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Заклињем се да ћу све своје снаге 
посветити очувању суверености 
и целине територије Републике 
Србије, укључујући и Косово и 
Метохију као њен саставни део, 

као и остваривању људских и мањинских 
права и слобода, поштовању и одбрани 
Устава и закона, очувању мира и благос-
тања свих грађана Републике Србије и да 
ћу савесно и одговорно испуњавати све 
своје дужности“, овим речима Александар 
Вучић заклео се на Уставу Србије и Миро-
слављевом јеванђељу, и ступио на дуж-
ност председника Републике Србије, 31. 
маја 2017. године.

На свечаној седници Народне скупшти-
не којој су, поред народних посланика, 

ЧУВАЋУ СРБИЈУ!
Нема слободе у поделама, нема 
напретка у свађама

Почели смо да верујемо у живот, 
у тежак рад, у себе и у Србију

На тој промени изградили смо 
темељ будућности земље

присуствовали и министри у Влади Ре-
публике Србије, државни врх Републике 
Српске, представнци дипломатског кора, 
црквени великодостојнци, бивши предсе-
дници Србије и Југославије и друге звани-
це, председник Александар Вучић одржао 
је говор који у целости преносимо: 

„Драги суграђани, народни посланици 
Скупштине Републике Србије, данас, када 
стојим пред вама, пред Србијом, свим ње-
ним грађанима, баш недалеко од места на 
коме је далеке 1830. године Милош Вели-
ки прогласио Први хатишериф и утемељио 
самосталност модерне Србије, више ми је 
него јасно да, колико год да сам се за то 
припремао, а припремао се јесам, читав 
свој политички живот, ипак не могу да 
нађем довољно речи да сажмем, објасним, 
и страх и наду, које осећам преузимајући 
ову, за мене свету, дужност и обавезу.

И знам, исто колико и сваки човек у овој 
земљи, да су ми, за то да будем председник 
Србије, дела потребна, много више него 
речи, и да ће она, коначна, реч, и суд, бити 
изречени, не данас, него оног дана када 
будем напуштао ову дужност, када будем 
завршио са овом најчаснијом обавезом.

Данас, на овом месту, желим да се зах-
валим свим претходним председницима 
Републике који су дали свој допринос 
прогресу и просперитету Србије. Посебно, 
хоћу да одам признање председнику Ни-
колићу, не куртоазно, већ због тога што је 
имао храбрости да подржи најтеже, али 
једине целисходне мере које је Влада пре-
дузимала на путу опоравка Србије. Хвала и 
желим Вам, господине председниче, много 
успеха у даљем раду.

Научио сам да пред овим високим до-
мом износим програм за рад Владе, оби-
ман и свеобухватан, а данас, у складу са 
традицијом ове свечаности, изнећу неко-
лико назнака, принципа, начела и закони-
тисти којих ћу се држати током трајања 
мандата, настојећи да, за то време, проме-
ним, и себе, и Србију, и у томе охрабрим и 
сваког њеног грађанина, таман толико да 
она постане боља, јача, богатија и срећнија 
земља, а сви ми, задовољнији и остваре-
нији људи.

Посао је то, знам врло добро, за чита-
ве генерације, али исто тако знам да неко 
мора да га почне, да мора да искорачи, 
преузме на себе тај, први, залет у будућ-
ност, први скок преко опасне провалије, и 
да тај неко, у свему томе, нема права да се 
бави ни својом судбином, нити били как-
вом личном користи, већ има да поднесе 
врло свесну жртву, за народ и за државу.

Другим речима, данас, баш као и пре три 
године када сам преузимао место председ-
ника Владе Србије, немам никакву сумњу 
у то шта ми је чинити. За Србију, за њене 
грађане, за будућност коју треба да освоји-

мо, морам да дам буквално све, и за то не 
могу, не желим и нећу да добијем буквално 
ништа, осим суда који ће, о томе шта сам 
радио, остати у историји.

И можда то некоме изгледа мало, по-
што историја не предвиђа санкцију, али, 
за мене, тај суд је једнак оном страшном, 
коначном, и представља и највећу опомену 
и најбоље упутство за све што, у периоду 
који је испред мене, имам, и морам и хоћу 
да урадим. Зато што је то највећи рачун 
који имам да положим. Пред нашом децом, 
и пред децом њихове деце. Све остало је, 
дневна политика, на коју, од данас, и по 
Уставу, и немам право. Бар не онолико ко-
лико сам имао до јуче.

Моје је, и ту дужност и обавезу сам до-
био, да водим, напред, у сутрашњост, ову 
прелепу, дивну земљу. Моје је, дозволите 
ми да парафразирам, да пронађем пут, да 
идем њиме, и да га покажем другима. Моје 
је, по препорукама које је својим наследни-
цима, још почетком деветнаестог века, у 
аманет оставио чувени амерички председ-
ник Џон Kвинси Адамс - да својим делима 
иснпиришем све остале да више уче, више 

сањају, више ураде, и постану више. Да 
Србију, нашу отаџбину, наше исходиште 
и наш сан, учине бољом, срећнијом, сигур-
нијом и богатијом земљом.

Хоћу да кажем - колико год да желим јаку, 
сигурну и богату Србију, не могу до ње сам. 
Потребна нам је енергија, снага, воља и јас-
на визија такве Србије, у сваком од њеном 
грађанину, у читавом народу који је, дајући 
ми овај мандат, већ одлучио да крене 
на тај далек и тежак пут.

Потребно ми је заједништво, оно 
у истом циљу, у истој вери да се до 
њега може стићи, и у истој количи-
ни напора уложеног у његово оства-
ривање, заједништво ослобођено 
дневних, партијских, идеолошких и 
било којих других разлика, и ја ћу, 
свом својом снагом, радити на том 
заједништву. На заједништву и је-
динству оних који воле Србију, оних 
којима је Србија преча и од личних и 
од партијских интереса.

Тражићу заједништво, свакога 
дана, захтеваћу га и борићу се за 
њега, уз врло кратко објашњење. 
Није оно потребно мени лично, по-
литички сам се остварио, одавно, на 
изборима, све политичке амбиције 
сам иживео, оборио све изборне ре-
корде, немам више шта да дохватим на том 
небу, али, то заједништво, потребно је Ср-
бији, и сваком човеку у њој.

Зато што од наше могућности да пре-
познамо заједнички циљ, и да уложимо 
у њега заједнички напор, да поднесемо 
исту такву, заједничку, жртву, зависи, али 
буквално, и да ли ће нам не само будућ-
ност бити заједничка, него и да ли ћемо је 
уопште и имати. Подељена и интересима 
раздробљена Србија не може да стигне 
нигде. Распарчана амбицијама, размеђена 
сујетама, посвађана око идеологије, вере, 
партије, нације, клуба, ова земља, и свака 

земља, не ради ништа друго него потписује 
вечни акт о томе да је заувек мала, заувек 
и у сваком погледу сиромашна, и заувек 
ослобођена било какве наде у боље сутра.

Нема слободе, у поделама. Нема на-
претка, у свађама. Нема циља, у измаглици 
сукоба, нема резултата без међусобног по-
штовања. Не види се, не може да се препо-
зна, нејасан је и, самим тим, недостижан. И 

моја је дужност, једна од првих, да то ка-
жем. Баш као што ми је дужност да кажем и 
много теже ствари, и да чујем, све оне које 
нису добре по мене.

Уосталом, слобода и јесте, по Џорџу Ор-
велу, ништа друго него могућност да љу-
дима кажеш и оно што не желе да чују. И 
то је један од принципа којих ћу се држати. 
Зато што он омогућава наставак процеса 
који смо започели пре неколико година, и 
који је донео прве и озбиљне резултате.

Рекли смо истину, без обзира на то што 
толико њих није хтело да је чује, и поче-
ли смо да се мењамо. Да мењамо себе, и 

да мењамо Србију. Признали смо да нис-
мо никакав изабрани народ, да нисмо ни 
највећи ни најпаметнији, да не живимо ни 
на каквом небу, већ овде, у нашој Србији, и 
да ће нам, у њој, бити управо онако, како 
смо заслужили, својим радом.

Престали смо да чекамо, почели смо да 
тражимо. Престали смо да се правдамо, 
почели смо да прихватамо одговорност. 

Престали смо да се кријемо, поче-
ли смо да излазимо на црту, сваком 
изазову. Престали смо да тражимо 
кривце и изговоре, почели смо да 
откривамо грешке у нама. Преста-
ли смо да се надамо да ће нам неко 
нешто дати, почели смо да верује-
мо да можемо да створимо. Прес-
тали смо да верујемо у смрт и рат, 
почели смо да верујемо у живот и у 
тежак рад. И, на крају, престали смо 
да се молимо, било коме за мрвице, 
али смо почели да верујемо, у себе, 
и у Србију. И на свему томе, на тој 
промени, изградили смо темељ соп-
ствене будућности, и будућности 
ове земље.

На том темељу, намеравам, зајед-
но са Владом Србије, да наставим да 
градим. Да дижем, заједно са свима 

у Србији, спрат по спрат, степеник 
по степеник, плочу по плочу, без жеље 
да ту грађевину икада завршим, већ да је 
само подигнем довољно високо, довољно 
стабилно, да други, после мене, после нас, 
могу да оду у неслућене висине. И врло 
сам свестан, шта ми је потребно, шта је 
потребно нама, да обавимо тај ни најмање 
лак, ни краткотрајан задатак. А потребно 
нам је оно у шта се заклињао велики Томас 
Едисон: тежак рад, посвећеност и здрав 
разум. И потребно нам је да у свакој теш-
коћи, а многе су пред нама, тражимо оно 
што је у њима тражио Алберт Анштајн - 
прилику да успемо. И потребно нам је, и ту 

Полагању заклетве присуствовали су чланови 
породице председника Вучића - отац Анђелко, мајка 

Ангелина, син Данило и ћерка Милица

Александар Вучић заклетву је положио држећи десну руку на Уставу Србије, 
који је посебно израђен за ову прилику и који му је дала председница Уставног 

суда, Весна Илић Прелић, и на Мирослављевом јеванђељу, најстаријем 
сачуваном српском ћириличком рукопису

Обраћање грађанима 
пре свечаног чина 

полагања заклетве

У ЖИЖИ
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У ЖИЖИ

ћу престати са цитатима, да, по-
пут Томаса Џеферсона, верујемо 
у срећу, али и да, као и он, знамо 
да ње увек буде више, уколико 
још више и теже радимо.

То је кључ за врата наше бу-
дућности. Врло прост, ако си 
спреман да га узмеш у руке и 
окренеш у правом смеру. Тежак 
рад, посвећеност том тешком 
раду, здрав разум који нам го-
вори да се прилике крију у 
препрекама које су пред нама, и 
срећа коју заслужујемо, осваја-
мо, својим тешким и непрестаним 
радом. И када прихватимо то, та 
проста правила, моћи ћемо да 
решимо све задатке који су пред 
нама, а чији је број и те како велик.

Мир - стални, стабилни, пло-
доносни мир, у Србији и у целом 
региону, свакако је први од њих. 
И радићу на њему, разговараћу 
са сваким, нудићу решења, ин-
систираћу на дијалогу и компро-
мису, јер дубоко верујем да је он 
основа сваког напретка, сваког 
успешног посла, и безбедне бу-
дућности. Дакле, мир и стабил-
ност, за многе излизане речи без 
стварног и животног значења, јесу и биће 
срж мог будућег политичког деловања. Да 
бисмо успели да сачувамо себе, морамо да 
разговарамо са свима, али и да јачамо своје 
одбрамбене капацитете, јер само тако, мо-
жемо да сачувамо земљу од оних који нам 
свакодневно прете, јавно и отворено, али 
и тихо и прикривено. Србија је независна 
и суверена земља, баш таква и само таква 
Србија може бити на понос свим њеним 
грађанима. Уосталом, слобода је вредност 
коју су наши грађани увек стављали на нај-
виши пиједестал.

Због те и такве, љубљене слободе, Ср-
бија жели сама да гради и обезбеђује своју 
одбрану, своје границе, земљу, ваздух и 
воду. Зато, не желимо да улазимо у војне 
алијансе и пактове и учествујемо у ак-
цијама против неких других народа и 
држава, као што су неки од њих учест-
вовали у агресији на нашу Србију. Же-
лимо да будемо своји на своме, да има-
мо добро опремљену и модерну армију, 
српску војску, која може и зна да сачува и 
одбрани оно што је наше. Ми туђе нећемо, 
али своје никоме нећемо дати. И бићемо 
јаки, довољно јаки да то можемо и да учи-
нимо. Политика војне неутралности биће 
политика коју ћу да штитим, али и сарадња 
са свима чији део не желимо да будемо, 
али имамо обавезу да градимо другачије 
и боље односе. Такође, верујем да је читав 
овај регион један велики систем спојених 
судова, и судбина, и да нама, у Србији, не 
може да буде добро, уколико било коме, 
око нас, буде лоше.

Ми, сви заједно, не можемо много тога 
да нађемо, осим пријатеља, у великом све-
ту, одавно одређеном, подељеном и ус-
тројеном, али, зато, много тога можемо да 

нађемо овде, на тржишту од више од два-
десет милиона људи, чија величина се и 
крије у њиховој различитости. Можемо да 
се повежемо, да изградимо мостове и пу-
теве између нас, да створимо радна места, 
повећамо размену, учимо једни од других, 
доведемо инвестиције. Можемо, уз тешак 
рад, здрав разум и срећу коју сами освоји-
мо, да створимо регион у којем су разлике 
предност, а не основ за сукобе. Можемо да 
се, радећи и повезујући се, коначно разу-
мемо, да схватимо колико зависимо једни 
од других, и да, створимо ону врсту будућ-
ности у којој основ наших односа, никада 
више, неће бити страх и зазор, због којих 
смо се, толико пута у историји, хватали 
оружја, уместо да се ухватимо посла.

И то ће бити моја основна порука, свима 

око нас. Хајде да стварамо послове, зато 
што послови стварају нас, и стварају децу, 
и пружају, онда, свима, нову шансу, за још 
више послова, и још више деце. Доста смо 
се сахрањивали по Балкану, време је да се 
рађамо.

Чуваћу интегритет Србије, али ћу увек при-
хватати разговоре са косовским Албанцима, 
јер тиме штитимо наше Србе и тиме чувамо  
бранимо мир. Боље је да мени буде тешко, да 
се понекад осећам и пониженим, али је много 
важније да Србија не буде унижена и да људи 
у нашој земљи имају мир и спокој.

Доста смо давали смрти, време је да 
дамо живот, животу. Доста, готово све, сви 
заједно, на западном Балкану смо поруши-
ли, време је да изградимо. Доста смо, сви 
заједно, били жртве, сопствених страхова, 

време је да будемо хероји, бу-
дућности у коју верујемо. И 
управо то, те поруке, јесу про-
грам са којим ћу кренути по 
региону, тражећи нову шансу, 
за све нас који овде живимо.

И нећу то радити зато што 
Србија од било кога страхује, 
него, управо супротно, радићу 
то баш зато што смо сваки 
страх оставили иза себе. Зато 
хоћу и да отворимо унутрашњи 
дијалог по питању Kосова и 
Метохије, уз све наше разлике, 
без предрасуда, а поштујући 
Устав наше земље. Морамо да 
будемо отворени, да се осло-
бодимо митског приступа, али 

и олаког давања онога на шта 
имамо свако право. Наш унутрашњи дија-
лог, по том питању, можда је и важнији од 
оног којег треба да водимо са Албанцима.

Србија је озбиљна, јака држава, која 
може да се одбрани, која је посвећена 
својој слободи и својој сигурности, и која, 
управо зато, увек може, и хоће, да свакоме 
пружи руку, без страха шта ће се тој руци 
десити. Да, желимо да поправљамо односе 
са Хрватском, хоћемо даље да унапређује-
мо сарадњу и са Босном и Херцеговином, 
Албанијом, Црном Гором, Македонијом, 
али и Мађарском, Румунијом, Бугарском.

Ми не сумњамо ни у кога, али нека нико 
не сумња ни у нас. Ни у нашу посвећеност 
миру, ни у нашу спремност да се одбрани-

мо. Баш као што не треба да буде сумње 
ни у европски пут којем смо се посвети-
ли. И то није фраза, или успутна обавез-
на реченица коју су сви политичари на 

Балкану научили. Желимо да градимо 
демократско друштво и баш тај и такав тип 
друштва јесте основни разлог нашег упор-
ног и истрајног опстајања на европском 
путу. Наставићемо тај пут, не молећи ни-
кога ни за шта, али чврсто верујући у себе 
и реформе које можемо и морамо да ура-
димо. Опет, не због Европе, већ због нас.

Већ много година оптужују нас да неће-
мо моћи да сачувамо своје јасно и искрено 
пријатељство са Руском Федерацијом, али 
смо, и у најтежим условима, успели да одо-
лимо свим притисцима и тврдоглаво чувамо 
и градимо најбоље односе са руским наро-
дом и његовим државним руководством. Ту 
политику Србија ће следити и у будућности.

Ми се својим пријатествима поносимо, а 
нимало не стидимо.

Успели смо, у последњих неколико го-

дина, више него икада раније, 
да изградимо срдачне и веома 
топле пријатељске односе са Народном 
Републиком Kином. Помогли су нам пре-
узимањем смедеревске железаре, али и 
учешћем у бројним инфраструктурним и 
пројектима из области енергетике и рудар-
ства.

Успоставили смо нове односе са Ин-
дијом, унапредили са Јапаном и Јужном Kо-
рејом, а још много труда морамо да уложи-
мо у стратешко поправљање односа са Сје-
дињеним Америчким Државама. Онај ко не 
би градио пријатељство са Америком, без 
обзира на наше разлике по питању Kосова 
и Метохије, чинио би велику грешку и на-
правио би огромну штету нашој Србији. То, 
свакако, нећу да учиним.

Ми хоћемо отворену, широку Србију, 
Србију за све, спремну на сарадњу, жељ-
ну рада и нових прилика, за нови рад. 
Хоћемо Србију различитих нација, које 
живе у миру и слози, хоћемо људе које 
нећемо препознавати само по њиховој 
вери, већ по поштењу и марљивости. 
Зато што је то и најбољи начин, пошто 
рад захтева правила, да уредимо своју 
земљу, да исправимо све оно што још 
нисмо исправили, да је начинимо удоб-
ном за сваког човека у њој.

И томе ћу се посебно посветити, и тра-
жићу и од Bладе и од Скупштине да убр-
зано наставе са реформама, од којих су 
оне у правосуђу вероватно најнеопход-
није, али никако и једине, и да, сви зајед-
но, наставимо са свакодневним промена-
ма, у сваком сегменту нашег јавног живо-
та, како би, у најскорије време, могли с 
правом и мирно да кажемо - ми, Србија, 
јесмо и Европа и свет, по сваком стан-

дарду који у Европи и савременом свету 
постоји.

Планирам да отворимо разговоре о ус-
тавним реформама. На то смо обавезани 
наставком нашег европског пута, али и 
унутрашњим потребама. До тих промена 
не можемо да дођемо без договора, без 
много разговора И расправа о ономе што 
би, можда по први пут, били наши стра-
тешки циљеви у будућности. У те разго-
воре биће неопходно да укључимо све 
друштвене чиниоце, од Академије наука, 
цивилног друштва, политичких странака. 
Уосталом, то је велики и важан циљ, а ако 
не успемо, и онако биће само још један од 
наших неуспеха да се сагласимо око кључ-
них државних питања.

Треба гледати право. Јер да се хтело 
гледати иза себе, добили бисмо очи на по-
тиљку. Треба љубити земљу деце своје, а 
не дедова својих. Јер част неће зависити 
од тога одакле долазимо, већ куда идемо. 
То је записао велики Бора Пекић , а ја ћу 
покушати, онолико колико будем могао, 
да пратим те његове истините и величан-
ствене речи.

То је, драги суграђани, поштовани народ-
ни посланици, посао који је пред нама, и 
којим намаравам да се бавим. Не плашим га 
се, јер, знате како кажу, нико се још у свом 
зноју није удавио, тако да могу мирно, и то 
и намеравам, поштено да се ознојим.

Уосталом, на то ме тера и историја. Пре 
осам стотина година, 1217. крунисањем 
Стефана Првовенчаног, Србија је поста-
ла међународно призната држава. Пре 
две стотине године, 1817, Србија је, после 
векова ропства, добила аутономију, и на-

правила први корак ка новој др-
жавности. Данас, 2017. године, 

вероватно се ништа тако велико и значај-
но није десило, осим једне ствари. Србија 
је добила председника који ће за њу да се 
бори, свим срцем свом снагом и енергијом.

Добијено је од народа, и у име народа и 
за народ. За народ, који ће за мене, њего-
вог председника, бити исти, и по правима и 
по шансама, и по могућностима да од мене 
тражи, да од мене захтева.

Желим да као председник Србије увек 
будем уз наш народ који живи у нашем 
окружењу, да увек будем уз Републику 
Српску, али и Србе у Црној Гори, Хрват-
ској, Македонији, Словенији и Румунији. 
Да помогнем очување храмова и мана-
стира српске цркве у свим тим земљама, 
јер само тамо где је Српска православна 
црква снажна, на простору бивше Југосла-
вије, наш народ успео је и могао да сачува 
своја огњишта.

Хоћу да се захвалим, на крају, нашем 
народу, свим нашим грађанима, на огро-
мној подршци, на нади и вери у другачију 
и бољу будућност, а после свега на одго-
ворности и помоћи да државне послове 
обављамо на најбољи начин.

И верујем да ћу, уз вашу помоћ, драги 
грађани Србије, умети да одговорим, на 
свако питање, и на сваки захтев, на сваки 
изазов који је преда мном. Зато што, а ре-
као је то Лао Це, то што те неко воли, даје 
ти снагу, а то што ти некога волиш, даје ти 
храброст.

А ја ову земљу, волим, изнад свега. И 
то ће ме чинити веома храбрим пред-
седником. Све остало, на мени је да за-
служим. Хвала вам на пажњи. Живела 
Србија!“.

На платоу испред Скупштине 
Србије и зграде Председништва 

Србије окупило се више од 17.000 
грађана који су поздрављали новог 

председника државе

Бивши председник Томислав Николић предао је новом 
председнику Александру Вучићу државни печат и стандарту

Нови председник Александар Вучић са досадашњим 
председником Томиславом Николићем и председницом 

Народне скупштине Мајом Гојковић

Смотра почасне чете припадника Гарде и три рода Војске Србије (копнене, 
РВ и ПВО и речне флотиле) испред зграде на Андрићевом венцу

ТРЕБА љУБИТИ ЗЕмљУ ДЕцЕ 
СВОЈЕ, А НЕ ДЕДОВА СВОЈИх
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- Под Вашим 
руководством 
Србија ће 
економски и 
политички још 

брже напредовати. Ви сте 
допринели добрим 
односима наше две земље 

(Ши Ђинпинг, 
председник Кине)

» - многе државе 
примећују да 
Србија и Кина 
имају специјалне 
везе и желе да 

достигну тај ниво у својим 
односима

(Ли Кећанг, 
премијер Кине)

» - Србија је, уз 
помоћ Кине, 
развила своју путну 
инфраструктуру 
у последњe две 

године више него 
у последњих 60 година

(Александар Вучић, 
премијер Србије)

»

Председник Владе 
Републике Ср-
бије, Александар 
Вучић, предводио 
је делегацију Ср-

бије која је боравила у посети 
Народној Републици Кини, од 
14. до 16. маја, и учествовала 
на Форуму „Један појас, један 
пут“ у Пекингу. Том приликом, 
премијер Вучић имао је и изу-
зетно важне, одвојене сусрете 
са председником НР Кине, Ши 
Ђинпингом, и премијером НР 
Кине, Ли Кећангом, као и са 
бројним светским државни-
цима. 

Председник Кине, Ши Ђин-
пинг, на почетку билатерал-

ног састанка, још једном је 
честитао премијеру Вучићу 
победу на председничким из-
борима.

„Под Вашим руководством 
Србија ће економски и поли-
тички још брже напредовати. 
Ви сте допринели добрим од-
носима наше две земље. Наша 
билатерална сарадња је на 
највишем нивоу. Спреман сам 
да радимо заједно на учвр-
шћивању односа и стратеш-
ког партнерства“, нагласио је 
председник Ши.

„Почаствовани смо могућ-
ношћу да присуствујемо Фо-
руму „Један појас, један пут“. 
Под Вашим покровитељством 

и сарадњом са Кином, успели 
смо да урадимо много“, иста-
као је премијер Вучић, оба-
вестио кинеског председника 
о резултатима рада Железаре 
„Смедерево“ и захвалио му се 
на помоћи око реализације 
тог споразума са компанијом 
„Хестил“.

„Нашу путну инфраструкту-
ру развили смо у последњe две 
године више него у последњих 
60, и то без Ваше помоћи ни-
када не бисмо успели. Подр-
жавамо политику једне Кине 
и увек можете да рачунате 
на Србију као на свог великог 
пријатеља“, нагласио је пре-
мијер Вучић.

Он је замолио 
председника Шија 
да помогне у ус-
постављању ди-
ректне авио-линије 
и око функциони-
сања РТБ „Бoр“, а 
обавестио га је и о 
напретку припрем-
них радова на из-
градњи пруге Бео-
град - Будимпешта. 
Председник Ши 
захвалио се на кон-
кретним предлози-
ма, нарочито из об-
ласти пољопривре-
де, авио-саобраћаја 
и енергетике, иста-

Председник Владе Републике 
Србије, Александар Вучић, 

предводио је државну делегацију 
Србије која је учествовала на 

Форуму за међународну сарадњу 
у Пекингу, а имао је и 

одвојене сусрете са председни-
ком и премијером НР Кине, 

Ши Ђинпингом и Ли Кећангом

кавши да су инфраструктур-
ни пројекти приоритет у са-
радњи.

Успостављање 
авио-линије 

Београд - Пекинг
У разговору са премијером 

НР Кине, Ли Кећангом, пре-
мијер Србије, Александар Ву-
чић, истакао је да је иниција-
тива „Један појас, један пут“ 
најзначајније место за реша-
вање, не само проблема путне, 
железничке и аеродромске 
инфраструктуре, већ пут којим 
се решава однос мира и будућ-
ности, где другачији народи и 
религије могу да се разумеју и 
живе заједно. 

