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србија се никада није 
плашила фашизма, 
него се снажно против 
њега борила

Припреме за велики на-
родни скуп 19. априла 
„Стоп насиљу и бу-

дућност Србије“, ситуација на 
КиМ, актуелна политичка си-
туација и потенцијално рас-
писивање избора - тачке су о 
којима је разговарало Пред-
седништво СНС, а председ-
ник СНС Александар Вучић 
пренео члановима Извршног 
и Градског одбора странке у 
проширеном саставу.

Председник Вучић доче-
кан је на бини вишеминутним 
аплаузом и повицима „Ацо, 
Србине“ од стране више од 
7.000 напредњака који су 
били у препуној сали, испред 
сале и испред самог Сава 
центра.

„У претходних шест и по 
година покушали смо да 
земљу, која је била готово 
сасвим разорена, без наде и 
будућности, променимо, да 
урадимо све оно што је тре-

бало да буде урађено пре 20, 
30 година. Србија данас није 
пред банкротством, четвр-
ту годину заредом бележи 
суфицит, незапосленост је 
смањена, али нисам задо-
вољан, јер и даље имамо 
људе који су сиромашни и 
који тешко живе“, рекао је 
председник Вучић.

Указао је и да је део функ-
ционера СНС почео да се 
склања, под притиском раз-
личитих криминалних, тај-
кунских и политичких група, 
али да се појавила нова енер-
гија.

„Видео сам како се Србија 
буди, како расте отпор на-
сиљу, тестерама, блокадама, 
крађама знакова, напади-
ма на градилишта. Да није 
било наших жена и девојака 
у Скупштини Града, које су 
се супроставиле фашизму, 
питање је када бисмо се сви 
други пробудили. После тога 

као да је кренула лавина нове 
енергије. Део људи који нису 
готово ништа или баш ништа 
добили од странке решио 
је да устане и каже да хоће 
да се боре против насиља“, 
подвукао је председник СНС 
и Србије, и у говору се освр-
нуо и на протесте опозиције, 
те рекао да нико не може да 
блокира људе који желе да 
дођу у Београд на митинг.

„Митинг неће почети све 
док се не сакупимо сви, ма-
кар два дана чекали. Никога 
ви, бандо фашистичка, неће-
те да блокирате! СНС ће ићи 
у сваки град и свако село, и 
митинг неће почети док не 
ослободимо све путеве. Нема 
шта истрпели нисмо, нема 
лажи коју нисмо издржали. 
Да морам да се извињавам 
Виктору Орбану због крете-
на у опозицији. Каже, тај није 
довољно попио, па није ту 
пиво, тежи је то случај“, по-

ручио је председник Вучић.
Како је истакао, замолио је 

Председништво СНС да пред 
њих изађе са ставом о томе 
да ли треба ићи на ванредне 
изборе након састанака са 
Ангелом Меркел, Емануелом 
Макроном, Владимиром Пу-
тином и Си Ђинпингом.

„Ако избора буде, наш циљ 
је да их победимо убедљи-
вије него икада. На састанци-
ма са овим лидерима не чека 
нас ништа добро. Очекујем 
почетак захтева за нови 
формат, где би циљ требало 
да буде признање независ-
ности, а да Србија не добије 
ништа. Тражиће да уђемо у 
разговоре, а да Албанци не 
укину таксе. Али, нећу при-
хватити да наставимо раз-
говор без укидања такси, 
ма какви притисци били, не 
по цену коју треба да плати 
Србија, него ја“, поручио је 
председник Вучић.

пРедседник александаР вучић поРучио је пРед 
више од 7.000 напРедњака у „сава центРу”

србија се буди!

појавила се нова енергија 
и расте отпор према насиљу, 
тестерама, блокадама, 
крађама знакова, нападима 
на градилишта Ф
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Групу Срба са Косова и Метохије, која 
је прошлог петка пешице кренула са 

административног прелаза Јариње, како 
би присуствовала скупу 19. априла у Бе-
ограду, у згради Председништва Србије 
дочекао је председник Александар Вучић.

„Хвала вам, не због мене или било 
кога другог, већ вам хвала на љубави 
према КиМ и својој отаџбини“, поручио 
је председник Вучић, и истакао да су 
тиме што су урадили показали како су 
у стању да се жртвују за КиМ и Србију.

„Неки су добијали инфузију, имају 
жуљеве, мало ко је неповређен, али су 

издржали овај тежак и напоран пут са 
севера КиМ до Београда, да би пружили 
подршку миру, стабилности, очувању 
наше отаџбине и сопственом опстанку 
на КиМ“, подвукао је председник.

Младићи са КиМ, њих 27, пошли су у 
петак, 12. априла, на марш мира како би 
дали подршку председнику Александру 
Вучићу и његовим напорима за бољи 
живот Срба на КиМ, и за бољу, јачу и 
модерну Србију. Из Лепосавића, на путу 
ка Београду, прошли су кроз Рашку, 
Ушће, Краљево, Мрчајевце, Прељину, 
Љиг, Лајковац и Степојевац.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић састао се са 

премијером Мађарске Викто-
ром Орбаном у Суботици, уочи 
заједничке седнице влада двеју 
земаља, захвалио се на снажној 
подршци Мађарске евроин-
теграцијама Србије и извинио 
за неодговорне изјаве, које су 
се чуле на скупу опозиције у Бе-
ограду, о Мађарима, грађанима 
Србије, јер то није став већин-
ске Србије, већ став дела неод-
говорних и неозбиљних људи.

Разговарало се и о новим 
мађарским инвестицијама у 
Србији, као и о мерама за реа-
лизацију заједничких инфраструктур-
них и енергетских пројеката, посебно 
о изградњи гасовода Турски ток. Саго-
ворници су констатовали да су односи 

двеју земаља на највишем нивоу, да су 
засновани на разумевању и поверењу, 
а изразили су и искрену посвећеност 
билатералној сарадњи и сарадњи у пи-
тањима од важности за регион.

ПредСеднИк АлекСАндАр ВУчИћ СА СрБИмА којИ СУ 
ПешАчИлИ од кИм до БеоГрАдА кАко БИ СТИГлИ нА 
ВелИкИ мИТИнГ „СТоП нАСИљУ - БУдУћноСТ СрБИје”

Хвала вам због љубави 
пРема отаџбини

суботица извињење пРемијеРу оРбану због 
неодговоРниХ изјава опозиције

Орбан И ВучИћ

МарКО ЂурИћ, МИлОш ВучеВИћ, ДарКО ГлИшИћ, алеКсанДар ВучИћ, небОјша стеФанОВИћ, МарИја ОбраДОВИћ И МИленКО јОВанОВ

ДОчеК МлаДИћа КОјИ су пешачИлИ ОД лепОсаВИћа ДО беОГраДа
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преДсеДнИК републИКе србИје алеКсанДар ВучИћ И преДсеДнИК нр КИне сИ ЂИнпИнГ

Председник Ре-
публике Србије 
Александар Вучић 

учествовао је на Другом 
форуму за међународну 
сарадњу „Појас и пут“ у 
Кини. Том приликом, го-
ворио је на тему „Подсти-
цање повезивања међу 
људима у циљу пронала-
жења нових извора рас-
та“ на првом заседању 
Округлог стола лидера, и 
имао посебну част да буде 
међу три лидера који су се 
обратили учесницима Фо-
рума приликом завршног 
излагања.

„Србији, као малој 
земљи, указани су велика 

част и поштовање у Кини, 
а свеобухватна сарадња 
са Кином у многим облас-
тима потврда је челичног 
пријатељства две земље. 
Кинези у Србију улажу 
највише од свих земаља 
Југоисточне Европе, пре 
свега у своје фабрике, од 
Железаре, Линглонга, 
Зиђина и других, а то су 
инвестиције вредне ми-
лијарду и више евра. Ки-
нези су све заинтересова-
нији за улагања и долазак 
у Србију, па се као трећи 
оквир сарадње са Кином 
отвара стварање индус-
тријских паркова“, пору-
чио је председник Вучић 

из Кине.
Током боравка у Пе-

кингу, председник Србије 

имао је низ билатералних 
сусрета са највишим зва-
ничницима земаља учес-

важни споРазуми
у присуству председника србије и кине александра ву-

чића и си ђинпинга, потписани су уговори о финансирању 
два велика пројекта из новог инвестиционог циклуса у 
инфраструктури: градњи ауто-пута прељина-пожега на 
коридору 11 и модернизацији и реконструкцији дела брзе 

пруге београд-будимпешта од новог сада до суботице.
потписани су уговори о кредиту за те пројекте са ки-

неском ексим банком, као и план билатералне сарадње 
између владе србије и владе нР кине, у оквиру иницијати-
ве „појас и пут“, који, између осталог, подразумева даље 
унапређење сарадње у области изградње инфраструктуре, 
укључујући путеве, железницу, аеродроме, унутрашње 
водне путеве, интермодални транспорт и управљање без-
бедношћу саобраћаја.

дРуги фоРум за међунаРодну саРадњу „појас и пут”

челично пРијатељство сРбије и кине

- Србија је прва у југоисточној 
европи подржала 
иницијативу „Појас и пут“ и 
жели пуну сарадњу са 
кином. У европи, када 
поменете кину, сви се нешто 
правдају. ја се нигде 
не правдам. За разлику од 
оних који нам свакодневно 
поручују „није вам место 
у европи” или „нећемо вас”, 
кинези нам кажу ми са вама 
хоћемо

(Александар Вучић)

»

ника Форума, међу 
којима је председник 
НР Кине Си Ђинпинг, 
председник Руске Фе-
дерације Владимир 
Путин, председник 
Швајцарске Конфеде-
рације Ули Маурер и 
председник Републике 
Белорусије Алексан-
дар Лукашенко.

Према његовим ре-
чима, Србија и Кина 
ће формирати радну 
групу за заједничке 
инвестиције и њего-
ва молба председни-
ку Си Ђинпингу била је 
да помогне Србији да се 
укључи у процесе развоја 

роботике и вештачке ин-
телигенције. Додао је да 
је Србија прва у Југоис-
точној Европи подржала 

иницијативу „Појас и пут“ 
и истакао да наша држава 
жели пуну сарадњу са Ки-
ном.

„У Европи, када по-
менете Кину, сви се 
нешто правдају. Ја се 
нигде не правдам. За 
разлику од оних који 
нам свакодневно по-
ручују „није вам место 
у Европи” или „нећемо 
вас”, Кинези нам кажу 
ми са вама хоћемо“, 
наглашава председник 
Вучић.

После сусрета са 
кинеским колегом Си 
Ђинпингом, председ-
ник Србије рекао је да 
је веома задовољан, 

јер, како је истакао, када 
разговарате са једном од 
водећих сила света онда 

преДсеДнИК ВучИћ ГОВОрИО је на теМу пОВезИВања МеЂу љуДИМа у цИљу прОналажења нОВИх ИзВОра раста

срДачан ДОчеК на аерОДрОМу, у прИсустВу аМбасаДОрКе 
КИне у србИјИ чен бО

преДсеДнИК  ВучИћ са најзначајнИјИМ сВетсКИМ лИДерИМа
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сте поносни када то прође 
успешно.

„Потписано је много 
важних споразума, за Ин-
дустријски парк у Београ-
ду, за који је председник 
Си најавио да има вели-
ка очекивања. Такође, 
поменуо је и Линглонг 
и додатно инвестирање 
у нашој земљи, такође 
пружио је подршку тери-
торијалном интегритету 
Србије, а разговарали 
смо о војно-техничкој са-
радњи и другим темама. 
Председник Си ми 
је поручио да има 
мало земаља и мало 
пријатеља у свету 
који недвосмислено 
говоре и прихватају 
пријатељство Кине. 
Та реченица ми се 
урезала“, рекао је 
Вучић.

Истакао је да би 
председник Си Ђин-
пинг могао поново 
да дође у Србију и 
да је дао налог ми-
нистру спољних по-
слова да пронађе 
термин, иако му је 
распоред пун.

„Кроз осмех ми је 
говорио да зна ко-
лико ми је то важно, 
да види жељу да га 
дочекам. Био је ис-

крен у подршци Србији, 
њеном територијалном 
интегритету и рекао је да 
никада неће заборавити 
посету Смедереву“, рекао 
је председник Вучић и до-
дао да би то била круна 
његовог посла и каријере.

Током састанка са пред-
седником Руске Федера-
ције, Владимиром Пути-
ном, председник Алек-
сандар Вучић рекао је да 
Србија не разуме неверо-
ватне потезе Приштине 
и да по питању КиМ има 

много притисака на нашу 
земљу. Председник Путин 
истакао је да ће Русија 
пружити подршку Србији 
и да пажљиво прати ситу-
ацију.

„С топлином се сећамо 
гостопримства које је ука-
зано мени и нашој делега-
цији током посете Београ-
ду, 17. јануара. Тада одр-

жани разговори допри-
нели су ширењу узајамне 
сарадње и активирању 
билатералних веза. То се 
одражава и на обим робне 
размене, који се прошле 
године, скромно, али ипак 
повећао за два одсто“, ре-
као је председник Путин, 
у делу састанка који је био 
отворен за медије.

дРуги фоРум за међунаРодну саРадњу „појас и пут”

„Морам да изразим 
захвалност за подршку 
коју пружате терито-
ријалној целовитости и 
суверенитету Србије, и 
за то што подржавате 
нашу земљу у свим међу-
народним организација-
ма. То је за нас веома ва-
жно питање. Ваша посета 
је донела пуно конкрет-
них резултата, али то је 
била посета с душом, јер 
је дотакла душу сваког 
грађанина Србије“, рекао 
је Вучић.

Током боравка у Пе-
кингу, председник Вучић 
састао се и са Вангом Ху-
нингом, чланом Сталног 
комитета Политбироа 
ЦК КП Кине, чланом се-
кретаријата Централног 
комитета КП Кине и ди-
ректором Канцеларије за 

истраживање политике 
ЦК КП Кине. Присуство-
вао је потписивању низа 
билатералних споразума 
између Републике Србије 
и НР Кине, а са председ-
ником Кинеске академије 

наука Баи Чунлијем разго-
варао је о сарадњи у обла-
сти високих технологија и 
иновација.

У делегацији Републике 
Србије били су и министри 
Расим Љајић, Зорана Ми-

хајловић, Синиша Мали, 
Александар Антић и Ненад 
Поповић, као и председ-
ник Националног савета за 
координацију сарадње са 
Русијом и Кином Томислав 
Николић.

На позив немачке канце-
ларке Ангеле Меркел 

и председника Француске 
Емануела Макрона, који су 
организовали састанак о За-
падном Балкану, председник 
Србије Александар Вучић 
боравио је у дводневној по-
сети Берлину. На Самиту су 
учествовали председници 
Црне Горе, Албаније, Север-
не Македоније, затим пред-
седавајући Савета министа-
ра БиХ, премијери Хрватске 
и Словеније, представници 
власти у Приштини, као и 
висока представница ЕУ за 
спољну политику и безбед-
ност Федерика Могерини, 
која је имала одвојени сусрет 
са председником Вучићем 
пре почетка самита.

„Закључак самита је да 
настављамо разговоре у 
ужем формату, уз посред-
ство ЕУ, Немачке и Фран-
цуске, о томе како да поку-
шамо да наставимо дијалог 
са Приштином. Следећа 

прилика за разговор биће 1. 
или 2. јул у Паризу, уочи са-
станка Берлинског процеса у 
Познању, а после европских 
избора“, рекао је председник 
Вучић након састанка. Иста-
као је да је на скупу постало 
јасно све оно што се крило 
испод жита, те да се видело 
ко и какав однос из региона 

има према Србији и КиМ, те 
да је ситуација била 9:1.

„Изненадили смо се 
оштрини којом су говорили 
Албанци са КиМ, али и жес-
тини и оштрини напада про-
тив Републике Српске и оним 
што је говорио Денис Звиз-
дић, и на то сам реаговао. 
Трудили смо се да се пона-

шамо одговорно и озбиљно 
и мислим да смо то успели“, 
истакао је председник Ср-
бије и захвалио се немачкој 
канцеларки и француском 
председнику на ангажма-
ну, рекавши да су они били 
веома рационални, разумни, 
озбиљни и одговорно се по-
нашали.

„Покушавали су да пронађу 
решење за наставак дијалога, 
да утичу на стабилизацију 
прилика на Балкану. Србија 
није имала ниједан услов, 
осим да таксе које је Пришти-
на увела буду повучене. Неки 
други су сматрали да је од 
дијалога било важније да так-
се остану, али шта да радимо. 
Мислим да су Меркел и Ма-
крон добро разумели колико 
је тешка ситуација на Запад-
ном Балкану и колико је тру-
да потребно да уложимо да 
би се проблеми решили“, ис-
такао је Вучић, који се састао 
и са посланицима немачког 
Бундестага.

беРлин сРбија ће наставити дијалог 
само после повлачења такси

са преДсеДнИКОМ русКе ФеДерацИје ВлаДИМИрОМ путИнОМ

ВучИћ И луКашенКО

раДнИ састанаК ДелеГацИја србИје И КИне, преДВОЂенИх преДсеДнИцИМа алеКсанДрОМ ВучИћеМ И сИ ЂИнпИнГОМ

зајеДнИчКа ФОтОГраФИја учеснИКа ДруГОГ МеЂунарОДнОГ ФОруМа „пОјас И пут“

еМануел МаКрОн, алеКсанДар ВучИћ И анГела МерКел
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Знам да никада више 
нећу говорити пред 
оволиким бројем људи. 

Бескрајно вам хвала на овој 
подршци“, овим речима 
председник Србије и Српс-
ке напредне странке, Алек-

сандар Вучић, обратио се 
окупљеним грађанима на ве-
ликом митингу „Будућност 
Србије“, који је одржан 19. 
априла у Београду, на пла-
тоу испред Дома Народне 
скупштине.

