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УВОДНИК

Драги пријатељи,

П

оносан сам на резултат који је Српска напредна странка остварила и на парламентарним,
и на покрајинским, и на локалним изборима, резултат који је историјски и импресиван. Показали
смо највећу страначку доминацију у Европи. Наша
листа освојила је око 100.000 гласова више него
2014. године, а да је, при том, Влада проводила
тешке реформе и била изложена огромној мржњи
великог дела медија и политичких противника.
Поносан сам што ми то нисмо радили и што су ово
били објективно најчистији избори. Борили смо
се радом и резултатима, а наши противници намештаљкама и лажима. Као што сам више пута рекао, видели сте да су се сви ујединили против нас
и још једном се показало да су сви исти, да немају
никаву политику, нити план за Србију, већ да им је једини „програм“ мржња према
СНС-у и мени, и да им је стало само до тога да се домогну фотеља и привилегија.
Избори су показали да Српска напредна странка има легитимитет, да нас народ
подржава више него икада, и после две године тешких мера које проводимо за оздрављење економије Србије. Захвалан сам грађанима Србије на њиховој огромној
подршци, на снази и енергији коју су нам дали.
А о коликој подршци грађана је реч најбоље говори податак да другопласирана
странка има чак 37 одсто мање мандата од Српске напредне странке. У Војводини смо
остварили апсолутну победу, чиме су Војвођани окончали бахату владавину Бојана
Пајтића и Демократске странке, коју су обележиле бројне афере, проневере народних пара, па чак и пљачкање од деце са сметњама у развоју.
Демократска странка сведена је на то да се у Војводини, после 16 година власти, бори
за цензус, док је Српска напредна странка освојила 63 од 120 мандата, и убедљиво
победила у 40, од укупно 45 јединица локалне самоуправе АПВ. Осим тога, у Београду смо победили у 14, од 17 општина, а убедљиве победе остварене су и у градовима
попут Суботице, Инђије, али и Ваљева, Врања...
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Посебно сам поносан што је листа СНС добила огромну подршку Срба на Kосову и
Mетохиjи, jер то значи да ти људи виде ко ради, ко се брине за њих и ко брани наше
националне интересе тако што увек потура своjа леђа и издржава све притиске, а не
шири сукобе. И још једном кажем - хвала Србима на KиM на овоj историjскоj подршци
од 67 одсто гласова.
Српска напредна странка, од оснивања 2008. године, из избора у изборе, постиже
све боље резултате и постаје све боља. И убудуће ће побеђивати за нашу Србију – побеђиваће вредним радом, великом одговорношћу, посвећеношћу и стабилношћу. И
као велики победник ових избора, трудићемо се још више и тражићемо од себе самих
још боље, баш као што тражи сваки добитник, за разлику од губитника, којем је увек
неко други крив за лош резултат, а никада он сам.
Пред нама су сада нови задаци и нови изазови, пре свега, формирање Владе Републике Србије која ће наставити да ради, реформише и уређује Србију, као и Изборна
скупштина Српске напредне странке, коју смо заказали за 28. мај, а на којој ћемо разговарати о томе колико је ко радио и колики је ко резултат постигао.
Изузетно је важно да Србија, у наредне четири године, има јасан пут, европски пут,
добар однос са Русијом и Кином, сарадњу и са Западом и са Истоком, да буде центар
стабилности у региону, да води озбиљну економску политику и одговорно се односи
према јавним финансијама, да се настави започета обнова болница, школа, домова
здравља, социјалних установа...
И као што сам много пута већ рекао – уједињени можемо да постигнемо све. Позивам
вас зато, драги пријатељи, да наставимо да радимо и да се боримо за нашу Србију,
једину коју имамо, за нашу децу и за њихову будућност.
Београд, април 2016.
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С

рпска напредна странка остварила је још једну
убедљиву победу, најубедљивију у историји
парламентаризма у Србији, и до ногу потукла
све конкуренте на ванредним парламентарним и редовним покрајинским и локалним
изборима, 24. априла 2016. године.
Листа „Александар Вучић – Србија побеђује“ освојила је 48,25 одсто гласова бирача, а победа је
још убедљивија када се зна да је излазност бирача била 57 одсто, знатно више него на изборима
2014. године, и да је СНС освојила чак 37 одсто
гласова више од другопласиране коалиције око
социјалиста.
Овакав резултат постигнут је после две године провођења непопуларних економских мера и
тешких реформи како би се оздравила Србија, што
сам сигуран да је све достижно
показује да су грађани препознали труд и наградили
даноноћан рад и залагање премијера Александра Вучића да опорави домаћу економију и од Србије направи
модерну, пристојну, уређену државу.
„Ови резултати избора су снажна подршка демократији, ре-
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У ЖИЖИ

Огромно интересовање: Изборну ноћ у седишту СНС пратило је више
од 75 акредитованих новинарских екипа из Србије, региона и света

Александар Вучић са
кћерком Милицом
на бирачком месту
у Новом Београду

формама, међународним залагањима
и европским интеграцијама. Србија је
показала себи, и свету, да је уједињена у жељи и заједничким залагањима
за бољу будућност. Поносан сам и
дубоко дирнут резултатима, они су
нам част, али и повлаче и огромну
одговорност. Знам куда треба да идемо, како да обезбедимо будућност
Србије и колико треба да радимо да
тамо стигнемо“, поручио је Александар Вучић, председник СНС, у првом
обраћању јавности након избора, у
седишту СНС.
Захвалио се грађанима који су гласали, а посебно људима са листе око
СНС који су водили, како је рекао,
чисту, поштену, одговорну и озбиљну
кампању.
„Ово су били наjмирнији избори са
Током изборне ноћи у седишту
СНС био је Дејвид Мекалистер, известилац ЕП за Србију
и блиски сарадник Ангеле
Меркел

најмање неправилности у последњих
25 година, а ово је историјски резултат, изванредан резултат за нас
који показује озбиљност и одговорност грађана Сви претходни избори
били су за стабилизацију, а ови су за
просперитетну будућност. Али, нема
времена за славље. Успех неће доћи
преко ноћи, пут није посут ружама,
ту нема много меда и млека, али сам
сигуран да је све достижно. Наставићемо да радимо за бољи животни
стандард грађана, за боље плаћена
радна места, боље здравство, борбу
против корупције. Грађани су рекли
да неће прошлост испуњену сукобима, корупцијом и пљачкашким приватизацијама. Зато смо сада на путу ка
бољој заједничкој будућности“, рекао
је председник Вучић.
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РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА

ДОМИНАЦИЈА У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ
СКУПШТИНА СРБИЈЕ (250)
ЛИСТА

СНС

131
СНС

29
СПС

22
СРС

16
ДС

П

осле парламeнтарних избора 24. априла, у
новом сазиву Народне скупштине Републике
Србије места ће имати посланици 12 листа,
од чега пет мањинских. Посланике ће имати
коалиција око СНС, СПС-ЈС, ДС, затим ДЈБ,
СДС-ЛДП-ЛСВ, Двери-ДСС, и мањинске листе СВМ, БДЗ,
СДА, ПЗДД и ЗС. Коалиција око Српске напредне странке
освојила је 48,25 одсто гласова бирача и имаће 131 народног посланика, док ће све остале странке заједно имати
119 мандата.
Убедљива победа остварена је и на покрајинским изборима у Војводини, где је листа „Александар Вучић - Србија побеђује“ освојила 44,48 одсто гласова, одсносно 63
скупштинска мандата, док су сви остали заједно освојили
57 мандата. Бојан Пајтић, после 16 година неприкосновене владавине ДС-а Војводином, срушен је са власти. Овај
дојучерашњи моћник и његова странка доживели су дебакл са освојених само 7,24 одсто гласова.
Српска напредна странка је и на локалним изборима
остварила више него убедљив резултат и потукла конкуренцију чак и у традиционално јаким упориштима других
странака – победила је ДС у Инђији, СПС у Врању...
Огроман успех остварен је и у Београду, где је листа
СНС победила у 14 општина, од укупно 17 локалних једи-

ПРОЦЕНАТ (%) БРОЈ МАНДАТА

48,25

131

Сви остали – 119 мандата
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ДЈБ

13
13
4
2
2
1
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ДВЕРИ ЛДП
ЛСВ

СКУПШТИНА ВОЈВОДИНЕ (120)

1
ЗС

Рекорд у селу Сиге
Српска напредна странка освојила је невероватних 90, 01 одсто гласова у селу Сиге, у Општини Жагубица, баш као што је у предизборној
кампањи и најављивао председник Општине,
Сафет Павловић, кога је, због те изјаве, исмејао
Зоран Кесић и у својој емисји га упоредио са севернокорејским диктатором, Ким Џонг Уном.
Вучић је честитао Жагубици на изванредном
резултату, а Павловић му је одговорио: „Хвала,
премијеру! Тај резултат је потврда да нисам никакав диктатор, него народски човек. Све то сам
добио захваљујући преданом раду, искрености
и испуњеним обећањима. Мој народ је то препознао и зато је у толиком броју гласао за мене.“
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ница–у Вождовцу, Савском венцу, Сурчину, Гроцкој, Раковици, Палилули, Звездари, Барајеву, Лазаревцу, Сопоту,
Чукарици, Младеновцу, Земуну и Обреновцу.
После понављања избора на 15 бирачких места, са великом излазношћу гласача, иако је тог 4. маја био радни дан,
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ПРОЦЕНАТ (%) БРОЈ МАНДАТА

44,48

63

Сви остали – 57 мандата
СПС
СРС
ДС
ЛСВ
ДЈБ
СВМ
ДЗВМ
ЗС

8,86
7,66
7,24
6,43
5,54
4,88
1,71
1,14

12
10
10
9
7
6
2
1

СНС је освојила скоро 20 одсто више гласова него на изборима 24. априла. На два бирачка места у Врању освојила је чак 76 одсто гласова, на бирачким местима у Нишу
између 55 и 65 одсто, а на београдској
Палилули чак 51,98 одсто (39 одсто до2016
била 24. априла).
1,823,147.00
„Све заједно, када избројите, ни на
413,770.00
једном месту нису нас победили. Нигде
у Србији то нису успели, што најбоље
227,589.00
говори о народној вољи и ономе шта
људи у Србији желе. Хвала што су све
истрпели и показали да не може лажима да се победи част и поштење. Пред
Србијом и њеним грађанима остају велики и важни задаци, како би раст БДПа био 2,5 одсто,што је велика промена
СНС
у односу на 2009. годину када је било
СПС
минус 3,6 одсто. То значи већи животни стандард, боље плате и веће пензије.
ДС
То значи да ћемо великим радом успети да победимо“, поручио је председник СНС, Александар Вучић, и истако
да пише обиман план рада за наредне
четири године, како би Србија постала
модерна, уређена, европска дражава.
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КОСОВО И МЕТОХИЈА

У ЖИЖИ
Са радницима рудника Трепча

Александар Вучић и Марко Ђурић у обиласку
хидросистема на језеру Газиводе

Митинг у Зубином Потоку

У манастиру Бањска са епископом
Теодосијем и игуманом Данилом

Обилазак Здравственог центра
у Косовској Митровици

Само јака СРБИЈА може да
осигура опстанак Срба на КиМ

П

редседник Српске напредне странке и премијер Републике Србије, Александар Вучић, посетио је Косово и Метохију, и са великог
митинга у Зубином Потоку поручио да
је у претходне готово две године на
КиМ урађено много, да је коришћење
наших потенцијала на Газиводама било
највеће у савременој историји, да је договорена изградња нове фабрике акумулатора у Звечану, која ће запослити
216 људи, да је отворено онколошко
одељење у Косовској Митровици, да
је тамошњи здравствени центар прерастао у Клинички центар, да је отворена нова зграда Медицинског факултета
у Косовској Митровици...
„Погледајте, пријатељи, када нам
неки држе предавања о чувању и
обнови наших манастира и светиња,

погледајте како изгледа данас црква броју да је спортска хала у Зубиу Бањској, а како је изгледала пре две ном Потоку била премала да их све
године, како се обнавља Грачаница, прими, рекао је да морамо да знамо
како изгледају Дечани. А недалеко шта је наше, шта штитимо, од чега
одавде у Дежави, месту Светог Саве,
не
одускончано се диже црква и све је то
тајеурађено само у последњих годину и 10, 11 месеци. Све за
тако кратко време“, навео је Вучић, и поручио
да само јака Србија,
која има углед и реСрпска напредна странка освојила је 67,09 одсто гласова
путацију
успешне
грађана на територији Косова и Метохије и остварила истоземље, може да штиријски резултат са двотрећинском подршком.
ти интересе на КиМ
„Ујединили смо се и сабрали Србе на КиМ. Српски народ на
и да је зато важно да
КиМ пружа подршку политици Владе Србије и Александра
Вучића“, поручио је Марко Ђурић, члан Председништва
се понашамо одгоСНС.
ворно и мудро.
Социјалистичка партија Србије освојила је 9,61
Често
прекидан
одсто гласова, СРС 8,61 одсто, ДСС-Двери 4,30
аплаузима грађана који
одсто, СДС-ЛДП-ЛСВ 2,51 одсто, ДС 1,08
одсто, а ДЈБ 0,33 одсто.
су се окупили у толиком