„Србија је са великом ра-
дошћу прихватила учешће у 
пројекту „Један појас, један 
пут“. Много смо урадили и 

веома смо вам захвални за 
све што сте учинили по пи-
тању Железаре „Смедерево“, 
истакао је премијер Вучић, и 
позвао кинеског колегу да у 
децембру, током боравка у 
Мађарској на састанку CEEZ 
16+1, дође на границу Србије 
и Мађарске и да, заједно са 
мађарским премијером, Викто-
ром Орбаном, отвори радове 
на прузи Београд - Будим-
пешта.

„Ценимо што тако озбиљно 
посматрате однос са Кином. 
Србија и Кина су пријатељи 
који се ослањају и верују јед-
ни другима. Многе земље при-
мећују да Србија и Кина имају 
специјалне везе и желе да дос-
тигну тај ниво у својим одно-
сима“, истакао је премијер Ли, 
и захвалио се премијеру Ву-
чићу на позиву да присуствује 

почетку радова.
„Што се директне авио-ли-

није тиче, то је сада могуће, јер 
наша сарадња јача, тржишта 
су развијенија и размена људи 
је већа, тако да би тај лет био 
веома користан“, рекао је пре-
мијер Ли Кећанг, и истакао 
да, после победе премијера 
Вучића на председничким из-
борима, очекује још интензив-
нију сарадњу двеју земаља. 

Јачање 
економских веза

Председник Владе Србије, 
Александар Вучић, током Фо-
рума, састао се са и председ-
ником Руске Федерације, Вла-
димиром Путином, председ-
ником Белорусије, Александ-
ром Лукашенком, премијером 
Мађарске, Виктором Орбаном, 
премијером Грчке, Алексисом 

Ципрасом, премијер-
ком Пољске, Беатом 
Шидло, премијером 
Шпаније, Маријаном 
Рахојом, британским 
министром финансија, 
Филипом Хамондом, 
председником Светске 
банке Џимом Јонг Ки-
мом...  

Учествовао је и на 
свечаној вечери, коју 
приређује председник 
Ши Ђинпинг, на којој 
је нашој држави ука-
зана посебна почаст у 
виду пуштања песме 
„Тамо далеко“, а го-
ворио је и на Форуму 

„Један појас, један пут“ на је-
зеру Јенћи, у близини Пекинга. 
Српски премијер предложио је 
да се следећи Форум за међу-
народну сарадњу одржи у Ср-
бији, и истакао: 

„Доста смо урадили на би-
латералној сарадњи са нашим 
кинеским пријатељима. Са-
градили смо мост на Дунаву, 
градимо неколико пруга и 
ауто-путева са кинеским ком-
панијама, уз њихову техничку 
и финансијску подршку, међу 
којима је и пруга између Бео-
града и Будимпеште. Аеродо-
ром „Никола Тесла“ постао је 
најбрже растући аеродором у 
Европи. Очекујемо понуде из 
више земаља за концесију и 
надам се да ће тада везе бити 
још боље. Радимо и на модер-
низацији наших оптичких сис-
тема и надам се да ћемо имати 

и бољу железничку и путну 
инфраструктуру у правцу Со-
луна. Део смо Трансбалканске 
електроенергетске мреже, али 
потребно је да направимо ин-
терконектор између Србије и 
Бугарске, како бисмо добијали 
гас када Русија изгради гасо-
вод до Турске. Истовремено, 
имамо више пројеката са ЕУ 
за изградњу ауто-пута између 
Београда и Приштине. Ради-
мо све како би појачали наше 
везе“.

Након говора премијера Ср-
бије, кинески председник Ши 
Ђинпинг истакао је да Србија 
веома много полаже на инфра-
структурну сарадњу и да кон-
стантно напредује.

Србија и Кина још снажније у заједничке пројекте
РЕџЕП ТАЈИП ЕРДОгАН, председник Турске:
Србија је важна за мир и стабилност 

Западног Балкана

Председник Владе Србије, Александар Вучић, разговарао 
је у Пекингу и са председником Турске, Реџепом Тајипом Ер-
доганом, о економској, ситуацији у региону и заједничким 
инфраструктурним пројектима. Премијер Вучић изразио је 
задовољство због све већег интересовања турских инвес-
титора и ширења постојећих капацитета компанија које већ 
послују у Србији. 

„Србија је веома важна за мир и стабилност региона За-
падног Балкана, и иако немамо заједничке границе, сматра-
мо Србију суседом. Имамо веома добре односе, а надам се 
да ћемо сарадњу проширити на свим пољима“, истакао је 
председник Ердоган и позвао премијера Вучића да, одмах 
по преузимању председничке функције, посети Турску.

Премијер и изабрани председник Србије, Александар Вучић, са председником 
Кине Ши Ђинпингом (лево) и премијером Кине Ли Кећангом (десно)

Са председником Руске Федерације Владимиром Путином

Александар Вучић једини је лидер из региона који је 
учествовао на Форуму „Један појас, један пут“

Премијер и изабрани председник Србије Александар Вучић 
и премијер Грчке Алексис Ципрас (лево) и министар 
финансија Велике Британије Филип Хамонд (десно)
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ПОСЕТА НР КИНИ – ЕКОНОМСКА САРАДЊА

Премијер Алексан-
дар Вучић разго-
варао је у Пекингу 
са представници-
ма кинеских ком-

панија, међу којима су „Higer“, 
„Poly group“, „Huawei“... Трећег 
дана посете боравио је у граду 
Тангшан, где се састао са гу-
вернером провинције Хбеи, Су 
Ћином.

„Србија је искрени пријатељ 
Народне Републике Кине. Ду-
гујемо велику захвалност за 
оно што су провинција Хбеи 
и компанија Хестил учиниле 
за Железару Смедерево и за 
Србију“, рекао је премијер Ву-
чић, позвао гувернера Суа да 
посети Србију и предложио 
повезивање Војводине и про-
винције Хбеи.

Цитирајући кинеског пред-
седника Шија, премијер Вучић 
истакао је и да пројекат „Један 
појас, један пут“ није више сан 
и срећа само кинеског народа, 
већ срећа свих који се на том 
путу налазе и Србија ће учи-
нити све да допринесе развоју 

те иницијативе. Гувернер Су 
захвалио се премијеру Вучићу 
на подршци коју српска Влада 
пружа компанијама из Кине 
које послују у Србији.

„Као Влада провинције 
Хбеи, следимо циљ који је 
председник Си промовисао 
у инцијативи „Један појас, је-
дан пут“, а то је повезаност и 
глобална сарадња са нашим 
пријатељима. Србија је свео-
бухватни стратешки партнер 
Кине и налази се на путу сви-
ле “, истакао је гувернер Су, и 
нагласио да га радује успешна 
сарадња Железаре „Хестил“ и 
Железаре „Смедерево“.

Премијер Вучић је током 
боравка у Тангшану обишао и 
Железару „Хестил“, која је ку-
пила Железару „Смедерево“, 
где му је приређен спектекула-
ран дочек, са транспарентима 
исписаним ћирилицом и ње-
говим фотографијама, заста-
вицама, свечаним шпалиром 
- дочек који је по свечаности 
и срдачности превазишао и 
дочеке које су кинески лиде-

ри приређивали Јосипу Брозу 
Титу.

Електронске услуге
Председник српске Владе 

започео је посету НР Кини са-
станком са представницима 
компаније „CNTC“ са којима је 
разговарао о могућим инвес-
тицијама у Србији, пре свега о 
њиховој намери да учествују у 
давању необавезујућих понуда 
у процесу издавања концесије 
за Аеродром „Никола Тесла“ и 
интересовању за улагање у ин-
фраструктурне и друге пројек-
те у Србији, у вредности око 
пет милијарди долара.

Премијер Вучић присуство-
вао је потписивању Споразума 
о стратешком партнерству за 
развој информационе и кому-
никационе инфраструктуре у 
образовним институцијама, коју 
су потписали министар просве-
те Младен Шарчевић и пред-
ставник компаније „Huawei“.

„У ери дигитализације наша 
сарадња значи много за Србију. 
Компанија „Huawei” показала 

се као релевантан партнер Вла-
ди Србије и надамо се наставку 
наше успешне сарадње“, иста-
као је премијер Вучић.

Компанија „Huawei“ има 
180.000 запослених и годишње 
улаже 11 милијарди долара у 
центар за развој. Развој елек-
тронске управе један је од глав-
них приоритета Владе и Ми-
нистарства за државну управу и 
локлну самоуправу. Најважнији 
део је унапређење и повези-
вање регистара и електронске 
услуге за грађане и привреду.

„Huawei“ је Влади Србије 
представио и могућност са-
радње на успостављању „Г об-
лака“ (Government cloud), који 
би објединио инфраструктуру 
података и комуникације за 
све државне органе. Компанија 
ће радити и на развоју система 
„Safe and smart city“ у Србији.

Изградња 
инфраструктуре

Председник Владе Србије 
присуствовао је потписивању 
Меморандума о разумевању и 

Стижу нове кинеске инвестиције

Председник Владе Србије, Александар Вучић, разговарао 
је са представницима најважнијих и најмоћних кинеских 
компанија које су заинтересоване за сарадању са нашом државом

сарадњи на пројекту Београд - 
Јужни Јадран, деонице Прељи-
на - Пожега и Пожега - Бољаре, 
Меморандуму о разумевању и 
сарадњи на пројекту изградње 
брзе саобраћајнице државног 
пута Нови Сад - Рума и Прото-
кола о сарадњи на развоју Ки-
неско - српског индустријског 
парка између града Београда и 
компаније CBRC.

„Очекује нас изградња 
пруга, путева, мостова, а 
ваше компаније су се показа-
ле као природни савезник за 
изградњу путне инфраструк-
туре. Веома смо задовољни 
сарадњом. Пред нама су сада 
најтежи задаци који нам могу 
донети и најбоље резултате. 
Изградња пруге Београд - 
Будимпешта, коју је и пред-
седник Ши Ђинпинг означио 
као приоритетни задатак за 
иницијативу Један појас је-
дан пут, представљаће нови 
стандард за грађане наше 
земље”, истакао је премијер 
Вучић.

„Ваша Влада је врло ефи-
касна и увек је била велика 

подршка нашој компанији. 
Веома ценимо сарадњу са Ва-
шом земљом и надамо се да 
ћемо имати што више проје-
ката“, истакао је представник 
CBRC, господин Вен.

Меморандуме и протоколе 
потписали су потпредседница 
Владе и министарка за грађе-
винарство, саобраћај и инфра-
струкуру Зорана Михајловић, 
министар привреде Горан Кне-
жевић и градоначелник Бео-
града Синиша Мали.

Спас за РТБ „Бор” 
и сарадња 

са „Икарбусом“

Премијер Вучић разговарао 
је и са представницима ком-
паније „Heng Kang“, који су 
заинтересовани за улагање у 
авио и металну индустрију, тр-
говину медицинске опреме и 
приватизацију РТБ „Бор”.

Он је позвао представни-
ке компаније „Heng Kang“ да 
дођу у Србију и упознају се са 
могућностима улагања у ме-
дицински туризам и изградњу 

болница, и нагласио је да је за 
приватизацију РТБ „Бор“ др-
жава спремна да пружи велику 
подршку.

Спрски премијер Вучић 
састао се и са представници-
ма компаније „Higer“, која се 
бави производњом аутобуса 
и која је заинтересована за 
сарадњу са домаћим „Икар-
бусом“.

Аутобусе које би про-
изводили са „Икарбусом” 
извозили би на тржиште 
региона, нагласили су пред-
ставници компаније „Higer” 
истакавши да су српски 
радници добро обучени, а 
да фабрика „Икарбус” има 
капацитете за производњу 
ових аутобуса.

„Надамо се подршци Града 
Београда и Владе Србије за 
развој тржишта за наше ауто-
бусе“, закључили су представ-
ници „Higera“. Премијер Вучић 
је истакао да ће тржиште ре-
гиона Западног Балкана зна-
чајно расти и да ће заједнич-
ки пројекат имати довољно 
велико тржиште, а да је Влада 

спремна да га помогне субвен-
цијама.

Улагање у војну 
индустрију

Српска делегација, пред-
вођена премијером Вучићем, 
разговарала је у Пекингу и са 
представницима „Поли групе“ о 
војној индустрији, безбедносно 
информационим и градским ко-
муналним системима. Премијер 
је обавестио кинеску страну да 
је Влада Србије предложила 
Народној скупштини усвајање 
закона по којем ће бити доз-
вољено улагање иностраних 
компанија у нашу војну индус-
трију до 49 посто, што би треба-
ло да убрза напредак и поспеши 
модернизацију производње у 
сектору наменске индустрије.

Представници компаније 
„Poly group“ захвалили су се 
премијеру Вучићу на могућнос-
тима и подршци коју у Србији 
имају кинеске компаније и изра-
зили наду да ће њихова компа-
нија ускоро у пуном капацитету 
пословати у нашој земљи.

Потписивање уговора са представницима компаније „Huawei“ (лево) и CBRC (десно)

Ћирилица и плакати са ликом српског 
премијера: Свечани дочек Александра 

Вучића у Железари „Хестил“ у Тангшану

Састанци са представнцима кинеских компанија CNCT, Higer и Heng Kang

Састанак са Су Ћином, гувернером 
провинције Хбеи
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Протести на улицама Бе-
ограда и других градова 
Србије, након председ-

ничких избора, организова-
ни су од стране Демократске 
странке, изборних штабова 
Саше Јанковића и Вука Јере-
мића, и имају чисто политички 
карактер. Припремљени су 
много пре избора, с тим што су 
они који су доживели дебакл на 
председничким изборима гаји-
ли наду да ће остварити знат-
но боље изборне резултате, те 
да ће њихови протести имати 
смисла, каже за „СНС Инфор-
матор“ Александар Мартино-
вић, члан Председништва СНС 
и шеф Послничке групе СНС у 
Народној скупштини.

Према његовим речима, 
испоставило се да Алексан-
дар Вучић ужива апсолутну и 
безрезервну подршку огромне 
већине грађана Србије, па су 
се ови протести, тобоже сту-
дентски и спонтани, врло брзо 
показали као крајње бесмис-
лени, имајући у виду чиње-
ницу да је другопласирани 
на председничким изборима, 
Саша Јанковић, освојио мили-
он и по гласова мање у односу 
на Александра Вучића. Са дру-
ге стране, организатори ових 
протеста су некако морали да 
оправдају  новац који су доби-
ли из иностранства за рушење 
Александра Вучића, па су им 
ови протести послужили као 
добар изговор њиховим по-
литичким послодавцима да 
су оправдали, колико толико, 
уложена средства. Упркос аг-
ресивној кампањи коју су гото-
во сви председнички кандида-
ти водили против Александра 
Вучића, народ је препознао 
која је једина исправна поли-
тика за Србију, па су врло брзо 
организатори ових протеста 
испали смешни и неозбиљни. 

Како коментаришете то 
што је Бојан Пајтић на 
друштвеним мрежама пи-
сао захтеве које су демон-
странти затим истакли?
- То је доказ да су протести 

политички и да немају никакве 
везе са положајем студената, 
омладине и других категорија 
грађана у нашем друштву. 
Осим тога, Бојан Пајтић је по-
казао, по ко зна који пут, да је 
лицемер и кукавица, будући 
да са једне стране тврди да се 
повукао из политике, а са дру-
ге стране, са безбедне удаље-
ности од центра дешавања, на 

друштвеним мрежама пише 
захтеве у име оних који про-
тестују. 

Да ли је могуће да опози-
ција у Србији нема толико 
храбрости да сама стане 
испред протеста, већ мора 
да се заклања иза студе-
ната?
- Оно што се зове опози-

цијом у Србији представља 
слабу, неорганизовану и без-
идејну мешавину различитих 
политичких странака, удру-
жења грађана и самозваних 
покрета који у кампањи за 
председника Републике, сем 
мржње према Александру 
Вучићу и Српској напредној 
странци, нису изнели нијед-
ну политичку, економску, со-
цијалну и културну идеју, те 
због тога и не чуди што нису 
имали храбрости да јавно 
кажу да су они организатори 
ових протеста, већ су покуша-
ли да се сакрију иза студената. 

Како коментаришете то 
што су студенти одбили 
да дођу у Скупштину на 
позив Зорана Живковића?
- Изгледа да у Србији једино 

Зорану Живковићу није јасно 
да не представља никакав по-
литички фактор и да на његов 
позив нико нигде не жели да 
дође. Човек једноставно не 
може да се помири са чиње-
ницом да представља жалосну 
политичку прошлост.

Да ли је игде забележено 
да они који су освојили 
милион и по гласова мање 
од победника на фер и 
демократским изборима, 
излазе на улицу и покуша-
вају да промене изборну 
вољу грађана?
- Не, то нигде није забеле-

жено. Први пут се дешава да 
људи излазе на улицу, не због 
тога што избори нису били 
фер и демократски, већ због 
тога што су поједини грађани, 

односно председнички канди-
дати незадовољни изборним 
резултатима. То, у ствари, 
само показује да они који су 
убедљиво поражени на овим 
изборима немају ниједан дру-
ги аргумент у односу на из-
борни процес, сем потребе да 
плачу и кукају над својом туж-
ном политичком судбином. 

Колико је лицемерно то 
што су Вас напали опози-
циони лидери, који су се 
сами хвалили учешћем 
своје деце на протестима, 
када сте то поновили и по-
казали на ТВ?
- Пре свега, када је неко 

пунолетан и сам за себе твр-
ди да је члан неке странке и 
учествује на политичким про-
тестима онда он више није 
„дете“, него је актер поли-
тичког живота. Не знам зашто 
им смета када се јавно пока-
жу фотографије на којима се 
виде чланови породице опо-
зиционих лидера, када се они 
сами хвале њиховим учешћем 
на овим протестима? Тиме 
показују да су лицемери и ку-
кавице, јер немају храбрости 
да сами стану на чело демон-
страција, него се крију иза 
својих синова, брачних дру-
гова и чланова породице. По-
литички инструментализују 
сопствену децу, они који не-
мају храбрости да погледају 
народу и истини у очи. 

Да ли актуелни скупштин-
ски сазив данас осликава 
народну вољу? Колико би 
странака ушло у Народну 
скупштину да су овог про-
лећа били одржани и пар-
ламентарни избори?  
- Резултати избора за пред-

седника Републике показују 
да Александар Вучић и Срп-
ска напредна странка уживају 
подршку највећег дела бирач-
ког тела. Да су, уз председнич-
ке изборе, одржани и избори 
за Народну скупштину, многи 
„опозициони лидери“, попут 
Саше Радуловића, Бошка Об-
радовића, Војислава Шешеља 
и других, Народну скупштину 
би могли да виде само на теле-
визији. 

На питање чиме је ус-
пела толико да узне-
мири опозицију да 

данима тражи њену смену са 
чела парламента, Маја Гојко-
вић, чланица Председништва 
СНС и председница Народне 
скупштине, каже да је прави 
иницијатор предлога за њену 
смену Бојан Пајтић, који се 
последњи пут појавио у пар-
ламенту у августу 2016. го-
дине. 

- Он је написао те захтеве, 
објавио их на друштвеним 
мрежама, а онда су то пона-
вљали  посланици опозиције 
који су подржавали председ-
ничке кандидате Јанковића 
и Јеремића. Није суштина 
у захтевима, реч је о обе-
смишљавању демократије и 
начина избора председника 
државе, парламента, других 
институција. Уводи се прин-
цип да не важе два милиона 
гласова, него да улица одлу-
чује ко ће бити председник 
Србије. То одлучују грађани 
на изборима. Опозиција не 
зна ни како изгледа исправ-
на процедура, шта значи хи-
тан и редован поступак, као 
и то да је за њихов предлог 
да се моје разрешење уврсти 
у дневни ред седнице гласа-
ло само 13 посланика, мање 
од броја потписника ини-
цијативе. 

Да ли је Скупштина икада 
радила док су били у току 
председнички избори?
- Редовно заседање заказа-

ла сам за 1. март, чиме је по-
штован Устав Србије, а то се 
није догодило ни 2000. 2001, 
2003 и 2007. године, када је 
редовно заседање почињало 
у периоду од 27. марта до 22. 
маја. Слушала сам оптужбе да 
сам суспендовала Скупштину, 
а само сам радила у складу са 
Законом о Народној скупш-
тини и Пословником о раду: 
дала сам паузу на захтев де-

сет шефова посланичких 
група, јер се на колегијуму, 
пре почетка седнице, виде-
ло како ће она изгледати, 
што се и потврдило током  
седнице на којој се обра-
тила висока представни-

ца ЕУ за спољну политику и 
безбедност,Федерика Моге-
рини, када су Војислав Шешељ 
и Бошко Обрадовић, викањем 

и подизањем транспарената, 
започели кампању. Мени спо-
читавају они који су од 2000. 
до 2012. обесмислили рад пар-
ламента, они који су узели 50 
посланичких мандата ДСС-у и 
доделили ДС-у, па су их после 
одлуке суда вратили, тако да 
смо у једном тренутку имали 
више од 300 посланика... Гла-
сали су из Солуна, из Бодрума 
бирали гувернера НБЈ. Све то 
грађани вреднују, памте и зато 
неће да гласају за њих.

Да ли верујете да би На-
родна скупштина поно-
во могла да буде на мети 
хулигана који не презају 
ни од паљења, рушења и 
пљачкања?
- Имали смо седнице, а 

испред парламента су били 
протести. Неки од учесни-
ка долазили су и до улазних 
врата Скупштине. Током про-
теста, скулптура „Играли се 
коњи врани“, Томе Росандића, 
из 1938. године, оштећена је 
исписивањем графита. Апело-
вала сам на учеснике протеста 
да не уништавају споменике 
културе, који су, при томе, од 

велике историјске и културне 
вредности. Грађани могу да 
изразе своје ставове мирним 
протестима, Србија је демо-
кратска земља.

Каква је то диктатура, 
о којој прича опозиција, 
када у холу Народне 
скупштине конференцију 
држе људи који нису на-
родни посланици?
- О диктатури говоре они 

који сваки дан у медијима из-
носе најстрашније неистине 
на рачун Александра Вучића 
и нас, који га подржавамо. 
Тачно је да сам дозволила да 
се председнички кандидати 
Саша Јанковић и Вук Јеремић 
обрате новинарима у Народ-
ној скупштини, иако на то 

имају право само посланици, 
а и то обраћање су искорис-
тили за неосноване оптужбе 
и обмањивање јавности, у 
недостатку аргумената. Иза 
Александра Вучића и СНС 
стоје резултати. Само у 2016. 
години привукли смо више од 
две милијарде евра директних 
инвестиција, отворено је више 
од 55 нових фабрика, смање-
на је незапосленост са 26,1 
одсто на 13 одсто. Грађани 
су то препознали и оценили 
на председничким изборима, 
на којима је Вучић добио 40 
одсто гласова више од првог 
следећег кандидата.

Како подносите то што сте 
често на мети најбрутал-
нијих политичких и лич-
них напада?
- На мети најгорих напа-

да и увреда нисам само ја, 
већ пре свих, Александар Ву-
чић. Псовке и увреде не могу 
бити пријатне и прихватљиве 
ниједном нормалном и васпи-
таном човеку, па тако ни мени. 
Нажалост, у овом сазиву слу-
шала сам много и псовки и ув-
реда на свој рачун и на рачун 
колега из Посланичког клуба 
СНС. 

Како ћете заштитити 
достојанство Народне 
скупштине?
- У овом сазиву имамо гру-

пу посланика опозиционих 
странака који својим пона-
шањем често не поштују ни 
парламент,ни грађане који су 
их бирали, а пуна су им уста 
законитости и угледа парла-
мента. Достојанство парла-
мента брани се делима и тиме 
што нећете вређати и псовати 
колеге посланике. Апеловала 
сам на поједине посланике да 
не праве шоу, јер већина по-
сланика покушава озбиљно да 
се посвети раду, разматрању 
и доношењу закона, због чега 
су нас грађани и бирали.Тако 
су, на пример, изузетно важни 
закони из области здравства, 
остали у сенци покушаја дела 
опозиције да сваки дан при-
влачи пажњу оптужбама, свим 
и свачим, само не расправом о 
законима.

Председника Србије 
неће бирати улица

Опозиција 
обесмишљава 
демократију и 
жели да уведе 
принцип да не 
важи два милиона 
гласова грађана 
на демократским 
изборима

Протести су 
чисто политички

Фото: Ало

Протести на улицама Београда 
и других градова Србије, након 
председничких избора, 
организовани су од стране 
Демократске странке, изборних 

штабова Саше Јанковића и Вука Јеремића, 
и имају чисто политички карактер

»
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БЕОГРАД НА ВОДИ

Приликом обиласка градилишта Београда на 
води, премијер Александар Вучић најавио је 
тендер за нови симбол главног града, Кулу 

Београд. Како је рекао, њена изградња почеће већ 
у октобру.

„Неке радове почињемо, једну од најзеле-
нијих променада завршавамо за који дан. Про-
ширићемо је на доњи ниво до саме реке Саве и 
биће лепша од променаде у Тел Авиву, од оне у 
Ослу и сви ћемо да се поносимо”, рекао је пре-
мијер.

Према његовим речима, до априла следеће 
године људи који су купили станове и пословне 
просторе биће усељени у две куле које се гра-
де. Најавио је и почетак градње две нове згра-
де близнакиње - Парк поглед и Леп поглед. Ту 
ће бити и највећи шопинг мол у југоисточној Ев-
ропи, који само изнад земље треба да има 145 
хиљада квадрата.

„Покушаћемо да буде са оним испод земље већи 
од Дубаи мола. То ће привлачити људе, не само из 
Србије, већ из целог региона. Добићемо Београд у 
новом сјају, новој енергији, која ће привући и много 
већи број туриста“, најавио је премијер Вучић.

