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У ЖИЖИ

Председник Србије Александар Ву-
чић учествовао је у раду 55. Минхенске 
безбедносне конференције, у чијем сре-
дишту је било питање решавања пробле-
ма Косова и Метохије, а на маргинама 
конференције имао је низ билатералних 
сусрета.

Немачкој канцеларки Ангели Меркел 
захвалио се на подршци коју пружа Ср-
бији, а разговарао је са министром спољ-
них послова Русије Сергејом Лавровом, 
америчким сенатором Роном Џонсоном, 
комесаром ЕУ за проширење Јоханесом 
Ханом, шефом немачке дипломатије Хајко 
Масом, министром спољних и европских 
послова Белгије Дидијеом Рејндерсом, 
државним министром за Европу и Аме-
рику и политичким директором у британ-
ском Форин офису Аланом Данканом и 
Ричардом Муром.

Председник Вучић састао се и са пред-
седником Молдавије Игором Додоном, 
шефицом европске дипломатије Федери-
ком Могерини и премијером Хрватске Ан-
дрејом Пленковићем.

„Можда сам негде и погрешио, али сам 
се борио као лав за Србију. Срећан сам и 
због реакција немачких новинара, да се 
чује истина и наша страна. Било је важно 

да водећи светски политичари у Минхену 
чују шта је истина, шта је наш став и који 
су контрааргументи на оно што Приштина 
прича. Не само да нећемо имати лака и јед-

ноставна решења за КиМ, већ ће она заис-
та морати да буду тешка. Али, имамо снаге 
да се боримо“, рекао је председник Вучић 
српским новинарима, након састанака.

Поводом Дана др-
жавности Републике 
Србије, председник 
Александар Вучић 
уручио је око 60 од-
ликовања заслужним 
појединцима и инсти-
туцијама у области 
културе, медицине, 
привреде, спорта, нау-
ке, дипломатије. Свеча-
ности у Председништву 
Србије присуствовали 
су министри Ивица Да-
чић, Небојша Стефано-
вић, Златибор Лончар, 
Александар Вулин, 
Владан Вукосављевић, 
председавајући Пред-
седништва БиХ Мило-
рад Додик, као и пре-
мијер Бугарске Бојко 
Борисов, који је био 
међу лауреатима.

„Лауреати највиших 
одликовања, својим 
радом, несебичношћу, 
енергијом и пожртво-
вањем неизмерно су 
допринели да Србија 
буде боља, успешнија, 

БОРИте Се зА 
БУДУћНОСт СвОје 
зеМље

Председник Србије Александар 
Вучић био је домаћин председни-
ку Словеније Боруту Пахору, који 
је био у званичној посети нашој 
држави. Ово је трећа Пахорова по-
сета Београду, а двојица председ-
ника сагласила су се да између Бе-
ограда и Љубљане владају односи 
пријатељства. Када је први пут био 
званично у Београду, две земље су 
имале трговинску размену у вред-
ности од око 500 милиона евра, а 
она је сада 1,3 милијарде евра, не-
када је у словеначкој делегацији 
било свега педесетак привредни-
ка, а сада их је више од 500. 

„То показује све значајнији број 
словеначких инвестиција у Србији 
и српских у Словенији. Осим тога, вео-
ма ценимо улогу Пахора у регионалним 
питањима. Захвалан сам му на личном 
ангажовању у процесу Брдо-Бриони, јер 
доприноси стабилизацији прилика у ре-
гиону. Велики број словеначких експерата 
учествовао је у пружању помоћи Србији 
на европском путу, желимо да се убрза тај 
пут“, истакао је председник Вучић.

Словеначки председник Борут Пахор 

поручио је да Србија има подршку Сло-
веније на европском путу и указао на 
значај дијалога са Приштином.

„Као твој пријатељ и пријатељ Србије, 
желим да кажем да подржавам тај дијалог 
и не видим му алтернативу. Не знам кад 
и како ће се завршити, то зависи од би-
латералних разговора, али оно што може 
Словенија, као пријатељ свима у региону, 
да помогне, ја сам понудио“, поручио је 
председник Пахор председнику Вучићу.

БеОГРАД ОРАШАЦ

МИНХеНБеОГРАД ПРИјАтељСкИ ОДНОСИ 
СРБИје И СлОвеНИје

ОДлИкОвАњА ПОвОДОМ ДАНА ДРжАвНОСтИ 

У Орашцу је одржана централна све-
чаност обележавања Дана државности 
Србије, а тим поводом председница 
Владе Републике Србије Ана Брнабић и 
председница Републике Српске Жељка 
Цвијановић положиле су ловоров венац 
на споменик Карађорђу у Меморијалном 
комплексу Орашац.

„Ако желите добро себи, својим по-
родицама, својој деци, борите се сваког 
дана за бољу будућност земље у којој 
живимо. Немојте да тражимо изговор, 
јер је то лакше, немојте да се плашимо 
неуспеха, треба да будемо храбри и од-
лучни у превазилажењу препрека, као 
што су то наши преци били“, рекла је 
премијерка Брнабић. 

Церемонији обележавања присуство-
вали су министри Јадранка Јоксимовић, 
Ненад Поповић, Бранко Ружић, Алек-
сандар Антић и Зоран Ђорђевић, као 
и премијер Републике Српске Радован 
Вишковић, представници Војске Србије, 
амбасада и дипломатског кора, свеш-
тенство и бројни грађани.

ГлАС СРБИје НА БезБеДНОСНОј кОНфеРеНЦИјИ

срећнија и модернија. Посебно бих се 
захвалио иностраним лауреатима који су 
ширили углед Србије далеко ван њених 
граница, чиме су потврдили припадност 
истим циљевима и вредностима, и с пра-
вом можемо рећи да су постали део нас“, 
рекао је председник Вучић.

Одликовања су додељена Народном 

музеју, Пољопривредном факултету, ОШ 
„Краљ Петар Први“, Земунској гимназији, 
Народном позоришту „Тоша Јовановић“, 
позоришту „Христо Ботев“ из Димитров-
града, Српском пјевачком друштву „Је-
динство“ из Котора, генералу Љубиши 
Диковићу,  бившем амбасадору Кине у 
Србији Ли Манчангу...

Председник АлексАндАр Вучић сА лАуреАтимА нАјВиших ПризнАњА

сА Премијером бугАрске бојком борисоВим

борут ПАхор и АлексАндАр Вучић

ПризнАње зА борислАВу Перић рАнкоВић којА је осВојилА 
злАтну медАљу нА сВетском ПрВенстВу у  ПАрА стоном тенису

Председник Вучић изнео је стАВоВе србије у минхену
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ПЧИЊСКИ ОКРУГ ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ

СМАњУјеМО 
НезАПОСлеНОСт 
НА јУГУ СРБИје

Председник Србије Александар Вучић 
започео је кампању „Будућност Ср-

бије“, у оквиру које ће обићи свих 29 окру-
га у земљи како би грађанима представио 
постигнуте резултате, најавио даље пла-
нове и чуо њихове примедбе и предлоге.

Председник ће обићи више од 100 

општина и разговарати са људима, јер 
жели да чује шта их тишти и колико 
су задовољни урађеним послом, али и 
да им представи све што је до сада по-
стигнуто – нове фабрике и радна места, 
обновљене и новоизграђене школе, вр-
тиће, болнице и домове здравља, путе-

ве, мостове, установе културе, станове...
Кампању је започео обиласком 

Пчињског округа где је разговарао са 
грађанима у Врању, Владичином Хану, 
Трговишту, Сурдулици, Бујановцу, а 
обишао је и радове у Грдeличкој клисури 
на траси Коридора 10.

влАДИЧИН ХАН

сА рАдницимА у фАбрици нАмештАјА

сА нАјстАријим сугрАђАнимА у дому зА Пензионере

сА рАдницимА у фАбрици „јумко“

сА ђАцимА школе „Вук стефАноВић кАрАџић“

ручАк сА рАдницимА фАбрике дечијих креВетАцА „симПо“ у рАдоВници

рАзгоВор сА грАђАнимА

обилАзАк реконструисАне згрАде средње 
школе „милутин бојић“

СУРДУлИЦА

тРГОвИШте

левОСОје

БУјАНОвАЦ вРАње

УСкОРО АУтО - ПУт 
БеОГРАД - зРењАНИН

ОПОвО

обрАћАње грАђАнимА исПред домА здрАВљА

рАзгоВор сА сПортистимА јуЖнобАнАтског округА

обилАзАк сПецијАлне болнице зА Плућне болести „др будислАВ бАбић”

обрАћАње грАђАнимА у центру ПАнчеВА

обилАзАк делА изгрАђеног ПутА ПремА дебељАчи

ПосетА Породици мАксимоВић и обилАзАк имАњА

обилАзАк HITeam комПАније зА ит

у фАбрици утВА АВио-индустријА

ПАНЧевО

БАНАтСкО НОвО СелО БелА ЦРквА

Током посете Јужнобанатском округу, председник Александар Вучић 
истакао је да се у претходном периоду радило на побољшању услова 

за најмлађе и најстарије, а да се планира отварање нових радних места. 
Подсетио је грађане на инвестицију „ЗТФ“ која је дошла у Панчево, и 

додао да му је на тој инвестицији честитала и канцеларка Немачке Ангела 
Меркел јер је реч о капиталној инвестицији која ће запошљавати људе и 
донети промене у цео Јужнобанатски округ. 

Нагласио је и да ће бити изграђен ауто - пут Београд - Зрењанин и 
Зрењанин - Нови Сад, чиме ће грађани бити боље повезани и са Зрењанином 
и са Београдом, а много ће значити и за довођење инвеститора.

кОвИН

вРШАЦ



сА рАдницимА фАбрике нАмештАјА 
„Пеми стил трлић“
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МАЧВАНСКИ ОКРУГ

Oбилазећи Мачвански округ, 
председник Александар Вучић 

изразио је захвалност грађанима који 
су се у сваком месту окупљали у ве-
ликом броју како би га дочекали, да 
би све кулминирало величанственим 
митингом у центру Шапца. 

„Мој је посао да будем у сва-
кој општини у Србији. Није моје да 
само седим у удобној фотељи, свака 
општина је моја кућа. Нисам дошао 
овде, иако знам колико сте сити, да 
говорим ружне речи, знате ви добро 
ко је уништио Зорку, ко је 
лагао да долази италијан-
ска челичана и све друго... 
Али, видим да људи верују 
у боље сутра. Данас сви 
имају веће плате, сви пен-
зионери имају веће пензије 
и тек ће да имају. Уверен 
сам да ће и у Шабац дола-
зити инвеститори, а нама 
остаје да још више урадимо 
у Владимирцима, Богатићу 
и Љубовији“, рекао је пред-
седник Вучић, и најавио об-
нову јавних објеката, школа 
и здравствених центара, 
али и нове велике инфра-
структурне пројекте.

ОБНОвА ШкОлА И БОлНИЦА

реконструисАнА библиотеке 
„милоВАн глишић“

обилАзАк рАдоВА нА Вртићу „нАшА рАдост“

обилАзАк реконструисАне школе „микА митроВић“

обилАзАк оПште болнице

ПосетА зАПослених у ПлАнинској џемАри

Више хиљАдА шАПчАнА ПрисустВоВАло је обрАћАњу ПредседникА ВучићА

ШАБАЦ

БОГАтИћ

лОзНИЦА љУБОвИјА

кРУПАњ

кОЦељевА

РАшКИ ОКРУГ

БОГУтОвАЧкА БАњА

сА зАПосленимА у дому здрАВљА „др николА џАмић“

отВАрАње фАбрике „Luss ProTecT“ обилАзАк обноВљене техничке школе и гимнАзије

обилАзАк ПроизВодног ПогонА фАбрике креВетА „мојА собА“

обрАћАње грАђАнимА у хАли сПортоВА

етно село „богут“

АеРОДРОМ „лАЂевЦИ” зА 
ЦИвИлНИ САОБРАћАј Петог дана кампање „Будућност 

Србије“ председник Алексан-
дар Вучић обишао је Рашки округ. 
Посету је започео у Врњачкој бањи, 
а у наставку дана разговарао је са 
грађанима Богутовачке бање, Раш-
ке, Тутина, а дан је завршио об-
раћањем грађанима у Краљеву.

„Видите како почињемо да 
стварамо другачију слику о 
нашој земљи у свету. А, да бисмо 
то успели, морали смо довести 
стране инвеститоре. Ево, данас смо 
отворили фабрику „Luss Protect“, а 
за месец дана долазим у овај крај 
да отворим нову фабрику. Оно што 
као држава можемо још, а то је да 
за Видовдан, 28. јуна, отворимо 
аеродром „Лађевци”, рекао је 
председник Србије грађанима.

Председник Вучић истакао је да 
ће 8,4 милиона евра бити уложено 
у радове на аеродрому, да ће бити 
продужена и проширена писта за 
слетање, а у оквиру његове посете 
Рашком округу потписан је и уговор 
о коришћењу дела аеродрома 
„Морава“ у Лађевцима за цивилни, 
а не само војни саобраћај.

вРњАЧкА БАњА

кРАљевО

РАШкА

тУтИН
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РАСИНСКИ ОКРУГ ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ

обрАћАње ПредседникА ВучићА и Премијерке брнАбић нА тргу косоВских јунАкА

сА рАдницимА фАбрике метАлне гАлАнтерије „Антић костА“

обилАзАк фАбрике „фАм - ВАлВолине“

НОвА БУДУћНОСт 
зА „фАМ”

кРУШевaЦ

СтАлАћ

У оквиру кампање „Будућност Србије“, 
председник Србије Александар Ву-

чић посетио је Расински округ. Дан је 
започео обиласком Сталаћа, потом Вар-
варина, Александровца, Трстеника, а за-
вршио говором на Тргу косовских јунака 
у Крушевцу, где га је дочекао велики број 
грађана.

„Обишао сам, не рачунајући Брус, цео 
Расински округ. Први сам председник 
који је био у Великој Дренови, завичају  

Ћосића, патријарха Германа. Желео сам 
да чујем људе и видим шта можемо још 
да урадимо да осећају већу сигурност за 
себе и своју децу“, рекао је председник 
Вучић, и истакао да је Србија на добром 
путу, да је економски убрзала и да се сва-
ког дана запошљава све више људи.

Пренео је грађанима добру вест да је 
решен вишегодишњи проблем - дуг од 
седам милиона евра крушевачке топлане. 
Почетком следеће године, како је најавио, 

почиње изградња ауто-пута од Чачка, 
преко Краљева са излазом на Појате, што 
је добро за туризам, али и за привлачење 
инвеститора. Тада ће, према његовим ре-
чима, бити покренут и нови инвестициони 
циклус, како би се незапосленост смањи-
ла на осам одсто. Током посете председ-
ника Вучића Расинском округу, потписан 
је и уговор о продаји Фабрике мазива 
(ФАМ) у Крушевцу америчкој компанији 
„Валволине“ за 9,5 милиона евра.

рАзгоВор сА грАђАнимА

велИкa 
ДРеНОвa

у фАбрици „ППт ПетолеткА“

тРСтеНИк

обилАзАк фАбрике „ППт АрмАтуре“

АлекСАНДРОвaЦ

ЧУвАМО СРБИјУ ОД ОНИХ 
кОјИ желе ДА је СРУШе 

И ИзНУтРА И СПОљА
Oбилазак Јабланичког округа 

председник Александар Вучић 
започео је доласком у Власотинце, 
затим је посетио Бојник и Царичин 
град, Сирјанску Бању и Лебане, да би 
се на крају дана обратио грађанима 
у Лесковцу, где му се прикључила и 
премијерка Србије Ана Брнабић.

„Хвала што сте у толиком броју 
дошли у Лесковац. Хвала вам на 
подршци, земљу смо од банкротства 
довели до тога да четврту годину 
имамо суфицит у буџету, а Србија је 
од земље која је имала најнижу сто-
пу раста, постаје у економском сми-
слу све успешнија држава“, рекао је 
председник Вучић, и истакао да Ср-
бија хоће да буде пристојна, пошто-
вана у свету. 

„Иако људи живе тешко, јасно је, 
када погледате Лесковац, Медвеђу, 
Бојник и Власотинце, да је устала 
Србија, пристојна Србија, да сачу-
ва такву Србију и од оних споља и 
од оних унутра који би да је сруше. 
Србија снажи и полицију и војску, 
захваљујући економским успесима, 
отвара националне институције, од 
Народног музеја, Музеја савреме-
не уметности, до позоришта „Бора 
Станковић“ у Врању“, поручио је 
председник Србије, и најавио да у 
овај део земље стижу нове инвес-
тиције.