Двотрећинска
подршка СНС-у
на КиМ

мо и шта никада нећемо да дамо.
„Неопходно је да наш народ на
КиМ буде сигуран, више него икада,
потребно је да водимо мудру Милошеву политику, да имамо најхрабрије људе који ће да штите земљу,
али и да не улазимо у сукобе, да се
радујемо сваком детету у сваком
српском месту на КиМ. Обећавам да
ћемо да радимо вредно за све вас у
сваком српском месту, једнако као за
Србе и грађане Београда, Новог Сада,
Ниша“, поручио је председник Вучић.
Захваливши свима који су дошли на
страначку конвенцију, говор је завршио речима:
„Хоћемо Србију јединства и Србију
победе. Молим вас за један велики
аплауз за уједињену Србију. За Косово и Метохиију у Србији. Живела Србија. Србија побеђује!“

Обилазак КБЦ, Бањске, Трепче, Газивода...
Током посете Косову и Метохији, председник Владе Србије, Александар
Вучић, обишао је Здравствени центар у Косовској Митровици, који је прерастао у Клиничко болнички центар, отворио Одељење онкологије, које је
финансирала Влада Републике Србије, а чија је вредност износила преко 12
милиона динара. На Одељењу хирургије присуствовао је пуштању у рад скенера, у вредности од 45,7 милиона динара, који је, такође, донација Владе
Србије, односно Министарства здравља.
Премијер Вучић обишао је нови деканат Медицинског факултета у Косовској Митровици, где је разговарао са запосленима и студентима, а затим је и
ручао у студентској мензи са студентима Приштинског универзитета са привременим седиштем у Косовској Митровици.
Посетио је, затим, манастир Бањска, где је разговарао са епископом рашко-призренским Теодосијем и игуманом Данилом, а као и погон у Лепосавићу рудника Трепча, где га је дочекало око 4.000 људи, а одакле је поручио да ће се Србија свим политичким средствима борити да сачува Рударски комбинат Трепча и радна места, да ће се Влада према њему понашати
као према свим привредним субјектима у централној Србији, као и то да ће
помоћи и Металуршки комбинат у Звечану и фабрику батерија.
Премијер Србије обишао је и језеро Газиводе и рекао да држава Србија не
може и неће да одустане од нечег што је, као тај хидросистем, од стратешког
значаја за опстанак Срба на северу КиМ.

10 | СНС

СНС ИНФОРМАТОР 39/2016 | 11

СУБОТИЦА

СМЕДЕРЕВО

ОЧЕКУЈЕМО НОВЕ
мађарске инвестиције
П

ремијер Мађарске, Виктор Орбан, заједно са премијером Србије, Александром
Вучићем, присуствовао је отварању новог погона мађарске компаније „Мастерпласт“
у Суботици за производњу термоизолационог материјала, у којем ће се запослити 200
Војвођана.
Том приликом, премијер Орбан рекао је да
је Србија данас успешна земља и добар сусед
Мађарске захваљујући успешној и доброј економској политици Владе.
„Србији пре неколико година нико ни пару не
би дао, јер је држава била „оборена на земљу“,
али је успела да се уздигне и прикључи суседним земљама, захваљујући добром руководству, успешној и храброј политици“, рекао је
Орбан, и истакао да то што су односи Мађарске и Србије добри није дошло само од себе, већ
да је у то требало уложити много рада и труда
од стране Мађара који живе у Војводини, али и
да је то опредељеност Владе Србије.
„Убеђен сам да Мађари и Срби имају заједнички интерес да се политика сарадње две земље наста-

Снажна подршка
Мађарске СНС-у

Вучић и Сијарто

Снажна подршка Мађарске
СНС-у и премијеру Александру
Вучићу потврђена
је и доласком
мађарског министра спољних
послова, Петера
Сијарта, на страначку конвенцију
СНС у Панчеву.
Сијарто је, том
приликом, говорећи и на српском
и на мађарском
језику, истакао:
„Да сам Мађар
који живи у Србији, гласао бих
за Савез војвођанских Мађара, а да
сам Србин, гласао
бих за СНС. Овде
сам дошао као
пријатељ Александра Вучића и
Српске напредне
странке“.

ви, а томе доприноси и инвестиција у Суботици, у коју су
уложиле владе и Србије и Мађарске“, истакао је Орбан, и
позвао Мађаре који живе у Србији да изађу на изборе и
учествују у доношењу одлука. Мађари имају једну стару
жељу - да Србија што пре постане чланица ЕУ, јер је то,
како је навео, у интересу свих грађана Србије.
„Веома сам срећан због отварања новог погона и запошљавања значајног броја људи у Суботици, и веома сам
задовољан што отварању фабрике присуствује премијер
Орбан. Очекујем нове мађарске инвестиције. Наша шанса
су инвестиције, извоз и развој Србије, што значи у крајњој
линији европски животни стандард, а сарадња Србије и
Мађарске предуслов је за све то. Србија ће дати све од
себе да сачува мир и стабилност и да поштује своје пријатеље и комшије. Захвалан сам Мађарској на широкој и
отвореној подршци на нашем европском путу“, истакао је
премијер Вучић.

Борили смо се до
краја и - УСПЕЛИ
У понедељак, 18. априла, потписан је
историјски уговор о преузимању смедеревске „Железаре“ са кинеском компанијом „Хестил“, који значи очување производње у овом гиганту, посао за 5.000
радника, нова запошљавања, али и покретање свеукупне привреде Србије.
Премијер Александар Вучић, који је
присуствовао свечаном потписивању
уговора и ватромету, рекао је да се нада
да ћемо већ крајем јуна у Смедереву дочекати и председнка Народне Републике
Кине, Си Ђинпинга.
„Ово је велики дан за раднике „Железа-

ре“, који су га заслужили после много година неизвесности, непреспаваних ноћи
и размишљања хоће ли моћи да прехране
своје породице. Када сам први пут разговарао са руководстовм и радницима, и
када сам видео њхов поглед, рекао сам да
новац није увек најважнији. Прича о Железари је прича о неодустајању. Борили
смо се до краја и успели да се изборимо,
а без вас, драги радници, не бисмо у томе
успели“, рекао је премијер Вучић.
Испричао и да је лидер једне велике
европске земље тражио да Кинези преузму њихову железару, али да су му Кинези

рекли да је Србија приоритет и да иду у
Смедерево.
„Зато, хвала руководству Кине. Србија је
прошла кроз моменте кад је постојало веровање да ће Железара бити затворена, али
се, уз подршку радника и велику муку због
најнижих цена челика у историји, дошло до
решења и подигла се као феникс из пепела.
Србија, као мала земља, са својим новцем,
знањем и енергијом, није могла да сачува
Железару, али је то успела захваљујући
својој упорности и кинеским пријатељима“,
рекао је премијер Вучић и пожелео добродошлицу кинеском инвеститору.
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БУБАЊ ПОТОК

ИКЕА сигуран знак боље
будућности Србије
Полагањем камена-темељца за робну кућу поред Бубањ Потока,
Србија се уврстила у клуб 47 држава у којима шведска „Икеа“ има
своје радње.
Камен-темељац положили су премијер Александар Вучић, потпредседница Владе, Зорана Михајловић, градоначелник
Београда, Синиша Мали, и директор „Икее“ за Југоисточну Европу, Стефан Вановербек. Премијер Вучић поручио је, том приликом, да је долазак „Икее“ сигуран знак боље и успешније будућности Србије.
„Велика ми је част што припадамо клубу земаља у којима „Икеа“ има своје радње. Београд није једино место, наредна
робна кућа биће, надам се, у околини Ниша, а затим и у западној
Србији. Захвалан сам људима из „Икее“ и желим да Србија има што
више добављача за цео „Икеин“ систем“, рекао је премијер Вучић, и
нагласио да ће у овој радњи прво купити оклагију и даску за сечење
меса, јер су то артикли који се производе у Ћуприји.

ГРДЕЛИЦА

Аутопут доноси инвестиције на југ Србије
Председник Владе Србије, Александар Вучић, отворио је деоницу Коридора 10, од Грабовнице код Лесковца до Грделице, у
дужини од 5,6 километара и најавио да ће догодине у ово време
бити завршен аутопут од Прешева и македонске границе до Суботице или до Шида.

„Аутопут за грађане у Лесковцу, Грделици, Јабланичком и
Пчињском округу значи посао и инвестиције. Аутопут није нешто што је у џепу, али он доноси у џеп у будућности, јер доводи
фабрике из Турске, Немачке, Канаде“, рекао је Вучић на отварању.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

„Митрос” је прича о
уздизању српске привреде
Кланичка индустрија „Митрос“ у Сремској Митровици, после дугогодишњег стечаја и пропадања, поново
је почела да ради, сада у власништву аустријске фирме
„Гирлингер“. Врпцу на улазу у постројење пресекли су
власник „Гирлингера“, Јохан Гирлингер, и градоначленик Сремске Митровице, Бранислав Недимовић, а у
присуству премијера Александра Вучића и његову поруку да би Војводина, уз примену савремених технологија, могла да храни пола Европе.
„Ово је прича о неуспелим приватизацијама, свеукупном пропадању, али и о поновном подизању, уздизању и коначном успеху српске привреде и српских
домаћина. Поносан сам кад видим како изгледа модерна фабрика, јер она побољшава Србији место на мапи
пољопривредно развијених земаља, и говори да ће Србија моћи много да напредује“, рекао је премијер.

Постављање камена-темељца заједно са Мерибел Арнет,
потпредседницом за развој компаније „Хилтон“

Хилтон у Београду
Постављањем камена – темељца почела је изградња хотела „Хилтон“ у Београду, на углу улица Краља Милана и
Краља Милутина, а тим поводом премијер Србије, Александар Вучић, оценио је да ће изградња хотела једног од
најпознатијих угоститељских ланаца на свету допринети
развоју туристичке понуде Београда.
„Хитлон је још један од важних показатеља да се и Београд
и Србија мењају. Београд је српска престоница, али и метропола и централна тачка региона. Туризам увек почива на стабилности и управо зато сам сигуран да је „Хилтон“ изабрао
праву дестинацију, јер ће Србија бити сидро стабилности у
региону и Централној Европи“, истакао је премијер Вучић,
и нагласио да је у прошлој години број туриста порастао за
11 одсто, а да је у прва два месеца ове године било 13 одсто
више туриста него у јануару и фебруару прошле године.

ВЛАДИЧИН ХАН

БЕОГРАД

Нове фабрике и радна места

Кула Београд - нова слика града и Србије
Камен-темељац за Кулу Београд, у склопу насеља Београд на води, постављен је 15. априла, а
премијер Вучић, том приликом, рекао је да ће ова
кула постати „лендмарк“ за целу земљу и за Београд, а тај део града понос престонице и целе Србије.
„Данас правимо још један корак, с циљем да променимо део земље који је био знак заосталости и
немара, а такав део наше земље почне да привлачи
туристе, стране госте, да зарађујемо новац и да запошљавамо људе“, рекао је Вучић, и нагласио да

ће пројекат Београд на води, осим тога што ће отворити радна места и довести инвеститоре, створити и
другачију атмосферу у земљи, па ће грађани видети
да умемо да сањамо и успемо, да смо део модерног
света. Он се захвалио радницима, али и председнику
УО компаније „Игл хилс“, Мухамеду Ал Абару, који
је истакао да му је драго што је имао прилику да сарађује са људима у Србији и што му је указана част
да учествује у пројекту којим се Србија уводи у свет,
али и свет у Србију.

Премијер Вучић отворио је погон турске фабрике „Теклас аутомотив“
у Владичином Хану, која ће се бавити производњом делова за аутомобилску индустрију. Премијер Вучић истакао је да је Влада Србије дала
4,7 милиона евра да би радници у Владичином Хану били запослени,
да би имали будућност, да би недвосмислено знали да могу да живе у
свом родном месту и да ће њихова деца имати где да раде и да пристојно живе
Премијер Вучић обишао је и фабрику „Смелтинг“, која се бави производњом опреме за дистрибуцију електричне енергије, разговарао са
запосленима и оценио да Владичин Хан поново постаје град који живи.
„Отварање фабрика у Владичином Хану спас је, не само за овај град,
већ и суседне, за цео Пчињски округ”, поручио је премијер.

УВОДНИК

СНС
ПАНОРАМА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Беочин
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11. СУБОТИЦА

Жагубица

1. ЖАГУБИЦА
Глас за привредни опоравак наше
Општине
ОО СНС Жагубица први је предао Општинској изборној комисији листу кандидата за
одборнике у СО Жагубица. Кандидат за председника Општине, Сафет Павловић, позвао је
грађане да подрже СНС, како бисмо заједничким радом и сарадњом републичке и локалне
власти допринели економском и привредном
опоравку Жагубице.

2. ВАЉЕВО
Обилазак сеоских МЗ
Премијер Александар Вучић посетио је
Ваљево и разговарао са грађанима. Активисти нашег ОО започели су обилазак свих сеоских МЗ. Пословично први у организационо
– техничким пословима, већ смо 10. марта предали одборничку листу ГИК-у. На заједничкој
листи су и кандидати СДПС-а, Нове Србије,
ПУПС-а, ПС-а, односно Удружења „За Ваљево“, а коалициони споразум подржао је СПО.
Широм града организујемо промотивне СНС
штандове, учлањујемо нове напредњаке и разговарамо са грађанима.