Уз гостовање председа-
вајућег Председништва БиХ 
Милорада Додика и шефа 
дипломатије Мађарске 
Петера Сијарта и при-
суство комплетног др-
жавног врха, у Београду 
се, на овом по масовности 
до сада невиђеном скупу, 
нашло више од 150.000 
грађана из целе Србије, 
али из Републике Српске, 
Црне Горе, Хрватске и Се-
верне Македоније, који су 
дошли да пруже подршку 
политици председника 
Вучића.

Видно добро располо-
жени, са српским и стра-
начким заставама и транс-
парентима, понеки и уз 
пратњу трубача, окупили 

су се са свих страна како 
би чули поруке пред-
седника Вучића. Овај 
несвакидашњи спектакл 
почео је концертом ле-
генди наше музике, Аце 
Лукаса и Рибље чорбе, 

а завршио се наступом 
Оливера Мандића, који 
је извео песму кoју је 
компоновао специјално 
за ову прилику. На бини 
су се, затим, ређали го-
ворници - премијерка Ана 
Брнабић, потпредседник 
Владе Ивица Дачић, пред-

седавајући Председништва 
БиХ Милорад Додик, херој 
са Кошара пуковник Драгу-

тин Димчевски и министар 
спољних послова Мађарске 
Петер Сијарто. Последњи го-

ворник био је председник 
Александар Вучић, чије 
су обраћање, у више на-
врата, грађани прекидали 
повицима „Ацо Србине“, а 
заједно са њим на бину су 
изашла 27-орица младића 
који су пешице дошли са 
Косова и Метохије како би 
присуствовали величан-
ственом митингу.

„Без вас оволико не бих 
могао пред председни-
ка Си Ђинпинга, Путина, 
Меркел и Макрона у на-
редних седам дана“, ре-
као је председник Вучић, 
захваљујући присутнима 
што су дошли. Поновио 
је да Србија неће уводи-
ти санкције Русији, да ће 

беогРад

Хвала вам што сте донели Радост и ведРину, а не насиље

живела      сРбија!

бити војно неутрална, да 
нема разговора са Пришти-
ном док не укину таксе од 
100 одсто на робу из Србије, 
нити ће икада бити дозвоље-
но протеривање српског на-
рода са вековних огњишта. 
Поручио је да је Србија сло-
бодна и демократска земља, 
да је и даље у игри за дола-
зак „Фолксвагена“, захвалио 
се пензионерима којима су, 
због штедње, неколико го-
дина биле умањене пензије и 
рекао да никада у историји, 
ни у време Лазара Пачуа, 
није постојао суфицит у др-
жавном буџету четири годи-
не заредом.

Поздрављајући оне који 
су на скуп дошли из ре-
гиона, председник Вучић 
рекао је да Србија поштује 
територијални интегри-
тет земаља у окружењу, 
али да имамо право да се 
зовемо Србима, никога не 
угрожавајући, да чувамо 
свој национални идентитет, 
српски језик и да бранимо 
ћирилично писмо.

„Хвала вам што сте донели 
радост и ведрину у Београд, а 
не насиље. Живела Србија!“, 
поручио је председник Вучић 
на крају обраћања.

више од 150.000 људи из 
сРбије, Републике сРпске, 

цРне гоРе, ХРватске и 
севеРне македоније 

окупило се у беогРаду 
како би пРужило 

подРшку одговоРној 
политици пРедседника 

александРа вучића
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Председник Алексан-
дар Вучић говорио је 
на великом митингу у 

Новом Саду, на којем се оку-
пило више од 35.000 људи, у 
склопу капмпање „Будућност 
Србије“, и најавио да ће у тај 
град доћи још две велике ин-
вестиције од по 50 милиона 
евра.

„Доносим вам два мала 
поклона. Завршени су пре-
говори са једном великом, 
веома значајном компанијом 
из прехрамбене индустрије, 
за инвестицију од 50 мили-
она евра. Видећете једног од 
најмоћнијих светских про-
извођача чоколаде у Новом 
Саду. Такође, разговарало 
са још једном компанијом, 
која ће ускоро уложити 50 

милиона евра и запослити 
400 људи у Новом Саду. То 
су велике и важне промене“, 
рекао је председник Вучић, 
и подсетио да до пре неко-
лико година у Новом Саду 
није било новоотворених фа-
брика.

Навео је да је Банат био 
један од најсиромашнијих 
делова Србије, али да се то 
сада мења и да су доведени 

велики инвеститори у места 
која су била уништена - Ки-
кинду, Зрењанин, Вршац, 
Панчево...

„За неколико дана бићу на 
отварању велелепне „ЦТФ“ 
фабрике у Панчеву, а уско-
ро још једна нова фабрика 
долази у Панчево, где оче-
кујем запошљавања наших 
инжењера. „Линглонг“ је 
дошао у Зрењанин да инве-

стира око милијарду евра, а 
биће још доста урађено за 
Кикинду, Кањижу, Чоку, Бе-
чеј, а Сомбор, Бачка Палан-
ка, Врбас, уз Шид у Срему, 
следећи су на листи улагања 
у Војводини“, рекао је пред-
седник Вучић, и навео да се 
од Београда до Суботице 
гради брза пруга, као и то 
да ће новац бити дат Новом 
Саду као европској престо-
ници културе 2021. године 
и престоници младих ове 
године, те нагласио да се у 
граду уређују фасаде и бу-
левари, и гради на сваком 
кораку.

„То све остаје вама, див-
ним људима, то радимо због 
вас, ваше будућности“, пору-
чио је председник Вучић.

нови сад стижу две инвестиције 
од по 50 милиона евРа

БрАнИчеВСкИ окрУГ

разГОВОр са МештанИМа

у ФабрИцИ за прОИзВОДњу пелета „еКО степ пеллет“Обраћање ГраЂанИМа у центру ГраДа

са запОсленИМа у ДОМу зДраВља

Радом можемо напРавити 
боље Резултате

Обилазећи Браничевски 
округ, у склопу кампање 

„Будућност Србије“, пред-
седник Александар Вучић 
обишао је Жабаре, Петровац 
на Млави, Кучево, Крепољин, 
Велико Градиште и Пожаре-
вац, где је говорио пред више 
од 10.000 људи на великом 
скупу у центру града и наја-
вио бројне инвестиције.

„Пожаревац је следећи 
град у који стиже велики 
инвеститор. Желимо да до-
ведемо фабрику овде да би 
Пожаревац имао боље пу-
теве, више школа. Помоћи 
ћемо око изградње спорт-
ских објеката, уређење ка-
нализационе мреже. Мед и 
млеко не теку нигде у свету, 
нити сам дошао да бих то 

причао, али желим да вам 
кажем да сопственим радом 
можемо направити боље 
резултате“, рекао је пред-
седник Вучић и осврнуо 
се на обнову зграде Дома 
здравља у Кучеву, рекон-
струкцију пута Кучево-Мај-
данпек, изградњу станова 
за избегла и расељена лица, 
нове инвестиције...

„Нисмо све стигли да ура-
димо, али пошто су овде 
људи који одлично разумеју 
и политику и стање у држа-
ви - они то разумеју. Радиће-
мо брзу саобраћајницу која 
ће приближити дунавске 
општине Београду, која ће 
доводити нове инвеститоре 
и зато крећемо у изградњу 
почетком следеће године. 

Када будемо урадили све 
путеве, моћи ћете да види-
те велике промене, а оне ће 
значити нове инвестиције, 
фабрике и радна места, али 

и то да ћемо повећавати пен-
зије и да ћемо младим људи-
ма обезбедити будућност“, 
поручио је грађанима пред-
седник Вучић.

пожаРевац

петРовац на млави

жабаРи

ОбИлазаК раДОВа на ИзГраДњИ станОВа за ИзбеГле И расељене

кучево кРепољин

ВелИКИ МИтИнГ на централнОМ ГраДсКОМ трГу ОКупИО је 35.000 ГраЂана
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Радим свој посао као и 
раније, иако сам и даље 
у једној врсти шока који 

је код мене, мојих колегини-
ца и целе јавности, изазвао 
срамни насилнички покушај 
уласка у зграду СГ Београда 
и прекида састанка Саве-
та за родну равноправност 
од стране тзв. лидера СзС 
Бошка Обрадовића, љотиће-
вца, фашисте и његових по-
магача.

Овим речима почиње 
разговор за „СНС Ин-
форматор“ Наташа Ста-
нисављевић, градска 
секретарка за социјалну 
заштиту, која је била 
у првим редовима од-
бране Старог двора од 
дивљања Бошка Обра-
довића и људи из СзС, 
и каже:

- Неприхватљиво је 
да се неко овако по-
наша у 21. веку и да је 
зарад власти и приви-
легија у стању да пога-
зи све цивилизацијскe 
и људске норме и стан-
дарде. Спремност ових 
људи да нападну жене, 
у свом дивљачком по-
ходу на власт, говори о 
томе да немају полити-
ку, идеју, програм, нити 
скрупула, и да су на све 
спремни како би се до-
чепали касе. Ми, као 
жене запослене у Граду 
Београду, нисмо то до-
зволиле и спремне смо 
да бранимо наше право 
на рад, слободу и једна-
кост, односно да ради-
мо за наш град и држа-
ву. Сигурна сам да они 
који као главни алат 
своје политике имају 
насиље и претње, никада у 
Србији неће добити прилику 
да воде ни месну заједни-
цу, а поготово не општину, 
град или државу. Наш народ 
је непогрешив у проценама 
и цени само посвећен рад, 
вредноћу и резултате. То је 
начин размишљања и поли-
тика председника Алексан-
дра Вучића, који има највећу 
подршку грађана у новијој 
историји наше земље.

где сте се налазили када 
је почео упад? како су 
изгледали ти тренуци?
- На свом радном месту, 

у Скупштини Града Београ-

ИнТерВјУ БројА

фашисти никада нису имали 
пРођу у беогРаду и сРбији

није им се посРећило када су Хтели да 
упадну у скупштину беогРада, нити ће икада

да, заједно са око 100 жена 
које су дошле да присуствују 
радионици Савета за родну 
равноправност. Тема радио-
нице била је јачање капаци-
тета жена, како препознати 
вербално и невербално на-
сиље, и нисмо могле ни да 
претпоставимо да ће се на-
сиље ускоро десити и нама. 
Главна порука тог дана јесте 
да су жене победиле насил-
нике и да смо их заједно, 
уједињене, отерале. Насиље 
није и никада неће бити бу-
дућност Србије.

шта су они, заправо, 
хтели? због чега су до-
шли? какве везе има ча-

чанин бошко обрадовић 
са функционисањем бео-
градске управе?
- Обрадовић је дошао у 

намери да насилно упадне 
и покаже колико је силан, 
иживљавајући се над же-
нама и људима који само 
раде свој посао. Дошао је да 
изазове инцидент и начини 
штету, не само људима који 
су запослени у градској уп-
рави, већ целом граду и свим 
грађанима. Викао је „Блокада 
блокада“, забрањујући жена-
ма да изађу из зграде, чак је 
говорио како ће неке да пус-
ти, а неке да неће. Наш одго-
вор је био да нам неће Бошко 
Обрадовић и његови следбе-

ници ништа забрањива-
ти и ограничавати нас 
у Уставом загарантова-
ном праву на слободу 
кретања. Политичко 
деловање Обрадовића 
и његових следбеника 
засновано је, чиме се он 
и хвали, на љотићевској 
идеологији и агресији 
према политичким про-
тивницима. Насилнички 
покушај уласка у згра-
ду Скупштине Београ-
да само је врх леденог 
брега и кулминација 
његове агресивности, 
која се драстично виде-
ла у парламенту Србије, 
код физичког напада на 
новинарке, дивљачког 
упада на РТС, опсаде 
зграде Председни-
штва... Јасно је да Об-
радовић није склон да 
дебатом, речима и раз-
говором решаве проб-
леме и промовише ста-
вове, као и то да своју 
фрустрацију и агресију 
воли да испољава над 
женама, јер вероватно 
мисли да оне не умеју 
да се заштите. Иначе, 
толико је „способан“ да 

у његовом родном Чачку 
годинама није било инвести-
ција, док председник Вучић 
није отворио фабрику „Во-
кверк“, што довољно говори 
да и за свој родни град није 
успео да уради ништа.

како сте одлучиле да 
изађете испред зграде и 
супротставите се насил-
ништву?
- Ниједног тренутка није 

било дилеме. Моје колеги-
нице и ја добиле смо велико 
поверење да водимо значајне 
ресоре у Београду и грађани 
су нам увек приоритет у раду, 
односно то како обезбедити 
да они што боље и квали-

наташа станисављевић, 
градска секретарка за социјалну заштиту

тетније живе. Подсетићу да 
је листа „Зато што волимо 
Београд“ освојила апсолут-
ну подршку на изборима за 
одборнике прошле године, 
што је и показало да су Бео-
грађани за развој, инвести-
ције, социјалну правду и од-
говорност, хуман и праведан 
однос према најстаријим су-
грађанима, бригу за оне који 
су најугроженији, а све то је 
својеврсна лична карта СНС 
и председника Вучића - брига 
за обичног човека. Имајући у 
виду такву мисију, за коју нам 
је народ дао веома широку 
подршку, сасвим је нормално 
да смо браниле наша права, 
институцију коју волимо и 
у којој радимо и да смо, на 
крају крајева, на тај начин 
браниле Београд и Београђа-
не. Никада насилници и фа-
шисти нису имали прођу ни 
у Београду, ни у Србији, није 
им се посрећило ни тог дана, 
нити ће икада.

да ли сте имали не-
пријатности и након овог 
догађаја?
- На друштвеним мрежа-

ма називали су нас погрд-
ним именима. Искрено ме је 
одушевила подршка људи 
који су ми свакодневно пи-

сали и остављали ми поруке 
подршке. На улици су ме за-
устављали, нарочито наши 
пензионери, упућивали речи 
подршке и осуде оног што 
су лидери тзв. СзС урадили 
тог дана. Наша победа је у 
томе што су граћани листом 
осудили њихово срамно по-
нашање.

каква је атмосфера да-
нас у београду? да ли 
су грађани уплашени на-
кон дивљања, упадања 
у Ртс, разбијања стакла, 
чупања саобраћајних 
знакова и уништавања 
градилишта, малтрети-
рања радника градске 
чистоће...?
- Ужасне су слике које смо 

могли да видимо претходних 
дана. Не могу да заборавим 
када је неколико тих лидера 
опозиције опколило чове-
ка који је возио мали багер, 
вредно радећи на рекон-
струкцији Трга Републике, и 
шиканирало га на његовом 
радном месту, на месту где 
зарађује хлеб за своју поро-
дицу. Његов једини грех је у 
томе што је вредно радио. Као 
неко ко је рођен у Београду, 
поносна сам што се Београд 
свакодневно изграђује, што 

се обнављају фасаде, раде ве-
лики пројекти, што на улици 
чујем светске језике, што је 
Београд стварно метропола. 
Сматрам да ови насилници 
не воле наш град, да не воле 
његове људе и да им је једино 
важна власт и то како облати-
ти онога који је за државу и 
град највише урадио - пред-
седника Александра Вучића. 
Сметају им његови резулта-
ти, сметају им јак Београд и 
јака Србија. Против оваквих 
појава борићемо се радом, 
градићемо инфраструктуру, 
улепшаваћемо град, учинити 
га чистијим, побољшати ква-
литет живота људи у њему. 
Онима који би да руше, прете 
и разбијају, поручујемо - неће 
проћи, јер Београд и Бео-
грађани желе просперитет, а 
не деструкцију.

како београђанке реагују 
на вређање жена од стра-
не дела опозиције, нази-
вање фуксама и курвама, 
на претње силовањем, ве-
шањем, шамарима?
- Називати жене погрдним 

именима одраз је немоћи, 
неваспитања и некултуре 
оних који то говоре. Челници 
тзв. СзС показали су право 
лице, односно да ће сва-
ко ко мисли другачије бити 
вређан, омаловажаван и на-
зиван најпогрднијим имени-
ма. То је њихова политика 
и то су они, а ми, жене, же-
лимо стабилност, нова рад-
на места, безбедно и мирно 
окружење, пристојну и мо-
дерну земљу. И то смо јасно 
показале на свим избори-
ма, републичким, градским, 
локалним, председничким, 
дајући поверење онима који 
ће нашу земљу водити у бу-
дућност, а не у фашизам и 
насиље. Београд је централ-
на пословна дестинација у 
региону, динамично расте 
и развија се, све је више ин-
веститора и туриста. Пред-
седник Вучић, Влада Србије 
и градска власт уложили су 
много напора и енергије да 
Београд буде град благос-
тања, лепог и пристојног 
живота, развијеног бизниса, 
космополитска престоница 
овог дела Европе. Никакви 
минорни фашисти, па звали 
се они Бошко Обрадовић или 
тајкуни Ђилас, Шолак и Јере-
мић, неће успети да прекину 
наше снове, наде и залагање 
за развијени Београд и јаку 
Србију.

иза нас стоје Резултати, 
иза њиХ насиље

нико из сзс није Реаговао на пРетње 
јеРемићевог одбоРника мојој колегиници

како видите то што је „данас“ објавио 
текст јеремићевог одборника милоша 
павловића, само дан након што је пред 
камерама претио женама лупањем шама-
ра и што многи покушавају да оправдају 
његово дивљачко понашање?