у Вртићу „дечијА рАдост“

обилАзАк реконструисАне устАноВе зА одрАсле 
и стАрА лицА

сА ученицимА ош „синишА јАнић“ обилАзАк фАбрике зА изрАду гАлАнтерије 
„АутостоП“

влАСОтИНЦе

БОјНИк

леСкОвАЦ

дочек ПредседникА србије  
у центру грАдА

МеДвеЂА

дочек ПредседникА исПред реконструисАног домА здрАВљА

леБАНе

СИјАРИНСкА БАњА

обилАзАк рехАбилитАционог центрА
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Председница Владе Републике 
Србије, Ана Брнабић, каже да је 
у последњих неколико година 

урађено много ствари и да су неспорни 
резултати у свим областима. На првом 
месту јој је, како објашњава, то што су 
повећане плате и пензије наших грађа-
на, јер су управо они показали највише 
разумевања за болне реформе које су 
биле нужне. Захваљујући тим потези-
ма, према премијеркиним речима, да-
нас је наша економија на путу оздра-
вљења, а циљ је постизање одрживог 
раста због чега је Влада фокусирана на 
економију засновану на знању и инова-
цијама.

Шта бисте издвојили као најваж-
није резултате владе?
- Прошле године имали смо раст 

привреде од 4,4 одсто, међу најбрже 
растућима у Европи. Незапосленост 
је више него преполовљена у односу 
на 2012. годину и сада износи 11,3 од-
сто. Незапосленост младих је, такође, 
двоструко мања и износи 25,3 одсто. 
Захваљујући одговорној економској 
политици и фискалној консолидацији, 
коју је започела Влада Александра Ву-
чића и наставила Влада коју водим, 
данас се плате и пензије исплаћују на 
основу реалног извора прихода и раз-
говарамо о њиховом даљем повећању. 
Србија је лидер у привлачењу директ-
них страних инвестиција - прошле 
године имали смо рекордних 3,5 ми-
лијарди евра. Наравно, не заваравамо 
се да се у Србији данас лагодно живи, 
али ће свако ко је искрен признати да је 
боље него што је било до пре неколико 
година, када је СНС преузела одговор-
ност за Србију, а Александар Вучић био 
довољно храбар и одговоран да покре-
не тешке, непопуларне, али неопходне 
реформе које су одлагане деценијама. 
И сваки дан се боримо да Србија буде 
јача. Управо захваљујући добрим ре-
зултатима, данас имамо могућност да 

улажемо у ствари у које се годинама 
није улагало. Никада није био већи 
буџет за културу, улажемо око 100 
милиона евра у научно-иновациону 
инфраструктуру, улажемо чак милијар-
ду евра у модернизацију здравственог 
система Србије... 

У којем делу Србије је најбоља 
ситуација, а где би требало ин-
тензивирати улагања и помоћ 
државе?
- За нас не постоје грађани првог и 

другог реда или локалне самоуправе 
које су више или мање важне. Важни су 

нам сви. Равномеран регионални развој 
је један од наших приоритета, јер без 
тога нема јаке Србије. Као председник 
Владе, Александар Вучић се лично пос-
већивао развоју средина где је најтеже, 
као што је био југ централне Србије, па 
онда Краљево, Мачвански округ, ис-
точна Србија. Отуда толико инвестито-
ра у Нишу, хиљаде нових радних места 

у Краљеву, стратешко партнерство за 
РТБ Бор са кинеским Зијин-ом, турски 
инвеститори у Крупњу... То је резултат, 
пре свега, његових личних напора да 
живот у овим срединама буде квали-
тетнији што пре, да грађани виде перс-
пективу. Доста сам научила из овог 
приступа развоју Србије и трудим се да 
задржим такву личну посвећеност. 

У претходном периоду доста је 
уложено у здравство...
- Морамо да улажемо у свим де-

ловима Србије и да водимо рачуна о 
потребама свих наших грађана. Што се 
области тиче, здравство нам је изузет-
но важно јер је то један од приоритета 
наших грађана. Подсетићу да смо от-
ворили први икада завршен клинички 
центар у Србији, и то у Нишу. Почели 
су радови на Клиничком центру Ср-
бије, а ускоро и на Клиничком центру 
Војводине. У нову болницу Тиршова 2 
улажемо 54 милиона евра, 100 мили-
она евра у 11 клиника, а 200 милиона 
евра у домове здравља. 

На којим се инвестиционим 
пројектима тренутно ради?
- Настављају се улагања у целој Ср-

бији. Тренутно смо у различитим фазама 
преговора за 46 инвестиционих пројека-
та, са укупним улагањима од скоро три 
милијарде евра и више од 30.000 нових 
радних места у целој Србији. 

како оцењујете кампању „Будућ-
ност Србије“, коју је покренуо 
председник Србије Александар 
вучић?
- Оваква кампања нам је потребна 

с времена на време. То је прилика да 
на најдиректнији начин представимо 
грађанима широм Србије шта смо ура-
дили, какви су нам планови и приори-
тети, али и да се подсетимо где смо 
били, а где смо данас. Огромна ми је 
част и велико задовољство што сам 
са председником у овој кампањи, јер 
се често дешава да у реализацији не-

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

ЧАСт МИ је ДА БУДеМ У кАМПАњИ 
„БУДУћНОСт СРБИје”

рАдимо нА 46 инВестиционих ПројекАтА 
и отВАрАњу 30.000 рАдних местА

срЖ реформи је дА грАђАнимА ЖиВот 
учине бољим и кВАлитетнијим

ког посла немате времена да 
разговарате са онима на које 
се тај посао највише односи. 
Зато се у кампањи коју је 
покренуо председник Вучић 
враћамо грађанима, разго-
варамо са њима, слушамо 
њихове проблеме, прихва-
тамо сугестије и критике. 
Паметна Влада слуша своје 
грађане. 

Често путујете по Ср-
бији. како људи реагују 
и шта кажу колико су 
задовољни оним што је 
до сада постигнуто у 
њиховим срединама?
- Од како сам на челу Вла-

де Србије, имала сам при-
лику да обиђем велики број 
градова и општина у Србији. 
Од Прокупља и Куршум-
лије до Суботице, од Бора 
и Мајданпека до Лознице… 
Људи углавном препознају 
напоре које смо уложили 
за побољшање услова жи-
вота у њиховим заједница-
ма. Приоритети Владе коју 
водим су дигитализација и 
образовање. У претходном 
периоду направили смо ве-
лике кораке напред када је 
реч о модернизацији рада 
државне управе, која треба 
да буде сервис грађана и 
привреде. Уредили смо Цен-
трални регистар матичних 
књига, увели смо електрон-
ску услугу „Бебо, добродошла на свет“ 
на целој територији наше земље и омо-
гућили да родитељи електронски под-
носе пријаве за родитељски додатак. 
Увели смо услугу е-Рецепт у свим апо-
текама, електронску пријаву сезонских 
радника, повезали школе на интернет, 
уводимо електронске уџбенике... Све 
су то важни помаци који живот грађа-
на чине лакшим и лагоднијим. Јер, то је 
управо срж реформи, да живот учине 
бољим и квалитетнијим. Ако тога нема, 
онда су реформе само пука форма. Са 
друге стране, свесни смо да је велики 
посао на подизању квалитета живота 
на локалу тек пред нама. Спремни смо 
да чујемо сваког човека, сваку добро-
намерну критику.

Шта видите када упоредите ове 

скупове на којима председник 
вучић представља резултате рада 
у претходних неколико година и 
скупове са вешалима, вуду лут-
кама...?
- Нема много додирних тачака из-

међу кампање „Будућност Србије“ и 
скупова дела опозиције, осим што се 
дешавају у истом тренутку. Уместо 
вешала којима они прете и која су без 
сумње постала „заштитни знак“ ових 
протеста, ми грађанима подносимо 
рачун за оно што смо урадили. Умес-
то увреда које се упућују свакоме ко 
политички не размишља као они, ми 
најављујемо шта ћемо да урадимо. За 
разлику од овог једног дела опозиције 
окупљеног око „Савеза за Србију“, ми 
се не кријемо од грађана, него храбро 
стајемо пред њих. 

Често сте на мети највул-
гарнијих увреда и нај-
монструознијих претњи 
и напада људи који се у 
Србији представљају као 
политичка елита. колико 
вас то погађа и како се са 
тим носите?

- Колико год те увреде биле 
стравичне и антицивилиза-
цијске, не дозвољавам себи 
да то на било који начин ути-
че на мене. Знам шта је мој 
циљ, знам шта је мој задатак и 
посао, и на то сам максимал-
но фокусирана. Јасно ми је да 
ме нападају управо зато што 
имамо резултате, па су зато 
приморани да путем претњи 
и увреда скрећу пажњу са 
онога што радимо. Међутим, 
сигурна сам да све то највећи 
број грађана препознаје. Не 
може им иста група нерад-
ника подвалити себе као на-
водно одлично решење за 
вођење земље. 
колико је домет протеста 
који организују Ђилас, је-
ремић, Обрадовић, трифу-
новић и остали, под плаш-
том грађанских протеста? 

- Домет Ђиласа, Јеремића, 
Обрадовића, Трифуновића, 
Тадића и не знам кога све је 
идентичан резултатима свих 
избора од 2014. године па до 
данас. Могу да се прекомпо-
нују, да потписују каква хоће 

документа, политичка чињеница је да 
грађани Србије њима не верују и то 
са веома јасним разлогом. Грађани су 
већину њих добро запамтили док су 
били на власти, а и не треба им много 
маште да замисле како би то било када 
би на власти био неко са политичким 
ставовима као што је Бошко Обрадовић.  

како коментаришете то што 
Ђилас и јеремић, али и други из 
тог савеза, не пропуштају да го-
воре лоше о својој држави у ино-
странству?
- То суштински показује њихов однос 

према Србији као држави, али и нера-
зумевање међународних односа. Вара 
се свако да ће добити нешто за себе 
тиме што ће лоше говорити о Србији на 
било којој адреси.

- Уместо вешала којима 
прети део опозиције, ми 
грађанима подносимо 
рачун за оно што смо 
урадили. Уместо увреда 
које се упућују свакоме ко 
политички другачије 
размишља, ми најављујемо 
шта ћемо да урадимо. За 
разлику од њих, ми се не 
кријемо од грађана

»

АНА БРНАБИћ, 
председница Владе Републике Србије
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Градња јефтиних 
станова за припаднике 
снага безбедности по-
чела је у Врању, а по-
четак изградње првих 
186 станова означио 
је председник Србије 
Александар Вучић. У 
Нишу је, истовреме-
но, почела градња 190 
станова, у присуству 
премијерке Ане Брна-
бић, тако да је започета 
изградња укупно 376 
станова. У првој фази 
пројекта предвиђена је 
градња укупно 8.022 
стамбених једница у 
Врању, Нишу, Краље-
ву, Крагујевцу, Новом 
Саду, Сремској Митро-
вици и Београду. 

Председник Вучић рекао је да ће изградња ускоро кренути 

у Крагујевцу и Краљеву, 
наводећи да ће таква 
инвестиција значити за 
развој српске еконо-
мије и даље повећавање 
БДП-а.

„Станови ће се про-
давати за 400 евра по 
квадрату на 30 година, 
значи да ће рата бити 
мања око 70 евра за 60 
квадрата, што је веома 
повољно. То ће моћи 
да издвоји свако ко је 
запослен у војсци и по-
лицији, а да му не опте-
рећује буџет. Тиме ће се 
држава одужити на од-
ређени начин припадни-
цима полиције, БИА и 
војске који раде најтежи 

посао и који увек морају да буду спремни и ризикују своје жи-
воте“, рекао је председник Вучић.

Председник Александар Вучић посетио је Ин-
ститут за здравствену заштиту мајке и детета „Др 
Вукан Чупић“, где је обишао Службу хематоонко-
логије и рекао да ће у најкраћем року бити обез-
беђен новац за изградњу још једног стерилног 
блока, где се лече тешко оболели малишани.

„Договорили смо се да ће имати новац на рачу-
ну, 263 милиона динара за још један стерилни део 
у Институту, да бисмо још више деце могли да ле-
чимо. Институт ће бити комплетно реновиран, што 
ће коштати још око 20 милиона евра, а до сада је 
у њега уложено 142 милиона динара“, нагласио је 
председник Вучић, и навео да се у Институту лечи 
и велики број деце из региона и света.

У Алексинцу је представљен пројекат 
за подршку развоју Србије кроз програм 
„Норвешка за вас“, вредан 4,27 милиона 
евра, у оквиру којег се пружа помоћ 91 
јединици локалне самоуправе у Србији.

Пројекат се спроводи од августа 2018. 
до јула 2020. године, у партнерству са 
Владом Србије и у сарадњи са нацио-
налним и локалним институцијама, а 
ради оснаживања и развоја неразвије-
них подручја, односно градова и општи-
на који спадају у трећу и четврту групу 
развијености.

Председник Александар Вучић обра-
тио се учесницима скупа, челницима 91 
локалне самоуправе, и поручио им да се 
кроз такве пројекте учи како се транс-

парентно и одговорно 
обавља посао у локалним 
самоуправама.

„Норвешка је искрен 
пријатељ Србије. Хвала 
што нас учите да радимо, 
што нас учите процедура-
ма, што ће значити више 
уштеђеног новца и више 
боље потрошеног новца 
у будућности“, рекао је 
председник Вучић, и зах-
валио за помоћ Норвешке 
која траје од 2000. године 
и износи 250 милиона евра 
кроз различите донације.

ВРАЊЕ БЕОГРАД

АЛЕКСИНАЦ

СтАНОвИ зА ПРИПАДНИке 
СлУжБИ БезБеДНОСтИ

ПРОГРАМ „НОРвеШкА зА вАС”

20 МИлИОНА евРА зА РеНОвИРАње 
ИНСтИтУтА „ДР вУкАН ЧУПИћ”

У новосадској Синагоги одржана 
је церемонија отварања нове Ом-
ладинске престонице Европе, којој 
су присуствовали председник Ср-
бије Александар Вучић, председни-
ца Скупштине Србије Маја Гојковић, 
градоначелник Новог Сада Милош 
Вучевић, као и шеф Делегације ЕУ у 
Србији Сем Фабрици и представници 
дипломатског кора. Ову престижну 
титулу Нови Сад носиће наредних го-
дину дана и први је град који није из 
Европске уније, а проглашен је Омла-
динском престоницом Европе. 

НОВИ САД ОМлАДИНСкА ПРеСтОНИЦА евРОПе

нА отВАрАњу рАдоВА нА изгрАдњи стАноВА у ВрАњу

сА норВешким АмбАсАдором Арне сАнес бјорнстАдом

АлексАндАр Вучић и др рАдоје симићсА мАлим злАтАном који је ПоЖелео дА се фотогрАфише 
сА Председником србије

Председник Србије поручио је, том прили-
ком, да ће Нови Сад имати нове фасаде, да ће се 
улагати у нове путеве, довести нове фабрике...

„Желим вам још много енергије да прослави-
те Нови Сад и нашу земљу. Ово показује да сте 
ви ти којима се земља оставља, који ће је пред-
водити и који ће одговарати онима који дола-

зе. Ништа, па ни политика, не може да лежи на 
речима, паролама и маркетингу, већ на пројек-
тима и плановима, на огромном раду и спрем-
ности да се суочите са изазовима. Кључна реч је 
изазов“, поручио је председник младима.

јАЧАње екОНОМСке САРАДње СА фРАНЦУСкОМБЕОГРАД
Гошћа Београда била је француска 

министарка за европске послове Емили 
Лоазо, која се састала са председником 
Србије Александром Вучићем. 

„Разговарали смо о економским, 
политичким односима између 
Србије и Француске, као и о 
односима у региону. Захвални смо 
на подршци коју Француска пружа 
Србији на европском путу и хвала 
председнику Макрону који је увек 
показивао поштовање према Србији 
и добар однос према нашем народу. 

Потписивање данашњег споразума 
је од великог значаја, а Србија и 
Француска морају да раде много 
више како бисмо традиционално 
пријатељство претворили у ефикасну 
сарадњу“, рекао је председник Вучић.