3. СОМБОР
Сајам предузетништва
Чланице Савета за бригу о деци, популацији
и социјална питања ГО СНС Сомбор имале су
бројне активности. Одржан је Сајам предузетништва „Шанса за нови почетак“. Поводом
Дана жена, обрадовали смо суграђанке цвећем
и честиткама. Kао и претходних година, Програм и пројекат заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, који је претходно усвојила СГ Сомбора, прослеђен је на одобрење Министарству пољопривреде и заштите
животне средине. Министарство је у октобру
2015. дало сагласност и локалне службе започеле су издавање земљишта у закуп сточарима.

4. ПЛАНДИШТЕ
Заједно против вршњачког насиља
Унија жена ОО СНС Пландиште организовала је дружење са женама из наше Општине,
а Александра Арашков, Ђурђевка Тафра, Николина Кукуљ и Наташа Ћирић указале су на
проблем вршњачког насиља. Општину Пландиште посетио је државни секретар Предраг
Перуничић, обишао ОШ „Доситеј Обрадовић“ и
поделио одбојкашке и кошаркашке лопте. Заједничком акцијом више савета нaшег ОО, прикупљена је велика количина пластичних чепова
у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“. Одржана је седница СО, на којој је изгласана одлука
о максималном броју запослених на неодређено
и препорука да се рад Дома здравља помог-

Пландиште
не из општинске буџетске резерве. По хитном
поступку усвојен је програм издавања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
уз одобрење надлежног Министарства.

5. ЛАЈКОВАЦ
Насипање сеоских путева
ОО СНС Лајковац први је предао листу за
локалне изборе. Редовно одржавамо штандове и разговарамо са грађанима, а готово свако
вече одржавамо састанке у некој од МЗ у циљу
координације изборних активности. Током
ванредне ситуације били смо у приправности,
уз народ. Ниједно домаћинство није било угрожено захваљујући правовременим реакцијама
ЈП Дирекција за уређење и изградњу и ЈП Комунално. Поплављена је само једна кућа у Боговађи, уз саму реку Љиг, коју је било немогуће
одбранити, али је породица на време евакуисана. У МЗ Јабучје почело је насипање путева у
свих шест засеока, а радиће се и у другим МЗ.

6. ЧАЈЕТИНА
Хуманитарна журка
Чланови Омладине ОО СНС Чајетина организовали су хуманитарну журку и прикупили
новац за помоћ поплављеним подручјима у
Општини Лучани. Редовно одржавамо штандове на којима разговарамо са грађанима и
делимо „СНС Информатор“. Отворили смо
нове страначке просторије. Кандидат за председника Општине, доктор Александар Јеремић,
обилази мештане и у разговору са њима представља идеје и програм СНС за Чајетину, која је
последњих година потпуно девастирана.

7. КОВАЧИЦА
Нове амбуланте у Црепаји и Дебељачи
Премијер Александар Вучић и министарка
за ЕУ интеграције, Јадранка Јоксимовић, учествовали су у дебати „Женско предузетништво
- потенцијал за развој“ у Ковачици, а премијер
је обећао милион евра за подршку дамама које
желе да покрену бизнис. ОО СНС Ковачица
први је предао листу кандидата за изборе.
Разговарали смо са грађанима и делили „СНС
Информатор“ на пијаци у Ковачици. Чланови Уније младих редовно организију хуманитарне акције и урeђeње насeљeних мeста.
Опремљене су нове просторије амбуланте у
Дебељачи, а у току јe урeђeњe пeдијатријског
одељења у Црeпаји. У прекограничној сарадњи
са Румунијом, Ковачица је поднела конкурсну
документацију за пројекте енергетске ефикасности школских зграда и за организацију Банатске олимпијаде спорта и културе. Поново је
у функцији еко чесма, чиме јe рeшeн проблeм
замућености пијаће воде. Општинске службе
организовале су помоћ пољопривредним про-

извођачима око попуњавања докумената за
обнову газдинстава. У сарадњи са НСЗ, организован је Сајам запошљавања. Ускршњој миси
у Словачкој евангeлистичкој цркви присуствовала јe Маја Гојковић, а активисти МО Ковачица и МО Падина дружили су се са грађанима
уочи католичког Ускрса. Подржали смо акцију
бесплатних ултразвучних прегледа у МЗ Ковачица. Чланови Уније жена и Уније младих засадили су преко 500 ружа у Идворском парку.

8. ПАНЧЕВО
Сузбијање илегалног превоза
ГО СНС Панчево први је предао листу кандидата за локалне изборе и за скупштине 13
МЗ. Одржали смо конференцију за новинаре на
којој смо истакли значај рециклаже и предаје
рециклажног материјалау ЈКП Хигијена. На територији Града Панчева и Јужнобанатског управног округа почела је акција сузбијања илегалног превоза. Према речима начелника Јужнобанатског округа, Зорана Тасића, акција ће
бити континуирана и ускоро се очекује значајна финансијска добит од сузбијања нелегалног
превоза. Активисти МО Банатски Брестовац
реновирали су Фото-кино клуб, у саставу Дома
културе „4. октобар“. Донација Владе Јапана од
86.000 евра уручена је за ЈКП Омољица, у присуству амбасадора Јапана, Ђуићија Такахаре,
а средства су утрошена за куповину камиона
смећара и 40 стубних канти и контејнера.

9. ПРИБОЈ
Нове услуге социјалне заштите
Општина Прибој и ове године помаже грађанима у изградњи сеоских водовода, у циљу
подстицаја развоја пољопривреде и опстанка
села, а у виду донације водоводних црева. Прибој је добио 3,5 милиона динара за развој услуга социјалне заштите. Ову помоћ Министарства рада, запошљавања и социјалне политике
добило је 125 локалних самоуправа из целе Србије, а средства су намењена за успостављање
нових услуга попут дневних боравака, клубова,
помоћи у кући, прихватилишта, свратишта...
Као и претходне две године, по одлуци локалне самоуправе, није било славља поводом Дана
општине, већ су средства преусмерена за бесплатно летовање 55 деце из социјално угрожених породица.

10. ПРИЈЕПОЉЕ
Сећање на жртве
Коалиција окупљена око СНС-а положила је
венце на споменик погинулим припрадницима
војске и полиције у ратовима 1991-2001 године
и на споменик жртава НАТО агресије.Редовно
спроводимо страначке активности, разговарамо са грађанима и делимо „СНС Информатор“.

Економско оснаживање жена на селу
Александар Вучић, председник СНС, пред
више хиљада грађана у Суботици, поручио
је да су борба против сиромаштва, смањење
незапослености и очување стабилности
најважнији циљеви СНС и Владе РС, и захвалио се грађанима, посебно пензионерима, што су имали стрпљења за спровођење
реформи. ГО СНС Суботица одржао је трибину „Економско оснаживање жена на селу
и развој женског предузетништва“, која је
окупила велики број жена из Бајмока и Суботице, а гости трибине биле су др Александра Томић, чланица Председништва СНС, и
Мирјана Ђурђевић, председница Удружења
привредница и предузетница. У организацији Уније жена, др Александар Адамовић
одржао је предавање на тему повећаног
оболевања од меланома.

12. СВИЛАЈНАЦ
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Против погона за прераду опасног
отпада
Активисти ОО СНС Свилајнац и Еколошког
покрета разговарали су са представницима Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, који ће, због низа озбиљних пропуста,
преиспитати комплетан поступак у вези са постројењем фирме „Висан“ за третман медицинског отпада, чијој се изградњи противи више
хиљада Свилајнчана. Прeдали смо изборну листу
„Александар Вучић – Србија побеђује“ за локалне
изборе. Председник Владе,
13. КОСОВСКА ВИТИНА
Александар Вучић, посетио
је „Panasonic lighting devices
Serbia“ и обећао помоћ
Владе за даље проширење
У Дому културе у Клокоту одржана је 48. трибина „Борба
погона и запошљавање jош
против корупције“, а више од 150 активиста СНС поздравило
већег броjа радника. Оргаје Угљешу Мрдића, Николу Јеленковића и Костадина Пушару.
низовали смо радионицу
Председник Привременог органа Општине Витина, Срђан Нидекупаж технике за жене,
колић, истакао је да је борба против корупције један од основна којој су настали предних циљева СНС и позвао грађане да се придруже нашој Странмети од чије продаје новац
ци како бисмо изградили бољу Србију, без криминала и тајкуна.
уплаћујемо у хуманитарне
Учесници трибине позвали су грађане да сазнања о корупцији
сврхе. Свакодневно разгопријаве слањем мејла или лично у просторијама Странке.
варамо са грађанима и делимо страначки пропагандни материјал. Члан Главног
одбора СНС, Тихомир
Арсић, одржао је трибину
„Србија стабилности - век
после Великог рата - регионална политика Владе
Александра Вучића”, у оквиру које је изведен игроказ „Време части и поноса“.

Трибина „Борба против корупције”

14. БАТОЧИНА
Креативна радионица
Поред редовних страначких активности, организовали смо и креативну
радионицу где су наши
активисти и чланице Уније
жена израђивали поклоне,
а затим их и делили дамама за 8. март испред просторија ОО.

15. БЕОЧИН
Разговори са грађанима
Редовне страначке активности и рад на
терену увек имају одличан одзив члано-

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о томе шта је који
општински одбор
СНС урадио током
претходног месеца за
бољи живот грађана
Србије

43

ва. Поред МО у Раковцу, отворена је још
једна канцеларија МО у Черевићу. Савет
за здравство, Унија жена и Правни савет
редовно одржавају трибине и едукативна предавања. Наши активисти, заједно са
председником ОО, Митром Милинковићем,

17
44

50
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разговарају са грађанима на инфо пултовима на градској пијаци и аутобуској станици
у Беочину, Лугу или некој другој МЗ, деле
„СНС Информатор“ и пропагандни материјал. Омладина ОО СНС Беочин одржала
је турнир у малом фудбалу који је окупио
20 мушких и две женске екипе.

16. КРАГУЈЕВАЦ
Прва посланичка канцеларија
У присуству градоначелника Радомира
Николића, свечано је отворена прва посланичка канцеларија, у Улици краља Александра Првог Карађорђевића 59, за коју је
Град уступио бесплатни пословни простор
у оквиру пројекта „Јачање одговорности
изабраних представника грађана у Србији
– Људи на првом месту“. Градоначелник Николић посетио ТП „Морава“, у склопу рада
на привлачењу страних инвеститора и напретка домаћих предузећа. На инцијативу
градоначелника, у складу са пресудом Врховног суда, биће надокнађена штета свим
оштећеним родитељима који су користили услуге ПУ „Нада Наумовић“ од 1. марта
2013. до 1. септембра 2014. године, којима је претходна градска власт незаконито
наплаћивала боравак деце.
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17. ЛЕБАНЕ
Добровољно давање крви
Поводом Дана жена, чланице Уније жена ОО
СНС Лебане посетиле су суграђанке које живе
саме и жене са инвалидитетом, и уручиле им
пригодне поклоне. Одржали смо предавање на
тему здравља жена и превентиве, као и акцију
добровољног давања крви. На нашој листи за
локлане изборе налазе се већином млади и високообразовани људи и успешни привредници,
људи са великим угледом у својој средини.

18. ЉИГ
Лебане

Љиг

Нови Пазар

Почетак градње цевовода
Председник Општине, Драган Лазаревић,
потписао је уговор о сарадњи на пројекту „За
више солидарности према старијима - кластер
Колубарског округа за услугу помоћ у кући“,
који финансира ЕУ, а спроводе Каритас Ваљево, Центар за социјални рад „Солидарност“ и
општине Љиг, Лајковац и Мионица. Одржан је
састанак Уније жена СНС којем је присуствовала Марија Обрадовић, чланица Главног одбора
СНС. ОО СНС Љиг први је предао листу кандидата за одборнике за локалне изборе. Општину
Љиг посетила је наша суграђанка Вера Ристић,
мајка Јелене Ђоковић, и са председником Лазаревићем, представницима локалне самоуправе и ЈКП Комуналац, договорила почетак изградње цевовода, чији ће пројекат она
финансирати, док ће половину средстава за
извођење радова финансирати локална самоуправа, а другу половину Дирекција за воде.
У 2015. асфалтирано је више од 18 километара локалних путева и улица, а наставља се са
санирањем и реконструкцијом путне инфраструктуре. Председник Лазаревић обишао је
раднике који асфалтирају улице у Белановици,
Улицу Војводе Мишића у центру Љига и санирају клизиште код белановачке цркве. У присуству председника Владе, Александра Вучића,
потписан је уговор о реконструкцији СШ „1300
каплара” у Љигу.

