освојили су 
убедљиве победе. 

Петковица 6 од 7 
мандата, Бела Река 7 
од 7 мандата, Слеп-
чевић 7 од 9 мандата, 
Шипурске Ливаде 10 
од 11 мандата.

заједница, од укупно 517 кан-
дидата који се бирају, по до-
бијеним резултатима из свих 
месних одбора унутар месних 
заједница, Српска напредна 
странка освојила је 509 места 
у оквиру 54 месне заједнице 
или 98,45 одсто.

Дарко Глишић и Лука Петровић 
у разговору са актвистима на 

трибини у Неготину

Марко Ђурић и Шен Бејли
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62. лучАни 
сабор у Вичи
Активисти ОО СНС Лучани 

учествовали су у организацији Са-
бора у селу Вича, познате туристич-
ке манифестације у Драгачеву, која 
промовише традицију, музику и 
специјалитете нашег краја.

63. бАТочинА
стипендије ђацима, 
студентима и спортистима
Редовно одржавамо састанке 

ОО СНС Баточина и месних одбо-
ра. Активисткиње Уније жена раз-
говарале су са грађанима и делиле 
„СНС Информатор“. Oдобрено је 
170 захтева пољопривредних про-
извођача за субвенције. У школ-
ској 2017/2018 години доделиће 
се шест ученичких и шест студент-
ских стипендија, као и три стипен-
дије врхунским спортистима.

64. рАчА
нови бунар за 
водоснабдевање
Завршена је градња и опремање 

новог бунара, уз помоћ Канце-
ларије за управљање јавним ула-
гањима. Издашност бунара већа 
је од 10 литара у секунди, што ће 
омогућити стабилно водоснабде-
вање. Започета је реконструкција 
два километра пута Рача - Бошња-
не и 1,2 километра пута Вишевац - 
Поповић. Расписана је јавна набав-
ка за саобраћајну сигнализацију на 
најкритичнијим раскрсницама.

65. ВрњАчкА 
бАњА
балон хала у отроцима
Свечано је отворена дугоочеки-

вана балон хала у Отроцима поред 
Врњачке Бање, чиме је испуњено 
још једно предизборно обећање 
ОО СНС. Хала је грађена скоро 
две године, површине је 600 ква-
драта и у њој ће моћи да се играју 
рукометне, одбојкашке, утакмице 
малог фудбала и тениски мечеви.

66. ВрШАц
Помоћ за уљмски вртић и 
школу
Савет за буџет и финансије и Са-

вет за пољопривреду ГО СНС Вр-
шац подржали су у Влајковцу осни-
вање Локалне акционе групе, у ок-
виру пројекта сарадње са Устечким 

регионом из Чешке. На иницијати-
ву Уније младих, а уз подршку 1. 
МО, 2. МО и 4. МО, за вртић и шко-
лу у Уљми, који су тешко оштеће-
ни у недавним поплавама, личним 
прилозима активиста прибављени 
су школски прибор, књиге, бојанке, 
пластелин и играчке, а угроженим 
породицама донирани су зимска 
одећа и обућа. Активисти 2. МО 
организовали су представу за децу 

из социјално угрожених породица 
у сали Културног центра у Вршцу. 
Активисти Савета МЗ и МО Сочи-
ца раскрчили су простор на којем 
ће се градити нова капела и по-
секли дивље растиње око кућа у 
којима нико не живи. Чланови МО 
Стража прикупљали су гардеробу 
за социјално угрожене комшије. 
Амбасадорка Македоније Вера Јо-
вановска Типко разговарала је са 
градоначелницом Драганом Мит-
ровић и представницима Нацио-
налног савета македонске мањине 
и Удружења „Вардар”.

68. рАШкА
обнова купатила 
у јошаничкој бањи
Председник Србије Александар 

Вучић био је домаћин председни-
ку Турске Реџепу Тајипу Ердогану, 
током његове дводневне посете 
Србији. Председници Вучић и Ер-
доган састали су се, том приликом, 
са градоначелницима и предсе-
дницима општина Нови Пазар, 

Рашка, Краљево, Сјеница, Тутин, 
Нова Варош, Пријепоље и Прибој. 
На састанку је потписан протокол 
који обухвата реализацију четири 
пројекта, међу којима и рекон-
струкцију парног купатила у Јоша-
ничкој бањи. Меморандум о разу-
мевању потписали су председник 
Општине Рашка Игњат Ракитић и 
директор Генералне дирекције за 
задужбине Турске др Аднан Ертем.

69. бујАноВАц 
Подела „снс информатора“
Чланови ОО СНС Бујановац 

разговарали су са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“, а на 
састанцима ОО договорене су бу-
дуће активности.

70. ћићеВАц
инфрастуктурни радови
Захваљујући Влади РС и Путе-

вима Србије, који су обезбедили 

финансијска средства, одвијају се 
бројни инфраструктурни радови. 
Раде се тротоари у дужини од 2,5 
километара од Лучина до Ћиће-
вца, асфалтиране су три улице у 
Ћићевцу и реконструисан је пут 
у Мрзеници и Лучини. Чланови 
Правног савета и Савета за здрав-
ство ОО помагали су суграђанима 
у решавању проблема.

71. горњи 
МилАноВАц
Подстицаји за пољопривреду
Председник Општине Дејан 

Ковачевић уручио је 125 угово-
ра о додели подстицајних сред-
става у пољопривреди. Почиње 
реконструкција Опште болнице. 
Министар Бранислав Недимо-
вић разговарао је са челницима 
Општине о подстицајним мера-
ма, системима за противград-
ну заштиту, осигурању, ИПАРД 
фондовима, а посетио је и Сајам  
пољопривреде. У 2017. години 
асфалтирани су путеви у 21 мес-

ној заједници, а некатегорисани 
путеви градили су се у односу 3:1. 
Укупно је урађено 24.431 метар 
саобраћајница.

72. инЂијА
ускоро енегрија из биомасе
Општина Инђија, у сарадњи 

са ДЗ, обележила је Међународ-
ни дан борбе против дијабете-
са превентивним здравственим 
прегледима за суграђане. Чла-
нови МО Марадик, Савета МЗ 
Марадик и мештани овог места 
уредили су двориште код Дома 
културе и саму бину, која је про-
пала због раније лоше изведе-
них радова. Одржана је трибина 
посвећена спречавању насиља 
према женама, у оквиру кампање 
„16 дана активизма борбе против 
насиља над женама“. Општи-
на Инђија добила је средства 
Програма УН развој (УНДП) за 
увођење система енергетског 
менаџмента и коришћење биома-
се за производњу енергије.