Француска министарка Лоазо 
и министри Јадранка Јоксимовић 
и Синиша Мали потписали су, у 
присуству председника Вучића, 
Споразум две владе о делатности 
Француске агенције за развој и 
институције „Proparco“ у Србији.

Вучић и фАбрици

емили лоАзо и АлексАндАр Вучић
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ЗДРАВЉЕ

ФИНАНСИЈЕ

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Пленарним састанком у Народној 
банци Србије почели су званични 
разговори представника Србије с 
мисијом Међународног монетарног 
фонда. Разматрано је спровођење 
програма макроекономских и струк-
турних реформи, који је подржан 

Инструментом за координацију по-
литика. Тај програм је саветодавног 
карактера и не предвиђа коришћење 
финансијских средстава, већ по-
већање инвестиција, раст запосле-
ности у приватном сектору, смањење 
сиве економије и убрзање реформи.

Председница Народне скупшти-
не Маја Гојковић боравила је у зва-
ничној посети Кенији и Уганди, где 
је са званичницима разговарала о 
развоју парламентарне сарадње и 
унапређењу укупних односа. Пред-
седница српског парламента захва-

лила се саговорницима што њихове 
државе нису признале једнострано 
проглашену независност КиМ, што 
поштују суверенитет и територијал-
ни интегритет Србије и што никада 
нису гласале супротно интересима 
Србије.

ПОСетА кеНИјИ 
И УГАНДИ

МИСИјА ММф У СРБИјИ

Две трећине 
прописа Европске 
уније односи се на 
пољопривреду, без-
бедност хране и заш-
титу јавног здравља, 
а Србија интензивно 
ради на њима, каже 
министарка Јадран-
ка Јоксимовић. Реч 
je o поглављима 11, 12 и 28, 

а министарка је оце-
нила да је у питању 
врло сложен процес 
који захтева, не само 
измену регулативе, 
већ и увођење кон-
кретних система и 
институција као што 
је Дирекција за рефе-
рентне националне 

лабораторије.

Здравствене ус-
танове у Немачкој 
ангажоваће се више 
на лечењу деце из 
Србије која болују од 
ретких болести, до-
говорено је на заје-
дничком састанку у 
Берлину министара 
здравља Немачке и 
Србије Јенса Шпана и Злати-

бора Лончара. „Дого-
ворено је да ће се ор-
ганизовати састанак 
са болницама које 
имају најбоље резул-
тате у лечењу ретких 
болести, како би се 
деци из Србије обез-
бедила терапија“, 
рекао је министар 

Лончар.

Министар Синиша 
Мали састао се са 
директором за Сло-
венију, Хрватску и 
Западни Балкан у Ев-
ропској инвестицио-
ној банци (ЕИБ), Ма-
теом Ривелинијем, са 
којим је разговарао о 
пројектима који се у 
Србији спроводе уз подрш-

ку те финансијске 
институције. На са-
станку је било речи о 
пројектима који под-
разумевају доградњу 
болница у Београду, 
Новом Саду, Нишу и 
Крагујевцу, подршци 
за општинску и реги-
оналну инфраструк-

туру, модернизацију школа…

Европска унија из-
двојила је три мили-
она евра за обнову 
зграде Правосудне 
академије у Београду, 
а радове су обишли 
министарка Нела Ку-
буровић и амбасадор 
ЕУ Сем Фабрици. Ку-
буровић је рекла да 

та институција има 
највећи значај у ја-
чању независности 
судства и стручности 
судија, а Фабрици је 
истакао да је обука 
судија и правосуд-
ног особља један од 
кључних елемената у 
реформи правосуђа.

Протокол о сарадњи између општина Гра-
да Београда и општина на територији Ко-
сова и Метохије, који предвиђа сарадњу у 
више области, потписали су директор Кан-
целарије за КиМ Марко Ђурић и заменик 

градоначелника Горан Весић. Сарадња из-
међу општина биће реализована у области 
културе, уметности, здравствене и социјалне 
заштите, образовања, привредног развоја, 
инфраструктуре...

Министар Бра-
нислав Недимо-
вић најавио је да ће 
пољопривредници 
у Србији од 1. марта 
моћи да рачунају на 
субвенције на ди-
зел гориво, за шта су 
издвојене додатне 
две милијарде ди-
нара. Поред тога, министри 

пољопривреде Ср-
бије и Либана Бра-
нислав Недимовић и 
Гази Зеаитер потпи-
сали су у Бејруту Ме-
морандум о сарадњи 
и унапређењу разме-
не пољопривредно-
прехрамбених про-
извода између две 

државе.

Министар Небој-
ша Стефановић при-
суствовао је здруже-
ној вежби јединица 
МУП-а које обављају 
послове контрадивер-
зионе заштите и иста-
као да ће Министар-
ство наставити да 
улаже у ове јединице 
како би наша полиција била 

технолошки најсавре-
меније опремљена у 
региону. У здруженој 
вежби учествовале 
су контрадиверзионе 
екипе београдске По-
лицијске бригаде, Је-
динице за обезбеђење 
одређених личности и 
објеката и Специјалне 

антитерористичке јединице.

Министарка Зора-
на Михајловић рекла 
је да је Влада Србије 
донела одлуку да 
аеродром Лађевци 
постане мешовити, 
цивилно - војни ае-
родром и најавила 
потписивање уго-
вора са оператером 
за цивилни сектор. Истакла 
је да ће Влада уложити 8,6 

милиона евра у про-
ширење писте, као и 
за опрему везану за 
безбедност. „Плани-
рамо да у јуну имамо 
авионе „боинг 737“ 
на Лађевцима и да, 
поред београдског и 
нишког аеродрома, 
имамо и међународни 

аеродром у Краљеву“, рекла 
је министарка.

Министар Зоран 
Ђорђевић изјавио 
је да је Влада Ср-
бије издвојила 270 
милиона динара за 
унапређење поло-
жаја особа са инва-
лидитетом, што је 
30 милиона динара 
више у односу на 
претходну годину. „На про-
грамском конкурсу било је 

43 предлога удру-
жења особа са инва-
лидитетом, са укуп-
ним износом од око 
359 милиона динара. 
Девет предлога није 
прихваћено из фор-
малних и правних 
разлога, средства 
ће бити равномер-

но распоређена“, рекао је 
Ђорђевић.

Министар Горан Кнежевић је са пред-
седником кинеске Хбис групе Ју Јонгом 
разговарао о кинеским инвестицијама у 
Србији, међу којима је пројекат изградње 
Кинеско-српског индустријског парка 

пријатељства у Смедереву. Кнежевић је 
подсетио да се ове године навршава три 
године од потписивања уговора за Желе-
зару и да постоји одлична економска са-
радња Србије и Кине.

БезБеДНОСт ХРАНе И 
зАШтИтА јАвНОГ зДРАвљА

ПОДРШкА еИБ вАжНИМ 
ПРОјектИМА

САРАДњА СА 
НеМАЧкИМ БОлНИЦАМА

ПРИВРЕДА

ОБНОвА зГРАДе 
ПРАвОСУДНе АкАДеМИје

ПОЛИЦИЈА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПОЉОПРИВРЕДА

ПРАВДА

САРАДњА СА БеОГРАДСкИМ ОПШтИНАМА

СУБвеНЦИје НА ДИзел 
ГОРИвО

јАЧАње кОНтРАДИвеРзИОНе 
зАШтИте

МеЂУНАРОДНИ 
АеРОДРОМ У лАЂевЦИМА

БОљИ жИвОт ОСОБА 
СА ИНвАлИДИтетОМ

ИНДУСтРИјСкИ ПАРк У СМеДеРевУ
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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. УБ

ПАКЕТИЋИ ЗА МАЛИШАНЕ

Представници локалне са-
моуправе и ОО СНС традицио-
нално су уручили, уочи Српске 
Нове године, пакетиће деци 
Издвојеног одељења школе 
„Милан Муњас”. Општина је 
објавила списак 162 студента 
који ће добијати стипендије у 
2018/19. години. Руководство 
локалне самоуправе одржало 
је састанак са председницима 
савета месних заједница како 
би договорили приоритетне 
послове у 2019. години. 

2. СЕНтА
ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА
Активисти ОО СНС Сента организовали су 

чишћење снега и помоћ најстаријим суграђа-
нима током снежних падавина.

8. ВРАЊЕ

НОВИ ХИРУРШКИ БЛОК
Председник Александар Вучић, у присуству министара 

Златибора Лончара и Јадранке Јоксимовић, државног секре-
тара Драгана Стевановића, народних посланика Славише Бу-
латовића и Ненада Митровића, руководства Града и Здрав-
ственог центра, отворио је нову зграду Хируршког блока у 
Врању. МЗ Оџинка организовала је Пихтијаду, а активисти 
МО Врањска Бања чишћења снега. Чланице ГО осудиле су 
увреде упућене женама од стране опозиције.

7. БЕЛА ПАЛАНКА
ПАКЕТИ ЗА УГРОжЕНЕ

Председник Општине Горан Миљковић 
обишао је на Божић социјално угрожене по-
родице и најугроженија старачка домаћин-
ства. Он је старим суграђанима који живе 
сами и у веома тешким условима уручио 
хигијенско-прехрамбене пакете, ћебад, по-
стељину и пешкире.

4. тРГОВИштЕ
ПОМОЋ ЗАВЕЈАНИМ 
СУГРАЂАНИМА

Током ванредне ситуације у Општини Трго-
виште, најугроженијим грађанима у завејаним 
планинским подручјима допремљено је 300 
пакета са животним намирницама. Пакете су 
допремали припадници Ватрогасно-спасилач-
ке јединице, а у помоћ су им притекли акти-
висти ОО.

11. ОПОВО

ПАКЕТИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ 
СУГРАЂАНЕ
Највећа атракција ове зиме било је клизалишта у центру 

Опова. Уз подршку локалне самоуправе, организовано је 
пошумљавање паркова, као и сечење и уклањање сувих 
стабала. У акцијама чишћења снега, осим надлежних служ-
би, учествовали су и активисти ОО. У сарадњи са Центром 
за социјални рад, чланице Удружења жена поделиле су ху-
манитарне пакете старијим социјално угроженим особама. 
Пакетићи за бебе подељени су и овог месеца.

3. ВАљЕВО

БРИГА О РОМИМА

У оквиру Локалног акционог 
плана за образовање Рома, Град 
је издвојио 3.685.000 динара, 
а најмлађи су добили пакетиће 
и представу. Град је обезбедио 
компјутер и лаптоп за Регионал-
ни центар Министарства одбра-
не. Представници ГО СНС уру-

чили су новогодишње пакетиће 
деци са посебним потребама из 
Дневног боравка. Активисти ГО 
разговарали су са суграђанима 
и делили „СНС Информатор“. 
Чланице ГО најоштрије су осу-
диле увреде на рачун жена које 
износе представници опозиције.

5. ОџАЦИ
НОВА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Почела је са радом школица за труднице у Дому здравља. За-

вршено је постављање нове саобраћајне сигнализације и опреме. 
Председница Општине Латинка Васиљковић наставља да обила-
зи месне заједнице и разговара са грађанима. Чланови Савета за 
здравље ОО спровели су низ акција поводом Европске недеље 
превенције рака грлића материце. Активисткиње ОО осудиле су 
насиље над женама које промовише СзС.

6. ПЕтРОВАЦ НА МЛАВИ
НОВА ТРАФОСТАНИЦА
Отворена је трафостаница на локацији Бачија у селу Стамница, којом 

је обезбеђено водоснабдевање Дома за ометене у развоју, МЗ Стамница 
и Стамничка река. Одржан је Новогодишњи вашар. Потписани су угово-
ри са студентима за стипендије у 2018/19 години. Општина је обезбеди-
ла набавку новог теренског возила за Дом здравља.

9. БАчКА ПАЛАНКА

ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Чланови Савета за информисање ОО разгова-
рали су са грађанима, делили „СНС Информатор“ 
и календаре, а чланице Уније жена пакетиће деци 
из социјално угрожених породица. Активисти 
МО Товришево чистили су простор испред МЗ, 
амбуланте и ватрогасног дома, а активисти ОО 
подржали су акцију добровољног давања крви. 
Чланице ОО осудиле су говор мржње и насиље 
према женама од стране опозиције. Активисти 
Омладине ОО чистили су снег у МЗ Стари град 
и МЗ Братство. Потписани су уговори о додели 
стипендија за 60 средњошколаца и 90 студената.

10. БРУС
ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ
Повереник ОО СНС Брус Милутин Јеличић 

поделио је пакетиће деци за новогодишње и 
божићне празнике.

ВеркА мАркоВић сА нАјмлАђимА

горАн миљкоВић у обилАску 
ПензионерА

конференцијА ПротиВ нАсиљА нАд ЖенАмА

Председник Вучић нА отВАрАњу згрАде ноВог болничког одељењА
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13. БАтОчИНА
САРАДЊА СА ПОЉСКОМ

Дом здравља опремљен је нај-
модернијим портабл ултразвуком 
са три сонде. Баточину је посе-
тила делегација из Пољске са 
циљем успостављања сарадње и 
потенцијалне изградње фабрике 
за прераду плочастих материја-
ла. Министарство привреде оп-
ределило је Општини средства 
за реконструкцију Карађорђеве 
улице. Подељен је нови контигент 
дечјих ауто-седишта. Председник 
Општине Здравко Младеновић са 
сарадницима обишао је у нового-
дишњој ноћи Полицијску станицу, 
Ватрогасно-спасилачку јединицу 
и Дом здравља.

14. шАБАЦ
ПАКЕТИЋИ ЗА МАЛИШАНЕ 
СА СЕЛА

Чланови Савета за бригу о деци, 
социјалним питањима и попула-
цији обезбедили су пакетиће и 
дружење са Деда Мразом за децу 
из сеоског подручја која живе у 
тешким материјалним условима. 
Чланице ГО СНС придружиле су 
се осуди напада на жене од стране 
лидера СзС.

 
15. КРАљЕВО
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ 
МЕРДОВИЋ

Активисти МО Рибница посе-
тили су трочлану породицу Мер-
довић и самохраном оцу са двоје 
деце однели пакете са намирни-
цама. Координатори Штаба 3, на 
Савиндан, поделили су пакетиће 
малишанима у селима Годачи-

ца и Милаковац. Град 
Краљево приступиo 
je чланству Покретa 
за децу „Три плус“, у 
циљу обезбеђивања 
олакшица при купови-
ни породицама са троје 

и више деце. У последње време, 
више од 60 младих учланило се 
у СНС, тако ГO СНС има више од 
2.500 младих чланова.

17. БОљЕВАЦ
УРЕЂЕЊЕ РОМСКОГ 
НАСЕЉА

Активисти ОО ангажовали су се 
у обезбеђењу поклона за најмлађе 
суграђане и организацији Божић-
них манифестација. Млади члано-
ви ОО учествовали су у обуци за 
ватрогасце волонтере, у оквиру 
Програма прекограничне сарадње 
са Бугарском. Поводом празника 
Рома, Општина је организовала 
традиционални пријем. Рекон-
струисане су све улице у ромском 
насељу, изграђене су водоводна и 
канализациона мрежа, и спортски 
терен. Локална самоуправа покре-
нула је иницијативу за увођење 
нових профила угоститељско-ту-
ристичке струке у Средњу школу.

18. ПОжАРЕВАЦ
ПОГОДНОСТИ ЗА
 ПОРОДИЦЕ ЗА ВИШЕ ДЕЦЕ

Градоначелник Бане Спасо-
вић потписао је уговоре са 250 
пољопривредника за доделу суб-
венција. Градоначелник је уручио, 
за прве три бебе рођене у 2019. го-
дини, ваучере од по 40.000 дина-
ра. Скупштина Града донела је од-
луку о приступању покрету „Цена 
минус за 3+“, који омогућава по-
родицама са троје или више деце 
да остваре попусте. Чланови МО 
Братинац чистили су снег испред 
кућа најстаријих суграђана, унели 
им огрев и очистили прилазе Дому 
културе и игралишту.

19. КОЦЕљЕВА 
ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА

Активисти ОО чистили су снег са 
тротоара и стаза у парковима, раз-
говарали су са грађанима, делили 
„СНС Информатор“ и календаре.

