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У ЖИЖИ

У седишту Српске на-
предне странке одр-
жана је седница 

Председништва, након које 
је Александар Вучић, пред-
седник СНС и председник 
Србије, рекао да је од Пред-
седништва странке добио 
једногласну подршку за то 
да нема никаквих разговора 
са фашистом Бошком Обра-
довићем и његовим тајкун-
ским помагачима Драганом 
Ђиласом и Вуком Јеремићем, 
као и подршку да разговaра 
с коалиционим партнерима 
о датуму ванредних парла-
ментарних избора.

Према његовим речи-
ма, парламентарни избори 
биће одржани у јуну ове 
или на пролеће идуће го-
дине.

„Избори неће бити на је-
сен, а сигурно је да смо им 
сада знатно ближе него пре. 
Председништво странке јед-
ногласно је било за ванредне изборе, 
са једним уздржаним гласом, мојим“, 

рекао је председник Вучић.
Истакао је да нема разговора 

са Обрадовићем, Ђиласом и Јере-
мићем, не зато што се плаши 
да с њима разговaра, већ зато 
што нема разговора са онима 
који најављују да ће неког да 
блокирају или зауставе.

„То је код нас постало нор-
мално, они су нас довели до 
тога својим насилничким по-
нашањем. Када нокаутирате 
новинарке, а део политичке 
јавности ћути на то, онда се 
поставља питање шта је сле-
деће. Ђилас, Обрадовић и 
Јеремић дошли на идеју да 
блокирају заменика градо-
начелника Горана Весића, 
такве ствари нису радили ни 
СА одреди у Хитлерово вре-
ме, то је најгори фашистички 
терор. Ко си ти да упадаш у 
институције и говориш шта 

ће неко да ради?“, запитао 
је председник Вучић, оце-
нивши да грађани не желе 
такве фашистичке методе.

„Ми смо миром, на 
најпристојнији и најприсеб-
нији начин одговарали на 
све те провокације, а њима 
се жури, знају да их народ 
неће и да никад неће ос-
војити власт. Жури им се 
због тројице тајкуна чији су 
интереси угрожени, жури 
им се и због пресуда и оп-
тужница, а и зато што виде 
да у каси има много новца и 
жури им се да је опљачкају, 
па више не бирају сред-
ства“, оценио је председник 
СНС.

Како је рекао, пред Срп-
ском напредном странком 
је период представљања 
резултата и свега што је 
направљено, критика онога 
што није добро урађено и 
представљање планова за 

будућност.

„Па нека народ и грађани изаберу 
шта желе“, казао је Вучић, и подсе-
тио на свој ауторски текст у једном 
дневном листу у којем је написао да 
појединци треба ускоро да се спре-
ме за истину која ће бити политички 
веома болна.

„Спремни смо, не само да они 
имају више људи на сваком бирач-
ком месту, већ да им понудимо, по-
што имају јединствени бирачки спи-
сак, да уважимо све примедбе. Нека 
убаце и избаце кога хоће, све може, 
да не би причали глупости како је 
гласао неко ко има 150 година, а да 
њихови контролори не виде да неко 
има толико година. Али, то су приче 
за малу децу“, рекао је председник 
Вучић, и за 19. април најавио велики 
скуп у Београду, у оквиру кампање 
„Будућност Србије“.

ИзБОРИ У ЈУНУ ИЛИ 
СЛЕДЕЋЕГ ПРОЛЕЋА

ОД 1. СЕПТЕМБРА КРЕЋУ 
УНУТАРСТРАНАЧКИ 
ИзБОРИ У СНС
Председник Александар Вучић најавио је да 
1. септембра крећу унутарстраначки избори у 
СНС, који ће бити окончани пре краја године.

„Хоћемо да видимо да људи који су добро 
радили, у интересу грађана, добију подрш-
ку, а да они који нису радили на такав начин 
ту подршку изгубе. Потребне су промене у 
локалној инфраструктури, СНС је спремна да 
чује, не само предлоге чланова странке, већ и 
обичних људи“, рекао је председник Вучић, и 
додао да се на седници разговарало о неколи-
ко важних тема, да је он изнео извештај о томе 
докле се стигло у разговорима са Приштином, 
као и анализу политичке ситуације у региону 
и нашој земљи.

СЕДНИцА ПРЕДСЕДНИшТВА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

Председник Србије Александар 
Вучић представио је председнику 

Владе немачке покрајине Доња Сак-
сонија Штефану Вајлу инвестиционе 
потенцијале Србије, док је његов са-
говорник, на састанку у Хановеру, 
поручио да је имиџ Србије у Немачкој 
веома добар.

Двојица званичника разговарали 
су о побољшању сарадње и трго-
винске размене, за коју су истакли 
да је у последње три године била 
добра, али да увек постоји простор 
за даље унапређење.

„Немачки инвеститори су вео-
ма задовољни пословном климом 
и условима пословања у Србији. 
„Континентал“, једна од највећих 
компанија које послују у Србији, 
долази управо из Доње Саксоније. 
Ове године трговинска размена са 
Немачком прећи ће пет милијар-
ди евра, што Немачку чини нашим 
најозбиљнијим партнером“, истакао 
је председник Вучић, и позвао пре-
мијера Вајла до посети Србију.

Вајл је рекао да је имиџ Србије у 
Немачкој веома добар, да је Србија 
фактор стабилности на Балкану и 
да је напредак на европском путу 
очигледан. Изразио је очекивање 
да ће на привредном сајму у Ха-
новеру, једном од најзначајнијих 
у Немачкој, учествовати већи број 
привредника из Србије.

Председник посетио је и Волф-
сбург где је имао серију састанака 
од којих су најважнији преговори 
са немачким гигантом „Фолксва-
геном“. Како су раније преносили 
медији, немачки гигант планира да 
нову фабрику гради у некој од зе-
маља Балкана, а то би могла да буде 

и Србија. Председник Вучић је у не-
колико наврата поменуо Шумадију 
као адресу инвестиције која би у 
потпуности променила „крвну сли-
ку“ наше економије.

Нова „Фолксвагенова“ фабри-
ка требало би да има капацитет од 

300.000 аутомобила годишње и она 
би нашем извозу доприносила са 4,5 
милијарди евра. У Србији би се про-
изводило пет модела из „Фолксваге-
нове“, „Шкодине“ и „Сеатове” гаме.

ХАНОВЕР/ВОЛФСБУРГ

ИМИџ СРБИЈЕ У НЕМАЧКОЈ 
ЈЕ ВЕОМА ДОБАР

Посета музеју „фолксвагенових“ аутомобила

вучић и вајл

зАПРАТИ НА ИНСТАГРАМУ

www.instragram.com/sns_srbija
www.instragram.com/avucic/
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СРЕМСКИ ОКРУГ

у Погонима Предузећа „микрос унион“у фабрици „макарон мода“

на штандовима ПољоПривредних ПроизвоЂача

у фабрици за Прераду Поврћа „La Linea Verde“

Посета фабрици за Производњу сточне хране „храна Продукт“

са радницима фабрике „гоша фом“

Oбилазак вртића „бубамара“

Кампања „Будућност Ср-
бије“, у оквиру које пред-

седник Србије Александар 
Вучић обилази свих 29 округа 
у земљи како би грађанима 
представио постигнуте резул-
тате рада, најавио планове и 
чуо њихове примедбе и пред-
логе, настављена је у Срем-
ском округу.

Пре тога, председник Вучић 
разговарао је са грађанима 
Пчињског округа, Јужнобанат-
ског, Мачванског, Рашког, Ра-
синског и Јабланичког округа, 
а интересовало га је 
колико су задовољ-
ни урађеним - новим 
фабрикама и радним 
местима, обновље-
ним и новоизграђе-
ним школама, вр-
тићима, болницама, 
путевима...

Након што је оби-
шао Белегиш, До-
бринце, Шид, Заса-
вицу и Мачванску 
Митровицу, председ-

ник Вучић обратио 
се грађанима на ве-
ликом скупу у Срем-
ској Митровици, где 
је говорио о великом 
броју инвеститора 
који су дошли у тај 
део Србије и иста-
као да је у последње 
четири и по године у 
Срему отворио 18 но-
вих фабрика.

„Нисам затварао 
фабрике, а док су 
други били на власти затво-

рене фабрике бројале су се у 
стотинама. У Срем смо довели 

неке од најмоћнијих 
немачких, америч-
ких и аустријских 
инвеститора. Циљ 
нам је да незапосле-
ност буде испод пет 
одсто. Пре неколи-
ко година били смо 
пред банкротством, 
држава само што се 
није угасила. Нис-
мо имали фабрике, 
запослене који би 
плаћали порезе, а 

готово да нисмо имали за пен-
зије. Обећавам вам да ћете ове 
и наредне године имати веће 
плате и пензије“, истакао је 
председник Вучић, и најавио и 
већа улагања у пољопривреду.

„Имамо све више новца. 
Хоћемо да оставимо људе 
и у селу, и у граду, да не иду 
у Словачку, Чешку, хоћу да 
људи виде будућност у Ср-
бији“, истакао је председник, 
и навео да све што обећава, 
обећава на основу онога што 
види у буџету и на основу 
тренда у српској економији.

ОТВОРИО САМ 
18 НОВИХ фАБРИКА 

У СРЕМУ

Председник Србије Александар Вучић 
посетио је Подунавски округ, у окви-

ру кампање „Будућност Србије“, разгова-
рао са грађанима у Великој Плани, Сме-
деревској Паланци, Азањи и Селевцу, а 
централно обраћање грађанима било је у 
Смедереву пред више од 10.000 грађана. 
Град, који је оживео захваљујући уласком 
Кинеза у Железару, дочекао је председ-
ника Вучића транспарентима „Железара 
је уз тебе“, што је председника, како је ре-
као, веома обрадовало.

Председник Вучић подсетио је како 
је стекао поверење председника Кине 

Ши Ђинпинга и приволео га да про-
нађе инвеститора за Железару, која је 
данас највећа српска фабрика и изво-
зник. У Великој Плани била je униште-
на фабрика текстила која је запошља-
вала више од 1.500 људи, а данас је ту 
турски инвеститор који је прихватио 
да до краја следеће године у фабрици 
буде 400 запослених и да радницима 
повећа плате.

„Смеју се они мени, а ја сам отворио 18 
фабрика само у Сремском округу, а у Ср-
бији више од 140 фабрика. Само нека ми 
се смеју. Ниједну нисам затворио“, пору-

чио је председник Вучић и осврнуо се на 
развој ситуације на КиМ.

„Једину обавезу коју су имали, Алба-
нци нису испунили, што показује њихову 
неодговорност. Увели су таксе на нашу 
робу и имају заштиту великих западних 
сила. Онда су смислили следећи трик. 
По тој њиховој платформи ми морамо да 
урадимо све што они хоће, а да само они 
буду задовољни док ми трпимо. И ви онда 
кажете себи овде нешто није у реду. Џабе 
сте кречили, нема ништа од тог посла, 
мало се опаметите!“, поручио је председ-
ник Вучић.

жЕЛЕзАРА ЈЕ САДА НАЈВЕЋИ СРПСКИ ИзВОзНИК

СРЕМСКА МИТРОВИцА

обраћање граЂанима

БЕЛЕГИш

ДОБРИНцИ МАЧВАНСКА МИТРОВИцА

шИД

са Ђацима у реконструисаној згради ош „сремски фронт“

зАСАВИцА

обилазак сеоског туристичког домаћинства „чикић”

ПОДУНАВСКИ ОКРУГ

обраћање граЂанима на тргу реПублике

СМЕДЕРЕВО

ВЕЛИКА ПЛАНА

обилазак реконструисане библиотеке 
„радоје домановић“

СЕЛЕВАц

АзАњА

СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА
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БОРСКИ ОКРУГ СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ

Председник Александар 
Вучић, у оквиру кампање 

„Будућност Србије“, обишао је 
Борски округ, разговарао са грађа-
нима у Кладову, Неготину, Рогље-
ву, Рткову и Бору.

Грађанима, који су га у сваком 
месту дочекивали срдачно и у ве-
ликом броју, поручио је да је про-
наласком стратешког партнера, ки-
неске компаније „Зиђин“, загаран-
тована будућност РТБ-а и Бора, и 
најавио план државе да у цео округ 
уложи 50 милиона евра само за го-
дину дана, те да ће грађанима у том 
делу Србије ускоро бити веће плате.

„Будућност Бора је загаранто-
вана. „Зиђин“ је једна од најбољих 
светских компанија, за пет или шест 
година шестоструко ће повећати 
производњу бакра. РТБ је 2017. имао 
производњу око 43.500 тона, 2018. 
41.00 тона, а ове године произ-
вешће око 47.000 тона. За мање од 
три године, та производња биће до 
80.000, а за шест година само у бор-
ским рудницима - Мајданпеку, Вели-
ком кривељу, Борској јами и Церову 
биће више од 120.000 тона. Плус у 
Чукару пеки још нових око 90.000 
тона“, навео је председник Вучић.

Истакао је да то значи сигурне 
плате и сигурност за сва коопе-
рантска предузећа. Према њего-
вим речима, компанија „Зиђин“ ће 
ове године уложити 165 милиона 
евра у РТБ, а да је некад стање у 
овом гиганту било веома лоше.

„Упркос великом труду наших 
радника и руководства и великом 
новцу који је држава давала, РТБ је 
био у лошем стању. Био је последњи 
моменат да пронађемо стратешког 
партнера, а успели смо захваљујући 
вредним људима из РТБ који су тра-
жили решење за своју будућност“, 
поручио је председник Вучић.

зА ГОДИНУ ДАНА УЛОжИЋЕМО 
50 МИЛИОНА € У ОВАЈ КРАЈ

БОР

Постављање камена - темељца за фабрику „шандонг линлонг“

са радницима тоПионице бакра „зиЂин”

обраћање граЂанима на тргу слободе

обилазак реконструисане ош „вук караџић” Посета домаћинству николе вербункића и разговор 
са ПољоПривредницима

КЛАДОВО

НЕГОТИН

обилазак завршних радова на 
згради дома за децу 

и омладину „станко Пауновић”

РТКОВО

„шАНДОНГ ЛИНГЛОНГ” 
зАПОСЛИЋЕ 1.200 РАДНИКА

Средњобанат-
ски округ је 

десети округ који 
је, у у склопу кам-
пање „Будућност 
Србије“, обишао 
председник Србије 
Александар Ву-
чић, разговарао са 
грађанима и пред-
ставио резултате 
рада. Након пола-
гања камена - те-
мељца за изградњу 
фабрике кинеског гиганта „ШаНдонг Лин-
глонг“, посете Лазареву, Сечњу, Банат-
ском Карађорђеву, Новом Бечеју и Новом 
Милошеву, председник Вучић обратио се 
грађанима на великом скупу у Зрењанину.  

„После немачког „Дрекслмајера“ по-
требне су још две или три инвестиције за 
Банат, који је најбрже пропадао у Војво-
дини. Милијарда инвестиција, коју ћете 
видети у наредним годинама, у потпу-
ности ће променити Зрењанин и Банат. 
То је толико новца да ће у сваком сег-
менту осетити промена, у Зрењанину, 
Житишту, Новом Бечеју, Црњи, делу ти-
телске општине... У тој фабрици радиће 
1.200 људи, а имамо договор са још две 
фабрике, које ће запослити још људи и 
уложити 140 милиона евра у Зрењанин“, 
истакао је председник Вучић.

Према његовим речима, инвеститори 
ће наставити да долазе, а гледаће се да 
се разуде, да једна инвестиција оде у 
Нови Бечеј, још једна у Сечањ, затим у 
Житиште...

„Не заборавите да 
смо у Панчево довели 
„ЦТФ“, а таква инвес-
тиција не долази преко 
ноћи. Инвеститори до-
лазе јер имају добре ус-
лове, јер су овде вред-
ни и марљиви људи и 
зато што држава има 
новца да помогне“, ре-
као је председник Ср-
бије, и подсетио да је 
амбасадорка Кине ре-
кла да Србија није била 
на прва на листи за ин-

вестирање, већ трећа, али да су учињени 
напори да победимо Румуне и Пољаке и 
доведемо „Линглонг“ у Србију.

„Поправљамо све лоше што је остало 
из претходног периода, 1997. године у 
Сечњу су кренули да граде халу за децу, а 
сада ћемо дати 170 милиона да је заврше 
и да се ураде пречистачи за канализацију. 
За мање од годину дана, када завршимо 
све папире, кренућемо у брзу градњу ау-
то-пута Зрењанин - Београд, и Зрењанин 
- Нови Сад, а тиме ћемо привући нове 
инвеститоре за  цео Севернобанатски 
округ“, рекао је председник Вучић.

Истакао је је и да је Зрењанин нека-
да био један од највећих индустријских 
центара, али да је опљачкан лошим при-
ватизацијама, и подсетио је грађане на 
новоизграђене путеве и планове који ће 
бити ускоро реализовани.

зРЕњАНИН

ЛАзАРЕВО

обилазак изложбе удружења Пчелара „цвет баната“

СЕЧАњ

разговор са граЂанима

обилазак домаћинства Породице ћук

БАНАТСКО КАРАђОРђЕВО

у  музеју „котарка“

НОВО МИЛОшЕВО

НОВИ БЕЧЕЈ

у фабрици за Производњу ПољоПривредних 
Прикључних машина „агротех“
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„Пет година на овако величанствен начин 
обележавамо годишњицу агресије НАТО 
на једну малу, слободољубиву и никада 
покорену земљу. Поносан сам на вас, драги 
грађани Србије, јер ваш слободарски дух 
натерао нас је да, учећи младе генерације 
о ономе што се збивало, не заборавимо 
да будућност можемо да градимо само на 
таквим основама, чувајући слободу, самос-
талност и независност Србије као највише 
вредности. Хвала вам што је Србија поноса 
и будућности вечерас овде са нама.

На крају, нећемо памтити речи наших не-
пријатеља, него тишину наших пријатеља. 
Ово је давно рекао Мартин Лутер Кинг, а ја 
нисам могао да нађем ништа снажније и та-
чније чиме бих почео ово сећање на НАТО 
агресију, која је отпочела пре тачно дваде-
сет година. Једино што имам да додам јесте 
да тада пријатеље готово да нисмо ни има-
ли. Хвала онима који нису били против нас, 
али нам помагао није готово нико.