73. коВин 
највећи ветропарк на 
западном балкану
Европска банка за обнову и раз-

вој и Међународна финансијска 
корпорација обезбедиће зајам 
од 215 милиона евра за изградњу 
ветропарка „Чибук 1“, највећег 
пројекта те врсте на западном 
Балкану. Општина је обезбедила 
средства за самозапошљавање, 
расписани су јавни позиви за оба-
вљање стручне праксе и јавних 
радова. На Сајму запошљавања, 
двадесетак послодаваца пред-
ставило је 270 радних места. У 
току је комасација у Плочици и 
Скореновцу. Чланице Уније жена 
обележиле су Међународни дан 
мушкараца. Правни савет орга-
низује редовна дежурства средом, 
а Савет за здравство уприличио је 
Базар здравља у Баваништу. Ради-
оницама у Ковину, Мраморку, Гају, 
Делиблату и Баваништу, чланице 
Уније жена обележиле су Светски 
дан детета.

74. крАгујеВАц
ламинат на поклон
Чланови МО Шумарице дони-

рали су из личних средстава лами-
нат за учионицу у којој предшкол-
ци похађају наставу, у ОШ „Јован 
Поповић“ у Шумарицама.

75. лАПоВо
реконструкција надвожњака
На иницијативу руководства 

Општине Лапово, радници Пу-
тева Србије реконструисали су 
надвожњак преко ауто-пута Бео-
град-Ниш у Његошевој улици, и 
пресвукли га новим слојем асфал-
та, чиме је уклоњена опасност од 
ударних рупа. У плану је и рекон-
струкција надвожњака преко же-
лезничке пруге Београд-Ниш.

61. сТАрА ПАЗоВА

Посета Миленка јованова
Састанку ОО СНС Стара 

Пазова присуствовао је Ми-
ленко Јованов, потпредседник 
Главног одбора СНС, који је 
говорио о кретањима на поли-
тичкој сцени Србије и био на 
располагању за питања прису-
тних. Први човек СНС-а у Ста-
рој Пазови одржао је састанке 
са чланством МО у свих десет 
места, а посебно се разговарало 
о улагањима у инфраструкту-
ру. Иницијативом општинског 
руководства и ангажовањем 
републичких органа, обез-
беђен је новац за другу фазу 
реконструкције центра Нових 
Бановаца. У току је изградња 
кружне раскрснице на улазу у 

Стару Пазову из правца ауто-
пута. Први потпредседник Вла-
де Ивица Дачић и председник 
Oпштине Ђорђе Радиновић, у 
присуству представника ОЕБС-
а, УНХЦР-а, Делегације ЕУ и 
Комесеријата за избеглице и 
миграције, обишли су радове на 
изградњи зграде у Голубинци-
ма са 30 станова за избегличке 
породице. Општина гради и 30 
кућа за ромске породице. Зах-
ваљујући сарадњи са Управом 
за капитална улагања АПВ, до-
бијен је део средстава за водо-
водну мрежу у Војки. Министар 
Зоран Ђорђевић отворио је 
Сајам привреде, који је окупио 
више од 150 излагача.

67. соМбор 
Помоћ старим и болесним суграђанима

ГО СНС Сомбор био је домаћин Миленку Јованову, потпред-
седнику Главног одбора СНС. Више од 40 вредних активиста ГО 
уредило је болнички круг. Активисти МО Бачки Моноштор пома-
жу болесним мештанима у обављању кућних послова. Активисти 
МО Кљајићево почистили су лишће око кућа старих и болесних 
мештана, а у центру села уредили су простор око споменика.

На позив Уније младих 
Српске напредне странке, 

делегација омладине Европске 
народне партије (YEPP) бора-
вила је у тродневној посети 
Београду, током које је одржа-
на седница Савета омладине 
YEPP-а. Током посете Србији, 
делегација YEPP-а састала 
се са председником Србије 
и Српске напредне странке 
Александром Вучићем, мини-
стром за европске интеграције 
и интернационалним секре-
таром СНС Јадранком Јок-
симовић, као и са народним 
послаником и чланом Пред-
седништва СНС Владимиром 
Орлићем.

Омладина Европске наро-

дне партије из-
разила је пуну 
подршку Срп-
ској напредној 
странци на пред-
стојећим избори-
ма за Скупштину 
града Београ-
да, нагласивши 
важност већег 
учешћа младих у 
политичком жи-
воту, унапређи-
вања сарадње, 
размене људи и 
искустава, као 
и даљем јачању 
партнерских од-
носа у оквиру ев-
ропске породице 

народњачких партија.
Делегација коју је чинило 

око деведесет представника 
омладинских организација 
политичких партија из 30 др-
жава, имала је прилику да се 
упозна са актуелном поли-
тичком ситуацијом у Србији, 
процесом европских интегра-
ција, као и реформама које 
проводи Влада Србије. YEPP 
представља највећу асоција-
цију младих политичара у 
Европи, која окупља 58 омла-
динских организација поли-
тичких партија из 39 земаља 
широм Европе. Унија младих 
СНС је од априла ове године 
пуноправан члан ове органи-
зације.

Народни посланик и пред-
седник Посланичке гру-

пе пријатељства са Белгијом, 
Марко Парезановић, био је 
у тродневној посети Брисе-
лу, где је на позив белгијског 
парламента, предводио деле-
гацију Србије. Том приликом, 
разговарао је са председни-
ком Доњег дома белгијског 
парламента Сигфридом Бра-
кеом и председником Фла-
манског парламента Јаном 
Пумансом.

Парезановић је имао састан-

ке на теме привредне сарадње 
са менаџментом Федерације 
привредних комора Белгије, 
а разговарао је и са Вутером 
Ван Гулком, менаџером Феде-
рације белгијских привредних 
комора и српским конзулом у 
Бриселу Александром Давидо-
вићем.

Посланици су посетили јед-
ну од највећих грађевинских 
фирми „Бесиx“, која је позна-
та по томе што је изградила 
највећу зграду на свету Бурџ 
Калифу. Бесиx је заједно са до-

маћим Енергопројек-
том конкурисао за 
изградњу Кула Тау-
ер у оквиру Београ-
да на води.

„Њима је веома 
стало да граде у Ср-
бији и да, заједно 
са Енергопројектом, 
освојају тржиште 
Источне Европе. Ми-
слим да то партнер-
ство има велику 
перспективу и отвара 
простор за нове пројекте, јер 

они траже партнере и на лока-
лу“, рекао је Парезановић.

Подршка YEPP-а српској напредној странци

Посланик Парезановић са председником 
доњег дома Парламента белгије

Марко Парезановић и Сигфрид Браке

Радослав Марјановић, Никола Ерић, 
Андријанос Ђаноу и Немања Јоксимовић

Председник Александар Вучић и министарка 
Јадранка Јоксимовић са делегацијом омладине 

Европске народне партије
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92. лескоВАц
Асфалт добило 60 улица
ГО СНС Лесковац организовао је поделу 200 садница воћа 

испред нове пијаце. Омладина ГО представила је нови број „СНС 
Информатора“. У Техничкој школи „Раде Металац“ отворена је 
реновирана радионица у којој ће обучавати заваривачи, у оквиру 
пројекта немачког ГИЗ-а и Града. На основу уговора о обављању 
стручне праксе, који су уручени сали СГ Лесковца, прво радно ис-
куство моћи ће да стиче 35 младих људи код 24 послодавца. У 
Злоћудову су асфалтиране две улице, за шта је из градске касе 
издвојено око 4,7 милиона динара. Градоначелник Горан Цвета-
новић подсетио је да је у претходних пет година асфалтирано 60 
улица на територији Града.