19. НОВИ БЕЧЕЈ
Обновљена зграда ФК
Чланови ОО СНС Нови Бечеј дружили су се
са суграђанкама у свим местима Општине поводом Међународног дана жена. Заједничким
напорима ФК Јединство, Општине и МЗ Нови
Бечеј, реновирана је управна зграда фудбалског клуба. МЗ Нови Бечеј насула је пролаз у
Новом Селу и Врањеву. Нове бандере и улична
расвета постављени су у Ужичкој улици у Новом Селу, а купљене су и заштитне мреже за
спортски терен на Милошевом путу. Почела је
градња атмосферске канализације у улицама
Хајдук Вељка и Милорада Попова. Наставља
се пројекат пошумљавања у вредности 1,1 милион динара. У организацији Општине, други
пут се организује акција „Велико пролећно
чишћење Општине Нови Бечеј 2016“. МЗ Ново
Милошево конструисала је и асфалтирала рукометни терен. Одржана је трибина ОО на
тему пољопривреде, субвенција, задругарства
и борбе против узурпације државне земље.
Потпредседник Главног одбора СНС, Братислав Гашић, посетио је ОО СНС Нови Бечеј
и разговарао са грађанима о програму Странке
и резултатима.

20. НОВИ ПАЗАР
Аутобуска траса до Тушимске реке
Чланови ГО Нови Пазар обишли су радове на санацији одрона на путу за Драгочево
и обећали мештанима и реконструкцију сеоског пута, који је у веома лошем стању. Наше
чланице прославиле су 8. март у страначким
просторијама и поручиле да СНС поштује

Александровац
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родну равноправност и има велико поверење
у жене. Обишли смо поплављене становнике
насеља Пожежина и Козаревачки мост. Мештанима смо обећали да ћемо се потрудити да
аутобуска траса буде продужена до Тушимске реке, што је и урађено. Потпредседник ГО
Нови Пазар, Рацо Вучковић, на конференцији
за медије истакао је да ће представници СНС,
на састанку Кризног штаба и у Градском већу,
предложити да се активира телефонска линија,
чијим позивањем ће се донирати 100 динара
за оштећене у поплавама. Одржали смо скуп у
Врановини, на којем су говорили председници
градских одбора коалиције окупљене око СНС
и домаћини.

21. ОПОВО
Реновирање аутобуске станице
Чланице Уније жена ОО СНС Опово прославиле су свој празник дружењем у Сакулама, а
за најстарије чланове организован је одлазак
на позоришну представу, што ће постати традиција у наредном периоду. Саниране су дивље депоније у Сефкерину, реновирана аутобуска станица у Опову, офарбане су металне
конструкције и банкине, постављене су нове
канте за отпатке и поређане репариране клупе
дуж перона за путнике. У Сефкерину је асфалтирана Улица Вука Караџића и постављена су
саобраћајна огледала. Организована је трибина на којој су гости били пуковник у пензији Веселин Шљиванчанин и генерал Миодраг Панић.
ЈП Младост започеће субвенционисање цена
комуналних услуга поступајући по сваком поднетом захтеву и тиме показати да је друштвено одговорно предузеће које води рачуна о
социјално угроженим породицама, а наплата
јавне расвете је укинута. У парковима је монтирана нова лед расвета, завршена су паркинг
места у Опову и Баранди, покошена је трава и
започета израда пројектне докуменатације за
спортску халу у Опову и вртић у Сефкерину.
Организована је радна акција садње 125 садница дрвећа које је донирао расадник „Ечка“.

22. АЛЕКСАНДРОВАЦ
Побољшање енергетске ефикасности
У сусрет Светском дану енергетске ефикасности, активисти СНС су едукативним флајером, који је израдио Савет за интернет, скренули пажњу грађанима на значај повећања енергетске ефикасности. Наши активисти делили
су цвеће и едукативни флајер, који је, такође,
креирао Савет за интернет, у коме смо објаснили значај Дана жена и указали на положај
жена у Србији. Одржали смо трибину у Тулешу,
промовисали програм СНС и разговарали са
мештанима о њиховим проблемима. Уз кафу и
едукативни флајер о пољопривреди, са грађанима је разговарао и Драган Благојевић, председник ОО СНС Александровац.

23. БЕЧЕЈ
Нових 3,5 километара асфалта
Локална самоуправа наставила је да решава
вишедеценијски проблем неасфалтираних улица у Бечеју. Прошле године асфалтирана су четири километра у 12 улица, а ове године биће
асфалтиране Батинска улица, део Вељка Влаховића, Милана Јешића Ибре, Браће Чиплић
и Улице воћњака. Према речима председника
Општине Бечеј, мр Вука Радојевића, укупно ће
бити асфалтирано око 3,5 километара коловоза
у улицама и на путу Бачко Градиште - Бисерно
острво. ЈП Водоканал делимично је реконструисало канализациону мрежу у Батинској улици.
У сарадњи са ЈП Путеви Србије, припрема се
комплетна реконструкција и асфалтирање 2,1
км пута Бечеј – Бачко Петрово Село, на путу ка

Председник Србије Томислав Николић, поручио је на предизборној
конвенцији СНС у Крагујевцу да жели
свима јасно и гласно да каже да жели
да на изборима победи Српска напредна странка.

„Доказао сам свим грађанима Србије, осим онима који немају очи да
виде и уши да чују, да сам председник
свих грађана Србије. Данас желим
свима јасно и гласно да кажем да желим да победи СНС на овим изборима.

Србија је земља озбиљних, вредних и
честитих људи и заслужује да је воде
озбиљни, вредни и честити људи, заслужује да је води СНС“, рекао је Николић, који се у Крагујевцу први пут
појавио у кампањи.

СНС ПАНОРАМА
Милешеву реконструишу се и санирају испусти, а на правцима ка Србобрану, Новом Бечеју
и Милешеву сече се шибље у дрежаном каналу
и пресвлачи део коловоза. Чланице Уније жена
подржале су организацију предавања које је
Савез друштава Војводине за борбу против
рака одржао у Градској кући на тему дијагностике карцинома дојке и штитасте жлезде.

24. OЏАЦИ
Помоћ грађанима, ускоро нова радна
места
Напредњаци су у Оџацима организовали акцију уређења града. Представнице Уније жена
посетиле су Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Златна барка“ и
уручиле пригодне поклоне. Удружење пензионера „Треће доба“ делило је брикете за ложење
угроженим породицама у Бачком Грачацу, Лалићу и Дероњама. Неколико група основаца путовало је бесплатно у Београд и гледало пред-

Оџаци

ставу у Позоришту „Бошко Буха“, а акцијом ће
бити обухваћена сва деца са територије наше
Општине од трећег до осмог разреда. Душан
Маријан, председник Општине, расписао јавни
позив за организовање јавних радова на којима
ће бити ангажовани Роми и Ромкиње. Председник Маријан примио је представнике Фондације „Конрад Аденауер“ и компаније „Магна“
која планира запошљавање још 500 радника у
Оџацима. Унија жена и МО Оџаци обележили
су Међународни дан жена. Активисти МО Српски Милетић имали су неколико акција, а у Раткову је почела друга фаза санације дивље депоније код Багер баре.Министарство пољоприврде представило је пољопривредницима у Лалићу и Дероњама програм подстицајних мера
за 2016.и могућност коришћења фондова ЕУ.
МЗ Оџаци поставила је 16 нових огласних табли.Општина додељује новчане подстицаје за
школовање студената. Сајам предузетништва
Западнобачког округа одржан је у Сомбору.
Свечано смо обележили 80 година постојања
ПУ „Полетарац“. Чланице Уније жена организовале су креативну радионицу „У сусрет
ускршњим празницима“ и пригодним поклонима честитале празник суграђанима који Ускрс
славе по Грегоријанском календару. ОО СНС
Оџаци свечано је отворио нове просторије. У
присуству општинске делегације, у сомборској
касарни „Аеродром“ обележена је годишњица
почетка НАТО бомбардовања.

Мајданпек

25. МАЈДАНПЕК
Насипање локалних путева
У свим селима Општине одржане су трибине,
на којима су мештани разговарали са општинским и страначким функционерима. Сва села
добила су ризлу за насипање локалних путева.
У Мирочу је осветљен и уређен центар и постављене су канте за смеће, а радило се и на
потезу пута према Равној реци. У Мосни су постављене мреже иза голова и уређен је терен
за мале спортове. У Орешковици је саниран
мост и очишћено речно корито. У Бољетину
су насипани локални путеви и реконструисан
је део мостова који су настрадали у поплавама
из 2014. У Лескову је осветљен терен за мале

18 | СНС ИНФОРМАТОР 39/2016

СНС ИНФОРМАТОР 39/2016 | 19

СНС ПАНОРАМА

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Аранђеловац
спортове, а у Дебелом Лугу су реновиране
просторије школе. У Клокочевцу је санирана
нисконапонска електромрежа, а у Рудној Глави
су постављене кућице на аутобуским стајалиштима, уређени су локални путеви ка Стрњаку
и Мускидеу, а почело је и реновирање школских просторија за децу предшколског узраста. У Мајданпеку су реновиране обе основне
школе и Музичка школа. У Доњем Милановцу
очишћен је слив Поречке реке, уређене су депоније, спортски терени и дечија игралишта.

26. МАЛИ ЗВОРНИК
Пуњење врећа песком
Поред деоница на магистралном путу Лозница – Мали Зворник – Љубовија, на којима се
обавља реконструкција, асфалтирају се сеоски
путеви у више МЗ, а планирано је да се укупно
асфалтира око 10 километара. Активисти омладине СНС у Малом Зворнику пунили су вреће
песком како би се заштитили мештани од реке
Радаљ. Чланице Уније жена, у сарадњи са удружењем жена „Незаборав“, организовале су изложбу радова из своје креативне радионице, а
присуствовале су и Регионалној конференцији
о женском предузетништву „Снага и креативност жене у пословању“, која је у Лозници окупила око 120 предузетница из 20 градова Србије и региона. Конференцију ју организовало
Удружење пословних жена „Креативна визија“
из Лознице, уз подршку Регионалне привредне
коморе из Ваљева, Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине, Рађевине и Града
Лознице.

27. КУЛА
Унија жена помаже најугроженијима
Чланице Уније жена OO СНС организовале
су хуманитарно вече. Уз дружење и пријатну
атмосферу, окупиле су кулске напредњаке у
жељи да приход од томболе, коју су припремиле, буде што већи како би помогли онима
којима је помоћ најпотребнија. Прикупљено је
25.000 динара и уручено породици Тодоровић
из Црвенке. Омладина ОО, такође, организовала је хуманитарно вече, на ком је прикупљено
13.000 динара и уручено породици Крењицки
из Куле. На предизборној конвенцији ОО СНС,
одржаној у Дому културе у Сивцу, представље-

ни су канидати за одборнике у локалном парламенту, као и за покрајинске и републичке посланике. Пред бројном публиком, официр ЈНА у
пензији, Веселин Шљиванчанин, и генерал Миодраг Панић одржали су трибину и подсетили
на догађања током ратова у бившој Југославији
и на суђења Хашког трибунала.

28. СЈЕНИЦА
Обнова електромреже
Настављена је реконструкција нисконапонске електромреже на територији Општине
Сјеница. Акција је започета прошле године
у пет села, радови су завршени у три, а у два
су настављени ових дана. На позив грађана,
чланови ОО СНС Сјеница посетили су села
Драгојловиће, Распоганче, Брњицу и Доњу
Вапу. На позив председника ОО СНС Сјеница,
Жељка Ланговића, наш град је посетио Милован Глишић, директор ЕД Чачак, који је, заједно
са члановима ОО, обишао поменута села и у
разговору са мештанима договорио даље кораке у циљу санирања постојеће и изградње нове
нисконапонске мреже.

29. ТИТЕЛ
Улагање у здравствену инфраструктуру
Дом здравља добио је три нова возила,
чиме је Општина Тител наставила са улагањем
озбиљних средстава у здравство. Од три возила, два су санитетска за превоз пацијената
до Клиничног центра у Новом Саду и осталих
здравствених установа. Једно возило стационирано је у Тителу, а друго у Шајкашу, чиме је
покривена цела Општина. Председник Општине, мр Драган Божић, истакао је да је отворена
нова апотека, да је постављена нова метална
ограда око Дома здравља, да су адаптиране
све амбуланте у насељеним местима, урађени
санитарни чворови, а да је у Мошорину урађена фасада и ограда на згради амбуланте.

30. ПРОКУПЉЕ
Опремање Опште болнице
Локална самоуправа је са 1,4 милиона динара
помогла куповину савременог возила за Службу хитне помоћи Дома здравља, вредног око
четири милиона динара. У Општој болници „Др
Алекса Савић“ проширени су смештајни капа-

цитети и реновирано је Одељење неурологије,
а реконструишу се мокри чворови, водовод и
канализацијана одељењима офталмологије и
педијатрије. Након више од 40 година, реновиран је простор за ЕЕГ и ЕНМГ, а Министарство
здравља опремило је Очно одељење новим
апаратом за операцију катаракте. Апотека и
Саветовалиште за дијабетичаре организовали су бесплатну поделу 40 апарата за мерење
шећера. Топлички управни округ омогућио је
Општој болници и донацију преко организације „Љуби ближњег свог“ из Крагујевца у виду
кревета, душека, инвалидских колица...Чланица Главног одбора СНС, Марија Обрадовић,
одржала је трибину „Борба против насиља над
женама“. Поводом годишњице НАТО бомбардовања, министар Зоран Ђорђевић положио је
венац на спомен обележје погинулима у центру
Прокупља. После 30 година, школа „Милић
Ракић Мирко“ добила је нове тоалете, а школа
„Никодије Стојановић Татко“ нове учионице,
захваљујући средствима локалне самоуправе.