Није грешка, него злочин
Били смо сами, суочени са највећом 

војном силом на свету, са коалицијом 
богатих и моћних, са 22.000 тона бомби 
и ракета и са њиховим јасним циљем. Да 
нас поразе, унизе и да један део наше 
територије предају неком другом. Да-
нас, 20 година касније, ми поново имамо 
пријатеље, али и оне који нам више нису 
непријатељи, уз јасну разлику у мишљењу 
о свему што се догађало.

И оно што је за нас злочин, а смрт 2.500 
цивила, смрт 79 деце, девастирање једне 
земље, штета која се мери десетинама ми-
лијарди долара, за нас ће увек бити зло-
чин. За њих је, ако и толико хоће да при-
знају - грешка, уз коју, ту и тамо, додају и 
израз, трагична.

И то је оно на шта ми никада нећемо 
пристати. Не овде, у Нишу, на који су, про-
тивно свим конвенцијама, бацане касетне 
бомбе да би убијале труднице на пијаца-
ма. И не у Варварину, не у Грделици, не 
у Раљи, Мердару, Пазару, Батајници, где 
су њихове грешке за нас значиле губитак 

најважнијих од свих живота - дечјих.
Немамо ми права на то да погнемо главу 

и сами кажемо: „Па, добро, грешка“, јер би 
то значило да и сопствене животе управо 
тако доживљавамо. Као грешку која, када 
неко то хоће, може да буде поништена и 
заборављена. А ми нисмо грешка. Ми смо 
бројчано мали, поносни народ, победник 
у великим ратовима, снажан, даровит, 
спреман на жртву, али и на помирење, уз 
тај један мали услов, важан за наш опста-
нак. Да не заборављамо. Никада, никоме, 
наше животе.

Убијали чак и труднице
И све остало је нешто што се да попра-

вити, рушевине нису одавно главни део 
нашег сећања, похрањене су међу све 
оне које смо доживели у историји. И из-
градили смо нове болнице, уместо оних 
деветнаест које су уништене, и нове шко-
ле, уместо 69 уништених, и нове стамбе-
не објекте, уместо 25.000 уништених, и 
нове путеве, мостове, пруге... Али овде, у 
Нишу, нашу Љиљану Спасић, трудну, нико 
не може да врати. Ни у Варварину, нашу 
Сању Миленковић, ученицу првог разре-
да Математичке гимназије. У Алексинцу 
породицу Милић... Двогодишњи Марко 
Симић из Новог Пазара, десет дана пошто 
је радосно дувао свећице на рођенданској 
торти, погинуо је у крилу свога оца Влада-
на. Брат и сестра Стефан и Дејана заједно 
су изгубили животе у нападу НАТО авија-
ције у Раљи. Мала Милица из Батајнице, 
убијена на ноши, пред спавање, постала је 
симбол свих невиних жртава. И нико није 
одговарао за ове злочине! Српски цивили 
били су дозвољена мета НАТО агресије. 
Две и по хиљаде живота. То нећемо и не 
смемо да заборавимо. И нису они били 
грешка, и њихово узимање јесте био зло-
чин. То Србија данас и сме и може и мора 
да каже. На то нас тера будућност и одго-
ворност коју за њу носимо.

И 20 година после бомбардовања, та 
будућност је и најсветија обавеза коју 
имамо и према жртвама и према сећању. 

То је обавеза према животу, који, у овој 
земљи, тако крцатој смрћу, мора да 
постане најсветија дужност. И ниједан 
више, никада, не сме да буде проглашен 
за грешку. Као што они убијани у Јасенов-
цу и операцији „Олуја“ нису били никаква 
грешка, већ нечија намера.

Живот мора да буде заштићен, мора 
да буде омогућен, сигуран, слободан и 
мора да буде наш први задатак и наш 
најважнији циљ. Нашу толерантност, 
нашу спремност да опростимо и пружи-
мо руку помирења погрешно је протума-
чио Џејми Шеј, портпарол крвавог похо-
да на нашу земљу: „Србе треба спокојно 
бомбардовати јер ће све брзо заборави-
ти“, каже он. Данас демантујемо његов 
злочиначки оптимизам. Нисмо и никада 
нећемо заборавити злочине које сте по-
чинили овој земљи и овоме граду. Као 
што никада нећемо заборавити Петера 
Хандкеа, Александра Солжењицина, Ха-
ролда Пинтера и Ноама Чомског, велике 
људе, највеће у своме времену, који су 
интегритетом својих личности стали на 
страну мале Србије, на страну истине и 
подржали нас. Никада нећемо заборави-
ти ни Мариноса Рицудиса, капетана грчке 
ратне морнарице, који је одбио наређење 
врховне команде НАТО да пошаље смрто-
носне пројектиле на Србију. Вечно је наше 
поштовање према честитим сведоцима 
истине, мајору Бинелу и генералу Ме-
кензију. Памтићемо заувек сународнике 
Џејмија Шеја који су, за разлику од њега, 
у разним историјским приликама део себе 
оставили српском народу - од адмирала 
Трубриџа, Флоре Сендс до Ребеке Вест. 
Њима треба да објасните због чега сте 
тако сурово бомбардовали нашу земљу.

Отели нам Косово
О свему осталом ми данас можемо да 

разговарамо, сем о забораву. И о Косову, 
које су нам бомбама и лошом политиком, 
и њиховом и нашом, готово откинули од 
остатка тела, и о суседима који су ћутали, 
о Европи, која је учествовала, и о решењи-

Председник Србије 
Александар Вучић 
поручио је на обележавању 
20. годишњице почетка НАТО 
агресије, да Србија никада 
неће заборавити 2.500 невиних 
људи убијених у злочиначким 
нападима 1999. године, међу 
којима је и 79 недужне деце, 
што је највећи злочин који је 
НАТО починио према Србији 
и Србима

СРБИЈА СЕ ПОПУТ фЕНИКС    ПТИцЕ ДИжЕ Из ПЕПЕЛА
ма, компромисима, миру.

Срби који живе на Косову и Метохији 
најобесправљенија су етничка групација 
на тлу Европе, а о њиховим правима и без-
бедности требало би да брину УНМИК, 
КФОР и ЕУЛЕКС, све три, 
барем формално, у складу 
са Резолуцијом 1244 Саве-
та безбедности УН. С пра-
вом се питамо: због чега 
земље чланице НАТО које 
су због тобожње заштите 
права Албанаца разориле 
нашу земљу данас нису 
заинтересоване да Срби-
ма на Косову и Метохији 
обезбеде цивилизоване и 
безбедне услове за живот? 
Нису истражени нити про-
цесуирани гнусни злочи-
ни почињени над Србима. 
Извештај Дика Мартија 
о вађењу органа отетих 
Срба у такозваној Жутој 
кући упорно игноришу 
међународне правне ин-
ституције. Због чега је сада 
одједанпут тако тешко да се формира 
Заједница српских општина, да се укину 
таксе на увоз робе из Србије и БиХ, због 
чега се толеришу формирање албанске 
војне силе и њена претња српском стано-
вништву?!

Током свог дугог историјског трајања 
Србија се више пута попут феникс-птице 
дизала из пепела. Опоравила се и од санк-
ција које су јој наметнуте деведесетих, 
од пустоши и ужаса који су остали иза 
бомбардовања и од унутрашње пљачке 
земље и уништавања националне еконо-
мије после 5. октобра. Данас с поносом 
можемо да кажемо да је паметни и добри 
народ Србије, веран родољубивим иде-
алима предака и посвећен будућности 
своје деце, покренуо васкрс вољене отаџ-
бине. На томе путу опоравка не могу нас 
зауставити. Народ Србије је принципијел-
но и достојанствено донео одлуку да не 

жели чланство земље у НАТО и да је војна 
неутралност наш природни избор. После 
свега што се догодило, то је прихваћено 
са разумевањем на свим половима гло-
балних подела.

Потребна нам је хладна глава
Србија је економски, војно, својим 

међународним угледом и приврженошћу 
европским вредностима осигурала себи 
позицију да буде респектовани иниција-
тор политичких решења. Показали смо 
спремност да компромисима, да обо-
страним уступцима једном заувек затво-
римо књигу непрестаних сукоба и отво-
римо раздобље мира и просперитета за 

све народе Балкана. За окретање новог 
листа српско-албанских односа и трајно 
решење сложене балканске једначине 
потребно је много разума и добре воље, 
потребна је хладна глава и зрело поли-
тичко уверење да се срећна будућност 

може остварити само ако је сами градимо. 
Ми смо показали да такву мудрост имамо.

И не мислимо да смо безгрешни, знамо, 
врло добро, да смо радили и лоше ствари, 
али знајући колико тога и од нас зависи, 
спремни смо на сваки дијалог, на иско-
ришћавање и најситније могућности која 
се пред нама појави, хоћемо да радимо са 
свима, да пружамо руку, саслушамо, дого-
воримо се, јер је баш нама мир најважнији, 
и баш нама су животи најпотребнији.

Зато што су ти животи и једини начин 
да не заборавимо. И да сваке године буде 
довољно нас, да можемо да поновимо 
имена Милице, Дејане, Сање, Светлане, 
Бојана, Алексе, Стефана, Јована и свих 
оних две и по хиљаде жртава, које мора-
мо заувек да памтимо. Без нас, без Србије 
која поново има пријатеље и која је јака, 
безбедна, запослена, сигурна, изграђена, 
неће бити ни сећања ни историје. Потреб-
ни смо, данас, свим тим изгинулим људи-

ма. Потребни смо им усправни, поносни 
и спремни да понављамо, док је света и 
века, да они нису били грешка.

Грешка је била све што су урадили. И 
злочин. Зато што сваки престанак нор-
малне комуникације, сваки прелазак на 
силу, на бомбе, као аргумент, јесте зло-
чин. Свака казна примењена на недуж-
ном јесте злочин.

Од тога данас нико не треба да бежи. 
Балкан је и даље једна запаљива смеса, 
са којом више нико не сме да погреши. 
И морамо, и Србија ће све урадити да 
тако и буде, да комуницирамо речима, 
а не гвожђем. Морамо да почнемо да 

се поздрављамо, а не да се гледамо 
преко нишана. Морамо да тражимо 
решења да бисмо избегли метке. И то 
не зато што смо слаби, а да вас подсе-
тим када сам био министар одбране, 

имали смо један, понављам, 
један једини “миг 29”, који 
је чешће украшавао наше 
ливаде, јер ни хангар нисмо 
имали, него што је летео. 
Војска Србије је данас рес-
пектабилна сила и гарант, 
не рата и сукоба већ управо 
очувања и одбране наших 
државних и националних 
интереса. Разговор умес-
то метака, то мора да буде 
наша политика. Политика 
будућности.

То је, на крају, и једини 
начин да нађемо мир и за 
све оне који су погинули, у 
свим тим ратовима, па и у 
агресији од које је прошло 
двадесет година. Да их се у 
миру и на миру сећамо. И да 

знају да злочина више неће 
бити, баш као и да је онај над њима 
запамћен. И да знају да Србија живи и 
за њих. Нека им је вечна слава! Заувек 
ћемо их памтити и носити у срцу!

Част ми је да поред Чегра, на коме 
је Стеван Синђелић кубуром исписао 
једну од најславнијих страница српског 
родољубља и јунаштва, да поред све-
тих лобања Ћеле-куле, поздравим све 
вас, поздравим народ Србије и кажем 
да Србију не могу да победе, да ће Ср-
бија да побеђује у броју нових фабри-
ка, инвестиција, стварањем богатијег 
друштва, али и да ће имати снаге да се 
избори са свима који желе да је на путу 
нормалности и успеха зауставе. Слава 
нашим војницима, полицајцима, обич-
ним српским људима, нашој погинулој 
деци. Нека вечно живи наша једина и 
непокорена и непоколебљива отаџбина 
Србија!
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

На седници Пред-
седништва Српске 
напредне странке 

сви чланови били су јед-
ногласно за то да се у јуну 
ове године одрже ванредни 
парламентарни избори, а 
једини уздржан био је пред-
седник странке Александар 
Вучић. Миленка Јованова, 
потпредседника Главног 
одбора СНС и шефа Посла-
ничке групе СНС у Скупш-
тини АП Војводине, који 
је гласао за овај предлог, 
питамо шта би парламен-
тарни избори у јуну донели 
Србији?

- Донели би одговор на 
питање да ли грађани Ср-
бије и даље подржавају по-
литику Александра Вучића, 
која значи даљу борбу за 
интересе Србије, за њено 
јачање у сваком смислу, или 
желе повратак на старо, у 
време када су државом уп-
рављали лопови и тајкуни, 
који су искључиво водили 
бригу једни о другима и о 
својим комбинацијама, а Ср-
бија пропадала. Уверен сам 
да би одговор грађана био 
да желе да чувају самостал-
ност и сувереност Србије, 
стабилност и напредак и да 
би, самим тим Вучићева по-
литика добила подршку на-
рода и додатни ветар у леђа 
пред искушења која су пред 
нама.

Да ли очекујете да ће 
део опозиције бојкото-
вати изборе?
- Најављивали су то из 

фашистичко - тајкунске коа-
лиције Обрадовића, Ђиласа 
и Јеремића, али то је њихов 
проблем. А, ако се одлу-
че на тај корак, све странке 
окупљене у тој групацији 
биће ванпарламентарне и 
неће имати право да до-
бијају новац из буџета за 
финансирање свог рада. То 
неће направити превелики 
проблем Ђиласу и Јеремићу 
и њиховим странкама, јер су 
напунили џепове довољно 
да могу да покрију те трош-
кове, али ће сви остали бити 
фактички зависни од њихо-
ве милости и милости неких 
њихових спонзора споља.

Куда води пораст на-
сиља од стране дела опо-
зиције? Да ли постижу 
нешто коришћењем на-
силних метода?
- Пре свега, угрожавају 

стабилност Србије и шаљу 
негативну слику потенцијал-
ним инвеститорима, што 
може да остави прилично 
негативне последице, али им 
је политика очигледно „што 
горе, то боље“. Поред тога, 
постижу и неке друге ефек-
те, најмање две ствари. Прва 
је да их се пристојни људи, 
који не подржавају СНС, кло-
не и да их не подржавају, јер 

не желе фашизам и насиље 
које они нуде. А друго, да су 
послужили нама у СНС као 
лакмус који показује реакције 
неких наших људи. Па су тако 
неки показали да имају хра-
брости да се супротставе и 
боре за нормалну и успешну 
Србију, неки да су спремни 
на компромисе и договоре и 
са фашистима, насилницима 
и лоповима, ако то значи да 
ће да сачувају своју задњицу, 
неки да на првом искушењу 
беже у мишје рупе, а напо-
мињем да је то искушење 
микроскопски мало у односу 
на оно на коме се налазио 
председник Вучић, па се пред 
насилницима није склањао, а 
неки су просто одлучили да 
се праве мртви док гужва не 
прође.

Колико сте задовољни 
радом Скупштине АПВ? 
Каква је тамо ситуација? 
Да ли део опозиције и 
тамо бојкотује седнице?
- Скупштина Војводине 

потпуно нормално ради свој 
посао, у складу са надлеж-
ностима које има и у складу 

са динамиком која је у њој 
успостављена. Има посла-
ника који не долазе на сед-
нице, али редовно узимају 
паре грађана за свој нерад, 
али се њихово одсуство не 
примећује, јер већина њих 
није долазила на седнице ни 
када нису формално бојкото-
вали скупштински рад. Очиг-
ледно је да од самог почетка 
мандата нису схватили свој 
посао као заступање инте-
реса грађана који су их бира-
ли, већ као прилику да буду 
плаћени за нерад и седење 
по новосадским кафићима. 

Како видите предлог Не-
нада Чанка и ЛСВ да се у 
Народној скупштини Ре-
публике Србије поново 
покрене тема финанси-
рања АП Војводине?
- Није то предлог Нена-

да Чанка, а није ни предлог 
Александре Јерков, као што 
је она желела да прикаже, 
него су обоје од речи до речи 
преписали текст који је сачи-
нила Пајтићева влада марта 
2015. године, који је, опет, 
настао на основу Платформе 

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ

ВУЧИЋЕВА ПОЛИТИКА ИМА ПОДРшКУ НАРОДА
Грађани желе да чувају самосталност и сувереност Србије, 

хоће стабилност и напредак, а не повратак на старо, када су 
државом управљали лопови и тајкуни

ВОЈВОДИНА ЋЕ СЕ ВРАТИТИ НА НИВО 
НАЈРАзВИЈЕНИЈЕ РЕГИЈЕ У СРБИЈИ

Прошле године прослављено је 100 година од присаје-
дињења Војводине Србији. Како видите Војводину у 
наредних 100 година?

- Уверен сам да ће се у врло блиској будућности Војводина 
вратити на ниво најразвијеније регије у Србији. Иначе, и то 
је престала да буде и по зарадама и по стопи незапослености 
и по неким другим економским параметрима, у време власти 
оних којима су била пуна уста Војводине. Хистерија коју је 
у неким круговима изазвало обележавање стогодишњице 
присаједињења Војводине Краљевини Србији, показала је да 
су, осим економских тема, у смислу нових фабрика, радних 
места и развоја, све друге теме трајно закључене. 

о полазним основама за из-
раду Закона о финансирању 
АПВ из новембра 2013. годи-
не. Требало је да Скупштина 
Војводине буде формални 
предлагач закона, али се, 
због бурних реакција на сам 
нацрт, није ишло даље. На-
кон што су променили дату-
ме у три члана и фонт, Чанак 
и Јерков су „оживели“ тај 
предлог, али је и он буквал-
но уништен до темеља аргу-
ментима посланика Српске 
напредне странке.

шта је спорно у том 
предлогу?
- Спорно је све. Тај предлог 

предвиђа растурање ком-
плетног фискалног система 
Србије, па би покрајина, а не 
држава, на територији АПВ 
наплаћивала ПДВ, акцизе и 
неке друге јавне приходе, за-
тим и растурање Пореске уп-
раве и суштинско стварање 
паралелних структура, које 
би само формално биле по-
везане у јединствен систем. 
Нико нормалан и минимално 
одговоран овакав предлог не 
би могао да прихвати.