- „Данас“ је одавно постао памфлет који слу-
жи за омаловажавање и блаћење нашег пред-
седника и СНС-а. Не изненађује ме то што су 
објавили интервју са човеком који је брутално 
претио мојој колегиници, а који је, при том, и 
одборник у СГ Београда, странке Вука Јере-
мића. Његове експлицитне претње видело је 
неколико милиона људи, али изгледа није их 
видео „Данас“. Нико од челника СзС није осу-
дио, нити се извинио за понашање свог одбор-
ника, а и како би, јер је очигледно да он спро-
води њихову политику. Подсетићу да је њихов 
одборник и Жељко Веселиновић, који је претио 

премијерки силовањем. То је тај јак савез чији 
је једини политички програм насиље над же-
нама, а јадан је покушај новина који то насиље 
покушавају да релативизују.

каква би била реакција дела јавности да 
је неко из снс изговорио нешто слично?

- Не знам каква би била реакција јавности, 
али сам сигурна да би у Српској напредној 
странци, као што се у многим случајевима до 
сада и доказало, то наишло на осуду. Боримо се 
за пристојну и модерну Србију, за земљу у којој 
нико нема право да жене назива погрдним име-
нимa, вређа, омаловажава и прети шамарима, 
као што то месецима уназад чине насилници 
Ђиласовог, Јеремићевог и Обрадовићевог са-
веза. Особа која би урадила тако нешто, више 
не би била члан СНС, јер би страначки органи, 
као и до сад, санкционисали такво понашање.

какву сте ситуацију за-
текли када сте преузели 
ресор социјалне заштите?

- Ђилас нам је оставио ду-
говања од преко 400 милиона 
ка трудницама, породиљама и 
социјално угроженим грађа-
нима. Сада се сва давања из-
мирују на време, а покренули 
смо нове врсте помоћи и ус-
луге за наше грађане. Поста-
ли смо социјално одговоран 
град са највећим системом 
социјалне заштите у земљи 
и са установама каквих нема 
у региону. Иза нас стоје ре-

зултати, а иза њих насиље. 
Подсетићу да је у време док 
су они водили државу, сто-
па незапослености била 25,5 
одсто, а да је сада 11,3 одсто, 
а у Београду 10 одсто, да је 
град био задужен милијарду 
евра... Данас наша земља има 
највише страних директних 
инвестиција, 3,5 милијарде 
евра, више него све земље у 
окружењу, отворено је 180 
фабрика, од тога после 20 го-
дина и прва фабрика у Београ-
ду „Меита“… То су резултати 
које грађани препознају.
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ФИНАНСИЈЕ

ПРАВДА

ЗДРАВЉЕ

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Делегација Србије, коју је предводила 
гувернерка НБС, Јоргованка Табаковић, 
састала се, током Пролећног заседања 
ММФ-а и Групације Светске банке у Ва-
шингтону, са замеником извршног дирек-
тора ММФ-а, Тао Џангом, који је оценио 
да је Србија посвећена спровођењу ре-
форми. Тао је истакао да ће ММФ наста-

вити да пружа подршку кључним рефор-
мама у Србији и оценио да је Србија по-
казала да има и вољу да јача и напредује. 
Гувернерка Табаковић нагласила је да су 
у претходних пет година постигнути зна-
чајни резултати на плану јачања макро-
економске стабилности и изгледа домаће 
економије.

Председница Скупштине 
Маја Гојковић најавила 

је да ће у мају бити одржа-
на важна седница парла-
мента посвећена Косову и 
Метохији. „Предлози који 

су дошли од опозиционих 
посланичких група јесу да 
тој седници обавезно при-
суствује председник држа-
ве Александар Вучић, да 
бисмо размотрили и његов 

извештај и извештај Владе 
Србије“, рекла је Гојковић, 
и нагласила да је предлог 
да тој седници присуствују 
и премијерка Ана Брнабић и 
министри.

Закон о „швајцарци-
ма“ представља прав-
ду и коначно решење 
за већину грађана за-
дужених у тој валути, 
уколико прихвате да 
проблем желе да реше 
на понуђени начин, 
рекао је министар фи-
нансија Синиша Мали. 
„Држава је морала да реагује. 
Можемо причати о пракси ба-
нака, да ли је она била етичка 
или не, али је очигледно да су 

желеле да максима-
лизују профит. Грађа-
ни можда нису прочи-
тали те уговоре како 
треба, али лако је бити 
генерал после бит-
ке“, рекао је министар 
Мали у скупштинској 
расправи. Према ње-
говим речима, решење 

можда није идеално, али је ре-
шење, а сваки грађанин који то 
не прихвати, може да потражи 
правду на суду.

Посебна одељења 
судова за борбу про-
тив корупције изрекла 
су 444 осуђујуће пре-
суде због коруптивних 
кривичних дела про-
теклу годину, од када 
се примењује Закон 
о организацији и на-
длежности државних 
органа у сузбијању организо-
ваног криминала, тероризма и 
корупције. Министарка Нела 
Кубуровић указала је на то да 

су посебна одељења 
виших јавних тужи-
лаштава прву годину 
примене поступала по 
кривичним пријава-
ма поднетим против 
10.684 лица, при чему 
је оптужено 681. Међу 
њима су и високоран-
гиране особе, као што 

је директор Управе за аграрна 
плаћања и заменик директора 
Саобраћајног института ЦИП, 
осумњичени за примања мита.

Министар Златибор 
Лончар истакао је зна-
чај тог Националног 
водича за меланом 
у превенцији, дијаг-
ностици и лечењу те 
болести коже, од које 
је све више оболелих. 
Указао је да је меланом 
2015. године у Србији 
био једанаести најчешћи ма-
лигни тумор у оболевању и 

умирању код особа 
оба пола. У развије-
ним земљама 80 од-
сто меланома открије 
се у раној фази, због 
добро организованих 
кампања за превен-
цију и рано откри-
вање, док подаци у 
Србији указују на кас-

ну дијагнозу и потребу за ефи-
каснијим мерама превенције.

Министарка Зорана 
Михајловић разгова-
рала је са шефом кан-
целарије Светске бан-
ке у Србији Стивеном 
Ндегвом о наставку 
сарадње на пројектима 
у области транспорта, 
завршетку Коридора 
10 и унапређењу же-
лезничког сектора. Ндегва је ре-
као да је Светска банка одобри-
ла регионални пројекат олак-
шавања трговине и транспорта 

на Западном Балкану, 
вредан 90 милиона 
долара, са фокусом на 
уклањање нефизичких 
баријера и смањењу 
чекања на границама. 
„Управо је смањење 
чекања на границама 
била иницијатива Зо-
ране Михајловић у раз-

говорима са представницима 
земаља региона и међународ-
ним финансијским институција-
ма“, рекао је Ндегва.

МУП ће наставити 
да јача капацитете 
Сектора за ванредне 
ситуације набавком 
нових возила и опреме 
и попуном ватрогасно-
спасилачких јединица 
у људству. Министар 
Небојша Стефановић 
присуствовао је заје-
дничкој вежби припадника 
Ватрогасно-спасилачке бри-
гаде Београд и ватрогасаца 
друштва „Матица“, и уручењу 

12 ватрогасних во-
зила Сектору за ван-
редне ситуације, који 
ће бити распоређени 
у јединице у Београ-
ду, Нишу, Крагујевцу, 
Сремској Митровици, 
Смедереву, Зајеча-
ру, Ужицу, Јагодини, 
Краљеву, Пожаревцу 

и Прокупљу. Рекао је да су је-
диницама до сада испоручена 
33 возила за гашење пожара у 
шумским пределима.

Министар Горан 
Кнежевић изјавио 
је да кинеска ком-
панија „Шандонг 
Линглонг“ има амби-
циозан план да про-
изводе 13 милиона 
гума годишње у Ср-
бији. „За нас ће ост-
варење те амбиције 
значити више радних места, 
више посла за домаће коопе-
ранте и добављаче, и бољи 

животни стандард“, 
истакао је Кнежевић 
на конференцији 
Глобалног партнер-
ства, коју је, уочи по-
стављања камена те-
мељца, организовала 
кинеска компанија у 
Београду, и навео да 
ће изградња фабрике 

гума у Зрењанину промени-
ти слику тог града, Баната и 
Србије.

Министар Бранислав 
Недимовић рекао је да 
су се ове године реши-
ле неке велике ствари 
које су се чекале се-
дам-осам година, по-
пут ИПАРД-а. „Решили 
смо ИПАРД, кренули 
смо од система за на-
водњавање, фабрике 
за прехрамбену индустрију, 
решили ИМТ. То су теме које 

су се мотале по ме-
дијима 10, 15, 20, па и 
30 година када је реч 
о наводњавању“, ре-
као је он, и нагласио 
потребу да се систем-
ски реши тржиште 
пољопривредних про-
извода, доношењем 
закона, како бисмо 

спречили ситуације са мали-
ном, вишњом и кромпиром.

У току је припре-
ма документације за 
другу траншу од осам 
милиона евра помоћи 
Европске уније срп-
ском буџету за ре-
форму образовања. 
Министар Јадранка 
Јоксимовић нагласи-
ла је да је Србија у 
2017. и 2018. години добро 
имплементирала поставље-
не циљеве реформи за које 
је већ повукла осам мили-

она евра из ЕУ, те 
да очекује да ће и у 
наредној фази моћи 
да повуче додатна 
средства. Предвиђе-
но је да Србија у три 
транше добије по 
осам милиона евра, 
а накнадно су опре-
дељена и додатна 

средства, тако да ће на рас-
полагању бити 27,4 милиона 
евра, а чији је највећи део 
предвиђен за образовање.

Нови закон о борцима требало би да буде на редовној 
седници Владе Србије, а затим да иде у јавну расправу 
која ће бити одржана у 13 градова. Нови закон предста-
вља сублимацију 12 постојећих закона, четири уредбе, 
једне одлуке, четири протокола, четири упутства, два 

споразума и једног закључка и додао да неће моћи тако 
лако да се мења. „На састанак су била позвана удружења 
из свих делова земље, како би председница Владе доби-
ла јасну слику о томе где се налазимо и шта треба чинити 
у будућности“, рекао је министар Зоран Ђорђевић.

ммф подРжава 
РефоРме у сРбији

донет закон о „швајцаРцима”

национални водич за меланом

ефекти новог закона

смањење чекања на гРаницама

КОСОВО И МЕТОХИЈА на митинг стигло 7.500 сРба са ким
Од 155 аутобуса са Србима са КиМ, који су крену-

ли на митинг у Београд, албанске власти су десет за-
уставиле на административном прелазу, док су ос-
тали стигли на скуп. „Албански политичари који су 
одлучили да саботирају долазак Срба са КиМ у Бео-
град, као да су слушали неке политичаре из Србије, 

који су ових дана позивали на блокаде, барикаде и 
спречавање доласка на скуп у оквиру кампање „Бу-
дућност Србије“. У Београд је стигло око 7.500 Срба 
из јужне српске покрајине, како би пружили подрш-
ку Србији и председнику Александру Вучићу“, рекао 
је Ђурић.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПРИВРЕДА
ПОЛИЦИЈА

ПОЉОПРИВРЕДА

у мају седница 
о косову и метоХији

опРема за сектоР 
за ванРедне ситуације

„линглонг” ће пРоизводити 
13 милиона гума годишње

осам милиона € 
за обРазовањепотРебан закон о тРжишту 

пољопРивРедниХ пРоизвода

закон о боРцима иде у јавну РаспРаву
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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

НОВИ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКТИ

Чланови ОО осудили су насилничко понашање дела опозиције. 
Приводе се крају радови на растеретном каналу  Уб - Грачица, који 
ће Совљак и Уб заштитити од великих вода. Дом здравља добија још 
један спрат, ОШ „Милан Муњас“ нових шест учионица и затворени 
базен, СРЦ „Школарац“ нове терене, комплетну инфраструктуру и 
музеј спорта. Планирана је реконструкција пијаце и изградња аква 
парка. Обнавља се амбуланта у Баљанима, реконструисана је нис-
конапонска мрежа у Паљувима, гради се нови вртић.

3. Ниш

ПОДРШКА ПРЕДСЕДНИКУ ВУчИЋУ

Чланице Уније жена организовале су три-
бину „Жене - Будућност Србије - Алексан-
дар Вучић“.  Функционери ГО, предвођени 
Звезданом Миловановићем и Дарком Була-
товићем, честитали су дамама Дан жена, а 
представнице Уније жена посетиле су Си-
гурну кућу. Унија младих организовала је 

перформанс који је подсетио Нишлије на 
обећања неодговорних политичара из редо-
ва данашње опозиције. Поводом упада у РТС 
и опсаде зграде Председништва, ГО Ниш и 
сви општински одбори одржали су скупове, а 
чланице Уније жена перформанс са поруком 
подршке председнику Вучићу.

4. ПАНтелеј
ПОСЕТА ГОРЊЕМ МАТЕЈЕВЦУ
Чланови ОО Пантелеј организовали су поделу страначког материјала и разговор са суграђа-

нима. Мештанима Горњег Матејевца представили су пројекте за боље комунално и инфраструк-
турно уређење села. Унија жена организовала је предавање „Пробуди предузетника у себи“.

5. МедијАНА
НОВЕ САДНИЦЕ

Чланови Савета за породицу ОО засадили 
су саднице дрвећа у дворишту ОШ „Свети 
Сава“.

7. ПАлилУлА
ДРУжЕЊЕ СА 
СУГРАЂАНИМА
Поводом Дана жена, дамама је поклоње-

но цвеће, а активисти ОО разговарали су са 
грађанима.

8. НишкА бАњА
ПОДЕЛА СТРАНАчКОГ
 МАТЕРИЈАЛА

ОО Нишка Бања организовао је акције 
дељења страначког материјала и разговора 
са суграђанима у централном парку и испред 
просторија странке у насељу Никола Тесла.

6. ЦРвеНи кРСт
ПОДЕЛА РУжА

Активисти оо Црвени крст обележи-
ли су дан жена поклањајући руже су-
грађанкама и разговарали са грађанима 
у медошевцу и Горњој Топоници.

Активисти ОО пружили су пуну подрш-
ку председнику Александру Вучићу. Акти-
висти МО Центар и Стари Врбас разгова-
рали су са суграђанима и делили брошуру 
„150+“. Одржана је трибина на тему Коша-
ра. Поводом Дана жена, активисти су посе-
тили Геронтолошки центар, Дом здравља, 
вртић... Чланови МО Стари Врбас, Центар 

и Виногради уредили су Дневни боравак 
за децу и младе са сметњама у развоју. 
Чланови Савета Прве МЗ поклонили су 
инвертер климу шаховском клубу. Одржа-
но је предавање на тему предканцерозних 
стања. Чланови МО Змајево уредили су 
стазу здравља поред Јегричке, а активи-
сти МО Куцура дечије игралиште. Две из-
бегличке породице добиле су сеоске куће. 
Поводом Дана особа са Дауновим синдро-
мом, чланови МО Стари Врбас поклонили 
су столице удружењу „Кућица“.

2. вРбАС
РАДНЕ АКЦИЈЕ

9. леСкОвАЦ

ТРЕЋИ ПОГОН „ЈУРЕ”
Председник Александар Вучић обишао је Јабланички ок-

руг, у оквиру кампање „Будућност Србије“. У Лесковцу је 
посетио Установу за старија лица и обратио се грађанима у 
центру града. Градоначелник Горан Цветановић и власник 
компаније „Јура“ обишли су трећи погон ове фабрике, који ће 
запослити 500 нових радника. Градоначелник је организовао 
пријем грађана. Обновљен је возни парк Ватрогасно-спаси-
лачке јединице и ЈП „Грделица“. Обележили смо Светски дан 
шума и Светски дан воде. Чланице Форума жена донирале су 
постељину акушерском одељењу Опште болнице и организо-
вале поделу ружа на Дан жена.

10. јАгОдиНА
ОСУДА ДИВЉАЊА 
ОПОЗИЦИЈЕ

чланови оо, предвођени николом радоса-
вљевићем, упутили су пуну подршку полити-
ци председника Александра Вучића и осуди-
ли срамно дивљање опозиције по Београду.

11. СвРљиг
чИШЋЕЊЕ ОБАЛЕ ТИМОКА

чланови оо делили су симболичне покло-
не суграђанкама поводом дана жена, а на 
међународни дан река очистили су обалу 
Тимока од смећа. најоштрије су осудили си-
леџијско понашање опозиционих лидера и 
пружили подршку политици председника 
Вучића. Активисти мЗ Плужина обишли су 
пољопривредна газдинства и разговарали са 
мештанима.

12. ОПОвО

ОВчАРСКИ ДАН
Овчарски дан у Сакулама отворили су председник Општине др 

Зоран Тасић и државни секретар Велимир Станојевић. У радним ак-
цијама у сва четири насељена места посађено је више од сто садница 
дрвећа. У Опову је настављено бетонирање тротоарских прелаза, а у 
сва четири села равнање атарских путева. Наставља се реконструк-
ција водоводне мреже и уређење гробља у Сакулама. У Сакулама је 
одржано књижевно вече, а у Опову изложба чешког стакла. Чланови 
ОО пружили су подршку председнику Александру Вучићу.

чланОВИ ОО ОсуДИлИ су насИлнИчКО пОнашање ОпОзИцИје

пОДела цВећа пОВОДОМ Дана жена

ГО снс нИш, на челу са зВезДанОМ МИлОВанОВИћеМ, пружИО је 
пОДршКу пОлИтИцИ преДсеДнИКа ВучИћа

ДарКО ГлИшИћ ОбИлазИ раДОВе

пОДела „снс ИнФОрМатОра“

зОран тасИћ са пОљОпрИВреДнИцИМа

преДсеДнИК алеКсанДар ВучИћ са ГраЂанИМа
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14. НОвА вАРОш
ОБНОВА ШКОЛЕ И ТРГА

Потписан је уговор за комплет-
ну реконструкцију ОШ „Живко 
Љујић“, коју финансира Канцела-
рија за јавна улагања. Министар-
ство привреде и локална самоу-
права финансирају изградњу трга 
који ће бити оплемењен фонта-
ном, шахом, паркингом...