пута, замена асфалта, ивичњаци, пешачке стазе... Настављено је афлатирање коловоза у МЗ
Гараши, Босута, Горња Трешњевица, Раниловић,
Тулеж, Венчане, Стојник, Орашац, Бања. Обнову сеоских путева финансира Општина Аранђеловац, а очекује се да у 2016. буде урађено око
35 километара. Председник Општине, Бојан
Радовић, поделио је ваучере незапосленим суграђанима за самостално започињање приватних
послова. Обнавља себањска Бивета. Општина је
расписала конкурс за подршку руралног развоја
за 2016. годину, а опредељено је око 20 милиона
динара, што је највећи пољопривредни буџет у
последњих неколико деценија. ЈКП Букуља, у сарадњи са ТО и пријатељима, обележила је Светски дан воде. Наши активисти огранизовали су
неколико штандова на градском тргу. Члан Председништва СНС, Зоран Бабић, посетио је наш ОО
и разговарао са грађанима.

33. БАЧКА ПАЛАНКА
Ускоро здрава пијаћа вода
На иницијативу МО Деспотово, локална самоуправа нашла је адекватан простор у згради МЗ, који ће се реновирати и претворити у
вртић за децу од три до пет година. ЈКП Комуналпројект у Деспотову завршава градњу мини
фабрике воде, а ово предузеће обезбедило је и
аутобус за бесплатан превоз ученика из околних села до школе. Поводом Међународног
дана жена, чланови OO СНС Бачка Паланка
поделили су суграђанкама пригодне поклоне и
истакли важност родне равноправности и економске независности жена, а иницирали су и
оснивање Савета за родну равноправност. ОО
СНС Бачка Паланка и МО Челарево организовали су трибину „Србија на раскршћу“.

Пожега

31. ПЕЋИНЦИ

34. ПОЖАРЕВАЦ

Аутобуси ГСП до Купинова
и Шимановаца
Општину Пећинци посетио је градоначелник
Београда, Синиша Мали, и рекао да је Граду Београду и Општини Пећинци заједничко то што
су од претходне власти наследили огромна дуговања, али да су, упркос томе, задржали висок
ниво социјалних давања и бриге о најугроженијим суграђанима. У разговору са повереником ОО СНС Пећинци, Милорадом Пантићем,
и општинским руководством, договорено је да
се организује састанак представника пећиначке локалне самоуправе, градске управе и ГСП,
и нађе се најоптималније решење за продужење линија градског саобраћаја до Купинова
и Шимановаца. Поводом 8. марта,чланови ОО
Пећинци обрадовали су суграђанке ружама и
подсетили на значај родне равноправности и
жена у друштву.

Сокобања

Трстеник

Нове амбуланте
ГО СНС Пожаревац , за само неколико сати,
прикупио је више од 3.000 потписа и први предао изборну листу. Поводом Међународног дана
жена, омладина СНС организовала је штанд у
центру Пожаревца и делила цвеће дамама. Отворено је неколико амбуланти у сеоским и приградским насељима- амбуланта у Острову и Забели,
а реновирана је и зубна ординација у Костолцу.
Организован је једнодневни излет за пензионере
из Браничевског и Подунавског округа на Фрушку гору. Омладина СНС неколико пута недељно
организује штандове у Костолцу и Пожаревцу.
Организован је велики број трибина по сеоским
МЗ на којима смо представили програм Странке
и кандидате за одборнике.

35. РАШКА

32. АРАНЂЕЛОВАЦ
Обнова сеоских путева
Након завршетка деонице од Крћевца, магистрални пут М4 из правца Аранђеловца ка Лазаревцу улази у последњу фазу. Раде се проширења

Зрењанин

Помоћ поплављенима у Драганићу
ЕУ и Влада Швајцарске, преко европског
Прогреса, обезбедиће средства за 57 пројеката
којима ће се унапредити конкурентност локалних самоуправа на југоистоку и југозападу Србије. Општине Рашка учествоваће, уз подршку
овог програма, у оживљавању производње намештаја од масивног дрвета. Екуменска хуманитарна организација, у сарадњи са Општином,
поделила је исушиваче влаге домаћинствима
чије су куће биле поплављене. Предали смо
листу одборника за СО Рашка, а први на листи је председник ОО СНС Рашка и председник
Општине, Игњат Ракитић. Наставили смо са
одржавањем састанака по МО на којима разговарамо са грађанима. Омладина СНС помагала је мештанима Драганића који су претрпели
највећу штету у временским непогодама.

36. БАЈИНА БАШТА
Изградња центра за рециклажу
Свечано је потписан Меморандум о разумевању за изградњу Центра за рециклажни

Кула

Тител

Пећинци

отпад, а са стопом рециклирања већом од 14
одсто, Бајина Башта је најуспешнија општина
у Србији. Донацијом од око 200.000 евра, од
којих је Шведска донирала преко 174.000 евра,
а Општина Бајина Башта преко 15.000 евра,
омогућена је изградња овог Центра и куповина
камиона-смећара. Том приликом, нашу Општину и наш ОО посетила је државна секретарка
Стана Божовић и истакла да би Србија требало
да има 26 оваквих регионалних центара.

37. СОКОБАЊА
Разговор са грађанима
Потпредседник Главног одбора СНС, проф.
др Зорана Михајловић, разговарала је са грађанима Сокобање о актуелним проблемима и о
решењима како би се поправио квалитет њиховог живота. Редовно смо у контакту са грађанима и организујемо СНС штандове на различитим локацијама.

38. ПОЖЕГА
Запошљавање младих
У Горњој Добрињи организована је прва трибина на тему младих, породице и традиције, а
затим и трибине у свим пожешкимМЗ, на којима смо разговарали са грађанима о борби против незапослености, развоју малих и средњих
предузећа, инвестицијама, побољшању саобраћајне инфраструктуре у руралним деловима Општине... У организацији СО Пожега,
Стручног тима за израду Стратегије и ОО, одржана је трибина о могућностима за запошљавање младих и шансама за локални привредни
развој, на којој је говорио члан Главног и ИО
СНС, Драгомир Петронијевић. Трибини су
присуствовали челници локалне самоуправе,
представници компаније „Јовањица“, чланови
радних група за израду Стратегије Општине и
многобројни млади људи.

39. ТРСТЕНИК
Дочек за шампионку
Министри Жељко Сертић и Зоран Ђорђевић
обишли су „Петолетку“, која је прославила 67.
рођендан, фабрику која се није нашла на списку
заштићених предузећа, због чега је министар
Сертић рекао да мора да се уради рационализација, али и да се реструктуирање тренутно
успешно спроводи. Министри Сертић и Ђорђевић обишли су и „Наменску“, „Хидраулику“
и „Пнеуматику“. Чланови ОО СНС Трстеник
организовали су свечани дочек за нашу карате репрезентативку Наду Сарић, која је, иначе,
кандидат за одборника на листи наше Странке,
поводом освајања златне медаље на Европском
првенству у Даблину.

40. ЗРЕЊАНИН
Улагање у спорт
У просторијама ГО СНС Зрењанин одржана
је конференција за новинаре на којој се јавности обратио председник Савета за спорт и
омладину, Симо Салапура, и истакао да СНС
посвећује посебну пажњу спорту, што се може
видети кроз изградњу нових и реконструкцију
постојећих фискултурних сала у Арадцу, Ечки,
Михајлову и Ботошу, али и изградњи голф центра у Зрењанину, и друге активности. Потпредседник Главног одбора СНС, Горан Кнежевић,
заједно са чланицом Председништва СНС,
Мајом Гојковић, Чедомиром Јањићем и Сашом
Сантовцем, разговарао је са представницима удружења пензионера у просторијама МЗ
Граднулица. На још једној конференцији за новинаре јавности су о програму СНС говорили
представници младих Станислава Јаношевић,
Данијела Тубин и Горан Томић. За само три
дана прикупљено је више од 5.000 потписа за
нашу листу за локалне изборе.

Наставак на 24. страни

Бачка Паланка

Мали Зворник

Сремска Митровица
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МИТИНЗИ СНС

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Шабац

Лесковац

Лозница

Панчево

Суботица

Кикинда

Чачак

Пирот

Алексинац

Нови Сад

Ниш

Зубин Поток

Бор

Велико Градиште

Добродошлица и овације широм Србије
У

току предизборне кампање,
председник Српске напредне странке, Александар Вучић, обишао је сваки део Србије,
од севера до југа, од истока до
запада, и разговарао са грађанима о будућности наше земље.
У халама и на трговима Субо-

Кучево

Прокупље

Председник Александар
Вучић разговарао је са
грађанима и говорио на
митинзима у више од
30 градова наше земље

Врњачка Бања

Врање

тице, Кикинде, Сремске Митровице, Лознице, Зубиног Потока,
Панчева, Алексинца, Пирота,
Ниша, Чачка, Новог Сада, Бора,
Великог Градишта, Врњачке Бање, Краљева, Сомбора,
Петровца на Млави, Пожаревца,
Параћина, Прокупља, Врања,

Краљево

Крушевац

Крушевца, Ужица, Зрењанина,
Рашке, Новог Пазара, Крагујевца, Београда, председник Вучић
оставио је снажну поруку уједињења, која опомиње на то да
прошлост треба оставити тамо
где јој је место - у сенци, како би
се сигурним и одлучним кораком

ишло напред, ка будућности,
уређеној и модерној Србији и европском животном стандарду.
На трговима, улицама и препуним халама, у које велики
број грађана није могао да уђе,
Александар Вучић је дочекан, у
више од тридесет градова Србије,

Пожаревац

Сомбор

Зрењанин

Рашка

срдачним осмесима, овацијама,
заставама, загрљајима и очима
пуним наде. Са бина, са којих се
поглед на море грађана пружао
у недоглед, Александар Вучић је
поручивао „Уједињени можемо
све – Србија побеђује!“.
Валентина Велков

Параћин

Нови Пазар

Крагујевац
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АКЦИЈЕ, ТРИБИНЕ, СУСРЕТИ...
Александар Вучић са
младима у Алексинцу

Никола Селаковић у разговору са младим
правницима о реформи правосуђа

Увек у служби грађана: Активисти ОО СНС
Беочин уређују црквену порту
Срдачна добродошлица у Алексинцу

Уједињени за бољи живот грађана
Активисти Српске напредне странке учествовали су у низу акција у којима су помагали грађанима,
уређивали животну средину, промовисали здраве стилове живота, организовали трибине на којима су
указивали на важне теме у друштву. У сусрету са грађанима који су га топло дочекивали широм земље,
председник СНС, Александар Вучић, говорио је о напорима да се уреди Србија и значајним помацима
у економији, на међународном плану, у обнови путне инфраструктуре, школа, болница, домова здравља, и свему што доприноси већем угледу наше државе и бољем животу грађана.

Маја Гојковић, Игор Мировић
и Александар Мартиновић
са младима у Руми

Небојша Стефановић
и Марија Обрадовић на
трибини посвећеној
спречавању насиља
над женама

Омладина ОО СНС Рума организовала је акцију
„Бициклом кроз град”

Делић атмосфере са митинга у Пожаревцу

ИЗЛЕТИ ЗА
ПЕНЗИОНЕРЕ
Српска напредна странка организовала је за своје најстарије суграђане једнодневне излете широм
Србије. Преко 3.500 пензионера из
свих округа обилазило је различите
знаменитости и резервате природе,
уз локалног водича и организован
ручак. Пензионери борског и зајечарског округа обишли су археолошко налазиште Феликс Ромулиана
и Борско језеро. Јужнобачки округ
организовао је обилазак Зоо врта на
Палићу, Западнобачки округ обилазак манастира по Фрушкој гори, а Расински округ излете у Пролом Бању,
Сремске Карловце, Ђавољу Варош.
Севернобанатски округ организовао
је чајанку у Сенти, а Поморавски посету Врњачкој Бањи за више од 1.200
пензионера. Пензионери су обишли
и Делиблатску пешчару, манастир
Жичу, Сокобању, Кањижу...
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СНС ПАНОРАМА
41. СРБОБРАН
Унапређење пољопривреде
Потпредседник Главног одбора СНС, Небојша Стефановић, разговарао је са грађанима
Србобрана, међу којима и са Ђорђем Џековим,
угледним привредником, о могућностима за
унапређење пољопривреде, а посетио је и салаш „Татић“ у Турији. На свечаној конвенцији у
Србобрану представљена је локална листа коалиције „Александар Вучић - Србија побеђује“ и
кандидат за председника Општине, Нешко Честић. Поред Небојше Стефановића, конвенцији
је присуствовао и Милош Томић, члан ИО СНС.

42. ИНЂИЈА
Борба за нова радна места
У просторијама ОО СНС Инђија потписан
је коалициони споразум између СНС, као стожера коалиције, и ПУПС-а, СДПС-а, СПО-а и
НС-а. Владимир Гак (СНС) рекао је да ће ова
коалиција спречити даље пропадање Општине, најавио снажну борбу за нова радна места и
раскринкавање корупционе мреже која је обавила Инђију.

