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ДИПЛОМАТСКА ОФАНЗИВА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

Џејмс Руф,
шеф Мисије
Међународног
монетарног фонда

Одлични фискални
резултати Србије

П

редседник Србије, Алексан- ми у компанији. Посебна тема раздар Вучић, разговарао је са говора биле су компаније у оквиру
шефом Мисије Међународ- хемијског комплекса и позитивни
ног монетарног фонда, Џејмсом Ру- трендови њиховог пословања, кроз
фом, у Београду, који је поручио да значајно смањење губитака и ресви показатељи
говоре о стабилном тренду
раста економије
Србије и о одличним фискалним резултатима
буџета Србије.
Шеф Мисије
ММФ-а је на састанку, којем су
присуствовали
и
премијерка
Ана Брнабић и
министар
фиСастанак у Председништву: Џејмс Руф и Александар Вучић
нансија Душан
Вујовић, навео
да сви показатељи говоре о стабил- структурирање, као припремних
ном тренду раста економије Србије, активности за приватизацију.
о чему сведочи и велики суфицит
Током сусурета било је речи и о
остварен у првих шест месеци текуће приватизацији „Галенике“ и расгодине.
писивању међународног тендера у
Председник Вучић је рекао да је, најкраћем року. Председник Вучић
и поред одличних резултата
остварених у
- Србија стоји чврсто на путу
првој половиекономских реформи, стабилне
ни ове године,
привреде и побољшања
као и током
животног стандарда грађана
целокупног периода трајања
аранжмана са
(Александар Вучић, председник Србије)
ММФ-ом, ипак,
делимично незадовољан развојем приватног сектора, још једном је нагласио да Србија
малих и средњих предузећа.
стоји чврсто на путу економских реСаговорници су на састанку раз- форми, стабилне привреде и побољговарали и о пословању „Електро- шања животног стандарда грађана.
привреде Србије“, за коју је предО овим темама представници
седник Вучић рекао да је поправила ММФ-а разговарали су и са члановирезултате у мају и јуну, али и то да ма Одбора за финансије Скупштине
производња угља и струје и укуп- Србије, а Руф је истакао да је улога
но пословање ЕПС-а у будућности ММФ-а саветодавна, да подржи Вламорају да буду неупоредиво бољи, ду у спровођењу реформи и уравноуз спровођење неопходних рефор- тежењу финансија.

»

ВАШИНГТОН

П

Србија гради боље
односе са САД

редседник
Републике
Србије, Александар Вучић,
само месец и
по дана откако је преузео
дужност, боравио је у вишедневној званичној посети Вашингтону, током које
је разговарао са потпредседником САД, Мајком
Пенсом, истакнутим сенаторима и конгресменима,
као и представницима најмоћнијих америчких компанија и оружаних снага.
Након
разговора
са
потпредседником
САД,
Мајком Пенсом, председник Вучић рекао је да је
веома задовољан садржајем разговора, тоном и
начином комуникације и
сагласјем о бројним темама
о којима су разговарали.

Разговор без рукавица:
Са потпредседником САД, Мајком Пенсом

„Сагласили смо се да смо
ми генерација која треба

да реши проблеме, а не да
их ставља под тепих. Пренео сам потпредседнику
Пенсу да Срби суштински
виде просперитет и побољшање свог положаја.
Разговарали смо о томе колико је важан мир и какву
улогу Србија мора да има
у региону, а мислим да
ћемо имати и значајнији
прилив америчких инвестиција. Тема разговора
били су и глобани односи,
као и однос према Русији.
Говорио сам отворено, без
рукавица и он ми је рекао,
у једном тренутку, да му се
свиђа што говорим отворено, не бирократским језиком. Мој посао је да Србија
не буде супротстављена
Америци, али да сачува самосталност. Морамо градити боље односе са САД.
Нисам о свему говорио оно
што би волели да чују“,
истакао је председник
Србије, након састанка, и
нагласио да је потпред-

седник Пенс учинио велику част српској делегацији
тиме што га је испратио,
после разговора, до капија
Беле куће.

Пословни савет
за међународно
разумевање

Током боравка у Вашингтону, председник Вучић
разговарао је и са представницима америчког Пословног савета за међународно разумевање (БЦИУ), о
могућностима и условима
за инвестирање у Србији.
Представнике БЦИУ информисао је о економским
реформама, које је Србија
предузела у последње две
године, и побољшању пословне климе за стране
инвеститоре, и истакао да
наша држава много улаже у побољшање путне
инфраструктуре, да је политички стабилна и да за
стране инвеститоре има
програм подстицаја, што је
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ДИПЛОМАТСКА ОФАНЗИВА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ
Сенатор из Винсконсина, републиканац Џонсон
рекао је да је председник
Србије указао на дугу историју односа две земље,
савеза, пријатељства.
„Имали смо у прошлости
успоне и падове у односима. Овакви састанци су јако
добри и треба да се одржавају. Управо је оно што треба
да се ради да дођете у САД,
изнесете ваше ставове и
искажете добру вољу за сарадњу“, казао је он.
Сенатор из Конектиката,
демократа Марфи, рекао је
да у Сенату постоје неслагања демократа и републи-

Председник Александар Вучић са
шефом Бироа националне гарде
САД, Џозефом Ленгјелом,
и генерал-мајором Марком
Бартманом, командантом
Националне гарде Охаја

Састанак са представницима америчког Пословног савета
за међународно разумевање (БЦИУ) о могућностима улагања у Србији