15. гАџиН ХАН
ПОМОЋ ЗА ПЕТОчЛАНУ 
ПОРОДИЦУ

Чланови ОО обишли су петоч-
лану породицу Илић у Горњем 
Барбешу и уручили пакет са на-
мирницама. СНС је преузела власт 
у Гаџином Хану, а нова председни-
ца Општине је Марија Цветковић. 
Чланови ОО су поводом Дана 
жена дамама делили цвеће.

16. бРУС
ПОКЛОН ПРЕДСТАВА

Подржали смо акцију превентив-
них здравствених прегледа суграђа-
на. Центар за културу, као поклон 
дамама за Дан жена, организовао 
је бесплатну представу. У току је 
уређење путева у деловима улица 
Мике Ђорђевића и Краља Петра, 
код ЈКП Расина, као и у Радманову.

17. дОљевАЦ
ПОДРШКА ПРЕДСЕДНИКУ

Чланови ОО пружили су без-
резервну подршку председнику 
Александру Вучићу и осудили на-
силно понашање опозиције.

18. АлекСиНАЦ
ДРУжЕЊЕ СА 
НАЈСТАРИЈИМА

Чланови ОО честитали су да-
мама Дан жена, делили „СНС 
Информатор“ и дружили се са 
корисницима Геронтолошког цен-

тра. Народни посланик Далибор 
Радичевић организовао је пријем 
грађана. Чланови МО Вукаши-
новац чистили су сеоске путеве. 
Станковић и Радичевић разгова-
рали су са мештанима Витковца.

20. МеРОшиНА
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Чланови ОО делили су суграђа-
нима страначки материјал, инфо-
рмисали их о напретку Србије у 
последњих шест година и о плано-
вима за Мерошину. Поводом Дана 
жена, делили су  суграђанкама 
поклоне.

21. теМеРиН
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Чланови ОО пружили су 
подршку председнику Александру 
Вучићу, а чланови МО Бачки Јарак 
прикупили су одећу за Црвени 
крст. Чланови МО Телеп и Бачки 
Јарак делили су страначки мате-
ријал и разговарали са грађанима. 
Активисти МО Центар и Телеп 
прикупљали су пластичне чепове у 
хуманитарној акцији. Чланови МО 
Центар поклонили су одећу, обућу 

и играчке социјално угроженој по-
родици. Унија жена угостила је 
члана Председништва СНС Зорана 
Ђорђевића. Активисти МО Телеп 
Темерин уређивали су зграду со-
цијалног становања у заштићеним 
условима, а активисти МО Сириг 
помогли су пресељење у нови вр-
тић. Активисти МО Бачки Јарак 
делили су страначки материјал, а 
МО Сириг уредили су СЦ „Сириг“.

22. вРњАчкА бАњА
НОВИ КРУжНИ ТОК

На раскрсници улица Проле-
терских бригада, Светог Саве и 
Олимпијске гради се модерни 
кружни ток, који ће побољшати 
саобраћај и смањити буку у делу 
где се граде нови хотели.  

23. белА ПАлАНкА
ПАКЕТИ ЗА БЕБЕ

Председник Општине Горан 
Миљковић обишао је породице 
које су добиле принове и уручио 
им беби пакете. Општина је из-
радила Локални акциони план за 
повећање наталитета, па свака по-
родиља, поред 30.000 динара, до-
бија и беби пакет, а за прворођено 
дете исплаћује се 60.000 динара. 
У ОШ „Љупче Шпанац“ отворена 
је стоматолошка амбуланта.

24. ЖАбАРи
УРЕЂЕЊЕ ГРОБЉА

У току је равнање, насипање и 
уређења гробља у Општини Жа-
бари.

25. ЋУПРијА
ОБНОВА ЗГРАДЕ
 „22. ДЕЦЕМБРА”

Чланови ОО пружили су пуну 
подршку председнику Алексан-
дру Вучићу. Ћуприју је посетио 
амбасадор Турске Танжу Билгич 
и разговарао са председником 

Општине Нинославом Ерићем о 
будућим инвестицијама. Потписан 
је уговор о преносу власништва са 
државе на Општину објекта би-
вшег „22. децембра“, како би 20 
година после бомбардовања био 
претворен у Градску кућу.

26. РАшкА
ПРЕДАВАЊЕ МЛАДИМА

На иницијативу ОО, чланови 
Центра за едукацију СНС, на челу 
са Миланом Стевановићем, одр-
жали су предавање на тему јавног 
наступа. 

27. тител
СПОРТСКА ОПРЕМА 
ЗА ОСНОВЦЕ

Тител и Шајкаш посетио је ми-
нистар Вања Удовичић и основ-
цима уручио спортску опрему. У 
разговору са челницима Општине, 
договорено је да изградња спорт-
ске хале почне ове године.

28. СМедеРевСкА 
ПАлАНкА
ПОНОВО РАДИ НАРОДНА 
КУХИЊА

Након вишегодишње паузе, по-
ново је отворена Народна кухиња, 
чиме ће Општина, два пута месеч-
но, бесплатним оброцима помоћи 
социјално најугроженијим станов-
ницима.

29. Житиште
„ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Реконструисан је терен за мале 
спортове у Банатском Карађорђе-
ву и обновљена је стаза у Жи-
тишту. Одржани су Мини сајам 
пољопривреде и фолклорна мани-
фестација „Споменар“. Председ-
ник Општине Митар Вучуревић 
потписао је споразум о наставку 
сарадње са „НИС“-ом, у оквиру 
пројекта „Заједници заједно“, а 

планирана су улагања у здравс-
твене установе. Министар Бра-
нислав Недимовић и покрајински 
секретар Вук Радојевић посетили 
су газдинство Драгана Тривуно-
вића у Банатском Двору. Председ-
ник Александар Вучић, у склопу 
обиласка Средњобанатског окру-
га, посетио је газдинство породи-
це Ћук у Банатском Карађорђеву.

31. кУлА
НЕМАчКА ИНВЕСТИЦИЈА

Немачка компанија „Witzenmann“ 
планира да започне производњу и 
запосли раднике. Активисти свих 
МО делили су цвеће дамама по-
водом Дана жена. Активисти МО 
Доњи град и Горњи град прекре-
чили су графите на згради Дома за 
старе. Чланови СНС окупили су се 
испред просторија ОО и пружили 
подршку председнику Александру 
Вучићу. Чланови МО Руски Крстур 
уручили су телевизор Удружењу 
занатлија, купљен прилозима чла-
нова, организовали су кречење ау-
тобуске станице и фарбање клупа, 
као и поделу „СНС Информатора“.

32. АдА МОл
УЛТРАЗВУчНИ АПАРАТ ЗА 
ДОМ ЗДРАВЉА

НСЗ филијала Кикинда, у са-
радњи са Општином, организовала 
је презентацију јавних позива за 
2019. годину. Представници ло-
калне самоуправе предали су Дому 
здравља ултразвучни апарат, наба-
вљен средствима локалног буџета. 
Савет за здравство Северноба-
натског округа, у сарадњи са ОО, 
подржао је бесплатне здравствене 

прегледе у Молу. Обележили смо 
Дан жена, а активисти МО Утрине 
посадили су дрвеће на путу између 
Утрина и Кавилова.

33. тРСтеНик
ПОСЕТА МИНИСТАРКЕ 
МИХАЈЛОВИЋ

Министарка Зорана Михајло-
вић посетила је Трстеник и гради-
лиште Коридора 10 који пролази 

кроз нашу Општину, а састанку 
су присуствовали сви председни-
ци општина и градова Расинског 
округа. Чланице Уније жена, у 
сарадњи са одборницама и Ко-
мисијом за родну равноправност, 
организовале су трибину поводом 
Месеца борбе против канцера.

35. АлибУНАР
ХУМАНИТАРНИ ШТАНД

Чланице Уније жена МО Ба-
натски Карловац организовале су 
хуманитарни штанд, у сарадњи са 
Удружењем жена „Карловчанке“. 
Приходи од продаје ручних радо-
ва упућени су за ГАК у Вишеград-

ској и за Институт за неонатоло-
гију у Београду.

36. вАРвАРиН
ЗНАК ПАжЊЕ ПРЕМА 
ДАМАМА

Чланови ОО обрадовали су 
даме цвећем за Осми март, а чла-
нице Форума жена пригодном 
прославом.

37. бАчкА тОПОлА

ГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ БА-
ЗЕНА

Почиње изградња затвореног 
базена. Чланови МО Мали Бео-
град организовали су пролећно 
чишћење и улепшавање насеља.

38. књАЖевАЦ
БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА 
НАСТАВА

Општина, трећу годину заре-
дом, организовала је бесплатну 
припремну наставу за осмаке, 
како би растеретила кућне буџете 
и проширила знање које ученици 
добијају у школама.

39. бОљевАЦ
НОВИ ХОТЕЛСКИ 
КОМПЛЕКС

Пензионери, незапослени, 
корисници сталне социјалне по-
моћи и пољопривредници са ре-
гистрованим газдинствима могу 
да користе повлашћену вожњу у 
локалном саобраћају. Општина 
је иницирала повезивање инвес-
титора који је завршио изградњу  
хотелског комплекса „Рамонда“ 
у насељу Ртањ, са удружењима 
пољопривредника, ради пласма-
на њихових производа. У новом 
туристичком комплексу посао је 
добило 60 радника. У селима Ва-
лакоње и Оснић санирају се атар-
ски путеви.

40. ЋиЋевАЦ
РАЗГОВОР СА 
СУГРАЂАНИМА

У оквиру обиласка Расинског 
округа, председник Алексан-
дар Вучић посетио је породичну 
фабрику „Антић Коста“ у Сталаћу 
и разговарао са мештанима. Ак-
тивисти ОО редовно обилазе су-
грађане и разговарају о проблеми-
ма са којима  се сусрећу.

41. бОгАтиЋ
ПОДРШКА ПРЕДСЕДНИКУ 
ВУчИЋУ

Чланови ОО, поводом Осмог 
марта, делили су цвеће су-
грађанкама, а на конференцији 
за новинаре осудили су ди-
вљање дела опозиције и пру-
жили подршку председнику Ву-
чићу.

30. НОви САд

УРЕЂЕЊЕ ТРГОВА, САДЊА ДРВЕЋА, РАЗГОВОР СА СУГРАЂАНИМА
Поводом дана жена, чланови мо ченеј 

организовали су излет за пензионерке, а 
сви месни одбори обележили овај празник 
указујући пажњу суграђанкама. Поводом 
Светског дана поезије, поклањали смо 

књиге суграђанима. чланови мЗ кисач, 
у сарадњи са Удружењем „Смуђ“ и ош 
„људевит штур“, уредили су обалски део 
канала дунав-Тиса-дунав, а у сарадњи са 
ловачким друштвом „Фазан“ уклонили су 

дивљу депонију. Та-
кође, чланови Савета 
и надзора мЗ кисач и 
мЗ југовићево подр-
жали су одржавање 
лекарских прегледа 
суграђана. Активисти 
мо Будисава покосили 
су терен Фк „динамо“, 
чланови мо каћ уреди-
ли су дечије игралиште, 
а активисти мо јаша 
Томић зелене површи-
не. Уређен је центар, 
као и терен Фк „Ада“ у 
ковиљу и Трг Саве Ву-
косављева на Подбари. 
чланови мо Сремска 
каменица и лединци садили су дрвеће и 
уређивали тргове. редовно разговарамо са 
суграђанима и делимо „СнС Информатор“.

Председник Србије Александар Вучић и 
градоначелник новог Сада милош Вучевић 
обишли су радове на изградњи нове згра-
де рТВ Војводине, а градоначелник је при-

суствовао представљању програма оПенС 
2019, обишао је радове на асфалтирању 
14 улица у Футогу и на вађењу речног на-
носа на улазу у дунавац. Са председником 
Покрајинске владе Игором мировићем оби-
шао је радове на изградњи кружног тока у 
Сремској каменици.

13. кРУшевАЦ

УНИФОРМЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
школска управа организовала је 

Сајам образовања и професионал-
не оријентације. Центар за особе са 
инвалидитетом добио је још један 
спрат и прославио је своју крсну 
славу. Бивши градоначелник Бра-
тислав Гашић из личних средстава 
обезбедио је нове униформе и опре-
му за припаднике комуналне поли-
ције. Поводом  дана жена, одржан 
је Сајам женског предузетништва, 
а суграђанкама су дељене саднице 
воћа и ружа. Савет за родну рав-
ноправност одржао је трибину. По-
водом дана жена, одржано је Вече 
поезије и музике у ош „Страхиња 
Поповић“. чланови Го окупили су се 
испред страначких просторија како 
би изразили подршку председнику 
Александру Вучићу.

19. ПРијеПОље
СЕЋАЊЕ 
НА СТРАДАЛЕ

чланови делегација Бу-
гарске и општина Пријепоље, 
Бијело Поље и Свиштов, по-
ложили су венце на споменик 
у Гостуну, где је пре 15 година 
дванаест бугарских ученика 
настрадало враћајући се са 
екскурзије. дан жена обеле-
жен у просторијама оо. обе-
лежено је 20 година од нАТо 
бомбардовања пријемом за 
породице војника, полицаја-
ца и добровољаца.

34. кОЦељевА
ПРВА АУТОМАТСКА 
ПРОТИВГРАДНА СТАНИЦА

Урађено је 500 метара асфалта у МЗ Свилеува, а радове је обишао 
народни посланик Верољуб Матић и разговарао са мештанима. У са-
радњи са Министарством пољопривреде, у МЗ Дружетић поставље-
на је прва аутоматска противградна станица на територији Општине. 
На Дан жена, председник Општине Душан Илинчић делио је дамама 
цвеће и чоколаде. Чланови ОО СНС делили су „СНС Информатор“.

КрушеВачКИ пОлуМаратОн ОКупИО је ВелИКИ брОј таКМИчара И реКреатИВаца
преДсеДнИК ВучИћ И ГраДОначелнИК ВучеВИћ ОбИшлИ 

су ГраДИлИште нОВе зГраДе ртВ-а

пОДела „снс ИнФОрМатОра“
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43. љиг
ЗАМЕНА УЛИчНЕ РАСВЕТЕ

Чланови ОО осудили су ван-
дализам Ђиласа, Јеремића, Обра-
довића и њихових присталица, и 
пружили подршку председнику 
Александру Вучићу. Замена јавне 

расвете новим ЛЕД светиљкама у 
току је у Белановици, а у плану је 
и у МЗ Славковица и Кадина Лука. 
Активисти ОО разговарали су са 
суграђанима и делили „СНС Ин-
форматор“.

45. АлекСАНдРОвАЦ
ПАКЕТ ЗА СТАРИЈУ 
СУГРАЂАНКУ

Разговарали смо са грађани-
ма на тргу и делили страначки 
материјал. Поводом Дана жена, 
делили смо цвеће суграђанкама. 
Чланови ОО одали су пошту жрт-
вама НАТО агресије, а обишли су 
и старију мештанку у селу Стубал 
и уручили јој пакете са намирни-
цама.

46. бАбУшНиЦА
СРЕДСТВА ЗА ДВА ПРОЈЕКТА

Бабушница ће од Министарства 
заштите животне средине добити 
средства за израду пројектно-
техничке документације за из-
градњу постројења за пречишћа-
вање отпадних вода и израду 

пројеката санације постојећих 
депонија.

47. диМитРОвгРАд
НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

У Радној зони Белеш гра-
ди се прва фабрика предузећа 
„ECORUBBER“, која ће у старту 
запослити 20-ак радника. Помоћ-
ник председника Општине Драган 
Манчев најавио је да креће из-
градња и фабрике за производњу 
алкохолних дестилата. Дими-
тровград је посетио амбасадор 
Палестине Мохамед Набхан и 
са домаћинима разговарао о ту-
ристичким потенцијалима, развоју 
пољопривреде и инвестицијама.

48. гОРњи 
МилАНОвАЦ
ПОМОЋ МЛАДИМ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Председник Општине Дејан 
Ковачевић, у оквиру акције „Дан 
отворених врата“, разговарао је 

са суграђанима. Председник Ко-
вачевић потписао је Меморандум 
о сарадњи на пројекту оснажи-
вања младих пољопривредника са 
Фондацијом „Ана и Владе Дивац“, 
општинама Пожега и Ариље и 
Пољопривредном школом „Љубо 
Мићић“. Очекује се завршетак 
реконструкције ОШ „Момчило 
Настасијевић“, а почело је рено-
вирање објекта у Рајићевој улици 
који ће бити претворен у седиште 
будућег Старт-уп центра.

51. МАли ЗвОРНик
МАЛОЗВОРНИчКО ПРЕЛО

Чланице Уније жена учество-
вале су на традиционалној мани-
фестацији Малозворничко прело. 
Најоштрије смо осудили покушаје 
опозиције да изазову немире и 
пружили подршку председнику 
Вучићу. На Дан жена, поклањали 
смо суграђанкама цвеће.

52. СвилАјНАЦ
ПОДРШКА ПРЕДСЕДНИКУ

Одржани су састанци свих мес-
них одбора и подељене су чланске 
карте новим члановима СНС. Сви 
чланови ОО пружили су подршку 
председнику Александру Вучићу.

53. вАљевО
ПОСЕТА МИЛЕНКА 
ЈОВАНОВА

Градски одбор СНС посетио је 
потпредседник Главног одбора 
СНС Миленко Јованов и разго-
варао са чланством о политичкој 
ситуацији. Чланови ГО осудили 
су насилни упад у зграду РТС-а 
од стране лидера СЗС и пружили 
подршку председнику Алексан-
дру Вучићу. Чланови Уније мла-
дих, поводом Дана жена, делили 
су цвеће суграђанкама. У току 
је реконструкција дела Улице 
Јакова Ненадовића. Свечаном 
академијом и уручењем награда, 
обележен је Дан града. Амбаса-
дор САД Кајл Скот посетио је Ис-
траживачку станицу Петница и са 
градоначелником Гвозденовићем 
положио цвеће на гроб др Семју-
ела Алберта Кука.