Почиње градња 
Куле Београд

Премијер Александар 
Вучић обишао је ра-
дове на изградњи мо-

ста Џемен До, код Владичног 
Хана, на Коридору 10, и до-
био обећање извођача ра-
дова да ће та деоница, дуга 
6,1 километар, бити завр-
шена до краја године. Мост 
се налази на деоници тунел 
Манајле-Владичин Хан, из-

градња се финансира из кре-
дита Светске банке, а радо-
ве изводи шпански конзор-
цијум „Азви-Рубау“. На њој 
има  седам мостова, а један 
од њих је и Џемен До,који је 
дуг око  500 метара.

„Задовољни смо како то 
брже и боље иде у односу на 
раније ситуације, после 140 
година премостићемо Грде-

личку клисуру“, рекао је Ву-
чић, и додао да има проблема 
у тунелима са одронима и ко-
синама.

Премијер Вучић присуство-
вао је и отварању пруге 
на деоници Винарце-Ђорђе-
во. Радови су завршени пре 
предвиђеног рока, њихова 
вредност је око 9,5 милиона 
долара, а радове на све три 

деонице, у вредности од 30,4 
милиона долара, изводила је 
компанија Руских државних 
железница, са домаћим по-
дизвођачима. Реконструиса-
на пруга Винарце-Ђорђево, на 
којој је брзина за возове по-
већана са 50 на 120 километа-
ра на сат, свечано је пуштена 
у саобраћај на железничкој 
станици Лесковац.

После 140 година 
премостићемо 

грделичку клисуру

Обилазак радова на изградњи моста Џемен До код Владичиног Хана

Отварање пруге на деоници Винарце – Ђорђево

Дићи мост, значи да нис-
мо дигли руке од себе и 
најближих, рекао је премијер 
Александар Вучић, након 
обиласка радова на мосту 
„Братољуб“, који спаја Љу-
бовију у Србији и Братунац 
у Републици Срспкој. Овај 
дванаести мост преко Дрине 
требало би да буде завршен 
до краја лета, а, обилазећи 

радове, на његовој средини 
симболично су се сусрели 
председник и премијер Ср-
бије, Томислав Николић и 
Александар Вучић, са пред-
седником и премијерком 
РС, Милорадом Додиком и 
Жељком Цвијановић.

„Зидови или мостови? Од-
говорити на то питање на реци 
Дрини, која спаја, а не раздваја 

Србију и Републику Српску, 
Србију и БиХ, и одговорити на 
прави начин највећи је доказ 
да смо у стању да положимо 
испит на којем су генерације 
падале“, рекао је Вучић, и 
нагласио да су мостови основ 
за пристојну везу, да се преко 
њих упознајемо и почињемо 
да схватамо колико смо једни 
другима потребни.

љУБОВИЈА „Братољуб” готов до краја лета



ИНТЕРВЈУ

Претходних месеци 
и дана, није било 
дана да не чујемо 
од опозиције како 
у Србији влада 

некаква страшна диктатура, а 
у тренутку док су то изговара-
ли, на улици су неки грађани 
сасвим отворено и слободно 
изражавали свој политички 
став, протествовали, шетали... 
Неки су носили увредљиве 
транспаренте, псовали власт, 
а неки су опет мислили да је 
прави тренутак да демолирају 
споменике културе и руше 
спомене на невине српске 
жртве на КиМ. Опозициони 
лидери утркивали су се ко 

ће на друштвеним мрежама 
поставити више слика са тзв. 
протеста против диктатуре. 
О свему томе редовно су из-
вештавали сви електронски 
медији, укључујући и јавни 
медијски сервис у ударном 
термину, писале су све нови-
не, неке веома острашћено и 
готово простачки навијачки. 
Центар Београда и неколи-
ко других градова потпуно је 
био затворен за саобраћај, а 
полиције готово да није било 
на улицама. 

Др Небојшу Стефановића,  
члана Председништва 
СНС и министра унутра-
шњих послова, питамо да 
ли тако изгледа држава у 
којој влада диктатура? 
- Управо они који се по-

зивају на владавину права, 
који говоре како се мора по-
штовати демократија, поку-
шавају на све начине да про-
мене недвосмислену вољу 
народа, који је дао убедљи-
ву подршку Александру 
Вучићу на председничким 
изборима. Нажалост, опо-
зиција очигледно не може 
и нема снага да се суочи са 
изборним резултатима. Зато 
и лажном причом о некак-
вој диктатури покушавају 
да оправдају пораз, који је 
искључиво последица тога 
што им грађани не верују. 
Народ је јасно рекао шта 
мисли тиме што је другопла-
сирани кандидат имао чак 

милион и по гласова мање 
од Александра Вучића. Упо-
зоравали смо и током из-
борне кампање да се спре-
мају протести, да појединци 
желе да наруше стабилност 
наше земље, јер су свесни да 
резултат неће бити онакав 
какав прижељкују. Желе да 

направе лошу атмосферу, да 
ствари решавају на улици, а 
не у институцијама, како то 
владавина права и демокра-
тија предвиђају. На поштују 
управо оно за шта се, тобо-
же, залажу. Међутим, прак-
са им се очигледно разли-
кује од теорије.

Како коментаришете и то 
што Полицијски синди-
кат Србије има више по-
литичке, него синдикал-
не захтеве. Шта се крије 
иза њихових излазака на 
улицу?
- Свима је апсолутно јасно 

да протести Полицијског син-
диката Србије имају искључи-
во политички караткер. Упра-
во то потврђују и захтеви које 
износе на својим скуповима, 
где се види да њима није ста-
ло до права и материјалног 
положаја полицајаца, већ су 
то тезе које им се диктирају 
из неког политичког центра. 
Ако председник синдиката 
својим члановима пошаље 
поруку „немојте да гласате 
за Александра Вучића, он је 
луцифер“, јасно је да он није 

синдикални лидер. Они то не 
раде само сад, већ су неколи-
ко месеци марионета одређе-
них политичара. Јер, да им је 
заиста стало до статуса при-
падника МУП-а, онда би сели 
за сто и проблеме решавали 
кроз дијалог. Као што је слу-

чај са највећим синдикатом у 
полицији НСП-ом, који на са-
станцима, који су често врло 
тешки, износе своје замерке и 
захтеве и трудимо се да неке 
ствари поправимо. Много смо 
тога заједнички урадили и 
тако поправили положај по-
лицајаца у Србији. Срећом, то 
већина запослених у МУП-у 
препознаје, зато се мали број 
полицајаца прикључио про-
тестима ПСС-а. 

Шта су грађани Србије 
показали да желе када су 
у огромном броју гласали 
за Александра Вучића и 
за његову политику?
- Показали су да желе ста-

билност, мир и бољи живот. 
Хоће извеснију будућност, 

већа примања, сигуран по-
сао, а то им може гарантова-
ти само Александар Вучић. 
Зато је његова победа била 
тако убедљива. Људи су пре-
познали напоран рад Вучића, 
претходних година, и његову 
одлучност у спречавању еко-

номског краха државе, после 
катастрофалне финансијске 
ситуације коју је оставила 
Демократска странка. Спасио 
је државу са руба пропасти, а 
сада, из године у годину, бе-
лежимо рекордни привредни 
раст и имамо здраву еконо-
мију. Имамо могућност и да 
повећамо плате и пензије, 
што и чинимо, а све на реал-
ним основама. Не на основу 
кредита и задуживања, како 
су радили наши претходници.

Колико је значаjна уло-
га полиције за  очување 
мира и стабилности, а са 
њима и економског прос-
перитета државе?
- Ниједан инвеститор није 

спреман да уложи новац и 

отвори нова радна места у 
држави која не може гаранто-
вати сигурност и безбедност. 
Нико није спреман да ризи-
кује свој капитал без јасних 
гаранција и показатеља да 
земља, у којој отвара своју 
фабрику или на други начин 
шири своје пословање, има 
пуну политичку стабилност. 
Управо зато, председник 
Александар Вучић инсисти-
ра на очувању стабилности 
и спречавању било каквих 
покушаја њеног нарушавања. 
Он позива на мир и сигур-
ност, не само у Србији, већ у 
читавом региону, јер зна да 
је то јако важно и за наш еко-
номски напредак. Морамо да 

схватимо да само зајед-
но можемо да учинимо 
да наши грађани и наше 
комшије из окружења 
живе боље.

Колико је тежак и сло-
жен посао министра 
полиције?

- Свакако одговор-
ност коју носи функција 
министра полиције није 
мала, а посао захтева 
ангажовање од најмање 
12 до 15 сати дневно. 
Не постоји слободан 
дан и неопходна је ве-
лика посвећеност како 
би се управљало сложе-
ним системом какав је 
Министарство унутра-
шњих послова. Међутим, 

пожртвовани рад се исплати. 
Полиција је прошле годи-
не имала рекордну заплену 
наркотика од четири тоне, 
смањили смо укупни кри-
минал за пет одсто, тачније, 
имали смо најмање кривич-
них дела у последњих 25 го-
дина. Захваљујући озбиљном 
и пожртвованом раду поли-
цајаца, смањили смо број раз-
бојништава за 22 одсто, број 
тешких крађа за 13 процена-
та, а крађе возила за 12 одсто. 
Упркос добрим резултатима, 
и даље нисам у потпуности 
задовољан, јер мислим да 
постоји још простора за по-
већање безбедности грађана 
Србије и на томе ћемо радити 
у наредном периоду.

Неће бити нарушавања стабилности Србије

- Ако председник синдиката 
својим члановима пошаље 
поруку „немојте да гласате за 
Александра Вучића, он је 
луцифер“, јасно је да он није 

синдикални лидер. То су марионете 
одређених политичара

»

- Ниједан инвеститор није 
спреман да уложи новац и 
отвори нова радна места 
у држави која не може 
гарантовати сигурност и 

безбедност. Управо зато, 
Александар Вучић инсистира на 
очувању стабилности

»

ДР НЕБОЈША 
СТЕФАНОВИЋ, 
члан 
Председништва СНС 
и министар унутрашњих 
послова
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Боља опрема и веће плате за полицију 
Колико је током Вашег 
министарског мандата 
уложено у опремање по-
лиције и обуку људства? 
Какви су Вам даљи пла-
нови?
- У претходне три годи-

не учинили смо много тога 
на побољшању положаја 
полицијских службеника, 
али и опреме коју свако-
дневно користе. Нажалост, 
доласком у Министарство 
унутрашњих послова нисам 
затекао баш сјајну ситу-

ацију. Имали смо дугове од 
неколико милијарди дина-
ра, како према запосленима 
на име неисплаћених путних 
трошкова, тако и за рачуне 
за телефон и струју. Зах-
ваљујући напорном раду, 
али и помоћи премијера и 
Владе Србије, успели смо да 
те дугове вратимо и много 
тога поправимо. После осам 
година, купили смо нове 
униформе полицајцима, на-
бавили смо и набавићемо 
још једну већу количину но-

вих патролних аутомобила, 
модернизовали смо више од 
40 борбених возила, а све у 
циљу боље заштите поли-
цајаца. Наравно, не мислим 
да је овим све решено, има-
мо још доста тога да ура-
димо, али ми је важно да је 
ситуација далеко боља него 
што је била. Наставићемо 
са побољшањем материјал-
но положаја полицајаца, 
колико већ ове године, по-
већањем плата, али и ула-
гањем у нову опрему. 

Братислав 
гашић на 
челу БИА

Члан Председништва СНС, 
Братислав Гашић, водиће 
убудуће Безбедносно - ин-
формативну агенцију, а тим 
поводом премијер и иза-
брани председник Србије, 
Александар Вучић, рекао је 
да је Гашић веома вредан, 
посвећен човек, одан својој 
држави, и да ће одлично оба-
вљати све задатке.

„И до сада сам радио све 
што је било у интересу Ср-
бије. Ово је понуда која се 
не одбија, биће ми част. То 
је једно од најодговорнијих 
места, када је реч о безбед-
ности земље. Уколико иза-
брани председник Вучић 
сматра да могу да помогнем 
када је реч о превентиви, али 
и борби против различитих 
безбедносних изазова, те-
роризма, наравно да понуду 
прихватам и да ћемо радити 
заједно“, рекао је Гашић.

Зоран Бабић 
води Коридоре 

Србије
Протекли ме-

сец обележило 
је постављење 
још једног члана 
Председништва 
СНС на челно 
место у стра-
тешки важном 
државном пре-
дузећу. Наиме, 
Влада Србије 
именовала је 
Зорана Бабића 
за вршиоца 
дужности ди-
ректора „Коридора Србије“.

ВЕСТИ
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ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Чланица Председни-
штва и Интернацио-
нални секретар СНС 

и министарка за европске 
интеграције, Јадранка Јок-
симовић, каже да је веома 
важно да Србија задржи 
динамику отварања погла-
вља и да уигран и уходан 
тим у Влади Републике 
Србије марљиво и пред-
видљиво предузима кораке 
важне за сам чин отварања 
поглавља.

- Урадили смо свој 
део посла како би већ 
на Међувладиној конфе-
ренцији у јуну, на Малти, 
отворили поглавље 29 о 
царинској унији и поглавље 
7 које је посвећено зашти-
ти интелектуалне својине. 
Поглавља ће бити отворе-
на онда када се о томе буде 
позитивно изјаснило свих 
28 држава чланица.

Да ли сте задовољни 
динамиком отварања 
поглавља?
- Задовољна сам начи-

ном на који приступамо 
послу, уз ограду да увек 
можемо да урадимо више 
и да нам је увек потребно 
квалитетних, образованих 
и обучених људи за посло-
ве европских интеграција. 
Била бих превише енту-
зијастична када бих рекла 
и да сам задовољна дина-

миком отварања 
поглавља. Та ди-
намика је солид-
на, а последњих 
годину дана ука-
зује и на извесну 
закономерност у 
предвидљивости 
отварања погла-
вља. Динамика 
отварања погла-
вља важна је за 
динамику рефор-
ми, а представља 

и важан мотивациони фак-
тор великог броја мојих ко-
лега који предано раде на 
европским интеграцијама 
Србије.

Шта грађани Србије 
конкретно добијају са 
усаглашавањем зако-
нодавства наше државе 
са законодавством ЕУ?
- Највећи број инвести-

ција долази из држава чла-
ница ЕУ. Разлог томе, у ве-
ликој мери, су реформе које 
је Влада предузела у про-
текле три године,управо 
водећи рачуна о подсти-
цајном оквиру за улагање 
и усклађивању са стандар-
дима ЕУ. Такав правни ок-
вир је предвидљив и веома 
добро познат инвститори-
ма са тржишта ЕУ. Зако-
нодавство ЕУ представља 
најсавременији правни и 
пословни оквир у свету, 
што за резултат има то да 
је ЕУ најразвијенија светска 
економија. Поред тога, за 

највећи број држава чла-
ница може се рећи да су 
гаранције владавини права 
и степену заштите људ-
ских права на највишем ни-
воу. Зато желимо да припа-
дамо том блоку. Србија је у 
значајној мери интегрисана 
у европске трговинске то-
кове.

У којим областима су до 
сада остварене највећи 
помаци и добробити за 
нашу земљу?
- Чланство у ЕУ не до-

лази као захтев било кога 
споља, већ је то стратешко 
опредељење наше Владе. 

То је истовремено сувере-
ни и слободни избор наших 
грађана који још увек цене 
да би такво опредељење 
највише користило на-
претку нашег друштва. 
Сматрам да је таква одлу-
ка рационална и да почива 
на неким од резултата које 
смо већ имали прилике да 
видимо. Највећи број но-
вих предузећа, за која наш 
грађани раде, долази из ЕУ. 
Са ЕУ се одвија две трећи-
не наше трговине. Све већи 
број наших студената и на-
учних радника учествује у 
пројектима и програмима 
размене са својим европ-
ским колегама. То је, по-
ред осталог, могуће јер за 
наше грађане нису потреб-
не визе. ЕУ и њене државе 
чланице су највећи развој-

ни партнер Владе Србије, 
са готово четири милијарде 
евра бесповратне помоћи 
у протеклих 15 година. У 
наше законе смо уградили 
највише европске стандар-
де заштите људских права. 
Томе тежимо и када је реч 
о социјалним, економским 
и потрошачким правима. 
У средишту европских ин-
теграција су човек и квали-
тетнији живот наших грађа-
на, и то је наша најважнија 
политика.

Како коментариште ре-
акцију Европске уније 
поводом позивања на 
стварање велике Алба-
није и дестабилизацију 
региона?
... Очекујемо, а то смо не-

давно и предочили амбаса-
дорима држава ЕУ,  да би 
Европска унија могла да се 
активније, више и конкрет-
није ангажује ради смири-
вања ситуације у региону. 
При том, не мислимо само 
на изјаве званичника, већ 
очекујемо да се предложе 
платформа и план за пре-
вазилажење тренутне ситу-
ације, посебно јер претње 
и негативне реакције могу 
бити шири, а не само наш, 
проблем. Учинићемо све да 
заштитимо сопствене инте-
ресе, посебно стабилност, 
која је наш национални ин-
терес, и спречимо дестаби-
лизацију региона. Желела 
бих да подсетим да негатив-
на реторика, која подрива 
стабилност и Србије, и реги-
она, не траје од јуче, и у так-
вим околностима неопхо-
дан је јасан план деловања 
европских партенера. Зала-
жемо се за наставак дијало-
га Београда и Приштине о 
нормализацији односа.

ЈАДРАНКА ЈОКСИмОВИЋ

ЕУ више да ради 
на смиривању 
ситуације у региону

- На међувладиној конференцији 
у јуну, на малти, очекујем 
отварање поглавља 29 о царинској 
унији и поглавље 7 о заштити ин-
телектуалне својине

»

У присуству званица из 
јавног, привредног и поли-
тичког живота и дипломат-
ског кора, посебно пред-
ставника домаћих и страних 
компанија и њихових послов-
них удружења, председник 
Владе АПВ, Игор Мировић, 
представио је Развојну аген-
цију Војводине и поручио да 
је ова нова институција један 

од кључних алата економског 
просперитета у Војводини 
за привлачење страних и до-
маћих инвестиција и подсти-
цање отварања нових фабри-
ка и радних места.

Председник Покрајинске 
владе, Игор Мировић об-
ратио се пред више од 200 
пољопривредних произвођа-
ча, који су потписали 214 уго-

вора за бесповратна средства 
из буџета АП Војводине, која 
су добили путем конкурса, а 
чија укупна вредност износи 
преко 306 милиона динара, 
поручујући да су управо они 
ослонац друштва и пољопри-
вреде у Војводини, а да је за-
датак државе да одржи село, 
и малог и средњег произвођа-
ча, што је учињено и кроз ове 

конкурсе.
Управа за капитална ула-

гања АП Војводине и компа-
нија „Siemens Healthcare“ из 
Београда, потписале су уговор 
о набавци три ангио-сале у 
вредности од 138,15 милиона 
динара, које ће у наредних 90 
дана бити испоручене болни-
цама у Суботици, Сомбору и 
Зрењанину.

Основана Развојна 
агенција Војводине

ВЕСТИ ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ

Србија ће бити боља за живот

Премијер Александар Ву-
чић саопштио је добру 
вест грађанима Србије: 

током 2017. године очекује нас 
повећање плата и пензија, које 
ће бити највеће до сада.

„Држава је у 
априлу била 
у суфициту и 
верујем да ће 
година бити за-
вршена у плусу. То ће 
крајем 2017. омогућити по-
већање плата у јавном сектору 
и пензија, али и боља примања 
у приватном сектору. Ове го-
дине ће буквално сви грађани 
осетити побољшање“, рекао је 
Вучић.

Према његовим речима, су-

фицит у прва четири месе-
ца 2017. године износио је 10,7 
милијарди динара, уместо, 
предвиђеног дефицита од 53,5 
милијарди, који је био дого-
в о - рен са ММФ, тако да 

имамо боље 
резултате за 
око 520 ми-
лиона евра.

„То је 
п о с т и г н у т о 

захваљујући одговор-
ности и озбиљности, не држа-
ве, него грађана који су пока-
зали да верују онима који не 
нуде лака решења, већ знају 
да се само тешким радом неш-
то може постићи“, поручио је 
премијер.

Импресивни резултати 
српске привреде

Сви грађани 
осетиће побољшање

Повећање плата и пензија највеће до сад

ммФ

ЕБРД

Шеф канцеларије 
ММФ, Себастијан Соса, 
рекао je да су резултати 
српске привре-
де, нарочито 
када је реч о 
фискалној кон-
с о л и д а ц и ј и , 
импресивни у 
последњих не-
колико година, и конста-
товао да је уложен вели-
ки напор како би се тај 
резултат постигао.

„Сада се види да фак-
тори раста могу да буду 
већи од 3-3,5 одсто у 

наредних не-
колико година, 
ако реализујете 
све реформе, 
подржите раст 
приватног сек-
тора и подржи-

те реформу државних 
предузећа, како би се 
унапредило пословно ок-
ружење“, рекао је Соса.

Директор Европске 
банке за обнову и раз-
вој у Србији, Данијел 
Берг, каже да је било на-
претка на макроеконом-
ском плану и пословној 
клими у нашој земљи и 
оценио да су инвестиције 

значајно порасле, што је 
добар знак.

„Све то иде у прилог 
томе да ће се кредитни 
рејтинг Србије побољша-
ти и да ће Србија постати 
привлачније место за рад 
и живот“, рекао је Берг.
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Срби на Косову и Метохији 
на изборе 11. јуна не излазе у 
шест колона, већ у једној која 
се зове Српска листа, изјавио 

је директор Канцеларије за 
КиМ, Марко Ђурић, и пору-
чио да ће Српска листа, уко-
лико буде нерегуларности 

на изборима, употребити сва 
средства која су им на распо-
лагању како би спречили по-
кушај злоупотребе.

Гувернер НБС, Јоргованка 
Табаковић, истакла је да је  

Србија пример земље у којој 
је забележено смањење и 
унутрашње, и спољне нерав-
нотеже, уз убрзање раста на 

2,8 одсто у 2016, док се ове и 
наредних година очекује даље 
убрзање. Она је истакла да је 
дефицит текућег рачуна до-
датно снижен у 2016. години, 
захваљујући снажном изво-

зу робе и услуга који је био у 
потпуности покривен прили-
вом по основу страних директ-
них инвестиција које су дос-
тигле 5,5 одсто БДП, по чему 
се Србија издвојила у региону. 

Табаковићева је додала да је 
од велике важности враћање 
поверења у локалну валуту и 
да је динарска штедња сада 
три пута већа у односу на 
2012. годину.

Председница Наро-
дне скупштине, Маја 

Гојковић, учествовала 
је на 17. Међународном 
Доха форуму, који раз-
матра теме међунаро-
дне сарадње, важности 

политичке и економске 
стабилности, политичке, 
економске, али и правне и 
хумане аспекте избеглич-
ког питања, где је имала 
сусрете са председником 
Саветодавног већа Држа-

ве Катар, Мохамедом бин 
Мубараком Ал- Кулаифи-
ем, и министром спољних 
послова, шеиком Мохаме-
дом бин Абдулрахманом 
бин Џасимом Ал-Танијем. 
Гојковић је истакла да су 

институције Србије на 
изазове избегличке кризе 
реаговале флексибилно 
и брзо, према највишим 
међународним стандарди-
ма и у сарадњи са међуна-
родним организацијама.

                НАРОДНА БАНКА  

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

НАРОДНА СКУПШТИНА

Три пута већа динарска штедња

ПОЛИЦИЈА

ПРИВРЕДА

ОДБРАНА

ПОЉОПРИВРЕДА

ПРАВДА

КиМ

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ СПОРТ И ОМЛАДИНА

ЗДРАВСТВО

ГРАЂЕВИНАРСТВО, САОБРАЋАЈ 
и ИНФРАСТРУКТУРА

Сарадња са Русијом
Министар Небојша Сте-

фановић боравио је у радној 
посети Русији, где се састао 
са секретаром Савета без-
бедности Руске Федерације, 
Николајем Патрушевим, о 
сарадњи две државе у супро-
тстављању тероризму, орга-
низованом криминалу и без-
бедносним изазовима. Сте-
фановић је истакао да МУП 
има добру сарадњу са без-
бедносним службама Руске 
Федерације и да је са Патру-
шевим разговарао и о угрожа-
вању безбедности и положају 

с р п с к о г 
н а р о д а 
на КиМ. 
„ Д о б и -
ли смо 
подршку 
Р у с и ј е 
у на-
стојањима да обезбедимо 
мир и стабилност и да се ре-
ализују договори попут фор-
мирања ЗСО и очува безбед-
ност српског народа, пре све-
га у деловима КиМ у којима 
немају потпуну безбедност“, 
нагласио је Стефановић.

Централна свечаност пово-
дом обележавања Дана побе-
де, Дана Војске Србије и Дана 
Европе одржана је у Центру 
за испитивање наоружања и 
војне опреме у Никинцима, уз 
присуство највишег државног 
и војног врха Србије. Била је 
то најграндиознија вежба у 
последњих неколико деценија 
на овим просторима. Војска 
Србије представила је ефектна 
дејства артиљеријским систе-
мима АЛАС, модернизованим 
„Огњем“, „Моравом“, „Нором“. 
Представљена су и дејства 

новом генерацијом 
стрељачког наору-
жања, модуларним 
и снајперским пу-
шкама, револверским баца-
чем граната и демонстрација 
гађања из борбених и терен-
ских возила „Милош“, „Лазар“, 
у неколико варијанти, затим 
дејства противавионског сис-
тема „Пасарс“, модернизова-
них тенкова и борбених возила 
пешадије. „Челик 2017“ пред-
ставио је и роботизовано вози-
ло - „Мали Милош“ на даљин-
ско управљање.

Представљање новог 
наоружања

Министар-
ка за ев-
ропске ин-
т е г р а ц и ј е , 
Ј а д р а н к а 
Јоксимовић, 
истакла је 
да би Србија 
до краја јуна 
могла да от-
вори још два 
преговарач-
ка поглавља 

са ЕУ, без обзира на то што 
напретка у поглављу 35, 
које се односи на дијалог 
Београда и Приштине нема 
последњих месеци, а који 
ће вероватно бити наста-
вљен тек на јесен због одр-
жавања избора на КиМ. Ми-
нистарка Јоксимовић каже 
да очекује да буду отворе-
на поглавља 29 (царинска 
унија) и 7 (право интелекту-
алне својине).