Да ли би то био увод у се-
паратизам у Војводини?
- Суштински проблем ау-

тономаша у Војводини је 
што они нису у стању да се 
помере од уставних решења 
из 1974. године и све што 
је њихова политичка мисао 
изнедрила могло би да ста-
не у једну реченицу, која би 
гласила „Хајде да све врати-
мо како је било тада“, а тада 
је Војводина била држава у 
држави, која је имала потпу-
но заокружен државноправ-
ни систем. То је, у суштини, 
била држава која се звала 
покрајина и која је формално 
била у саставу Србије, а Ср-
бија је имала утицаја колико 
је дозвољавала новосадска 
аутономашка бирократија. 
Рекао бих да је овај предлог 
производ таквог начина раз-
мишљања, а мишљења сам да 
термин „сепаратизам“ не сме 
да се девалвира употребом 
и називањем свега и свачега 
сепаратизмом, јер ако се то 
деси, па једном стварно до 
сепаратизма и дође, нико се 
неће претерано узбуђивати. 

Као у оној причи о чобанину 
који је викао „Вук, вук“, па 
када је вук стварно дошао, 
нико му није веровао. Ипак, 
можемо са сигурношћу рећи 
да озбиљног кокетирања са 
сепаратизмом у Војводини 
има. И то се види и по стал-
ним покушајима да се некако 
направи паралела са Катало-
нијом, али и конкретним ак-
цијама политичких странака 
од пре пар година у којима се 

делио „пасош“ Војводине, па 
се правио онај УСБ - флеш, на 
коме је мапа Србије, али тако 
постављена да када му ски-
дате поклопац, заправо од-
вајате Војводину, кампање на 
попису „Ја сам Војвођанин“…

Имају ли такве идеје 
подршку грађана?
- Немају, не треба им пре-

више давати на важности, 
али се према њима не треба 
ни олако односити.

Једном приликом рекли 
сте да се војвођански 
аутономаши увек јаве 
да Србију ударе слеђа, 
док је заокупљена реша-
вањем неких других про-
блема. Да ли се и данас 
дешава нешто слично?
- То се дешава у континуи-

тету још од те 1974. године. 
Они то раде по навици. Као 

да имају Павловљев рефлекс. 
Чим виде да Србија има неки 
проблем који је заокупља, они 
крену са својим лудовањем. 
Некада су то радили у окви-
ру комунистичких структура 
и у синхронизацији са пар-
тијским врхушкама са Косо-
ва, из Хрватске и Словеније. 
Данас раде исто, само што 
их води и синхронизује нека 
друга рука. Али, као што ре-
кох, није то ништа око чега би 

требало правити  битан случај, 
јер подршке народа за такву 
политику нема. Просто, дана-
шња покрајинска власт, у којој 
нема аутономаша, је за три 
године, и у сарадњи са репу-
бликом, урадила више, него ти 
којима су пуна уста Војводине 
за шеснаест, а народ то види.

Посредством Канцела-
рије за јавна улагања, 
у АП Војводину данас 
долази више него икад 
средстава, раде се ве-
лики инфраструктур-
ни пројекти, обнављају 
школе, установе култу-
ре, спортски објекти...
- Тако је. Добра сарадња ре-

публичке и покрајинске владе 
резултирала је реализацијом 
великог броја пројеката који 
су најдиректније усмерени на 
побољшање живота грађана 

у Војводини. Са друге стра-
не, грађани у Војводини сада 
могу да виде колико је Војво-
дина пропустила за шеснаест 
година власти Демократске 
странке и Пајтића, јер су они 
готово све то време били у су-
кобу са републичким органи-
ма. Чак и када су њихови били 
на власти и у Београду, били 
су у сукобу са републичком 
Владом. Они су се по Новом 
Саду и Војводини играли пра-
вљења државе, заокружива-
ли су некакав свој систем да 
би могли у том свом феуду да 
краду и отимају колико хоће, 
а све се то обило о главу на-
роду, јер није имао ни путеве, 
ни школе, ни болнице. Јер, 
кад имате корумпирану ауто-
номашку власт, не можете да 
имате ништа друго.

У АП Војводини је у по-
следњих неколико го-
дина отворено много 
нових фабрика и радних 
места. Каква је тренутно 
ситуација са незапосле-
ношћу?
- Заједничким радом и ак-

тивностима републичких, 
покрајинских и органа ло-
калне самоуправе, стопа не-
запослености у Војводини је 
тренутно на око 10 одсто, али 
ће се тај проценат смањивати 
како због због нових инвести-
ција, нових фабрика и погона, 
тако и због сезонских посло-
ва у пољопривреди. Само у 
прошлој години је у Војво-
дини запослено око 20.000 
људи.  

У здравствени систем у 
Војводини у протекле 
две-три године уложено 
је више од пет милијарди 
динара. Да ли грађани 
већ осећају бољитак?
- Прошле године у здрав-

ство у АПВ уложено је 2,5 ми-
лијарде динара и то је највећи 
новац који је икада уложен у 
здравство у покрајини, а ове 
ће буџет за здравство бити 
око 2,6 милијарди динара, 
што показује да се на оном 
што је постигнуто неће ста-
ти. Новац се највише ула-
же за набавку медицинских 
апарата, инфраструктурна 
улагања, нове грађевинске 
пројекте...

НАРОД ДОБРО ВИДИ КО, 
шТА И КОЛИКО РАДИ

Колико су грађани Војводине задовољни оним што је 
урађено у последњих неколико година и на какав одјек 
наилази кампања „Будућност Србије“?

- Народ жели и има потребу да види и чује Александра Ву-
чића, посебно у ово време када фашисти и тајкуни насиљем, 
суштински, покушавају да сруше Србију. Без обзира на то 
што се ради о кукавицама, који прете празном пушком, ми-
слим да су људи искрено забринути. Прво зато што у Вучићу 
виде некога ко заиста брине и бори се за тај, како се то иначе 
ружно каже „обичан народ“. Поред тога, после година та-
ворења и пропадања они виде да се ствари мењају на боље. 
Можда не онолико брзо колико би желели, али виде да иде 
на боље. И зато их брине што то неко хоће да заустави, 
само да би опет могао да отима и краде и да брине, уместо о 
народу, о тајкунима и њиховим интересима. Зато сам уверен 
да речи председника делују на људе и као охрабрење и као 
потврда да ће Србија наставити да корача напред. Колико су 
грађани задовољни показаће на првим наредним изборима. 
Судећи по резултатима Српске напредне странке у неким 
општинама са подручја Војводине у којима су одржавани ло-
кални избори, или избори за савете месних заједница, могло 
би се закључити да народ добро види ко, шта и колико ради.
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Трећи човек америчког Стејт департ-
мента, подсекретар  за политичка пи-

тања Дејвид Хејл, посетио је Београд и 
разговарао са председником Александ-
ром Вучићем о ситуацији на КиМ. Хејл је 
уочи доласка у Београд рекао да постоји 
шанса да се ове године постигне договор 
Београда и Приштине, и нагласио да САД 
неће давати рецепт за решење.

Председник Вучић је рекао да ће Србија 
у релативно кратком року донети мере 
којима ће реаговати на неиспуњавање 
обавеза из Бриселског споразума, на 
увођење такси и одлуку Приштине о пре-
киду сваког дијалога са Београдом. Пре-
ма његовим речима, став Србије ће бити 
одлучан, озбиљан, одговоран и чврст. Ву-
чић је подсетио да је одавно упозоравао 
шефицу европске дипломатије Федерику 
Могерини и њен тим да усвајање овакве 
платформе не оставља простор за ком-
промисно решење.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић састао се 

са потпредседником Владе 
Руске Федерације и копред-
седником Међувладиног 
комитета за трговину, еко-
номску и научнотехничку 
сарадњу између Републике 
Србије и Руске Федерације, 
Јуријем Борисовом.

Председник Србије из-
разио је задовољство до-
садашњом сарадњом и 
резултатима у областима 
железничке инфраструкту-
ре, енергетике и машинства, 
поновивши спремност Ср-
бије да формира заједничку 

српско-руску компанију за 
производњу вагона. Ука-
зао је на значај реализације 
пројекта „Турски ток“ и мо-
гућност пласирања српских 
пољопривредних производа 
на руско тржиште. Борисов 
је председнику Вучићу пре-
нео поздраве председника 
Владимира Путина, истакав-
ши да његова недавна посе-
та Србији представља један 
од најзначајнијих догађаја 
у билатералним односима 
две земље и да су њени ре-
зултати далекосежни, и на 
политичком и на економском 
плану.

Орден српске заставе другог степена, председник Србије 
Александар Вучић уручио је председнику Управног одбора 

„Гаспрома“, Алексеју Милеру. Председник је Милера одликовао 
за нарочите заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве са-
радње и пријатељских односа Србије и Русије, и том приликом 
истакао да је Милер показао срцем, а не новцем, како поштује 
малу земљу, слободарски опредељену, и њен народ. Милер је 
истакао да награду схвата као високу оцену рада целе компаније 
на српском тржишту.

„Велико хвала нашим српским партнерима, српским прија-
тељима на конструктивном и заједничком раду. Руско-српска 
сарадња ће јачати, наше партнерство у енергетици ће се ширити 
и радићемо на новим пројектима. „Гаспром“ ће увек бити уз вас“, 
поручио је Милер.

Министар спољних послова и рада 
Гренаде, државе која је у новембру 

прошле године повукла признање једно-
страно проглашене независности Косова, 
Питер Чарлс Дејвид, био је гост Београда. 
Председник Александар Вучић захвалио се 
на подршци његове земље територијалном 
интегритету и суверенитету наше земље и 
рекао да је одлука Гренаде да повуче при-
знање и предност да налажењу компро-
мисног решења кроз дијалог, доказ прин-
ципијелности у поштовању међународног 
права. Истакао је и да је посебно важно што 
Гренада своју подршку показује и у оквиру 
међународних организација.

Гост Београда био је и министар спољ-
них послова Шпаније Жозепе Борел, а 

председник Александар Вучић изразио је 
захвалност Шпанији на принципијелном 
ставу о непризнавању једнострано прог-
лашене независности Косова и активној 
подршци у заштити виталних државних 
и националних интереса Србије. Он је, у 
исто време, потврдио да Србија поштује 
територијални интегритет и суверенитет 
Шпаније.

Министар Борел је рекао да је Шпанија 
против једнострано проглашене незави-
сности Косова, јер је сецесија противна 
принципима међународног права, али да 
подржава тражење компромисног решења 
у оквиру дијалога Београда и Приштине.

Председник Александар Вучић састао 
се са генералним директором бри-

танског Форин офиса за политичка пи-
тања Ричардом Муром, са којим је разго-
варао о билатералним односима, који су, 
како је рекао, упркос комплексним окол-
ностима, добри, и истовремено изразио 
заинтересованост за даље унапређење и 
јачање свеукупне сарадње.

Вучић је изразио наду да ће међуна-
родна заједница наставити са рационал-
ним позивима Приштини да одустане од 

такси против Србије и српског народа, а 
Србија ће, одмах по укидању тих анти-
цивилизацијских намета, бити спремна 
за наставак разговора. Вучић је упознао 
Мура са чињеницом да Приштина није 
испунила једину своју обавезу из Бри-
селског споразума, а то је формирање 
ЗСО, а увођење такси и изгласавање 
Платформе у приштинском парламенту 
је најбољи доказ да Приштина не раз-
мишља о дијалогу, већ о решењима која 
би могла да дестабилизују цео регион.

На састанку са шефом Генерал-
ног директората ЕК за суседску 

политику и преговоре о проширењу 
Кристијаном Данијелсоном, председ-
ник Александар Вучић разговарао је 
о европским интеграцијама Србије, 
проблемима у дијалогу с Приштином 
и регионалној сарадњи. Вучић је ис-
такао да се Србија залаже за наставак 
дијалога о нормализацији односа са 
Приштином, који је могућ тек након 
што Приштина повуче таксе на робу 
из централне Србије, које предста-
вљају грубо кршење међународног 
права и ЦЕФТА споразума. Нагла-
сио је да је велики проблем то што 
дијалога нема и поздравио залагање 
представника ЕУ да Приштина повуче 
таксе. Данијелсон је похвалио еко-
номске реформе у Србији, као и на-
поре Владе Србије и председника Ву-
чића на изради Медијске стратегије.

ПОзДРАВИ ОД ПРЕДСЕДНИКА ПУТИНА

OДЛИКОВАњЕ зА 
шЕфА „ГАСПРОМА”

СА ДЕЈВИДОМ ХЕЈЛОМ О СИТУАцИЈИ НА КИМ

САСТАНАК ВУЧИЋА И МУРА РАзГОВОР О 
ДИЈАЛОГУ С 
ПРИшТИНОМ

шПАНИЈА ПОДРжАВА СРБИЈУ

ХВАЛА ГРЕНАДИ НА ПОВЛАЧЕњУ ПРИзНАњА

састанак са делегацијом стејт деПартмента

Председник србије александар вучић и ПотПредседник владе 
руске федерације јуриј борисов

са алексејом милером

састанак са Питером чарлсом дејвидом

са шПанским министром жозеПеом борелом

вучић и данијелсон

Посета директора форин офиса за Политичка Питања
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ФИНАНСИЈЕ

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПРАВДА

Народна банка Србије увела 
је плаћање рачуна систе-

мом препознавања лица, а гу-
вернер Јоргованка Табаковић 
каже да ће финансијске инсти-
туције понудити клијентима да, 

путем видео-линка, користећи 
рачунар или мобилни телефон, 
плаћају рачуне, а да ће ово „по-
словање од куће“ имати више-
струку корист, пре свега, због 
уштеде времена.

У Дому Народне скупштине одржана је 
конференција „Жене живе и на селу“ 

са које је председница парламента Маја 
Гојковић поручила да се женама на селу 
мора омогућити економска равноправ-
ност, здравствена подршка и достојан-
ствен живот. Навела је да почиње серија 
разговора са женама у сеоским подручји-
ма, како би се држава упознала са њихо-
вим проблемима.

М и н и с т а р к а 
Јадранка Јокси-
мовић изјавила је 
да очекује да ЕУ 
почне да говори 
о проширењу јед-
ним гласом. Она 
је, на неформал-
ном састанку ми-
нистара и државних се-
кретара за европске по-
слове држава кандидата 

за чланство у ЕУ, 
рекла да Србија 
очекује међувла-
дину седницу до 
краја јуна и отва-
рање два или три 
поглавља. Подсе-
тила је да се Ср-
бија у Стратегији 

о проширењу ЕУ помиње 
као држава која предња-
чи у процесу.

Министарка Нела 
Кубуровић састала се 
са шефом Мисије Са-
вета Европе Тобија-
сом Флесенкемпером, 
који је поздравио на-
поре везане за устав-
не реформе и реви-
зију Акционог плана 
за Поглавље 23. Ку-

буровић је рекла да се 
нада да ће посланици 
Скупштине Србије 
прихватити предлог 
Владе за промену Ус-
тава и указала да је 
Министарство прав-
де формирало радне 
групе за израду сета 
правосудних закона.

Министар Сини-
ша Мали састао се 
са новим директо-
ром Кинеске банке 
у Србији Ванг Лијем 
и разговарао о ки-
неским инвестиција-
ма и даљој сарадњи 
са том финансијском 
институцијом. Мали 

је рекао да је Србија 
искрени пријатељ 
Кине и изразио наду 
да ће Кинеска банка 
што више и што ефи-
касније пословати 
у Србији, као и да 
кинески инвестито-
ри све више улажу у 
велике пројекте.

У Ариљу 
је положен 
камен - те-
мељац за 
ф а б р и к у 
за прераду 
воћа „H&S 
fruits“, која 
је зајед-

ничка инвестиција Србије 
и Мађарске. Министар 
Бранислав Недимовић ре-
као је да су прерада воћа и 
извоз у иностранство спас 
за наше пољопривред-

нике, те да је иницијати-
ва за изградњу фабрике 
потекла 2016. године на 
заједничкој седници влада 
Србије и Мађарске.

Министар Не-
бојша Стефановић 
рекао је да је обез-
беђено 55.700 ком-
плета полицијских 
униформи и 4.100 
радних и заштит-
них униформи за 
ватрогасце. Иста-
као је да ће Хеликоптер-
ској јединици бити испо-
ручена четири хеликопте-

ра типа „Х-145 М“, 
док три хеликоп-
тера типа „супер 
пума Х-215“ стижу 
у наредне три го-
дине. Подсетио је 
и да је реконструи-
сан Командно-опе-
ративни центар у 

ПУ Београд, више објека-
та Жандармерије и САЈ-а, 
шалтер сале...

Министарка Зо-
рана Михајловић 
одржала је састанак 
о изградњи Морав-
ског коридора од 
Појата до Прељине, 
са градоначелни-
цима и предсе-
дницима општина 
кроз које ће овај ауто-пут 

пролазити, као и 
са представницима 
компанија и инсти-
тута који учествују 
у пројекту. Кори-
дор ће бити дуг 110 
километара и пове-
заће централни део 
земље са коридо-

рима 10 и 11.

Мобилним ти-
мовима градова и 
општина у Србији 
који се баве инклу-
зијом Рома уруче-
ни су кључеви 30 
аутомобила „фиат 
типо“, као и 30 
лаптоп рачунара, 
а у циљу њиховог бољег 

функционисања. 
Програм „Подршка 
ЕУ инклузији Рома 
- оснаживање ло-
калних заједница 
за инклузију Рома“ 
од 2017. спрово-
ди Стална конфе-
ренција градова и 

општина, а финансира ЕУ.

Министар Горан Кне-
жевић и амбасадорка 
Кине Чен Бо разго-
варали су о поли-
тичким и економским 
односима две земље. 
Кнежевић је рекао 
да су политички од-
носи традиционално 

добри и да су ре-
зултирали и изузет-
ном економском са-
радњом. Додао је да 
ће ускоро почети из-
градња фабрике гума 
компаније „Шандонг 
Линглонг“ у Зрења-
нину.

ПЛАЋАњЕ СИСТЕМОМ 
ПРЕПОзНАВАњА ЛИцА

ЕУ ДА ПРИЧА ЈЕДНИМ ГЛАСОМ

САСТАНАК СА 
фЛЕСЕНКЕМПЕРОМКИНЕСКЕ ИНВЕСТИцИЈЕ

30 АУТОМОБИЛА 
зА МОБИЛНЕ ТИМОВЕ

ЗДРАВЉЕ БОРБА ПРОТИВ ДРОГЕ
Министар Златибор Лончар учествовао је у Бечу 

у раду Комисије за опојне дроге, на којој је истакао 
да Влада Србије спроводи свеобухватну политику 
према дрогама. „Влада је 2018. године основала 

Комисију за превенцију употребе дрога у школа-
ма, а она је организовала едукативне трибине, које 
су обухватиле 31.057 ученика, 5.459 наставника и 
1.501 родитеља“, истакао је Лончар.