54. тРгОвиште
ОБЕЛЕжЕН ДАН жЕНА

Обележен је Дан формирања 
Осме српске ударне бригаде, по-
лагањем венаца и културно-умет-
ничким програмом. Поводом Дана 
жена, активисти су делили руже 
суграђанкама.

55. НОви бечеј
ПРОШИРЕЊЕ ПРИОБАЉА

Уређено је зелено острво из-
међу улица Милошевачки пут и 
Славка Бабића. Министар Вања 
Удовичић обезбедио је спортску 
опрему за ОШ „Милоје Чиплић“. 
Почело је проширење приобаља 

Тисе, а у Улици Иве Лоле Рибара 
реконструише се водоводна мре-
жа. Израђен је нацрт Програма 
развоја пољопривреде. У Куману 
је пуштена у рад трафо-станица 
у радној зони. Председник Алек-
сандар Вучић посетио је фабрику 
„Агротех“ и музеј „Котарка“.

57. СеНтА
ПОСЕТА ЗОРАНА 
ЂОРЂЕВИЋА

Члан Председништва СНС и 
координатор Уније жена, Зоран 
Ђорђевић, посетио је чланице 
Уније жена у Сенти и разговарао о 
плановима за даљи рад.

58. РАчА
ЗАВРШЕТАК ПОГОНА ЗА 
ПЛАСМАН МЕДА

Председница Владе Ана Брна-
бић и министар Бранислав Неди-
мовић посетили су погон Савеза 
пчеларских организација „Наш 
мед“, чија изградња се приводи 
крају, као и радове на изградњи 
пута Рача-Лапово. Почиње рекон-
струкција путева у Мирашевцу.

59. иНђијА
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

У оквиру кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић отворио је радове на асфал-
тирању 74 улице у Инђији. Пово-
дом Дана жена, подељене су руже 
суграђанкама. Активисти МО Бешка 
уређивали су центар села и стади-
он, активисти МО Нови Карловци 
двориште вртића, чланови Првог 
МО обишли су старије суграђане, 
а чланови МО Стари Сланкамен 
уредили су школско двориште. 
Активисти Другог МО обишли су 
пензионере, а активисти Четвртог 
МО уредили су парк код ОШ „Јо-
ван Поповић“. Чланови Трећег МО 
уредили су спортски терен у насељу 
Шангај, у Чортановцима је уређено 

двориште КУД „Младост“, а у Крче-
дину насеље Бресквик.

60. СУбОтиЦА
НОВИ СЕМАФОР НА 
СТАДИОНУ

На Градском стадиону монти-
ран је нови семафор, који је до-
нација Фудбалског савеза Србије. 
На овом спортском објекту већ су 
постављени нови рефлектори, из-
грађена атлетска стаза, травнати 
терен, дренажни систем, а следи 
санација трибина.

61. бАчкА ПАлАНкА
ИГРАчКЕ ЗА СИГУРНУ КУЋУ

Председник Општине Бра-
нислав Шушница одржао је пријем 
грађана у Товаришеву и Бачкој 
Паланци. Чланови Савета за инфо-
рмисање делили су „СНС Инфор-
матор“. Активисти ОО обележили 

су Дан жена и делили цвеће су-
грађанкама. Више од 100 чланова 
и симпатизера окупило се испред 
просторија СНС како би пружили 
подршку председнику Александру 
Вучићу. Чланице Уније жена при-
купљале су играчке за децу у Си-
гурној кући у Сомбору.

63. влАдиМиРЦи
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРМАТОРА”

Активисти ОО, поводом Дана 
жена, делили су цвеће и поклоне 
суграђанкама. Чланови ОО најо-
штрије су осудили упад у зграду 
РТС-а од стране дела опозиције. 
Чланови ОО, заједно са поверени-
ком Гораном Зарићем, делили су 
„СНС Информатор”.

64. ЖАгУбиЦА
ПОДЕЛА РОТАЦИОНИХ 
СВЕТАЛА

Мештанима насеља Суви До 
подељена су ротациона светла за 
тракторе, а том приликом са су-
грађанима разговарао је заменик 
председника СО Миле Перић.

65. СОкОбАњА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКА 
НА БАЊИЦИ

У току је уређење парка на 
Бањици, као део пројекта пре-
кограничне сарадње Србије и Бу-
гарске. Пуштен је у рад репетитор 
мобилне телефоније „Телекома“ у 
селу Језеро.

66. иРиг
ОТВОРЕНА ОБНОВЉЕНА 
МИХИЗОВА КУЋА

Одржани су 18. Дани вина у 
Ривици. Обновљену родну кућу 

великог Ирижанина, Борислава 
Михајловића Михиза, свечано је 
отворио председник Покрајинске 
владе Игор Мировић. Мировић је 
обишао и радове на реконструк-
цији Гребенског пута. Председник 
Општине Стеван Казимировић 
обишао је радове на изградњи 
зграде за социјално становање у 
Улици Анке Матић. У Малој Реме-
ти замењен је кров на згради МЗ и 
саниран је пут према Јазаку.

68. УЖиЦе
500 КОРАКА 
КА БУДУЋНОСТИ

Поводом 1000 дана власти град-
ског руководства у овом сазиву, 
представљена је брошура „500 ко-
рака ка Ужицу будућности“, у којој 
су побројани кључни пројекти 
урађени у протеклих 1000 дана. 
Чланови градског руководства 
разговарали су са грађанима и де-
лили брошуру. Почела је да ради 
апликација „Заједно до добрих 
одлука“ на интернет презентацији 
Града. Дограђен је вртић „Масла-
чак“ у Севојну и настављена је из-
градња игралишта на Царини.

69. кАњиЖА
ОБЕЛЕжЕН ДАН жЕНА

Чланови ОО обележили су Дан 
жена поделом цвећа суграђанкама 
и одржавањем коктела у просто-
ријама странке.

70. кРАљевО
УРЕЂЕЊЕ КОРИТА ГРУжЕ

На састанцима свих одбора пру-
жена је подршка политици Алексан-
дра Вучића. Министарка Јадранка 
Јоксимовић и Кристијан Данијелсон 
уручили су сертификате предузет-
ницима чије пројекте ће подржати 
програм ЕУ ПРО. Амбасадор Кипра 
Константинос Елиадес посетио је 
Краљево, а градоначелник Предраг 
Терзић представио му је привредне 
капацитете. Настављена је више-
месечна акција помоћи породици 
Марковић, коју су покренули ак-
тивисти МО Рибница. Градоначел-
ник Терзић, председник СГ Ненад 
Марковић и председник Општине 
Кнић Мирослав Николић обишли су 
радове на уређењу корита Груже у 
Губеревцу.

56. НегОтиН

УЛАГАЊЕ У ПУТЕВЕ И ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ

Председник Александар Вучић посетио је наш крај, у оквиру кам-
пање „Будућност Србије“, и најавио велика улагања у путеве и об-
нову јавних објеката. Уручењем поклон честитки од по 10.000 дина-
ра и цвећа, Владимир Величковић, председник општине, честитао 
је дан жена мајкама које су у 2018. години добиле треће, четврто, 
пето, шесто дете.

44. СРеМСки 
кАРлОвЦи
ПОКЛОНИ 
ЗА ДАМЕ

Поводом дана жена, чла-
нови оо посетили су амбу-
ланту, пословницу Поштан-
ске штедионице и испоставу 
Полицијске управе, и дамама 
поделили цвеће. на састанку 
оо пружена је пуна подршка 
председнику Александру Ву-
чићу.

49. лебАНе
РЕШЕН ПРОБЛЕМ У 
ЂУРЂЕВДАНСКОЈ УЛИЦИ
Млади активисти 

ОО разговарали су са 
грађанима и делили 
„СНС Информатор“. 
Становници Ђурђев-
данске улице указали 
су на проблем сли-
вања атмосферских 
вода низ улицу. У до-
говору са локалном 
самоуправом, про-
блем је брзо решен, 
а очишћен је и поток 
у овој улици. Одали 
смо пошту страдали-
ма у НАТО агресији. 
У оквиру кампање 
„Будућност Србије“, 
председник Алексан-
дар Вучић посетио је 
Царичин град.

42. АПАтиН

РАДНЕ АКЦИЈЕ
Пружили смо подрш-

ку председнику Алек-
сандру Вучићу и осу-
дили насиље од стране 
опозиције. Активисти 
ОО поставили су огра-
ду око дивље крушке, 
симбола Свилојева, оф-
арбали конструкције за 
љуљашке у центру и на 
шеталишту код храма, 
очистили смеће и ис-
крчили шибље у шуми 
Јунаковић.

50. шАбАЦ

ПОСЕТА МИЛЕНКА ЈОВАНОВА

Потпредседник Главног одбора СНС Миленко Јованов посетио је 
ГО СНС Шабац и разговарао са активистима преносећи поруку пред-
седника Александра Вучића о будућности Србије, инвестицијама и 
економском развоју.

62. кОвиН

ОБУЋА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ 
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ

Министар Зоран Ђорђевић и чланице Уније жена посетили су 
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју. Активисти 
МО Дубовац уредили су биоскопску салу. Чланице Уније жена, у са-
радњи са МО Центар 1 и Центар 2, прикупиле су обућу за пацијенте 
Специјалне болнице. Активисти МО Плочица уредили су парк.

67. кУРшУМлијА
НОВЕ СПРАВЕ И 
ВОЗИЛА

Спортски центар наба-
вио је справе за које влада 
највеће интересовање и беле-
жи све више корисника. јПкд 
„Топлица“ купило је ново во-
зило са надоградњом за про-
бијање канализације и упо-
тпунило већ добро опремљен 
возни парк.

јОВанОВ са аКтИВИстИМа ГО снс шабац

преДсеДнИК ВучИћ ОбИлазИ рОГљеВачКе пИМнИце
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ИнТерВјУ

Интернационални 
секретар Српске 

напредне странке и 
министар за европске 
интеграције Јадранка 
Јоксимовић учество-
вала је у Сантијагу де 
Чилеу на извршном 
састанку Међунаро-
дне демократске уније 
(ИДУ), организације 
која окупља више од 
80 политичких пар-
тија десног центра из 
преко 50 земаља.

Јоксимовић је извес-
тила чланове Пред-
седништва ИДУ и ко-
леге из сестринских 
политичких партија из 
целог света о резул-
татима последњег ис-
траживања које мери 
рејтинг политичких 
партија у Србији, пре-
ма којем СНС бележи 
стабилних 55 одсто 
подршке. Нагласила је 
да смо највећа постиг-
нућа остварили на 
економском плану - 
за шта смо и похваље-
ни од стране ММФ-а и 
Светске банке, као и да је 
Србија предводник у реги-
ону по питању директних 
страних инвестиција и тре-
нутно заузима 48. место на 
Дуинг бизнис листи, те да 
доприноси очувању регио-
налне стабилности.

Јоксимовић је предста-
вила најновија дешавања 
по питању КиМ, уз осврт 
на једностране потезе 
Приштине који доприносе 
дестабилизацији, а гово-
рила је и о протестима и 
активностима једног дела 
опозиције који су поп-
римили недемократска 
обележја и своде се на 
насиље, говор мржње и 
поруке мизогине природе 
у недостатку политичког 
програма.

Јоксимовић је разговара-
ла са председником ИДУ и 
бившим премијером Ка-
наде Стивеном Харпером, 
затим са потпредседником 
ИДУ, потпредседником 
Европске народне партије, 
чланом председништва 
ЦДУ, председавајућим Ко-
митета за спољне послове 
у Европском парламенту и 
известиоцем ЕП за Србију 
Дејвидом Мекалистером, 
са интернационалним се-
кретаром ЦДУ Бертилом 
Венгером, са председни-
ком британске конзерва-
тивне партије и министром 
без портфеља Брендоном 
Луисом, потпредседником 
британске конзервативне 
партије и народним по-
слаником Алеком Селбру-
ком...

сантијаго де чиле

јоксимовић на 
извРшном састанку иду

На дан митинга дела 
опозиције на пла-
тоу испред Дома 

Народне скупштине, али и 
ноћ пре, посланици Српс-
ке напредне странке про-
вели су на својим радним 
местима - у Скупштини 
Србије. Народни посла-
ник Александар Марко-
вић за „СНС Информатор“ 
каже да су донели одлуку 
да остану у згради 12. и 
13. априла поучени ра-
нијим понашањем Обра-
довића, Ђиласа, Јеремића 
и њихових присталица.

- С обзиром на то как-
ва искуства имамо са 
тзв. лидерима опозиције 
у погледу њихових ску-
пова и протеста који, по 
правилу, укључују упа-
де у државне институ-
ције, нападе на жене, мал-
третирање запослених 
или пролазника, органи-
зовали смо се како бис-
мо даноноћним боравком 
у Народној  скупштини 
спречили сличан сцена-
рио. После упада у згра-
ду РТС-а, затим дивљање 
Ђиласа, Обрадовића, Је-
ремића и осталих испред 
зграде Председништва, 
као и срамног напада на 
жене испред Скупшти-
не Града Београда, било 
је за очекивати да ће 
„јунаци“ из Савеза за на-
сиље покушати нешто 
слично и овога пута. То 
нас је учврстило у одлуци 
да останемо у згради На-
родне скупштине колико 
год је потребно не бисмо 
ли спречили евентуални 
упад, нереде и инциден-
те, и не бисмо ли је са-
чували од оних који би 
хтели да насиљем, пре-
тњама и уценама да пре-
узму институције и власт 
у Србији. На срећу, њихов 
дуго и епохално најављи-

вани митинг 13. априла 
доживео је фијаско што 
се тиче одзива грађана, 
те су одустали од поку-
шаја изазивања хаоса и 
нереда. Грађани Србије 
су послали јасну поруку 
да не подржавају језик 
мржње, претњи и насиља.

каква је била атмос-
фера међу народним 
посланицима? како 
сте провели то време?
- Мени је то било ново 

и занимљиво искуство. 
Атмосфера је била крајње 
позитивна и конструктив-
на. Тимски дух и међу-
собно поштовање кра-
се нашу Посланичку гру-
пу. Посебно бих истакао 
пожртвовање и храброст 
жена из Посланичке гру-
пе, на које смо поносни.

да ли је током митинга 
било неких непријат-
ности?
- Није било непријат-

ности. Иначе, навикли 
смо на ситне провокације 
посланика из редова опо-
зиције, али овог пута не-
ких нарочито непријатних 
сцена није било.

п р е д с е д н и ц а 
скупштине маја гојко-
вић позвала је све по-
сланичке групе на кон-
султације, али су они 
који су већ решили да 
бојкотују рад народне 
скупштине - и то одмах 
одбили. шта вама го-
вори такво понашање?
- Искрено, нисам ни 

очекивао да ће прихва-
тити дијалог. Потпуно је 
јасно да посланичке групе  
које припадају Савезу за 
Србију не желе разговор. 
Уосталом, они су и својим 
бојкотом послали јасну 
поруку да не желе деба-
ту, већ да познају искљу-
чиво језик претњи, уцена 
и ултиматума. Дакле, све 

остали смо у скупштини да 
бисмо спРечили упад и насиље

се своди на ултиматум: 
уколико не испунимо 
њихове захтеве, онда 
ће они да бојкотују 
и да протестују. На 
страну то што немају 
никакав легитимитет 
за своје захтеве и што 
су им захтеви најбла-
же речено бесмисле-
ни. Њихов суштински 
захтев јесте да им 
Александар Вучић 
и Српска напред-
на странка предају 
власт на тацни, да би 
они дошли на власт 
и то без избора, јер 
знају да на изборима 
никада неће побе-
дити. И то је управо 
суштина: они који су 
годинама пљачкали 
и уништавали Србију, 
сада би да се врате 
на власт, не би ли на-
ставили да пљачкају 
и отимају, не би ли 
наставили лично бо-
гаћење, и спремни су 
и на изазивање ха-
оса и крвопролића да 
би остварили своје 
циљеве.

да ли посланици 
дела опозиције који 
бојкотују заседања 
уредно примају 
плату за свој нерад? 

да ли је неко одбио да 
узме месечну на-
докнаду?

- Колико знам, 
нико од њих још 
није одбио да при-
ми плату и остале 
принадлежности у 
том смислу. И уп-
раво је у томе ли-
цемерје тог дела 
опозиције. На-
водно бојкотују 
рад Парламента, 
али се радо прија-
вљују за путне 
трошкове, радо 

примају дневнице када 
одлазе на службена пу-
товања и радо посећују 
скупштински ресторан. 
Чак неки од њих примају 
накнаду за становање у 
Београду, коју плаћа На-
родна скупштина. Дакле, 
без имало срамоте, при-
мају плату за посао који 
већ месецима не оба-
вљају, а за шта су бира-
ни од грађана. Нико од 
њих није поднео оставку 
у делегацијама Наро-
дне  скупштине. Нико од 
њих није поднео остав-

ку у радним телима 
Народне скупштине. 
Нико од њих не бојко-
тује службена путо-
вања, нити скупштин-
ски ресторан. Зато су 
и добили надимак 
ћевап - посланици. 
Веома ме занима како 
ће објаснити својим 
бирачима зашто не 
раде посао за који су 
бирани на изборима.
да ли сте ви лич-
но за расписивање 
ванредних парла-
ментарних избора? 
шта би то доне-
ло србији?