Министар Вања 
Удовичић каже да 
је стопа незапос-
лености младих 
смањена за 11 одсто 
током прошле годи-
не кроз подстицање 
запошљавања и са-
мозапошљавања. 
„Поносни смо што 
смо у протекле три 
године успели да 
подстакнемо запо-
шљавање 2.500 младих, који 
су кроз пројекте прошли прак-

су и стекли вештине. 
И ове године, у ок-
виру Фонда за мла-
де таленте, додеље-
не су стипендије нај-
бољим студентима 
и средњошколцима. 
Повећан је број сти-
пендија које је ми-
нистарство додели-
ло на 1.750, као и из-
нос стипендије које 
је са 25.000 повећан 

на 30.000 месечно“, истакао је 
Удовичић.

Министарство привреде рас-
писало је јавни позив за доделу 
бесповратних средстава у изно-
су од 557,72 милиона динара, 
у оквиру Програма подршке 
малим предузећима за набавку 
опреме у 2017. години. Ми-
нистар Горан Кнежевић каже да 

се Програм спроводи у сарадњи 
са Развојном агенцијом Србије 
и шест пословних банака и ли-
зинг компанија, а јавни позив ће 
бити отворен док се располо-
жива средства не утроше. Мала 
предузећа, која испуне услове 
предвиђене јавним позивом, 

могу добити средства до 25 
одсто нето вредности набавке 
производне опреме, пет одсто 
учешћа треба да обезбеде сами, 
а преосталих 70 одсто се обез-
беђује из кредита пословних 
банака или финансијског ли-
зинга.

Србија на Доха форуму

Србији је издата прва до-
звола за извоз јагњетине у 
Кину, коју је добила Индус-
трија меса „Ђурђевић“ из 
Пећинаца, а током јуна биће 
издато још осам дозвола. Ми-
нистар Недимовић каже да 
Влада Србије већ помаже раз-
вој сточарства и по грлу овце 
даје 7.000 динара, а за јагње 
2.000 динара, што су три пута 
веће субвенције него у земља-
ма окружења. „Желимо да 
оживимо и узгој друге стоке“, 

рекао је 
Н е д и -
мовић и 
додао да 
би дого-
вор о из-
возу говеђег меса требало да 
буде готов брзо, а свињског 
наредних месеци. Министар 
је навео и да држава ради на 
обнављању задруга, јер ће 
пољопривредници тако из-
бећи да квалитетне произво-
де продају јефтино.

Почео извоз 
јагњетине у Кину

Министарка Зорана Ми-
хајловић истакла је да 
грађевински радови на 
модернизацији пруге Бео-
град-Стара Пазова почињу 
у новембру, и да ће то бити 
први видљиви резултати 
споразума потписаних у 
Кини. Након реконструк-
ције, возови ће на тој де-
оници ићи брзином од 200 
километара на сат. Грађе-
вински радови ће почети 

у присуству 
п р е м и ј е р а 
Кине, нашег 
председника државе и пре-
мијера или председника 
Мађарске. Пре тога ће се, 
како каже, радити припре-
ма комерцијалног уговора 
за деоницу пута Прељи-
на - Пожега, која је веома 
важна, јер се у новембру 
завршава аутопут од Обре-
новца до Прељине.

модернизације пруге 
Београд – Стара Пазова

Министарка Нела 
Кубуровић рекла је у 
Скупштини да је из-
бор новог тужиоца 
за ратне злочине од 
изузетне важности 
за унапређење ре-
гионалне сарадње 
и испуњавање оба-
веза које је Србија 
преузела у оквиру 
преговарачког Пог-

лавља 23 с Европском унијом. 
Истакла је да ће пред новим 
тужиоцем за ратне злочине 

бити бројни изазови и велика 
одговорност. „Тужилаштво 
за ратне злочине треба да 
учини напоре на унапређењу 
унутрашње организације и 
унапређења ефикасности рада 
Тужилаштва”, рекла је Кубуро-
вић, и нагласила и да је избор 
осталих носиоца правосуд-
них функција, који су били на 
дневном реду седнице парла-
мента, значајан за борбу про-
тив корупције, која је приори-
тет Владе Србије и Министар-
ства правде.

Министар Златибор Лон-
чар рекао је да је о трошку 
Буџетског фонда до сада ле-
чено 55 деце у иностранству 
и да је послато 118 узорака 
на испитивање и успоста-
вљање дијагнозе. Од 2010. 
до 2014. године за лечење 
деце у иностранству држава 
је уложила 13,230 милиона 
евра, а од 2014. до 2017. го-
дине чак 34 милиона евра. 
Усвојен је Зојин закон након 
којег је 691 узорак послат 
на генетско или метаболич-

ко испитивање, 
захваљујући коме 
је 700 малишана 
добило дијагно-
зу на време. Зах-
ваљујући раду 
Фонда, у Србију 
долазе лекари из иностран-
ства који осим што лече бо-
лесну децу, едукују и српс-
ке лекаре. У овом тренутку 
одлучује се о два захтева за 
слање деце на лечење у ино-
странство и пет захтева за 
слање узорака.

Унапредити рад Тужилаштва 
за ратне злочине

Држава 55 деце послала 
на лечење у иностранство

Сви Срби уз Српску листу

Отварање поглавља 7 и 29 Смањена незапосленост 
младих

Подршка малим предузећима
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских 
одбора СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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1. УБ

градња 22 путна правца

Редакцији „СНС Информатора“ јавили су се представници Националног удру-
жења родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР) и реаговали на реченицу коју смо 
објавили у броју 48 (март 2017), констатацијом „да се могло закључити да је обеле-
жавање Светског дана деце оболеле рака на Убу организовано од стране ОО СНС 
Уб“. Чињеница је да су манифестацију организовали родитељи из НУРДОР-а, уз 
помоћ људи добре воље, волонтера и Општинске управе Уба. 

Наставља се одлична сарадња 
Општине Уб и Путева Србије, и до јуна 
ће бити изграђена 22 нова путна правца, 

од близу 15 километара. Завршено је ас-
фалтирање 2,8 километара у Вукони, 
Кожуару, Такову и Калиновцу. Све смо 
ближи отварању новог копа Радљево. 
Од укупно 240 хектара, откупљено је 
200 хектара земљишта, чиме је обез-
беђено минимум пет година експлоата-
ције угља. Започиње изградња урбаног 
насеља у Мургашу. Електропривреда 
Србије обновила је електромрежу у 
Слатини. Потписан је Меморандум о 
разумевању којим почињу припреме за 
изградњу Регионалне депоније „Кале-
нић“. КЈП „Ђунис“ обогатило је возни 
парк још једном комбинованом радном 
машином. Пољопривредна и саветодав-
на стручна служба Ваљево и локална 
самоуправа упознали су пољопривред-
нике са новим правилницима, мерама 
и подстицајима за пољопривреду. НСЗ 
одобрила је да „КЈП Ђунис“, у оквиру 
јавних радова, упосли 45 незапослених 
лица са евиденције те службе, од којих 
су двоје особе са инвалидитетом. Екс-
терна комисија Министарства просвете 
оценила је ПУ Уб највишом оценом.

Општина Аранђеловац 
је за 2017. годину опреде-
лила 25 милиона динара за 
аграр, што је највећа сума 
у последњих неколико де-
ценија. У протеклој години 
забележен је највећи раст 
садње воћа, са више од 
100 хектара нових засада. 
Настављена је реконструк-
ција парка Буковичке бање 
и започета градња тро-
тоара дуж Трешњевичког 
пута. У сарадњи са Вла-
дом Србије, у протеклих 
неколико година урађено 
је 100 километара локал-
них и 20 километара др-
жавних путева. Урађено је 
око 20 градских и сеоских 
улица, међу којима Ру-
дарска и Јасеничка улица, 
које нису рађене још од 
80-их година. Аранђело-
вац су посетили Зоран Ба-
бић, члан Председништва 
СНС, и Миленко Јованов, 
потпредседник Главног 
одбора СНС. Завршава се 
обнова цркве брвнаре у 
МЗ Даросава и археолош-
ког локалитета Дворине 
у МЗ Бања, а у центру се 
поставља дечије „Нивеа“ 
игралиште. Народни по-
сланик, Милосав Милоје-
вић, и председник Општи-
не, Бобан Радовић, обишли 
су радове на постављању 
асфалта у Ђурђевданској 
улици, у ромском насељу 
Јелинац. Обележен је Свет-

ски дан Рома, а Општи-
на организује бесплатне 
екскурзије за пензионере. 
Одржан је Први српски 
конгрес о шећерној боле-
сти код деце, у организа-
цији Удружења педијатара 
Србије и у сарадњи са Спе-
цијалном болницом „Бу-
ковичка бања“. У библио-
теци „Свети Сава“ промо-
висана је књига „Агапе“, а 
у Дому омладине трибина 
„Стоп насиљу“. Обележен 
је Светски дан књиге, а 
Народни музеј организо-
вао је изложбу о војводи 
Петру Бојовићу.

2. БАЧ
Унапређење електронске ефикасности
Бач је посетио амбасадор Норвешке, 

Арне Бјорнстад, а председник Општи-
не, Драган Сташевић, захвалио се Нор-
вешкој на донацији од 53.000 евра за 
пројекте унапређења енергетске ефи-
касности. Активисти МО Бач 1 и Бач 2 
уређивали су парк у Бачу, а активисти 
МО Бачко Ново Село водоводни парк. 
Чланови МО Вајска уређивали су парк 
у свом месту, а чланови МО Плавна 
двориште Ватрогасног дома. Општина 
Бач, и ове године, организовала је бес-
платан одлазак на Сајам пчеларства у 
Београду, а на трибини за пољопри-
вреднике говорио је министар Бра-
нислав Недимовић. У организацији 
Савеза проналазача и локалне самоу-
праве, одржани су први такмичарски 
Дани младих предузетника. Пијаца у 
Селенчи пресељена је на нову лока-
цију, а Општина је уредила простор. 
Набављено је 70 тона огревног бри-
кета за најугроженије становништво. 
У насељу Економија 3 постављена је 
улична расвета. Општина је пољочува-
рима уручила нове ГПС уређаје. Пово-
дом фестивала „Србија у ритму Евро-

пе“, Бач је посетио амбасадор Данске, 
Мортен Сковгард Хансен. Председник 
Сташевић уручио је уговоре предста-
вницима 32 удружења грађана и ор-
ганизација цивилног друштва, а исп-
ратио је пољопривреднике на Сајам 
пољопривреде у пољском Кјелцу. 
Покрајнски секретар за пољопривреду, 
Вук Радојевић, представио је пољопри-
вредницима могућности коришћења 
бесповратних средстава. Председник 
Владе АПВ, Игор Мировић, у новој 
хали у Индустријској зони, отворио је 
погон фабрике дрвне амбалаже „KSC 
Tectona“. Изградњу хале финансирали 
су Општина и Министарство привреде. 
Обезбеђена су два телевизора и два 
рачунара за Дом здравља, а за четири 
основне и за Пољопривредну школу 
рачунари са програмима за вођење 
пословних књига. Председник Сташе-
вић уручио је Пољопривредној школи 
донацију у виду семена соје, кукуруза 
и сунцокрета. У амбуланти у Бачком 
Новом Селу постављен је нов улазни 
портал, а родитељима беба уручена 
су бесплатна ауто-седишта. Потписан 
је уговор о реконструкцији водоводне 
мреже у Плавни и Бачком Новом Селу. 
Гости Општине били су представници 
СКГО, са којима је потписан Меморан-
дум о сарадњи у процесима јавно-при-
ватног партнерства.

4. ЖАБАљ
Поправка кошева и градња статива

3. АРАНЂЕЛОВАц
Велика обнова улица и путева

Чланови МО Ђурђе-
во направили су голове 
за рукомет и мали фудбал 
на спортским теренима у 
центру Ђурђева, а тренутно 

раде и на санацији кошева, 
са жељом да спорт у свом 
месту подигну на виши ниво 
и омогуће најмлађима да се 
здраво развијају.

5. ТРгОВИШТЕ
цвеће за суграђанке

Активисти ОО СНС Трговиште, пово-
дом Дана жена, организовали су штанд 
на коме су чланови и председник ОО, 
Ненад Крстић, делили страначки про-
мотивни материјал и цвеће дамама.

6. СЕНТА
Дружење са грађанима

Чланови ОО СНС Сента разговарали су са грађанима на штан-
довима на градској пијаци и испред самопослуге и записивали 
њихове предлоге који могу да допринесу бољем животу Сенћа-
на. Напредњаци су грађанима честитали и ускршње празнике.

7. ТРСТЕНИК
Асфалтирање путева

На поновљеним председничким изборима у 
изборној јединици 62 у Милутовцу, Александар 
Вучић добио је 89 одсто гласова. Завршено је ас-
фалтирање деонице регионалног пута кроз село 
Милутовац, у дужини од 650 метара и асфалти-
рање игралишта у ОШ „Раде Додић“. Трибину 
„Насиље у породици“ организовале су народне 
посланице др Драгана Баришић и Милена Турк.

8. ОПОВО 
Постављање 
гребаног асфалта

Александар Вучић је више 
него убедљиво победио на 
председничким изборима у 
Општини Опово са 67,37 од-
сто гласова. Након избора, 
ОО Покрета социјалиста у 
Опову приступио је СНС-у. 
Одржани су традиционални 
Овчарски дани у Сакулама, 
обављено је треће сузбијање 
ларви комараца и засађено 
је дрвеће око језера Гајгер. 
ПУ „Бамби“ организовала је 
традиционални маскенбал и 
дефиле малишана, а чланови 
Удружења „Лала“ излагали 
су на Сајму хортикултуре у 
Београду. Након набавке пар-
ковског мобилијара и јавне 
расвете, постављене су бе-
хатон плоче дуж тротоара, 
а наставља се уређење пе-
шачких стаза. Комесаријат за 
избеглице и Општина закљу-
чили су уговор о куповини 
сеоске куће са окућницом. На 
новоизграђеном спортском 
терену за рукомет и мали 
фудбал у Сакулама поставље-
на је висока ограда, голови 
и мреже. Урађен је паркинг 
испред Ловачког друштва 
„Ждрал“. Најмлађи атлети-
чари Атлетског клуба „Спар-
так“ добили су свлачионицу 
у оквиру зграде МЗ Баранда. 
Уређивани су атарски путеви, 
саниране дивље депоније и 
постављан гребани асфалт у 
Баранди и Сакулама. У Сефке-
рину су постављени бетонски 
електро-стубови. Реновиран 
је мини пич у Опову и поста-
вљен нови мини пич терен 
у Баранди, а на фудбалском 
терену у Сакулама заштитна 
ограда. Завршава се градња 
свлачионица и тоалета у СРЦ 
у Опову, а реновиран је и 
плафон Добровољног ватро-
гасног друштва у Сакулама. 
Одлуком Општинског већа, 
право на бесплатан цело-
дневни боравак у ПУ има за 
свако треће дете у породици. 
Потписан је уговор о сарадњи 
Општине и Баранда филма.

9. ВРАњЕ 
Помажемо комшијама

Чланови Савета за социјална 
питања ГО СНС Врање органи-
зовали су око 150 хуманитарних 
акција, обишли сва приградска 
насеља и поделили гумене чиз-
ме и кишне кабанице пољопри-
вредницима. Савет је реализовао 
и преко 30 хуманитарних акција, 
у сарадњи са ГО СНС Круше-
вац. Председник Савета, Ненад 
Милојевић, покренуо је акцију 
„Помозимо комшији“, у којој је 

комплетно адаптирана кућа са-
мохраном родитељу у Врању. 
Покренута је и акција у којој су 

уређени спортски терени у при-
градским насељеима, од поправ-
ке до фарбања мобилијара.

10. ПРИЈЕПОљЕ
хуманитарне акције

Председница Уније жена СНС Пријепоље, Сања 
Дивац, потпредседница Јадранка Терзић и чла-
ница Милица Грбовић посетиле су штанд Уније 
жена СНС у Прибоју и разговарале са грађанима, 
а затим су посетиле Центар за социјални рад у 

Прибоју и Прихватилишту за жртве породичног 
насиља донирале играчке, књиге, гардеробу, 
обућу и средства за хигијену. Заједно са дирек-
тором Зораном Полићем и народном посланицом 
Миланком Вукојичић, обишле и Дневни центар 
за старе. Чланице Уније жена организовале су и 
прикупљање гардеробе, хране, средстава за хи-
гијену и школског прибора за породицу Петрић 
у Звијезду.

Министар Бранислав Недимовић 
и др Зоран Тасић у Сакулама

Радови у МилутовцуДарко Глишић, 
председник 

Општине Уб

Новоизграђене 
свлачионице у СРЦ 

Опово

Савет за социјална питања организовао 
је 150 хуманитарних акција

Миленко Јованов у посети 
активистима ОО СНС 

Аранђеловац
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13. РАЧА
Уговори за две нове 
фабрике
Општина Рача потписала је са 

Савезом пчеларских организа-
ција Србије уговор за изградњу 
постројења за прикупљање, па-
ковање и пласман меда, а са ин-
веститором из Аустрије уговор за 
градњу фабрике за производњу 
монтажних кућа. На изборима за 
чланове Савета МЗ, у готово свим 
месним заједницама победили су 
кандидати СНС-а.

14. љИг 
Нова аутобуска линија
Министар Вања Удовичић по-

сетио је ОШ „Сава Керковић“ у 
Љигу и ОШ „Сестре Павловић“ у 
Белановици, којима је Влада Ср-
бије донирала спортску опрему. На 
иницијативу председника Општи-
не, Драгана Лазаревића, у сарадњи 
са руководством ОШ „Сава Керко-
вић“ и ПУ „Каја“, Предграг Вуковић 
Пеђолино извео је представу за 
децу. Активисти ОО СНС Љиг ор-
ганизују штандове, разговарају са 

суграђанима и деле промотивни 
материјал. Одржана је друга сед-
ница Савета Колубарског управног 
округа, а представници локалне са-
моуправе Љиг уложили су велике 
напоре да се успостави аутобуска 
линија Љиг-Мионица-Ваљево. 
Председник Лазаревић присуство-
вао је примопредаји стамбених 
објеката породицама Стојнић и 
Павловић у поплављеним селима 
Бранчић и Штавица. Организација 
АСБ, средствима ЕУ, финансирала 
је изградњу пет кућа, а Општина 
је обезбедила прикључке за струју, 
воду и канализацију. Председник 
Лазаревић и службеници локалне 
управе, који су учесници у пос-
тупку озакоњења, састали су се са 
председницима МЗ и договорили 
се да се странке код којих су уоче-
ни објекти без дозволе за градњу 
писмено обавештавају о састан-
цима који ће бити организовани у 
свим МЗ.

15. ЛАЈКОВАц
градња канализације
Дом здравља је организовао 

бесплатне лекарске прегледе по 

месним заједницама и бесплатне 
гинеколошке прегледе у просто-
ријама Дома здравља. Чланови 
ОО СНС Лајковац поклањали су 
суграђанкама руже поводом Дана 
жена, а на предизборној трибини 
говорили су Лепомир Ивковић 
и Тихомир Арсић. Државни се-
кретари Владимир Илић и Ненад 
Иванишевић одржали су радни 
састанак са руководством Општи-
не Лајковац, на којем је договоре-
на градња фекалне канализације 
и погона за пречишћавање от-
падних вода, у оквиру „Програма 
јачања социјалне инфраструктуре 
у општинама погођеним мигрант-
ском кризом“, који финансира 
Влада Немачке, преко Немачке 
развојне банке. ОО СНС Лајковац, 
у сарадњи са глумцима Сашом 

Пантићем и Пеђолином, органи-
зовао је представе за децу. Акти-
висти нашег ОО, заједно са пред-
седником ОО, Владом Костићем, 
и председником Општине, Ан-
дријом Живковићем, свакодневно 
су разговарали са суграђанима на 
штандовима. На председничким 
изборима, у Општини Лајковац 
је за Александра Вучића гласа-
ло 54,96 одсто грађана. Уручена 
су 63 ауто-седишта родитељима 
деце рођене у прошлој години из 
средстава од наплаћених казни 
за саобраћајне прекршаје. Отво-
рена је теретана у Хали спорто-
ва, опремљена професионалним 
справама. Под покровитељством 
Општине, Лајковац се и ове годи-
не представио на Сајму привреде 
западне Србије у Ваљеву. 

11. НОВИ САД 

Уклањање графита
Активисти МО Бистрица, Лиман 3, Адице 

и Телеп разговарали су са суграђанима на 
штандовима. Поводом Дана жена, активи-
сти МО Салајка, Подбара, Јаша Томић, Ка-
меница 1 и 2, Парагови, Ветерник 1 и Петро-
варадин 2 делили су руже суграђанкама. 
Активисти МО Петроварадин 1 и 3 дамама 
су уприличили пригодно славље, активи-
сти МО Адице организовали су забаву за 
пензионерке, а чланови МО Футог посе-
тили су штићенике Геронтолошког дома. 
После 30 година чекања, захваљујући за-
лагању Савета МЗ Салајка, Град Нови Сад 
поставио је нову јавну расвету на стадиону 
ОРК „Славија“ и на теретани у Граничар-
ској улици. Aктивисти МО Петроварадин 
1 и 3 освежили су мост у Улици Томе Ма-
ретића. Немачка фирма IGB Automotive је 
одржала „Дан каријере“ у просторијама МЗ 
Петроварадин, са циљем запошљавања 100 
нових радника у погону у Инђији. Активи-
сти Лимана 2 уклонили су графите са улаза 

у зграду и са трафостанице. Градоначелник 
Милош Вучевић, присуствовао је састан-
ку са делегацијом Комунистичке партије 
Кине, на челу са чланом Политбироа Цен-
тралног комитета, Џангом Чунсианом, који 
је уприличио председник Владе АПВ, Игор 
Мировић. Градоначелник Вучевић прекре-
чио је, заједно са антиграфитном једини-
цом ЈКП „Градско зеленило“, графит у Гим-
назијској улици који је позивао на угрожа-
вање безбедности државних функционера 
и чланова њихових породица. Градона-
челник Вучевић и покрајински секретар за 

здравство, Зоран Гојковић, присуствовали 
су отварању новог пункта Завода за хит-
ну медицинску помоћ у Клиничком центру 
Војводине. Грађани Новог Сада, на поно-
вљеним председничким изборима, на би-
рачком месту 178, МО Центар, показали су 
да народну вољу нико не може да угрози, 
убедљивом победом Александра Вучића са 
60 одсто гласова. МО Бегеч и руководство 
ФК „Бачка“ из Бегеча, започели су поста-
вљање заштитне ограде око фудбалског 
стадиона. Активисти МО Лиман 2 уредили 
су више зелених површина.

Машино позориште из Бе-
ограда, на позив Братислава 
Гашића, члана Председништва 
СНС, а у организацији ОО 
СНС Приштина, Липљан и Ко-
сово Поље, одиграло је девет 
представа за децу и девет мо-
нодрама за одрасле у селима 
централног Космета. Срђан 
Петковић, председник ОО 
СНС Липљан, захвалио се гос-
тима и најавио нове акције, а 
председник ОО СНС Пришти-
на, Љубинко Караџић, истакао 
је жељу СНС да побољша жи-
вот Срба на КиМ. У организа-
цији ОО СНС Липљан и МО 
Добротин, одржан је кошар-
кашки турнир 3/3, на којем 
је учествовало 10 екипа из 
Општине Грачаница, а омла-
дина МО Добротин уредила је 
спортски полигон.

16. ЛИПљАН 
Представе за децу и одрасле

12. НОВИ ПАЗАР 
Посета породици

ГО СНС Нови 
Пазар наставља 
са акцијом „По-
мозимо комшији“.  
Наши актитивисти 
посетили су пе-
точлану породицу 
из села Брђани, 
а сличне акције 
настављамо и у 
будућем периоду.

17. КРУШЕВАц

Брига о грађанима

ГO СНС Крушевац организо-
вао је поделу васкршњих јаја у 
центру града, чему је присуство-
вао и члан Председништва СНС, 
Братислав Гашић. Том приликом, 
обишли смо Дом за незбринуту 
децу „Јефимија“, Општу болни-
цу и Геронтолошки центар. Уочи 
Светског дана здравља, Савет за 
спорт и Савет за здравство подр-
жали су акцију у којој су грађане 
саветовали лекари и професори 
физичке културе. Члан Председ-
ништва СНС, Братислав Гашић, 
одржао је састанак са омладином 
и активистима ГО СНС Крушевац 
и захвалио им се на раду у кам-

пањи. Гашић је обишао Општу 
болницу и уручио донацију из 
личних и средстава у виду ћеба-
ди, униформи, мантила, јастуч-
ница, а Дому за незбринуту децу 
поклонио је мреже за кошарку 
и лопте. Активисти ГО делили 
су „СНС Информатор“ и извели 
перформанс испред Дома синди-
ката. Братислав Гашић обишао је 
клизиште на потезу Себечевац-
Дољане и локалне путеве Каме-
наре-Шашиловац и Падеж-Гло-
баре. У Хали спортова одржан је 
предизборни митинг коме је, по-
ред челника СНС и коалиционих 
партнера, присустововао и вели-

ки број чланова и симпатизера. 
Савет за здравство одржао је 
трибину поводом Националног 
дана борбе против рака дојке. 
Министар Владан Вукосавље-
вић посетио је ГО и разговарао 
са члановима Савета за културу, 
Савета за туризам и Савета за 
просвету.