43. KИКИНДА
Стипендије за 70 студената
После усвајања Измена и допуна Закона о
територијалној организацији, Кикинда је поново добила статус града, чиме су створени услови за поспешивање економског развоја. Брига
о младима, а нарочито о онима који студирају
и желе да се врате у родни град, један је од
приоритетних задатака локалне самоуправе.
То је студентима, који су остварили право на
стипендију у месечном износу од 7.000 динарa,
поручио Павле Марков, председник Општине
Кикинда, и истакао да ће локална самоуправа
ове године стипендирати њих 70. Потписани су
уговори са представницима спортских клубова
и удружења чији су пројекти подржани на раније расписаним конкурсима, за које је Општина обезбедила више од 100 милиона динара.

44. КОСОВСКА КАМЕНИЦА
Поклон за монахиње
У организацији ОО СНС Косовска Каменица,
одржана је јубиларна 50.трибина „Борба против корупције“, на којој су говорили Угљеша
Мрдић, Костадин Пушара и Никола Јеленковић. Активисткиње Уније жена ОО СНС Косовска Каменица прикупиле су средства за куповину веш машине за монахиње у Ђаковици,
једине Српкиње у овом граду, у коме је до 1999.
живело око 5.000 Срба. Чланице Уније жена започеле су прикупљање прилога како би монахињама обезбедиле и шпорет на дрва.

45. НЕГОТИН
Обнова путева
Проф. др Зорана Михајловић, потпредседница Главног одбора СНС, разговарала је
са грађанима Неготина и поручила да ће се
обновити пут Зајечар – Неготин и да ће се за
путну инфраструктуру издвојити 280 милиона динара. „Већ 20 година прича се о тзв.
Коридору исток, у дужини од 140 километара. Радићемо пројектно-техничку документацију и студију изводљивости, и видети колико је потребно инвестирати да би тај коридор
био завршен, али морамо да кренемо“, рекла
је Михајловић.

46. РУМА
Реконструисана Улица Мише Убоје
Чланице Уније жена организовале су трибину на тему женског активизма и поправљања
положаја жена у друштву, а посебна пажња
посвећена је активнијем учешћу жена у економској и управљачкој сфери. Свечано је от-
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ворена реконструисана Улица Мише Убоје.
После 14 година чекања, становници ове улице
коначно су добили око 1,3 километара коловоза, тротоар и канализацију. У присуству родитеља трагично преминулог Мише Убоје, улицу
су отворили потпредседник Главног одбора
СНС, Никола Селаковић, председник ОО СНС
Рума, др Александар Мартиновић, и председник Општине Рума, Слађан Манчић.

47. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Акција „Добар комшија“
У просторијама ОО СНС Смедеревска Паланка, Петар Милић, кандидат за председника
Општине на листи „Александар Вучић – Србија
побеђује“, одржао је конференцију за новинаре, саопштио састав предизборне коалиције
око СНС и захвалио се представницима ПУПСа, Треће Србије и Покрета социјалиста. Активисти МО Колонија наставили су акцију „Добар
комшија“ уређивањем дечијег игралишта. Активисти нашег ОО делили су страначки материјал на штанду у центру града.

48. УБ
Асфалтирано Сандића имање
Влада Републике Србије за обнову тамнавских школа издвојила је 30 милиона динара,
а школе у Убу и Калиновцу обишао је и премијер Александар Вучић, најављујући почетак
велике акције обнављања школа, болница и
социјалних установа. Сандића имање коначно
је добило асфалт, а након асфалтирања три
улице, уследиће изградња тротоара са обе
стране у пуном профилу. Одлуком Владе РС
и Министарства здравља, обезбеђен је новац
за уређење санитарних чворова у Дому здравља. Наставља се градња путева у селима, а у
последње три године Путеви Србије улагали
су око 200 милиона динара годишње у путну
инфраструктуру наше Општине. Путеви у Црвеној Јабуци, Совљаку, Гуњевцу, Тврдојевцу,
Врелу, Докмиру, Кожуару, Брезовици и Паљувима само су неки који ће овог пролећа добити
асфалт.

49. ЋУПРИЈА
Санирана критична места на
реци Миросави
Потпредседник Главног одбора СНС, Небојша Стефановић, разговарао је са грађанима
Ћуприје. Одржан је Четврти регионални сајам
образовања НОУфест, на којем је учествовало
више од 30 факултета и 20 средњих школа из
целе земље. Санирана су сва критична места на
реци Миросави, како би се спречила могућност
изливања. У подручном одељењу ОШ „13.октобар“ у Сењу завршена је ограда, а у матичној
школи стављен је у функцију кабинет за стране
језике. Савет за здравство одржао је трибине
„Превенција карцинома дојке“ и „Превенција
карцинома грлића материце“. Одржали смо трибину „Србија стабилности – век после Великог
рата – регионална политика Владе Александра
Вучића“, на којој је говорио Тихомир Арсић, уз
игроказ „Време части и поноса“. Локална самоуправа уређује некатегорисане путеве у селима
Сење, Старо Село, Бигреница и Крушар. У граду
је уређен тротоар у Улици Милице Ценић, паркинг у центру и саниране су ударне рупе. Очекујемо конкретизацију посета страних инвеститора из Аустрије, Турске и Кине нашој Општини.

50. ТРГОВИШТЕ
Отворен мост
Општину Трговиште посетила је министарка
Зорана Михајловић и отворила мост у Козјем
Долу, који је настрадао у катастофалним поплавама. Потпредседница Главног одбора СНС разговарала је и са грађанима у Дому културе.
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51. СМЕДЕРЕВО
Нова коронарна јединица
Директор Канцеларије за КиМ и члан Председништва СНС, Марко Ђурић, и градоначелница Смедерева и координатор за Подунавски округ, др Јасна Аврамовић, обишли су
расељене са КиМ, који су стамбено збринути
у насељу Ковачићево. Државни секретар Драган Стевановић и градоначелница Аврамовић,
у присуству шефа Посланичке групе СНС, Зорана Бабића, градских званичника и закупаца локала, отворили су нову Робну пијацу. У
Општој болници „Свети Лука“ отворена је нова
коронарна јединица. На предлог Савета за безбедност саобраћаја, донета је одлука о додели аутомобилских седишта за новорођенчад.
Град Смедерево, Универзитет у Новом Саду и
Медиа Инвент организовали су уручење признања „Капетан Миша Анастасијевић“ за 18
појединаца, привредних и друштвених субјеката из Подунавља и Браничева, у циљу афирмације предузетничког стваралаштва. Обележили смо Дан сећања на жртве НАТО агресије
полагањем венаца на споменик 14 погинулих
припадника војске и полиције из Смедерева.

52. НИШ
Отворен дограђени део школе
Отворен је реконструисани и дограђени део
школе „Бранко Миљковић“ у Нишу, у присуству
државног секретара Министарства привреде
Драгана Стевановића. Средства за реконструкцију обезбедили су Град Ниш и Министарство,
а новoотворени део школе урађен је на основу
савремених стандарда у погледу енергетске
ефикасности. Настава у овој школи, где је због
опасности од рушења инспекција још 2012. године затворила девет учионица, биће у потпуности нормализована.

53. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Суфинансирање вантелесне оплодње
Великим митингом у Сремској Митровици, започела је кампања СНС за предстојеће изборе.
После тријумфа у финалу Купа Радивоја Кораћа,
екипа Мега Лекса представила је на градском
тргу трофеј „Жућкову левицу“. СГ усвојила је
предлог одлуке о признању права на суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у износу од
150.000 динара. Владимир Петковић, начелник
ГУ за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове, у име Града, у Кану је примио награду за
Град будућности за 2016/2017. годину. Из буџета
су обезбеђена средства за куповину два путничка возила за Патронажну службу и Службу кућне
помоћи Дома здравља. Обележили смо Светски
дан бубрега и Светски дан вода. Започета је реконструкција пута кроз Лаћарак, у дужини од 4,7
км, а у центру је постављена лед расвета.

54. ЖАБАЉ
Важност здравствене превентиве
Чланови ОО СНС Жабаљ били су на располагању грађанима који су желели да се пожале на проблеме због лоше инфраструктуре у
својим местима, недостатка посла, гашења радних места, лоших услова за лечење или школовање у Општини Жабаљ. У препуној дворани
у Ђурђеву, угостили смо Николу Селаковића,
Милоша Томића, Дину Вучинић, Бору Кутића и
Нешка Честића, и представили наше кандидате
за председника Општине, покрајинског посланика и одборнике у СО Жабаљ. Жеља свих је да
наша Општина крене путем реформи и бољитка, који је годинама био кочен због владавине
оних који мењају странке и групе грађана, грабећи фотеље. Савет за здравство организовао
је трибине „Превенција рака грлића материце и
рака дојке“ и „Вакцинација у дечијем узрасту“.

55. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
План развоја пољопривреде
Одржана је трибина „План развоја пољопривреде Општине Петровац на Млави“, а гости нашег ОО били су Верољуб Арсић, Бојан
Живковић, Славиша Стојаковић и Александар
Стојановић. Трбина је била изузетно посећена,
а пољопривредници су могли да чују корисне
информације које ће им омогућити да повећају
приносе. У организацији нашег ОО и ОО
ПУПС-а, за најстарије суграђане организован
је обилазак Петроварадинске тврђаве и фрушкогорских манастира Ковиљ и Грегетег.

56. НОВИ САД
Реновирање Дома пензионера
Коалиција предвођена СНС-ом прва је предала 4.257 потписа грађана који подржавају
кандидате за локалне изборе. Градоначелник
Милош Вучевић, заједно са министром Вањом
Удовичићем, присуствовао је представљању
кандидатуре Новог Сада за Европску престоницу младих 2019. Велики број активиста СНС
присуствовао је дочеку британског престолонаследника принца Чарлса и војвоткиње од
Корнвола. Градоначелник Вучевић, заједно са
Миланом Кркобабићем, присуствовао је отварању нове поште у Сајлову. Вучевић је разговарао са младим Новосађанима о перспективама
запошљавања. Савет за безбедност и Савет за
избегла и расељена лица, заједно са МО Ветерник, одржали су трибину „Србија на раскршћу“,
на којој су гости били Веселин Шљиванчанин,
Михаљ Кертес и Ђорђе Вукмировић. Активисти
МО Руменка уредили су центар насеља, уклонили графите, покосили траву и реновирали
Дом пензионера. Сви МО обележили су Међународни дан жена, а активисти МО Лединци
делили су саднице ружа суграђанкама. Присуствовали смо 141. рођендану Добровољног
ватрогасног друштва Петроварадин.

57. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Млади ће зауставити тренд одласка
Омладина СНС делила је страначки промотивни материјал на Тргу кнеза Михаила. Поводом Дана студената, омладина ОО СНС Горњи
Милановац организовала је презентацију
„Како најуспешније написати биографију за
посао“.Том приликом, студенти су разменили
искуства са старијим колегама, које су им дале
корисне савете како да се најуспешније представе код будућих послодаваца. Омладинци
СНС истакли су да знањем желе да допринесу
развоју Горњег Милановца и да зауставе тренд
одласка у Београд и иностранство, али и то да
Дејан Ковачевић, као млад, образован и породичан човек, са богатом радном каријером, најбоље представља и води нашу Општину.

58. БАЧ
Камен темељац за производну халу
У Општину Бач стигао је нови минибус
„мерцедес спринтер“, којим ће се проширити
линијски и ванлинијски саобраћај, као и 10 металних контејнера, које је набавило ЈКП Тврђава Бач. У Индустријској зони, Игор Mировић и
председник Oпштине, Драган Сташевић, положили су камен темељац за изградњу вишенаменске производне хале. У
посети нашој Општини била
је делегација Града Београда, коју је предводила помоћница градоначелника,
Ирена Вујовић, а разговарало се о развоју туризма,
заједничким наступима и
пројектима. Председник
Сташевић уручио је првих

49 аутомобилских седишта родитељима чија
су деца рођена 2015. и 2016. године, а која су
набављена од наплате казни за саобраћајне
прекршаје. Напредује уређење канала Дунав-Тиса-Дунав, а планирано је да се у 2016.
уложи око 25 милиона динара у уређење каналске мреже. На иницијативу председника
Сташевића, додељена су средства Словачкој
евангелистичкој црквеној општини у Селенчи
и Римокатоличкој жупи Свети Павао у Бачу за
реновирање верских објеката.

59. БОР
Поклони за децу са сметњама у развоју
Чланови ОО СНС Бору обележили су Дан
жена, уз пригодне поклоне суграђанкама на три
локације у граду и у сеоским МЗ. У Брестовцу
су постављени нови реквизити на игралишту
код школе, на локалном путу ка Метовници уклоњено је шибље са банкина, а ризла је посута
на путеве у Метовници и Горњану. Чланови ОО
СНС Бор одржали су већи број трибина у МЗ, а
на трибини у Метовници посебно је похваљено
то што су реконструисане сеоска амбуланта и
школа. Члан нашег ОО, др Богдановић, одржао је више предавања о значају превенције
карцинома дојке. Активисти СНС Бор редовно
постављају штандове на пет локација у граду,
разговарају са грађанима и деле страначки материјал. Чланице Уније жена обишле су штићенике Дома за децу ометену у развоју при манастиру Светка Петка у Извору, однеле пакете
са храном и средствима за хигијену. Чланице
Уније жена, Студенка Ковачевић и Маја Бакоч,
посетиле су ромску породицу. Омладинци из
свих МО разговарали су са старијим колегама
о раду у предизборној кампањи.

60. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Асфалтирање улица, градња цркве,
амбуланте
Српској напредној странци у Великом Градишту приступила је Група грађана „За село
и град – Драган Милић“. На свечаном скупу, у
присуству потпредседника Главног одбора СНС,
Братислава Гашића, председник Општине, Драган Милић, предао је приступницу и истакао да
му је част да буде део породице СНС. Поводом
Дана жена, активисти Странке делили су цвећена градском тргу. Да се залажемо за равномеран
развој села и града показује почетак градње цркве у Чешљевој Бари и асфалтирање бројних улица у Великом Градишту. СНС је у рекордном року,
краћем од 24 часа, прикупила потписе подршке и
прва предала листу за локалне изборе. Започета
је градња кошаркашког комплекса на Сребрном
језеру у циљу развоја туризма. У организацији
Савета за омладину и спорт, одржана је фудбалска утакмица са пријатељима из румунске Бање
Херкулане. Министар здравља, Златибор Лончар,
обишао је Дом здравља у Великом Градишту и
амбуланту у изградњи у Средњеву.

61. ВРШАЦ
Помоћ за слепог суграђанина
Поводом Међународног дана матерњег језика, Унија жена и Савет пензионера ГО СНС Вршац, приредили су књижевно вече у Геронтолошком центру. Наши активисти подржали су

Крушевац

Удружење параплегичара и квадриплегичара
„Параквад ВШ“ поделом беџева и донирањем
прикупљеног новца у хуманитарне сврхе. МО
Избиште, у сарадњи са Саветом за здравство,
подржао је организацију Базара здравља. Чланови 5. МО уручили су пакет са хуманитарном
помоћи Зорану Тадићу, слепој и слабо покретној особи. ГИК је прогласила одборничку листу
СНС-а као прву по реду. Државни секретар
Предраг Перуничић присуствовао је тренингу
Одбојкашког клуба „Банат“ и учествовао на
трибини на тему спорта. Статус града Вршцу је
враћен изменом Закона о територијалној организацији Србије. У организацији Уније жена, у
Уљми је одржан округли сто на тему економског оснаживања жена. Савет за спорт и омладину и Унија младих организовали су дружење
„Тренирајмо заједно“ на штанду у овом месту.

62. УЖИЦЕ
Кинеска донација за изградњу вртића
Коалиција окупљена око СНС прва је предала изборну листу за учешће на локалним изборима. Град Ужице обезбедио је део средстава
за припреме ужичких олимпијаца - Оливере
Јевтић и Милоша Зарића. Град је отворио канцеларију за сарадњу са Руском Федерацијом, а
отварању је присуствовао амбасадор Александар Чепурин. Аеродром „Никола Тесла“ наставиће да помаже Аеродрому „Поникве“, како би
се обезбедио сигурнији ваздушни саобраћај,
а до сад је донирао рачунарску и специфичну опрему и обезбедио обуку запослених.
Градоначелник Ужица, Тихомир Петковић, у
присуству министра Николе Селаковића, потписао је са председницом компаније „Јихаи“,
Линдом Вонг, уговор о донацији 330.000 евра
за завршетак градње вртића на Пори. Линда
Вонг изразила је задовољство због споразума
о сарадњи Ужица и кинеског града Харбина и
истакла да се ради на проналажењу кинеских
инвеститора за улагање у Ужицу.

63. КРУШЕВАЦ
Радови на путевима, обнова чесме,
опрема за спортисте
Активисти ГО СНС Крушевац свакодневно
постављају штандове, разговарају са грађанима, деле пропагандни материјал... Поводом
Дана жена, суграђанкама смо делили руже и
саднице. Заједно са потпредседником Главног
одбора СНС, Братиславом Гашићем, обишли
смо радове у Доњем Степошу, Трмчарама, Лазарици, Пепељевцу, Гркљану, Јабланици, Глободеру, Кошеви, Паруновцу... Чланови Савета
за спорт уручили су Марији Судимац и Ненаду
Живковићу спортску опрему, а одржали су и
манифестацију „Спортом против дијабетеса“.
Легенда српског фудбала, Драган Џајић, отворио је нови спортски терен у Великом Гркљану и турнир у малом фудбалу пионирских
секцијау Белој Води. Чланови Савета за здравство редовно организују трибине. На полигону АМСС у Крушевцу представљен је картинг
клуб. Савет за комуналне делатности вредно
ради, у неколико МЗ постављене су прилазне
рампе за инвалиде, започета је реконструкција
160 година старе чесме у Јасици, донирани су
обручи за игралиште у МЗ Лазарица.
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ГРАД БЕОГРАД

СНС ПАНОРАМА

БРИГА О ГРАЂАНИМА
68. ВОЖДОВАЦ

64. НОВИ БЕОГРАД

Изградња Јелезовачког колектора

Акције
чишћења и
уређења

П

На иницијативу ОО СНС Нови Београд, почело је уређење простора за
децу и старије између Булевара Михајла Пупина и Шпанских бораца. У
Булевару Арсенија Чарнојевића 82-90
организована је акција чишћења грања,
лишћа, корова и смећа, на молбу наших
суграђана. У Земунској улици, уз помоћ
ЈКП Зеленило Београд, уређено је још
једно дечије игралиште. Омогућили смо
становницимаЛединада разговарају са
градским секретарима, директорима
градских предузећа и руководством ОО
о ситуацији у свом насељу. Организовали смо и трибину на којој су представници Секретаријата за
послове легализације омогућили грађанима да се директно
укључе у расправу и разреше све недоумице. Организовали
смо трибине „Безбедност на интернету“, „Чиста вода за здравији живот“, „Превенција и борба против насиља међу децом и
младима у васпитно - образовним институцијма“...Наши акти-

висти, на 23 локације,честитали су дамама Међународни дан
жена. Функционери ОО и Града Београда посетили су Дневни
центар и Клуб за старије „Др Михаило Ступар 1”, и уручили
им пакете купљене из личних средстава. У акцији„Чеп за хендикеп“ донирали смо Николи Ивошевићу преко 8.000 чепова.
Градоначелник Београда и функционери ОО разговарали су са
грађанима Новог Београда у Блоку 45.

очела је прва фаза изградње Јелезовачког
колектора, доња улица у Кумодражу комплетно је реконструисана, замењена је стара водоводна мрежа,
постављени су тротоари и насуто 300метара асфалта. Асфалтира се још 48 некатегорисаних путева у подавалском
крају. Постављена је јавна
расвета у Убској улици, као
и од окретнице аутобуса
404 и 534, дуж Ерчанске
улице, поред гробља. Обезбеђена је механизација за
чишћење корита Топчидерке
у Рипњу. У оквиру општинске
акције „Сигурно је безбедно“,
подељено је 70 аутомобилских седишта за бебе. Одржана је трибина
за вождовачке предузетнице. Клуб „Треће
доба“ обележио је две године од оснивања. Активисти МО Милунка Савић уредили су зелену површину у
насељу Браће Јерковић и пролазе између бројева 53 и 55, док су
активисти МО Браће Јерковић очистили локацију код црвеног сосу трибине на тему здравствене заштите и превенције болести.

69. ЗЕМУН
Ускоро почетак градње канализације

Барајево

Врачар

Очишћена дивља депонија
Активисти ОО СНС Барајево организовали
су пунктове на свим прометнијим локацијама,
разговарали са грађанима, делили пропагандни материјал... На прометним раскрсницама
организовали смо штандове поводом обележавања Међународног дана жена. Саниран је део
Улице 20.октобар у насељу Гај, као и део Улице
Лоле Рибара у Мељаку. Наши активисти очистили су дивљу депонију у Гају. Организовани
су базари здравља у Гунцатима, Великом Борку
и Вранићу. За најстарије суграђане организовали смо излет у Ечку, а за најмлађе представу
„Маша и медвед“.

66. ВРАЧАР
Скидање графита
На иницијативу одборника СНС, а у сарадњи са председницима скупштина станара,
у 30-так зграда постављени су ПП апарати, замењени поштански сандучићи, уграђена нова
ЛЕД расвета. Постављено је прво рециклажно
острво и отворен је још један „урбани џеп“ између улица Жичке, Војислава Илића и Грчића

поклонила је путовање у Крањ.У сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину, свим основним и средњим школама обезбеђен је комплет
лопти за фудбал, кошарку, одбојку и рукомет, а
наставницима пиштаљке, мајице и штоперице.

70. ЗВЕЗДАРА

Земун

65. БАРАЈЕВО

литера. У организацији Савета за екологију, МО
Митрово брдо и Уније младих, редовно се
уређују зелене површине. Савет за здравство организовао је неколико трибина.
У ЦКС „Шумице“, у организацији Савета за образовање, одржан је дечији забавни програм. Представнице Уније жена донирале су
гардеробу и слаткише Сигурној
кући и подржале акцију „Чеп
за хендикеп“. Савет за правна
питања пружао је бесплатне
правне савете грађанима. Савет
за привреду обезбедио је донације, у сарадњи са МО и ШОСО
Вождовац
„Вожд“. Око 500 старијих суграђана бесплатно је посетило фрушкогорске манастире.Члан ГО СНС, Александар Савић, и Горан Весић разговарали
су са грађанима на Бањичкој пијаци и обишли
радове на изградњи фискултурне сале у насељу Зуце.
УМЗ Раковица село одржана је трибинa о озакоњењу објеката.
Председник Савић одазвао се позиву станара Кумодрашке улице
и, заједно са њима, уредио зелену површину и засадио дрвеће.

Миленка. На иницијативу око 2.000 грађана,
који су потписали петицију коју је покренуо
ОО СНС Врачар, угао улица Новопазарске, Тополске и Војводе Драгомира биће претворен у
уређен сквер. Чланови ОО СНС Врачар изразили су захвалност пензионерима кроз организовање излета до манастира Крушедол и Хопово. Свечано је откривен споменик Бориславу
Пекићу на Цветном тргу. На иницијативу ООи
грађана, ЈКП Градска чистоћа је од графита
очистила зграде у Његошевој 2 и на углу Ње-

гошеве и Краља Милутина.

67. ГРОЦКА
Нова аутобуска линија
Реновирају се надстрешнице јавног превоза, а на оне на којима је то технички могуће
биће постављене и мапе са мрежом превоза.
Рециклираним асфалтом насуте су некатегорисане улице и путеви у насељима Умчари, Дражањ, Пударци, Камендол, Брестовик, Гроцка,
Заклопача и Живковац. Започето је реновирање
свих паркића, а тренутно се раде паркићи у Калуђерици и Винчи. Гради се
водовод Зучка капија – Лештане – Калуђерица, који ће обезбедити сигурно снабдевање
водом више од 100.000 људи
у Болечу, Лештанима, Винчи,
Ритопеку и Калуђерици. У сарадњи са Дирекцијом за јавни
превоз, успостављена је линија
311, а линија 303 продужена је
до Врчина. На захтев локалне
самоуправе, отворена је пошта
у Заклопачи. У организацији
ОО СНС Гроцка, организоване

Звездара

Активисти ОО СНС Земун свакодневно се
друже са грађанима на више локација - у Првомајској, Земун пољу, Батајници, Војном путу...
Обележили смо Међународни дан жена. Организована је трибина „Поступак о озакоњењу“,
где су, поред председника Општине, Дејана Матића, говорили Загорка Панић, Немања Стајић
и Александар Јовичић. Почели су припремни
радови на уређењу пијаце на Масариковом тргу.
Санира се електроопрема на црпној станици
„Карађорђев трг“ и очекује се почетак радова
на канализацији у насељу Плави хоризонти,
Батајници, централним деловима Земуна, у улицама Рада Кончара и Корушкој. На иницијативу
ГО Земун, ЈКП Јавно осветљење поставило је
33 стуба јавне расвете у Новој Галеници, Угриновцима и Батајници. Победницима конкурса
„Уради прави микс“ додељени су бицикли. У СЦ
„Пинки”одржано је финале такмичења у школском спорту за основне школе. За ОШ „Илија
Бирчанин“ књиге су обезбедили припадници
224. Центра за електронска дејства Војске Србије. Општина Земун најбољим матурантима

Реконструкција игралишта
Tрибином „Oснаживање жена за веће учешће
у политици“ СНС је започела кампању за локалне изборе, а гости трибине били су др Небојша
Стефановић, др Зорана Михајловиић, Зоран
Ђорђевић, Стана Божовић, Марија Обрадовић и
др Александра Томић. На иницијативу грађана
Коњарника и председника скупштина станара,
одржана је трибина о важним питањима за ово
насеље. Поводом Дана против туберкулозе, одржана је тематска трибина.ОШ „Павле Савић“ у
Миријеву добила је нови паркинг. Градоначелник
Београда, Синиша Мали, обишао је обновљена
игралишта у насељу Рудо. Градоначелник Мали
обишао је и штанд Уније жена и разговарао са
окупљеним дамама. У Звездарској шуми обележен је Светски дан шума.Градски менаџер Горан
Весић посетио је Звездару и најавио радове на
канализационој мрежи у Волгиној улици.Почела
је реконструкција Цветкове пијаце. Функционери
и активисти нашег ОО разговарали су са грађанима и на више локација уредили паркиће.