- Избори су увек 
добар начин за из-
лазак из политичке 
кризе. Мислим да 
нико не треба да 
буде против прове-
ре легитимитета и 
воље грађана Ср-
бије. Ми, у Српској 
напредној странци, 
спремни смо за избо-
ре у сваком тренутку. 
Мој став је да одлуку 
о томе треба да до-
несе Александар Ву-
чић, као неко ко има 
највећи могући ле-
гитимитет у земљи. 
Подсетићу, Алексан-
дар Вучић је на своје 

име добио безма-
ло два милиона гласова, 
односно више од 55 од-
сто на председничким 
изборима. Грађани су на 
свим изборима од 2012. 
године послали јасну по-
руку шта мисле о полити-
ци коју спроводи Алек-
сандар Вучић, а шта ми-
сле о Ђиласу, Јеремићу, 
Обрадовићу и остали-
ма. Спремни смо за из-
боре, а сигуран сам да ће 
Српска напредна странка 
остварити убедљиву по-
беду.

александаР маРковић, 

народни посланик

- они који су годинама 
пљачкали и уништавали 
Србију, сада би да се врате 
на власт да би наставили да 
отимају, и спремни су и на 
изазивање хаоса и 
крвопролића како би 
остварили своје циљеве

»

јОКсИМОВИћ И харпер
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ИнТерВјУ

Чланови Општинског од-
бора СНС Палилула обе-

лежили су  Међу-
народни празник 
Дан жена излож-
бом „Чувари баш-
тине“.

Даме са терито-
рије ГО Палилула 
изложиле су ручне 
радове као и оде-
вне, декоративне 
и употребне пред-
мете који су битан 
сегмент за развој 
наше културе и 
уметности. Поред традицио-
налних експоната, приказале 
су и како оне то раде данас, 
како се у модерном времену 
користе занати наших бака. 
На изложби је радове изла-
гало 46 чланица Уније жена, 
активисткиња ОО Палилула.

Повереница ОО СНС Па-
лилула Јелена Мијатовић, 
домаћица изложбе, са својим 

гостима, потпредседницом 
ГО СНС и координаторком 
Уније жена СНС Маријом Об-

радовић и чланицом Пред-
седништва СНС Александром 
Томић, обишла је изложбене 
штандове, пружила подршку 
женском стваралаштву и по-
казала захвалност свим да-
мама које су својим трудом, 
залагањем и преданим радом 
допринеле да ова изложба до-
бије прави сјај и буде достојна 
дана који је обележила.

палилула

изложба 
„чуваРи баштине”

Градоначелник Чачка и 
члан Председништва 
СНС, Милун Тодоро-

вић, за „СНС Информатор“ 
каже да су грађани Чачка 
још на председничким из-
борима 2017. године јасно 
поручили Бошку Обрадо-
вићу шта мисле о његовој 
политици, насиљу и за-
ступању љотићевских ста-
вова, које грађани Србије 
свакодневно имају прили-
ку да виде.

На тим изборима, како 
каже, Обрадовић је ос-
војио пето место са 7,22 
одсто гласова, што је 
9.000 гласова мање него 
што је освојио на локал-
ним изборима годину дана 
раније. Уз убедљиву по-
беду Александра Вучића, 
Обрадовић се нашао иза 
Саше Јанковића, Вука Је-
ремића, па чак и иза Белог 
Прелетачевића.

- Вероватно су лоши 
изборни резултати и еви-
дентни пад подршке били 
разлог да се Бошко Об-
радовић на протестима у 
Чачку скрива иза „неза-
довољних студената“, као 
организатора протеста. 
На последњем протесту 
у Чачку, на којем је био 
најављен као говорник, уз 
Сергеја Трифуновића и уз 
подршку странке Велими-
ра Илића, успео је да са-
купи нешто више од 400 
грађана. Врхунац његове 
пропасти је број окупље-
них на поласку на митинг у 
Београд, где је из читавог 
Моравичког округа оку-
пио стотинак присталица.

да ли је немилих сцена 
у његовој режији било 
и у чачку?

- Поред уклањања 
каблова за телевизијс-

ке преносе седница 
Скупштине града, чупања 
и одношења микрофона 
са скупштинске говорни-
це, вређања и добаци-
вања свима који не мисле 
као они, као и низа слич-
них догађаја, пресуда 
Основног суда у Чачку, 
којом је шеф одборничке 
групе Двери осуђен за на-
силничко понашање због 
физичког напада на пред-
седника Скупштине града 
Чачка, очигледна је по-
тврда да је „немила сцена“ 
блага формулација начи-
на на који Двери у локал-
ном парламенту заступају 
своје политичке ставове, 
доказујући се ко је већи 
Бошко, док он сам ретко 
учествује у раду локалне 
Скупштине. За то време, 
он насилничке методе у 
спровођењу своје „stand 
up“ политике покушава 
да одглуми у Скупштини 
Србије. Грађани Чачка се 
стиде оваквог понашања 
и сматрају да оно наноси 
штету угледу нашег гра-
да. Испоставило се да су 
испади Велимира Илића, 
којих смо се такође стиде-
ли, били дечија игра у од-
носу на понашање Бошка 
Обрадовића.

на делу смо видели 
политику обрадовића 
и илића - с једне стра-
не фашизам и насиље, 
а са друге комбинације 
и лоповлук. колику 
подршку суграђана 
њих двојица данас 
уживају?

- Укратко, они су про-
шлост. Нема више не-
потизма, комбинација и 
крадуцкања. Ми се тиме 
не бавимо, већ се бави-
мо будућношћу. Грађани 

Чачка су подршку дали 
нама и политици пред-
седника Александра Ву-
чића, а наша обавеза је 
да даноноћно радимо 
на реализацији бројних 
пројеката. Спремни смо 
да у било ком тренутку, 
на изборима, а не на ули-
ци, проверимо шта наши 
суграђани мисле о свему 
што смо урадили и да од 
њих затражимо подршку 
за све оно што смо започ-
ели и планирали.

колико се променила 
привредна ситуација 

у чачку од како снс 
управља градом?

- Много смо учинили да 
се привредни амбијент по-
прави, а имали смо велику 
подршку Владе Србије и 
председника Вучића. Оф-
ормили смо две индус-
тријске зоне, откупили 
земљиште, урадили план-
ска документа и пројекте 
за инфраструктурно опре-
мање ових локација, обез-
бедили финансијска сред-
ства и подршку републич-
ких јавних предузећа. Све 
ово препознали су домаћи 

привредници и страни ин-
веститори. Ослушкујући 
потребе привреде за адек-
ватном и квалификованом 
радном снагом, започели 
смо бројне активности и 
у области дуалног обра-
зовања а, уз подршку Вла-
де Србије, покренули смо 
Стартап центар при Науч-
но-технолошком парку.

које су најважније ин-
вестиције стигле у ча-
чак?

- Активности на фор-
мирању индустријских 
зона резултирале су до-
ласком великих и успеш-
них немачких компанија 
„Vorwerk“ и „Wieland“, 
које су започеле  посло-
вање и планирају запо-
шљавање више од 1.500 
радника. Поред тога, по-
словање су започеле и 
израелска компанија „V 
- TOOL“, италијанска фа-
брика „Furlan“, а у току 
су разговори са неколи-
ко страних инвеститора. 
Бројне домаће и стране 
компаније препознају 
шансу да, као њихови ко-
операнти, развијају своје 
пословање.

колика је стопа неза-
послености, а колика 
је била пре 2012. го-
дине?

- Број незапослених на 
крају 2012. био је 10.747, 
на крају 2016. 10.129, а 
данас је на рекордном 
минимуму од 7.291. Пад 
броја незапослених прати 
стални пораст броја за-
послених, као и смањење 
стопе незапослености на 
11 одсто. Ови подаци нај-
боље говоре о предузе-
тим мерама.

милун тодоРовић, 
градоначелник Чачка

чачани се стиде и бошка 
обРадовића и веље илића

планови за 
даљи Развој 
чачка

какви су ваши планови 
за даљи развој?

- Приликом полагања каме-
на-темељца за погон ком-
паније „Vorwerk“, власник 
Петер келен рекао је: „Из-
градио сам много фабрика 
широм света, али овакву 
подршку и ефикасност, как-
ву смо имали у чачку, ни-
где нисмо видели“. То ох-
рабрује, али и обавезује да 
сваком следећем страном 
или домаћем инвеститору 
пружимо исту подршку. от-
варање деонице ауто-пута 
љиг-Прељина утицало је на 
позитивне промене у нашем 
граду, а завршетак деонице 
љиг-обреновац допринеће 
још бржем развоју чачка 
и западне Србије. Ако се 
у обзир узму и радови на 
деоници Прељина-Поже-
га, изградња ауто-пута 
Прељина-Појате и конвер-
зија војног аеродрома у 
лађевцима у међународни 
аеродром и за цивилни 
саобраћај, значај чачка као 
саобраћајног и привредног 
центра Србије биће непро-
цењив. Поред запошља-
вања суграђана, очекујемо 
да ће велики број младих, 
образованих и стручних 
људи доћи у чачак и да 
ће велики број оних који 
су напустили наш град, 
наћи разлог да се врати. 
Изградњом бране са акуму-
лацијом „Ариље - Профил 
Сврачково“ обезбеђује се 
квалитетно водоснабде-
вање моравичког и дела 
Златиборског округа, а у 
перспективи и ширег под-
ручја. очекујемо подршку 
државе и за повећање броја 
факултета, ширење спек-
тра образовних профила, 
наставак активности у об-
ласти дуалног образовања 
и развоја Стартап центра. 
За реализацију свих ових 
активности, потребно је да 
сачувамо мир и стабилност 
и одржимо све бољу међу-
народну политичку пози-
цију Србије, јер без тога 
нема инвестиција, развоја и 
напретка.

јелена МИјатОВИћ са чланИцаМа ОО снс палИлула КОје 
су ИзлОжИле ручне раДОВе

алеКсанДра тОМИћ, јелена МИјатОВИћ И МарИја ОбраДОВИћ 
на ОтВарању ИзлОжбе
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ПАНОРАМА

72. бУјАНОвАЦ
ПОДРШКА ПРЕДСЕДНИКУ 
ВУчИЋУ

Одржани су састанци ОО, Уније 
жена и других савета са којих је 
упућена једногласна подршка по-
литици председника Александра 
Вучића.

73. гОлУбАЦ
ОБНОВЉЕНА ТВРЂАВА

Обновљена тврђава Голубачки 
град свечано је отворена у при-
суству председника Србије Алек-
сандра Вучића, председнице Владе 
Ане Брнабић, европског комесара 
Јоханеса Хана… Обнова тврђаве 
почела је у септембру 2014. годи-
не и уложено је 8,5 милиона евра 
из ИПА фондова и Аустријске раз-
војне агенције, уз улагање државе 
Србије у опремање Визиторског 
центра и инфраструктуру.

74. лУчАНи
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Активисти ОО, на челу с повере-
ником Ненадом Миловановићем, 
обилазили су села и разговарали са 
мештанима Тијања, Турице, Ртију, 
Котраже и Вучковице.

75. љУбОвијА
ОБНОВА ПУТЕВА

У оквиру акције Министарства 
спорта, СШ „Вук Караџић“ добила 
је спортске реквизите. Активисти 
ОО делили су „СНС Информатор“ и 
пригодне поклоне суграђанкама на 
Дан жена. Асфалтирана је деоница 
пута Велики Мајдан-Мачков Камен, 
деоница ка Лукића Брду и деоница у 
Леовићу, а у току је рехабилитација 
пута Доња Оровица-Раиновача. На 
конференцији за новинаре, осудили 
смо насилничко понашање Обрадо-
вића, Ђиласа и њихових присталица.

76. ПеЋиНЦи
ПОМОЋ НАЈСТАРИЈИМ 
МЕШТАНИМА

Чланови МО Суботиште, на 
челу са Жељком Божићем, ореза-
ли су и окречили саднице у воћња-
цима у три старачка домаћинства.

77. великО гРАдиште
ОБЕЛЕжЕН ДАН жЕНА

Поводом Дана жена, повере-
ник ОО Владимир Штрбац орга-
низовао је коктел у просторијама 
странке и поделу цвећа.

78. ЖитОРАђА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА

Министар Младен Шарчевић  и 
председник Општине Иван Ста-
нојевић потписали су споразум о 
реконструкцији и изградњи вр-
тића. Изграђена је канализациона 
мрежа у МЗ Подина, а постављени 
су бочни прикључци за водовод и 
канализацију у МЗ Лукомир.

79. вРшАЦ
ПОМОЋ РОМИМА, 
чИШЋЕЊЕ ГРОБЉА

Активисти МО 2. октобар и МО 
Жива Јовановић разговарали су 
са грађанима, а активисти МО 12. 
Војвођанска бригада делили су 
„СНС Информатор“. Чланице МО 
Уљма помогле су уређење прос-
тора библиотеке. Чланови МО 
Гудурица и МО Уљма чистили су 
гробља у својим местима. Актив 
жена МО 12. Војвођанска бригада 
обележио је Светски дан поезије у 
Геронтолошком центру. Активисти 
МО Избиште помагали су Ромима 
у свом селу. У Градској кући пред-
стављен је „Информатор Градске 
управе“ на Брајевом писму. До-
дељена су признања најбољим ос-
новцима у шаху, а градоначелница 

Драгана Митровић отворила је 
Винофест, даровала прве тројке 
рођене након 70 година и обишла 
радове на уређењу канала Месић.

80. ОСечиНА
ПРОМОЦИЈА 
НА САЈМОВИМА

Туристичка организација и 
Општина представили су се на 
Данима вина у Ривици (Општина 
Ириг) и на Сајму задругарства у 
Зрењанину. Делегација Општине 
била је почасни гост на Дану дис-
трикта Брчко, са којим има дугого-
дишњу сарадњу.

81. СРбОбРАН
СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

Председник Општине Радивој 
Парошки уручио је студентима из 
Србобрана, Турије и Надаља уго-
воре о стипендирању. Изменом 
конкурсних правила, стипендију 
је добио сваки млади човек који је 
затражио подршку локалне самоу-
праве. Ученици у Србобрану имају 
бесплатан превоз, а најбољи уче-
ници и спортисти добијају награде.

82. СОМбОР
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Становници Алексе Шантића 
разговарали су са градоначелницом 
Душанком Голубовић. Град Сомбор 
нашао се међу три најуспешнија 
града у издавању грађевинских и 
других дозвола. Одржан је Сајам 
запошљавања. Министар Бра-
нислав Недимовић и градоначелни-
ца Голубовић обишли су газдинство 

Горана Туцаковића у Ранчеву. Ком-
панија „Спилит“ отворила је погон 
у Сомбору. Чланови МО Млаке 1 и 
2 уређивали су Хиподром, а акти-
висти МО Горња варош, Црвенка и 
Гоге - Улицу Симе Матавуља. Акти-
висти МО Бачки Моноштор укло-
нили су смеће на ободу Резервата 
„Бачко Подунавље“. Чланови ГО 
Сомбор и МО Бездан разговарали 
су са суграђанима. Активисти МО 
Нова Селенча уредили су Роковач-
ку шумицу, активисти МО Стапар 
простор око стадиона, а места Ба-
чки Брег и Кљајићево добили су 

нове саднице. У Риђици је уређен 
центар места, а у Сомбору, Стани-
шићу и Чонопљи стадиони.

84. ЖАбАљ
ПОКЛОН ПАКЕТИ

Активисти МО Жабаљ 1 и 2 
поставили су клупе испред Дома 
здравља. Поводом Дана жена, де-
лили смо цвеће дамама у свим на-
сељима. Активисти МО Госпођин-
ци уређивали су зелене површине, 
а активисти МО Ђурђево прилазе 
мосту. Чланице Уније жена по-
делиле су пакете породицама у 
Ђурђеву и Госпођинцима. Акти-
висти МО Жабаљ делили су „СНС 
Информатор“ и светла за бицикле. 
Председник Општине Чедомир 
Божић и члан Већа Зоран Шолаја 
одговарали су на питања мешта-
на Чуруга, а Радомир Злоколица, 
директор ЈКП Чистоћа, и Миро-
слав Лакић, директор ЈУ Спортски 
објекти, на питања Жабљана.

85. лОЗНиЦА
ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ 
У ЕНКЛАВАМА

Чланови Савета за омладину и 
Савета за безбедност разговара-
ли су са грађанима и делили „СНС 
Информатор“. Чланице Форума 
жена, у сарадњи са ТО, органи-
зовале су Осмомартовски базар. 
Поводом Дана жена, активисти су 
делили дамама цвеће на четири 
локације. Градоначелник Видоје 
Петровић најоштрије је осудио 
насилничко понашање дела опо-
зиције, а чланови ГО окупили су 
се испред страначких просторија 
и пружили подршку председни-
ку Александру Вучићу. Заменик 
шефа Одборничке групе у СГ Мар-
ко Јовановић обишао је енклаве на 
КиМ и малишанима у Великој Хочи 
и Ораховцу уручио поклоне.

86. МАлО ЦРНиЋе
ОБНОВА ПУТА 
ДО ПОжАРЕВЦА

Средствима Града изграђен је 
део пута Мало Црниће - Пожаре-
вац, у дужини од 700 метара, као 
наставак пута који је изградила 
Општина Мало Црниће. Ова ин-
вестиција је важна јер је пут у киш-
ним данима био непроходан.

87. МАли иђОш
КАНАЛ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Председник Владе АПВ Игор 
Мировић и покрајински секретар 
Вук Радојевић посетили су Мали 
Иђош у вези са наставком копања 
канала за наводњавање. У ОШ 
„Вук Караџић“ одржан је час о 
безбедности у саобраћају. Пред-
седник Општине Марко Лазић 
организовао је пријем за грађане. 
На иницијативу ОО, улица у Фе-
кетићу добила је назив по компо-

зитору Велибору Вучуровићу, а 
засађено је и 400 садница дрвећа. 
Излози у центру Ловћенца укра-
шени су ликовима Новака Ђоко-
вића, Николе Тесле, патријарха 
Павла, Михајла Пупина...