77. ноВА црњА
рестаурација породичне 
гробнице јакшића
Представници локалне самоу-

праве учествовали су на Београд-
ским инвестиционим данима, а 
представнице Комисије за родну 
равноправност присуствовале 
су у Београду конференцији на 
тему остваривања политике ро-
дне равноправности на локалном 
нивоу, као и састанку у седишту 
Средњобанатског управног окру-
га. Поводом Светског дана детета, 
активисти ОО обишли су предш-
колске групе и поделили им при-
годне поклоне. Средствима ло-
калне самоуправе и уз помоћ ЈКП 
„8. август“, урађена је прва фаза 
рестаурације породичне гробни-
це породице Ђуре Јакшића. ОО 
редовно одржава састанке и дели 
суграђанима „СНС Информатор“.

78. Шид
ново грејање у сеоским 
школама
У насељу Г2 реконструисан је ко-

шаркашки терен и изграђена је те-
ретана на отвореном. Председник 
Општине Предраг Вуковић оби-
шао је радове на адаптацији сале 
у Културно образовном центру и 
грејања у школама у Гибарцу, Соту 
и Вишњићеву. Активисти МО 2 и 
Удружења „Шидоски Роми“ уре-
дили су парк у насељу Руски двор. 
Чланице Уније жена обележиле су 
Светски дан борбе против дијабе-
теса разговором са грађанима о 
превенцији и здравом начину жи-
вота. Чланови МО 4 прикључили 
су се редовној акцији добровољ-
ног давања крви, а чланови ОО 
поделили су прехрамбене пакете 
социјално угроженим породица-
ма у Привиној Глави. Општина се 
укључила у кампању „16 дана акти-
визма против насиља над женама“, 
а активисткиње Уније жена ОО 
одржале су презентацију „Насиље 
у породици“ у Кукујевцу.

79. лоЗницА
куће за шест младих 
брачних парова
Чланови Савета за популацију, 

бригу о деци и социјална питања 
посетили су Миросаву Аврамовић 
из Јаребица, најстарију мештанку 
Горњег Јадра, и Радомира Нико-
лића, борца са Кошара из Драгин-
ца, и уручили им пригодне покло-
не. На свечаној академији поводом 
30 година рада и 80 година од 
оснивања Вукове задужбине, сао-
пштено је да градоначелник Видоје 
Петровић добитник престижне 
повеље. Потписан је уговор о купо-
вини сеоских кућа за шест младих 
брачних парова. У Омладинском 
центру одржана је јавна расправа о 
нацрту локалног буџета за наредну 
годину. Смањен је број саобраћај-
них незгода на територији нашег 
Града, оцена је са акције „Успори, 

сачувај живот“, током које су чла-
нови Савета за безбедност грађа-
нима делили едукативне флајере. 
Иначе, овај Савет имао је више 
акција, од чишћења канала у Бањи 
Ковиљачи до предавања о безбед-
ности деце на интернету.

80. ПријеПоље
Петиција за изградњу 
сигурне куће
Поводом кампање „16 дана ак-

тивизма против насиља над жена-
ма“, Удружене жене Златиборског 
округа организовале су акције у 
свих десет локалних самоуправа, 
а чланице су у Пријепољу при-
купљале потписе за изградњу 
регионалне сигурне куће за жене 
и децу жртве насиља. Акцију су 
присуством подржали председник 
Општине Драгољуб Зиндовић и 
члан Већа Небојша Жунић.

81. ПеТроВАц 
нА МлАВи
нов котао у топлани
Градска топлана, после готово 

40 година, набавила је нов котао 
на мазут, а обишли су је  предста-
вници локалне самоуправе на челу 
са Гораном Ристићем, замеником 
председника Општине. Председ-
ник Општине Душко Нединић оби-
шао је радове на уређењу корита 
Млаве у циљу спречавања поплава. 
У току је асфалтирање више ули-

ца у Великом Лаолу, а отворен је 
новоизграђени атарски пут у МЗ 
Ћовдин, као и прва пешачко-би-
циклистичка стаза до Каменова.

83. ноВи ПАЗАр
санитетско возило 
са инкубатором
Министри Златибор Лончар 

и Нела Кубуровић уручили су 
кључеве новог санитетског во-
зила, опремљеног инкубатором, 
Здравственом центру. Нови Пазар 
је један од 15 градова који је, уд-
руженим снагама Министарства 
здравља и Министарства прав-
де, средствима прикупљеним од 
опортунитета, добио ову вредну 
донацију. Нових 15 возила марке 
„шкода рапид“ добила је и Поли-
цијска управа из средстава МУП-а. 
Омладина ГО СНС делила је „СНС 
Информатор“, а у оквиру акције 
„Помози комшији“ посетила је 
шесточлану породицу Баловић на 

Рогозни и однела пакет са намир-
ницама. Град Нови Пазар је вели-
ким залагањем директорке Ту-
ристичке организације, Љиљане 
Лешевић, проглашен за изузетну 
дестинацију Европе у конкурен-
цији 26 градова.

84. ТрсТеник
реконструкција висећег 
моста на Западној Морави
На састанку са представници-

ма Немачке развојне банке (КФЕ), 
која је већ урадила један од капи-
талних пројеката - реконструкцију 

водоводне мреже и изворишта 
Прњавор, договорена је комплет-
на реконструкција висећег моста, 
који је уједно и пешачки мост на 
Западној Морави.

86. Прибој 
Замењен кров на школи
Завршена језамена кровног 

покривача на ОШ „Бранко Радиче-
вић“, а почела је градња водовода у 
Годуши. Завичајни музеј из Прибоја 
завршио је ископавање средњове-
ковног града Јагата. Старе уличне 
светиљке замењене су новим, ште-
дљивим ЛЕД сијалицама. У новем-
бру је једно од најудаљенијих села, 
засеок Равни у МЗ Саставци, доби-
ло асфалт. Општина Прибој потпи-
сала је Меморандум о разумевању 
за побољшање енергетске ефикас-
ности са Програмом УН за развој. 
Чланице Уније жена ОО подржале 
су иницијативу за изградњу регио-
налне сигурне куће.

87. Велико 
грАдиШТе
Туристичка манифестација 
„јепуријада“ 
У Тополовнику је одржана 17. 

међународна ловно-туристичка 
манифестација „Јепуријада“, такми-
чење у припремању ловачког гула-
ша од дивљег зеца. Помоћ у органи-
зацији пружили су Општина, ТО, МЗ 
Тополовник... Председник Општине 
Драган Милић обишао је радове на 
завршетку дела пута Затоње - Бис-
купље, који ће омогућити лакши 
приступ Рамској тврђави.

88. жАбАри
увођење гаса
Активисти МО Полатна органи-

зовали су поткресавање растиња 
поред пута, како би обезбедили 
сигурније одвијање саобраћаја. 
Започет је пројекат гасификације 
Општине и за 2017. годину пред-
виђено је да се уради 31 километар.