 
20. СЕчАЊ
НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ 
СТУДЕНТЕ 

Чланице Уније жена ОО осудиле 
су сваки вид насиља над женама и 
талас увреда који долази од стране 
опозиције. Најбољим студентима 
додељене су Светосавске награде, 
а уручили су их председник Општи-

не Предраг Рађеновић и заменица 
Љиљана Китић. Уручено је 15 угово-
ра о додели средстава за поправку 
или адаптацију сеоских кућа избе-
глицама из БиХ и Хрватске, у оквиру 
проширења четвртог потпројекта 
Регионалног стамбеног програма.

23. АДА МОЛ 
САДЊА ВЕТРОЗАШТИТНОГ 
ПОЈАСА 

Активисти ОО, заједно са ло-
калном самоуправом, цивилним 
организацијама „Белорепан“ и 
„Зелентарка“ и Удружењем пен-
зионера, посадили су 230 садница 
тополе као ветрозаштитни појас 
на Великом молском путу.

24. БАч 
ОСУДА НАСИЉА 
НАД жЕНАМА

Активисти МО Бач, Вајска, Плав-
на, Бођани и Бачко Ново Село 
дружили су се са грађанима и 
присуствовали паљењу бадњака. 
Традиционално пливање за Часни 
крст одржано је на језеру Прова-
ла у Вајској. Чланице ОО осудиле 
су насиље над женама које стиже 
из редова опозиције. МЗ Бођани 
и Шах клуб „Вељко Влаховић“ ор-
ганизовали су шаховски турнир. 
Председник Општине Борислав 
Антонић присуствовао је обележа-
вању Светог Саве у ОШ „Вук Ка-
раџић“, а одржан је и Светосавски 
турнир у малом фудбалу

26. БОР 
ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ 
У ВРТИЋУ

Унија жена ОО најоштрије је 
осудила вређање жена од стране 
челника опозиције. На Борском 
језеру први пут је организовано 
пливање за Часни крст. У оквиру 
пројекта Министарства за попула-
циону политику и демографију, у 
вртићу „Дечија радост“ замењена 
је комплетна столарија. 

27. РАшКА
СКИ ПАСОВИ ЗА 
УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

Општина, на челу са председ-
ником Игњатом Ракитићем, у са-
радњи са Скијалиштима Србије, 
обезбедила је бесплатне ски па-
сове за један број ученика. Чла-
нице Уније жена ОО осудиле су 
вређање жена, које подржавају 
политику Александра Вучића, од 
стране опозиције.

28. тЕМЕРИН
ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО 
УГРОжЕНИМ 
ПОРОДИЦАМА

Активисти МО Центар уручили 
су социјално угроженим поро-
дицама одећу, обућу, намештај, 
постељину, средства за хигијену, 
играчке и школску опрему, разго-
варали су са суграђанима и дели-
ли „СНС Информатор“. Чланице 
Уније жена ОО одржале су кон-
ференцију за новинаре и осудиле 
учестале вербалне и физичке на-
паде опозиције на жене. 

29. ОСЕчИНА 
ДВЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Под покровитељством Општи-
не, у варошици Пецка организова-

на је такмичарска манифестација 
„Божићни коњи“, која је окупила 
велики број учесника и више од 
1.500 посетилаца. Такође, под 
покровитељством Општине, у 
Горњем Црниљеву организован је 
лов на влашићку лисицу. 

30. шИД
РАЗГОВОР СА ЧЛАНСТВОМ

Чланови ОО СНС организова-
ли су поделу бадњака у центру 
града, а чланови МО Привина 
Глава очистили су снег са прила-
за гробљу. Организован је дочек 
Српске Нове године на тргу. По-
вереници ОО, координатори и 
функционери обишли су све месне 
одборе и разговарали са члан-
ством. Чланице Уније жена осу-
диле су насиље над женама које 
пропагирају присталице СзС. 

32. РАчА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛА

Савет жена ОО најоштрије је 
осудио сваки вид насиља, а по-
себно према женама, од стране 
челника СзС. Општина ће током 
2019. године утрошити око 25 
милиона динара за реконструк-
цију ОШ „Карађорђе“ и школа у 
селима Ђурђево, Мало Крчмаре, 
Сараново, Поповић и Доња Рача, 
као и за доградњу Средње школе 
и изградњу ученичког дома.

33. СУБОтИЦА
ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЕУ

МЗ Вишњевац обележила је 
свој дан. Градоначелник Бог-
дан Лабан отворио је традицио-
налну 27.  Светосавску недељу 
у Задужбини Душана Радића. 
Уручени су уговори о додели 37 

пакета грађевинског материјала 
избеглицама из БиХ и Хрватске. 
У оквиру подршке ЕУ локалним 
самоуправама, Суботици и Сенти 
одобрен је пројекат „Само правно 
заокружена јавна својина је до-
бра јавна својина“. Чланице Фо-
рума жена осудиле су нападе на 
жене од стране СзС.

34. АЛЕКСАНДРОВАЦ
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Повереници ОO унели су 
бадњак у страначке просторије. 
Наши активисти су разговарали са 
грађанима и делили „СНС Инфор-
матор“. Чланови Форума младих 
организовали су конститутивни 
састанак, а чланице Актива жена 
осудиле су вређање жена од стра-
не опозиције.

35. ПАРАћИН 
ДРУжЕЊЕ МЛАДИХ
Одржали смо низ састанака 

месних одбора, савета и унија. 
Унији жена придружило се, то-
ком јануара, 15 жена - професор-
ки, предузетница, учитељица... 
Чланице Уније жена осудиле су 
вређање жена од стране СзС. 
Редовно обилазимо чланство у 
градским и сеоским месним одбо-
рима. Унија младих ОО органи-
зовала је дружење више од 100 
омладинаца и штанд у центру 
града на којем су разговарали са 
грађанима и делили „СНС Ин-
форматор“. 

36. жАГУБИЦА
ОСУДА НАСИЉА 
НАД жЕНАМА

Чланице Уније жена ОО најо-
штрије су осудиле увреде упуће-
не, не само премијерки, предсе-
дници Скупштине, удовици Оли-
вера Ивановића, новинаркама, већ 
свим женама.

31. КИКИНДА

НОВИ ЦТ АПАРАТ ЗА БОЛНИЦУ

25. НОВИ САД

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА
Хладни дани нису спречили активи-

сте свих месних одбора СНС да изађу 
на улице, разговарају са суграђанима и 
деле „СНС Информатор“. Активисти ГО 
очистили су снег испред својих месних 
заједница, школа, вртића и установа. Као 
и сваке године, чланови МО Дунав саку-
пили су одећу и предали је у Свратиште. 

Бадње вече обележено је паљењем бадњака и 
дружењем са суграђанима у насељима Грба-
вица, Сајлово и Подбара.

Градоначелник Милош Вучевић и пред-
седник Александар Вучић обратили су се 
присутнима поводом отварања Омладинске 

престонице Европе за 2019. годину. Tакође, 
градоначелник Вучевић обишао је дежурне 
службе током новогодишње ноћи, а посетио 
је и прву новосадску бебу у Новој години, 
и нагласио да су повећани износи за сваку 
прву бебу.

У акцији локалне самоупра-
ве и Црвеног крста, уручен је 
ваучер првој беби рођеној у 
2019. години. У Општој болници 
пуштен је у рад нови ЦТ апарат, 
купљен средствима Покрајин-
ског секретаријата за здравство. 

Изградњом два бунара, заврше-
на је прва фаза изградње фабри-
ке воде. Град Кикинда повећао је 
издвајања за студентске стипен-
дије, а студенти који испуњавају 
услове конкурса добијаће сада 
8.500 динара месечно.

12. КЛАДОВО 
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

На Бадње вече организована је продаја 
прскалица и радова чланова удружења 
особа са инвалидитетом „Нада“ и „Еден“, 
а подршку су пружили и активисти ОО 
СНС. Организована је манифестација 
Кладово отвореног срца. Асфалтирано је 
1,5 километара улица у насељима Дедиње 
и Вељко Влаховић, као и Ритска улица.

16. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ГОДИШЊИЦА КАРЛОВАЧКОГ МИРА
Чланови ОО посети-

ли су Дневни боравак 
за особе ометене у раз-
воју, делили „СНС Ин-
форматор“ суграђани-
ма и на конференцији 
за новинаре осудили 
насилничко понашање 
опозиције према жена-
ма. Свечаности пово-
дом 320 година од пот-
писивања Карловачког 
мира присуствовали су 
председница Народне 
скупштине Маја Гојко-
вић и градоначелник 
Новог Сада Милош Ву-
чевић.

21. ВЛАСОтИНЦЕ
ДОНАЦИЈА ЗА 
ШКОЛУ У 
ТЕГОШНИЦИ И 
ДОМ ЗДРАВЉА

У Конопници је изграђен 
мост, уређени су приступни пу-
теви и корито реке. Дом здра-
вља добио је ЕКГ апарат и мера-
че притиска, у оквиру конкурса 
Амбасаде Пољске. Општина је 
добила од Републичке дирек-
ције за робне резерве 87,5 тона 
минералног ђубрива намење-
ног воћарима. школа у Тегош-
ници добила је информатички 
кабинет на конкурсу „Телеко-
ма“. У организацији Општине, 
привредници су излагали на 
Сајму привреде у Нишу. Одр-
жан је Новогодишњи базар 
и додељена су признања нај-
бољим спортистима. Чланови 
Омладине ОО делили су ново-
годишње поклоне суграђани-
ма, а прибор за рад поклонили 
су Центру за децу и омладину. 
Чланови Савета за здравство 
помажу најстаријим суграђа-
нима.

22. жИтИштЕ
ПОДРШКА 
ПРЕДУЗЕТНИЦАМА

Општина је потписала уго-
воре о додели средстава са 
22 предузетнице за подршку 
њиховим бизнис плановима 
у областима пољопривреде и 
предузетништва.

мАјА гојкоВић билА је гошћА нА сВечАности

церемонијА ПоВодом отВАрАњА омлАдинске Престонице еВроПе: ВАњА удоВичић, зорАн 
ђорђеВић, млАден шАрчеВић, мАјА гојкоВић, милош ВучеВић и АлексАндАр Вучић

стАнислАВА хрњАк обишлА је ПрВе бебе рођене у ноВој години
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38. ЗАјЕчАР
ПОЧЕО ДА РАДИ БАЗЕН НА 
КРАЉЕВИЦИ

Градоначелник Бошко Ничић, 
у новогодишњој ноћи, обишао 
је припаднике полиције, цари-
не и дежурну екипу у Ургентном 
центру. Црвени крст је спровео 
акцију „Један пакетић пуно љуба-
ви“ за децу корисника Народне 
кухиње. Свештенство и градона-
челник Ничић традиционално су 
секли бадњаке, а поводом Богоја-
вљења организована је литија и 
пливање за Часни крст. Приређен 
је пријем за студенте, који су пре-
ко АИЕСЕЦ-а, били на размени у 
Зајечару. Активисти ГО делили 
су грађанима „СНС Информатор“. 
Чланице СНС осудиле су насиље 
над женама од стране опозиције. 
Отворен је затворени базен на 
Краљевици. Црвени крст органи-
зовао је добровољно давање крви.

39. КАЊИжА
СЕЧА БАДЊАКА И ПОДЕЛА 
ГРАЂАНИМА

Чланови ОО СНС на Бадњи дан, 
организовано испред странач-
ких просторија, кренули су у сечу 
бадњака, а затим су на штанду 
суграђанима делили бадњаке и 
„СНС Информатор“. 

40. РЕКОВАЦ
ПЛАСТЕНИЦИ ЗА МЛАДЕ 
БРАЧНЕ ПАРОВЕ

Потписани су уговори са десет 
младих брачних парова о додели 
пластеника, у оквиру пројекта за 
смањење сиромаштва и подизања 
наталитета, који спроводе кабинет 
министарке Славице Ђукић Деја-
новић и Општина. Наши активисти 
делили су „СНС Информатор“ и 
дружили се са грађанима. Повере-
ници ОО разговарали су са члан-
ством у МО Мотрић и МО Баре.

41. жАБАљ
ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ 
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Чланови ОО СНС поделили су 
150 пакета социјално угроженим 
суграђанима, организовали су 
поделу божићних пакетића за ма-

лишане и поклона за Удружење 
„Алтруист“. Организовали смо 
трибину на тему повреда у спорту 
и прукључили се акцији чишћења 
снега.

43. жАБАРИ 
ПОПЛОЧАВАЊЕ УЛИЦЕ 
КНЕЗА МИЛОША 

Завршено је поплочавање Ули-
це кнеза Милоша, десне стране 
са парним бројевима, у дужини 
од 187 метара. Радове су финан-
сирали Министарство привреде и 
Општина.

45. ПОжЕГА
ОСУДА ВРЕЂАЊА жЕНА

Чланице Уније жена ОО одржа-
ле су конференцију за новинаре 
и најоштрије осудиле вређање и 
омаловажавање жена које пропа-
гира опозиција.

46. жИтОРАђА
БОРБА СА СНЕжНИМ 
ПАДАВИНАМА

Организовали смо Шаховски 
турнир и Ноћни турнир у малом 
фудбалу. Даноноћним радом, из-
борили смо се са великим снеж-
ним падавинама, на велико задо-
вољство грађана.

47. КУчЕВО 
ПРИЗНАЊЕ ЗА ЈКП

Локална самоуправа је од Вла-
де Србије добила 20 милиона за 
нова асфалтирања. Италијанска 
фирма „Класивуд“ покреће произ-
водњу резане грађе и елемената 
за намештај. Потписан је уговор 
о сарадњи са Градом Пожаревцем 
и са још пет општина, који пред-
виђа попис непокретности ради 
ефикаснијег управљања. Кинеска 

компанија „Хбис“ планира да у 
Каони изгради највећу пећ за про-
изводњу креча у Србији. Чланице 
ОО осудиле су понашање челника 
СзС и нападе на жене.

49. СРБОБРАН 
НОВА КУГЛАНА

Спортски центар у Србобрану, 
након једне деценије, поново има 
модерно опремљену куглану. Зах-
ваљујући средствима Покрајинског 
секретаријата за спорт и Општине, 
реновиране су стазе, постављени 
нови семафори, санирани зидови 
и обезбеђена опрема. Отварању су 
присуствовали покрајински секре-
тар Владимир Батез и председник 
Општине Радивој Парошки.

50. ВАРВАРИН 
ПОСЕТА СТАРИЈИМ 
МЕШТАНИМА

Чланице Уније жена ОО, за пра-
вославну Нову годину, посети-
ле су старије мештане и уручи-
ле им симболичне поклоне.

51. АПАтИН
САСТАНАК УНИЈЕ жЕНА

У просторијама странке, чланице 
Уније жена ОО одржале су саста-
нак на којем је, поред анализе рада 
претходном периоду, направљен и 
шестомесечни план активности.

52. АЛИБУНАР
БРИГА О ЗДРАВЉУ

Чланови Савета за здравство 
подржали су организацију пре-
вентивних прегледа у Новом 
Козјаку за жене. 

53. ПАНчЕВО 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

У МЗ Котеж одржана је све-
тосавска свечаност. Уз подршку 
градске управе, Дом здравља ре-
ализовао је превентивне прегледе 
запослених у ЈКП „Грејање“. Ту-
ристичка организација, у сарадњи 
с Градом, организовала је дочек 
Нове године на тргу. Град рас-
писује јавну набавку за партнера 
у реконструкцији и одржавању 
јавног осветљења. У рад је пуш-
тено ново одељење Хемодијали-
зе, а у току је обнова Интерног 
одељења. 

54. БАчКА тОПОЛА
ДРУжЕЊЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ

МО Бачки Соколац организо-
вао је дружење деце и родитеља у 
Дому културе, уз позоришну пред-
ставу и пакетиће.

56. БЕОчИН 
ХУМАНИТАРНИ ПАКЕТИ
Активисти ОО делили су 

хуманитарне пакете и дечије 
пакетиће вишечланим и мате-
ријално угроженим породицама 
и обишли су старије суграђане. 
Делили смо „СНС Информатор“ 
и страначки материјал. Председ-
ник Митар Милинковић и члано-
ви ОО присуствовали су паљењу 
бадњака у Беочин Селу и у Бе-
очину. Одржан је састанак у 
оквиру Exchange 5, на тему ефи-
каснијег управљања општинском 
имовином. Активисти МО Бео-

чин очистили су завејане пешач-
ке стазе. Поводом Светог Саве, 
додељене су повеље најбољим 
ученицима.