Традиционално, на Дан жена, 
суграђанкама смо делили руже 
и саднице. Чланови Савета за 
спорт обишли су Стонотениски 
клуб „Напад“ и спортском опре-
мом даривали Предрага Пејића, 
најмлађег стонотенисера у клу-
бу. У сарадњи Савета за социјал-

на питања ГО СНС Врање са 
члановима Савета за комуналне 
делатности и ГО СНС Крушевац, 
организована је хуманитарна 
акција за социјално угрожене 
крушевачке породице. Народни 
посланици Расинског округа уру-
чили су рачунар одељењу ОШ 
„Брана Павловић“ у селу Љуба-
ва. У току су припремни радови 
за изградњу фабрике „Кромберг 
и Шуберт“. Братислав Гашић 
покренуо је акцију набавке и 
уградње лифта у кући Данила Јо-
ванова из Краљева, који је остао 
непокретан после саобраћајне 
несреће.

18. КОВИН
Пакети помоћи за угроже-
не породице
Уређењем Улице 7. јула, про-

мењен је изглед центра Ковина. 
Завршена је прва фаза реновирања 
Дома културе и асфлатирана је 
улица у центру Гаја. Наставаљено 
је уређење око нове зграде Хитне 
помоћи. Покрајински секретар за 
регионални развој, Огњен Бјелић, 
одржао је састанак са општинским 
руководством и председницом 
Општине, Сањом Петровић. Чла-
нице Уније жена Делиблато одне-
ле су пакет помоћи четворочланој 
породици. Чланице Уније жена Ба-
ваниште однеле су пакет помоћи 
трочланој породици и организо-

вале радионицу ручних радова, а 
активисткиње из Ковина одржале 
су ликовну радионицу. Активисти 
СНС обележили су Осми март у 
свим насељеним местима, а чланови 
Уније омладине делили су честитке 
суграђанкама. Чланице Уније жена 
Мраморак уручиле су пакет по-
моћи петочланој породици, а чла-
нице Уније жена Ковин поклониле 
су одећу и слаткише седмочланој 
породици, док су активисткиње 
Уније жена Гај помогле шесточла-
ну породицу. Удруженим снагама 
ФК Партизан Гај и МО Гај, уређен је 
фудбалски терен. Одржан је радни 
састанак општинског руководства 
са мештанима Делиблата. У склопу 
пројекта „Млади амбасадори“, Са-

вет за младе, у сарадњи са Првим 
МО и Општином, поставио је де-
чији парк иза Дома здравља.

21. БЕЧЕЈ 
Изградња канализације
Општина Бечеј је од Управе за 

капитална улагања АПВ добила 
38,6 милиона динара за обнову 
Доситејеве улице - реконструк-
цију саобраћајнице и водовода, 
изградњу канализације и топло-
вода, замену јавне расвете, сана-
цију тротоара и уређење зелених 
површина. У исто време, изградња 
канализационе мреже одвија се 
на четири локације. Средства су 

обезбеђена од Покрајинског се-
кретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство и Фонда 
за заштиту животне средине, а ве-
тар у леђа пројектима „Водокана-
ла“ дала је и локална самоуправа. 
Покрајинска посланица Слађана 
Јовановић покренула је иниција-
тиву за прикупљање средстава за 
обнову куће суграђанина Зденка 
Гранића. Захваљујући донацији 
Општине, на челу са Драганом 
Тошићем, осмогодишњи Немања 
Кељачки из Бачког Петровог Села, 
који је слеп од рођења, добио је 
специјалну таблу и геометријски 
прибор.

19. ЧАЧАК
Александар Вучић обишао привреднике

Председнички кандидат Александар Вучић одржао је предизбор-
ни скуп у Чачку, а пре тога је обишао „Чипсару“ и предузеће „Вел-
текс“, заједно са градоначелником Милуном Тодоровићем, народним 
послаником Остојом Мијаиловићем и члановима ГО. Министар Бра-
нислав Недимовић разговарао је са пољопривредницима. Активисти 
ГО СНС Чачак делили су „СНС Информатор“ на градском шеталишту 
и разговарали са суграђанима. Савет за здравство подржао је акцију 
превентивних прегледа старијих мештана Горње Горевнице. Дарин-
ка Ђуран, помоћница министра грађевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре, најавила је почетак друге фазе озакоњења бесправно 
изграђених објеката и похвалила Чачак за најбоље резултате у по-
пису ове имовине. Милан Стевановић говорио је младим члановима 
Странке о кампањи и имиџу политичара.

20. ШИД
Штандови и разговор са грађанима

Сваке среде и суботе, активисти ОО СНС Шид на штандовима 
разговарају са грађанима. Такође, радимо на озелењавању јавних 
површина и обилазимо социјално угрожене породице.

Игор Мировић и Милош Вучевић са Џангом 
Чунсианом, представником КП Кине

Кошаркашки турнир

Помоћ комшијама у Брђанима

Градоначелник Милош Вучевић 
укључио се у рад антиграфитне 

јединице Градског зеленила

Братислав Гашић са најмлађим Крушевљанима

Митинг СНС у Крушевцу
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22. ПРИБОЈ

Завршен попис нелегално саграђених објеката

31. КОВАЧИцА
хуманитарне акције

28. КИКИНДА 
Ускоро 80 нових радних места
Почела је пролећна акција 

пошумљавања Кикинде и окол-
них села. У организацији Уније 
младих, Савета за екологију и 
Четвртог МО, уређен је и по-
шумљен простор на улазу у 
Железнички нови ред. Вашар 
у Башаиду посетили су Вук Ра-
дојевић, покрајински секретар 
за пољопривреду, градоначел-
ник Павле Марков и Миленко 
Јованов, потпредседник Главног 
одбора СНС. Отворене су две 
педијатријске амбуланте на 
ободима града. Нови апарат 
за рендгенско снимање пуш-
тен је у рад у Општој болници, 
а Покрајински секретаријат за 
здравство донирао је око 10 
милиона динара. Француска 
компанија „Лебелиер“ почела је 
градњу нових погона, чиме ће 

се створити услови за отварање 
80 нових радних места. Могуће 
је и да италијанска „Калцедо-
нија“ овде отвори производни 
погон. Путеви Србије и Град 
Кикинда определили су више од 
240 милиона динара за реали-
зацију пет пројеката из домена 
путне инфраструктуре. Кикинду 
су посетили министар Младен 
Шарчевић и министар Владан 
Вукосављевић, који је посетио и 
Народну библиотеку „Јован По-
повић“, атеље „Тера“ и мањеж 
бивше касарне „Серво Михаљ“. 
Градоначелник Павле Марков 
уручио је беби опрему и столи-
це-хранилице родитељима беба 
рођених од новембра 2016. до 
краја фебруара 2017. године, а 
ову акцију Град релизује већ три 
године.

Почела је адап-
тација Здравс-
твене станице у 
Падини у циљу от-
варања одељења 
физикалне ме-
дицине. Почиње 
изградња јавних 
чесми у Падини 
и Идвору са пре-
чистачима који 
гарантују тростру-
ко квалитетнију 
воду. У Ковачици је одржан 
Караван наиве, а полумара-
тон отворио је председник 
Општине, Милан Гарашевић. 
Активисти свих МО делили 
су страначки материјал. Пе-
сничко вече посвећено Мики 

Антићу организовали су 
Дом културе, ЈКП „Рад“, МЗ 
Црепаја, Савет за културу и 
Унија жена Црепаја. Члани-
це МО Самош организовале 
су хуманитарну тортијаду 
како би се набавио апарат за 
кисеоник за амбуланту. Чла-

нице Уније жена МО Падина, 
уочи Осмог марта, поклони-
ле су каранфиле и слаткише 
женама у Дому за смештај 
одраслих у Падини. Активи-
сти МО Црепаја донирали су 
храну и одећу породици са 
четворо деце.

29. КОСЈЕРИЋ 
Лакше путовање преко Букова

Договорени су радови на рехабилитацији државног пута Косјерић-
Ваљево, чиме су уродили плодом напори председника Општине, Ми-
лијана Стојанића. Грађани ће за нешто више од годину дана имати 
потпуно реконструисану саобраћајницу која ће олакшати путовање 
преко Букова.

30. љУБОВИЈА
Подељено 31.000 садница шљиве

Дан цивилне заштите обележен је по-
сетом представника локалне самоуправе 
и Штаба за ванредне ситуације породици 
чију је кућу угрозило клизиште у Кутловцу. 
Општина Прибој, једна је од 20 првих, међу 
100 општина у Србији, које су завршиле 
попис незаконито изграђених објеката. 
Прибој ће бити домаћин 55. МОСИ игара 
2018. године, а министар Вања Удовичић 
посетио је наш град и обећао унапређење 
спортске инфраструктуре. Министар Го-
ран Кнежевић отворио је погон шпанске 
фирме „Рефиса“, која је први инвеститор 
у Слободној зони, доведен захваљујући 
сарадњи државе и локалне самоуправе. 
Деца из породица са евиденције Центра 
за социјални рад, њих 55, летоваће и ове 
године о трошку Општине. Заживела је 
идеја локалне самоуправе и Дома здравља 
о оживљавању теренских амбуланти у МЗ 
Саставци, Крајчиновићи и Кратово.

Општинска управа организо-
вала је поделу садница шљиве 
регистрованим пољопривред-
ним газдинствима, која добила 
субвенцију за ову грану воћар-
ства. Општина Љубовија учесто-
вала је са 70 одсто средстава, а 
остатак су финансирали власни-

ци пољопривредних газдинста-
ва. Укупно је подељено 30.290 
садница. „Ово је једна у низу 
акција Општинске управе у циљу 
стимулације и повећања ефи-
касности пољопривреде“, каже 
председник Општине, Милован 
Ковачевић.

34. НИШ 
Брига о најстаријим и најмлађим суграђанима

35. ВЛАДИЧИН хАН 
Нови домови за девет ромских породица

Чланови Савета за социјална 
питања, на челу са народном по-
сланицом Јеленом Жарић Кова-
чевић, Савета за младе и Савета 
пензионера ГО СНС Ниш, посе-
тили су Геронтолошки центар 

и са корисницима, уз пригодне 
поклоне, обележили Васкрс. По-
сланица Јелена Жарић Коваче-
вић обишла је и Пионирски дом, 
а подржала је и новоформирану 
Уније жена ОО СНС Медвеђа.

У оквиру програма помоћи ЕУ 
поплављеним подручјима, пред-
ставници немачке организације 
„Хелп“ и Општине уручили су 
кључеве нових домова корисни-
цима социјалног становања у на-

сељу Прекодолце. Девет ромских 
породица, чије су куће уништене 
због поплава и клизишта, пресе-
лиће се из контејнера у нове до-
мове, опремљене намештајем и 
белом техником.

32. ВРБАС
Акције у свим мО

Чланови ОО СНС Врбас дру-
жили су се са грађанима и дели-
ли страначки материјал. Зоран 
Ђорђевић, функционер СНС, раз-
говарао је са грађанима на Вели-
кој пијаци. Активисти МО Савино 
Село уређивали су зграду Дома 
културе, а у сарадњи са мештани-
ма Косанчића, насипали су шља-
ку испред кућа. Чланице Уније 
жена, у сарадњи са Саветом за 
спорт, организовале су рекре-
ацију за даме, а поклониле су и 
постељину гинекологији Опште 
болнице. Потпредседник Главног 
одбора СНС, Миленко Јованов, и 
председник Привременог органа 
Општине Врбас, Милан Глушац, 
поклањали су дамама руже. Чла-
нови Савета за спорт поклонили 
су лопте ФК „Будућност“ из Сави-
ног Села, а чланови Савета за об-
разовање уредили су игралиште 
у ОШ „20. октобар“. Поводом 

Дана борбе против рака дојке, 
чланице Уније жена посетиле су 
Дом здравља и уручиле поклон. 
Активисти МО Змајево уредили 
су стазу здравља поред Јегричке, 
МО Стари Врбас донирао је сад-
нице спортским удружењима, а 
активисти МО Змајево уредили 
су простор око Железничке ста-
нице. Активисти МО Бачко До-
бро Поље уређивали су простор 
око Ловачког дома и страначких 
просторија, док је Савет за пен-
зионере, у сарадњи са Саветом за 
здравство, организовао излет на 
Фрушку гору. Активисти МО Ста-
ри Врбас помогли су удружењу 
„Јоаким Киме Виславски“ да уре-
ди терене. Чланови Савета за 
националне мањине подржали су 
отварање библиотеке КУД „Кар-
пати“. Активисти МО Нови Врбас 
уређивали су дечије игралиште, 
чланови Савета за спорт донира-
ли су улазна врата за Шаховски 
клуб „Омладинац“ у Куцури, а 
чланице Уније жена организова-
ле су фарбање јаја.

36. ОСЕЧИНА 
Обнова школске 
зграде
Завршена је реконструкција згра-

де ОШ „Војвода Мишић” у Пецкој. 
„После 43 године од изградње и 
усељења, ово је прво реновирање 
школе. Захваљујући донацији KFW 
Немачке банке и учешћу локалне 
самоуправе, урађена је фасада са 
изолацијом и еколошка котларница. 
Замењена је столарија, електро, во-
доводна и санитарна мрежа. Урађе-
ни су подови, реконструисана ђачка 
кухиња и фискултурна сала, уз коју 
је дограђена теретана, и окречена је 
унутрашњост школе“, каже Слобо-
дан Тодорић, директор школе. Дра-
ган Алексић, председник Општине, 
најавио је пуну подршку да преу-
ређени школски објекти добију упо-
требну дозволу.

33. КАњИЖА
Дружење са грађанима

Чланови ОО СНС Кањижа организовали су штанд на којем су се 
држили са грађанима и делили фарбана јаја, промотивни странач-
ки материјал, чоколадна јаја и зечеве за најмлађе суграђане.

24. КРАљЕВО
Фабрика наменске индус-
трије
У Краљеву је одржан вели-

ки предизборни митинг СНС, 
на којем је говорио кандидат за 
председника Србије, Александар 

Вучић, и поручио да ће у наш град 
ускоро доћи фабрика наменске 
индустрије. „Увелико смо у пре-
говорима и за Моравски коридор, 
за изградњу аутопута Појате-
Прељина, да спојимо Краљево са 
Чачком, Трстеником, Крушевцем 

и Нишом. То ће значити и лакше 
довођење инвеститора“, истако је 
председник Вучић.

26. ПЕЋИНцИ
Подршка сточарима
У присуству мештана, пред-

ставника локалне самоуправе и 
руководства ОО СНС, на челу са 
повереником Милорадом Пан-
тићем, у Обрежу је отворено ново 
крило ОШ „Душан Вукасовић Ди-
оген“. Локална самоуправа фи-
нансирала је уређење, изградила 

топли вод до старог дела школе, 
уградила централно грејање на 
пелет и опремила информатички 
кабинет. На састанку са предста-
вницима Удружења сточара из 
Купинова и Обрежа, повереник 
Пантић рекао је да су апсолутно 
оправдани захтеви сточара да ЈП 
Војводинашуме престане да, из 
године у годину, смањује простор 
намењен за испашу стоке, у окви-
ру Специјалног резервата природе 
Обедска бара и најавио да ће их 
пећиначки одбор СНС подржати.

25. ВРШАц
Акције уређења

Министар Владан Вукосављевић похвалио је вршачке позоришне 
сцене, на српском и румунском језику, као и традиционалну мани-
фестацију Вино фест. Активисти МО Влајковац уређивали су околи-
ну зграде МЗ, парк, Дом културе и гробље. Активисти ГО СНС Вршац 
одазвали су се апелу Опште болнице и у Служби трансфузије добро-
вољно дали крв. Покрајински секретар за здравство, доц. др Зоран 
Гојковић, обишао је Специјалну болницу за неуропсихијатријске 
болести и Општу болницу, и најавио куповину најсавременијег рент-
ген уређаја. Чланице Уније жена учествовале су на трибини „Родна 
равноправност и спречавање дискриминације“, а Вршчанкама су 
поклониле представу „Незаборав“. Чланови Другог МО обележили 
су Светски дан шума и птица, засадили младо дрвеће и поставили 
кућице са храном за птице.

23. ЈАгОДИНА
Састанак са словачким инвеститорима

Председник Савета 
за подстицај и развој 
привреде и лидер јаго-
динских напредњака, 
Никола Радосављевић, 
угостио је привредну 
делегацију из Словач-
ке. Власник млекаре 
„Тами“, Микулас Бобек, 
рекао је да их је Ср-
бија привукла јер желе 
продор на тржиште 
Русије, а представник 
компаније која израђује намештај, Паво Стефа, нагласио је велике 
могућности заједничке сарадње српске и словачке привреде. Дого-
ворена је и узвратна посета српске делегације словачкој фабрици 
намештаја, која запошљава 600 радника.

27. ПЛАНДИШТЕ
Комплетна обнова школе
Чланице Уније 

жена организовале 
су Етно вече, а чла-
нови ОО СНС План-
диште и МО Барице 
обележили су Дан 
жена свечаношћу у 
Дому културе. Са-
вет за здравство, 
уз подршку лека-
ра из панчевачког 
ДЗ, подржао је ул-
тразвучне прегледе 
штитне жлезда и 
абдомена. ОО СНС 
Пландиште организовао је, по-
водом Ускрса, Етно сајам, на 
којем су били изложени тради-
ционални производи различитих 
националности. Одржана је смо-
тра фолклорног стваралаштва. 
ОО СНС Пландиште помогао је 
Удружењу грађана „Планадијум“ 
организацију Деветог сајма при-
вреде, пољопривреде и туризма. 
Председник Општине, Јован 
Репац, уручио награде за 19 нај-
бољих студената. Општина је 
од Канцеларије за јавна улагања 
добила донацију за адаптацију 

ОШ „Доситеј Обрадовић“. Горан 
Доневски, заменик председника 
Општине, у Влади Србије при-
мио је признање за допринос  
борби против сиве економије и 
награду, wi-fi зону са бесплатним 
интернетом  за Општину План-
диште, чији су грађани били на 
трећем месту у наградној игри 
„Узми рачун и победи“. Ангажо-
вано је 15 радника на програму 
јавних радова, коју реализују 
НСЗ и Општина. У оквиру Сајма 
привреде, пољопривреде и ту-
ризма, одржан је и Трећи сајам 
социјалног предузетништва.

Градоначелник Павле Марков 
уручује беби опрему

Министар Вања Удовичић посетио је Прибој и 
обећао унапређење спортске инфраструктуре
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Захвалио бих 
се свима који 
су на пред-
с е д н и ч к и м 
и з б о р и м а 

дали глас Александру 
Вучићу, а велики број 
гласова који је добио 
јесте потрвда његовог 
доброг рада и добре 
политике. Када има-
те преко два милиона 
гласова грађана, јас-
но је и да су велике 
обавезе пред вама. То 
је разлог више да сви 
заједно уложимо мак-
симум знања и труда 
да се поверење оп-
равда. Када освојите 
400.000 гласова више 
него сви кандидати 
заједно и када готово 
1,5 милиона гласова 
освојите више од дру-
гопласираног на избо-
рима, онда је јасна по-
рука кога народ жели 
да одучује о томе како 
ће Србија да иде на-
пред и како ће они да 
живе, каже Дарко Гли-
шић, председник Из-
вршног одбора Српс-
ке напредне странке, 
сумирајући резултате 
недавних избора. 

Колико су радили 
страначки одбори 
широм Србије? Да 
ли сте задовољни?
- Странка је радила 

много. Неки људи су 
давали максимум, чак 
и преко границе мак-
симума, себе су гурали 
до изнемоглости из-
гарајући у кампањи, а 
неки су све посматра-
ли са стране, мислећи 
да то нису избори за 
њихове локалне са-
моуправе и локалне 
функције. О томе ћемо 
разговарати у недеља-
ма и месецима испред 
нас. 

Да ли то значи да 
ће бити кадров-
ских промена?

- Свакако да 
ће бити кадров-
ских промена. 
Александар Ву-
чић је био кан-
дидат и у Краље-
ву, и у Ужицу, 
и у Нишу, и у 
Рековцу, и у 
М и л а н о в ц у . . . 
Драматично од-
ступање у ре-
зултатима у не-
ким општинама 
јасно говори да 
смо имали људе 
који су на локалу 
унизили квали-
тет нашег кан-
дидата својим 
лошим пона-
шањем.

Какав резул-
тат су оства-
рили одбори 
који су ре-
конструиса-
ни након Ва-
шег доласка 
на место председ-
ника ИО СНС?
- Тамо где смо по-

сао привели крају и 
нашли адекватне за-
мене, јасно се види 
резултат. Од одбора у 
Рачи, па редом. Види 
се где смо имали 40 
одсто, а сада имамо 
70 одсто. То говори да 
су ти потези били до-
бри и да морамо да их 
вучемо и сад. Одбори 
који неактивношћу, 
лошим и неквалитет-
ним радом чине да 

наша републичка лис-
та и наш председнич-
ки кандидат освајају 
драматично мање 
него у другим среди-
нама, треба да буду 
распуштени. Ако има-
мо градоначелника и 
председника општи-
не, а у тој општини 
смо имали 40 одсто, 
јасно је да он није до-
бро радио или да се 
није довољно ангажо-
вао. Не аболира га ни 
то што се није довољ-
но ангажовао, јер је 
на то место дошао као 

кандидат Александра 
Вучића. Дакле, биће 
кадровских промена 
током лета. Пажљиво 
анализирамо, неко-
лико пута меримо, а 
онда ћемо се консул-
товати и донети од-
луку.  

Да ли бисте иста-
кли неке одборе по 
раду и резултати-
ма?
- Волео бих да пох-

валим Општински од-
бор у Оџацима који 
је забележио сјајан 
резултат на председ-

ничким изборима, а 
затим га је потврдио 
и на локалним избо-
рима три недеље кас-
није. То је доказ да са 
истим жаром раде и 
за себе, и за сваког у 
Странци. У Војводини 
су то Пећинци, Инђија, 
Сремска Митровица, 
Кикинда, Апатин... Ко-
цељева је стандардно 
добра са готово 80 
одсто освојених гла-
сова, као и Жагубица. 
Од великих градова 
убедљив је Крушевац, 
што је доказ да се тамо 
добро ради. Ако неко 
каже да је лако у малој 
средини остварити до-
бар резултат, у граду 
који има стотине хиља-
да становника није 
лако освојити ни 30-40 
одсто, а камоли преко 
60 одсто. То је резул-
тат искључиво великог 
рада. Расински округ 
је био међу најбољи-
ма, јер су све општине 
имале преко 60 одсто.  

Биће кадровских промена током лета

Сви напори се забораве, 
када се види резултат

Колико је тешко бити председник ИО СНС? Како је 
изгледао један Ваш дан у кампањи? 

- Био је дугачак. Кампању сам добро поднео, али уз лекарску помоћ. 
Данак је узело то што сам радио по читав дан, али увек истичем да ову 
Странку волим, да верујем Александру Вучићу, да имам велику моралну 
обавезу према њему и да не желим да га разочарам ниједним изгубљеним 
даном. Напорно јесте, али све се брзо заборави када се погледа резултат. 
Овај посао планирам да радим докле год будем имао његово поверење.

Одличан резултат 
остварен је и на Ко-
сову и метохији...
- Људи на КиМ нај-

боље знају ко штити 
њихове и интересе и ко 
на најбољи начин пов-
лачи потезе како би они 
живели што безбедније 
и имали перспективу. 
То су видели у Алексан-
дру Вучићу и зато су га 
наградили са плебис-
цитарном подршком. 
Народ каже, ако коза 
лаже, рог не лаже. Они 
најбоље знају ко се за 
њих бори и тако су и 
гласали, и 80 одсто 
подршке дали Алексан-
дру Вучићу. 

Како видите то што 
су председнички из-
бори, који су били 
поновљени на не-
колико бирачких 
места, показали још 
већу подршку грађа-
на Александру Ву-
чићу него 2. априла?
- Не можете народ да 

преварите. Људи виде 
да је неко освојио не-
вероватан број гласова, 
а виде да се нико од 
тих веселника, који се 
жале на нерегуларност 
избора, није жалио у 
записник, нити је имао 
било какву примедбу на 
бирачком месту. Виде 
да није било никаквих 
нерегуларности, ни-
када није био мирнији 
изборни дан, без ин-
цидената. А онда неко 
изађе и јако је љут због 
тога што је неко други 
освојио милион и по 
гласова више него дру-
гопласирани. На кога 
сте љути? На грађане 
који су гласали? Е, онда 
су им ти исти грађани 
на поновљеним избори-
ма показали. На неким 
бирачким местима била 
је већа излазност него 
2. априла, што значи 
да су изашли да гласају 
и они који нису гласа-
ли 2. априла. Људи су 
тиме поручили да не 
желе да им неко вређа 

здрав разум. И да су 
избори били поновље-
ни на свим бирачким 
местима, разлика из-
међу првопласираног и 
другопласираног не би 
била милион и по, већ 
два милиона гласова!

Није било ни чес-
титки победнику...
- Није. Од другопла-

сираног, који је одбио 
да честита, већ је чес-
титао самом себи и ре-
као да је он победио, 
до оног буздована Ста-
матовића из Чајетине, 
који је имао дупло мање 
гласова него неважећих 
листића, који има један 
одсто гласова народа. 
Он неком дели лекције 
и мисли да је најпамет-
нији на свету, а неспо-
собан је за било шта 
друго, осим да прода 
неку њиву на Златибору 
за пола милиона евра! 
Српски народ је такав 
да ако покушавате да 
му прикажете да је бело 
црно, а он види да није, 
и ако му на силу намеће-
те да је нешто другачије 
од оног што он јасно 
види – онда добијате 
реакцију и резултате 
као на поновљеним из-
борима. Прижељкивао 
сам да поновимо изборе 
на свим бирачким мес-
тима и покажемо им да 
је разлика између првог 
и другог председничког 
кандидата већ два ми-
лиона. У народни суд не 
треба никад сумњати. 