ПРИВРЕДА

ПОЛИЦИЈА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

ПОЉОПРИВРЕДА

ЈАЧАњЕ КАПАцИТЕТА МУП-А
РАзГОВОР О МОРАВСКОМ 
КОРИДОРУ

зА БОЉИ ПОЛОжАЈ 
жЕНА НА СЕЛУ

СРПСКО-МАђАРСКА 
фАБРИКА зА ПРЕРАДУ ВОЋА

КНЕжЕВИЋ И ЧЕН БО

КОСОВО И МЕТОХИЈА ПЛАТфОРМА ЈЕ СТВОРИЛА 
ТОКСИЧНУ АТМОСфЕРУ

Директор Канцеларије за КиМ 
Марко Ђурић изјавио је да је плат-
форма Приштине последњи ексер 
у мртвачки ковчег дијалога Бео-
града и Приштине, односно да је 

то убиство дијалога с предумиш-
љајем, те да је на Косову створена 
токсична атмосфера и да је и сам 
Стејт департмент регистровао на-
паде на Србе.
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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1

1. уБ 

ОСУДА НАСИЉА НАД жЕНАМА

4. ниш

ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ АСИЋ

Чланови Савета за социјална питања организовали су трибину 
„Стоп наркоманији“ и уручили помоћ породици Асић, чија кућа је 
страдала у пожару. Унија младих организовала је трибину на тему 
јавног наступа, а Савет за здравство три стручне трибине. Наши ак-
тивисти делили су билтен „150+“. Савет за националне мањине обе-
лежио је Међународни дан матерњег језика, а чланови Уније младих 
одржали су перформанс и грађанима представили апсурдна обећања 
опозиције.

6. ПАлилулА
ТРИБИНА ПРОТИВ 
ПУШЕЊА

Одржане су акције поделе бро-
шуре „150+“, а са грађанима су 
разговарали Никола Божић, Звез-
дан Миловановић и Александар 
Ждрале. Организована је трибина 
поводом обележавања Национал-
ног дана борбе против дуванског 
дима.

7. нишкА БАњА
ДРУжЕЊЕ СА 
СУГРАЂАНИМА

Чланови ОО Нишка Бања орга-
низовали су разговоре с грађани-
ма и поделу публикације „150+“ у 
центру и насељу Никола Тесла, а 
акције је подржао повереник ГО 
Звездан Миловановић.

5. ПАнтелеј

РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА
Чланови ОО делили су „СНС Информатор“ и публикацију „150+“, а са 

грађанима су разговарали Братимир Васиљевић, Саша Новићевић, Бојан 
Маринковић и градоначелник Дарко Булатовић. Савет за здравство ор-
ганизовао је трибине у Горњем Матејевцу у Горњој Врежини.

9. медијАнА
ПОДЕЛА БРОШУРЕ

Функционери и активисти ОО 
делили су грађанима брошуру 
„150+“.

8. ЦрВени крст
ПОСЕТА НАРОДНИХ 
ПОСЛАНИКА 

У МО Шљака, 12. фебруар, 
Стеван Синђелић, Поповац, 
Вртиште и Трупале са грађа-
нима су разговарали народ-
ни посланици Јелена Жарић 
Ковачевић и Србислав Фили-
повић. У организацији пове-
реника Драгана Станковића, 
одржана је трибина на тему 
насиља код адолесцената.

Народна посланица Ивана 
Николић и чланице ОО осуди-
ле су увреде упућене женама од 
стране опозиције. Николићева 
је учествовала на састанку пред-
седавајућих одбора за европске 
послове парламената чланица ЕУ 
- КОСАК у Букурешту. Општина 
Уб је једна од ретких која бележи 
већи број досељених становника 
од одсељених. Помоћник мини-
стра пољопривреде Александар 
Богићевић посетио је домаћин-
ство Милисава Марковића из Со-
вљака.

10. АлексинАЦ

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИЋА
Председник Александар Вучић присуствовао је пред-

стављању Програма подршке Краљевине Норвешке Ср-
бији. Наши активисти делили су „СНС Информатор“ и 
брошуре „150+“ у Алексинцу и Житковцу. Народни посла-
ник Далибор Радичевић разговарао је са представницима 
Пољопривредне школе у вези са повећањем квоте за упис 
ученика. Активисти МО Витковац уредили су простор код 
Дома културе и бетонирали плато за сточну вагу.

11. сВрљиг
РАЗГОВОР 
О ХИПЕРТЕНЗИЈИ

Уз подршку ОО, мештани Сврљига разго-
варали су са лекарима о хипертенизији. У две 
акције на штанду код пијаце, дељен је стра-
начки материјал. 

13. крАљеВо

НОВИ СТАНОВИ 
И ПУТ КА ГОчУ
У оквиру кампање „Будућност Србије, председник Алек-

сандар Вучић посетио је Рашки округ, грађанима пред-
ставио резултате рада и најавио нове пројекте. Расписује 
се тендер за изградњу 200 станова за снаге безбедности, 
а држава ће помоћи градњу прве фазе пута ка Гочу. Ми-
нистарка Зорана Михајловић обишла је, заједно са мини-
стром Александром Вулином, аеродром „Морава“ и обећа-
ла да ће на Видовдан полетети први цивилни авион.

2. коВин 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАДРУжНОГ ДОМА У ДЕЛИБЛАТУ
Председник Александар Ву-

чић посетио је Ковин, у склопу 
кампање „Будућност Србије“. 
Завршени су радови на згради 
библиотеке „Вук Караџић“. Чла-
нице Уније жена из Делиблата 
посетиле су болесну старију су-
грађанку, а из Баваништа делиле 
су честитке. Активисти МО Цен-
тар 1 и Центар уредили су Дуна-
вац, а активисти МО Гај терен 
ФК. АПВ обезбедила је суфинан-
сирање реконструкције Задруж-
ног дома у Делиблату. Унија 
жена Мраморак обележила је 
Дан матерњег језика. Активисти 
Другог МО очистили су простор 
око МЗ и терена.

3. суБотиЦА
НОВИ ГРАНИчНИ ПРЕЛАЗ

Покрајински секретар Зоран Гојковић 
и градоначелник Богдан Лабан посети-
ли су онкологију Опште болнице, где је 
почео са радом најсавременији скенер. 
Министарство просвете организовало 
је скуп на тему дуалног образовања. 
Влада АПВ доделила је Суботици сред-
ства за реконструкцију коловоза у Ули-
ци Максима Горког и постављање видео 
надзора. Градоначелник Лабан разгова-
рао је са амбасадором Аустрије Никола-
усом Лутеротијем. На састанку Лабана 
и представника УНДП, презентовано 
је идејно решење новог стадиона. Не-
мачка компанија „Бојсен Абга систем“ 
градиће погон и запослити 500 радни-
ка. Модернизован је гранични прелаз 
„Бајмок“.

12. кучеВо
СКУП РУСКИХ И СРПСКИХ 
ПРИВРЕДНИКА

Уручени су уговори о стипендирању 96 
студената. Одржан је скуп привредника из 
руске Тамбовске области и из нашег краја, 
као и завршна конференција пројекта „И лепо 
и чисто и корисно“. Задужбина Николе Спа-
сића донирала је Дому здравља биохемијски 
апарат, а Радио Београд 1.000 књига школи у 
Раброву. Центар за кризни менаџмент из Бе-
ограда одржао је предавање на тему посту-
пања у случајевима тероризма за запослене у 
локалној самоуправи.

Посета Председника вучића

дружење чланова уније младих са суграЂанима

чланице оо снс на челу са народном Посланицом иваном николић

Подела брошуре „150+“

дочек за Председника вучића
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15. гАџин ХАн
ПОМОЋ ЗА МАЛУ 
СУГРАЂАНКУ

Функционери ОО обишли су у 
селу Горњи Барбеш недавно опе-
рисану девојчицу са инвалидите-
том, уручили пакет са намирница-
ма и најавили помоћ за изградњу 
нове куће. ОО одржао је састанак 
којем је присуствовала начелница 
Нишавског управног округа Дра-
гана Сотировски.

16. дољеВАЦ
САНАЦИЈА ДИВЉИХ 
ДЕПОНИЈА

Активисти ОО делили су су-
грађанима брошуру „150+“ и 
„СНС Информатор“, а акцији је 
присуствовао повереник Дејан 
Смиљковић. Одржан јe састанак 
ОО са председницима МО и ди-
ректором ЈКП због санација ди-
вљих депонија.

17. мерошинА
ПОДЕЛА СТРАНАчКОГ 
МАТЕРИЈАЛА

Чланови ОО организовали су по-
делу „СНС Информатора“ и брошу-
ре „150+“, а акцијама је присуствовао 
повереник Саша Јовановић. Одржан 
је састанак чланова ОО са Одбор-
ничком групом СНС, начелницом ок-
руга Драганом Сотировски и чланом 
ИО Бојаном Бајагићем.

18. АдА мол
ПОСИПАЊЕ ТУЦАНИКА 

Чланови ОО посули су туцаник 
у Молу, на крају Пролетерске ули-

це, а на штанду су делили „СНС 
Информатор“ и брошуре. 

19. БелА ЦркВА
БЕТОНСКЕ БАНДЕРЕ

Министар Бранислав Неди-
мовић и покрајински секретар 
Вук Радојевић посетили су Белу 
Цркву, разговарали са општин-
ским руководством и обишли 
пољопривредна газдинства у Цр-
веној Цркви и Кусићу. На захтев 
МЗ Банатска Паланка, локална 

самоуправа иницирала је поста-
вљање бетонских бандера уместо 
дрвених.

22. АлиБунАр 
БРИГА О ЗДРАВЉУ

Савет за здравство подржао је 
акцију мерења крвног притиска и 
шећера у крви грађанима у Влади-
мировцу. 

23. сентА
ПОДЕЛА БРОШУРА

Активисти ОО СНС Сента раз-
говарали су са грађанима и дели-
ли брошуре „150+“.

24. ћићеВАЦ
РАЗГОВОР СА 
ГРАЂАНИМА

Чланови ОО СНС редовно раз-
говарају са грађанима и деле стра-
начки материјал.

25. десПотоВАЦ
СТИПЕНДИЈЕ ЗА 
СТУДЕНТЕ И ЂАКЕ

Спроведен је конкурс за доделу 
стипендија студентима и ђацима 
у школској 2018/2019 за 73 сту-
дента и 10 ђака из осетљиве групе 
(без једног родитеља), за шта је 
издвојено шест милиона динара 
из општинског буџета. 

26. ВлАдичин ХАн
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА

Почела је комплетна рекон-
струкција пута који спаја МЗ Врбо-
во и МЗ Богошево, а подразумева 
посипање туцаником и израду од-
водних канала. 

27. сВилАјнАЦ
СТРУчНИ САВЕТИ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

У редовном смо контакту са 
члановима странке и грађанима, 
обилазимо све месне одборе. По-
мажемо мештанима који се баве 
пољопривредом, а који су нам се 
обратили за помоћ у вези са при-
купљањем конкурсне документа-
ције. 

28. ноВи кнежеВАЦ
УРЕЂЕНЕ ПЕШАчКЕ 
СТАЗЕ

Завршена је друга фаза уређења 
пешачких стаза у центру града, 
поплочан је простор испред шко-
ла, вртића и поште. 

30. ВАљеВо
ОБЕЛЕжЕНО 215 ГОДИНА 
ОД СЕчЕ КНЕЗОВА

У присуству министра Небојше 
Стефановића, Владимира Ребића 
и градоначелника Слободана 
Гвозденовића, обележено је 215 
година од сече кнезова. Школа 
„Милован Глишић“, након 20 го-
дина од почетка радова, спремна 
је за усељење ђака. Активисти 
Уније младих делили су „СНС Ин-
форматор“, а чланице ГО осудиле 
су увреде на рачун жена које изно-
си опозиција.

31. жАБАљ
чИШЋЕЊЕ 
РЕГИОНАЛНОГ ПУТА

Савет за здравство обележио 
је Национални дан без дуванског 
дима разговором са грађанима 
и поделом јабука. Поводом обе-
лежавања Светског дана борбе 
против рака, чланови Савета де-
лили су едукативни материјал и 
розе врпце. Чланови Савета по-
сетили су Удружење родитеља 
и хранитеља деце са сметњама у 
развоју, и корисницима поклони-
ли два „лејзи бега“. Активисти МО 
Ђурђево очистили су део регио-
налног пута, у сарадњи са кому-
налним предузећем. 

32. Брус
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Наши активисти делили су 
„СНС Информатор“ и разговарали 
са грађанима.

33. БољеВАЦ
ОКУПЉАЊЕ чЛАНСТВА

ОО СНС организовао је скуп 
за чланове свих месних одбора и 
пријатеље странке. У селу Подго-
рац почело је снабдевање пијаћом 
водом, а водовод је најпре стигао 
до школе и амбуланте. Председ-

ник  Општине др Небојша Марја-
новић разговарао је са привредни-
цима о мерама за подстицање за-
пошљавања.

 
35. БАточинА
УЛИчНА РАСВЕТА

Активисти ОО разговарали су 
са грађанима, делили „СНС Ин-
форматор“ и брошуру „150+“. 
Општина и Удружење пољопри-
вредника организовали су 
стручно предавање. Амбуланте 
у Бадњевцу и Брзану почеле су 
да раде сваког радног дана. Из 
штампе је изашао други број пуб-
ликације „КЦ инфо“. Одржан је 
Гран при турнир, у организацији 
Српске карате уније. Завршено је 
идејно решење водоводне мреже 
у Брзану и постављена је расвета 
у Улици Кнеза Милоша.

36. ПожегА
ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКИХ 
КАБИНЕТА

Компанија „Белом“ донирала је 
средства за опремање кабинета у 
ОШ „Емилија Остојић“ и Технич-
кој школи, а део кабинета опре-
мила је локална самоуправа. У 

току су преговори око обављања 
праксе и запошљавању младих у 
овој компанији. Министар Расим 
Љајић посетио је наш штанд на 
Сајму туризма. 

37. ириг
ЈУБИЛЕЈ 
чИТАОНИЦЕ

Српска читаоница прославила 
је 177 година постојања и славу 
Светог Трифуна. Село Јазак ос-
војило је прво место у категорији 
места до 1.000 становника, по 
уређености, околини и природној 
лепоти. Награда почасног грађа-
нина Јаска уручена је првом чове-
ку локалне самоуправе, Стевану 
Казимировићу, а догађају је при-
суствовао министар Бранислав 
Недимовић.

38. коЦељеВА 
НОВИ АСФАЛТ У БРДАРИЦИ

Асфалтирано је 500 метара 
општинског пута у МЗ Брдарица. 
Наши активисти разговарали су са 
грађанима и делили „СНС Инфор-
матор“. 

39. чокА
РАЗГОВОР СА 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Министар Бранислав Неди-
мовић и покрајински секретар 
Вук Радојевић разговарали су са 
пољопривредницима у Остојиће-
ву, а министар Вања Удовичић до-
нирао је лопте Одбојкашком клубу 
„Чока“. Чланови свих МО делили 
су брошуру „150 плус“. 

40. тргоВиште
ПОСЕТА ФАБРИЦИ 
И ШКОЛИ

У оквиру кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић посетио је фабрику дечијих 
креветића „Симпо“, где је ручао 
и разговарао са радницима, као 
и реконструисану СШ „Милутин 
Бојић“, у коју је уложено 10 мили-
она динара. 

41. мАли зВорник
ПРОМОЦИЈА НА САЈМУ 
ТУРИЗМА

Активисти и руководство ОО 
делили су „СНС Информатор“ и 
издање „150+“. Уз подршку Уније 
жена, одржано је предавање за 

14. оПоВо

ЗНАчАЈНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Председник Александар Ву-
чић, у склопу кампање „Будућ-
ност Србије“, обишао је Дом 
здравља, пешачко-бициклистич-
ку стазу и пут Опово-Дебељача. 
Уведено је заказивање прегледа 
у Дому здравља путем интерне-

та. Радници ЈП „Младост“ крпи-
ли су ударне рупе и радили огра-
ду на гробљу у Баранди. Кул-
турни центар започео је сезону 
представом „Нобеловац и ја“. 
Додељене су награде најбољим 
спортистима и клубовима.

21. крушеВАЦ

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВУчИЋА
29. ноВи сАд 

ДРУжЕЊЕ СА ПЕНЗИОНЕРИМА, АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Чланови свих МО делили су „СНС Инфор-
матор“, а активисти МО ЈашаТомић и Булевар 
1 и 2 страначки билтен и медењаке. У органи-
зацији „Градског зеленила“ и МЗ Југовићево 
саниран је паркинг и направљен је простор за 
садњу нових стабала, у Руменки је реконстру-
исан фудбалски терен, а у МЗ Раднички по-
стављене су клупе у парку. У просторијама МЗ 
Салајка организована је традиционална умет-
ничка манифестација, а у МО Футог дружење 

са пензионерима. У МЗ Вера Павловић поста-
вљена је изложба о знаменитим женама српс-
ке средњовековне историје. Културни центар 
Руменка организовао је Зимски дани културе, 
кулинарства и старих заната, а представници 
МЗ Војвоћанске бригаде подржали су акцију 
превентивних прегледа.

Градоначелник Милош Вучевић учество-
вао је у Панелу градоначелника војвођанских 
градова, у оквиру конференције „Војводина 

у 2019“, затим на конкурсима Управе за ка-
питална улагања АПВ, као и на годишњем 
сусрету 70 завичајних удружења, са градона-
ченицима и председницима општина. Градо-
начелник Вучевић присуствовао je програму 
у реновираним просторијама Дома културе у 
Руменки, као и промовисању националног мо-
дела дуалног образовања. Такође, обишао је 
месне одборе СНС и посетио прву бебу рође-
ну на Дан града.

Градоначелница Јасмина Палуровић присуствовала је обележа-
вању славе ВП дома, Дана Народне библиотеке и 162 године од 
оснивања Читалишта. Организована је презентација Регионалног 
иновационог стартап центра. Великим скупом у Крушевцу, завр-
шен је шести дан кампање „Будућност Србије“, у оквиру које пред-
седник Александар Вучић обилази Србију, разговара са грађанима 
и представља резултате рада.

20. осечинА 

РЕНОВИРАНА ЗГРАДА 
ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ

Министар Небојша Стефановић отворио је реновирану зграду 
Полицијске станице у Осечини. Као и сваке године, Туристичка 
организација Подгорина и Општина представили су наш крај на 
Сајму туризма у Београду.