89. кулА
обележен дан општине
Поводом Дана Општине, одр-

жан је културно-уметнички про-
грам и свечана седница СО Кула, 
на којој су говорили председник 
СО Велибор Милојичић и пред-
седник Општине Перица Виде-
кањић.

90. лАјкоВАц
Први пут стипендије за 
средњошколце
Председник ОО СНС Лајковац 

Владан Костић, заједно са председ-

ником Општине Андријом Живков-
ићем и замеником председника 
Ненадом Џајевићем, обишао је 
свих 10 месних одбора. Општина 
је била домаћин седнице Савета 
Колубарског управног округа, на 
којој се дискутовало о изградњи 
саобраћајнице од Иверка до петље 
у Непричави и повезивању Лај-
ковца на водоводни систем Стубо 
- Ровни. Ради се фекална канали-
зација у МЗ Јабучје и завршавају 
радови на канализацији у МЗ Ру-
брибреза. Такође, у МЗ Ратковац 
креће асфалтирање пута за засеок 
Бркићи, а саниране су ударне рупе 
у свим МЗ. Дом здравља је орга-
низовао бесплатне превентивне 
прегледе. Културни центар „Хаџи 
Рувим“ организовао је у два навра-
та хуманитарно књижевно вече, а 
прикупљена средства донирана су 
за лечење Душице Илишевић из 
Ваљева. Општина је потписала уго-
воре за откуп сеоских кућа са окућ-
ницом како би се решило стамбено 
питање за девет избегличких поро-
дица. Председник Живковић при-
мао је грађане у свом кабинету, а 
Општина је донела одлуку да први 
пут стипендира средњошколце. 
Одржана је трибина „Зауставимо 
насиље, оснажимо жене“, у орга-
низацији омладине ОО.

91. бАчки 
ПеТроВАц
Промоција најбољих ученика
Потписан је уговор за рехабили-

тациjу коловоза од Бачког Петровца 
до Кулпина, а средства је доделила 
Управа за капитална улагања АПВ. 
Као и сваког месеца, председник 
Општине Срђан Симић угостио је 
младе спортисте и таленте. Општи-
на се укључила у пројекат „Учим+ 
Знам=Вредим“ и промовисала нај-
боље ученике на билбордима. Де-
легација Општине обишла је радове 
на раскрсницама улица Хвјездосла-
вове и 14. ВУСБ, и Партизанске и 

Новосадске, као и ново аутобуско 
стајалиште код Врбаре, три пешач-
ка острва и мост на Бегеју који се 
комплетно реконструише. Органи-
зована је смотра зимске службе и 
проверена спремност механизације. 
Савет за безбедност саобраћаја ре-
ализовао је едукацију за матуранте, 
а предавања су држала лица са ин-
валидитетом која су инвалидност 
стекла у саобраћајним незгодама. 
Одржане су трибине на којима је 
било речи о енергетској ефикас-
ности и о књизи „Пут ка успеху“. На 
изборима за савете МЗ, кандидати 
СНС освојили су у Бачком Петровцу 
13 места, а у Маглићу свих 15 мес-
та. Здравствени савет и Унија жена 
ОО подржали су акцију прегледа 
шећера у крви, мерења притиска и 
ултразвучног прегледа абдомена. 
Чланови МО Маглић очистили су 
лишће из дворишта предшколске 
установе и банкине у главној улици.

93. АлибунАр  
градња две капеле
Општина Алибунар обезбеђује 

материјалну подршку студентима. 
Почиње градња две капеле у Вла-
димировцу, на гробљима Селеушки 
пут и Колонија, а креће и асфалти-
рање пута Владимировац - Девојач-
ки Бунар. Активисти МО Банатски 
Карловац и МО Владимировац ор-
ганизовали су пошумљавање пар-
кова у својим местима, а чланови 
МО Алибунар уредили су пешачку 
стазу код дупле кривине према Ба-
натском Карловцу, чиме се побољ-
шава безбедност у саобраћају.

94. ВрбАс 
улагање у систем грејања
Влада Србије је из буџетских 

резерви издвојила 60 милиона ди-
нара за ЈКП „Стандард“ како би се 
решио проблем са старим котлар-
ницима и дотрајалим топловоди-
ма. У блоковима 18 и Сава Коваче-
вић инсталиране су нове експан-
зионе посуде. ТО учествовала је 
на Данима Војводине у Бањалуци 
и на Међународном сајму туризма 
и сеоског туризма у Крагујевцу, 
где је представила своје туристич-
ке потенцијале. Општина је орга-
низовала промоцију књиге „Пад 
ноћног сокола“, која сведочи о 
обарању авиона Ф-117А.

95. бАч 
уговори са четири банке
Активисти МО Вајска уређивали 

су гробље, језеро, Дом пензионе-
ра, пијацу и парк. Свечаном акаде-
мијом, уз пригодан културни про-
грам, обележен је Дан ослобођења 
Бача. На изборима за Савет МЗ 

Вајска, листа предвођена СНС-ом 
освојила је свих 13 места. Потписани 
су уговори о доградњи ПУ Колибри, 
уређењу атарских путева, адап-
тацији уличне расвете и наставку 
реконструкције Улице братства и је-
динства. Општина наставља са до-
делом ауто-седишта за бебе. За за-
послење у фирми „Делфај“ из Новог 
Сада влада велико интересовање 
Бачана, због чега је у организовано 
неколико презентација њеног рада. 
Председник Општине Борислав 
Антонић потписао је уговоре о са-
радњи са четири пословне банке 
за субвенционисање краткорочних 
пољопривредних кредита. Унија 
жена ОО, поводом Светског дана 
борбе против дијабетеса, подржа-
ла је акцију мерења шећера у крви 
и поделу едукативних флајера ве-
заних за превенцију, а њене члани-
це учествовале су у организацији 
манифестације „Културом против 
насиља“.

96. АлексАндроВАц
Подела „снс информатора”
Активисти нашег ОО разгова-

рали су са грађанима и делили 
„СНС Информатор“. Одржали смо 
састанке у више села Горње Жупе 
о могућностима формирања но-
вих МО и ојачавању постојећих. 
Активно радимо на формирању 
савета, који ће радом унапредити 
активности странке.

97. АрАнЂелоВАц
смањење незапослености
Председник Александар Вучић 

посетио је Средњу техничку школу 
„Милета Николић“ и истакао важ-
ност увођења дуалног образовања 
и превенције вршњачког насиља. 
Општина је издвојила више од 25 
милиона динара за субвенције и 
другу помоћ пољопривредници-
ма. Према подацима из септембра 
2017. године, евидентирано је 
4.810 незапослених лица, док је у 
истом периоду 2016.било 5.261 не-
запослених. Председник Општине 
Бојан Радовић потписао је уговоре 
са шест избеглих лица којима су 
додељене монтажне куће. Наста-

вљено је асфалтирање широм 
Општине, а обавља се и испорука 
камена, светиљки, постављање 
атарских путева и пешачких стаза у 
селима. Започето је чишћење водо-
тока реке Кубршнице, замењени су 
керамика и санитарије у тоалетима 
у ОШ „Љубомир Љуба Ненадовић“ 
у Раниловићу. НСЗ организовала 
је Сајам запошљавања на којем су 
23 послодавца понудила више од 
130 радних места. Oпштина се при-
кључила акцији „16 дана активизма 
против насиља на женама“. Савет 
за безбедност саобраћаја спро-
води обуку за правилну употребу 
безбедносних седишта за децу. 
Општина је организовала мани-
фестацију „Искорачи и ти“, коју је 
покренуло Министарство омлади-
не и спорта. 