58. БАјИНА БАштА
ПЛАН ЗА ТУНЕЛ КАДИЊАЧА

Завршен је План детаљне ре-
гулације за тунел Кадињача и 
општинска управа ставила га је на 
јавни увид у сали СО и на интер-
нет страници локалне самоуправе. 
Одржана је и јавна презентација 
тог плана, који ће ускоро наћи 
пред Владином ревизионом коми-
сијом.

 
59. ћИћЕВАЦ 
АКЦИЈЕ СА НАЈМЛАЂИМ 
И НАЈСТАРИЈИМ 
СУГРАЂАНИМА

Активисти ОО СНС усмерили су 
своје активности на најстарије и 
најмлађе чланове, обилазак и по-
делу пригодних поклона. Такође, 
подељен је и најновији број „СНС 
Информатора“.

60. ИНђИјА
ОБИЛАЗАК ЧЛАНОВА

Чланови ОО СНС грађанима 
су делили бадњаке, календаре, 
хемијске оловке и упаљаче, а ак-
цији је присуствовао и председник 
Општине Владимир Гак. Чланови 
МО Инђија и МО Нови Карловци 
обишли су чланове странке и по-
делили им новогодишње покло-
не. Чланови свих месних одбора 
обишли су породице слабијег ма-
теријалног стања и малишанима 
уручили пакетиће. 

61. КОВИН 
БУГАРСКА ИНВЕСТИЦИЈА

Потписан је документ између 
Општине и бугарског инвес-
титора „Минимет комодитиз“ 
о продаји земљишта на којем 
ће бити подигнута фабрика за 
обраду челичних лимова. Акти-
висти МО Плочица и МО Мра-
морак чистили су снег са јавних 
површина. Одржали смо састан-
ке свих МО, а са чланством је 
разговарала и председница ОО 
Сања Петровић. Председница 

Петровић најоштрије је осу-
дила насиље опозиције према 
женама. Чланови Правног са-
вета пружали су правне саве-
те грађанима, а чланови Уније 
жена, Уније омладине, МО Мра-
морак и МО Баваниште, пово-
дом Светог Саве, делили су су-
грађанима переце. 

63. КРУПАЊ
СРПСКО - ТУРСКИ 
ПОСЛОВНИ ФОРУМ

Председник Општине Иван 
Исаиловић учествовао је на 
међународној конференцији 
„Српско - турски пословни фо-
рум“ у Измиру. Чланице Уније 
жена ОО одржале и осудиле су 
нападе на жене од стране опози-
ције. Активисти ОО разговарали 
су са грађанима и делили „СНС 
Информатор“.

64. ДЕСПОтОВАЦ
ПОМОЋ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Локална самоуправа је власни-
цима пољопривредних газдин-
става исплатила 13,75 милиона 
динара, што нас сврстава у водеће 
општине у Србији по суми коју из-
двајамо за пољопривреду.

65. ЛУчАНИ 
ПОМОЋ У ВАНРЕДНОЈ 
СИТУАЦИЈИ

Активисти ОО СНС Лучани, 
где је била проглашена ванредна 
ситуација због снежне непогоде, 
сваког дана неуморно су чистили 
пролазе до јавних установа и по-
магали старијим суграђанима.

66. ПРИјЕПОљЕ
СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

У великој сали Дома културе, 
одржана је свечана академија у 
част Светог Саве и осам векова 
постојања манастира Милешеве, 
којој је присуствовао председник 
Општине Драгољуб Зиндовић.

67. НЕГОтИН 
ОСУДА НАПАДА НА жЕНЕ

У просторијама Повереништва 
СНС Неготин, одржана је конфе-
ренција за новинаре на којој су 
чланице Странке осудиле говор 
мржње и нападе на жене од стране 
припадника СЗС. 

57. ЛЕБАНЕ 

ПАКЕТИ ЗА ПОРОДИЦУ 
ЦВЕТКОВИЋ

62. НИш

ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ

44. ВРшАЦ

ДРУжЕЊЕ СА ГРАЂАНИМА
Активисти 2. МО 

делили су бадњаке, 
чистили снег испред 
кућа старијих ком-
шија, поклањали 
суграђанима пере-
це поводом Све-
тог Саве и јабуке 
поводом Дана без 
дуванског дима. Ак-
тивисти МО Уљма 
делили су „СНС Ин-
форматор“ и покло-
не које су сами на-
правили. Активисти градских МО су на штанду у центру разговарали 
са суграђанима и делили „СНС Информатор“. Активисти 4. МО подр-
жали су пливање за Часни крст, а активисти МО Потпорањ чистили 
су снег. Градоначелница Драгана Митровић угостила је шефа деле-
гације ЕУ Сема Фабриција, који је одао признање Вршцу за инклузију 
Рома. Градоначелница је била гост на Светосавској приредби коју су 
организовали пензионери, а уручила је и годишњу награду „Никола 
Брашован“ и награду за спортисту године.

37. тРСтЕНИК

У СУСРЕТ 
БОжИЋУ
Унија младих ОО традиционално је 

организовала, на Зеленој пијаци, поделу 
пшенице, као симбола Божића. Чланови 
ОО обезбедили су пакетиће за децу сла-
бијег имовинског стања. 

55. ПЕћИНЦИ
ОСУДА НАСИЉА 
НАД жЕНАМА

Председница Уније жена 
ОО Дубравка Ковачевић Су-
ботички, на конференцији 
за медије, оштро је осудила 
учестале нападе на жене од 
стране челника СзС, и ис-
такла да је и она сама, као и 
њене сараднице, била на мети 
Бошка Обрадовића, док је 
била председница Општине, 
када је провалио у кабинет и 
малтретирао запослене.

42. ВРЊАчКА БАЊА
ВРТИЋ 
У ВРЊЦИМА
Чланице ОО СНС осудиле 

су нападе опозиције на жене. 
У Врњцима је отворен ренови-
ран вртић ПУ „Радост“, у при-
суству министарке Славице 
Ђукић Дејановић, председни-
ка Општине Бобана Ђуровића 
и гостију. У Врњачкој Бањи, у 
претходних пет година, отво-
рено је шест нових вртића.

48. СВИЛАјНАЦ
ОСУДА НАПАДА 
НА жЕНЕ

Наш ОО посетио је члан 
Извршног одбора СНС Алек-
сандар Јокић и разговарао 
са чланством. Чланице Унија 
жена на конференцији за ме-
дије осудиле су нападе на 
жене од стране опозиције.

На девет штандова у граду 
дељени су „СНС Информатор“ 
и календари, а са грађанима су 
разговарали повереник ГО Звез-
дан Миловановић, градоначел-
ник Дарко Булатовић и народ-
ни посланици. Жене на јавним 
функцијама осудиле су насиље 
над женама од стране СЗС. Ак-
тивисти ОО Пантелеј делили су 
грађанима бадњаке. Народна 
посланица Јелена Жарић Кова-
чевић обезбедила је деци чла-
нова Удружења ратних војних 
инвалида пакетиће, ученицима 

ОШ „Сретен Младеновић Мика“ 
поклоне и штићеницима Герон-
толошког центра коктел. Чла-
нице Уније жена ГО и ОО Па-
лилула организовале су поделу 
пакетића у МО Делијски Вис. 
Повереник Миловановић отво-
рио је хуманитарни шаховски 
турнир, на којем су прикупљана 
средства за Дечију онколошку 
клинику. Чланови Уније младих 
организовали су две трибине, а 
чланови Савета за породицу ОО 
Медијана радионицу „Умеће ко-
муникације“.

Активисти ОО СНС, заједно са поверени-
ком Гораном Јовићем, уручили су пакете са 
намирницама, средствима за хигијену, обућом 
и одећом осмочланој породици Цветковић из 
Цекавице. Дружили смо се са суграђанима и 
учествовали у организацији дочека право-
славне Нове године. Одржан је састанак ОО 
у холу Дома културе. Чланице Форума жена 
осудиле су нападе опозиције на жене.

Жене нА јАВним функцијАмА, нА челу сА дрАгАном сотироВски, 
осудиле су нАсиље нАд ЖенАмА од стрАне сзс
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И н т е р н а ц и о н а л -
ни секретар СНС 
Јадранка Јоксимовић 
и члан Председни-
штва СНС Владимир 
Орлић учествовали 
су на Политичкој 
скупштини Европс-
ке народне партије 
(ЕПП) у Бриселу, на 
којој је разговарано 
о актуелној поли-
тичкој ситуацији у 
Европи и свету.

Јоксимовић је известила 
представнике ЕПП о резул-
татима економских реформи 
у Србији, напретку на плану 
европских интеграција, али и 
о предузетим корацима СНС, 
на челу са председником Ву-
чићем, по питању борбе про-
тив корупције и организова-
ног криминала. 

Такође, Јоксимовић је го-
ворила о нелегалним и јед-
ностраним таксама од 100 

одсто на робу из Србије које 
представници Приштине и 
поред поновљених пози-
ва званичника ЕУ и других 
важних држава и даље не 
повлаче, чиме се онемогућа-
ва наставак дијалога. Поно-
вила је чврсту опредеље-
ност Србије на очувању ста-
билности и мира у региону, 
што није случај са другима 
у региону, на шта би, како је 
подвукла, ЕУ и државе чла-
нице требало да интензив-
није обраћају пажњу.

БР
И

С
ел

јОкСИМОвИћ И ОРлИћ НА РАДНОј ГРУПИ 
еПП ПОСвећеНОј евРОПСкИМ ИзБОРИМА 

ДелеГАЦИјА СНС 
НА ПОлИтИЧкОј 
СкУПШтИНИ еПП

У н а с т а в к у 
акције оби-

лазака месних 
одбора Српс-
ке напредне 
странке, члан 
П р е д с е д н и -
штва СНС Зо-
ран Ђорђевић 
р а з г о в а р а о 
је са напредњацима у одборима у Шиду, Бе-
очину, Ковачици и Пландишту. Активисти су 
Ђорђевића обавестили о досадашњем раду и 

плановима за ову годину, а он им је говорио о 
актуелној политичкој ситуацији и пренео пору-
ке председника Странке, Александра Вучића.

ЂОРЂевИћ У ШИДУ, БеОЧИНУ, кОвАЧИЦИ И ПлАНДИШтУ

Након посете председ-
ника Александра Ву-
чића Јужнобанатском 

округу, координатор за овај 
округ и потпредседник Из-
вршног одбора СНС, Бранко 
Маловић, каже да је пред-
седник Вучић још једном по-
казао да ниједна општина и 
ниједан град неће бити изо-
стављени са пута напретка. 
Према Маловићевим речи-
ма, за разлику од салонског 
председника какав је био Та-
дић, председник Вучић је уз 
народ и са народом. 

- Председник је разгова-
рао са грађанима о томе шта 
је урађено, презентовани су 
резултати и речено што ће 
се радити у будућности. У 
пракси је показао да се бори 
за сваког човека, док се код 
других све завршавало на ре-
чима“, каже Бранко Маловић 
за „СНС Информатор“. 

какав је био одзив грађа-
на? како су људи реа-
говали када су видели 
председника Србије у 
својим местима?
- Подршка председнику 

Александру Вучићу је све 
снажнија, упркос најжешћим 
нападима са разних страна, и 
то се видело и у Јужнобанат-
ском округу. У Опову га је 
дочекало скоро 1.000 људи, 
у Вршцу више од 3.000, Бе-
лој Цркви 1.500, у Ковину 
2.500, а на централном ску-
пу у Панчеву било је више 
од 12.000 људи. Никада у 
историји Јужног Баната ни-
кога није дочекало толико 
народа. Грађани поштују 
институцију председника и 
за њих је велика ствар ње-
гов долазак у њихова места. 
Глогоњци су и даље у шоку. 
Кажу, никада ниједан пред-
седник није дошао у њихово 
место, а председник Вучић је 
свратио у радњу и поразго-
варао са мештанима. Фасци-
нирала их је његова непо-
средност, али и упућеност у 
проблематику сваког места 
и потенцијале његовог раз-
воја. Посебно истичу чиње-
ницу да је први пут један 

ГРАЂАНИ СУ ОДУШевљеНИ ШтО 
ПРеДСеДНИк ДОлАзИ У њИХОвА МеСтА

председник конкретно, от-
ворено, говорио о изазови-
ма који су пред нашом држа-
вом и о начинима њиховог 
решавања. Председникова 
посета је и даље тема број 
један у Јужном Банату. Биће 
то још дуго.

Чему грађани могу да 
се надају након посете 
председника, хоће ли 
бити нових пројеката?
- Пре свега, могу да се на-

дају новим инвестицијама 
и отварању нових радних 
места. То значи живот за 
Јужнобанатски округ. У Пан-
чево, које је било привред-
ни гигант, да би затим било 
разорено пљачкашким при-
ватизацијама, прва велика 
инвестиција дошла је након 
40 година, и то захваљујући 
председнику, а запослиће се 
око 1.000 људи. Председник 
је, такође, најавио наставак 
улагања и у здравство, школ-
ство, путну инфраструктуру, 
туризам, помоћ пољопри-
вредницима. Нису то праз-
на обећања, већ конкретни 
план и програм, са роковима 
реализације. Само неколико 
дана од његове посете, поје-
дини пројекти су већ покре-
нути. 

У каквом стању је био 
јужни Банат пре 2012. 
године?
- Не постоји област коју 

претходна власт није разо-
рила. Можда је Јужни Банат, 
нажалост, најбољи при-
мер подређености општина 
личним интересима жуте 
пљачкашке власти. Новац 
је испумпаван кроз разне 
пројекте. Неколико дана пре 
промене власти, у поједи-
ним општинама ноћима су 
склањали компромитујућу 
документацију. Сада, након 
толико година безнађа, по-
нижавања, одсуства било 
какве перспективе, Јужни Ба-
нат је у фокусу развоја. 

како видите рад локал-
них самоуправа у овим 
местима? Шта је покре-
нуто од пројеката у циљу 
бољег живота грађана?
- Ради се на спровођењу 

програма са којим је СНС 
изашла пред бираче и доби-
ла поверење. Јужни Банат 
је био толико разорен да су 
локалне самоуправе неке 
ствари морале да почну од 
нуле. На пример, индус-
тријске зоне у неким општи-
нама нису постојале, а оне 
су предуслов за довођење 

инвеститора, а сада се раде. 
Завршава се прво велико 

реновирање болнице 
у Панчеву, од када је 
изграђена. Почело је 
реновирање болни-
це у Ковину. Вршац је 
добио најсавременију 
фабрику пијаће воде... 

како коментаришете 
протесна окупљања 
опозиције? Шта 
они могу да понуде 
грађанима?

- Као промоцију на-
сиља и дивљаштва, и 
креирање атмосфере 
линча председника 
Вучића. Јасно је да 
протесте организују 
бескрупулозни људи 
који су у прошлости 
нанели велику ште-
ту Србији и њихови 
послушници који су 

ту послушност дебело нап-
латили. После њих је свака 
каса остајала празна. Сада би 
те авети прошлости, уместо 
да се сакрију у мишју рупу, 
поново да пљачкају. И то да 
дођу на власт насиљем, без 
избора. Њихова порука је 
јасна - уколико ниси са нама, 
вешаћемо те. То је оно што 
Ђилас, Јеремић, њихов слуга 
Обрадовић и остали следбе-
ници нуде грађанима. Кажу, 
морамо да градимо стабилан 
систем. Какав систем? Да 
разраде систем за вешање? 
После сваког истраживања 
јавног мњења, све су гласнији 
у тврдњама да неће на избо-
ре. Неће, јер немају подршку. 
Народ се не може преварити. 
А бирачи њих не интересују. 
Ђилас је скоро заспао на сто-
лици на трибини у Котражи, 
а затим је ту фотографију још 
поносно објавио. Да није жа-
лосно, било би смешно. Сада 
су кренули да протесте кори-
сте и за међусобне обрачуне. 
Мрзе све који не мисле као 
они, мрзе се међусобно. 

Често сте у контактима 
са грађанима. Шта људи 
кажу на ту опозицио-
ну кампању псовања, 

вређања, претњи, ноше-
ња вешала...
- Људи воле ред, одговор 

на питање шта их очекује 
у будућности. Доста им је 
стрепње и неизвесности. 
Интересује их бољи живот, 
просперитет. Када дођу 
избори, грађани гласају за 
оног ко хоће да ради, ко 
жели да се његов град раз-
вија. Сигурно неће да гласа-
ју за оног ко промовише фа-
шизам и прети да ће отерати 
инвеститоре.