34. леБАне
ПОМОЋ УГРОжЕНИМ ПОРОДИЦАМА
Омладина ОО делила је „СНС Информатор“ и брошуру „150+“. 

Чланице Актива жена договориле су акцију прикупљања гарде-
робе за угрожене породице. Повереник Горан Јовић, Бобан Пејић, 
Миодраг Живковић и други чланови ОО разговарали су са грађа-
нима.

игор мировић и зоран тасић

небојша стефановић са Полицијским службеницима

градоначелник милош вучевић у разговору са граЂанима вучевић на Панелу градоначелника војвоЂанских градова
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пољопривреднике, а чланице 
Уније дале су допринос на промо-
цији Општине на Сајму туризма.

43. смедереВскА 
ПАлАнкА
УРЕЂЕЊЕ ТРГА ХЕРОЈА

Настављени су радови на Тргу 
хероја садњом новог дрвореда, а 
биће постављене и металне огра-
де око сваке саднице, нове клупе и 
ђубријере, као и лед расвета.

44. житорАђА
НОВО САНИТЕТСКО 
ВОЗИЛО

За Дом здравља купљено је ново 
санитетско возило, опремљено 
најсавременијом опремом. Редов-
но разговарамо са грађанима и 
делимо „СНС Информатор“. 

45. срБоБрАн
ПОКЛОНИ ЗА БЕБЕ

Чланице Удружење грађана 
„Рука спаса“ и Општина поклони-
ли су родитељима новорођених 
беба плетене капице, рукавице и 
постељину. Локална самоуправа 
за сваку новорођену бебу обез-
беђује 20.000 динара, за самох-
ране родитеље 40.000 динара.  

46. куршумлијА
СВЕ ВИШЕ ТУРИСТА

У оквиру пројекта „Покрени-
мо нашу децу“, Министарства 
просвете и компаније „Књаз 
Милош“, ОШ „Милоје Закић“ 
освојила је прво место и вредне 
награде. Министарство туризма 
доделило је Туристичкој органи-
зацији средства за постављање 
саобраћајно-туристичке сигна-
лизације. 

47. БАчкА тоПолА
АКЦИЈА УРЕЂЕЊА

Чланови МО Кривајa чистили 
су терен око Ватрогасног дома, а 
затим је за учеснике организован 
ручак.

48. АПАтин
ПОКЛОНИ ЗА СУГРАЂАНКЕ

Чланице Уније жена МО При-
гревице припремале су поклоне 
суграђанкама за Дан жена, а осим 
суграђанки на штандовима, об-
радовале су и кориснице Дома за 
старе.

49. ВрБАс
БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ

Чланови Савета МЗ Савино 
Село добровољно су дали крв, 
у зони школе поставили су дис-
плеје за мерење брзине и вртићу 
„Пчелица“ поклонили играчке и 
музичку линију, док су чланови 

Савета Прве МЗ донирали мини 
линију вртићу „Сунцокрет“. Врбас 
је од Владе АПВ добио средства 
за изградњу паркинга, комунално 
опремање радне зоне и набавку 
ЦТ апарата за болницу. Активи-
сти МО Стари Врбас уручили су 
пакете помоћи угроженим до-
маћинствима и књиге школама 
у Савином Селу, Бачком Добром 
Пољу и Змајеву. Активисти 3. МО 
делили су „СНС Информатор“, а 
активисти МО Бачко Добро Поље 
уређивали Дом културе. 

52. Беочин
РАДОВИ У РАКОВЦУ И БА-
НОШТОРУ

Oдржани су састанци месних 
одбора, којима је присуствовао 
координатор ОО СНС Чедомир 
Божић. Сваке суботе делимо 
„СНС Информатор“ и разговара-
мо са грађанима. Министар Зоран 
Ђорђевић поклонио је лаптоп уд-
ружењу инвалида и разговарао са 

чланицама Уније жена. Компанија 
„Lafarge BFC“ уложиће средства у 
развој локалне заједнице. Одржан 
је одбојкашки турнир под покро-
витељством Општине. Насипани 
су атарски путеви у МЗ Бразилија. 
Влада АПВ донирала је средства за 
завршетак фискултурне сале у Ра-
ковцу и канализације у Баноштору. 

53. лАјкоВАЦ
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРМАТОРА“

Одржани су састанци МО 
Лајковац и МО Јабучје, којима је 
присуствовало и руководство ОО, 
као и састанци Савета за пољопри-
вреду и Савета за здравство. Ом-
ладина је на штанду делила „СНС 
Информатор“. На иницијативу 
повереника ОО, формира се Унија 
жена.

54. сечАњ
НОВА ЛЕД РАСВЕТА

У току је замена комплетне ули-
чне расвете у свим местима и по-
стављање нових штедљивих лед 
сијалица.

55. круПАњ
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИЋА 

У оквиру кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић посетио је погон „Џемаре“ 
и вртић „Наша радост“, и разгова-
рао са грађанима о томе шта др-
жава може да учини за њихов крај.

56. кАњижА
ВАжНОСТ ИМУНИЗАЦИЈЕ
Савет за здравство организовао 

је предавање на тему систематске 
имунизације, а одржала га је др 
Сандра Радловић, директорка За-
вода за јавно здравље из Кикинде.

57. кулА
НЕМАчКИ ИНВЕСТИТОР

Немачка компанија „Witzenmann“ 
изградиће производни погон у 
индустријској зони. Почео је дру-
ги круг пријаве грађана за Сениор 
картицу. Канцеларија за бесплатну 
правну помоћ поново пружа услуге 
грађанима. Влада АПВ обезбедила 
је средства за изградњу водовода у 
индустријској зони и канализације у 
Црвенки и Кули. У школи у Руском 
Крстуру договорено је формирање 
одељења са наставом на српском 
језику. Председник Општине Да-
мјан Миљанић упутио је писма 
захвалности најбољим студентима. 
У Крушчићу су организовани бес-
платни превентивни прегледи.

 
58. БАчки ПетроВАЦ
УДРУжЕЊЕ ЗА ВЕЗЕ СА 
КИРХАЈМОМ ПОД ТЕКОМ

Одржан је Међународни фести-
вал кобасица, на којем су учество-
вали и гости из Словачке и Руму-
није. Представници Општине и МЗ 
Маглић посетили су партнерски 
немачки град Кирхајм под Теком, 
а том приликом формирано је Уд-
ружење за промоцију и неговање 
културе завичаја. На седници 
ОО договорене су нове акције 
уређења.

59. жАБАри
ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ

Општина новчано помаже са 
по 5.000 динара 44-оро учени-
ка средњих школа и прве године 
факултета, који немају једног или 
оба родитеља, као и студенте ви-
ших година факултета. 

60. неготин 
УЛАГАЊЕ 
У ПОЉОПРИВРЕДУ

Општина је значајно повећа-
ла средства за пољопривреду, 
укупно 43 милиона динара опре-
дељено је за комасацију и аграрни 
буџет. Свети Трифун обележен је 
у Рајачким пивницама, а председ-
ник Општине Владимир Величко-
вић захвалио на подршци Влади 
Србије. 

61. љиг
ПОДЕЛА
 „СНС ИНФОРМАТОРА“

Активисти ОО сваког петка ор-
ганизују штандове, разговарају са 
суграђанима и деле „СНС Инфор-
матор“ и промотивни материјал.

 
62. зАјечАр
ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Одржан је хуманитарни кон-
церт за малог Немању Јовано-
вића, као и првенство централне 
Србије у шаху, а поново је почео 

са радом Одсек за ортопедију 
вилице. Градоначелник Бошко 
Ничић и министар Бранко Ружић 
размотрили су пројекте којима ће 
Град учествовати на конкурсима 
Министарства. Зајечар се пред-

ставио на Сајму туризма. Расписан 
је конкурс за доделу средстава за 
вантелесну оплодњу. На Поповој 
плажи, Крељевици и Кључу 3 по-
сађено је дрвеће. 

65. ПетроВАЦ 
нА млАВи
НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ

Изабрани су најбољи спорти-
сти, спортски клубови и младе 
наде у 2018. години, у присуству 
Давора Штефанека, председника 
Спортског савеза Србије, и Горана 
Маринковића, генералног секре-
тара ССС. 

66. сурдулиЦА
ПОСЕТА ДОМУ ЗА СТАРЕ

Током посете Пчињском окру-
гу, председник Александар Вучић 
обишао је Дом за старе у Сурдули-
ци и разговарао с пензионерима. 
Директорка Слађана Тасић Стоја-
новић захвалила се на уложеним 
средствима и побољшању живота 
корисника.

67. Велико грАдиште
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА

Председник Општине Дра-
ган Милић, Владимир Штрбац 
и сарадници обишли су радове 
на изградњи фискултурне сале, 
доградњи просторија и рекон-
струкцији кухиње у ПУ „Мајски 
цвет“. 

68. ПријеПоље
РАЗГОВОР С ГРАЂАНИМА

Активисти СНС делили су бро-
шуре „150+“, а на штанду су са 
грађанима разговарали функцио-
нери ОО. Представљене су мере 
политике запошљавања у 2019. 
години, које реализују НСЗ и 
Општина.

69. ћуПријА
УЛАГАЊЕ У СПОРТ

Општина је представила по-
тенцијале на Сајму туризма у Бе-

ограду, на заједничком штанду 
Шумадије и Поморавља, који је 
посетио министар Расим Љајић. 
На Првенству државе за јуниоре 
и јуниорке, атлетичари ОАК „Мо-
рава“ освојили су три прва места. 
Издвојено је 14 милиона динара 
за финансирање спортских удру-
жења и развијање спорта.

70. ВрњАчкА БАњА
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИЋА

У оквиру кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић обишао је реновирани Дом 
здравља и обратио се грађанима 
на Тргу код водопада, рекавши да 
је Бања, захваљујући улагањима 
државе, новим хотелима и шета-
лиштима, данас лепша него Баден 
Баден.

71. димитроВгрАд
ТРАДИЦИОНАЛНИ НАЗИВИ

Одржан је округли сто на тему 
употребе традиционалних на-
зива и упис припадника нацио-
налних мањина у матичне књиге. 
По завршетку скупа, постављена 
је табла на згради Општине са 
традиционалним називом на бу-
гарском језику - Цариброд. Пред-
седник Општине Владица Дими-
тров угостио је учеснике првог 
Међународног атлетског митинга 
„Лављи скок“. Председник Алек-
сандар Вучић одликовао је позо-
риште „Христо Ботев“, поводом 
Дана државности Србије.

72. горњи 
милАноВАЦ
ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ 
МИЛЕТИЋ

Председник Општине Дејан 
Ковачевић уручио је кључеве два 
нова аутомобила за потребе Дома 
здравља и предао пакете помоћи 
социјално угроженој породици 
Милетић у Богданици. Почела је 
адаптација простора у Рајићевој 
улици, који ће бити претворен у 
Start-up центар.

42. АрАнђелоВАЦ

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
63. љуБоВијА

РЕКОНСТРУКЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ
Председник Алек-

сандар Вучић, у оквиру 
кампање „Будућност 
Србије“, обишао је ра-
дове на реконструкцији 
библиотеке „Милован 
Глишић“. Министри Зо-
рана Михајловић и Вања 
Удовичић разговарали 
су са председницима 
општина Мачванског 
округа. Одржани су са-
станци МО Горња Оро-
вица и МО Црнча.

64. БАч
НОВЕ ПЕШАчКЕ 
СТАЗЕ

Председник Општине Бо-
рислав Антонић разговарао 
је са становницима Бођана 
и Вајске. Библиотека „Вук 
Караџић“одржала је јавни час 
поводом Дана државности. 
Председник Антонић при-
суствовао је подели помоћи 
Ромима у Селенчи. Покрајин-
ска влада доделила је Бачу 
средства за реконструкцију 
пута Л-7. Министар Вања 
Удовичић и председник Анто-
нић обишли су ФК „Тврђава“, 
који обележава 110 година 
постојања. У центру Бача 
раде се пешачке стазе, а у 
Бођанима цеви за одвођење 
атмосферских вода.

51. зрењАнин

СПРЕчАВАЊЕ ГОВОРА МРжЊЕ

Активисти ГО делили су „СНС Информатор“ и разговарали са су-
грађанима о инвестицијама, улагањима у здравство, образовање, 
привреду... Одржана је трибина „Од дигиталног до колективног на-
сиља“, као и скуп поводом Дана матерњег језика, на којем је говорила 
председница Уније младих Данијела Мићевић.

У присуству државног руководства и грађана, у Орашцу је одржана 
централна свечаност поводом обележавања Дана државности. Активи-
сти ОО присуствовали су хуманитарној свечаности на којој су сакупља-
на средства за изградњу цркве у Стојнику, разговарали су са мештанима, 
делили „СНС Информатор“ и донирали новчану помоћ. Члан Председ-
ништва СНС Зоран Ђорђевић разговарао је са чланством ОО. Организо-
вана је акција добровољног давања крви. Настављена је реконструкција 
ПУ „Дуга“ и старе зграде школе „Милан Илић Чича“.

50. ужиЦе

ФАБРИКА ВОДЕ
Уз подршку Владе 

Србије и Града, рекон-
струисана је и дограђе-
на фабрика пијаће воде. 
Ужице је у партнер-
ству са Тузлом добило 
средства ЕУ за проје-
кат „Нови живот нео-
литског наслеђа“, а у 
партнерству са Бајином 
Баштом и Регионалном 
развојном агенцијом 
Златибор, средства за 
јачање капацитета у уп-
рављању јавном имови-
ном и пружању услуга 
грађанима и привреди. 

активисти го снс у акцији Поделе страначког материјала

жељка цвијановић и ана брнабић

граЂани дочекују Председника вучића
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ИНТЕРВЈУ

Биљана Поповић Ивко-
вић, чланица Председ-
ништва СНС и државни 

секретар у Министарству 
унутрашњих послова, за 
„СНС Информатор“ каже да 
упад у зграду РТС-а са мо-
торном тестером, покушај 
блокаде зграде Председни-
штва, напади на полицију, 
убадање ножевима, пози-
вање на убиства и све сцене 
вандализма и насиља које су 
грађани Србије имали при-
лику да гледају 16. и 17. мар-
та од стране Обрадовића, 
Ђиласа, Јеремића и њихових 
присталица, заправо јесу по-
тези очајника, огрезлих у мр-
жњи, који би да се врате на 
старо, али их народ неће, те 
су зато са речи преш-
ли на дела. 

- Већ дуже време 
траје стварање климе 
за њихово насилно де-
ловање. Драган Ђилас 
жели повратак на ста-
ро, да управља свим 
медијима и увећава 
своје милионе, па је 
са Обрадовићем, Јере-
мићем и другим прис-
талицама сада отишао 
корак даље. Развали-
ли су врата РТС-а и са 
моторном тестером 
ушли да се обрачуна-
вају са новинарима и 
уредницима. Ни то им 
није било довољно, 
већ су насрнули на по-
лицијске службенике 
који часно раде свој 
посао. Гађали су их 
чиме су стигли, каменицама, 
флашама, вадили су ножеве. 
Сетите се само дивљачких 
испада Бошка Обрадовића у 
згради Скупштине или Драга-
на Ђиласа у Кнез Михаиловој, 
Скупштини града, излива мр-
жње према женама, као и пре-
ма свима који имају супротне 
ставове од њихових. Јасно је 
да је ово што данас раде само 
логичан наставак њиховог 
параполитичког деловања. 
Њихов највећи проблем је 
што у сопственим главама не 
могу да спознају да су про-
шлост и да грађани Србије 

желе оно што им нуде Алек-
сандар Вучић и СНС - бољи-
так, просперитет и мир.

Али, због чега је толико 
насиља у њиховом дело-
вању?  
- Реч је, пре свега, о орга-

низованом и оркестрираном 
насиљу. Иронија је да они 
то чине под изговором да је 
то залог за добро и будућ-
ност Србије, а иза свега се, 
заправо, крију њихове лич-
не фрустрације, јер знају да 
легалним путем не могу да 
остваре своје циљеве. Друго, 
те фрустрације  појачане су 
и њиховим страхом, будући 
да ће применом Закона о по-
реклу имовине сви бити под 
лупом правде, а то им ника-

ко не иде у корист. Откриће 
се токови новца и порекло 
њихове имовине. Обелода-
ниће се принципи спојених 
судова којим се градска каса 
празнила, а њихове личне 
касе препуњавале. Због тога 
они, немоћни да врате стање 
ствари на старо, иду на то да 
изманипулишу своје след-
бенике и гурну их у окршај 
са полицијом. Неморално је 
што злоупотребљавају децу 
и тинејџере за своје насилно 
деловање, а после се тобож 
брину за њих. Насиља на 
улицама Србије неће бити, 

НАСИЉЕМ И УВРЕДАМА НЕ МОГУ ДА ИзБРИшУ 
ОНО шТО ВУЧИЋ РАДИ зА СРБИЈУ

ма колико био јак њихов 
неоствариви сан.

Да ли сте задовољни 
реакцијом српске по-
лиције? У Паризу смо 
гледали нешто сасвим 
другачије - сцене упо-
требе огољене силе, пре-
бијања демонстраната...
- Пре свега, између Пари-

за и Београда нема никакве 
паралеле. Злонамеран је по-
кушај неких да изједначе ове 
протесте, које организује 
Савез за Србију, односно 
Ђилас, Обрадовић, Јеремић 
и остали, са протестима Жу-
тих прслука, који су прави 
грађански протести. Где је ту 
паралела? Протестује се и 
у осталим градовима Ев-
ропе, али само код нас 
имате невероватну 
ствар да Ђилас и 
екипа протестују 
због воље на-
рода, која је 
на избори-
ма изабра-
ла СНС и 
Александра 
Вучића.

Да ли 
сте и сами 
имали непријат-
ности због тога што 
подржавате политику 
председника Алексан-
дра Вучића и Српске 
напредне странке? 
- Суочавам се са разним 

непријатностима од стра-
не острашћених неисто-
мишљеника. Изложена сам 
огавним увредама на днев-
ном нивоу. Симптоматично 
је да су то често сексистич-
ки интонирани напади, али 
се ти људи не либе ни да 
ударе на породицу и децу. 
То су њихови домети. По-
литика насиља, увреда и  
омаловажавања. За разлику 
од њих, ми жене поштујемо 
и залажемо се да имају јед-
нак третман у друштву са 
мушкарцима.