99. коВАчицА 
ново санитетско возило
Дом здравља добио је ново са-

нитетско возило, чије кључеве је 
уручио министар Зоран Ђорђевић, 
а добиће и нови рендген апарат 
и дечију стоматолошку ордина-
цију. Приводе се крају радови на 
фабрици воде, одакле ће се снаб-
девати цела Ковачица. Председник 
Општине Милан Гарашевић, руко-
водилац одељења за друштвене де-
латности и помоћница председника 
уручили су свим првацима ђачке 
ранчеве. Активисти МО Дебељача 
прикупљали су обућу, одећу и на-
мирнице за најугроженије мештане. 
Апарат за мерење густине костију 
обилази све амбуланте у Општи-
ни како би свим суграђанима било 
омогућено да провере ризик од ос-
теропорозе. У току је гасификација 
свих насеља, вредна 1,56 милијарди 
динара, а сама инфраструктура је 
предуслов за стварање радних зона, 
довођење инвеститора и отварање 
радних места.

100. сВилАјнАц
разговори са 
пољопривредницима 
Редовно одржавамо састанке ОО 

и планирамо акције за бољи живот 
грађана. Председник ОО СНС Бра-

нислав Маринковић указао је да је 
неопходно обратити пажњу на мо-
гућности које пружа Министарство 
пољопривреде како би се кроз суб-
венције подстакли пољопривредни-
ци да побољшају производњу. Ма-
ринковић је присуствовао састанку 
МО Гложане на којем је било речи 
највише о пчеларству, док се на са-
станку МО Радошин разговарало о 
проблемима у воћарству.

101. жАбАљ
Важност превенције
У организацији Савета за здрав-

ство и Уније жена ОО, обележен је 
Светски дан борбе против дијабете-
са поделом едукативних флајера на 
тему важности превенције болести 
и подршком акцији мерења шећера 
у крви, а обележен је и Светски дан 
борбе против ХИВ АИДС.

102. ноВи бечеј
Почела санација 
напуштених копова
Потпредседник Главног одбора 

СНС, Миленко Јованов, посетио је 
ОО СНС Нови Бечеј и захвалио се 
руководству и члановима на допри-
носу успесима странке. У оквиру 
наставка реконструкције водовода, 
у току су радови у Радничкој улици. 
Започела је санација напуштеног 
копа у Новом Бечеју, а радови се за-
тим настављају у Куману. Већ дуго 
година ученици нижих одељења 
ОШ „Јосиф Маринковић“ из Новог 
Села имају организован превоз до 
школе, а од јануара следеће године, 
током зиме, биће организован пре-
воз и за ђаке виших одељења. Завр-
шена је фасада Житног магацина у 
Новом Милошеву, завршава се об-
нова Дома културе у Новом Бечеју, 
а почела је реконструкција некада-
шње Турско-бечејске штедионице. 
На захтев грађана, МЗ Нови Бечеј, 
насипањем ломљеног црепа, омо-
гућила је привремену проходност 
у улицама Петра Кочића, Арачкој и 
Грмечкој, док се не пронађу сред-
ства за трајно решење. Основни 
суд у Бечеју, са судском јединицом 
у Новом Бечеју,  у сарадњи са ло-
калном самоуправом, организовао 
је јавни час за средњошколце на 
тему препознавања и спречавања 
насиља у породици. Захваљујући 
јавним радовима, у МЗ Кумане из-
бетониран је паркинг испред Дома 
пензионера, испред вртића поста-
вљене су шошке за бицикле, окре-
чен је део школске зграде, уређена 
зграда ФК „2. октобар“... У оквиру 
конкурса „Заједници заједно“, Нови 
Бечеј је од компаније НИС добио 
средства за увођења грејања у салу 
Дома културе у Бочару.

82. лебАне
Посета центра
 за едукацију

Наш одбор посетили су Ми-
лан Стевановић и Војкан Ву-
кићевић из Центра за едука-
цију, пружајући пуну подрш-
ку у раду новоизабраном ру-
ководству Општине Лебане и 
Повереништву ОО.

98. ВлАдиМирци
Постављене две трафостанице
Постављене су две трафостанице у селу Бељин на магистрал-

ном путу Шабац - Обреновац, чиме мештани добијају бољи напон 
струје. У току је чишћење уличних светиљки од корозије и фарбање 
заштитном бојом, а планира се замена стубова који не раде и заме-
на постојећег осветљења ЛЕД расветом. Донета је одлука о додели 
студентских стипендија у школској 2017/18 години. У организацији 
КУД „Диша Атић“ и локалне самоуправе, одржан је концерт пово-
дом Дана Општине.

85. субоТицА
одећа и обућа за угрожене породице

Становници МЗ Пешчара, волонтери и активисти МО Пешчара 
прикупили су значајну количину одеће, обуће и школског прибора 
за социјално угрожене породице.

76. ноВи кнежеВАц
Против насиља над женама
ОО СНС Нови Кнежевац, поводом Међународног дана 

борбе против насиља над женама, организовао је акцију 
поделе флајера у центру града, у оквиру које су грађани 
позивани да присуствују предавању на ову тему.

Градоначелник Цветановић на отварању 
реновиране радионице у Техничкој школи
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грАд беогрАд
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ПАНОРАМА
                                      103. беогрАд

разговор са грађанима
Сваке среде у просто-

ријама Градског одбора Бе-
оград СНС (Булевар Војво-
де Мишића 41а), од 15 до 17 
часова, народни посланици 
и одборници СГ Београда, 
разговарају са грађанима о 
њиховим потребaма, при-
медбaма, сугестијама. Ве-
лики број проблема наших 
суграђана успешно је ре-
шен. Такође, служимо и као 
саветодавни орган који их 
усмерава на оног ко је над-
лежан за њихов проблем, а 
помажемо и у писању допи-
са, молби, захтева.

104. бАрАјеВо
реконструкција и асфалтирање улица

ЈКП „10.октобар“ прошири-
ло је возни парк куповином ками-

она „ивеко“. Подељене су нове канте 
за смеће домаћинствима у насељу Требеж и 

дуж Рипањског пута. Локални путеви пресвлаче 
се рециклираним асфалтом. Такође, почела је рекон-

струкција регионалног пута од Барајева према Бељини. 
У парку испред Општине, откривен је споменик 

палим ратницима од 1912.до 1999. године, 
на иницијативу Удружења бораца ос-

лободилачких ратова.