88. ОџАЦи
РЕКРЕАЦИЈА И КОНЦЕРТ 
НА ПОКЛОН

Чланови ОО пружили су 
подршку председнику Алексан-
дру Вучићу у борби за нормалну 
и пристојну Србију. Поводом Дана 
жена, чланице Уније жена орга-
низовале су рекреацију за даме, 
а локална самоуправа концерт. 
Активисти МО Ратково уредили 
су простор око Багер баре. Про-
мовисано је такмичење за најбољу 
технолошку иновацију.

89. ПлАНдиште
КЊИГЕ НА СЛОВАчКОМ 
ЈЕЗИКУ

Обележен је традиционални 
румунски празник Дан пролећа 
и предака, а госте су поздравили 
конзул Румуније и председник 
Општине Јован Репац. Одржан је 
Турнир ветерана и заборављених 
асова у малом фудбалу. Поводом 
Дана жена, чланови ОО поклања-
ли су цвеће суграђанкама. Чла-
нови ОО донирали су словачкој 
националној мањини 50 књига на 
матерњем језику. Пландиште се 
придружило програму „Заједници 
заједно“, који спроводи НИС.

90. кУчевО
НОВО ОПШТИНСКО 
РУКОВОДСТВО

Мештани Кучајне очистили су 
корито Кучајнске реке и уредили 
центар насеља. У организацији 
локалне самоуправе, одржана је 
Зимска школа за пољопривред-
нике. Чланови ОО окупили су се 
испред седишта странке у знак 
протеста против насилничког по-
нашања дела опозиције у Београ-
ду. Изабрано је ново општинско 
руководство, а за председника 
изабран је Владимир Стојановић. 
Кучевачки напредњаци делили су 
публикацију „150 +“. Председник 
Стојановић угостио је кинеску де-
легацију, а тема састанка била је 
производња креча у Каони.

91. ПРОкУПље
ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

Градска управа расписала је 
јавни позив за финансирање ван-
телесне оплодње. Почиње ре-
конструкција фонтане у пешачкој 
зони и водоводне мреже. Фор-
мира се буџетски фонд за развој 
пољопривреде, па ће пољопри-
вредници моћи да аплицирају за 
средства од укупно 20 милиона 

динара. Асфалтиран је тротоар у 
Улици Василија Ђуровића Жарког 
и део пута Топоница-Миљковица. 
Парк на Тргу топличких јунака до-
бија ЛЕД осветљење.

93. МиОНиЦА
ОТВОРЕНА ЛОКАЛНА СА-
МОУПРАВА

На иницијативу председни-
ка Општине Бобана Јанковића, 
покренут је пројекат „Отворена 
локална самоуправа“, који под-

разумева састанке представника 
локалне самоуправе са грађанима 
и разговор о актуелним темама.

95. бАч
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ РИНГ

У току је изградња пешачке стазе 
у насељу Мала Босна. ЈП „Тврђава“ 
ради на решавању дугогодишњег 
проблема одвођења атмосферских 
вода код КУД „Младост“. Одржана 
је Куленијада и кобасицијада. Чла-
нови МО 1 донирали су породици 
Бећировић креветац и опрему за 
бебу. Председник Општине Бо-
рислав Антонић примио је плакету 
Свесловенског савеза за заслуге у 
јачању братских веза Србије, Ру-

сије и Белорусије. Породица Ши-
мудварац донирала је намештај 
породици Ринг из Плавне, којима 
је изгорела кућа, а којима су чла-
нови ОО већ уручили веш машину 
и фрижидер. У току је постављање 
ограде око вртића у Малом Бачу, а 
ограда је постављена на стадиону 
ФК у Бођанима.

96. ПиРОт
ОСНОВАН САВЕТ 
ЗА ЕКОНОМИЈУ

Одржан је конститутивни са-
станак Савета за економију ГО 
СНС Пирот, који ће давати допри-
нос економском развоју града.

97. ПОЖегА
ПОСЕТА ДОМУ ЗА СТАРЕ

Поводом Дана жена, председ-
ник Општине Милан Божић оби-
шао је Дом за старе на Савинцу, 
разговарао са корисницима и да-
мама уручио цвеће.

98. шид
УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ БОСУТА

Председник Александар Вучић 
посетио је ОШ „Сремски фронт“, у 
којој је завршена прва фаза рекон-
струкције, и најавио нове инвес-
тиције. Чланови МО Вишњићево 
уредили су центар села и моби-
лијар на обали Босута, а активисти 
МО Привина Глава бетонирали су 
прилаз аутобуском стајалишту и 
уредили раскршће. Чланови ОО 
делили су руже поводом Дана 
жена и донирали грађевински 
материјал Ловачком удружењу, 

за обнову летњиковца на Босуту. 
Чланови ОО упутили су подршку 
председнику Вучићу и осудили 
насиље дела опозиције.

99. бАтОчиНА
АУТО-СЕДИШТА ЗА БЕБЕ

Организован је пријем грађана 
у кабинету председника Општи-
не. Председник је уручио ауто-
седишта мајкама новорођених 
беба. Почиње реконструкција 
Карађорђеве улице. Чланови Цен-
тра за едукацију СНС одржали су 
предавање у ОО. Поводом Дана 
жена, чланице Уније жена делиле 
су поклоне суграђанкама.

100. СтАРА ПАЗОвА
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИЋА

У склопу кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић обишао је нови вртић у Бе-
легишу. Активисти ОО уредили 
су пешачко-бициклистичку стазу 
између Нове и Старе Пазове. Одр-
жан је састанак Уније жена и Базар 
здравља.

101. кРУПАњ
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
БИБЛИОТЕКЕ

Поводом обележавања Дана 
жена, активисти ОО делили су 
цвеће суграђанкама. Наш одбор је 
на конференцији за новинаре осу-
дио насиље дела опозиције и пру-
жио подршку председнику Алек-
сандру Вучићу. Почело је уређење 
библиотеке „Политика“ у циљу 
боље енергетске ефикасности. 
Председник Спортског савеза Ср-
бије Давор Штефанек посетио је 
Крупањ.

102. ПРибОј
СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ 
АУТО-КАМПА

Председник Општине Лазар 
Рвовић организовао је пријем 
и уручење награда најбољим 
спортистима у 2018. години. Ми-
нистарство трговине, туризма и 
телекомуникација обезбедило је 
средства за изградњу ауто-кампа 
на Потпећком језеру и доградњу 
капацитета Рибарског насеља. 
Атлетски савез Србије донирао је 
опрему Атлетском клубу „ФАП“.

103. СРеМСкА 
МитРОвиЦА
ОТВОРЕНА 
БИЦИКЛИСТИчКА СТАЗА

Председник Александар Вучић, 
у оквиру кампање „Будућност Ср-
бије“, посетио је домаћинство Чи-
кић у Засавици, компанију „Храна 
продукт“ у Мачванској Митровици 
и обратио се грађанима у центру 
града. Постављен је камен-те-

71. ПОЖАРевАЦ

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

Формиран је Регионални центар банке Поштанске штедионице. 
Потписан је Меморандум о сарадњи између Града и корејске ком-
паније „Elias eco“ у вези са отварањем погона за уништавање индус-
тријског и медицинског отпада. Градоначелник Бане Спасовић одр-
жао је пријем грађана у МЗ Набрђе. Организовали смо скуп подршке 
председнику Вучићу, поводом насиља из редова дела опозиције.

92. АРАНђелОвАЦ
ПОМОЋ ЗА ЛЕчЕЊЕ 
НИКОЛЕ ПАВЛОВИЋА

Чланови ОО окупили су се у 
просторијама странке и упутили 
подршку председнику Алексан-
дру Вучићу. Почели су припремни 
радови за изградњу трафо-ста-
нице Аранђеловац 2. На конкурсу 
Министарства културе, одобрена 
су средства за реконструкцију 
дворане „Парк“. Настављена је 
санација мостова оштећених на-
кон прошлогодишњег невремена. 

Фонд за заштиту животне среди-
не организовао је чишћење језе-
ра Гараши. Председник Општи-
не Бојан Радовић наставио је са 
пријемом грађана. Настављена 
је реконструкција старе зграде 
ОШ „Милан Илић Чича“ и вртића 
„Дуга“. Општинско веће опреде-
лило је два милиона динара за 
лечења младог суграђанина Ни-
коле Павловића.

83. вРАње
ЦВЕЋЕ ЗА ДАМЕ

неколико стотина чланова 
СнС окупило се испред стра-
начких просторија да пруже 
подршку председнику Алек-
сандру Вучићу. Поводом дана 
жена, активисти из Врањс-
ке Бање и Врања делили су 
цвеће припадницама лепшег 
пола. У току је изградња ка-
нализационе мреже у насељу 
огледна станица.

94. лАПОвО
ПОМОЋ СТАРИМА

општина је организовала 
службу геронтодомаћица, 
чију услугу ће користити 40 
најстаријих суграђана.

бане спасОВИћ са чланОВИМа КОрејсКе ДелеГацИје

аКтИВИстИ ОО у еКОлОшКОј аКцИјИ
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мељац за тржни центар „Стоп 
шоп“. У току је реконструкција Же-
лезничке станице. Обележено је 20 
година од НАТО бомбардовања. 
Уручена је помоћ Јованки Ђурић из 
Лаћарка, самохраној мајци девето-
ро деце. Отворена је бициклистич-
ка стаза М. Митровица-Засавица и 
почела је реконструкција амбулан-
те у Раденковићу.

104. ЗАјечАР
БЕСПЛАТНИ ЈАВНИ ПРЕВОЗ

Градоначелник Бошко Ничић 
и директор Народног позоришта 
Тимочке крајине Владимир Ђури-
чић разговарали су у Бугарској са 
замеником министра културе Ру-
меном Димитровим. Саднице др-
већа посађене су на више локација. 
Градски већници усвојили су План 
детаљне регулације постројења за 
прераду отпадних вода из пиваре 
„Хајнекен“. Поводом Дана жена, 
председник ГО СНС Милан Стан-
ковић и активисти делили су цвеће 
суграђанкама. Уклоњена је депо-
нија на путу Салаш-Глоговица-Ду-
бочане-Мала Јасикова и орезано 
је дрвеће у центру града. Органи-
зовано је путовање пољопривред-
ника у Словенију. Одборници СГ 
усвојили су одлуку о бесплатном 
јавном превозу на локалним ли-
нијама. Амбасадор Немачке Томас 
Шиб разговарао је са градоначел-
ником Ничићем о будућим пројек-
тима. У Котлујевцу је организован 
хуманитарни концерт за помоћ по-
родици Здравковић.

105. СМедеРевО
НОВА РАДНА МЕСТА

У оквиру кампање „Будућност 
Србије“, председник Александар 
Вучић посетио је Подунавски ок-
руг и обратио се грађанима на 
тргу. Председник је, између ос-
талог, истакао значај Железаре 
и најавио да ће много људи бити 
запослено и у српско-кинеској ин-
дустријској зони.

106. беОчиН
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА 
У БЕОчИН СЕЛУ, чЕРЕВИЋУ 
И СУСЕКУ

Покрајински секретар Владимир 
Батез обишао је терене фудбалских 
клубова и школа у Баноштору и Су-
секу. Савет за омладину органи-
зовао је уређење дворишта Зави-
чајног музеја у Черевићу. Редовно 
разговарамо са грађанима и дели-
мо „СНС Информатор“ и брошуру 
„150+“. Разговори општинског ру-
ководства, на челу са председни-
ком Митром Милинковићем, одр-
жани су у Беочин Селу, Черевићу 
и Сусеку. НСЗ упознала је привред-
нике са подстицајима којима могу 
унапредити пословање. Одржан 
је Међународни турнир млађих 
категорија у каратеу, а изабран је 

и најбољи спортиста за 2018. годи-
ну. Удружење жена „Велико срце“ 
одржало је изложбу ручних радо-
ва. Поводом Дана жена, активисти 
су делили цвеће, а у Беочин Селу 
одржано је дружење под покрови-

тељством Општине и МЗ. Чланови 
ОО упутили су поруку подршке 
председнику Вучићу, осуђујући 
насилничко понашање дела опо-
зиције.

109. НОви ПАЗАР
УКОРИЋАВАЊЕ РЕКА

Поред асфалтирања и поста-
вљања нових тротоара и ивичња-
ка, обнавља се дотрајала водо-
водна и канализациона мрежа, а 
планира се и санација прекопа на 
коловозима. Почело је укорића-
вање река Рашке, Дежевске и 
Бањске, у дужини од преко два ки-
лометра. У оквиру акције „Помози 
комшији“, обезбедили смо пакете 
помоћи за породицу Илић.

110. ПАНчевО
ПРОМОЦИЈА СПОРТА

У Машинској школи одржана је 
промоција бокса којој је, поред че-
лника Града, присуствовао и Ненад 
Боровчанин. Чланови Уније младих 
анкетирали су грађане о томе шта 
мисле о владавини ДС-а у Панчеву 
и закључили да од 2000. до 2012. 
ништа није урађено за грађане. У 
акцији „Чепом до осмеха“, чланови 
Уније младих сакупили су више од 
50 килограма чепова. Члан Пред-
седништва СНС Зоран Ђорђевић и 
потпредседник ИО Бранко Мало-
вић посетили су ГО СНС и разгова-
рали са чланством.

111. бечеј
ОБНОВА ДЕчЈИХ 
ИГРАЛИШТА

Општина планира адаптацију 
дечјих игралишта на пет локација, 
два у Бечеју и по једно у Бачком 
Петровом Селу, Милешеву и Ради-
чевићу, а предвиђена је изградња 
игралишта у Новом Селу. Ми-
нистар Зоран Ђорђевић посетио 
је чланове Друштва за афирмацију 
особа са инвалидитетом „Феникс 
Плус“ и кориснике Дневног бо-
равка. У току је замена вентила на 
магистралном водоводном цево-
воду.

112. лАјкОвАЦ
УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД 
ГРАДСКЕ КУЋЕ

Одржани су састанци свих мес-
них одбора, формирана је Унија 
жена, а Омладина је организова-
ла штандове и делила „СНС Ин-
форматор“. Чланови ОО осудили 
су сваки вид насиља и пружили 
подршку председнику Александру 

Вучићу. Уређује се корито Колу-
баре, канализација у Улици Лајко-
вачка пруга, гради нова пијаца, 
водоводна мрежа Ратковац-При-
дворица-Стрмово, пешачко-би-
циклистичка стаза у МЗ Рубри-
бреза, водовод у МЗ Јабучје, плато 
испред Градске куће...

113. ПАРАЋиН
АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

Чланови ОО осудили су на-
сиље дела опозиције и упутили 
подршку председнику Александру 
Вучићу. Савет за пољопривреду 
организовао је трибину у Стрижи 
о безбедној храни. Поводом обе-
лежавања 20 година страдања 
хероја Животе Ђурића у НАТО 
агресији, чланови ОО положили 
су венац на спомен обележје у 
Давидовцу. Чланови Унија мла-
дих разговарали су са грађанима, 
а чланице Уније жена органи-
зовале су трибину „Оснажена у 
друштву“. Поводом Светског дана 
шума, Унија младих организовала 
је акцију пошумљавања. Чланови 
Центра за едукацију СНС одржали 
су предавање за чланове и симпа-
тизере.

114. ПетРОвАЦ НА 
МлАви
ОБИЛАЗАК РАДОВА

Чланови општинског руковод-
ства присуствовали су завршетку 
реконструкције зграде ОШ „Света 
Михајловић“ у насељу Буровац. 
Општину је посетила амбасадор-
ка Румуније Оана Кристина Попа, 
а угостио ју је председник Душко 
Нединић. Чланови општинског 
руководства обишли су радове у 
циљу заштите од поплава на лока-
цији Умка.

115. беОгРАд
МЛАДИ СУ БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ
Градски одбор СНС Београд организовао је 

дружење са младима у Обреновцу, коме су при-
суствовали чланови ГО Драгомир Петронијевић 
и Дамир Хандановић. Петронијевић је рекао 
да је важно укључити младе у политику, јер ће 
они једног дана водити државу. Хандановић је 
младима поручио да треба заједно да се боре за 
бољу будућност Србије, јер је управо то полити-
ка председника Александра Вучића и СНС.

МИРКОВИЋ СА ГРАЂАНИМА У БАРАЈЕВУ

О политичкој си-
туацији, улагањима и 
катастрофалној ситу-
ацији коју је затекла 
СНС када је преузела 
власт у Београду, са 
грађанима су разгова-
рали шеф Одборнич-
ке групе Александар 
Мирковић, чланови 
ГО Слободан Адамовић, Милин- ко Величковић и Александар Де-

лић.

ПЕНЗИОНЕРИ НА ВОжДОВЦУ

Са најстаријим су-
грађанима о одговор-
ној социјалној поли-
тици, коју спроводи 
тим Српске напредне 
странке, разговарали 
су чланови ГО Ивана 
Томић Илић, Алексан-
дар Савић и Наташа 
Станисављевић, као и 
Александар Мирковић.

УРЕЂЕЊЕ ДЕчЈЕГ ПАРКА 
У РАКОВИЦИ

ПЕРФОРМАНС „ЂИЛАС И 
БАСТАЋ ПРАВЕ ДУГОВЕ”

СТАНИСАВЉЕВИЋ И ВУЈОВИЋ 
СА ПЕНЗИОНЕРИМА САВСКОГ ВЕНЦА

ВЕЛИчКОВИЋ И ЈОВИчИЋ У ОВчИ

ДАН жЕНА
Српска напредна 
странка честита-
ла је дамама Дан 
жена, а Алексан-
дар Мирковић 
истакао је да су 
лидер СНС Алек-
сандар Вучић, као и сви у странци поносни на чињеницу да се на најод-
говорнијим местима налазе жене.