Оштро сте реаговали 
сваки пут када су вер-
бално и физички напа-
дали на жене које дру-
гачије мисле. Како ко-

ментаришете то што тзв. 
грађанска Србија данас 
не реагује или чак одо-
брава насиље? 
- Шта се уопште данас 

сматра грађанском Србијом? 
Аксиом је да је свако насиље 
или његово одобравање у 
супротности са грађанским 
вредностима. Они свако-
дневно руше демократске 
принципе, за које се само де-
кларативно залажу. На делу 
имамо обичне насилнике и 
примитивце, који се диве 
сопственом простаклуку, 
такмиче се у што мизернијим 
увредама на рачун председ-
ника Вучића и не схватају 
да њиховим увредама, не 
могу да избришу оно што је 
видљиво. Александар Вучић 
је до сада урадио много и 
за Србију и за народ. Кадар 

је да обнови еконо-
мију, отвара фабрике, 
стиже да се бави со-
цијалним питањима, 
јер га изнад свега за-
нимају људи и њихов 
квалитетнији живот. 
Сергеј Трифуновић, 
например, одлази 
на спавање у време када 
Александар Вучић устаје. 
То је доба када поштен 

свет иде на посао. 
Трифуновић, та 

кукавица је 
побегла на 
скијање у 
К о л о р а д о , 
јер је његов 
пријатељ, за 
којег је твр-
дио да га не 
познаје, фи-
зички напао 

активисткињу 
И н и ц и ј а т и в е 

„Не давимо Бе-
оград“. Зами-

слите шта би се 
догодило, да је 

у ситуацији да ре-
шава неки озбиљан 

проблем у држави. Ето, 
такви аматери би да се 

баве политиком.
Како бисте оценили рад 
полиције? Какви су по-
маци направљени откако 
је на челу МУП-а Небој-
ша Стефановић? 
- Од самог почетка сам у 

његовом тиму. Министар 
Стефановић је човек који 
унапређује ствари констант-
ном динамиком. Када је до-
шао на чело МУП-а брзо је 
сагледао стање, дефинисао 
циљеве и почео да ради на 
њиховом остваривању. Ре-
зултати су видљиви, почев 
од побољшања услова рада 
свих запослених кроз из-
градњу и реконструкцију 
нових објеката, набавку 
нових униформи, возила 
и опреме, повећања плата 
до константног смањења 
стопе криминала и број-

них признања из иностран-
ства да је српска полиција 
изузетно поуздан партнер. 
Перцепција полиције у на-
шем друштву је унапређе-
на захваљујући концепту 
„Полиција у заједници“, а 
велика пажња се посвећује 
и бројним превентивним 
програмима, почев од оних 
намењених најмлађима и 
њиховој безбедносној кул-
тури. Небојша Стефановић 
посвећено води рачуна о 
припадницима Министар-
ства на чијем је челу, јер је 
свестан чињенице да су то 
људи који се несебично за-
лажу како би осигурали без-
бедност грађана Србије. 

Колико ће Мрежа жена 
у полицији допринети 
бољем положају и ос-
наживању полицијских 
службеница? 
- Министар Стефановић 

се континуирано залаже за 
равноправност жена у по-
лицији и пружио је снажну 
подршку оснивању Мреже 
жена. Њеним оснивањем 
пружамо пуну подршку 
женама да ухвате корак са 
мушкарцима, кроз једнаку 
шансу за професионално 
усавршавање и конкури-
сање за рад у различитим 
полицијским пословима. 
Мрежа жена ће се снажно 
борити и против вербал-
ног и физичког насиља, 
које се у последње време 
континуирано спроводи у 
нашем друштву, а наша по-
рука је да су жене стуб овог 
друштва, стуб породице и 
убудуће ћемо још интензив-
није инсистирати на родној 
равноправности, толеран-
цији и разумевању.

- Вучић је кадар да обнови 
економију, отвара фабрике, 
бави се социјалним 
питањима јер га занима 
квалитетнији живот 
грађана. Сергеј 
Трифуновић, например, 
одлази на спавање у време 
када Александар Вучић 
устаје

»

- Протестује се и у осталим 
градовима Европе, али 
само код нас имате 
невероватну ствар да Ђилас 
и екипа протестују због 
воље народа, која је на 
изборима изабрала СНС и 
Александра Вучића

»
БИЉАНА ПОПОВИЋ ИВКОВИЋ

Миленко Јованов, потпред-
седник Главног одбора 

Српске напредне странке, 
посетио је градске одборе 
СНС у Шапцу и Ваљеву, где 
је разговарао са активисти-
ма о актуелним политичким 
дешавањима и Србији и реги-
ону. Потпредседник Јованов 
пренео је поруку председника 
СНС Александра Вучића о је-
динству и марљивом раду сва-
ког напредњака, и указао на 
изливе најбруталнијег насиља 
од стране дела опозиције, 
предвођене Ђиласом, Обрадо-
вићем, Јеремићем и осталима.

„Нико од нас није толико 
наиван да помисли да Ђилас, 
Јеремић, Обрадовић и Трифу-
новић случајно подижу ниво 
своје агресије и насиља у тре-

нутку када се већ дешава криза 
преговора на Косову и Мето-
хији због увођења оних лу-
дачких такси, али и када једна 
од највећих компанија у свету, 
немачки „Фолксваген“, раз-
мишља да своје погоне отвори 
у овом делу Европе, а Србија је 
могућа локација. На друштве-
ним мрежама они прижељкују 
да та фабрика оде у Бугарску, 
да би могли да оптуже Вучића 
и то показује да су они у стању 
да сруше Србију, ако то значи 
да ће срушити и Вучића, а да ће 
они на тим рушевинама моћи 
да праве комбинације и оти-
мају. Једино се поставља пи-
тање у чијем се све то интересу 
дешава, јер рушење Србије не 
може бити у интересу те исте 
Србије“, истакао је Јованов.

Члан Председништва СНС и 
министар Зоран Ђорђевић 

посетио је Бечеј и Кикинду, где 
је обишао установе социјалне 
заштите и разговарао са грађа-
нима. Ђорђевића је у Бечеју 
дочекао председник Општи-
не Драган Тошић, а у Кикинди 
градоначелник Павле Марков 
у присуству Миленка Јова-
нова, потпредседника СНС и 
шефа Посланичке групе СНС у 
Скупштини АП Војводине.

У оквиру посете Бечеју, 
Ђорђевић је посетио Друштво 
за афирмацију инвалида „Фе-
никс плус“ и Дневни боравак 
за децу и младе са сметњама 
у развоју, док је у Кикинди 
посетио Удружење грађана 
„Наша кућа“, у оквиру Центра 
за пружање социјалне зашти-
те, а затим је разговарао са 
чланицама Уније жена СНС у 
просторијама Градског одбо-
ра СНС. 

ЈОВАНОВ СА НАПРЕДњАцИМА
У шАПцУ И ВАЉЕВУ

ђОРђЕВИЋ ПОСЕТИО БЕЧЕЈ 
И КИКИНДУ
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По т п р е д с е д н и к 
Главног одбора СНС 
Марко Ђурић и се-

кретар Генералног савета 
странке Јединствена Русија 
Андреј Турчак потписали 
су у Београду заједничку 
изјаву којом се изражава 
спремност за продубљи-
вање руско-српског стра-
тешког партнерства у ин-
тересу народа двеју брат-
ских земаља, чије искрено 
пријатељство, како је кон-
статовано, има дугу исто-
рију и прошло је искушење 
времена.

Заједничком изјавом, 
чије је потписивање оба-
вљено у присуству пред-
седника Српске напредне 
странке и председника Ср-
бије Александра Вучића, 
две странке се обавезују 
да ће и надаље наставити 
с развојем равноправне и 
узајамно корисне сарадње 
и јачати традиционално 
пријатељство народа Ср-
бије и Русије. Изражено је 
и опредељење за јачање 
стратешког партнерства, 
укључујући одржавање 
билатералних међупар-
тијских консултација и по-
словних форума, наизме-
нично у свакој земљи, као и 
укључивање омладинских 
и других партнерских орга-
низација и удружења у ту 
сарадњу.

У документу се конста-
тује да Србија, која спро-
води уравнотежену међу-
народну политику, ужи-
ва заслужени ауторитет 
далеко изван Балкана, о 
чему, између осталог, све-
дочи у фебруару успешно 
одржана Парламентарна 
скупштина Медитерана 
у Београду, као и пред-
стојећа 141. Скупштина Ин-
терпарламентарне уније, 
која ће уз учешће парла-
ментараца са свих контине-
ната бити одржана у октоб-
ру ове године у Београду. 
Пресудан допринос овак-
вом међународном угледу 

Србије, како је истакнуто, 
несумњиво је дала полити-
ка, коју спроводе Скупшти-
на, председник и Влада 
Републике Србије, а у којој 
СНС има кључну улогу.

Значајан део заједничке 
изјаве посвећен је 20. го-
дишњици агресије НАТО 
на СР Југославију 1999, и 
констатовано је да је тим 

догађајем нанесен први 
разарајући ударац систему 
безбедности и сарадње у 
Европи, који проистиче из 
Хелсиншког Завршног акта 
из 1975. године.

Стране су сагласне да 
војна агресија НАТО није 
донела жељену стабил-
ност на Балкану, као и да 
је занемаривање принци-
па неуплитања у суверене 
послове држава довело до 
стварања зоне замрзнутог 
и потенцијално опасног 
конфликта на територији 
Републике Србије, на Ко-
сову и Метохији, те да 
су једностраним прогла-
шењем Косова као незави-
сне државе битно и опас-
но прекршени принципи 
међународног права.

Две странке су, полазећи 
од заједничког приступа 
развоју билатералних од-
носа, као и заједничког 
погледа на многе актуелне 
проблеме међународног 
живота, позвале све одго-
ворне политичке снаге да 

граде међународне односе 
искључиво на бази основ-
них принципа Повеље УН, 
укључујући и немешање у 
суверене послове незави-
сних држава и њихов тери-
торијални интегритет.

Две странке изразиле су 
спремност да координирају 
своје напоре ка међунаро-
дним парламентарним и 

страначким платформама, 
и у том смислу нагласиле 
важност испуњавања спо-
разума из Минска од стра-
не свих потписница, чији 
је циљ решавање унутра-
шњег украјинског сукоба, и 
заједнички истакле непри-
хватљивост примене санк-
ција без одлуке Савета без-
бедности УН. Две странке, 
такође, заједнички осуђују 
било какве манифестације 
фашизма, неонацизма, ра-
сизма, ксенофобије, под-
стицања међуетничке и 
међурелигијске мржње, 
међународног тероризма, 
употребе информација и 
компјутерских технологија 
за непристојне и криминал-
не сврхе. Обе стране подр-
жале су иницијативу за 
одржавање међународне 
конференције у Београду, 
посвећене актуелним про-
блемима безбедности и са-
радње у Европи, уз учешће 
парламентараца, представ-
ника друштва и стручњака 
из земаља чланица ОЕБС-а.

ПРОДУБЉИВАњЕ СТРАТЕшКОГ 
ПАРТНЕРСТВА СНС И 
ЈЕДИНСТВЕНЕ РУСИЈЕ

Сви градски одборници Српске на-
предне странке су у сталној ко-
муникацији са грађанима, кроз 

пријем грађана у Скупштини града Бе-
ограда, али и на терену кроз страначке 
акције. Директна и отворена комуника-
ција са грађанима је за мене и моје ко-
леге изузетно важна, то је прилика да  
разговарамо о резултатима, да чујемо 
сугестије и предлоге како би унапреди-
ли квалитет живота у нашем граду.

Овим речима Радослав Марјановић, 
заменик председника Одборничке групе 
СНС у СГ Београда, започиње интервју 
за „СНС Информатор“, и каже да с обзи-
ром на то да му тече други мандат у СГ 
Београда, жели да истакне да су за пре-
тходних пет година решени бројни про-
блеми са којима се Београд суочавао на-
кон дугогодишње неодговорне поли-
тике Драгана Ђиласа, која је Београд 
довела на руб пропасти и Београђанима 
у наслеђе оставила високе кредите, ду-
говања према социјалним категоријама, 
градска јавна предузећа у минусу, про-
пале фабрике и раднике на улици.

- Захваљујући јасној политици свео-
бухватних реформи, али и визији коју 
је формулисао наш председник Алек-
сандар Вучић, по преузимању власти у 
Београду успели смо да Београд поди-
гнемо на ноге, стабилизујемо финансије, 
покренемо велике развојне пројекте као 
што је „Београд на води“ и започнемо 
уређење града на које се чекало деце-
нијама. Београђани данас виде да смо 
успели да Београд поставимо на место 
које му одувек припада - да може да па-
рира и много већим и богатијим градо-
вима, на шта можемо бити поносни.

Да ли су суграђани задовољни кад 
виде како се престоница мења и на-
предује?
- Београд данашњице је град гради-

лишта, инвестиција, паметног урбаног 
уређења, град који се динамично раз-
вија. Само у последњих неколико го-
дина обновљено је више стотина фаса-
да, док је незапосленост на рекордно 
ниском нивоу. Захваљујући „Београду на 
води“, кренуо је и низ других пројека-
та којима је започета ревитализација 
и развој приобаља, што подразумева 
спуштање живота града на реке. Измеш-
тена је пруга која је одвајала градско 
језгро од Саве и Дунава, завршава се из-
градња пешачке пасареле од Калемегда-
на до Бетон хале, започета је реконструк-
ција Карађорђеве улице и припремни 
радови за изградњу гондоле која ће 
спојити Калемегдан са Ушћем, где се на-
лази и реконструисани Музеј савремене 

ИНТЕРВЈУ

БЕОГРАђАНИМА СМЕТА ХУЛИГАНСКО 
ПОНАшАњЕ ДЕЛА ОПОзИцИЈЕ

уметности. Захваљујући политици 
Александра Вучића и СНС, Бео-
град се коначно спушта на реке, по 
узору на европске метрополе, о 
чему су све власти пре нас деце-
нијама само говориле. Упоредо са 
уређењем центра и спуштањем на 
реке, још више се ради у рубним 
деловима, где се изграђује недос-
тајућа путна, водоводна и кана-
лизациона инфраструктура, као 
и нови вртићи, школе и домови 
здравља. Од када је СНС на власти 
у Београду, подједнако бринемо 
о свим Београђанима, без обзира 
да ли живе у централним или при-
градским општинама, и то грађани 
изузетно цене.

Како суграђани гледају на то 
што део опозиције бојкотује 
рад градског парламента, али 
зато узима надокнаде за не-
рад?
- Драган Ђилас је у прошлом ман-

дату, од 2014 до 2018. године, да-
кле пуне четири године, избегавао 
долазак у градски парламент, али 
је зато редовно узимао надокнаде 
за нерад. Београда и Београђана 
сетио се тек пред градске изборе 
2018. године, схвативши да смо вра-
тили дугове које нам је оставио и стабили-
зовали градске финансије. Дакле, бојкот 
који предводи Драган Ђилас је контину-
итет те губитничке политике, али и бек-
ство од дебате, јер аргументе и политику 
немају. Део опозиције грађани уопште не 
интересују, већ их искључиво занима лич-
ни интерес и како да се врате на власт. Бе-
ограђани су мудри људи и мислим да је и 
грађанима који су за њих гласали постало 
јасно да Скупштину града Београда кори-
сте у дневно-политичке сврхе, а не да би 
предлагали решења за унапређења живо-
та Београђана. 

Да ли се грађани интересују како је 
Драган ђилас успео да заради 500 
милиона евра док је био на функ-
цији градоначелника Београда и на 
осталим функцијама?
- Ако узмемо у обзир чињеницу да је 

Београд само у последњој години ман-
дата Драгана Ђиласа био пред колапсом 
са буџетским дефицитом од 18,62 од-
сто, да је дуг само према породиљама 
био 389 милиона динара, а према со-
цијално најугроженијим Београђанима 
на име једнократне новчане помоћи више 
од 155 милиона динара, а да су његове 
компаније исте године приходовале де-
сетине милиона евра, можемо закључити 
да је реч о најгорем градоначелнику од 

увођења вишестраначја у Србији, кога је 
занимао само лични интерес. Због тога 
Београђани често постављају питање 
како је Ђилас оставио укупан дуг од 1,2 
милијарде евра, а у исто време себи и 
својим приватним компанијама обезбе-
дио приходе веће од 500 милиона евра. 
Надам се да ће нам одговор на то питање 
донети закон о пореклу имовине, који би 
требало да буде усвојен и да ће сви који 
су злоупотребама стекли огромна финан-
сијска средства платити држави и врати-
ти отето.    

Да ли људима смета када се ружи 
град, лепе налепнице, нападају 
радници Градске чистоће, оста-
вљају гомиле ђубрета после опози-
ционих окупљања?
- У недостатку политике и програма, 

део опозиције, предвођен истрошеним 
и корумпираним појединцима попут 
Драгана Ђиласа, Вука Јеремића и Бошка 
Обрадовића, решио је да бојкотује пар-
ламент и локалне скупштине, и своју 
политичку борбу започне на улици. 
Како се број људи на окупљањима оси-
пао, тако су постајали све агресивнији и 
насилнији. Прво су почели са отвореним 
позивањем на насиље и ношењем веша-
ла, затим су прешли на ружење града 
лепљењем налепница и исписивањем 
графита по градском мобилијару и згра-

дама, да би након тога, у маниру хулига-
на, Ђиласови следбеници напали су рад-
нике „Градске чистоће“, који су поштено 
радили свој посао и чистили неред које 
су ови оставили иза себе. Насиље је еска-
лирало вандалским и разбојничким упа-
дом у РТС и блокадом зграде Председни-
штва. Тиме je опозиција показала да хоће 
да дестабилизује државу, створи хаос и 
да се на силу, без избора и подршке наро-
да, поново врати на власт. Београђанима 
смета такво понашање, јер је опозиција 
прешла сваку границу и сигуран сам да 
је такав случај са већинском и пристој-
ном Србијом, која подржава председника 
Александра Вучића и његову борбу.

Веома сте активни и у раду Омла-
дине СНС. Које су најважније актив-
ности Омладине?
- У Српској напредној странци има око 

70.000 чланова који су млађи од 30 годи-
на. То је импонзантан број. Неке парла-
ментарне странке немају чланова колико 
СНС има омладине, што је јасан показа-
тељ снажне подршке младих политици 
председника Вучића. Сваког дана има-
мо активност омладине у неком граду 
или општини - организују се трибине о 
спровођењу омладинске политике, се-
минари и радионице, спортски турни-
ри, акције којима се доприноси локалној 
заједници. И на пољу међународне са-
радње Уније младих, којом се бавим, на-
правили смо велике кораке у повезивању 
са омладинским организацијама из реги-
она и из земаља ЕУ, Русије и Кине.    