105. ВождоВАц

обнова свечане и прес сале у Шумицама
Реконструисане су свечана и 

прес сала „Вождовачког центра 
Шумице”, а затим је одржана из-

ложба ликовних радова ученика 
ОШ „Јајинци“. На Сајму запошља-
вања, 33 компаније понудиле су 

више од 600 радних места. Одбор-
ници СО Вождовац одрекли су се 
накнада и 275.000 динара дони-
рали Центру за заштиту одојчади, 
деце и омладине „Јован Јовановић 
Змај“. Министар др Небојша Сте-
фановић учествовао је на трибини 
„Зауставимо насиље! Оснажимо 
жене“. Дом здравља се прикључио 
акцији бесплатних превентивних 
прегледа. Обновљена је амбулан-
та у Прњавору, а следи и рекон-
струкција ДЗ у Рипњу. Урађено 
је осам километара водовода на 
Крагујевачком и Тимочком путу, а 
асфалтирано је 50 некатегориса-
них путева и постављено 20 ауто-

буских стајалишта. Реконструише 
се регионални пут Рипањ-Бараје-
во. Завршава се прва фаза из-
градње Јелезовачког колектора, а 
становници Мале Утрине прикљу-
чени су на канализациону мрежу. 
Комплетна реконструкција гараже 
у Медаковићу 2 обезбедиће 140 
паркинг места. У недавно асфал-

106. ВрАчАр
сајам запошљавања за особе са 
инвалидитетом

тираној Улици првој у Кумодражу 
1, постављене су рампе за лица са 
посебним потребама. Асфалтира-
на је и Брђанска, у делу код Липо-
вачког пута. Осветљен је парк по-
ред зграде Општине. Изграђено је 
дечије игралиште у улицама Дра-
гице Кончар и Љубе Вучковића. 
Општина је обезбедила излете 
за најстарије суграђане. ОЕБС је 
похвалио Општину Вождовац за 
едукацију о борби против поро-
дичног насиља. Организује се 
едукација за све представнике 
скупштина станара о примени 
новог Закона о становању и одр-
жавању зграда. Екопатрола ГО 
Вождовац и ЈКП „Градска чис-
тоћа“ уклонили су вишегодишње 
растиње код вртића „Љоља“ и 
уредили простор у Улици Јована 

Бијелића и у Кумодражу 2. Унија 
жена ОО обележила је Међуна-
родни дан борбе против насиља 
над женама поделом картица са 
СОС телефонима. Чланови Савета 
за избегла лица ОО сваког месеца 
из личних средстава помажу со-
цијално угрожене породице. МО 
Горњи Вождовац организовао је 
бесплатне часове енглеског јези-
ка. Чланови Савета за расељена 
лица посетили су суграђане у не-
формалном колективном центру. 
МО Браћe Јерковић и Унија жена 
уручили су помоћ из личних сред-
става у виду гардеробе, обуће и 
слаткиша штићеницима Дома за 
децу без родитељског старања. 
Настављене су радионице „Стари 
занати“ и дружења у организа-
цији Уније пензионера.

Одржана је промоција проје-
кта „Бебирон“ и друга триби-
на о регистрацији стамбених 
заједница и примени новог За-
кона о становању и одржавању 
зграда. ГО Врачар организује 
бесплатне излете за најста-
рије суграђане, као и трибине 
о очувању здравља, музичке 
трибине, рекреативно пливање, 
акваџим, вежбе у СРЦ Врачар, 
бесплатне ситне поправке... У 
Општини Врачар одржана је 
презентација програма „Вртић 
спортић“са фокусом на превен-
цију дегенеративних промена 
на кичми и стопалима, и спре-
чавању гојазности. У сарадњи 
са НСЗ, организован је Сајам 
запошљавања за особе са инва-
лидитетом. У току је адаптација 

објекта МЗ Цветни трг који ће 
бити претворен у клуб за ста-
ра лица при Геронтолошком 
центру. Представници Центра 
за едукацију СНС одржали су 
мотивационо предавање.

Чланице МО Калуђерица 
3, у сарадњи са Унијом жена 
ОО, прикупиле су гарде-
робу за кориснике Сигурне 
куће у Раковици. Активисти 
МО Калуђерица поделили-
су огревно дрво социјално 
угроженим породицама, а 
за породицу Станковић из 
Бегаљице прикупљена су 
средства да се измири дуг 
за струју. Градски менаџер 
Горан Весић и председник 
Општине Драгољуб Симо-
новић обишли су радове 
на асфалтирању Улице Милите 
Церовца у Врчину и Београдске у 
Дражњу. Реконструисани су пут 
и тротоар на Смедеревском путу, 
а реконструише се и пут између 
Пудараца и Умчара. Посетили смо 
зграде некадашње Земљораднич-
ке задруге и Фабрике за прераду 

воћа, у оквиру програма Владе за 
подршку равномерном регионал-
ном развоју Србије. Пилот проје-
кат „До успеха, заједно“, кроз који 
ће ђаци петих разреда слободно 
време испуњавати спортским и 
едукативним активностима, пред-
стављен је у ОШ „Свети Сава“ у 
Врчину. 

107. гроцкА
гардероба и дрва за 
најугроженије

109. ЗВеЗдАрА
Подељено 50 аутоседишта

Градоначелник Синиша Мали 
обишао је радове на згради у 
Улици Живка Давидовића, у 
којој ће се налазити Прихва-
тилиште за децу и омладину. 
Организовано је чишћење прос-
тора око вртића „Облачак“ у 
ВМЛ и Мокролушког гробља. 
Завршава се асфалтирање Цве-
танове ћуприје, испред новог ДЗ 
у Босанској улици обележени су 
пешачки прелази и хоризонтал-
на сигнализација. ГО Звездара, 
преко Градског секретаријата 
за саобраћај, а на иницијативу 
грађана, обезбедила је сфер-
на огледала на две локације у 
Улици Владимира Митровића. 
Председник ГО Звездара Милош 
Игњатовић и Јасмина Милоше-
вић, в.д. директора Агенције за 
безбедност саобраћаја, додели-
ли су 50 аутоседишта за бебе. 
Одржано је 14. Позориште Звез-
дариште. Активисти ОО одаз-
вали су се иницијативи грађана 
за покретање петиције с циљем 

решавања питања амбуланте и 
клуба пензионера на Коњарни-
ку, и преусмеравање аутобуских 
линија 74, 35 и 25П. Чланови ОО 
очистили су велики парку Ми-
ријевском венцу.