Како коментарише-
те резултате локал-
них избора у Оџа-
цима, Косјерићу, 
Врбасу, Ковину и 
Зајечару?
- Резултати су добри 

свугде, осим у Зајеча-
ру, где смо платили 
цех ранијим погреш-
ним проценама да неки 
људи треба да буду у 
Странци. И тако је један 
буздован Саша Мирко-
вић био код нас и нанео 
нам штету коју нисмо 
могли да санирамо у 

последњих годину-две 
дана, откако смо га из-
бацили. Они који једва 
чекају да негде нешто 
изгубимо, макар и на 
нивоу скупштине стана-
ра, па да то претворе у 
почетак свог тријумфа, 
морају да знају да је три 
недеље раније Алексан-
дар Вучић у Зајечару 
имао 52 одсто подршке 
Зајечараца. То показује 
само да наша локална 
листа није могла да ос-
воји више од неких 30 
одсто, јер је носила ба-
ласт лоше локалне по-
литике, али да Зајечар-
ци итекако подржавају 
Александра Вучића и 
СНС. Због тога идемо 
у промене у одборима 
у којима сматрамо да 
може да нам се поно-
ви судбина Зајечара. 
Осим тога, у случају 
Зајечара показали смо 
да и када изгубимо са 
један одсто разлике, а 
изгубили смо са један 
одсто разлике, умемо, 
за разлику од других 
који изгубе са 40 од-
сто, да пружимо руку 
и честитамо победни-
ку.Ту мислим на оног 
буздована Сашу Јанко-
вића, који није ништа 
бољи ни од Саше Мир-
ковића, ни од Милана 
Стаматовића. Можда 
им је степен образо-
вања различит, али им 
је карактер потпуно 
исти.

Какви су планови 
Странке за будући 
рад?
- Наредне године 

имамо изборе у осам 
општина и градова – 
Неготину, Пећинцима, 
Аранђеловцу, Бору, 
Београду, Мајданпеку, 
Лучанима и Мионици. 
Полако почињемо да 
правимо пројекцију шта 
треба да акцентујемо и 
за које кандидате да се 
определимо. Истовре-
мено, у свим одборима 
подизаћемо квалитет 
рада.

Почињемо да распуштамо одборе који лоше раде

Резултати избора 2. априла 
и 11. априла

             2. април                    11. април

Топола                         52%                                 78%

Звездара 33%     54%

Зрењанин 56%     78%

Вршац                          58%                                74 %

Бачка Паланка      57%     77% 

Врбас  53%     70%

Краљево  43%     65% 

Панчево  49%     77%

Што они више 
протестују, Вучић 

има све више гласова
На поновљеном гласању за председника 

Републике,11. априла, на бирачким местима 
у Тополи, Звездари, Зрењанину, Вршцу, Ба-
чкој Паланци, Врбасу, Краљеву и Панчеву, 
у јеку протеста по улицама градова и ме-
дијске хајке, Александар Вучић освојио је 
71,66 одсто гласова бирача, скоро 18 одсто 
више него 2. априла! Остали председнички 
кандидати имали су двоструко мање гласо-
ва, иако је излазност углавном била драс-
тично већа.

На поновљеним председничким избо-
рима 17. априла, на бирачким местима 
у Новом Саду, Лесковцу и Трстенику, 
Александар Вучић освојио је још више 
гласова - чак 76,8 одсто, док је само 15 
дана раније на тим истим местима ос-
војио 41,2 одсто.

ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ

Победа у четири града и 
честитка Ничићу 

На редовним локалним изборима у Ко-
вину и Косјерићу и на ванредним локалним 
изборима у Врбасу, Оџацима и Зајечару, 
СНС остварила је одличне резултате, по-
себно у три војвођанске општине, Врбасу 
(43,6 одсто), Оџацима (више од 55 одсто) 
и Ковину (више од 43 одсто). СНС је у 
Косјерићу освојила 32 одсто, а у Зајечару 
један одсто мање гласова од групе грађана 
Бошка Ничића, која је победила. Представ-
ници СНС честитали су Ничићу, за разлику 
од неких других који организују протесте 
кад изгубе.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ



СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

На XI Конгресу Oмла-
дине Европске наро-
дне партије (YEPP), 

који је одржан 29. априла у 
Дубровнику, Унија младих 
Српске напредне странке 
примљена је у пуноправно 
чланство у тој организа-
цији. Након готово две и по 
године чланства у статусу 
посматрача, Унија младих 
СНС, подршком велике 

већине при-
сутних деле-
гата, постала 
je пуноправни 

члан YEPP-а, 
што je велико 
признање за 

досадашњи рад и ангажман 
у активностима Oмладине 
Европске народне партије. 
Унија младих СНС је сада, 
у правима, изједначена са 
омладинским организа-
цијама партија из земаља 
чланица Европске уније и 
омогућено јој је равноправ-
но учешће у раду свих орга-
на YEPP-а. 

По својој снази, изра-
женој у броју гласова који 
се додељује свакој пуно-
правној чланици, а који се 

утврђује у складу са Ста-
тутом YEPP-а, Унија мла-
дих СНС сврстала се међу 
десет највећих организа-
ција у Омладини Европске 
народне партије, заједно 
са омладинским организа-
цијама немачке Хришћан-
ско-демократске Уније, 
странке канцеларке Анге-
ле Меркел (CDU), фран-
цуских Републиканаца (Les 
Républicains), Аустријске 
народне партије (ÖVP), 

Шпанске народне партије 
(Partido Popular), мађарског 
ФИДЕС-а (FIDESZ) премије-
ра Виктора Орбана, итд.

Током конгреса, 
подршку пуноправном 
чланству Уније младих 
СНС у YEPP-у посеб-
но су изразили Кон-
стантинос Киранакис 
и Андријанос Ђаноу, 
одлазећи и новоиз-
абрани председник 
YEPP-а, као и пред-
ставници омладине 
немачке Хришћанско-
демократске Уније и 
омладине Аустријске 
народне партије. 

На конгресу у Дубровни-
ку, Унију младих и СНС 
представљали су Никола 
Ерић, Немања Јоксимовић, 
Радослав Марјановић, Ена 
Дугоњић, Бојан Марјано-
вић, Милан Радин, Алексан-
дар Стојановић и Кристина 
Томић. YEPP окупља 58 ом-
ладинских политичких ор-
ганизација из 39 девет зе-
маља и представља највећу 
омладинску политичку ор-
ганизацију у Европи.

„Kина је један од ос-
лонаца спољне поли-
тике Србије и један од 
највећих инвеститора 
у нашој земљи. Држава 
са огромним економ-
ским и људским потен-
цијалима, која активно 
учествује у изградњи 
наше инфраструктуре 
градећи деонице ауто-
пута на Kоридору 10, 
Kоридору 11, улажући 
континуирано у обнову 
нашег енергетског сек-
тора, кроз обнову наших 
термоелектрана“, рекао 
је Ђурић, и истакао да 
је интензивнија сарадња 
са Kином у економском и 
политичком интересу Србије.

„Kина нас је увек подржава-
ла у међународној заједници 
када је реч о кључним и ви-
талним питањима државних и 
националних интереса, када је 
реч о Kосову и Метохији. На-
равно, и ми смо се, као мала 

европска држава, трудили и 
трудимо се да дамо допринос 
јачању тих односа“, рекао је 
Ђурић.

Према његовим речима, 
укидањем виза за грађане 
НР Kине отворена су врата за 
хиљаде туриста, који ће ове 
године почети из Kине да до-

лазе у Србију земљу, да и на 
тај начин појачају њену еко-
номију, али и пријатељске везе 
две земље, и Србија је међу 
првима у Европи која има ту 
врсту блиског односа. О блис-
кости односа између Србије и 
Kине сведочи изузетан лични 
однос који председник Владе 

и изабрани председник Ср-
бије, Александар Вучић, има 
са кинеским руководством. 
Србија и Kина како је истакао 
Ђурић, имају још заједничку 
ствар - Kина подржава терито-
ријални интегритет и целови-
тост Србије, а Србија снажно 
подржава принцип једне Kине.
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Састанак са делегацијом 
Комунистичке партије Кине

П о т п р е д с е д н и ц а 
Главног одбора СНС, Ма-
рија Обрадовић, борави-
ла је у дводневној посети 
Бечу. Да Србија предста-
вља извозника и фактор 
стабилности на Балкану, 
што признају и истичу сви 
релевантни међународ-
ни чиниоци, поручила је 
Обрадовић на подијум-
ској дискусији коју је, под 
називом „Турбулентни 
Балкан - улога Србије у 
стабилизацији региона“, 
организовала Заједница 
српских клубова у Бечу. 
Као доказ за то навела је 
позиве председника Руске 
Федерације и канцелар-
ке Немачке премијеру 
Александру Вучићу да, у 
року од свега десет дана, 
посети Москву и Берлин. 

У Свечаној сали „Куће спор-
та“, која припада Савезном 
Министарству за одбрану и 
спорт Републике Аустрије, 
бројни представници српс-
ке дијаспоре, културних и 
спортских удружења, истак-
нути привредници и интелек-
туалци, имали су прилику да 
чују оцене Обрадовићеве о 
ситуацији у Србији, земљама 
региона, као и односима зва-
ничног Београда са суседним 
државама, најважнијим чла-
ницама ЕУ, Русијом, Кином и 
САД. У врло отвореној и на 
моменте емотивној расправи, 
наши држављани који живе и 
раде у Бечу, изнели су бројне 
сугестије за јачање економс-
ке сарадње са матицом, али 
и поједностављење проце-
са гласања у иностранству, 
који сматрају компликованим 

због чега је број пријављених 
мањи од очекиваног.

Током боравка у Бечу 
потпредседница Обрадовић 
разговарала је и са саветни-
ком канцелара Аустрије, Ан-
дреасом Рудасом, између 
осталог и о стању и слобо-
ди медија. Констатовали су 
да сталне оптужбе, критике 
од стране опозиције као и 
бројне насловне стране које 
вређају актуелног премијера, 
сведоче да о цензури медија 
у Србији, нема речи. У интер-
вјуу за аустријски „Ди пресе“, 
Обрадовић је нагласила да 
јачање економије и сарадње 
са државама у региону пред-
ставља приоритетне задатке 
Владе Србије, уз циљ да се 
у наредном периоду ојача 
и демографска ситуација у 
земљи.

Унија младих СНС 
пуноправан члан YEPP-а

Центар за едукацију СНС 
прикључио се заједничком 
циљу - постизању максимал-
ног резултата на председ-
ничким изборима у кампањи 
2017. године. Отпочели су 
пут дуг 54.000 км, обишли 
132 општинска и градска 
одбора СНС и одржали пре-
давања пред више од 22.000 
активиста. Поред едукације 
о припреми јавних и ме-
дијских наступа, тока кам-
пање, формирању изборног 
штаба, вођењу капмање 
ВДВ, основна тема била је 
значај председничких избо-
ра и мотивација активиста. 

„Успели смо да мотиви-

шемо значајан 
број наших чла-
нова да се укљу-
чи у страначки 
рад и едукује о 
страначким ак-
т и в н о с т и м а . 
Сматрамо да ће 
у с п о с т а в љ а њ е 
веза и едукација 
чланова осна-
жити Странку и 
учврстити базу 
чланства, али и помоћи да 
се локални лидери издвоје 
и наметну у преузимању 
одговорности за квалитет-
нији рад на терену. Имамо 
све више позива да држи-

мо предавања, а 
припремамо и ор-
ганизацију викенд 
семинара“, каже 
Милан Стевано-
вић, шеф Центра 
за едукацију СНС.

Немања Јоксимовић,
 Андријанос Ђаноу, Никола Ерић, 

Константинос Киранакис, 
Радослав Марјановић

цЕНТАР ЗА ЕДУКАцИЈУ Рад у 132 одбора током кампање

На позив Српске напредне 
странке, висока делегација Ко-
мунистичке партије Кине, пред-
вођена Џангом Чунсианом, чла-
ном Политбироа Централног 
комитета КП Кине, боравила 
је у тродневној посети Србији. 
Представници СНС и КП Кине 
сагласили су се да односи 
две државе никада нису били 
бољи, а да о томе најбоље го-
воре и бројне узајамне посете 
највиших државних званични-
ка у претходне три године, као 
и конкретни пројекти који се 
реализују на обострану корист 
наших грађана. Током посете 
Србији и бројних сусрета са нај-

вишим представницима Српске 
напредне странке, Републике 
Србије и АП Војводине, из-
ражена је обострана жеља за 
даљим унапређењем сарадње 
између две владајуће партије, 
као и билатералне сарадње у 
свим областима од заједнич-
ког интереса. СНС има више-
годишњу успешну сарадњу са 
КП Кине, која се константно 
унапређује кроз размену пар-
тијских делегација и организа-
цију студијских посета НР Кини 
и Србији, а посета члана По-
литбироа Централног комитета 
представља до сада највиши 
партијски ниво посете пред-

с т а в н и к а 
Комунистич-
ке партије 
Кине Србији. 
Једна Kина 
и једна, је-
д и н с т в е н а 
и недељи-
ва Србија - 
пријатељи заувек - изјавио је 
потпредседник Главног одбора 
СНС, Марко Ђурић, приликом 
свечаног дочека делегације 
Kомунистичке партије Kине, 
коју је предводио члан Полит-
бироа централног комитета 
Kомунистичке партије Kине, 
Џанг Чунсијен.

мАРКО ЂУРИЋ

мАРИЈА ОБРАДОВИЋ

Сусрет са српском дијаспором у Бечу

Трибина „Турбулентни Балкан - улога 
Србије у стабилизацији региона“

Џанг Чунсиан, члан Политбироа 
Централног комитета КП Кине, 

у Београду је разговарао са 
Марком Ђурићем и Јадранком 

Јоксимовић



БРИГА О ГРАЂАНИМАИНТЕРВЈУ
СНС ИНФОРМАТОР 49/2017  |  31

Бивша власт, 
предвођена Де-
м о к р а т с к о м 
странком, испре-
говарала је и пот-

писала Споразум о стаби-
лизацији и придруживању 
(СПП), по којем се Србија 
обавезала да ће до 1. сеп-
тембра 2017. године, омо-
гућити страним државља-
ним да купују нашу земљу. 

Данас, парадоксално, 
опозиција је најгласнија у 
оптужбама да ће садашња 
власт дозволити стран-
цима - оно што су они 

испреговарали, обећали и 
потврдили – да купују до-
маће оранице. 

министра пољопривре-
де и заштите животне 
средине, Бранислава 
Недимовића, питамо 
да ли ће, заиста, српска 
земља бити продавана 
странцима, или ће Вла-
да, пак, наћи начина да 
заштити нашу државу 
од још једне погубне 
последице катастро-
фално неодговорне по-
литике коју је водила 
ДС-а?

- Наравно да неће доћи 
до продаје пољопривред-
ног земљишта странцима. 
У том контексту, управо 
ових дана, припремамо 
Измене закона о пољопри-
вредном земљишту како 
бисмо, на ваљан начин 
и у складу са упоредном 
праксом европских зе-
маља, решили овај про-
блем који је проистекао 
потписивањем Споразума 
о стабилизацији и придру-
живању.

Како објашњавате то 
што за овим аргумен-

том посежу управо они 
који су потписали ССП?  
- Врло често у животу, 

користећи изреку „ држ`те 
лопова“, управо они који 
су кашу скували, покуша-
вају да одговорност пре-
баце на неког ко у том 
тренутку није био ни учес-
ник процеса преговарања. 
Током председничке кам-
пање, разни Јеремићи, 
Јанковићи и Јанковићеви 
Јанковићи покушавали 
су нама да спочитају да 
ћемо управо ми дозволи-
ти продају земље стран-

Поправљамо последице катастрофалне политике ДС-а, која је потписала 
Споразум о стабилизацији и придруживању и дозволила продају домаћих 
ораница страним држављанима од 1. септембра 2017. године

БРАНИСЛАВ 
НЕДИмОВИЋ, 
члан 
Председништва 
СНС и министар 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине

НОВИ САД

Одржан 84. међународни 
пољопривредни сајам

цима, иако су баш они 
(Јеремић - као министар 
у Влади која је усвојила 
ССП, и Јанковић- подржа-
ван од странке ДС, чији је 
члан управо и потписник 
ССП-а) учинили све да до 
овога дође. Чак је у првим 
данима кампање личило 
да ће та тема доминирати, 
али аругментованом реак-
цијом наше странке брзо 
су ућуткани.

Шта ће Влада Србије 
учинити како би попра-
вила последице Спора-
зума о стабилизацији и 
придруживању по срп-
ског сељака и српску 
земљу?
- Измене прописа, чија 

се финализација ближи 
ових дана, онемогућиће 
суштински продају земље 
странцима. Решење ће 
подразумевати да стра-
нац-физичко лице, ако би 
евентуално хтео да купи 
земљу, мора да има пре-
бивалиште у Србији пет 
до седам година, док у 
случају страних правних 
лица мораће да има живот 
у Агенцији за привред-

не регистре минимум три 
године. На овај начин, до 
измене Устава, суштински 
ћемо увести мораторијум 
на продају земље стран-
цима. Биће ту и оних који 
ће се љутити, но нама је 
наша, српска земља на пр-
вом месту.

Каква је ситуација са 
осигуравањем пољопри-
вредних усева од еле-
ментарних непогода? 
Да ли има више заинте-
ресованих и колико су 
произвођачи заштићени 
таквим уговорима?
- Претходне недеље 

донеле су нам опет 
градоносне облаке, а 
тиме и муке по погође-
не пољопривреднике. У 
2016. години свега 10,5 

одсто пољопривредног 
земљишта било је покри-
вено осигурањем, иако 
држава врши субвенцију 
40 одсто тог трошка. Не-
колико је разлога за овак-
во стање: прво - традиција 
неосигурања, друго - увек 
се мисли „неће баш мене“, 
а треће - недоступност 
информација да држа-
ва помаже осигурање од 
штета. У недељама пред 
нама радићемо са Удру-
жењем осигуравача на 
овом проблему. Могу да 
најавим и увођења новог 
начина одбране од града, 
користећи српску памет и 
напредне технологије, али 
и посебан статус за рубна 
погранична подручја која 
немају адекватну заштиту 
испред себе.

Шта је министарство 
учинило да помогне 
пољопривредним про-
извођачима у 2017. го-
дини?
- Уз велику подршку 

премијера, у 2017. години 
на располагању нам је 3,5 
милијарди динара више 
за мере аграрне полити-

ке. Сав новац, укључујући 
и унутрашње уштеде, ус-
мерили смо на повећање 
конкурентности пољопри-
вредних газдинстава. На-
бавка нових трактора за 
воћаре и повртаре, набав-
ка нове механизације и 
система за наводњавање 
само су неке од мера које 
по први пут уводимо у сис-
тем подршке у Србији. Јед-
на мера, додуше ове годи-
не пилот модел, подршка 
младим пољопривредни-
цима, донеће бар 300 но-
вих младих пољопривред-
них бизниса. Овим смо 
хтели да се укључимо у 
борбу са миграцијама и да 
што више уз помоћ младих 
ојачамо српску пољопри-
вреду.

Нема продаје српске земље странцима

У Новом Саду одржан је 
84. Међународни пољопри-
вредни сајам, највећа сајам-
ска манифестација у земљи 
и један од најзначајнијих 
сајмова у области аграра у 
овом делу Европе. Сајам је 
отворио први потпред-
седник Владе Србије и 
министар спољних посло-
ва, Ивица Дачић, заједно 
са министром иностраних 
послова БиХ, Игором Цр-
надаком, и Игором Ми-
ровићем, председником 
Владе АП Војводине.

Градоначелник Новог 
Сада, Милош Вучевић, 
истакао је да је овај сајам 
увек био место пословних 
сусрета и да је видљиво да 
темељне привредне реформе 
дају позитиван резултат, јер се 
производња враћа у градове, а 
живот се враћа на село.

„Све што је понос срп-
ских домаћина приказано је 
на овом месту, а Сајам није 
само прилика за показивање, 
размену знања и искустава, 

склапање послова, већ и за 
добијање посла, јер, у оквиру 
Дана каријере у агробизнису, 
излагачи оглашавају слобод-
на радна места“, рекао је Ву-
чевић.

Истакао је да је српска 

привреда, а посебно српски 
аграр, добила снажан ветар 
у леђа тако што се процеси 
који су годинама одлагани, а 
то су темељне реформе у на-
шој економији, захваљујући 
политици Владе Србије, не 
само проводе, већ дају и до-
бре резултате.

У обиласку штандова: Вучевић, Дачић, Мировић, Црнадак

Приказали смо понос српских домаћина: Градоначелник 
Милош Вучевић на отварању сајма

Министар Недимовић са излагачима 
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37. ИНЂИЈА

Отворена нова циглана
Потпредседник Главног 

одбора СНС, Миленко Јова-
нов, разговарао је на трибини 
са члановима нашег ОО. Ак-
тивисти ОО делили су грађа-
нима предизборни програм 
председничког кандидата 
Александра Вучића у Инђији, 
Бешки, Крчедину, Чортанов-
цима, Љукову и Новом Слан-
камену. Председник Владе 
АПВ, Игор Мировић, и пред-
седник Општине Инђија, Вла-
димир Гак, отворили су нови 
погон циглане, у којој је, по-
сле година застоја, започела 
савремена производња у ок-
виру компаније „Универзум 
Кубршница“. Министар Бра-
нислав Недимовић обишао 
је земљораднички задругу 
„Воћар“ у Новом Сланкамену 
и одржао трибину у Новим 
Карловцима.

44. ЋИЋЕВАц
Разговор са 
грађанима

Чланови ОО СНС Ћићевац 
редовно одржавају штандове 
и разговарају са грађанима, 
а састанку ОО присуство-
вао је Ненад Дејановић, члан 
ИО, и Иван Мијаиловић, члан 
Главног одбора.

46. СОмБОР 
Пролећне акције чишћења
Почела је дистрибуција 550 

прехрамбених пакета за социјал-
но најугроженије становнике. У 
оквиру Дана руске културе, ам-
басадор Русије, Александар Че-
пурин, отворио је изложбу слика 
руских сликара. Представници 
градова и општина Бач-Кишкун 
жупаније одржали су конферен-
цију о политици запошљавања 
у Мађарској. Амбасада Немачке, 
Град Сомбор и Удружење Немаца 
„Герхард“ организовали су из-
ложбу посвећену обележавању 
500 година реформације. Више 
од 20 активиста Уније младих 
учествовало је у акцији „Баци пет 

за сигуран нет“. Поводом Дана 
жена, Унија пензионера органи-
зовала је прославу за најстарије 
активисте и симпатизере. Акти-
висти МО  Бачки Моноштор очис-
тили су 10 километара пута Сом-
бор - Бачки Моноштор. Поводом 
Међународног дана река и вода, 
активисти Уније младих очисти-
ли су каналску обалу у Бездану. 
На трибини подршке Александру 
Вучићу учествовали су Тихомир 
Арсић и Лепомир Ивковић. Три-
бину „Превенција рака грлића 
материце“ организовали су Унија 
жена и Савет за здравство. У ор-
ганизацији МО Кљајићево, а уз 

подршку МО Чонопља, одржана 
је акција пошумљавања. Активи-
сти МО Селенча, на иницијативу 
Илије Зелића, посадили су 300 
садница багрема. Прим. др Зо-
ран Парчетић, председник Саве-
та за здравство, разговарао је са 
мештанима Бездана о важности 
редовних контрола. Наши акти-
висти свакодневно су суграђани-
ма делили промотивни материјал 
на 14 штандова у свим насеље-
ним местима. Савет за здравство 
подржао је акцију превентивних 
прегледа у Кљајићеву, Новој Се-
ленчи, Бачком Моноштору. Чла-
нови Уније младих и МО Гаково 
уредили су простор око аутобус-
ког стајалишта и очистили прос-
тор око амбуланте. Активисти 

МО Бачки Брег посадили су тује 
на улазу у село и у парку. Члано-
ви МО Кљајићево и МО Чонопља 
организовали су акције пошумља-
вања. Активисти МО Станишић, 
Риђица и Гаково окречили су 250 
стабала у центру и уредили де-
чије игралиште, а активисти МО 
Горња Варош поправили су игра-
лиште. Почела је санација правца 
Суботички пут-насеље Милчић. 
Активисти МО Риђица, Станишић 
и Бачки Моноштор уређивали су 
центар Риђице. Активисти Уније 
младих Сомбор, уз подршку Уније 
младих Апатин, очистили су три 
километра обале Великог бачког 
канала. Чланови МО Нова Селен-
ча очистили су простор код ОШ 
„Доситеј Обрадовић“.

43. БАЧКА ТОПОЛА
Најмодерније 
игралиште

На иницијативу грађана Ба-
чке Тополе, који живе у зграда-
ма  у центру града, изграђено 
је најмодерније дечије игра-
лиште. У фискултурној сали 
ОШ „Чаки Лајош“ уклоњене су 
старе пластичне столице, по-
стављене још давне 1987. годи-
не, и постављене нове.

38. ВАљЕВО 
Обнова Душанове улице
У Душановој улици поставља се 

нови коловозни застор, ивичња-
ци, тротоари и лед расвета. Пово-
дом Дана града, градоначелник др 
Слободан Гвозденовић уручио је 
признања ђацима генерације и до-
битницима награде, као и јавна при-
знања Амбасади Чешке и амбасадо-
ру Белорусије, Владимиру Чушеву. 
Министар Вања Удовичић најавио 
је улагање у развој спортске инфра-

структуре, посебно у изградњу нове 
хале спортова. Амбасадор БиХ, Ла-
зар Миркић, посетио је Ваљево и 
разговарао са градоначелником 
о пројектима прекограничне са-
радње, о развоју туризма и извозу 
прехрамбених и других производа 
у БиХ. Чланови ГО СНС Ваљево, по-
водом Дана жена, делили су покло-
не дамама испред градске управе. 
Активисти ГО СНС разговарали су 
са грађанима на више штандова у 
центру града. У току је обнова шета-
лишта поред реке Градац, санација 
пешачког моста и радови на габи-
онској брани код моста „Милована 
Глишића“. Обележен је Светски дан 
Рома и организован коктел за ромс-
ке ученике и студенте, стипендисте 
Града Ваљева, и друге представнике 
ромске заједнице. Градоначелник 
Гвозденовић обишао је реконстру-
исане просторије Дома здравља, у 
чију адаптацију је Град уложио зна-
чајна средства.