СвАкА 
ПРОМеНА 
зНАЧИ јАЧАње 
тИМА

како оцењујете рад 
одбора СНС у јужном 
Банату? 
- Показали смо 

колико смо јака, добро 
организована странка, али 
нисмо дозволили да нас 
добар резултат успава. 
На старој слави, не граде 
се нове победе. Странка 
је жив организам, који 
захтева непрекидан рад, 
свакодневну комуникацију 
са чланством, бирачима, 
суочавање са изазовима. 
Показали смо да одбор 
није затворена партијска 
ћелија, која се бирача сети 
само пред изборе, већ 
да је подједнако важан и 
функционер и активиста. 
Одбори морају да схвате 
да не треба да се плаше 
промена, већ напротив - да 
промене значе корак напред, 
јачање тима. То не значи 
одрицање од људи који су у 
прошлости много урадили 
на спровођењу програма 
странке, већ напротив, 
јачање странке новим, 
енергичним људима. Та 
наша ширина и спремност да 
се и сами мењамо, заправо, 
представља нашу снагу. 
Градски одбор у Панчеву 
је наш најснажнији одбор 
у Јужном Банату, али и ту 
очекујемо промене. Вршац 
је значајно ојачао. Очистили 
смо редове од оних који 
су укаљали углед странке, 
бахаћењем и злоупотребом  
функција у личне сврхе. За 
такве нема места у СНС.

БРАНкО МАлОвИћ, 
потпредседник Извршног одбора СНС

ИНТЕРВЈУ

Потпредседник Главног одбора СНС Марко Ђурић 
разговарао је са председником Комисије за међуна-
родну сарадњу Генералног савета Јединствене Русије 
Андрејом Климовом и, том приликом, истакао да две 
земље повезује, између осталог, и то што обе желе да 
сачувају независност и суверенитет. 

На састанку је констатовано да су изванредни одно-
си и пријатељство председника Александра Вучића и 
Владимира Путина дали кључан допринос додатном 
унапређењу традиционално блиских српско-руских 
односа.

Ђурић је представника Јединствене Русије упознао и 
са политичком и безбедносном ситуацијом у региону 
и Србији, посебно се осврнувши на проблеме на КиМ, 
настале након увођења трговинске блокаде за произ-
воде из централне Србије.

Интернационални секретар СНС 
Јадранка Јоксимовић учествовала 
је на Радној групи Европске на-
родне партије (ЕПП) у Бриселу, 
на којој је разговарано о агенди, 
кључним темама и порукама веза-
ним за наступ ЕПП, највеће и нају-
тицајније политичке групације у 
Европском парламенту, на пред-
стојећим изборима за састав ЕП. 

Јоксимовић је искористила 
прилику да се сусретне сa Деј-
видом Мекалистером, потпред-
седником ЕПП, председавајућим 
Комитета за спољне послове ЕП 
(АФЕТ) и известиоцем Европског 
парламента за Србију, кога је 
обавестила о убедљивом наступу 
председника Александра Вучића 
на Минхенској безбедносној кон-
ференцији.

ЂУРИћ СА ПРеДСтАвНИкОМ јеДИНСтвеНе РУСИје

јоксимоВић и орлић

ђурић и климоВ

ђорђеВић сА члАницАмА уније ЖенА оо снс шид
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едан од лидера Савеза за Србију, 
Бошко Обрадовић, познат по томе 
што проваљује у институције и об-
рачунава се са женама, у своју листу 

насилничких достигнућа додао је и упад 
у Општину Пећинци, у коју је провалио 
заједно са још тридесетак својих приста-
лица, затим двочасовно држање зграде 
под опсадом, малтретирање запослених 
и проваљивање у кабинет председнице 
Општине Дубравке Ковачевић Суботич-
ки. 

Осведочени насилник Обрадовић, 
који је штипао и завртао руку предсе-
дници Народне скупштине Маји Гојко-
вић, који је провалио у зграду РИК-а и 
ударао службеницу Мају Пејчић, који 
је упао у Полицијску станицу у Гучи и 
малтретирао државну секретарку МУП-
а Дијану Хркаловић, и чије су силеџије 
пребиле новинарке Гордану Узелац и 
Мају Драговић - у своју кукавичко-на-
силничку биографију додао је и напад 
на жене запослене у Општини Пећинци, 
преметачину по канцеларијама и крађу 
докумената и визит-карти.

Наиме, током кампање за председнич-
ке изборе 2017. године, Двери су органи-
зовале скуп својих присталица у центру 
Пећинаца. Незадовољан тиме што је 
више људи дошло са њим него што се 
самих Пећинчана окупило на градском 
тргу, Бошко Обрадовић решио је да иза-
зове инцидент, на сваки начин направи 
скандал и скрене медијску пажњу на 
себе, како његов долазак у ову сремску 
општину не би прошао незапажено. 

„Обрадовић, заједно са својих триде-
сетак присталица, после скупа на тргу, 
упао је ненајављен у зграду Општине. 
У том тренутку нисам се налазила у ка-

бинету, јер сам, са сарадницима, била 
на отварању новог фабричког погона у 
Шимановцима „Феникс фарме“, каже за 
„СНС Информатор“ Дубравка Коваче-
вић Суботички, у то време председница 
Општине Пећинци. 

Придошлице је, како каже, зауставио 
радник на портирници и питао их шта 
желе. Обрадовић је  рекао да иде код 
председнице, на шта му је овај рекао да 
не може јер председница није у згради. 
Обрадовић га је гурнуо, уз повике: „Ко 
си ти да мени забраниш, ја сам народ-
ни посланик! Ало, бре, имаш да сагнеш 
главу кад пролазе народни посланици! 
Таман посла ја да се пријавим, ти мене 
мораш да препознаш, ја сам народни по-
сланик!“.

Затим се група од њих тридесетак по-
пела уз степенице и ушла у канцеларију 
поред кабинета председника Општи-
не, у којој је била секретарица Анђелка 
Веселиновић, која о том догађају овако 
сведочи:

„Људи су почели да улазе, толико их 

је било да нису сви могли да стану у моју 
малу канцеларију, због чега су неки ос-
тали испред. Буквално су ме опколили и 
кренули да ме малтретирају. Почели су 
да вичу, да ми се уносе у лице, да питају: 
„Како те није срамота што ту радиш?“, 
„Ко те је довео ту?“, „Зашто ту радиш?“. 
Све време су ме снимали камером коју 
су понели са собом, ваљда да би забе-
лежили тај херојски упад у зграду. Вео-
ма сам се уплашила и узнемирила. Није 
свеједно када вам руља тако упадне на 
радно место. Питала сам их шта желе, 
рекла сам да председница није ту, по-
нудила сам да закажу састанак са њом... 
Поред њих се некако провукла још једна 
колегиница и понудила им да оставе на 
писарници ако имају нешто за предсе-
дницу. Ништа од тога их није занимало. 
Гледали су шта где има од докумената, 
почели да узимају и преврћу ствари по 
мом радном столу, а онда су упали у ка-
бинет председнице како би се уверили 
да заиста није ту“.

Према Анђелкиним речима, Бошко 

БОШкО ОБРАДОвИћ НАС је МАлтРетИРАО ДвА САтА

Осведочени насилник Бошко 
Обрадовић у своју силеџијску 
биографију додао је и напад на жене 
запослене у локалној самоуправи 
у Пећинцима, дивљачки упад 
у кабинет председнице Општине, 
преметачину по столовима и крађу 
докумената и визит-карата

Обрадовић је све време викао „Какав је 
ово начин да председница није у својој 
канцеларији кад сам ја дошао?“, говорио 
је да се пред њим, где год се појави, сви 
крију као мишеви, а затим је Анђелку од-
гурнуо како би ушао у кабинет.

„У Пећинцима живи и ради фин свет, 
нисмо навикли на овакав начин пона-
шања. Обрадовића не познајем лично, 
дошао је ненајављен, упао ми у канцела-
рију, претурао по стварима, покупио све 
папире и документацију који су били на 
столу, као и визит-карте са мојим бројем 
телефона и са бројем телефона мог заме-
ника, а затим су и мог сарадника и мене 
целог тог поподнева позивали и узнеми-
равали са непознатих бројева. Жао ми је 
што нисам била у канцеларији да видим 
тог неваспитаног човека који себе на-
зива политичким лидером, а понаша се 
као дивљак и насилник“, наставља причу 
Дубравка Ковачевић Суботички, и каже: 

„Нестала су ми документа, папири са 
одштампаним мејловима, спискови људи 
које сам планирала да позовем због са-
радње... Замислите то, ући у нечију кућу, 
у нечији радни простор, па красти по 
канцеларијама... Ми смо мала општина 
и немамо обезбеђење које може да се 
супротстави таквим насилницима, већ 
само једног портира. Они су дошли да 
би направили инцидент, а читава опсада 
трајала је око два сата. Наши запослени 
достојанствено су се понашали и ни у 
једном тренутку нису насели на њихове 
провокације. Кад је прошло радно вре-

ме, запослени су отишли кућама, а Об-
радовић је са својим људима остао сам 
у згради“.

Секретарица Анђелка каже да је у та-
чно у пола четири покушала да изађе из 
своје канцеларије, али да су је Обрадо-
вићеве присталице гурале лактовима. 
Ипак је успела да се провуче и сиђе на 
улицу. 

„Позлило ми је кад сам изашла на-
поље. Ноге су ми клецале, нисам могла 
да стојим. Уз помоћ колегинице, некако 
сам отишла до Хитне помоћи, где сам 
добила лекове за смирење. Сва сам др-
хтала од стреса“, сећа се Анђелка Весе-
линовић.

Обрадовић и присталице Двери оста-
ли су сами у општинској згради.  

„Била сам запрепашћена и згроже-
на када сам чула да су насилно упали у 
мој кабинет и малтретирали запослене. 
Такво насилничко понашање нисам оче-
кивала од човека који се кандидује за 
председника Србије. Ни ја, нити било ко 
од руководства Општине, нисмо дали ни 
најмањи повод за такво понашање. Ако 
су желели да било шта оставе за мене, 
могли су то да предају на писарници или 
да оставе код секретарице, могли су да 
закажу састанак ако су желели са мном 
да разговарају, није било баш никакве 
потребе за насилним запоседањем мог 
кабинета и за крађом докумената. А зна-
те ли како су насилници на крају завр-
шили? У једном тренутку, када су остали 
сами у згради, појавила се чистачица и 

рекла им да мора да очисти просторије. 
И они су отишли! Тако да је Бошко Об-
радовић упао у зграду у разбојничком 
стилу, држао је под опсадом два сата, 
кукавички малтретирао запослене жене, 
а на крају га је избацила чистачица“, 
закључује причу Ковачевић Суботички.

АНЂелкА 
веСелИНОвИћ, 

секретарица:

- Позлило ми је када сам 
коначно успела да изађем из 
канцеларије. Ноге су ми клеца-
ле, нисам могла да стојим. Уз 
помоћ колегинице, некако сам 
отишла до Хитне помоћи, где 
сам добила лекове за смирење. 
Сва сам дрхтала од стреса

ДУБРАвкА кОвАЧевИћ 
СУБОтИЧкИ, 

некадашња председница 
Општине Пећинци:

- Обрадовић је упао у зграду 
са тридесетак својих пристали-
ца у разбојничком стилу, држао 
је под опсадом два сата, кука-
вички малтретирао запослене 
жене, а на крају га је избацила 
чистачица

Ј
згрАдА оПштине Пећинци

обрАдоВићеВе ПристАлице диВљАчки су уПАле у кАбинет Председнице оПштине

бошко обрАдоВић, сА сВојим силеџијАмА, дВА сАтА је дрЖАо Под оПсАдом 
згрАду оПштине и сВе зАПослене
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ПАНОРАМА
68. ДИМИтРОВГРАД
САСТАНАК МИНИСТАРА ЗА 
ЗАШТИТУ жИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

Димитровград је био домаћин су-
срета министара за заштиту живот-
не средине Србије Горана Тривана и 
Бугарске Нена Димова. Прворође-
ну бебу у 2019. години посетио је 
председник Општине Владица Ди-
митров, а родитељима је уручено 
50.000 динара. Одржано је финале 
кампање „Да нас буде више“, бо-
гојављенско пливање за Часни крст, 
обележено је 130 година културе у 
Димитровграду и додељене су на-
граде најбољима у спорту.

69. АЛЕКСИНАЦ
ОБНОВА ЗГРАДЕ ВРТИЋА

Чланови Савета за правна пи-
тања пружали су правне савете 
суграђанима, а у центру Алексин-
ца и Житковца подељени су „СНС 
Информатори“ и страначки кален-
дари. Завршена је енергетска са-
нација главног објекта ПУ „Лане“.

70. ДОљЕВАЦ
ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ

Пуковцу је организован дочек 
Нове године по Јулијанском кален-
дару и подела 500 пакетића. Акти-
висти ОО су старијим суграђанима, 
у време снежних падавина, купова-
ли намирнице, чистили дворишта и 
обезбеђивали огрев.

71. МЕРОшИНА
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Уз поделу „СНС Информатора“, 
са житељима Мерошине разговарао 
је повереник ОО Саша Јовановић.

72. СВРљИГ
ПОМОЋ СТАРИЈИМ 
СУГРАЂАНИМА

Чланице ОО осудиле су напа-
де на жене од стране опозиције. 
Сврљижанима је подељен „СНС 
Информатор“, а старијим суграђа-
нима пружена је помоћ током зим-
ских дана.

73. ВРБАС
АУТО-СЕДИШТА 
ЗА МАЛИШАНЕ

Празник мимозе, у сарадњи са 
Херцег Новим, одржан је и у Врба-
су. У оквиру пројекта „Управљање 
отпадом у контексту климатских 
промена“, Општина је добила ка-
мион за одношење отпада. Свим 
будућим мајкама обезбеђена су 
дечија ауто-седишта. Чланови Са-
вета Прве МЗ уручили су фрижи-
дер и музичку линију вртићу „По-
летарац“. Заменица председника 
Општине Миљана Штулић осу-
дила је нападе на жене од стране 
СзС. Чланице Уније жена органи-

зовале су предавање о превенцији 
карцинома. Активисти МО Куцура 
делили су „СНС Информатор“.

74. БОјНИК
ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА

Током снежних падавина, поред 
возила ЈКП „Јединство“, била су 
ангажована и возила приватних 
предузетника. Чланице Форума 
жена ОО осудиле су вређање 
жена од стране челника СзС.

75. БЕЛА ЦРКВА
ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА

Активисти МО Јасеново и МО 
Кусић, у сарадњи са својом МЗ и 

удружењем жена „Јасеновчанке“, 
организовали су поделу пакетића 
и дружење са суграђанима. 

77. ћУПРИјА
ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ 
У БОЛНИЦИ

Чланови Савета за информи-
сање ОО уручили су поклоне ма-
лишанима на педијатрији Опште 
болнице.  

78. МАЛИ ЗВОРНИК
ОСНИВАЊЕ ВЕСЛАЧКОГ 
КЛУБА

Унија жена ОО подржала је ор-
ганизовање креативне радионице 
и поделу поклона малишанима. 
Потписана је документација за ос-
нивање веслачког клуба. Општи-
не Мали Зворник и Уб постале 
су братске општине, а Повељу су 
потписали председници Зоран 
Јевтић и Дарко Глишић.

79. НОВА ВАРОш
ОПРЕМА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ

Општина је поклонила Дому 
здравља најсавременију опре-
му за Гинеколошко одељење, а 
спортским клубовима опреде-
лила је 22 милиона динара за 
спровођење редовних програ-
ма.

80. БЕчЕј
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПОЗОРИШТА

У току је уређење хале Спорт-
ског центра, а приводи се крају и 
реконструкција Градског позори-
шта. 

81. КНИћ
САРАДЊА СА ИНДИЈОМ

Председник Општине Миро-
слав Николић присуствовао је 
обележавању Дана државности 
Индије у индијској амбасади у 
Београду. Његова екселенција 
Субрата Батачарџија посебно 
се захвалио представницима 
Општине Кнић на гостоприм-
ству и још једном честитао на 
изузетној организацији просла-
ве шест векова манастира Каме-
нац. 

82. КЊАжЕВАЦ
ПОПУСТ НА КОМУНАЛНЕ 
УСЛУГЕ

Општинско веће донело је од-
луку о субвенционисању цена 
комуналних услуга за породице 
са троје и више деце. Председник 
Општине Милан Ђокић очекује да 
се кампањи подршке прикључе и 
привредници. 