Како оцењујете ту сарадњу?
- Као највећи успех издвојио бих оства-

ривање пуноправног чланства Уније мла-
дих СНС-а у Омладини Европске наро-
дне партије (YEPP), чији смо пуноправни 
чланови постали 2017. године. Омладина 
Европске народне партије је највећа по-
литичка асоцијација младих политичара 
у Европи, која окупља 62 омладинскe ор-
ганизацијe политичких партија десног 
центра из 40 земаља. На последњем 
конгресу, у новембру 2018. године у 
Атини, за једног од потпредседника 
Омладине Европске народне партије и 
првог представника из Србије изабран је 
наш страначки колега Никола Ерић, што 
представља још једну потврду угледа и 
поштовања које СНС и председник Алек-
сандар Вучић имају у Европи и Европској 
народној партији, чији је СНС придруже-
ни члан. Такође, избор нашег представ-
ника у руководство YEPP-a представља 
и признање Унији младих СНС за више-
годишњу успешну сарадњу и ангажман 
наших представника у раду Омладине 
Европске народне партије.

РАДОСЛАВ МАРЈАНОВИЋ

андреј турчак и марко Ђурић ПотПисују заједничку изјаву



СНС ПАНОРАМА БРИГА О ГРАЂАНИМА
26 |  СНС ИНФОРМАТОР 71/2019 СНС ИНФОРМАТОР 71/2019  |  27с н с 

ПАнорАмА

74. чАчАк
НОВА ЗГРАДА ПОЛИЦИЈСКЕ 
УПРАВЕ

Патријарх Иринеј и градона-
челник Милун Тодоровић обишли 
су радове на изградњи цркве у 
селу Видова. Градоначелник То-
доровић и министар Небојша Сте-
фановић отворили су нову зграду 
Полицијске управе и најавили ан-
гажовање 40 нових полицијских 
службеника. Одржан је саста-
нак на тему дуалног образовања 
помоћнице министра Габријеле 
Грујић, представника немачког 
ГИЗ-а, Привредне коморе Србије 
и кластера „FACTS“.

75. оџАЦи
ФАБРИКА ВОДЕ У КАРАВУ-
КОВУ

Влада АПВ доделила је Општи-
ни средства за фабрику воде у Ка-
равукову. Постављена је нова лед 
расвета на раскрсницама. Општи-
на је била домаћин Такмичарских 
дана младих предузетника и ино-
ватора. Чланице Уније жена по-
сетиле су најстарије суграђане и 
обележиле Међународни дан со-
цијалне правде.

76. ПАнчеВо
ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

АПВ је Панчеву доделила сред-
ства за изградњу потамишког ко-
лектора и за реконструкцију те-
рена у ОШ „Ђура Јакшић“. Пред-
седник Александар Вучић посетио 
је Јужнобанатски округ, разгова-
рао са грађанима и најавио нове 
инвестиције. У току је уређење 
Преспанске и Шарпланинске ули-
це, а почиње санацијa улица у МЗ 
Горњи град. Отворен је савремени 
кабинет за мехатронику у Машин-

ској школи, опремљен средствима 
„НИС“-а. Поправљен је коловоз 
на укрштању пруге за Зрењанин и 
друмског пута.

77. ПАрАћин 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 
ЗА СТАРЕ

Савет за здравство подржао је 
акцију прегледа старих и болесних 
у МО Лебина и Плана. Одржана је 
пољопривредна трибина на тему 
ране сетве, чланице Уније жена 
наставиле су са укључењем нових 
чланица, а чланови Уније младих 
разговарали су са грађанима и 
делили „СНС Информатор“. Ор-
ганизовано је предавање поводом 
Дана социјалне правде.

78. шид
АПСОЛУТНА ПОБЕДА НА 
ИЗБОРИМА ЗА САВЕТЕ МЗ

Министар Бранислав Недимо-
вић разговарао је са пољопри-
вредницима у Шиду, Ердевику и 
Кукујевцима. Словачки инвести-
тор отвара погон и у првој фази 
запослиће 40 радника. Министар 
Вања Удовичић обишао је спорт-
ску халу у Шиду и ФК „Сремац“ 
у Беркасову. Подржали смо ор-
ганизацију базара здравља. Чла-
нице Уније жена угостиле су чла-
на Председништва СНС Зорана 
Ђорђевића. Покрајински секретар 

Вук Радојевић најавио је реша-
вање питања водоснабдевања у 
МЗ Љуба. Чланови МО Беркасово 
уређивали су центар села, а чла-
нови ОО и МО Љуба донирали 
су рачунар Дому здравља. СНС је 
остварила апсолутну победу на 
изборима за чланове Савета МЗ.

80. рАчА
ИЗГРАДЊА ПУТЕВА

Почела је изградња пута који 
повезује општине Рача и Лапово. 
У току је и поступак издавања 
дозволе за грађевинске радове 
за изградњу пута Сипић - Бадње-
вац. Спроведен је поступак јавне 
набавке за израду пројектно-
техничке документације за до-
градњу ОШ „Карађорђе“, а у току 
је и поступак за изградњу бунара.

81. рАшкА
ПРИЗНАЊЕ У ОБЛАСТИ 
РАВНОПРАВНОСТИ

У оквиру кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић обишао је Рашку и отво-

рио фабрику „LUSS PROTECT“, 
прву после 40 година. Министар-
ство државне управе доделило је 
Општини признање за резултате у 

примени принципа добре управе у 
области равноправности.

83. шАБАЦ
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИЋА

Председник Србије Алексан-
дар Вучић посету Мачванском 
округу завршио је у Шапцу, где је 
окупљеним грађанима најавио по-
четак изградње брзих саобраћај-
ница Рума-Шабац и Шабац-Лоз-
ница, као и наставак обнове шко-
ла, болница, вртића...

84. мАли иђош
РЕНОВИРАЊЕ ШКОЛЕ 
У ЛОВЋЕНЦУ

Издвојена су средства за ренови-
рање ОШ „Вук Караџић“ у Ловћен-
цу. На иницијативу председника 
Општине, обезбеђена су средства 
за куповину још четири куће за 
избегле и расељене. Председник 
Општине Марко Лазић организовао 
је пријем за првакињу у стоном те-
нису и за најбољег студента Ново-
садског универзитета, Миљану Би-

говић. Председник Лазић редовно 
разговара са грађанима. Одржане 
су Дечије спортске игре.

85. АлексАндроВАЦ
ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИЋА

Наши активисти сваке недеље 
деле „СНС Информатор“, флаје-
ре, брошуру „150+“, и разговарају 
са грађанима. Председник Србије 
Александар Вучић обишао је и наш 
град, у оквиру обиласка Расинског 
округа, и разговарао са грађанима, 
који су се окупили у великом броју. 

86. лозниЦА
ОБНОВА БОЛНИЦЕ

У оквиру кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић обишао је радове у Општој 
болници и о будућим пројектима 
обавестио више хиљада грађана 
који су га дочекали. Одржани су 
састанци МО Ново Насеље и Цр-
ногора, Савет за безбедност ор-
ганизовао је штандове у Лозници 
и Лешници, а Савет за здравство 

предавање поводом Дана бор-
бе против дуванског дима. Наши 
активисти делили су брошуру 
„150+“. У организацији Града и 
Фудбалског савеза Лознице, оди-
грана је пријатељска утакмица 
између футсал репрезентација 
Србије и Ирана. 

88. БујАноВАЦ
ДОчЕК ЗА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИЋА

Чланови ОО делили су бро-
шуру „150+“ на градском тргу. 
Одржавају се редовни састанци 
ОО, а одржана су и два састан-
ка Уније жена. У оквиру кампање 
„Будућност Србије“, председник 
Александар Вучић дочекан је у 
Бујановцу.

89. БогАтић
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА 

У оквиру кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић посетио je Богатић, обра-

тио се грађанима и обишао рекон-
струисане просторије ОШ „Мика 
Митровић“. Асфалтиране су ули-
це Јанка Веселиновића и Андрије 
Војиновића.

90. БелА ПАлАнкА
ВАжНИ ПРОЈЕКТИ

У Алексинцу је, у присуству 
председника Србије Александра 
Вучића, одржан скуп челника 91 
локалне самоуправе укључене у 

пројекат „Норвешка за вас“, на 
којем је председник Општине 
Бела Паланка Горан Миљковић 
представио пројекте - отварање 

фабрике, реконструкцију школ-
ских објеката и вртића, енергет-
ску санацију зграде Центра за 
социјални рад и пројекат стручног 
усавршавања младих. Општина се 
представила и на Сајму туризма у 
Београду.

93. коВАчиЦА 
ОПРЕМАЊЕ 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

У оквиру кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић посетио је Јужнобанатски 
округ. Започета је реконструкција 
Дома културе у Ковачици. Орга-
низована је обука у инклузивном 
џудоу и Светосавски шаховски 
турнир. Општина је од АПВ до-
била средства за опремање ин-
дустријске зоне у Црепаји и за-
вршетак пута Опово-Дебељача. 
Обележен је Дан матерњег језика, 
а министар Зоран Ђорђевић посе-
тио је Дневни боравак за особе са 

инвалидитетом. Општина се пред-
ставила на Сајму туризма. 

94. лАПоВо
НАБАВКА 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

Општина је издвојила сред-
ства за куповину механизације за 
уређење зелених површина.

95. мАло Црниће
БИБЛИОТЕКА ДОБИЛА 
ГРЕЈАЊЕ

Библиотека „Србољуб Митић“ 
добила је грејне инсталације и 
прикључена је на котларницу 
Општине.

96. кнић
САВРЕМЕНО ЗАДРУГАРСТВО

Општина је организовала прву 
научну конференцију на тему са-
временог задругарства, у сарадњи 
са Правним, Економским и Агро-
номским факултетом Универзите-
та у Крагујевцу.

97. ПећинЦи
ГАРДЕРОБА ЗА 
НАЈСИРОМАШНИЈЕ

Чланови МО Огар испоручи-
ли су пећиначком Црвеном крсту 
двадесет кутија гардеробе на-
мењене грађанима слабијег мате-
ријалног стања. 

98. ВлАдимирЦи
ПРЕДСЕДНИК ВУчИЋ
ПОСЕТИО ДОМ УчЕНИКА

Председник Александар Вучић 
посетио је реконструисани Дом 
ученика Посавотамнавске средње 
школе. Наши активисти разгова-
рали су са грађанима и делили 
„СНС Информатор“.

79. јАгодинА 

САРАДЊА СА ЕГИПТОМ
У Јагодини је у узвратној посети боравила делегација из Египта, 

на челу са гувернером регије Црвено море, Ахмедом Абдалахом. 
Никола Радосављевић, шеф Одборничке групе СНС, предочио  
је гостима могућности за унапређење привредне и културне са-
радње. Отворена је изложба докумената поводом 110 година од 
успостављања дипломатских односа Србије и Египта.

73. ПожАреВАЦ

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

Потписани су уговори о стипендирању са 59 студената. Чланови 
ГО СНС делили су билтен „150+“ и разговарали са грађанима. Градо-
начелник Бане Спасовић одржао је пријем за грађане. 

82. ПлАндиште

ДРУжЕЊЕ чЛАНОВА СНС

Министар Зоран Ђорђевић обишао је Удружење инвалида рада, 
Унију жена и ОО СНС. ОО и МО Маргита помогли су организацију 
традиционалне Хајке на лисицу. Чланови ОО и Савета пензионера 
организовали су вечеру за чланове и симпатизере СНС. Обележен је 
Дан матерњег језика. Општинска управа поставила је три ПОС тер-
минала и омогућила електронско плаћање.

92. сомБор 

ПОДРШКА жЕНСКОМ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Град ће обезбедити 

30.000 садница ла-
ванде као подстицај 
развоју женског преду-
зетништва.  Покрајински 
секретар Зоран Гојковић 
предао је нови ЦТ апа-
рат Општој болници. 
Градоначелница Душ-
анка Голубовић разго-
варала је са грађанима 
у МЗ Светозар Милетић. 
Градоначелница је пред-
ставила Сомбор на кон-
ференцији „Војводина у 
2019“. Свечаном акаде-
мијом обележен је 270-ти рођендан Града. У Влади АПВ потписани су 
уговори о суфинансирању градње пута Стапар-Сивац и водовода у До-
рослову. Активисти СНС из свих одбора разговарали су са грађанима.

91. лескоВАЦ

ПОМОЋ УГРОжЕНИМ 
СУГРАЂАНИМА
Започета је реконструк-

ција зграде Центра за со-
цијални рад. Градоначелник 
Горан Цветановић прире-
дио је пријем за чланове 
пливачких клубова, дечијег 
писца Стефана Митића, а 
организовао је и састанак 
са директорима свих школа 
и са амбасадором Белгије 
Кунрадом Адамом. Град је 
обезбедио бесплатне садржаје за ученике током распуста. Чланови 
Савета МЗ Горњи Буниброд однели су социјално угроженој суграђан-
ки пакете са намирницама и дрва. Ова МЗ организовала је и бесплат-
но правно саветовање. Чланови Савета за друштвене делатности 
самохраном оцу у Орашцу уручили су новчану помоћ коју су прику-
пили, уз посебну донацију Горана Цветановића.

87. инђијА

АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Организован је обилазак 
чланства и подела брошура. 
Чланови МО Чортановци, Љуко-
во и Јарковци обишли су најста-
рије суграђане. Активисти МО 
Крчедин пошумили су појас око 
стадиона, а чланови МО Бешка 
поправили су ограду на терену 
за мале спортове. У Марадику 
је уређен центар села, у Љукову 
фудбалски терен, а у Јарковци-
ма школско двориште. У Новим 

Карловцима уређен је простор 
око МЗ, Дома културе и стади-
она, у Новом Сланкамену око 
амбуланте. Активисти МО Стари 
Сланкамен уклонили су отпад 
око зграде МЗ. Чланови Првог 
МО уредили су спортске тере-
не, чланови Другог МО дечије 
игралиште, чланови Трећег МО 
простор код спортског терена, 
а активисти Четвртог МО пошу-
мили су парк.

Посета министра ЂорЂевића

бане сПасовић разговара са суграЂанима

активисти снс у разговору 
са граЂанима

горан цветановић обилази радове
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
99. стАрА ПАзоВА 
РАЗГОВОРИ 
СА чЛАНСТВОМ 

Одржани су састанци у месним 
одборима у Старој Пазови, Новој 
Пазови, Крњешевцима, Војки и 
Голубинцима које је водио, зајед-
но са председником ОО Ђорђем 
Радиновићем, координатор Срђан 
Кружевић.

100. ВрАње
ПРЕДСЕДНИК ВУчИЋ 
СА ГРАЂАНИМА

У оквиру кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић обратио се грађанима у 
центру града, положио камен-
темељац за станове за припа-
днике снага безбедности и посе-
тио фабрику „Јумко“. Савети са 
просвету и културу организовали 
су књижевно вече, а председник 
Савета за социјална питања Не-
над Милојевић пријем грађана из 
угрожених породица.

101. сремскА 
митроВиЦА 
ПОКЛОН ОДБОРНИчКЕ 
ГРУПЕ „АЛЕКСАНДАР 
ВУчИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

Обележен је Дан библиотеке 
„Глигорије Возаревић“. Заживела 
је бесплатна обука деце неплива-
ча из сеоских средина. Одржано је 
саветовање „Добар дан, домаћи-
не“. Митровачкој гимназији уру-
чена је Вукова награда Културно-

просветне заједнице. Одборници 
групе „Александар Вучић-Србија 
побеђује“ обишли су СОШО „Ра-
дивоје Поповић“ и поклонили 
опрему за рад. Адаптиран је отво-
рени спортски терен у ОШ „Јован 
Јовановић Змај“. Почело је асфал-
тирање бициклистичке стазе Мач-
ванска Митровица - Засавица 1. 

103. сокоБАњА
ПОЛОВИНА БУџЕТА ЗА 
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Општина реализује бесплатан 
превоз на локалним линијама за 
све путнике. Дом здравља добио је 
сертификат о акредитацији. Соко-
бања ће ове године за капиталне 
инвестиције издвојити скоро пола 

буџета. Према речима председ-
ника Исидора Крстића, у плану је 
завршетак реконструкције летње 
позорнице, обнова парка Бањица, 
доградња водоводне мреже...

105. БАчкА ПАлАнкА
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

У току је изградња 16 станова 
за избегличке породице. Председ-
ник Општине Бранислав Шушница 
одржао је пријем грађана у Бачкој 
Паланци и Челареву. Омладина 
ОО учествовала је на Фестивалу 
кобасице, кулена и сланине, и на 
манифестацији „Ревена“. Чланови 
Савета за информисање делили су 
„СНС Информатор“, а чланови ОО 
подржали су акцију добровољног 
давања крви.

106. смедереВо 
ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА 
жРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Отворено је прво Прихвати-
лиште за заштиту жртава трговине 
људима, а отварању су присуство-
вали министар Зоран Ђорђевић, 
амбасадор САД Кајл Скот, дирек-
торка Прихватилишта Александра 
Љубојевић, директор Центра за 
социјални рад Милош Ђорђевић и 
други званичници.

107. ПрокуПље
ОБИЛАЗАК СЕЛА

План детаљне регулације бу-
дуће индустријске зоне изложен 
је у Дирекцији за урбанизам, из-
градњу и стамбене послове. На 
састанку Топличког управног 
округа, којем су присуствовали 
представници Министарства за 
државну управу и локалну само-
управу, говорило се о томе како 

приближити службе грађанима. 
Представници Топличког округа и 
Града обилазе села и разговарају 
са грађанима.

108. ВршАЦ
КАНАЛИЗАЦИЈА ПАВЛИШ

Председник Александар Вучић, 
у оквиру кампање „Будућност 
Србије“, обишао је капиталне 
инвестиције у Вршцу. Активи-
сти 5. МО, поводом Светског 
дана здравља, суграђанима су 
делили поморанџе, а активи-
сти МО Гудурица учествовали 
су у организацији Дана младих 
вина. У Градској кући одржана 
је презентација о сертифика-
цији пољопривредне произ-
водње. У Влади АПВ потписан 
је уговор о суфинансирању 
градње канализације Павлиш. У 
току је оснивање Јавне устано-
ве „Резервати природе Вршца“. 
Активисти 4. МО уступили су 

део гардеробе и намештаја со-
цијално угроженим комшијама.