40. НЕгОТИН
Програм „Динар 
на динар“
Двориште ПУ „Пчелица“ биће 

преуређено и обогаћено новим 
мобилијаром. Приликом обилас-
ка вртића, Владимир Величковић, 
председник Општине, истакао је 
да је предвиђено и уређење дво-
ришта и озелењавање. Наставље-
но је пресвлачење улица асфал-
том, кроз програм „Динар на ди-
нар“. У МЗ Слатина асфалтирано 
је 160 метара, у МЗ Мокрање 468 
метара, а у Дупљану 1.369 метара 
улица. Укључујући и радове у МЗ 
Кобишница, асфалтом је пресву-
чено више од три километра 
улица, а радови су финансирани 
средствима мештана и локалне 
самоуправе.   

42. СРЕмСКИ 
КАРЛОВцИ 
Отворен 
Омладински клуб
У присуству великог броја пред-

ставника омладинских организација, 
удружења и радника, свечано је от-
ворен Омладински клуб. Свечаном 
отварању присуствовао је председ-
ник Општине, Ненад Миленковић, и 
Зорица Лабудовић из Министарства 
омладине и спорта. У опремању 
Омладинског клуба учествовао је и 
Покрајински секретаријат за спорт 
и омладину, у име ког се обратио 
помоћник секретара, Драган Милић.

45. ЗРЕњАНИН 
Четири спортске сале за 
годину дана
За само годину дана, отворена је 

четврта спортска сала на територији 
Града. Свечаном отварању фискул-
турне сале у Ечки присуствовали 
су челници Града и министар Вања 
Удовичић. У Зрењанину је одржана 
трибина подршке Александру Ву-
чићу за председника Србије, а одр-
жане су и бројне трибине подршке 
у свим МО. Одборници СНС у СГ 
Зрењанина делили су победнички 
број „СНС Информатора“ и разго-
варали са суграђанима. Креативне 

39. СВИЛАЈНАц 
Дружење са 
грађанима

Чланови ОО СНС Свилај-
нац организовали су просла-
ву Дана жена за суграђанке. 
Разговарали смо са грађанима 
и делили „СНС Информатор“ 
на штанду у центру града. 
На председничким изборима, 
у Свилајнцу је убедљиву по-
бедио Александар Вучић, за 
кога је гласало 65,05 грађана.

радионице и празнична атмосфера 
обележили су дружење поводом 
ускршњих празника са најмлађим 
суграђанима, у просторијама СНС. 
На поновљеним председничким 
изборима, на бирачком месту 11, у 
Клеку, Александар Вучић победио 
је са 78,24 одсто гласова.

47. АПАТИН 
Уређење паркова и игра-
лишта
Прилозима активиста ОО СНС 

Апатин, купљен је клима уређај за 
Опшинско удружење пензионера. 
Парк код цркве у Свилојеву постао 
је богатији за терен за мали фуд-
бал и терен за одбојку на песку. 
Преко 50 активиста МО Свилојево, 
уз помоћ и подршку ОО СНС Апа-
тин, очистили су и парк од смећа, 
префарбали љуљашке и пењалице. 
Активисти СНС озеленили су Улицу 
Рада Кончара, посадивши 160 сад-
ница бођоша, а уредили су и дечије 
игралиште уз спортски терен. Акти-
висти МО Сонта реконструисали су 
клупе на платоу испред МЗ и поште.

48. БЕОЧИН 
Помоћ Владе АПВ за 
два пројекта
Александар Вучић освојио је 

65,33 одсто гласова Беочинаца на 
председничким изборима. У Вла-
ди АПВ, уручени су уговори о до-
дели бесповратних средстава за 
суфинансирање израде пројектно-
техничке документације изградње 
и реконструкције објеката фекал-
не канализације, а два уговора 
потписао је председник Општине 
Беочин, Митар Милинковић - за 
градњу канализационе мреже 
отпадних вода у насељу Луг и за 
доградњу канализационе мреже 
отпадних вода у насељу Черевић. У 
току је замена крова на ПУ „Љуба 
Станковић“, санација спортских 
терена у Шпицер башти и санација 
моста у Дунавској улици, преко 
Козарског потока. Креће се са ас-
фалтирањем коловоза, улица и 

путева на територији Општине, као 
и одржавањем општинских путева 
и улица. У Беочин Селу асфалти-
рано је 170 метара пута, а урађен 
је и атарски пут. Одржан је про-
ширени састанак ОО СНС Беочин, 
којим је председавао председник 
ОО, Митар Милинковић, а којем су 
присуствовали и одборници у СО 
Беочин, чланови Општинског већа 
и директори ЈП и установа.

49. ПАНЧЕВО
Осавремењивање Опште 
болнице
После четири деценије, почиње 

реконструкција Интернистич-
ког блока Опште болнице, а зах-
ваљујући Влади АПВ и донаторима, 
стигла су и три нова ултразвучна 
апарата. Одржан је Сајам запо-
шљавања, на коме су учествова-
ла 34 предузећа. Министар Вања 
Удовичић присуствовао је часу о 
борби против допинга у спорту, у 
Медицинској школи „Стевица Јова-
новић“. Веселин Шљиванчанин одр-
жао је у МЗ Котеж промоцију књиге 
„У служби отаџбине“. Министар 
Владан Вукосављевић посетио је ГО 
СНС Панчево и истакао да је Панче-
во у самом врху по издвајању за кул-
туру. Фудбалски савез Војводине 
поклонио је 200 нових лопти клубо-

вима под окриљем Фудбалског са-
веза Панчева. Додељени су уговори 
за субвенције за самозапошљавање. 
Жељко Сушец, председник ГО СНС 
Панчево, на конференцији за нови-
наре, истакао је да је Александар 
Вучић на поновљеним председнич-
ким изборима, на бирачком месту 
11, у Глогоњу, освојио 77,80 одсто 
гласова. Јабуку је посетила Вера 
Јовановска Типко, амбасадорка Ма-
кедоније. У Јабуци је отворена бина 
за концерте, а поплочана је и улица 
испред школе. Наш најбољи ауто-
мобилиста, Душан Борковић, пово-
дом Дана планете Земље, посадио 
је дрво на кеју поред Тамиша. Влада 
АПВ определила је 20 милиона ди-
нара за наставак изградње канали-
зације у Иванову и Јабуци.

51. БОР
Асфалтирање путева
Одржана је конвенција СНС и 

СПС, у циљу подршке председнич-
ком кандидату Александру Вучићу, 
на којој су говорили Братислав Га-
шић, Ивица Дачић, Благоје Спасков-
ски и Студенка Ковачевић. Активи-
сти ОО СНС Бор свакодневно су на 
штандовима разговарали са грађа-
нима. Започето је асфалтирање 
улица и путева у свим градским и 
сеоским МЗ. У свакој МЗ биће ас-
фалтирано по три километара пута, 

а Слатина, Оштрељ, Бучје и Кривељ 
добиће по пет километара асфалта. 
МЗ Ново селиште добила је нови 
паркинг, захваљујући локалној са-
моуправи и РТБ Бор.

52. КУЧЕВО 
Разговор са 
пољопривредницима
Штанд Општине Кучево приву-

као је велику пажњу посетилаца 39. 
Међународног сајма туризма у Бео-
граду. Потпредседник кинеске ком-
паније „CNISPORTS Sports&Culture 
Development“, Aрон Ронг, обишао 
је, у пратњи репрезентативца Не-
нада Гроздића, спортске потен-
цијале наше Општине и разгова-
рао је о сарадњи са председником 
Општине, Новицом Јаношевићем. 
Председник Јаношевић разговарао 
је са пољопривредницима из Цере-
мошње, Буковске и Равништа. На 
Сребрном језеру одржана је промо-
ција трке „Хомољски мотиви 2017“. 
Поводом Дана жена, чланови ОО 
СНС Кучево делили су цвеће су-
грађанкама. Годишњој скупштини 
кучевачких пчелара присуствовали 
су народни посланик Зоран Миле-
кић, председник СО Кучево, Влади-
мир Стојановић, и члан Општинског 
већа, Милош Петровић.

53. БАЧКА ПАЛАНКА
Наставља се градња 
отворених базена
Наставља се изградња отворе-

них базена, а локална самоуправа 
је на јавном конкурсу Управе за 
капитална улагања АП Војводине 
добила бесповратна средства за 
суфинансирање градње. Проје-
кат је започет пре више од пет 
година, међутим, због недостатка 
новца стало се са радовима. „Сада 
је Бачка Паланка добила 32,34 
милиона динара за фазу 2“, каже 
Бранислав Шушница, председник 
Општине, и наглашава да је пре-
остали износ опредељен општин-
ским буџетом за 2017. годину, у 
износу од 20 милиона динара.

41. ОџАцИ 
Обнова Дома здравља
НИС започиње геофизичко 

истраживање нафте и гаса на 
подручју наше Општине. Душан 
Маријан нови је начелник За-
паднобачког управног округа, 
а досадашња начелница, Оџа-
чанка мр Латинка Васиљковић, 
именована је за председника 
Привременог органа Општине 
Оџаци. Представници „Новак 
Ђоковић фондације“ и локалне 
самоуправе потписали су уговор 
о реализацији Школице живота 
у Дероњама. Зоран Ђорђевић 
посетио је оџачке напредња-
ке, као и покрајински секретар 
Владимир Батез. Влада Србије 
одобрила је Дому здравља 50 
милиона динара за реконструк-
цију објеката служби за заш-
титу деце, омладине и жена. 
Општина додељује подстицаје 
студентима. МО Српски Миле-
тић помогао је суграђанину да 
учествује на Светском првен-

ству у риболову за инвалиде. На 
Базару здравља бесплатан ле-
карски преглад обавило је бли-
зу 250 грађана. Министарство 
привреде одобрило је Општини 
Оџаци средства за суфинанси-
рање израде пројектно-технич-
ке документације за изградњу 
инфраструктуре у радној зони у 
Каравукову. Министар Младен 
Шарчевић обишао је две шко-
ле, а министар Бранислав Не-
димовић посетио је пољопри-
вреднике. Завршена је деоница 
саобраћајнице у Радној зони. У 
спортској хали организован је 
велики ММА спектакл. СНС и 
коалиција око ње, на ванредним 
локалним изборима, освојила је 
16, од 27 мандата. Покрајински 
секретар, Вук Радојевић, пред-
ставио је мере аграрне политике 
Владе АПВ. Четири школе доби-
ле су средства на покрајинском 
конкурсу.

50. СОКОБАњА
20 ауто-седишта за децу

Одржана је трибина „Политика и култура“, као вид подршке 
Александру Вучићу за председничке изборе, на којој су говорили 
Тихомир Арсић и челници нашег ОО, а глумац Лепомир Ивковић 
представио се у улози вожда Карађорђа. У сарадњи са Агенцијом 
за безбедност саобраћаја, додељено је 20 ауто-седишта за децу.

Потпредседник Главног одбора СНС, 
Миленко Јованов, у разговору са 

активистима ОО СНС Инђија

Тихомир Станић на трибини „Политика и култура”
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Члан Председништва СНС, Не-
бојша Стефановић, и потпредсед-
ник Главног одбора СПС, Алек-
сандар Антић, разговарали су са 
грађанима Земуна, Младеновца, 
Гроцке, Чукарице, Палилуле, 
Звездаре, Сурчина и Обреновца. 
У Барајеву су посетили три поро-
дице, у Сопоту су обишли десе-
так домаћинстава, а Стефановић 
је разговарао и са пензионерима 
Савског венца. ОО СНС Раковица 
и ОО СНС Сопот организовали су 
трибине на тему дуалног обра-
зовња, којима су присуствовали 
Младен Шарчевић, директори 
школа, наставници, родитељи, 
привредници... Шарчевић је по-
сетио и производне хале фабрика 
„Металика“, „Прометал“ и „МОС“, 
у којима раде или обављају струч-
ну праксу ученици Средње ма-
шинске школе у Сопоту. Члан ГО 
СНС Зоран Ђорђевић, посетио је 
Сопот, Савски венац, Палилулу и 
Гроцку, и разговарао са чланица-
ма унија жена. Такође, Ђорђевић 
је разговарао и са пензионерима 

Земуна, Барајева, Вождовца, Звез-
даре, Новог Београда, а обишао је 
и три домаћинства у Бољевцима. 
Потпредседник Главног одбора 
СНС, Марко Ђурић, разговарао 
је са житељима Врчина, а пред-
седник Покрета социјалиста, 
Александар Вулин, са најстаријим 
Раковчанима. Сурчински при-
вредници разговали су са Гора-
ном Кнежевићем о побољшању 
привредног амбијента. Вања Удо-
вичић, заједно са потпредседни-
ком Главног одбора СНС, Маријом 
Обрадовић, и потпредседником 
ИО СНС, Александром Јовичићем, 
разговарао је са омладином на 
Ади Хуји. Члан СНС, Нела Кубу-
ровић, обишла је страначке штан-
дове у Кнез Михаиловој улици и 
разговарала са грађанима, а по-
сетила је и ОО СНС Сурчин, Нови 
Београд, Палилула и Врачар. Члан 
Председништва СНС, Бранислав 
Недимовић, обишао је Палилулу, 
Сурчин, Обреновац , Лазаревац, 
Младеновац, Сопот, Гроцку, Чу-
карицу, Раковицу и Вождовац, и 

разговарао са пољопривредници-
ма. Члан Главног одбора СНС, Го-
ран Весић, посетио је предузетни-
ке и пољопривреднике у Барајеву, 
Лазаревцу и Палилули. У Младе-
новцу, заједно са Наташом Стани-
сављевић, уручио је деветочланој 
породици рачунар обезбеђен из 
личних средстава. Члан ИО СНС, 
Драгомир Петронијевић, обишао 
је младеновачку житно-сточну 
пијацу и разговарао са пољопри-
вредницима. Такође, посетио је и 
успешне привреднике на Чукари-
ци и Лазаревцу, као и пољопри-
вредно газдинство у Сурчину. Са 
председником ГО СПС, Николом 
Никодијевићем, Петронијевић је 
обишао Клуб пензионера у Ста-
ром граду, а у просторијама ОО 
Раковица учествовао је у рачунар-
ској обуци за најстарије суграђа-
не. Члан ГО СНС, Андреа Раду-
ловић, и Владан Вукосављевић 
посетили су ОО СНС Лазаревац 
и Раковица, и разговарали са чла-
новима Савета за културу. Раду-
ловић је на Чукарици учествова-

ла у трибини „Бржи, јачи и бољи 
глас жене“, а на Новом Београду 
у трибини „Млади у политици“. 
У Сурчину је разговарала са чла-
ницама Уније жена, а заједно са 
Наташом Станисављевић, посе-
тила је Удружење пензионера 
на Старом граду. Такође, за две 
социјално угрожене породице на 
Палилули уручила је поклоне из 
личних средстава. Потпредсед-
ник ГО СПС, Александар Антић, 
и потпредседник ИО СНС, Алек-
сандар Јовичић, разговарали су 
са пензионерима у Овчи. Антић 
је разговарао са грађанима Пино-
саве о инфраструктурним и кому-
налним проблемима, а заједно са 
Синишом Малим обишао је и ста-
новнике Ресника. Синиша Мали 
посетио је Дневни клуб за стара 
лица у Лазаревцу. Марија Об-
радовић, Горан Весић и Андреја 
Младеновић, разговарали су са 
грађанима Сурчина и  Лазаревца. 
Марија Обрадовић разговарала 
је и са суграђанкама на Старом 
граду.

54. БЕОгРАД

Разговори са грађанима 55. БАРАЈЕВО
Реконструкција пута у Вранићу

Одржане су интерактивне 
радионице „Планирање поро-
дице“, посвећене мањинама у 
МЗ Насеље гај и у МЗ Манић. Уз 
помоћ Министарства за рад, за-
пошљавање, борачка и социјал-
на питања, а на инсистирање 
општинског руководства, у МЗ 
Мељак допремљен је најсавре-
менији контејнер за поделу бес-
платних оброка. Организован је 
једнодневни излет за пензионере 
у Суботицу и Голубац, а одржани 
су штандови на свим прометним 
локацијама. У  Вранићу је наста-
вљена реконструкција главног 
пута, а току је изградња пешачког 
тротоара у Мељаку. Поставље-
но је 10 аутобуских стајалишта, а 
уређене су и зелене површине у 
више МЗ, где су посађене тује. За-
вршава се спортска „бетон“ хала 
код Средње школе. Генерални 
директор БВК, Драган Ђорђевић, 
и директор сектора развоја Бео-
градског водовода, Зоран Ради-
војевић, заједно са руководством 
Општине Барајево, обишли су 
радове на новоизграђеној секун-
дарној водоводној мрежи у МЗ 

Бељина. Потписан је Споразум о 
пословно техничкој сарадњи из-
међу ПКС и ГО Барајево, у оквиру 
кога је отворен и шалтер за преду-
зетнике. Председник ГО Барајево 
Слободан Адамовић потписао је 
са представницима Министарства 
пољопривреде и заштите животне 
средине, Министарства рудар-
ства и енергетике, Kанцеларије 
за Европске интеграције, Регио-
налног предузећа „Еко-тамнава“ 
и 11 градова/општина учесника у 
заједничком пројекту, меморан-
дум о разумевању који предста-
вља припрему техничке докумен-
тације за изградњу Регионалног 
центра за управљање отпадом са 
депонијом „Kаленић“. Наставље-
но је уређење шеталишта поред 
Барајевске реке, постављено је 
осветљење, клупе, ђубријере... 
Стубови за осветљење поставље-
ни су и код старог моста у центру 
Барајева. Захваљујући средствима 
ЕУ, ОШ „Кнез Сима Марковић“ 
биће потпуно реконструисана. 
Тренутно се ради фасада и фасад-
на столарија на школским објек-
тима у Бељини и Великом Борку.

Општина Вождовац поклонила 
је испостави ПС Вождовац у Бе-
лом Потоку четири нова аутомо-
била. Председник ГО Вождовац, 
Александар Савић, добитник је 
специјалне плакете Студија Б за 
брзе реакције Општине на позиве 
грађана. Поставља се нова и сани-
ра постојећа ограда у ОШ „Јајин-
ци“. Објекат ПУ „Мала сирена“ у 
насељу Степа Степановић добио 
је модерну кухињу. У СЦ „Шуми-
це“ уручена је спортска опрема 
млађим категоријама спортиских 
клубова. Одржано је такмичење 
средњошколаца у оквиру пројекта 
„Млади предузетник“. У оквиру 
акције Школски спорт, одржано је 
атлетско такмичење. Специјална 
ОШ „Миодраг Матић“ приредила 
је продајну изложбу ускршњих 
јаја у општинском холу. Такође, у 
холу Општине постављен је бокс 
за донацију публикација, у оквиру 
пројекта „Милион књига за Ср-
бију“. ПУ „Чика Јова Змај“, зајед-
но са ГО Вождовац, организовала 
је Фестивал здравља, док су се 
девојчице и дечаци дружили са 
Пеђолином у МЗ Медак 3, Јајинци, 
Кумодраж 2 и Милунка Савић. На 
иницијативу мештана, а у догово-
ру са МЗ Горњи Вождовац, радни-
ци Еко патроле уклонили су дивље 
депоније у Војводе Степе и Црно-
травској. Хиљаду васкршњих јаја 
поклонили смо Прихватилишту 
за одрасла и стара лица у Кумод-
рашкој улици. ГО Вождовац и МЗ 
Милунка Савић донирали су Удру-
жењу параплегичара и квадрипле-
гичара „Дунав“ ручне команде за 
управљање моторним возилом. 
Породицама Вулић и Стајић са 
децом оболелом од церебралне 
парализе, које станују у згради без 
лифта у Видској улици, обезбеђен 
је гусеничар за инвалидска коли-
ца. У комплексу родне куће војво-
де Степе Степановића, свечано је 
обележена 88. годишњица од ње-
гове смрти.У ОШ „Војвода Степа“ 
отворен је нови ученички блок и 
фискултурна сала, чијем отварању 
су присуствовали премијер Алек-
сандар Вучић, министар унутра-
шњих послова, Небојша Стефано-

вић... Општина је издвојила још 
осам милиона динара за замену 
60 улазних врата на стамбеним 
зградама. Награђени су учесници 
Трофеја Вождовца, клубовима је 
уручена спортска опрема, а шко-
лама шаховске гарнитуре и ли-
тература. Такође, ГО Вождовац 
обезбедила је комплете тренерки 
за наставнике физичког и ученике. 
За основце је организована триби-
на „Безбедност деце на интерне-
ту“, а за најстарије суграђане бес-
платни излети. Почело је  уређење 
бањичког платоа и канализационе 
мреже. Асфалтира се Брђанска 
улица и чисти канал у Рипњу, док 
главне улице у Зуцу, Пиносави и 
Белом Потоку добијају тротоа-
ре и асфалт. Обезбеђени су нови 
контејнери, уведена је нова линија 
406Л, постављене су и настреш-
нице на стајалиштима у Јерковићу. 
Организован је турнир за ученицe 
основних школа „Краљица шаха“. 
Са грађанима су разговарали 
Александар Савић, Горан Весић, 
Ивана Томић, Милош Стојановић 
и Расим Љајић. Сваког викенда, 
одржавале су се здравствене три-
бине. Савет за спорт организовао 
је турнире у малом фудбалу и 
одбојци. Активисти ОО очистили 
су зелене површине у Степи, Про-
лећној, Калемарској и Степеничкој 
улици. Уређен је простор око Дома 
здравља и око улаза зграда Браће 
Јерковић 93-95. Члан Главног од-
бора, Андреа Радуловић, заједно 
са председницима МО Тешића ку-
патило, Пашино брдо и Виногра-
ди, из личних средстава, обезбе-
дила је саднице за порту храма на 
Лекином брду. Унија жена, поред 
трибине о економском оснажи-
вању жена, донирала је књиге 
библиотеци и девет врећа чепова 
за акцију „Чеп за хендикеп“. Са-
вет за избегла и расељена лица 
обележио је Дан жена, дарујући 
женама из колективних центара 
симболичне поклоне. У организа-
цији МО Степа Степановић, одр-
жана је трибина „Вождовац кроз 
историју“. Сваког викенда, мали 
Вождовчани уживали су у пред-
ставама Пеђолина.

58. ВОЖДОВАц
Уклањање дивљих депонија

На иницијативу руководства ГО Вра-
чар, почела је реконструкција дечијег 
паркића у Митићевој рупи на Славији. 
Настављен је циклус концерата ученика 
музичких школа, а ГО Врачар припреми-
ла је циклус интерактивних предавања 
еминентних стручњака из области ме-
дицинских наука, у циљу упознавања 
грађана са превенцијом и лечењем бо-
лести. У галерији ГО Врачар, одржана је 
реприза књижевне вечери уз поставку 
изложбе посвећене Слободану Марко-

вићу, ауторке Ксеније Марковић Шу-
куљевић, а Драган Колунџија и Горан 
Султановић су читали песме. Организо-
ван је низ штанова око Каленић пијаце, 
активисти ОО СНС Врачар разговарали 
су са грађанима и делили страначки ма-
теријал. За 1.000 најстаријих Врачараца 
организовани су једнодневни излети 
на Шупљу стену, као и посета одмара-
лишту СРОЦ Врачар на Авали. ГО Вра-
чар организовала је Сајам запошља-
вања, у сарадњи са НСЗ и ПКС.

57. ВРАЧАР
Реконструкција паркића на Славији

56. мЛАДЕНОВАц
Асфалтирање улица

Савет за национал-
не мањине СНС орга-
низовао је Васкршњи 
сто, а малишани су, уз 
помоћ графичког ди-
зајнера Мирјане Ратко-
вић, осмишљавали и 
украшавали васкршњу 
трпезу. Радило се на 
санацији и асфалти-
рању путних саобраћајница, а 
нов асфалт урађен је у више од 
30 улица.  Омладина ОО СНС 
Младеновац очистила је зелене 
површине у Улици Филипа Фи-
липовића. Такође, уређено је де-
чије игралиште у Влашком Пољу, 
млади напредњаци офарбали су 
мобилијар и очистили нагомила-
но смеће. Члан Председништва 

СНС, Милосав Миличковић, раз-
говарао је са омладинцима на 
штандовима у центру места. Та-
кође, Младеновац је посетио и 
члан Главног одбора СНС, Славко 
Гак. Чланице Уније жена посетиле 
су осмочлану породицу Петровић 
и, из личних средстава, уручили 
им слаткише, гаредеробу, пелене 
и козметику за бебе.

Са Београђанима су разговарали др Небојша Стефановић, Синиша Мали, 
Горан Весић, Марко Ђурић, Зоран Ђорђевић, Драгомир Петронијевић...

Горан Султановић на књижевној вечери
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ПАНОРАМА
59. гРОцКА
Сајам образовања

Почело је уређење запуштене 
чесме у Дубочају, а очишћени су 
и прилазни плато и пут. Замење-
не су водоводне цеви у Улици 
Моше Пијаде, а у Дрењачкој ули-
ци очишћен је канал за одвод ат-
мосферских вода. Одржан је пети 
Сајам образовања, у организацији  
ОШ „Свети Сава“ из Врчина, уз 
подршку ГО Гроцка и КЗМ Гроцка. 
Под покровитељством Комисије 
за координацију безбедности са-
обраћаја, у свим основним шко-
лама одржана је едукација деце 
о безбедности у саобраћају. У 
сарадњи са ЈП „Путеви Србије“, 
договорен је наставак реконструк-
ције државног пута 437, деонице 
од ауто-пута до Крагујевачког 
пута кроз Врчин, дела Смедерв-
ског пута кроз центар Гроцке и 
државног пута 351, од пружног 
прелаза у Умчарима до Пудараца, 
те спајање Гроцке и Заклопаче пу-
тем преко Граба. Почели су радо-
ви у Врчину где је, након скидања 
старог слоја асфлата, постављена 
гасоводна мрежа, а на путу Гроц-
ка-Заклопача припремљена је 
асфалтна подлога и очишћени су 
кишни канали. Заједничким ра-
дом општина Гроцка и Сопот са 

Градом Беоргадом, договорена је 
реконструкција пута Дражањ-Ма-
ли Пожаревац. Одржан је Сајам 
запошљавања. ЈП „Србијешуме“, у 
сарадњи са ГО Гроцка, посадило 
је четинаре у дворишту Средње 
школе и вртића „Лане“ у Винчи, 
поводом Светског дана шума. Си-
гурносна ауто-седишта за бебе 
додељена су у вртићу „Лане“. 
Истим пројектом обезбеђене су 
и „блутут“ слушалице за возаче, 
које су подељене на Смедерев-
ском путу, код ОШ „Илија Гара-
шанин“, у сарадњи са ПС Гроцка 
и КЗМ. Сваке недеље, председник 
Општине, Драгољуб Симоновић, 
разговарао је са пољопривредни-
цима. Пољопривредницима из 
Винче, Ритопека и Врчина подеље-
на су ротациона светла, како би се 
повећала безбедност у саобраћају. 
Потписана је набавка 96 противр-
гадних ракета. ОО СНС Гроцка 
организовао је низ здравствених 
трибина. МО организовали су 
штандове у свим насељима. Акти-
висти ОО очистили су три дивље 
депоније. Чланице Уније жена, из 
личних средстава, обезбедиле су 
преко 280 пакета помоћи социјал-
но угроженим породицама.