108. ЗеМун

разговор са грађанима у Плавим хоризонтима
За најстарије суграђане и овог месеца орга-

низовани су излети, помоћ при добијању зе-
мунске и сениорске картице, као и акција „Сат 
разговора за најстарије“ са председником 
Општине Земун. Градоначелник Београда 
Синиша Мали и председник ГО Земун Дејан 
Матић обишли су насеље Плави хоризонти и 
разговарали са грађанима о инфраструктур-
ним и комуналним проблемима. На иниција-
тиву грађана, уклоњене су дивље депоније у 
Батајници и Угриновцима, а почели су и при-
премни радови за градњу паркинга на почет-
ку Првомајске улице. Настављени су радови 
у Синђелићевој улици на Гардошу. Положен 
је камен темељац за изградњу 270 социјалних 

станова у Камендину, за избегличке породи-
це. Савет за безбедност ГО Земун, у сарадњи 
са ПС Земун, Ватрогасно-спасилачком једи-
ницом, ДЗ Земун, а уз подршку Мисијe ОЕБС 
и Банкe „Societe Generale“, организовао је 
прво предавање за основцеу оквиру пројекта 
„Петарде нису играчке”. Такође, настављен 
је пројекат превенције вршњачког насиља и 
организован је и округли сто „Нови закон о 
спречавању насиља у породици - изазови у 
пракси“. Свечано је обележен Дан Општине 
Земун. Активисти ОО СНС Земун свакоднев-
но разговарају са грађанима, а чланови МО 
Галеника очистили су смеће и лишће на при-
лазу школи и вртићу.

110. МлАденоВАц
одштета због града
За 48 воћара из Дубоне, који су претрпели велику штету од града, уру-

чена су одштетна решења у укупном износу од 10.540.000 динара. Са-
станку је присуствовао Милосав Миличковић, државни секретар МУП-у и 
члан Републичког штаба за ванредне ситуације, а пољопривредницима је 
решења уручио председник ГО Младеновац Владан Глишић. Асфалтирано 
је више од 8.200 метара улица у насељима Баташево, Ковачевац, Велика 
Крсна и у центру града. Активисти МО Село Младеновац обишли су ком-
шиницу Вукосаву Радојевић која је прославила 100. рођендан и поклонили 
јој торту. Центар за едукацију СНС одржао је предавање у препуној сали.

Народни посланици и одборници у СГ Београда 
разговарају са суграђанима сваке среде



120. сурчин
Помоћ најстаријим суграђанима
Чланице Уније жена ОО СНС Сурчин обишле су 

најстарије суграђане, а суграђанки из Јакова која живи 
у тешким условима уручиле су пакете са намирница-
ма и средствима за хигијену,  обезбеђенеиз личних 
средстава. МО Бечмен организује бесплатан превоз до 
здравствених установа за најстарије суграђане. Органи-
зована је трибина, у сарадњи са Центром за едукацију 
СНС. У току је реконструкција саобраћајница у Сурчину, 
Петровчићу, Јакову и Прогару, обнова старог биоскопа 
у Добановцима и Дома културе у Бољевцима, као и градња новог вртића.
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114. лАЗАреВАц
грејање у школи у Араповцу
Асфалтирани су путеви у МЗ 

Дудовица, Чибутковица, Бар-
зиловица и Брајковац, а запо-
чета је реконструкција путева 
Лесковац - Степојевац и Кру-
шевица - Рудовци. Регионални 
пут Јунковац - Араповац асфал-
тиран је у дужини од 2,4 кило-
метара. Настављена је рекон-
струкција водоводне и канали-
зационе мреже у Улици Душка 
Радовића, а затим ће бити 
постављен асфалт. ЈП „Топли-
фикација“ започела 
је проширење топли-
фикационе мреже у 
Улици Бранка Ради-
чевића, а школи у МЗ 
Араповац донирала 
је централни систем 
за грејање, чиме је 
решен вишегодишњи 
проблем у овој шко-
ли. Одржан је 9.Фес-
тивал српских вина 
којем је присуство-
вало 70 излагача и 
више од 8.000 по-

сетилаца.  ГО Лазаревац орга-
низовала је излете за више од 
1.200 пензионера на Дивчиба-
ре, у Нови Сад и Врњачку Бању. 
Уручено је 44 пакета за бебе 
које су рођене у августу. ГО 
Лазаревац, у сарадњи са Коме-
саријатом за избеглице и миг-
рације, стамбено је збринула 
седам породица. Омладина ОО 
СНС Лазаревац организовала је 
штандове на више локација.

115. сАВски ВенАц

Адаптиране просторије 
у оШ „Војвода Мишић”

ГО Палилула, уз подршку 
Града, успела је да реши више-
годишњи проблем колекторског 
пречишћивача за канализацију у 
насељу Дунавски цвет у Крњачи. 
Радове у овом насељу обишли су 
председник Општине Алексан-
дар Јовичић и градски менаџер 
Горан Весић. Директори ЈКП 
БВК и Београд пут, заједно са 

народном посланицом 
Јеленом Мијатовић, 
разговарали су са ста-
новницима Карабурме 
о реконструкцији ули-
ца Маријане Грегоран, 
Јухорске и Хусинских 
рудара, због учесталих 
прекида у водоснабде-
вању, услед пуцања 
дотрајалих цеви и сле-
гања земљишта. Плани-
рано је да се са рекон-
струкцијом крене поче-
тком 2018. године, када 
ће се сва подземна ин-
фраструктура замени-
ти новом, а улице се 
асфалтирати и уредити 
тротоари и паркови. 
Залагањем одборника 
СНС, решен је деце-
нијски проблем изли-
вања потока у Великом 
Селу. Активисти ОО 
СНС Палилула уредили 
су парк на Карабурми, 
офарбали мобилијар и 

ограду. На иницијативу 
ОО и залагање Општине, ста-
нари зграде у Хусинских руда-
ра 31а добили су струју. Сваке 
среде организује се дружење са 
пензионерима у све четири кан-
целарије ОО. Повереница ОО 
Јелена Мијатовић посетила је 
нашу награђивану књижевницу 
Петрицу Нану Веселиновић.

111. ПАлилулА

разговор са грађанима 

карабурме

112. обреноВАц
радови на 
топловоду

Сви пензионери са сениор кар-
тицом имају 10 одсто попуста на 
карте за базене. У Старој Тамнави 
завршавају се радови на топлифи-
кационој мрежи, а у Белом Пољу 

започета је градња примарне мре-
же топловода у Селенића крају. 
Свечано je отворено игралиште 
у насељу Ројковац, постављене 
су нове клацкалице, тобогани, 
љуљашке и клупе, као и нови те-
рен за баскет. ЈКП Обреновац об-
новило је возни парк са пет нових 
машина. Започета је изградња но-
вог дечијег базена са атракцијама, 
као и градња терена ФК Ројковац. 
У МЗ Велико поље изводе се ра-

дови на путу ка Стаменића крају. 
У склопу превентивних радова на 
водотоковима, у току је чишћење 
спојног канaла код насеља Тополи-
це. Настављена је садња нових др-
вореда на неколико локација. ЈКП 
„Водовод и канализација“ започ-
иње пројектовање канализационе 
мреже од „Молове“ пумпе до над-
вожњака у Звечкој. Упућен је јавни 
позив за похађање бесплатног кур-
са програмирања.