110. БечАј
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА

Почела је реконструкција Ули-
це Милоша Црњанског, а у плану 
је и обнова Улице Золтана Чуке. 
Започиње реконструкција Зелене 
улице, обнова тротоара, бицик-
листичке стазе, колских прилаза, 
паркинг места и саобраћајне сиг-
нализације. Канцеларија за младе 
финансира адаптацију просторије 
у Бачком Петровом Селу, која ће 
бити адаптирана у Омладински 
клуб.

111. ноВи Бечеј 
САРАДЊА 
СА БУДИМПЕШТОМ

Покрајинска влада одобрила је 
Општини средства за изградњу 
фискултурне сале у Бочару и са-
обраћајница у Новом Бечеју и 
Новом Милошеву. Министар Вања 
Удовичић обишао је СРЦ „Једин-
ство“. Представници Привредне 
коморе Будимпеште разговарали 
су са челницима Општине о ус-
постављању привредне сарадње. 
У току је санација насипа Љутово. 
Министар Бранислав Недимовић 
и покрајински секретар Вук Ра-
дојевић обишли су газдинства у 
Чоки и Новом Бечеју. Представни-
ци МЗ Нови Бечеј уручили су иг-
рачке за четири вртића. Пуштена 
је у рад еко-чесма у Куману.

112. ПриБој
РЕНОВИРАЊЕ ДВЕ ШКОЛЕ

Интензивирани су радови 
на реконструкцији Машинско-
електротехничке школе и ОШ 
„Десанка Максимовић“. У са-
радњи са Канцеларијом за ИТ 
и електронску управу, Општина 
је пустила у рад ПОС терминал 
у Услужном центру. Поводом 
Дана Општине, награђени су 
најбољи студенти.

104. трстеник

ПРЕДСЕДНИК ВУчИЋ 
СА ГРАЂАНИМА

У оквиру кампање „Будућност Србије“, председник Александар 
Вучић посетио је Велику Дренову, ППТ „Петолетка“ и ОШ „Свети 
Сава“, где је разговарао са грађанима.

102. БАБушниЦА
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ВОДОВОДА

Општина и Канцеларија за 
управљање јавним улагањима 
потписале су уговор за реали-
зацију прве и друге фазе сана-
ције магистралног водовода 
Љуберађа-Велико Боњинце.

109. Пирот

ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Савет за културу обележио је Дан матерњег језика, у жељи да 
подигне свест о значају матерњег језика и опстанку нашег народа.

о Потпредседница Главног одбора 
СНС Марија Обрадовић, заједно 
са одборницама СНС у СГ Београ-
да, посетила је Сигурну кућу, и 
разговарала са корисницама.

о Заменик шефа Одборничке гру-
пе СНС у СГ Радослав Марјановић 
разговарао је са грађанима Старог 
града, а члан Председништва СНС 
Горан Весић и шеф Одборничке 
групе СНС у СГ Александар Мир-
ковић разговарали су са грађани-
ма Земуна и Новог Београда.

о Чланови ГО СНС Београд Андреа 
Радуловић и Милош Дангубић по-
сетили су седмочлану породицу 
Видојевић.

о Са грађанима Палилуле разго-
варали су шеф Одборничке групе 

СНС Александар Мирковић, члан 
Председништва СНС Александар 
Јовичић и чланица Главног одбора 
СНС Елена Билић. Такође, Мирко-
вић је разговарао и са грађанима 
Звездаре.

о ГО СНС Београд организовао 
је скуп у Дому омладине на коме 
су са младима, о старт аповима, 
иновацијама и покретању при-
ватног бизниса, разговарали 
Драгомир Петронијевић, др Ми-
хајло Јовановић, и млади инова-
тори Никола Крстић и Никола 
Опачић.

о Шеф Одборничке групе Алексан-
дар Мирковић, заједно са одбор-
ницима СГ, перформансом је по-
казао како је данашња опозиција 
својевремено водила Србију.

113. БеогрАд

РАЗГОВОРИ СА ГРАЂАНИМА

114. ВождоВАЦ

УРЕЂЕЊА ПАРКА ШУМИЦЕ
У Медаковићу 3 гради се степениште, у Рипњу је асфалтиран пут за Коло-

нију, Децембарска улица у насељу Кумодраж 1, Улица Ане Добеш у Јајинци-
ма, Жрнкова улица у Раковица Селу и паркинг у насељу Браће Јерковић. На 
више локација постављена су „паметна“ аутобуска стајалишта, а у Јајинцима 
семофор. Одржано је дружење омладине у Рипњу, спортски дан на Митровом 
брду, турнир у малом фудбалу у Зуцама. Активисти ОО посетили су Драга-
на Брковића и уручили дрва за огрев, као и социјално угрожену породицу 
којој су уручили поклоне, а све донације обезбеђене су из личних средстава 
чланова. Организовани су бесплатни правни савети за грађане МЗ Митрово 
брдо. Одржани су састанци МО, којима су присуствовали функционери ОО. 
Активисти су очистили парк у Шумицама и поставили хранилице за птице.

Председник вучић са радницима „Петолетке“

радомир Петронијевић са младима у дому омладине

горан весић и александар мирковић на трибини у новом београду

андреа радуловић и милош дангубић у Посети Породици видојевић

александар мирковић, александар јовичић и елена билић

весић и мирковић са граЂанима земуна

Перформанс како је садашња оПозиција некад водила државу
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116. ВрАчАр
САРАДЊА ВРАчАРА 
И ШТРПЦА

Председник ГО Врачар проф. 
др Милан А. Недељковић потпи-
сао је са председником Општи-
не Штрпце, Братиславом Нико-
лићем, меморандум о сарадњи 
општина у области културе, умет-

ности, здравствене и социјалне 
заштите, образовања, привред-
ног развоја, инфраструктуре... 
ГО Врачар наставила је органи-
зовање целодневних излета за 
најстарије суграђане и још једна 
група од 120 пензионера отишла 
је у Тршић, манастир Троношу 
и Лозницу. Обележена је сла-
ва Општине. Председнику Не-
дељковићу уручена је награда за 
најбољу праксу у области равноп-
равности и одсуства дискримина-
ције.

118. зВездАрА
ДЕчИЈЕ ПРИХВАТИЛИШТЕ

Представнице Високе школе 
економије из Москве посетиле 
су ГО Звездара, с циљем стипен-
дирања ученика који желе да 
студирају на овом универзитету. 
Звездару је посетила и делегација 
програма за унапређење положаја 
Рома „ROMACTED“. Обука „Пут до 
успешног предузетника“ одржана 
је за 60 нових полазника. Еколошки 
центар и ГО Звездара учествовали 
су на састанку министра Горана 
Тривана са цивилним сектором. 
Организована је бесплатна ватер-
поло школа. Представници Спорт-
ског савеза слепих и слабовидих 
и Општине одржали су шаховски 
турнир. У Миријеву су поставље-
не надстрешнице на аутобуским 
стајалиштима, поправља се асфалт 
у улицама Косте Нађа и Живка 
Давидовића и реконструише игра-
лиште у Улици Фрање Клуза. Отво-
рено је прво Дечије прихватилиште 
на Звездари, а отварању су при-
суствовали Горан Весић, Синиша 
Мали, Ненад Ђорђевић и Алексан-
дар Марковић.

121. земун
САЈАМ ОМЛАДИНСКОГ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

У просторијама КЗМ Земун одр-
жан је Сајам омладинског преду-
зетништва, у оквиру пројекта „Ко-
рак ка бизнису“, као и обука „Пут 
до успешног предузетника“ за 70 
незапослених. У Алтини је асфал-
тиран Добановачки пут, Угрино-
вачки пут, затим улице Оскара 
Давича, Павла Вујисића, Зире 
Адамовић и плато испред обда-
ништа „Лазар“. У оквиру пројекта 
„Моја земунска картица“, реали-
зован је курс енглеског језика 42 
полазника. На иницијативу ГО Зе-
мун, екипе ЈКП „Градска чистоћа“ 
очистиле су дивље депоније. Ак-
тивисти ОО покренули су акцију 
„За чистији Земун“, а сваког ви-
кенда разговарају са грађанима.

122. лАзАреВАЦ
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Председник и потпредсед-
ник ОО СНС Бојан Стевић и 
Бојан Синђелић организовали су 

пријем  грађана. Чланови Саве-
та за пољопривреду одржали су 
предавање из области овчарства и 
започели обилазак пољопривред-
ника у МЗ Барзиловица, Степоје-
вац и Велики Црљени. Одржан је 
штанд у Степојевцу, где су грађа-
ни имали прилику да разговарају 
са општинским руководством, као 
и подела „СНС Информатора“ код 
Рударске чесме.

123. стАри грАд
ПЕШАчКИ ТРГ

У склопу обнова улица на Ста-
ром граду и проширења пешачке 
зоне, реконструисан је део Ули-
це Страхињића бана. Обновљена 
улица претворена је у пешачки 
трг који спаја Француску улицу са 
Скадарлијом. Фонтана на углу са 
Француском улицом допринела је 
лепоти овог дела града. Кроз сва-
кодневну комуникацију са Старо-
грађанима, заједнички долазимо 
до пројеката и решења који нашу 
Општину чине бољим и лепшим 
местом за живот.

124. ноВи БеогрАд
ТРИБИНА „ЗАЈЕДНО 
ПРОТИВ НАСИЉА“

Одржана је трибина „Заједно 
против насиља“, на којој је указа-
но на све чешћу појаву насилнич-
ког понашања и вербалних напада 
на жене. Такође, организована је 
трибина посвећена борби против 
насиља над женама коју су водиле 
Весна Станојевић и Наташа Ста-
нисављевић. У организацији Уније 
жена ОО, одржана је радионица 
веза за чланице из Блока 22, а у 
организацији ОО организован је 
излет на Опленац и у Аранђеловац 
за најстарије суграђане.

125. соПот
ЗБОРОВИ ГРАЂАНА

Одржани су зборови грађана 
у МЗ Слатина, Сибница, Стој-

ник, Дучина, Губеревац, Бабе, 
Мала Иванча, Мали Пожаревац, 
Неменикуће, Сопот, Поповић и 
Ђуринци, на тему комуналне из-
градње, представљања резулта-
та и планова за наредни период, 
а присуствовао им је председник 
ГО Сопот Живорад Милосавље-
вић. Активисти ОО разговарали 
су са грађанима и делили пропа-
гандни материјал у МЗ Сопот и 

Раља. Обележено је 
215 година од Првог 
српског устанка у 
Рогачи.

129. сурчин
МАНИФЕСТАЦИЈА 
„МАЛО ВИНА, А 
МНОГО ЉУБАВИ“

Одржане су три-
бине и радионице 
Савета за здравство, 
а свакодневно разго-
варамо са грађанима. 
Саниране су ударне 
рупе на коловозу. 
Приводи се крају из-
градња фискултурне 
сале у Бечмену, за-
вршен је тендер за 
другу фазу радова на 
Дому културе у Доба-
новцима, а очекује се 
реконструкција балон 

сале у Бољевцима, вртића у Косов-
ској 2 и школе у Прогару. Општина, 
у сарадњи са Секретаријатом за 
спорт и омладину, организовала 
бесплатне кампове за основце. На 
Сајму туризма представљени су ту-
ристички потенцијали Општине, а 
одржана је и манифестација „Мало 
вина, а много љубави“. Француска 
компанија „Ванси“ започела је ра-

дове на инфраструктури аеродро-
ма, раде се паркинг и прилазни 
путеви. Председник Стеван Шуша 

договорио је сарадњу са компа-
нијом „Терна“, што ће донети нова 
радна места.

115. ПАлилулА

ИЗЛЕТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ
У организацији Уније 

жена, у Борчи је одржано 
вече поезије, а гости су 
били Боривоје Живаље-
вић, Александар Нише-
вић, Милорад Костић, 
Милка Глушац, Смиљана 
Божић... Чланице Унија 
жена два пута недељно 
организују бесплатну 
рекреацију за даме. ОО 
СНС обрадовао је најста-
рије суграђане излетом 
на Сланинијаду у Кача-
реву. Млади активисти ОО организују спортска окупљања, а сви акти-
висти у хуманитарним акцијама помажу суграђанима.

128. сАВски ВенАЦ

САРАДЊА СА ЛЕПОСАВИЋЕМ
Председница Општи-

не Ирена Вујовић и 
председник Општине 
Лепосавић Зоран Тодић 
потписали су Споразум 
о сарадњи. Општина, у 
сарадњи са Историјским 
музејом Србије, омо-
гућила је бесплатне по-
сете изложби „Крај Ве-
ликог рата 1917- 1918“. 
Најстарији суграђани 
путују на бесплатне 
дводневне излете у 
Врњачку Бању. Члан 
Већа Урош Трипковић и 
директор компаније „Mineco Plus“ Сава Ман-
дић донирали су интерактивну таблу за ОШ 
„Петар Петровић Његош“. ГО Савски венац 
одржала је трибину „Нисте сами“. Туристич-

ка понуда Општине представљена је на Сајму 
туризма, а одржана је манифестација „Свети 
Трифун на Савском венцу“. Општина је подр-
жала организацију бесплатне школе кошарке 
за основце. 

126. чукАриЦА
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

Активисти МО Чукаричка падина дони-
рали су Удружењу пензионера шаховске 
табле. Чланови МО Виногради 2 органи-
зовали су шаховски турнир за пензионе-
ре, активисти МО Сремчица 2 очистили 
су парк у Београдској улици и уклонили 
плакате са стубова и очистили зелене по-
вршине. Сваког викенда, у МО Сремчица 
одржава се радионица декупажа, а часо-
ви плеса на Белим водама. Руководство 
ОО разговарало је са грађанима Церака, 
а активисти се викендом друже са су-
грађанима на пултовима. На трим-стази 
на Кошутњаку постављено је ново лед 
осветљење. Завршено је уређење Улице 
Радоја Марковића у Сремчици и асфалти-
ран је Железнички пут и прилаз гробљу. У 
току је асфалтирање и проширење Улице 
Бранка Радичевића у Железнику. Почело 
је уређење прилаза гробљу у Рушњу.

130. оБреноВАЦ

БОРАВАК УчЕНИКА НА ПЛАНИНАМА

У оквиру програма „Еко кам-
пови“, више стотина ученика 
кренуло је пут Рудника, Гоча, Бу-
куље, Таре и Дивчибара. Управа 
СКЦ Обреновац омогућила је 
бесплатан улаз ђацима на базен 
током зимског распуста. Шес-
та седница Већа ГО Обреновац 
одржана је у МЗ Рвати, а сусрет 
је искоришћен и за разговор са 
мештанима. Реконструисан је 

пут у Великом Пољу, а у току 
су радови на реконструкцији у 
Белом Пољу. У МЗ Звечка наста-
вљено је чишћење канала К2 и 
санирају се ударне рупе по ули-
цама. У Термоелектрани „Нико-
ла Тесла А“ почела је изградња 
постројења за одсумпоравање 
димних гасова, које ће смањити 
испуштање сумпор-диоксида за 
девет пута.

119. БАрАјеВо
НОВИ ОБЈЕКТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У току су радови 

у Улици цара Лаза-
ра, а осим новог ас-
фалта биће урађени 
ивичњаци, ревитали-
зована постојећа пар-
кинг места и паркинг 
места за особе са ин-
валидитетом. Завр-
шава се асфалтирање 
Улице Доле Михаило-
вића у Лисовићу, као 
и санација пропуста 
на Сувој реци у Лисо-
вићу и моста на Марици у Вранићу. Становници Барајева добијају 
две нове установе социјалне заштите, а у плану је изградња новог 
објекта Центра за социјални рад и Дневног боравка за децу омете-
ну у развоју. Активисти ОО разговарали су са суграђанима.

120. млАденоВАЦ

ПОСЕТА ГОРАНА ВЕСИЋА

Заменик градоначелника Горан Весић обишао је радове на завр-
шетку последњих 200 метара Улице Браће Баџак. У току је санација 
оштећених делова Светосавске и Видовданске улице у Шепшину 
и улице Гај у Америћу. Општина је финансирала реновирање дела 
школе у Дубони. Омладина ОО разговарала је са грађанима и делила 
страначки материјал.

117. гроЦкА
„ОчИСТИМО 
ГРОЦКУ”
Чланови свих МО сваког 

викенда организују штандове 
и разговарају са суграђанима. 
Започета је реконструкција 
Улице Мике Петровића Ала-
са у Винчи. У току је санација 
ударних рупа на територији 
целе Општине, а настављена 
је реконструкција Улице Бо-
риса Кидрича у Бегаљици. У 
Дому културе Умчари одржана 
је годишња скупштина Удру-
жења пензионера. Потписан 
је протокол о сарадњи између 
општина Гроцка и Витина. Еко 
Гроцка очистила је деонице 
пута преко Заклопаче до Вр-
чина, као и од хладњаче Болеч 
до Калуђерице... Замењене 
су топловодне инсталације у 
центру Гроцке.

У току је 
изградња пе-
шачких стаза 
у улицама 
Едварда Гри-
га, Милене 
П а в л о в и ћ 
Барили и Бу-
бањски жрта-

ва, као и реконструкција степеништа и стазе у 
Стевана Опачића. Завршен је 12. циклус обуке 
„Пут до успешног предузетника“. У сарадњи са 
Центром за културу, организована је бесплат-
на припрема за малу матуру и пријемне испите. 
Покренуте су креативне радионице за децу и 

психолошке радионице за роди-
теље. Организоване су бесплат-
не школе пливања и спорта, као 
и певања и свирања. Активисти 
ОО посетили су ромско насеље у 
Реснику и уручили храну и сред-
ства за хигијену. Напредњаци су 
уредили парк и спортски терен 
на Канаревом брду, као и зелене 
површине у Улици Стевана Опа-
чића. Активисти Уније младих 
делили су страначки материјал, 
а обишли су их функционери СНС Андреа Ра-
дуловић и Светислав Гонцић. Активисти ОО 
уручили су слаткише Центру за смештај деце са 

сметњама у развоју, а гардеробу Црвеном крсту. 
У склопу акције „Чеп за хендикеп“, активисти 
МО Ресник донирали су 120 килограма чепова.

127. рАкоВиЦА

НОВЕ 
ПЕШАчКЕ 
СТАЗЕ

хуманитарна акција

весић обилази радове

ирена вујовић и зоран тодић

уреЂење дечијег Парка

дружење са Пензионерима

Почетак градње Постројења у тент-у
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