71. ЛАЗАРЕВАЦ
Излет за најстарије суграђане
Асфалтирана је улица Радоја Домановића у
дужини од 350 метара, после више од 20 година, као и три крака улице у Бугарчића крају и
крак Улице Бранко Радичевић. Након изградње
фекалне канализације у Улици Проте Чеде,
започети су радови и на путу поред пруге Београд – Бар. У МЗ Велики Црљени постављена
је нова улична расвета до старог гробља иорганизовано је уређење старог и новог гробља.
ОО СНС Лазаревац организовао је излет на
Фрушку гору за пензионере. Савет за здравство
организовао је инфо штанд поводом Међународног дана борбе против рака дојке у Великим Црљенима и у Лазаревцу. Активисти нашег
ОО разговарали су са грађанима у МЗ Велики

Црљени, поводом Светског дана борбе против
туберкулозе. Координаторка Уније жена ГО
СНС Београд, Марија Обрадовић, присуствовала је састанку Уније жена ОО СНС Лазаревац.
Посетили смо ОШ „Кнез Лазар“ и уручили ученицима и наставницима опрему за физичко.

72. МЛАДЕНОВАЦ
Посета ромском насељу
Представнице Уније жена ОО СНС Младеновац, у сарадњи са Саветом за националне мањине, обишле су ромско насеље у МЗ Границе, где
су уручиле пакете са хуманитарном помоћи, које
су обезбедили из личних средстава. У жељи да
скрене пажњу на значај превентивних прегледа,
Унија жена је организовала едукативну трибину
„Рано откривање рака дојке“, поводом Националног дана борбе против ове болести. Активисти МО Баташево и омладина ОО уредили
су простор између зграда у Радничкој улици на
Дедињу. Такође, покренута је иницијатива да
грађанини овог дела Општине добију адекватан парк за децу. Управа за пољопривреду Секретаријата за привреду објавила je јавни позив
за достављање пријава за доделу подстицајних
средстава у области воћарства и повртарства
за 2016.Како бисмо олакшали суграђанима, отворена је Канцеларија за пољопривреду у којој
могу добити све информације.

73. ОБРЕНОВАЦ
Изградња фабрике у Баричу
Градска општина Обреновац наградила је
50 најбољих студенатаса по 72.000 динара. Започета је изградња нове школе и фискултурне
сале у Звечки, након 40 година. Полагањем венаца, обележена је годишњица НАТО бомбардовања. На митингу у Баричу најављен је почетак изградње нове фабрике, која ће запослити
1.400 радника. Завршена је саобраћајница за
нови Центар за социјални рад и ПИО фонд, а
настављена је реконструкција пута ГрабовацБањани. Одржана је трибина Уније жена „Против родно заснованог насиља“.

74. ПАЛИЛУЛА
Јавна расвета у више улица
Активисти ОО СНС Палилула прикупили су,
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ГРАД БЕОГРАД

УЈЕДИЊЕНИ МОЖЕМО СВЕ

75. СТАРИ ГРАД

Обука пензионера
за рад на рачунару
Организовали смо обуку пензионера за рад на рачунару, а том
приликом обишао нас је председник ГО СНС Београд, Небојша Стефановић, разговарао са пензионерима и захвалио им се на искуству и
мудрости коју нам несебично дарују. Пензионери су ишли и на излет
на Фрушку гору и Сремске Карловце. Поводом Дана жена, на сваком
МО дамама смо даровали ружу и честитку.Такође, организовали смо
вече поезије и опере, а текстове и арије извели су чланови Савета за
културу. На иницијативу одборнице СО Стари град, обезбеђена је геронтодомаћица за нашу старограђанку, госпођу Хаџи Ристић. Председник Уније младих ОО СНС Стари град донирао је књиге библиотеци Прве економске школе. Градоначелик Београда и руководство ОО
из личних средстава, храну, средства за личну
хигијену, дечију обућу и гардеробу, и уручили
је породицама у насељу Роспи Ћуприја, Карабурма, Крњача, Котеж, као и породицама
Живковић, Цалић и Крстић из Колективног
центра у Крњачи. Хуманитрна помоћ уручена
је и самохраној мајци Миленији Стефановић
са тоталним инвалидитетом и породицама у
Ковилову, Крњачи и Дунавцу. Посетили смо
још седам породица у Борчи које живе у тешким материјалним условима и обезбедили
помоћ за кориснике Колективног центра. На
иницијативу Омладине МО Падинска Скела,
засађено је 30 садница у порти цркве Сабора
српских светитеља. Активисти ОО чистили
су канал, депонију, фудбалски терен и порту цркве у Падинској Скели. Реновиран је
кошаркашки терен код школе „Раде Кончар“
и организован излет за најстарије суграђане у Ечку. Одржана је трибина за пољопривреднике у Великом Селу. На штандовима на
више локација, дружили смо се са суграђанима. Поводом Националног дана борбе против рака дојке, омладина СНС учестовала је
у креативној радионици. У просторијама МЗ
Карабурма подржали смо бесплатно здравствено саветовалиште за пензионере. У Ташмајданском парку организовано је удомљавање напуштених паса из Градског прихватилишта. Поставља се јавна расвета у Улици
Ђурђевића Tаре, а пуштена је у рад расвета
у улицама Дејана Смиљковића, Tjентиште,
Сутjеска блок и Омладинска. Градоначелник
Београда и чланови ОО обишли су станаре
бесправно подигнутих зграда на Сланачком
путу и нашли начин за њихово озакоњење.
У Улици Драгослава Срејовића постављен
је нови асфалт, а ради се у делу Борчанских
жртава. Дограђује се водоводна мрежа у Котежу за 55 домаћинстава. Прикључке на водоводну мрежу добили су и житељи Сутјеске,
Тјентишта и Кајухове улице.

76. РАКОВИЦА
Засађено 120 стабала
Председник ГО СНС Београд, Небојша Стефановић, заједно са Милосавом Миличковићем и Владаном Коцићем, посетио је Дневни
боравак за старе, а Општина Раковица уручила је Дневном боравку телевизор и комплете
домина. Представници Агенције за безбедност саобраћаја одржали су едукацију о безбедености најстаријих у саобраћају. Одржан
је Сајам запошљавања, на којем је 29 фирми
понудило 422 радна места. Отворен је Шалтер за предузетништво, где привредници брзо

Лука Петровић у разговору са најстаријим суграђанима
обишли су радове на асфалтирању платоа на пијаци Скадарлија, који
су почели на иницијативу градских одборника СНС са Старог града.
Такође, настављена је реконструкција Змај Јовине улице. Редовно држимо штандове на којима са грађанима, поред кандидата за одборнике и посланике, разговара и председник ОО СНС Стари град.

и лако могу да добију потребне информације.
Отворен је реновирани терен у Улици Стевана
Луковића, а у Димитрија Котуровића изграђен
је нови парк. У СЦ Раковица изграђен је нови,
укупно седми, мултифункционални спортски
терен. Наши активисти очистили су депонију у
Улици Моме Станојловића. У Улици Славољуба Вуксановића на Миљаковцу постављене су
клупе и нове саднице. У Скојевском насељу, у
пасажима код прве групације зграда, прекречили смо графите. На Лабудовом брду, у Улици
сердар Јанка Вукотића, прекречени су графити
и очишћено је смеће између зграда. На Канаревом брду уређен је кошаркашки терен. У
наставку акције „Посади дрво за лепши комшилук“, активисти ОО СНС Раковица засадили су
120 стабала на пет локација.

77. СУРЧИН
Курс енглеског и немачког језика
Активисти и чланови ОО СНС Сурчин
обишли су најстарије суграђане, а за младе
смо организовали тромесечни курс енглеског
и немачког језика. ОО СНС Сурчин подржао
је хуманитарну приредбу за Ану Јововић из
Јакова, а организован је збор грађана насеља
Нови Сурчин. Одржан је низ трибина на тему
борбе против канцера, превенције гојазности
и дијабетеса, густине крви, као и осмомартовска представа за суграђанке. Настављена је
изградња дечијих паркова, осветљавање и обележавање пешачких прелаза, чишћење канала
и изградња одвода атмосферских падавина у
Јакову, асфалтирање улица и тротоара.

78. САВСКИ ВЕНАЦ
Крстарење Савом и Дунавом
Одборници СНС поднели су иницијативе за
уређење паркова, чишћење депонија, уређење
пешачких стаза. На њихову иницијативу, постављена је јавна расвета на неколико локација, замењени су контејнери и постављене
канте за отпатке, очишћена су дворишта зграда
и пролази у околини КЦС. Поводом Дана жена,
активисти ОО делили су руже на две локације,
а приређено је и културно вече. За најстарије
суграђане организован је једнодневни излет
на Фрушку гору, као и бесплатна обука за рад
на рачунару. Светски дан вода обележили смо

бесплатним крстарењем Савом и Дунавом за
наше најмлађе суграђане. Чланице Уније жена
поделиле су саднице и помогле грађанима да
уреде простор испред зграда.

79. СОПОТ
Нова фискултурна сала
Функционери Града и Општине посетили су
обновљену фискултурну салу у ОШ „Јанко Катић“ у Рогачи, која није била у употреби више
од 30 година, за чију обнову је средства обезбедила Општина Сопот. Том приликом, обишли
су и спомен обележје Јанку Катићу, војводи из
Првог српског устанка, и цркву у Рогачи. Организован је једнодневни излет за сопотске пензионере до Фрушке горе, манастира Крушедол
и Хопово, и Сремских Карловаца.

80. ЧУКАРИЦА
Излет за пензионере
Активисти Саветa за екологију поделили
су грађанима око 100 садница црног бора. У
заједничкој акцији са Градским саветом за екологију, грађанима, Општином Чукарица и ЈКП
Градска чистоћа, очистили су и уредили запуштену површину преко пута ОШ „Ђорђе Крстић“. Градоначелник Београда и руководство
ОО били су гости традиционалне рођенданске
прославе у Дневном клубу за стара лица, где су
корисницима, уз рођенданску торту, уручили
и опрему за озвучење. Организован је једнодневни излет на Фрушку гору за пензионере.
Наши активисти добровољно су дали крв. Осветљено је ромско насеље код Ловачке приче,
а потез између старог и новог Обреновачког
друмапрви пут је добио осветљење. На пијаци
Баново брдо постављена је опрема за заштиту
закупаца расхладних витрина од неповољних
временских прилика. Реновиран је простор у
Дневном боравку за децу и омладину са сметњама у развоју на Јулином брду. Почела је
замена старих контејнера, а постављено је и
рециклажно острво у Пожешкој улици. Oпштина је, на иницијативу нашег ОО, уредила стазе,
степеништа, паркинге и платое на више локација. Поводом обележавања 8. марта, Савет за
културу организовао је традиционално евергрин вече. У знак сећања на погром српског
народа на КиМ, приређена је изложба „Чувари

Сопот

Током предизборне капмање, чланови
и активисти Српске напредне
странке потрудили су се да поруке СНС пренесу широм Србије, до
сваког града, до сваког села и сваког
човека. Поруке „Уједињени можемо
све“ и „Србија побеђује“ овог пролећа путовале су нашом земљом,
од места до места, на разне
оригиналне начине.
В. Сокић
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

Зорана Михајловић у разговору са грађанима Сокобање

Александар Вучић у разговору са
пензионерима у Суботици (лево)
и Параћину (десно)

Председник Српске напредне странке, Александар Вучић,
сви потпредседници Главног одбора СНС - Небојша Стефановић, Зорана Михајловић, Никола Селаковић, Братислав,
Гашић, Игор Мировић и Горан Кнежевић, као и чланови Председништва и Главог одбора СНС, разговарали су са грађани-

ма широм Србије о резултатима који су постигнути током
две године рада Владе, коју је предводио Александар Вучић, и
о плановима за даљи развој економије наше земље, отварању
нових фабрика и запошљавању што већег броја радника. Разговарали су и о унапређењу пољопривредне производње, развоју женског предузетништва, родној равноправности, већем
учешћу жена у доношењу политичких одлука, али и о локалним и комуналним темама, односно свему што може доприне-

Никола Селаковић и Горан Кнежевић
са Зрењанинцима

Пензионери су хероји који су својом жртвом спасили Србију:
Небојша Стефановић у вождовачком Дому пензионера

Држава ће још више помагати
пољопривредницима: Зоран Бабић,
Александра Ђуровић и Марија
Обрадовић на пијаци у Јакову

Марко Ђурић прикључио
се акцији уређења паркића
за децу на Чубури

Срдачно: Грађани Вршца
топло су дочекали Јадранку
Јоксимовић

Неготин

Заштита животне
средине на делу:
Стана Божовић, заједно
са активистима СНС,
учествује у чишћењу
језера у Реснику

Вања Удовичић присуствовао је Дану спорта који су организовали
омладинци ОО СНС Шид

Братислав Гашић са мештанима Паруновца који
ће ускоро добити нове асфалтиране улице

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Са нашим прослављеним олимпијцем
Асмиром Колашинцем