За ученике свих основних 
школа организован је беспла-
тан боравак у СРЦ „Пионир-
ски град“, а за ученике млађих 
разреда бесплатни курсеви 
енглеског, немачког и руског 
језика. У ОШ „Војвода Мишић“ 
адаптиране су просторије и до-
бијено је 75 места за предшкол-
це, у оквиру пројекта „Мрежа 
школа“. Канцеларија за младе 

организовала је трећи циклус 
радионица у оквиру програма 
„Кока-кола подршка младима“. 
Почела је реконструкција са-
обраћајнице у Хумској улици, 
а у току је обнова парка на углу 
улица Младена Стојановића и 
Алексе Бачванског. Одржано 
је предавање на тему јавног 
наступа, којем је присуствовао 
и члан ГО СНС Зоран Ђорђевић.

113. ноВи беогрАд
уређење зелених површина
Активисти МО Арена, Ушће и 

Старо Сајмиште уређивали су зе-
лене површине. Такође, уређен је 
и простор код окретнице аутобу-
са на Лединама, док су у Блоку 28 
радници ЈКП „Градска чистоћа“ и 
„Зеленило“ опрали гараже и по-
секли суво грање. Са колегама из 
Куле и Сомбора, у блоковима 28 
и 29 уређене су зелене површи-
не, офарбане клупе, жардињере 
и љуљашке. На иницијативу ОО 
СНС Нови Београд, постављена 
је још једна рампа за инвалиде 
на улазу зграде у Булевару Арсе-
нија Чарнојевића 164. Активисти 
ОО организовали су дружења 
са пензионерима и разговоре са 
грађанима из блокова и Старе 
Бежаније, а чланице Уније жена 
радионицу „Како се припремити 
за разговор за посао“ и дружења 
на којима се говорило о женском 
предузетништву.

118. сТАри грАд

разговор са пензионерима
Министар Зоран 

Ђорђевић разговарао 
је са пензионерима, 
а одборнице СНС су 
са пензионеркама 
обишле Музеј Народ-
ног позоришта. Пред-
ставнице Уније жена 
уручиле су самохра-
ним мајкама помоћ 
обезбеђену из личних 
средстава и органи-
зовале округли сто 
поводом Светског 
дана борбе против 
насиља над женама. Бранисла-
ва Симанић, директорка ПКС, 
говорила је на трибини „Еко-
номско оснаживање жена“. Тзв. 
заштићени станари разговарали 

су са Владимиром Димитрије-
вићем, потпредседником ОО 
СНС, градским одборником Ра-
дославом Марјановићем и Сла-
вицом Савичић из Секретаријата 
за имовинске и правне послове.

116. рАкоВицА
нова аутобуска линија 502

На иницијативу ГО Ракови-
ца, успостављена је нова линија 
градског превоза 502, док је 
линија 94 продужена до Ресни-
ка. На више од 60 локацијa по-
стављени су нови реквизити у 
парковима, дечјим игралиштима, 
спортским теренима. Асфалти-
рани су Миљаковачка улица и 
Реснички пут. Нове пешачке ста-
зе изграђене су у насељу Миља-

ковац 3 и код ДЗ на Лабудовом 
брду. Осим тога, реконструисане 
су пешачка стаза и степениште у 
Опленачкој улици и стаза која 
повезује Маричку и Трепчанску 
улицу, док су у Улици Станка Па-
уновића Вељка постављени нови 
рукохвати. Постављен је шахов-
ски сто у Улици патријарха Јоа-
никија 24 на Видиковцу, а прет-
ходно су два стола за шах поста-
вљена на Видиковачком венцу. 
У наставку пројекта „Раковица 
без баријера“, постављена је још 
једна рампа за особе са инвали-
дитетом, а укупно је постављено 
више од 40 рампи. У наставку 
акције „Буди део тима“, органи-
зован је шаховски турниру МЗ 
Видиковац. На молбу грађана, 
на углу Какањске и Гусларске 
улице уређен је запуштени парк, 
као и парк у Улици патријарха 
Јоаникија, пешачка стаза уз реку 
Топчидерку у Реснику и зелене 
површине у Улици Душице Спа-
сић. Такође, на молбу породице 
Мијатовић, у Улици Љубише 
Јеленковић очишћени су канал 
и зелене површине. Током свих 
акција постављени су штандо-
ви на којима смо разговарали 
са грађанима, делили флајере и 
„СНС Информатор“.

117. соПоТ
нове просторије у МЗ сибница
Завршена је градња нових 

просторија у МЗ Сибница. Ста-
ра зграда је срушена и на ис-
том месту подигнута је 
нова која ће у потпуности 
одговарати потребама 
грађана. Завршено је и 

асфалтирање пута Тресије - врх 
Космаја, који ће веома значити 
мештанима.

119. чукАрицА
ручак са председником
Активисти МО Чукарич-

ка падина из личних сред-
става обезбедили су Мири 
Домановић нови кревет и 
пакет са намирницама, док 
су активисти МО Рушањ пок-
лонили зимску гардеробу 
породици Шикељ. У органи-
зацији Уније жена, одржана 
је трибина „Трговина људи-
ма”. Министар Бранислав 
Недимовић разговарао је са 
пољопривредницима о субвен-
цијама, изградњи атарских пу-
тева, регистрацији газдинстава... 
Mинистар Зоран Ђорђевић посе-
тио је чланове Савеза потомака 
ратника 1912-1920. Реконструис-
ани су коловоз и тротоари у Ули-
ци Илије Бабића на Умци, а завр-
шена је и друга фаза реконструк-
ције Савске улице у Остружници 
и Београдске улице у Сремчици. 

Нове справе за фитнес на отво-
реном постављене су у улицама 
Петефијевој и Даринке Радо-
вић. Општина је уредила дечије 
игралиште у Улици Димитрија 
Аврамовића. Уклања се растиње 
и чисти поток Степашница на 
Умци. Сваке среде, грађани могу 
да разговарају са председником 
ГО Чукарица Срђаном Коларићем 
и његовим сарадницима, у оквиру 
акције „Ручак са председником”.

Александар Јовичић са мештанима Крњаче

Милан Стевановић на 
трибини у Сурчину

Посета Зорана Ђорђевића

Зоран Ђорђевић у разговору са активистима

Миличковић и Коцић



беогрАд

Председник Александар Вучић 
и министарка јадранка 

јоксимовић са подмлатком 
европске народне партије

обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом и 10 година 
националне организације особа са инвалидитетом у Палати „србија“

јован Васиљевић, србин из бора, иначе 
возач камиона који ради у Француској, 
блокирао је накратко саобраћај на тргу 

Мадлен у Паризу, како би се поздравио са 
председником Вучићем

ПАриЗ

ниШ

Полагање камена 
темељца за 

изградњу новог 
хотела „Мона Плаза”

обилазак радова на 
изградњи фабрике 

„цумтобел“ у сувом 
долу

Посета радницима на коридору 
10, у грделичкој клисури, 

у близини Владичиног хана

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

СреЋне боЖиЋне 
и новоГодиШЊе празнике
ЖеЛи ваМ 
СЛуЖба за инФорМиСаЊе  СнС

informativna-sluzba@sns.org.rs