83. БАчКИ ПЕтРОВАЦ
ОСУДА ШИРЕЊА МРжЊЕ

Одржан је састанак ОО, уз 
присуство координатора ИО 
СНС Милоша Егића. Чланице 
Уније жена, на челу са Татија-
ном Вујачић, осудиле су ширење 
мржње према женама од стране 
СзС. 

84. БУјАНОВАЦ
ДОГОВАРАЊЕ НАРЕДНИХ 
АКТИВНОСТИ

Чланице Уније жена ОО осу-
диле су насиље над женама од 
стране опозиције. Одржани су 
састанци ОО и састанак МО Буја-
новац на којима су договорене на-
редне активности.

85. ЛАјКОВАЦ
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Чланови Савета омладине 
делили су „СНС Информатор“, 
а чланице ОО су на конферен-
цији за медије осудиле нападе 
на жене од стране опозиције. 
Потпредседник ОО Ненад Џаје-
вић уручио је 130 пакетића Уд-
ружењу родитеља деце са посеб-
ним потребама „Подржи ме“ из 
Косовске Митровице, и 40 паке-
тића и један лап топ ђацима ОШ 
„Бановић Страхиња“ из Бањске. 
Чланови ОО, поводом Светог 
Саве, организовали су поделу 
пакетића за децу са посебним 
потребама. Џајевић је органи-
зовао акцију у којој је купљен 
наставни материјал за ОШ „Миле 
Дубљевић“.

86. тИтЕЛ
САНАЦИЈА ШКОЛЕ 
У ГАРДИНОВЦИМА

На основу конкурса Покрајин-
ског секретаријата за образовање 
и уз суфинансирање Општине, 
школа „Светозар Милетић“ доби-
ла је средства за санацију објекта 
у Гардиновцима. 

87. МАЛИ ИђОш
АДАПТАЦИЈА ШКОЛА

На иницијативу председника 
Општине Марка Лазића, почела 
је адаптација школе у Ловћенцу. 
Влада АПВ определила је сред-
ства за изградњу пречистача от-
падних вода. Подељено је још 20 
дечијих ауто-седишта. Грејање на 
гас пуштено је у школама у Малом 
Иђошу и Ловћенцу, као и у амбу-
ланти у Ловћенцу. Организовали 
смо пријем грађана, а са мешта-
нима су разговарали председник 
Лазић и члан Већа Милош Жму-
кић. На конференцији за медије 
осуђено насиље над женама. По-
сле 40 година, донето је решење 
о озакоњењу објекта школе у Фе-
кетићу.

89. АРАНђЕЛОВАЦ
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА 

Представнице ОО осудиле су 
позиве на насиље од стране СзС. 
Хотели „Старо здање“ и „Шума-
дија“ добили су новог власника. 
Председник Општине Бојан Ра-
довић организовао је пријем за 
грађане. У току је реконструкција 
вртића „Дуга“ и школе „Милан 
Илић Чича“. Општина је настави-
ла са доделом стипендија. Црвени 
крст организовао је доделу паке-
тића за децу из социјално угроже-
них породица. Презентован је сис-
тем видео-надзора на саобраћај-
ницама, вртићима и школама, у 
циљу борбе против наркоманије. 
Парк Буковичке бање осветљен је 
најмодернијом расветом.

90. СОКОБАЊА
НОВА КУЋА ЗА ДЕЧАКА ИЗ 
ВРМџЕ

Потписана су 34 уговора за 
субвенционисање пољопривре-
де. Захваљујући ангажовању ОО, 
Јован Николић из Врмџе добио је 
нову кућу, помоћне објекте и сто-
ку. Чланови ОО припремили су 
пакетиће за децу из социјално уг-
рожених породица, које је поделио 
председник ОО Владимир Мило-
вановић. На штанду у центру града 
дељен је страначки материјал. 

91. ВЕЛИКА ПЛАНА
КАБИНЕТ ЗА 
ИНФОРМАТИКУ

Завршени су грађевинско-за-
натски радови на вили Клефиш. 
Подељени су божићни пакетићи 
у вртићима, а отворен је кабинет 
за информатику, опремљен најса-
временијом опремом, захваљујући 
средствима Владе Србије. Позо-

риште „Масука“ обележило је 90 
година постојања и одржана је 
Светосавска академија. Чланови 
ОО посетили су прворођену бебу 
у 2019. години и родитељима уру-
чили новчану помоћ коју су саку-
пили из личних средстава. 

92. чАчАК
БОЉЕ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Градоначелник Милун Тодоро-
вић обишао је радове на фискул-
турној сали у оквиру Установе за 
дневни боравак лица са сметњама 
у развоју „Зрачак“. Решен је ви-
шедеценијски проблем мештана 
Трнаве са водоснабдевањем при-
кључивањем 542 домаћинства на 
водосистем Рзав. Градоначелник 
је обишао ОШ „Степа Степано-
вић“ у Горњој Горевници, која 
је реновирана уз помоћ Града и 
Владе Јапана. Захваљујући мали-
шанима из предшколских устано-
ва, васпитачима и суграђанима, 
библиотека је пресељена у нове 
просторије.

93. љУБОВИјА
ПОМОЋ ЗА ДЕСЕТОЧЛАНУ 
ПОРОДИЦУ

Активисти ОО разговарали су 
са суграђанима и делили „СНС 
Информатор“, календаре, оловке... 
МО Црнча организовао је предста-
ву и поделу пакетића за децу. Чла-
нице Форума жена осудиле су на-
сиље над женама које промовишу 
опозициони лидери. Одржано је 
пливање за Часни крст, а Савиндан 
је обележен у СШ „Вук Караџић“ и 
ОШ „Петар Враголић“. Заједнич-
ком акцијом месних одбора Цапа-
рић, Доња Љубовиђа и Љубовија 
и Радија „Љубовија“, обезбеђена 
је хуманитарна помоћ за социјално 
угрожену десеточлану породицу. 

94. МАјДАНПЕК
УЛАГАЊЕ У ДОМ ЗДРАВЉА

Општина наставља да 
унапређује Дом здравља, оп-
ремљене су лабораторија и фи-
зијатрија, а почиње са радом и фи-
зијатрија у Рудној Глави. На избо-
рима за савете МЗ, СНС је освоји-
ла свих девет мандата. У Доњем 
Милановцу реновира се зграда за 
потребе Дома за старе. 

95. ВЕЛИКО ГРАДИштЕ
ЗАМЕНА КРОВА, УВОЂЕЊЕ 
ГРЕЈАЊА

Председник Општине Драган 
Милић обишао је погон фирме 
„МЦД Београд“, затим реновира-
ни објекат Дома културе где је за-
мењен кров, и школу у Царевцу у 
коју је уведено централно грејање. 
Чланице Уније жена осудиле су 
увреде на рачун жена од стране 
СзС. Поводом обележавања Све-
тог Саве, председник Милић по-
делио је пакетиће најмлађима.

96. СРЕМСКА 
МИтРОВИЦА
ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Градоначелник Владимир Са-
надер обишао је прву рођену бебу 
у Новој години и уручио поклоне. 
Министар Бранислав Недимовић 

присуствовао је литургији у цркви у 
Великим Радинцима, а председник 
СГ Томислав Јанковић, у сарадњи са 
НП „Фрушка гора“, организовао је 
поделу бадњака суграђанима. Одр-
жана је прва Чваркијада. Одбор-
ници групе „Александар Вучић - 
Србија побеђује“ донирали су део 
своје накнаде Дневном боравку за 
лица са сметњама у развоју.

98. ПЛАНДИштЕ
ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ 

ОО и КУД „Младост“ организова-
ли су хуманитарно вече ради помоћи 
у лечењу Владимира Ђикића из Ве-
лике Греде. Одржано је предавање 
поводом Европске недеље превен-
ције рака грлића материце. ОО СНС 
помогао је организацију турнира у 
малом фубалу и Светосавског бала. 
Општину су посетили представни-
ци немачког „ГИЗ“-а и представили 
пројекат помоћи осетљивим група-

ма. Председник Општине Јован Ре-
пац уручио је студентима уговоре о 
додели новчане помоћи. 

99. ВЛАДИчИН ХАН
ПОМОЋ ЉУДИМА У 
НАЈУДАЉЕНИЈИМ СЕЛИМА

Општина је формирала тим 
оспособљен за пружање помоћи 
становништву у најудаљенијим 
планинским селима. Чланови тима 
достављали су храну и лекове за-
вејаним домаћинствима.

100. ВЛАДИМИРЦИ 
ОСУДА НАСИЉА НАД 
жЕНАМА

Представнице ОО најоштрије 
су осудиле увреде које на рачун 
жена износе представници опози-
ције и истакле да је вређање жена 
недопустиво и да не може више да 
се толерише.

101. ЗРЕЊАНИН
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ

Чланице Уније жена, на челу са 
Стојанком Лекић, осудиле су на-
сиље над женама од стране опози-
ције. Одборници СНС у СГ делили 
су „СНС Информатор“. У Кристал-
ној дворани у току је постављање 
новог паркета, у склопу припреме 
за Европско првенство за кошар-

кашице. Кључеви 11 станова уру-
чени су избегличким породицама 
из БиХ и Хрватске. 

102. КОСјЕРИћ
ПОСЕТА УДАЉЕНИМ 
ДОМАЋИНСТВИМА

Председник Општине Жарко 
Ђокић, у пратњи Ватрогасно-
спасилачке јединице, обишао је 
удаљена старачка домаћинства 
завејана снегом, и поделио пакете 
са храном и лековима. 

103. НОВИ БЕчЕј
ОПРЕМАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
ЗА МЛАДЕ

Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину доделио је сред-
ства Општини за опремање Канце-
ларије за младе. У МО Карлово у 
Новом Милошеву организована 
је трибина на тему међуљудских 

88. КРУшЕВАЦ

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА 
НА ПОКЛОН
Чланови ГО СНС 

делили су пакетиће 
најмлађим суграђа-
нима. Ненад Деја-
новић, координатор 
ИО, активисти ГО и 
Ненад Милојевић, 
председник Савета 
за социјална питања 
ГО Врање, донира-
ли су инвалидска 
колица суграђанину 
из Јасике. Одржана 
је традиционална 
подела бадњака и 
„СНС Информато-
ра”. Чланице Савета 
за спорт обишле су младу спортисткињу Невену и обрадовале је ново-
годишњим поклоном. Одржани су пливање за Часни крст у Белој Води 
и Шаврану, Светосавска академија и Светосавска симултанка у шаху.

76. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

САРАДЊА СА РУСКИМ 
СТАРОДУБОМ

Председник Општине Дејан Ковачевић и градоначелник ру-
ског Стародуба Димитри Винокуров потписали су Споразум о са-
радњи. Председник Ковачевић посетио је Општину Лепосавић на 
КиМ и уручио пакетиће деци из Каменице, а акцији су се придру-
жиле општине Косјерић, Ириг и Инђија. Реконструисана су игра-
лишта на Бранковом и на Нешковића брду. Заменица председника 
Општине Јадранка Достанић уручила је првој беби у Новој години 
ваучер од 50.000 динара.

97. љИГ 

ПАКЕТИЋИ ЗА МАЛИШАНЕ СА КИМ
Делегација наше Општине посетила је Ранилуг на КиМ и поде-

лила пакетиће за 300 малишана, које су обезбедили љишки при-
вредници. Поводом Српске Нове године и Светог Саве, организо-
вана је представа и подела пакетића које је деци уручио председ-
ник Општине Драган Лазаревић. Чланице ОО најоштрије су осуди-
ле нападе на жене од стране СзС. У плану је да породиље добијају 
500 евра у динарској противвредности, а да сва деца имају право 
на бесплатан вртић.

Поклони зА мАлишАне у леПосАВићу

јАсминА ПАлуроВић нА сВечАности
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Београдски напредњаци 

чистили су снег и лед на нај-
прометнијим локацијама, при-
лазима домовима здравља, 
школама, вртићима, ауто-
буским стајалиштима и зграда-
ма. Поводом учесталих напада 
на жене од стране лидера СзС, 
огласиле су се и јавно осудиле 
нападе чланице ГО Београд, 
одборнице, народне послани-
це, директорке предузећа и 
установа, као и многобројне 
личности из јавног живота. 
Одржан је састанак прошире-
ног ГО СНС Београд, којем је 
присуствовао и председник 
Странке Александар Вучић.

121. БЕОГРАД

ПОМОЋ КОМШИЈАМА
односа. У сарадњи са Факулте-
том еколошке пољопривреде из 
Сремске Каменице, организо-
ване су радионице из области 
пољопривреде. У оквиру Интерег 
ИПА програма прекограничне са-
радње са Мађарском, реализована 
је прва радионица сувенира. 

104. ПИРОт
САСТАНАК УНИЈЕ МЛАДИХ

Оља Петровић, координаторка 
Уније младих СНС, направила је 
ретроспективу активности у 2018. 
години у којима су омладинци 
активно учествовали. Састанку 
су присуствовали повереник ОО 
Милан Јовановић и члан Већа 
Дејан Ранђеловић, и договорени 
су даљи планови.

105. ЛАПОВО
ПОСАО ЗА 30 МЛАДИХ

Активисти и руководство ОО 
присуствовали су отварању рес-
торана „КФЦ“ у Лапову, у којем је 
посао добило 30 младих људи. 

106. ПРОКУПљЕ
ПОКЛОН ЗА ПРВУ 
БЕБУ У 2019.

Град је обезбедио пакетиће за 
децу из ПУ „Невен“, из социјално 
угрожених породица и кориснике 
Дневног боравка „Сунце“. Градона-
челник Александар Симоновић по-
сетио је породилиште и прворођеној 
беби у 2019. години уручио поклон 
Града у износу од 60.000 динара. 
Град је организовао традиционални 
дочек Српске Нове године.

107. СОМБОР
МЕМОРАНДУМ СА 
СЕВИЉОМ

Градоначелница Душанка Голу-
бовић, на другом Глобалном фо-
руму локалних самоуправа у Шпа-
нији, потписала је и Меморандум 
о разумевању између Севиље и 
Сомбора. Отворен је кружни ток на 
укрштању улица Филипа Кљајића, 
Јосипа Панчића и Светог Саве. Гра-
доначелница је уручила поклон од 
100.000 динара првој беби рођеној 
у 2019. години. Одржана је акција 
добровољног давања крви. У прос-
торијама МЗ Стара Селенча, градо-
начелница Голубовић разговарала 
је са суграђанима, а уручила је и 
уговоре о стипендијама за 25 нај-
бољих студената. Чланице ГО СНС 
најоштрије су осудиле нападе опо-
зиције на жене. 

108. СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА
АДАПТАЦИЈА МУЗЕЈА И 
БИБЛИОТЕКЕ

После више деценија, адапти-
ране су зграде Народног музеја 

и Библиотеке „Милутин Срећко-
вић“, средствима Министар-
ства културе и информисања и 
Општине.

110. ЛОЗНИЦА 
ХУМАНИТАРНЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Председница Владе Ана Брна-
бић отворила је реновирани Кур 
салон у Бањи Ковиљачи. Град и ТО 
организовали су концерт за бебе 
и труднице. Осам социјално угро-
жених породица са КиМ добило 

је новчану помоћ прикупљену на 
хуманитарним концертима, на ини-
цијативу градских власти Лознице и 
Ваљева и ГО СНС Шабац. Одржан је 
Новогодишњи базар и хуманитарна 
манифестација „Приђи срцем“. Пот-
писан је уговор са кинеским инвес-
титором „Minth automotive Europe“. 
У току је реконструкција Интерног 

и Грудног одељења Опште болни-
це. Чланице ГО осудиле су насиље 
над женама од стране лидера СзС. 
Одржано је 56 састанака месних 
одбора, подељен је „СНС Информа-
тор“ и „Информатор Лознице“.

113. БАБУшНИЦА
БРИГА О ЗДРАВЉУ

Активисти Црвеног крста одржа-
ли су предавање поводом Нацио-
налног дана без дуванског дима за 
чланове и симпатизере Странке. 

114. тУтИН
ПОМОЋ СТАРАЧКИМ 
ДОМАЋИНСТВИМА

Услед снежних падавина, на-
рочито на Пештерској висоравни, 
ангажовали смо се на чишћењу 
путева у селима Попе, Дулебе, Го-
дово и Добриња, а обишли смо и 
старачка домаћинства.