60. ЗВЕЗДАРА
међународни дан Рома
У сарадњи ГО Звездара и ЈКП 

Водовод и канализација, наста-
вљена је модернизација кана-
лизационе и водоводне мреже 
у Улици Ладне воде. Ради се и 
на санацији саобраћајне инфра-
структуре, осветљавању улица 
и постављању нових контејне-
ра. ГО Звездара подржала је 
иницијативу грађана насеља 
ВМЛ за решавање недозвоље-
ног паркирања испред вртића 
„Зека“, које је угрожавало без-
бедност најмлађих суграђана, 
и у најкраћем року постављени 
су заштитни стубови. Одржан је 
традиционални Сајам образо-
вања. Поводом Међународног 
дана Рома, Национални савет 
ромске националне мањине и 
ГО Звездара, организовали су 
трибину  о ромском активизму. 
Челници ГО Звездара примили 
су представнике првог Регио-
налног скупа директора гимна-
зија главних градова региона. 
У оквиру акције „Полицајац у 
заједници“, министарНебојша 
Стефановић посетио је Мирије-
во. У сарадњи Града и Општине, 
постављено је 40 бетонских 
жардињера, реконструисане су 
саобраћајнице, уређене зелене 
површине у ММЛ, ВМЛ, Мирије-
ву и Коњарнику, док су у ВМЛ 
реконструисане рампе за особе 
са инвалидитетом. ГО Звездара 
обезбедила је бесплатан интер-
нет за Клуб за сениоре и бес-
платну припремну наставу за 
осмаке, а уручени су и сертифи-
кати полазницима обуке „Пут 
до успешног предузетника”. 
Омладинци СНС и СПС обеле-

жили су Национални месец 
борбе против рака. Поводом 
Дана жена, активисти ОО су, на 
више локација, обрадовали су-
грађанке цвећем, честиткама и 
поклонима. У сарадњи СПС-ом, 
одржан је спортско-плесни дан 
на Коњарнику и гастрономска 
акција „Весела оклагија“. Ом-
ладина СНС и СПС уређивала је 
зелене површине. За најстарије 
суграђане организовани су из-
лети у Јаково, обилазак мана-
стира Фенек, Бојчинске шуме и 
наутичког насеља Бисер. Одр-
жане су трибине о пољопри-
вреди, стамбеној политици и 
превенцији малигних болести.

61. ЗЕмУН
Пројекат „моја земунска картица”

ГО Земун, кроз пројекат Моја земунска кар-
тица, у сарадњи са КСЦ Пинки, обезбедила је 
суграђанима по 50 ваучера месечно за стони 
тенис, бесплатне дневне термине за пливање 

за пензионере, обуку за рад на рачу-
нару за 60 пензионера, незапослених и 
социјално угрожених лица. У сарадњи 
са НСЗ, реализоваће се јавни радо-
ви „Подржи старије“, „Инфо пулт за 
пружање помоћи осетљивим групама 
грађана“ и „Земунски еко чувари“, и 
биће ангажовано 12 лица са евиден-
ције НСЗ. Са Министарством омладине 
и спорта потписан је уговор о додели 
средстава за Сервис за развој омла-
динског предузетништва. У Музичкој 
школи „Коста Манојловић“, уз подршку 
ГО Земун, после 25 година паузе, наста-
вљена је манифестација „Земунске му-
зичке вечери“, а свечано су уручене 
Захвалница отаџбине и Значке војника 
девојкама и младићима који су одслу-
жили војни рок током 2016. Активи-

сти ОО СНС Земун традиционално су делили 
васкршња јаја суграђанима. У МЗ Земун поље 
организовано је добровољно давање крви, док 

је у циљу превенције рака грлића материце, ГО 
Земун, у сарадњи са ДЗ Земун, организовала 
бесплатне прегледе. У сарадњи са удружењем 
„Земун у срцу“, организована је хуманитарна 
манифестација „Најбољи земунски котлић“. 
Почела је реконструкција игралишта у Прво-
мајској, Златиборској и Улици Десе Лезајић. У 
току је реконструкција тротоара у Вртларској 
улици, ради се у Господској улици, на Ма-
гистратском тргу, уређују се и стамбене згра-
де. Отворена је полицијска испостава у Земун 
пољу. ОШ „Сава Шумановић“ у Алтини при-
кључена је на канализацију, а у Угриновцима 
је отворено обданиште. Дан жена обележен 
је поделом цвећа широм Земуна, посетом Уд-
ружењу „Треће доба“ из Угриноваца и просла-
вом „Женама Земуна“. Организован је излет за 
најстарије Земунце на Опленац. Одржан је низ 
трибина у организцији Савета за здравство и 
Савета за омладину. Активисти ОО СНС Земун 
свакодневно су разговарали са суграђанима на 
штандовима.

На иницијативу ОО СНС Нови 
Београд, у згради у Улици др  
Агостина Нета 78 замењени су 
поштански сандучићи, а рекон-
струисано је дечије игралиште у 
Џона Кенедија 7-9. Такође, нови 
асфалт поставља се у Улици гене-
рала Жданова и уређује паркинг у 
Улици Пере Сегединца. Чланови 
МО Сава, сваког уторка и четврт-
ка, у страначким просторијама, у 
Гандијевој 41, организују часове 
енглеског за суграђане. На ини-

цијативу ОО СНС Нови Београд, 
поправља се тротоар у Нехруовој 
и почињу припремни радови за 
асфалтирање Сурчинске улице. 
Уређује се парк испред Средње 
политехничке школе, а нова јавна 
расвета постављена је на паркин-
гу иза зграде у Улици Народних 
хероја 22-28, код дечијег парка 
(36-40а) и у Студентској улици 
(25-37б). Почела је изградња пар-
ка за псе у Улици др Ивана Рибара, 
а постављени су нови контејнери 

за одлагање чврстог отпада у Бу-
левару Зорана Ђинђића и Булева-
ру Арсенија Чарнојевића. Велики 
број грађана учествовао је  у ак-
цији добровољног давања крви, 
у просторијама ОО СНС Нови 
Београд и МО Сава. Председник 
ОО СНС Нови Београд, Милинко 
Величковић, и чланице Уније жена 

посетили су Сигурну кућу, и ури-
чили поконе у виду животних на-
миринца, обезбеђених из личних 
средстава.  За најстарије суграђа-
не организовани су једнодневни 
излети на Опленац и у Буковичку 
бању. Одржане су трибине „Пре-
венција болести срца“ и „Млади у 
политици“.

64. НОВИ БЕОгРАД

Добровољно давање крви

63. ПАЛИЛУЛА
Обновљено више од 220 улаза у зграде

Општина Палилула организова-
ла је Велики васкршњи карневал, 
који је свечано отворио председ-
ник ГО Палилула, Александар Јо-
вичић. ДЗ Палилула обележио је 
64 године постојања. Свечано је 
отворен нови дечији парк „Коди“ 
на Сланачком путу. Услед великог 
интересовања грађана, ГО Палилу-
ла издвојила је додатна средства 

и наставила са уређењем небез-
бедних улаза у зграде, а до сада је 
реконструисано више од 220 ула-
за. Организован је Сајам средњих 
школа у Центру за културу „Влада 
Дивљан“. ГО Палилула доделила 
jе 34 пластеника пољопривредни-
цима, за шта jе из буџета издвоjено 
четири милиона динара. Челници 
Општине посетили су пољопри-

вредно газдинство Гордане Бла-
гојевић, као и социјално угрожену 
породицу Проковић, којој су уру-
чили основне животне намирнице, 
обезбеђене из личних средстава. 
Гради се терен у Улици Михаила 
Еминескуа у Овчи. На захтев грађа-
на Падинске Скеле, постављени су 
нови кошеви у ОШ „Олга Петров“. 
Немања Стајић посетио је насеље 

Преток и са грађанима разговарао 
о легализацији објеката. У циљу 
продубљивања братских односа са 
румунском заједницом, функцио-
нери ОО посетили су цркву Светог 
Константина и Јелене у Овчи. По-
сетили су и храм Сабора српских 
светитеља на Карабурми, где су 
разговарали са епископом топлич-
ким Арсенијем.

Народна посланица Јелена Мијатовић и председник Општине Александар Јовичић у разговору са грађанима

62. САВСКИ ВЕНАц 
Ново дечије игралиште у Савској

65. СТАРИ гРАД 
Вече културе

Чланице Уније жена ОО СНС Стари град, пово-
дом Васкрса, организовале су Вече културе. Арије 
је певала примадона Наташа Јовић Тривић, а моно-
лог је говорио глумац Димитрије Илић, док су ак-
тивисти МО Скадарлија прославили најрадоснији 
хришћански празник са суграђанима испред куће 
Ђуре Јакшића. Чланови Савета за културу обе-
лежили су Дан поезије и грађанима поклањали 
књиге и букмаркере. Поводом Дана жена, уприли-
чено је вече посвећено дамама, подељене су руже 
и честитке и организована позоришна представа. 
Такође, Унија жена организовала је дружење дама 
Старог града са потпредседницом Главног одбо-
ра СНС, Маријом Обрадовић. На трибини „Жене у 
предузетништву“, предузетнице са Старог града 
постављале су питања Бранислави Симановић, се-
кретару ПКС. Одборници СНС у СО Стари град су 
8. марта посетили старије суграђанке, којима су уз 
ружу и разговор улепшали празник. ОО Стари град 
је за пензионере организовао излет на Фрушку гору 
и посету музејима на нашој Општини, док је Савет 
за здравство одржао трибине о болестима срца, де-
пресији и младежима.

На иницијативу грађана, запуштена по-
вршина у Савској улици претворена је у 
савремено опремљено дечије игралиште. 
Такође, у току је реконструкција Улице 
Љутице Богдана. У кући краља Петра 
одржана је васкршња радионица за децу. 
Прослављени кошаркаш Игор Ракочевић 
отворио је фестивал „Урбан баскет“, који 
је организовала ГО Савски венац. У оквиру 
КЗМ, организован је ИТ карневал у Гимна-
зији „Свети Сава“. Активисти ОО СНС Са-
вски венац разговарали су са суграђанима 
и делили „СНС Информатор“. Поводом 
Дана жена, дамама су подељене руже, а 
председница Општине, Ирена Вујовић, са 
члановима Већа, а у сарадњи са ЈП „Ср-

бијашуме“, поклањала је 
саднице четинара на Де-
дињском скверу. Такође, 
организовано је дружење 
са Љиљаном Хабјановић 
Ђуровић, а даме су на по-
клон добиле књиге. Орга-
низован је традиционални 
осмомартовски базар уче-
ника ОШ, а свим осмацима 
омогућена је бесплатна 
припремна настава за по-
лагање пријемног испита. 
Општина је организовала 
пет бесплатних излета за 
450 пензионера. Појачана 
је јавна расвета у Улици 
Коче Поповића. Предсе-
дница Ирена Вујовић и гра-
доначелник Синиша Мали, 

у сарадњи са амбасадом Финске, засадили 
су 20 садница трешње у парк-шуми у Ше-
кспировој улици. У сарадњи са ДЗ Савски 
венац и Заводом за заштиту здравља рад-
ника Железница Србије, организовани су 
бесплатни здравствени прегледи. Активи-
сти ОО посетили су клубове пензионера и 
дружили се са најстаријим суграђанима, а 
у ОО Савски венац организована је поде-
ла социјалних пакета за најугроженије су-
грађане, из личних средстава функционе-
ра. Активисти ОО редовно на штандовима 
разговарају са грађанима, а Унија младих 
очистила је дивљу депонију у Улици Косте 
Главинића.

Председница Општине Ирена Вујовић 
поклања саднице Београђанима

Председник Општине, Драгољуб Симоновић, са младима
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ПАНОРАМА
66. СУРЧИН 
Реконструкција Дома културе

У току је изградња пута у на-
сељу Бечмен и Петровчић, као и 
радови на згради старог Дома 
здравља у Сурчину и на Дому 
културе у Бољевцима. Активи-
сти ОО СНС Сурчин прослави-
ли су Васкрс са суграђанима, а 
акценат смо ставили на помоћ 

социјално угроженим лицима 
и старијим особама. Органи-
зовани су штандови на више 
локација, активисти су разгова-
рали са суграђанима и делили 
„СНС Информатор“. Наставље-
на градња деонице ауто-пута 
Сурчин-Обреновац, тротоара у 

Јакову, Бољевцима и Сурчину, 
као и реконструкција саобраћај-
нице у Бечмену и Петровчићу. 
Такође, у току је  реконструк-
ција Дома културе у Бољевцима 
и старог ДЗ у Сурчину, а у пла-
ну је и градња две фискултурне 
сале у Бечмену и Добановцима, 

и адаптација старе школе у Ко-
совској улици за потребе ПУ 
Сурчин. Активисти ОО настави-
ли су са хуманитарном акцијом 
„Помозимо комшији“. Органи-
зован је велики број трибина и 
излети на Опленац за око 1.000 
пензионера.

67. ЛАЗАРЕВАц
Нова радна места

Представници турске ком-
паније „Бирлешик“ покренуће 
производњу текстила и отво-
рити, у почетку 250, а касније 
и до 1.200 нових радних места. 
У МЗ Брајковац асфалтиран је 
Петровића крај, две деонице у 
МЗ Барзиловица, Милановића 
крај, и у МЗ Петка Бајино Брдо. 
У МЗ Шушњар асфалтирају се 
два путна правца. Савет за без-
бедност саобраћаја организовао 
је предавање „Безбедност мото-
циклиста у саобраћају“ и доделу 
17 хомологованих „фулфејс“ ка-
цига. Председник ГО Лазаревац, 
уручио је поклон пакете мајкама 
деце рођене у јануару 2017. го-
дине. Активисти ОО СНС Ла-
заревац разговарали су са су-
грађанима и делили страначки 
материјал. Асфалтирана је Личка 
улица, завршава се реконструк-
ција Улице Станислава Сремче-
вића. У МЗ Лукавица асфалти-
рани су Ђиласов сокак и Ђорђе-
вића пут. У оквиру пројекта „Пут 
до успешног предузетника“, 
који организује НСЗ, уручена 
су 33 сертификата за лица која 
су прошла обуку. Градски се-
кретар за образовање и дечију 

заштиту, Славко Гак, посетио је 
Лазаревац, а градска секретарка 
за социјалну заштититу, Ната-
ша Станисављевић, посетила је 
Удружење пензионера и ратних 
војних инвалида, и уручила им 
пакете хуманитарне помоћи. 
Такође, обезбеђени су и пакети 
помоћи социјално угроженим 
породицама. Челници ГО Лаза-
ревац обишли су Храм Силаска 
светог духа, са представници-
ма МЗ Јунковци. ГО Лазаревац 
издвојила је значајна средства 
за уређење парохијског дома 
и изградњу палионице свећа, 
а следи и поплочавање порте. 
Одржана је трибина „Подстицај 
за пољопривредне произвођа-
че“. Поводом Дана жена, ОО 
СНС организовао је поделу ружа 
и честитки. Потпредседница 
Главног одбора СНС, Марија Об-
радовић, члан Главног одбора 
СНС, Горан Весић, председник 
Самосталног ДСС, Андреја Мла-
деновић, и члан Председништва 
СПС, Милисав Петронијевић, 
разговарали су са грађанима у 
Врбовну и Степојевцу. Активи-
сти ОО, на више локација, дели-
ли су страначки материјал.

68. ОБРЕНОВАц
Бесплатни курс енглеског
Канцеларија за пољопри-

вреду, у сарадњи са Савето-
давном стручном службом из 
Падинске Скеле, представила 
је овогодишњи програм помоћи 
аграру. Нови мобилијар за децу 
постављен је испред СКЦ и у 
Змај Јовиној улици у Дудовима. 
Уређена су дечија игралишта у 
Стублинама, Белом Пољу, Рва-
тима и у Улици Раје Поповића. 
Приводи се крају градња моста 
у Маричић потоку у Мислођину. 
У току је санација рени-бунара 
РБ1. ЈКП Обреновац опремило 
је произвођаче новим расхлад-
ним витринама. У Грабовцу је 
завршено асфалтирање пута 
у Јањића, Матића, Вилотића и 
Јовановића крају. У току је са-
нација свих путева у МЗ, а завр-
шава се деоница која ће спојити 
Јасенак и Дражевац. Седница 
Већа одржана је у МЗ Мислођин. 
Уручене су Захвалнице отаџби-
не и Значке војника девојкама и 
младићима који су одслужили 
војни рок са оружјем током 2016. 
године, а одржано је општин-
ко такмичење „Шта знаш о са-
обраћају“. Акцијом Комисије за 
безбедност у саобраћају и Коми-
сије за пољопривреду, подељена 
су ротациона светла и заштитни 
прслуци пољопривредницима. 
Започета је градња моста преко 
Саве, између Обреновца и Сур-
чина, а у току су завршни радо-

ви на мосту преко Колубаре, на 
деоници Мислођин-Бело Поље 
(оба моста су у склопу Коридора 
11). Асфалтирана је Улица Раден-
ка Ранковића у насељу Дудови, 
Драге Вуковића-Корчагина у 
Звечкој, Раваничка улица у Ма-
лој Моштаници, Улица Богољуба 
Урошевића Црног, асфалтиран је 
и пут Пољане-Дражевац. Пред-
стављен је пројекат секундарне 
канализационе мреже за Уровце 
и Кртинску, док се у насељима 
Браћа Југовић и Колонија у Ба-
ричу шири канализациона мре-
жа. Постављено 20 стубова јавне 
расвете у Уровцима и 35 стубова 
дуж пута Обреновац-Београд.
Обданиште „Колибри“ у Баричу 
добиће потпуно нов објекат, а у 
току је реконструкција објекта 
Градског завода за плућне боле-
сти. Сваког викенда организован 
је бесплатан излет за пензионе-
ре на Опленац. Општина је, кроз 
програм „Еко-динар“, донира-
ла нов кајак за ККК „Забрежје“. 
Комисија за пољопривреду ор-
ганизовала је сусрет са дирек-
тором компаније „Митрос“ за 
произвођаче који се баве узгојем 
свиња. Пољопривредницима 
су додељени кредити за које је 
Општинапреузела плаћање ка-
мате. У току је бесплатан курс 
енглеског језика, а већина прија-
вљених конкурисала је за посао 
у фабрици „МеиТа“.

69. РАКОВИцА
Зона са бесплатним интернетом
Одржан је пети Међународни раковички 

карневал. Отворен је реконструисан парк 
у Улици 11. крајишке дивизије на Лабудо-
вом брду. У Улици Патријарха Јоаникија 
направљен је фитнес парк са справама за 
вежбање. На иницијативу ГО Раковица, на 
фубдалском терену у Улици Матије Гупца 
40, постављена је ограда. ЈП „Јавно осве-
тљење“ поставило је расвету на стази из-
међу станице градског превоза у Патријар-
ха Јоаникија и Ластине станице. Нова јав-
на расвета постављена је и у Тузланској 
и Опленачкој улици на Петловом брду. 
Захваљујући грађанима који су у оквиру 
наградне игре „Узми рачун и победи“, рев-
носно слали фискалне рачуне, Раковица ће 
добити „WiFi“ зону са бесплатним интер-
нетом. Унијa пензионера организовала је 
обилазак Орашца, Аранђеловца и Оплен-
ца. Одржан је Сајам запошљавања. Радове 
на изградњи Капитол парка, свечано су 

отворили министар Небојша 
Стефановић, градоначелник 
Синиша Мали и директор ком-
паније „Посејдон група“, Џејмс 
Ган. Након више од пола века, 
у Улици Боривоја Милојевића 
у Кијеву почела је градња фекалне канали-
зације. Радови на новој канализацији по-
чели су и у насељу Сунчани брег и Љубиша 
Јеленковић. У Гочкој улици пуштена је у 
погон нова станица за дистрибуцију гаса. 
Почела је реконструкција Миљаковачких 
стаза. На брду Стражевица, асфалтиран 
је део пута који води до спомен обележја. 
У Реснику је пуштена у рад измењена 
траса линије 503. Општина је иницирала 
уређење Канаревог брда, око ОШ „Иво 
Андрић“ и урбаног џепа у Патријарха Јоа-
никија. Општина и Агенција за безбедност 
саобраћаја организовале су трибину пос-
већену безбедности трактора и пољопри-

вредних машина у саобраћају, као и обуку 
за правилну употребу дечијих ауто-се-
дишта, која су и подељена родитељима. 
Општина је организовала трибине „Жене 
у политици“ и „Грешка без поправног“. 
Министар Владан Вукосављевић обишао је 
реконструисан Центар за културу и обра-
зовање. Активисти ОО уређивали су зеле-
не површине у Реснику, Видиковцу, Миља-
ковцу 1 и 2, Канаревом брду, Скојевском 
насељу, Старом кошутњаку, Сунчаном 
брегу. Поводом Дана жена, организована 
је екскурзија на Фрушку гору. Настављена 
је бесплатна рачунарска обука за старије 
суграђане.

70. СОПОТ
Асфалтирање путева 71. ЧУКАРИцА 

Фитнес на отвореном

Активисти МО Чукаричка 
падина садили су дрвеће. У 
организацији МО Виногради 
1 и 2 одржана је „Стручна при-
према конкурсних докумена-
та за апликацију приликом 
запошљавања“. Патријарх 
Иринеј освештао је темеље 
новог храма у насељу Рупчине 
и уручио грамате председни-
ку ОО СНС Чукарица, Радету 
Петровићу, и председнику 
Општине, Срђану Коларићу. 
Нове справе за фитнес на 
отвореном постављене су у 
парку Баре у Железнику. Општина је 
започела пројекат „малих радова“ на 
преко 30 локација. ОО СНС Чукарица 
је из сопствених средстава асфалтирао 
прилаз стамбеној згради на Чукаричкој 
падини, у којој станује лице са инва-
лидитетом. Активисти МО Спортски 
центар уредили су запуштен простор 
у Улици Аце Јоксимовића. Чукарички 
напредњаци добовољно су дали крв, а 
дамама је, поводом Осмог марта, дари-
вано књижевно вече. Просветни савет 
организовао је прављење дечијих чес-
титки за маме, а радионицу је посетила 

Андреа Радуловић. Она је учествовала 
и на трибини „Бржи, јачи и бољи глас 
жене“. На дебатној вечери „Уметници 
о Александру Вучићу“, говорили су Ти-
хомир Арсић, Растко Јанковић, Миодраг 
Ракочевић и Братислав Петковић. Одр-
жан јеСајам запошљавања, а у Желез-
нику је изграђен парк. У току је рекон-
струкција Спасеновићеве улице, Водо-
водске улице други део, одвојку Водо-
водске, Марка Кончара Буре, Читачкој 
и Лукићевој. Изграђени су тротоари у 
Трговачкој улици, а рециклираним ас-
фалтом насуте су улице у Остружници, 
Рушњу, Железнику и Рупчинама.

Завршена је градња два 
километра пута у Губере-
вцу, који ће допринети раз-
воју пољопривреде у том 
крају. Асфалтирано је 1,2 

километра пута ка гробљу 
Ћелеминац у Стојнику, 
санирана је чесма и око 
капеле изграђен паркинг. 
Асфалтиран је пут Ђу-
ринци-Мали Пожаревац, 
у дужини од 2,3 киломе-
тара, а биће асфалтирано 
још 2,5 километара, тако 
да ће МЗ Мали Пожаревац 
најкраћом саобраћајницом 

бити повезана са матичном 
Општином. Градски секре-
тар за саобраћај, Душан 
Рафаиловић, директор Ди-
рекције за путеве Секрета-

ријата за саобраћај, 
Славиша Живковић, и 
председници општи-
на Гроцка и Сопот, 
Драгољуб Симоно-
вић и Живорад Мило-
сављевић, посетили 
су насеље Дражањ и 
разговарали са грађа-
нима о планираним 
капиталним инвес-
тицијама. Такође, 

секретар за образовање 
и дечију заштиту, Славко 
Гак, разговарао је са ди-
ректорима четири основне 
школе, две средње школе 
и директором ПУ Сопот. 
Активисти ОО СНС Сопот 
организовали су штандове 
на више локација, делили 
страначки материјал и раз-
говарали са грађанима.

Раде Петровић и Срђан Коларић са 
активистима ОО СНС Чукарица

Председник Стеван Шуша са члановима ОО СНС Сурчин

Горан Весић, Владан Коцић, Милосав Миличковић 
и Драгомир Петронијевић



Са Кристијаном Фрисом, Давором Штефанеком и 
Александром Максимовићем, који су освојили медаље 

на Европском првенству у рвању

Са председником Републике 
Српске, Милорадом Додиком, 

и патријархом српским Иринејем 
у Доњој Градини

Вожња улицама Крагујевца у новом моделу „фијата 500Л“ са 
Силвијом Вернети, директорком ЕМЕА и ФЦА Србија

Војна вежба „Челик 2017“ у Никинцима, поводом Дана 
Војске Србије, Дана победе и Дана Европе

У обиласку рударског басена Колубара

Више од 17.000 грађана окупило се у Београду да пружи 
подршку председнику Александру Вучићу

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