Александар Мирковић, са ом-
ладином и активистима СНС, 
учествовао је у акцији уређења 
парка у Раковици, а том прили-
ком покупљено је смеће, офарбан 
је мобилијар, оцртан је терен за 
фудбал и постављене су мреже 
на головима.

Чланице ГО 
Наташа Станиса-
вљевић и Ирена 
Вујовић разгова-
рале су са најста-
ријим суграђанима 
Савског венца. 
Станисављевић је 
подсетила пензио-
нере на урађено у 
претходном пери-
оду и на дуговања 
која је Ђилас оста-
вио према социјал-
ним категоријама 
грађана. Ирена Вујовић је изрази-
ла захвалност пензионерима који 

су поднели највећи терет рефор-
ми и грађанима Србије осигурали 
будућност.

Омладина СНС и заменик шефа 
Одборничке групе СНС Радослав 
Марјановић организовали су пер-
форманс „Ђилас и Бастаћ дугове 
праве“, испред зграде Општине 
Стари град, којим су указали да 
између најгорег градоначелни-
ка у историји Београда Драгана 
Ђиласа и одлазећег председника 
Општине Стари град Марка Бас-
таћа нема разлике. Чланови ГО Ми-

линко Величковић 
и Александар Јо-
вичић посетили су 
пољопривредно до-
маћинство у Овчи и 
са пољопривредни-
цима разговарали 
о подстицајима, 
здравственој заш-
тити животиња и 
улагањима.

У Улици Игњата Јоба почело је уређење 
паркинга и аутобуских стајалишта у на-
сељу Зуце. У току је асфалтирање главне 
улице и дела Улице Јакова Галуса у Ра-
ковица селу, и уређење дворишта вртића 
„Мила Јевтовић“. Решен је проблем изли-
вања канализације у Текеришкој улици. 
Активисти ОО очистили су депонију у 

Житној улици и помогли су старијој су-
грађанки да очисти двориште. Очишћен 
је парк у порти цркве Свете Тројице у 
Кумодраж селу и офарбан  мобилијар 

у парку. Активисти су разговарали са су-
грађанима у насељу Кумодраж 1. Чланови 
МО Медак 3 донирали су гардеробу и иг-
рачке социјално угроженим породицама. 
Организован је биоскоп за најмлађе у на-
сељу Кумодраж један, као и спортски дан 
и турнир у стоном фудбалу. Наши активи-
сти обележили су Дан жена.

116. вОЖдОвАЦ

АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

107. ЗРењАНиН
ЈОШ ЈЕДАН МОСТ ПРЕКО БЕГЕЈА

Председник Александар Вучић, у оквиру кам-
пање „Будућност Србије“, обратио се грађанима 
Зрењанина и најавио изградњу ауто-пута Бео-
град-Зрењанин и Зрењанин-Нови Сад, и положио 
камен-темељац за изградњу погона компаније 
„Шандонг Линглонг“. Чланови МО Соња Марин-
ковић засадили су четинаре, а Савет за здравство 

и Унија жена одржали су трибину о дијабетесу 
у Клеку. Поводом Дана жена, суграђанкама смо 
делили руже, а организована је и трибина о зна-
менитим Зрењанинкама. Чланови ГО пружили су 
подршку председнику Вучићу. Настављају се ра-
дови на улицама, а почела је градња моста преко 
Бегеја на траси обилазнице.

108. бАчки 
ПетРОвАЦ
жЕНА КАО СТУБ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

одржана је трибина 
„Жена као стуб заједни-
це“, у сарадњи са Центром 
за друштвену стабилност 
нови Сад, као и презента-
ције мера активне политике 
запошљавања и правилног 
васпитавања деце. одржана 
је седница оо, уз присуство 
координатора милоша 
егића, а разговарало се о по-
литичкој ситуацији.

аКтИВИстИ ГО снс ДелИлИ су цВеће суГраЂанКаМа пОВОДОМ Дана жена
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117. бАРАјевО

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Председници општина Ба-
рајево и Лазаревац, Слободан 
Адамовић и Бојан Синђелић, 
потписали су Меморандум о 
сарадњи на успостављању по-
стројења за сепарацију и ре-
циклажу комуналног отпада. 
Почиње постављање водово-
дне мреже у насељима Арнаје-
во и Рожанци, а приводи се 
крају реконструкција тротоара 
у центру Барајева и пропуста у 
Сувој реци у Лисовићу и реци 
Марици у Вранићу. У насељу 
Гај креће изградња дечјег игра-
лишта и теретане на отвореном. 

Угледни привредник из Меља-
ка Милорад Јевтић донирао је 
одељењу хемодијализе Дома 
здравља постељине, јастуке и 
рачунар најновије генерације. 
Челници Општине угостили 
су припаднике Првог ракетног 
дивизиона 250. ракетне брига-
де ПВО, а једна од тема разго-
вора била је обележавање 20. 
годишњице погибије војника 
Петра Маснеца. Такође, пред-
седник Адамовић угостио је јед-
ног од најмлађих доктора наука 
Физичког факултета у Београ-
ду, Светислава Мијатовића.

120. вРАчАР

ПОСЕТА АРНОА ГУЈОНА

Одржана је трибина „Сви моји путеви воде ка Србији“, на којој је спе-
цијални гост био Арно Гујон, француски и српски хуманиста, оснивач 
НВО „Солидарност за Косово“. Организатор догађаја била је Канцела-
рија за младе ГО Врачар, а трибина је окупила више од стотину младих 
људи. Активисти ОО сваког викенда разговарају са грађанима.

121. гРОЦкА

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА
Еко Гроцка наставила је поделу 

бесплатних рециклажних канти у 
насељу Пударци, Умчари и Ка-
мендо, а настављена је и акција 
„Изабери боју и рециклирај“. Ас-
фалтирана је Улица Бориса Кид-
рича у Бегаљици, проширен је ко-
ловоз и постављени су ивичњаци 
и тротоари. У Гроцкој је рекон-
струисана Грочанска улица, 
део Улице српско-грчког прија-

тељства и паркинг Дома здравља. 
У Винчи је проширена Винчанска 
улица и започета реконструкција 
Улице Мике Петровића Аласа. У 
Врчину је реконструисана Ули-
ца 29. новембра, а у Калуђерици 
Радојке Лакић, Волгина, Дурми-
торска, Првог маја и Мајевичка. 
Акција „Ђаци вас моле, успорите 
поред школе“ одржана је у свим 
основним школама.

118. ЗвеЗдАРА

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМА 
ЗА МАТУРАНТЕ

Општина организује 
припремну наставу из 
српског језика и ма-
тематике за полагање 
завршног испита за 
осмаке. Заменик градо-
начелника Горан Весић, 
поводом Светског дана 
рециклаже, обишао 
је нове подземне ре-
циклажне контејнере на 
202 места у Миријеву. 
Општина је расписала 
јавне позиве за доделу 
грађевинског материјала интерно 
расељеним лицима. Спроведена је 
акција сузбијања сиве економије 
на платоу испред Цветкове пијаце 
и уређен је овај простор. Одржан 
је састанак грађана са директором 
ЈКП „БВК“ у МЗ Војвода Мишић, 
на тему изградње канализационе 
мреже у Улици Веселина Чајкано-
вића. На захтев грађана, гради се 

игралиште у Улици Фрање Клуза. 
Активисти ОО обележили су Дан 
жена. На иницијативу повереника 
ОО Владана Јеремића, у просто-
ријама ОО обележен је Дан жена 
уз пригодне поклоне. Радна група 
пензионера ОО одржала је триби-
ну на тему положаја пензионера, а 
трибину су увеличали повереник 
Јеремић, Наташа Станисављевић и 
Сузана Мишић.

119. СтАРи гРАд
НА ИНИЦИЈАТИВУ ГРАЂАНА, 
ОчИШЋЕНО ДВОРИШТЕ
на иницијативу грађана, активисти мо Скадарлија очистили су 

двориште код улаза у Улицу комнен Барјактара 5, однели велику 
количину отпада и покупили лишће и грање.

122. ОбРеНОвАЦ

ИЗГРАЂЕН ПРИРОДЊАчКИ ДОМ
У МЗ Пољане завршена 

је реконструкција пута, по-
чела је обнова улице Ново 
насеље у Баричу, а санирају 
се и путеви који су оштеће-
ни због изградње ауто-пута. 
Компанија ЕПС изградила је 
систем за редукцију азотних 
оксида на блоку А4 ТЕНТ А, 
а обележено је и 49 година 
успешног рада. У МЗ Скела 
изграђено је игралиште у 
дворишту вртића. ЈКП Обре-
новац почело је да износи комунални отпад и из МЗ Грабовац. Свечано је от-
ворен новоизграђени Природњачки дом. Потписан је уговор о изградњи ка-
нализационе мреже у Звечкој, а у Великом Пољу чисти се канал Караћуша. 
У знак сећања на жртве НАТО бомбардовања, положен је венац у Градском 
парку. Активисти ОО делили су суграђанкама поклоне поводом Дана жена.

124. ЗеМУН

ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ

Почела је реконструкција и асфал-
тирање Батајничог друма и радови 
на канализационој мрежи у улицама 
Слободана Мацуре, Максима Бран-
ковића, Јована Бранковића, мајора 
Зорана Радосављевића и Војвођан-
ских бригада у Батајници. У току 
је рестаурација бедема тврђаве на 
Гардошу. Потписани су уговори за 
доделу грађевинског материјала за 
шест избегличких породица. Акти-
висти МО Нови Град покренули су 
акцију „За чистији Земун”, очистили 
зелене површине и однели отпад. 
Чланови ОО делили су руже су-
грађанкама поводом Дана жена.

129. НОви беОгРАд

ПОСЕТА СВРАТИШТУ ЗА ДЕЦУ УЛИЦЕ
Активисти МО 

Савски кеј по-
сетили су Свра-
тиште за децу 
улице и донирали 
гардеробу, сли-
ковнице и бојан-
ке. Активисти 
ОО обележили 
су Дан жена дру-
жећи се са дама-
ма и делећи пригодне поклоне. 
Унија младих организовала је 
посету Дому Народне скупшти-
не, у оквиру које су се омладин-
ци упознали са историјатом и 
обишли зграду парламента. За 

активисте, чланове, симпатизе-
ре и комшије организовани су 
петодневни излет у Сокобању и 
тродневни излет на Златибору. 
У организацији Уније жена, одр-
жана је уметничка радионица 
„Накит”.

125. МлАдеНОвАЦ

НОВЕ АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА
Активисти ОО уредили су двориште амбуланте, офарбали жардиње-

ре и засадили цвеће. Чланови МО Центар и Омладина ОО окречили су 
фасаду у пролазу стамбеног комплекса у Улици Светозара Марковића, 
уклонили графите и офарбали гелендере. Активисти ОО честитали су 
дамама Дан жена, уз симболичне поклоне, а у страначким просторијама 
организовано је поетско вече.

 126. РАкОвиЦА
ПОКЛОНИ ЗА ПОРОДИЦУ 
КОЈА ЈЕ ДОБИЛА ТРОЈКЕ

На брду Стражевица обележе-
на је 20. годишњица од почетка 
НАТО бомбардовања, а венце су 

положили министар Небојша Сте-
фановић, државни секретар Ми-
лосав Миличковић и председник 
Општине Владан Коцић. Општина 
је организовала Сајам запошља-
вања и обуку „Пут до успешног 
предузетништва“. Реконструисана 
је Улица Пере Велимировића и из-
грађен је нови саобраћајни мост. 

Реконструисани су делови Вука-
совићеве улице, Генерала Згоња-
нина, 17. октобра и Суседградске. 
Породици Ђаковић, са три бебе и 
сином од седам и по година, уру-
чена су триплет колица, пелене 
и носиљке. Делегација Одбора 
за културу Посланичког дома 
Парламента Чешке и амбасадор 
Чешке Томаш Кухт били су гости 
Шаховског клуба „Видиковац“, а 
дочекао их је пријатељ клуба Ми-
лосав Миличковић. Изграђен је 
парк између Борске и Челебићке 
улице. Реконструише се степе-
ниште у Улици патријарха Јоани-
кија, стаза у Видиковачком венцу 
и у Опленачкој улици. Изграђене 
су стазе у улицама Едварда Грига, 
Александра Војиновића и Хајдук 
Вељковом сокачету. Одржане су 
трибине о државним подстицаји-
ма. Поводом Дана жена, ОО је за 
100 старијих дама обезбедио из-
лет у етно село „Бабина река“, као 
и поделу ружа на пет локација. 
Активисти Уније младих држали 
су пунктове и делили промотивни 
материјал.

128. СУРчиН
ТРГОВИ У ТРИ НАСЕЉА

Креће реализација три проје-
кта везана за изградњу тргова у 
насељима Добановци, Јаково и 
Бољевци. Реконструисане су све 
главне саобраћајнице, а радови 
су настављени на асфалтирању 
споредних улица. Усвојен је 
План детаљне регулације и до-
нета је одлука о изградњи прос-
торног плана за Национални ста-

дион. Обезбеђена су средства за 
куповину две куће са окућницом, 
а Општина и Комесаријат за из-
беглице доделили су још десет 
пакета помоћи породицама из-
беглих лица. Напредњаци су ук-
лањали смеће у својим насељи-
ма, покренули обуку за рад на 

рачунару за старије суграђане у 
Петровчићу и одржали трибину 
на тему превенције психолошких 
тегоба у трећем добу. Органи-
зована је трибина о превенцији 
карцинома дојке, а активисти 
су суграђанкама честитали Дан 
жена.

130. ПАлилУлА

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
организована је дечија кре-

ативна радионица у крњачи. 
чланице Уније жена оо упри-
личиле су изложбу народних 
рукотворина „чувари башти-
не“, којој су присуствовале 
потпредседница Главног од-
бора СнС марија обрадовић и 
чланица Председништва СнС 
др Александра Томић. Активи-
сти оо поделили су пакете ху-
манитарне помоћи за више де-

сетина породица. Председник 
општине Александар јовичић, 
у присуству градоначелника 
Зорана радојичића, уручио 
је 250 колица паровима који 
су постали родитељи крајем 
2018. и почетком 2019. године. 
јовичић је обишао радове на 
асфалтирању дичинске улице 
у малом збегу, а следи асфал-
тирање Улице јунака са Цера и 
три улице у малом збегу.

131. САвСки веНАЦ

ПОКЛОНИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Општина Савски венац, 

у сарадњи са ДЗ, организо-
вала је бесплатне превен-
тивне дермоскопске пре-
гледе за грађане. Такође, 
организоване су бесплат-
не посете Музеју афричке 
уметности. На иницијативу 
грађана Малешког брда, 
уклоњена је дивља депо-
нија. ОШ „Стефан Немања“ 
прикључена је на даљински 
систем грејања. Одржан 
је Сајам средњих школа. 
Почела је реконструкција 
Ресавске улице. У току је бесплатна припремна настава за полагање 
мале матуре. У Кући краља Петра одржана је Међународна конферен-
ција „За кохезивну Европу: Родна равноправност и права жена“, у ор-
ганизацији Амбасаде Румуније. Председница Општине Ирена Вујовић 
састала се са делегацијом Општине Лепосавић. Члан Већа Страхиња 
Кукић дочекао је пензионере са излета у Врњачкој Бањи и суграђан-
кама поклонио цвеће поводом 8. марта. У склопу обележавања Дана 
жена, активисти ОО обрадовали су суграђанке пригодним поклонима.123. СОПОт

ИЗГРАДЊА ДВА ПАРКИНГА
Започела је изградња паркинга у Поповићу на Друминама, у бли-

зини аутобуског стајалишта и окретнице линије 408. У току је из-
градња паркинга код аутобуске окретнице у Неменикућу. Уређује се 
простор испред улаза у зграду ГО Сопот, а почеће и изградња трга. 
Ради се нова линија водовода у Дучини и поправља се калдрмисани 
пут ка Раниловићу.

127. чУкАРиЦА
АКЦИЈЕ ПРОЛЕЋНОГ 
УРЕЂЕЊА

Активисти оо делили су 
поклоне суграђанкама пово-
дом дана жена, а Савет за кул-
туру организовао је поетско-
музичко вече. чланови свих 
месних одбора уређивали су 
зелене површине, игралишта и 
паркове на више локација. За-
вршава се проширење пута који 
спаја Улицу Живојина Табако-
вића у Великој моштаници са 
Улицом 10. октобра. У току је 
реконструкција тротоара у По-
жешкој улици. Асфалтирана је 
Улица царице маре у Сремчи-
ци и одвојак Водоводске ули-
це. на захтев пољопривред-
ника из Сремчице, Железника 
и рушња, започето је уређење 
атарских путева.

пОДела брОшуре „150+“ ГраЂанИМа

слаВКО ГаК, ГОран ВесИћ 
И Ирена ВујОВИћ

аКцИја „за чИстИјИ зеМун“



ПредСеднИк СрБИје АлекСАндАр ВУчИћ оБИшАо је рАдоВе 
нА ИЗГрАдЊИ И реконСТрУкЦИјИ клИнИчкоГ ЦенТрА СрБИје

оБИлАЗАк ГрАдИлИшТА БеоГрАдА нА ВодИ, У 
дрУшТВУ мИнИСТрА ФИнАнСИјА СИнИше мАлоГ

СУСреТ СА УнУком мАхАТме ГАндИјА, 
ТАром ГАндИ БАТАчАрџИ

ПолАГАЊе кАменА-ТемељЦА ЗА ПоГон комПАнИје „мИнТ”, 
У којУ БИ ТреБАло дА БУде УлоЖено 100 мИлИонА еВрА И 

ЗАПоСлено 1.000 рАднИкА

жабаРи

беогРад

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

беогРад

беогРад

лозница

ФоТоГрАФИСАЊе 
Током оБИлАСкА 

БрАнИчеВСкоГ 
окрУГА