115. НОВИ ПАЗАР
НОВА МЕХАНИЗАЦИЈА

Одржане су традиционалне 
манифестације, Божићни кон-
церт и Светосавска академија. 
Договорена је куповина 24 ма-
шине за потребе Међуопштинске 
уније, а поручено је и 3.000 сад-
ница турског ораха које ће бити 
доступне пољопривредницима. 
Чланови ГО СНС чистили су од 

снега дворишта неколико школа 
и вртића.

116. ПРИБОј 
ДЕВЕТИ ИНВЕСТИТОР

Почела је реализација пројекта 
„Бели спорт и културно-историј-
ско наслеђе Полимља са краја 19. 
века у функцији развоја туризма 
општина Прибој и Рудо“, којим је 
предвиђена изградња тениског 
терена у Мраморју, набавка опре-
ме за Тениски клуб, одржавање 
тениских кампова... Пожешка ком-
панија „Инмолд” девети је инвес-
титор у Слободној зони Прибој и 
планира да запосли 100 радника. 
Уз помоћ Општине, Болница је 
обезбедила рад логопеда. 

117. МИОНИЦА 
НОВИ ПРОИЗВОДНИ 
ПОГОН

Општина je набавила нову, 
вредну опрему за Дом здравља. 
Немачка компанија „Ауто-Кабел“ 
отвориће нови производни погон. 
Чланови ОО, на челу са Бобаном 
Јанковићем, делили су пакетиће 
деци из социјално угрожених по-
родица.

118. МАЛО ЦРНИћЕ
ПОМОЋ СУГРАЂАНИМА 
КОЈИ жИВЕ САМИ

Чланови ОО, заједно са предсе-
дницима МО, обилазили су грађа-
не који живе ван насељеног места, 

посебно оне који живе сами, и по-
магали им у чишћењу прилазних 
путева. 

120. КОВАчИЦА
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

Дом здравља организовао је 
бесплатне превентивне прегле-
де у Дебељачи. Премијерка Ана 
Брнабић, приликом посете Сло-
вачкој, рекла је да ће се радити 
на томе да Ковачица буде уврш-
тена на Унескову листу културне 
баштине. У организацији ТО и 
Општине, Божић Бата даривао је 
поклоне малишанима. Чланови 
ОО СНС Ковачица осудили су 
нападе на жене од стране опози-
ције.

112. јАГОДИНА

ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Поводом Српске Нове године, подељено је 200 пакетића малиша-

нима. Председница Савета за родну равноправност ГО Далиборка 
Гетић осудила је, на конференцији за новинаре, нападе на жене од 
стране челника СзС.

109. ЛЕСКОВАЦ

НОВА ФАБРИКА
Председник Србије 

Александар Вучић и гра-
доначелник Лесковца 
Горан Цветановић при-
суствовали су отварању 
фабрике „Aptiv Packard“, 
која ће запослити 3.000 
радника. Градоначелник 
Цветановић 2019. годи-
ну започео је обиласком 
породиља и дељењем 
ваучера за првих 10 
рођених беба. Завршена 
је енергетска санација 
ОШ „Светозар Марко-
вић“, постављена је огра-
да око Трговинско-угоститељске школе, поправљен је кров школе у 
Међи. Град је набавио цистерну за ЈКП „Грделица“. Подељени су уго-
вори за развој женског предузетништва, помоћ спортским клубовима 
и награде најуспешнијим младима. Одржана је акција добровољног 
давања крви. Локална самоуправа организовала је поделу 8.000 па-
кетића. Председница Форума жена Кристина Васиљковић осудила је 
нападе на жене од стране лидера СзС.

111. МЕДВЕђА
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
УЛИЦА

Почела је реконструкција 
дела улица Солунских рат-
ника и Боже Дреничког. Ом-
ладинци ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали 
са грађанима.

119. БОГАтИћ
НОВЕ СТРАНАЧКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ

ОО СНС Богатић свечано 
је отворио своје нове просто-
рије у Улици Војводе Степе, 
а догађају су присуствовали 
народни посланици Блажа 
Кнежевић и Бобан Бирман-
чевић.

Вучић и цВетАноВић сАстАнАк Проширеног грАдског одборА снс беогрАд: АлексАндАр мАркоВић, 
милосАВ миличкоВић, АлексАндАр Вучић и небојшА стефАноВић

одборнице, нАродне ПослАнице, директорке ПредузећА и јАВних устАноВА и многобројне личности из 
јАВног ЖиВотА осудиле су нАПАде нА Жене од стрАне лидерА сзс

Акције чишћењА снегА и Помоћи комшијАмА одрЖАне су широм беогрАдА
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122. БАРАјЕВО

РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА
Председник ГО Барајево 

Слободан Адамовић и дирек-
торка Центра за културу Ја-
смина Прица присуствовали су 
традиционалном Божићно-но-

вогодишњем концерту „Срб-
ских православних појаца“. Ак-
тивисти ОО делили су реклам-
ни материјал и разговарали са 
суграђанима.

126. ВОжДОВАЦ

НОВИ СЕМАФОРИ
Постављају се семафори 

на прометним раскрсницама 
у Белом Потоку, Јајинцима и 
Раковица Селу. Отворена су 
клизалишта у насељима Степа 
Степановић и Рипањ. Штићени-
ци Школе „Вожд“ добили су па-
кетиће. Током зимског распуста, 
у Шумицама је организован бес-
платан спортски камп и школи-
ца глуме. Додељене су награде 
освајачима награда на екипним 

школским такмичењима у ат-
летици, футсалу и рукомету. 
Савиндан је свечано обележен 
у свим школама. У централном 
објекту Дома здравља рекон-
струисана је Лабораторија, 
Интерно одељење и Служба за 
физикалну медицину и рехаби-
литацију. Одржана је Скупшти-
на Спортског савеза ГО Вождо-
вац и изложба слика Мирољуба 
Јеремића.

130. САВСКИ ВЕНАЦ

БЕСПЛАТНИ ВАУЧЕРИ
Председник СО Са-

вски венац Немања 
Берић и представник 
кинеског града Лишуи 
Зоу Ђунјунг посетили 
су Центар за заштиту 
деце и одојчади у Зве-
чанској, и деци уручили 
пакетиће. Општина, у са-
радњи са Дечијом играо-
ницом „Океан“ и Музич-
ком радионицом „Чароб-
на фрула“, припремила 
је бесплатне ваучере за 
забаву и дружење. Ту-
ристичкa организацијa 
представила је понуду 
Општине на Сајму тури-
зма у Штутгарту. Општи-
на, у сарадњи са ДЗ, а у 
оквиру Европске недеље пре-
венције рака грлића материце, 
организoвала је превентивне 

гинеколошке прегледе. ОО Са-
вски венац организовао је до-
делу пакетића за најмлађе на 
Бадњи дан.

136. ПАЛИЛУЛА

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Тим за културу ОО СНС 

организовао је, поводом 
новогодишњих празника, 
креативну радионицу за 
децу у Канцеларији СНС 
Борча. У оквиру акције 
помоћи социјално угроже-
ним грађанима, подељени 
су пакети хуманитарне по-
моћи обезбеђени из лич-
них средстава функцио-
нера ОО. И ове године, 
Општина је организовала 
манифестацију Улица от-
вореног срца.

135. МЛАДЕНОВАЦ

ДРУжЕЊЕ СА ПЕНЗИОНЕРИМА
Општина Мла-

деновац је за про-
текле три године 
обезбедила више 
од 1.500 ауто-се-
дишта седишта за 
најмлађе. Савет за 
пензионере ОО 
СНС организовао 
је дружење са пен-
зионерима. Омла-
дина ОО организо-
вала је штандове на 
три локације, где 
су разговарали са 
суграђанима, честитали им празнике и поклањали страначки материјал.

125. ГРОЦКА
ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ШКОЛИ У КАМЕНДОЛУ

ГО Гроцка издвојила је средства за адаптацију школске зграде 
у Камендолу. Први контигент од 50 металних контејнера поста-
вљен је у Гроцкој. Одржано је ломљење Божићне чеснице, која је 
ове године била дар пекаре „АС Браћа Станковић“. Зимска служба 
највећу пажњу посветила је путевима око школа и домова здравља. 
На Дунавском кеју организовано је пливање за Часни крст. Општи-
на редовно помаже српску заједницу на КиМ. Овај пут, обезбедила 
је 100 пакетића деци из насеља Прековце и Општини Ново Брдо.

123. ЗВЕЗДАРА

ВРТИЋ „ОБЛАЧАК“ ПРИКЉУЧЕН 
НА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

Пре седам година отворен је вр-
тић „Облачак“ у ВМЛ без прикључ-
ка на водовод и канализацију. Сада 
је, захваљујући градској и општин-
ској власти, та срамота исправљена 
и вртић је прикључен на градски 
водовод. Општина је поделила 
ауто-седишта за 600 малишана, а 
председник ГО Звездара уручио 
је пет ауто-седишта и Градском 

центру за социјални рад. Уруче-
ни су и сертификати учесницима 
пројекта „И Роми предузетници“ и 
„Пут до успешног предузетника“. 
ГО Звездара наставила је сарадњу 
са НР Кином и градом Нантонг, 
обележавањем Кинеске Нове го-
дине у Сава центру. Активисти ОО 
СНС делили су суграђанима чес-
титке и промотивни материјал.

127. ЛАЗАРЕВАЦ

ТРИБИНА 
ЗА ПЧЕЛАРЕ
ОО СНС Лазаревац ор-

ганизовао је представу за 
најмлађе и поделу нового-
дишњих пакетића. Савет за 
пољопривреду одржао је 
трибину „Пролећни развој 
пчелињег друштва“. Органи-
зован је излет за 150 пензио-
нера. Активисти ОО разговарали су са суграђанима и делили „СНС 
Информатор“.

128. СОПОт
ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА

Четири екипе ЈKП Сопот и ГО Сопот чистиле су завејане улице и 
путеве који нису у надлежности градских и републичких служби.

129. ВРАчАР

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ

Активисти ОО провели су Бадњи дан у дружењу са суграђанима. У 
оквиру акције поделе рачунара, тзв. врачунара, председник ГО Врачар 
проф. др Милан Недељковић уручио је ученицима 709 ових персоналних 
рачунара. У оквиру манифестације Безбедност деце у саобраћају, у ОШ 
„Краљ Петар Други Карађорђевић“ одржано је предавање о понашању 
у саобраћају.

131. ЗЕМУН

ЧЕСТИТКА ПРВИМ БЕБАМА 
У 2019. ГОДИНИ

Председник СО Земун уручио 
је новчане честитке, у вредности 
од 100.000 динара, мамама прво-
рођених беба у 2019. години. Ор-
ганизован је дочек Нове године на 
Великом тргу, као и хуманитарна 
манифестација Трг отвореног срца. 
Председник ОО СНС Бранислав 

Простран упутио је грађанима чес-
титку поводом празника. Чланови 
ОО су на свим МО за најмлађе су-
грађане организовали представе и 
поделу новогодишњих пакетића, 
док су за Божић, на страначким 
штандовима, делили промотивни 
материјал и бадњаке.

133. НОВИ БЕОГРАД
БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА 
НАД жЕНАМА

Сви месни одбори ОО организовали су 
представе и поделу новогодишњих пакетића, 
а са малишанима се дружио и члан Председ-
ништва СНС Зоран Ђорђевић. Активисти МО 
Младост, и ове године, припремили су паке-
тиће за децу која се лече на Институту за мајку 
и дете. У организацији Уније жена - ИШ Арена, 
Ушће, Сајмиште, Цептер и Белвил, одржана је 
декупаж радионица. Активисти ОО обилази-
ли су комшије, разговарали са суграђанима на 
штандовима, поклањали бадњаке, календаре... 
Одржана је трибина посвећена борби против 
насиља над женама, на којој су говориле Весна 
Станојевић, координаторка сигурних кућа, и 
Наташа Станисављевић, градска секретарка за 
социјална питања.

132. СтАРИ ГРАД
ПОСЕТА ПОРОДИЦИ КАРАФИЛОФСКИ
Представници ОО СНС посетили су породицу Карафилофски, која 

живи у згради на углу Булевара Деспота Стефана, Ђуре Даничића и 
Џорџа Вашингтона, чија фасада се реконструише у склопу програма 
СГ Београда, на иницијативу Одборничке групе СНС. До сада је на те-
риторији Општине Стари град реконструисано више од 200 фасада.

134. ОБРЕНОВАЦ
СПАЈАЊЕ МОСТА 
ОБРЕНОВАЦ-СУРЧИН

Одржана је манифестација „Обреновац - град 
отвореног срца“. Потписани су уговори са 50 
спортских клубова који су укључени у програм 
„Еко динар“. ЈКП Водовод и канализација обо-
гатило је возни парк са три возила за интервен-
ције. ГО Обреновац реализује програм лечења 
гојазности код деце „Чиготица“, у сарадњи са 
РЦ „Чигота“, ДЗ Обреновац и РФЗО. Потписан 
је нови уговор са Центром дечијих летовалишта 
и опоравилишта о наставку реализације програ-
ма „Еко кампови“. Ученици основних и средњих 
школа били су домаћини славе Свети Сава. У МЗ 
Скела започета је реконструкција моста у Улици 
Милоја Бељинца, а завршава се градња моста у 
склопу Коридора 11, па се очекује да општине 
Обреновац и Сурчин ускоро буду спојене

138. СУРчИН
ПОДЕЛА АУТО-СЕДИШТА

ГО Сурчин је у Нову годину ушла са планом 
за капитална улагања којим су обухваћена 
24 објекта. И ове године, Сурчинци су узели 
учешће приликом израде буџета, па су опре-
дељена средства за уређење и изградњу пар-
кова и игралишта. Општина је најмлађим су-
грађанима, у сарадњи са Агенцијом за безбед-
ност саобраћаја, поделила 100 ауто-седишта, 
док је деци рођеној у 2018. години подељено 
350 седишта. Организована је хуманитарна ма-
нифестација Сурчин отвореног срца и пливање 
за Часни крст на Бечменском језеру. Напредња-
ци су чистили снег и отпало грање у двориш-
тима вртића, помагали старијим суграђанима, 
организовали трибину „Стоп раку грлића ма-
терице“ и штандове на којима су суграђанима 
делили симболичне поклоне.

124. РАКОВИЦА
ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА
Одржана је 

традиционална 
м а н и ф е с т а ц и ј а 
Улица отвореног 
срца. Чланови ОО 
организовали су 
поделу Божићних 
пакетића. У сали 
Спортског центра, 
за више стотина 
малишана органи-
зован је забавни 
програм и подела 
пакетића. Рако-
вички напредња-
ци донирали су 
спортску опрему 
за младог голма-
на ФК Раковица. 
Сваког викенда, функционери ОО који су на руководећим позицијама у 
органима локалне самоуправе, Града и Републике разговарају са грађа-
нима на пунктовима Уније младих. Пунктови су одржани у Реснику, Ла-
будовом брду и Видиковцу.

137. чУКАРИЦА
ШАХОВСКИ ТУРНИРИ
Активисти ОО СНС организовали су инфо пултове на којима су су-

грађанима делили календаре, честитке и страначки промотивни мате-
ријал. Активисти МО Беле Воде, Рупчине, ДТВ Партизан, Колонија, Нови 
и Стари Железник, Горица и Сремчица комшијама су делили бадњаке, 
календаре, честитке и суве шљиве, а најмлађима бомбоне и балоне. У 
сусрет православној Новој години, активисти ових МО дружили су се са 
суграђанима и делили им честитке, колачиће среће и књиге. Активисти 
МО Виногради 2 организовали су шаховски турнир „Цугер“, а организо-
ван је и шаховски турнир „Божић 2019“.

милосАВ миличкоВић сА сугрАђАнимА

немАњА берић сА мАлишАнимА



у Посети нАјстАријој сугрАђАнки нАдеЖди ПАВлоВић (107) нА ВрАчАру

у фАбрици зА ПрерАду ПечурАкА

срдАчАн дочек зА ПредседникА ВучићА сА рАдницимА у Погону „јумкА“

сА млАдим крушеВљАнимА дочек ПредседникА у рАсинском округу

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦАБеОГРАД

љУБОвИјА вРАње

кРУШевАЦ велИкА ДРеНОвА

ГлОГОњ кОвИН

током Посете јуЖнобАнАтском округу, 
Председник Вучић сВрАтио је 
у ПродАВницу и куПио Воће