канаца око многих питања,
али да не постоји неслагање око жеље за снажним
и добрим односима САД и
Србије.
„Спознајемо да сва отво-

рена питања на Балкану не
могу бити решена без лидерства Београда. А Вучић
је у позицији да може бити
тај лидер, а ми демократе и
републиканци можемо да

Нема шта да се хвали у акцији „Олуја”

Сарадња оружаних снага
Србије и САД
чини једном од најбољих
инвестиционих дестинација на подручју Западног
Балкана. Састанку су присуствовали представници
компанија „Кока Кола“,
„УБЕР“, „Рио Тинто“, „Бехтел“, „Џенерал електрик“,
„НЦР“, „Моторола“,
„Фрипорт“, „XЦУБЕ
интернепнал“...
Компанија „УБЕР“
изразила је интересовање за пословну
климу у Србији, као
за и могућности улагања у сектор туризма. Компанија „Џон
Дир“ заинтересована је за инфраструктурне пројекте у
нашој земљи. Представници БЦИУ истакли су да велики
потенцијал лежи у
сарадњи у областима ауто индустрије,
ИТ сектора, фармацеутске индустрије,

Током боравка у Вашингтону, председник Вучић
састао се и са шефом Националне гарде САД, као и
Гарде Охаја, са којима је разговарао о заједничким
активностима Србије и САД, војној неутралности,
сарадњи између српских и америчких оружаних
снага, о учешћу Србије у међународним мисијама
под заставом УН...

као и обновљивих извора
енергије.

Разговор са
сенаторима

Након разговора са председавајућим и копредседавајућим Сенатског поткомитета за Европу,
сенаторима Роном
Џонсоном и Крисом
Марфијем, председник Вучић рекао је да
се коначно у САД све
боље говори о Србији. Сенатори Џонсон и Марфи истакли
су да је став Вашингтона да отворена питања на Балкану не
могу бити решена без
лидерства Београда,
а да је председник
Србије, Александар
Вучић, у позицији да
буде тај лидер, као и
то колико је важно да
САД, Србија и ЕУ ојачају сарадњу.

Састанак са сенаторима Крисом Марфијем (лево) и Роном Џонсоном (десно)

Председник Вучић рекао је у Вашингтону да
му је жао што је дошло
до изјаве америчког министра одбране Џејмса
Матиса, коју је пренео
хрватски министар одбране Дамир Крстичевић, да је акција „Олуја“
била величанствен подухват.
„Нећемо никада пристати на то да су убијање
и прогон српских цивила неко величанстве-

но дело. Ужасно ми је
жао што је до такве
изјаве дошло, јер сматрам да нема шта да
буде похваљено у акцији „Олуја“, у којој је
убијено више од 2.000
обичних људи, старих и
деце. Ако се неко хвали
резултатом да је протерао 250.000 људи са
свог огњишта, неколико хиљада побио, ту
нешто није у реду. На
сваком месту ћу о томе

да говорим, и ничега
се не стидим. Србија и
овде, и на сваком другом месту, говориће о
будућности, али нећу
дозволити ни на једном месту у свету да
суза Србина и Спркиње
Крајишника буде погажена само зато што
припада српском роду,
и да не вреди ништа,
за разлику од суза свих
других“, нагласио је
председник Вучић.

то подржимо“, нагласио је
Марфи.
Председник Вучић истакао је да је са саговорницима разговарао о политичкој
и економској будућности
Србије, односима са Русијом, као и о нашој жељи
да сачувамо независност и
војну неутралност.
„Сви су задовољни нашом економијом и њеном путањом, али морамо
много више енергије да
уложимо у представљање
наших ставова у Вашингтону. Без бољих односа са
Америком, тешко да можемо да направимо много
тога и у Европи, тешко и да
будемо економски на чврстом економском путу. И
то ћемо сигурно успети да
урадимо“, истакао је председник Вучић.

Разговор са копредседавајућим Српског конгресног кокуса
Председник Србије разговарао је и са копредседавајућим
Српског конгресног кокуса,
конгресменом Тедом Поом, и
конгресменом Емануелом Кливером, које је обавестио о све
већем присуству америчких
компанија у Србији. Нагласио је
да је повећан ниво трговинске
размене између Србије и САД,
али је рекао да је то још увек недовољно и да морамо да радимо
на бољем представљању инвестиционе дестинације Србије у
САД. Током сусрета са конгресменима, председник Вучић разговарао је и о начинима за промену свеукупног имиџа Србије у
САД, као и јачању рада српског
кокуса.

Са Тедом Поом и Емануелом
Кливером, копредседавајућим
Српског конгресног кокуса
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ДИПЛОМАТСКА ОФАНЗИВА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ
ИСТАНБУЛ

Очекујемо да
Турски ток иде
преко Србије

П

редседник Републике
Србије, Александар Вучић, боравио је у радној
посети Републици Турској, где
је учествовао на 22. Светском
нафтном конгресу у Истанбулу, под девизом „Мостови
ка нашој енергетској будућности“.
После говора на нафтном
конгресу, у којем је рекао да
очекује да један крак „Турског тока“ иде и преко Србије,
председник Вучић упутио се
у председничку палату у Истанбулу, на сусрет „један на
један“ са турским домаћином.
Посебно је занимљиво да су
председници Ердоган и Вучић
од конгресног центра до председничке палате ишли у истом
аутомобилу, и то на изричит
захтев председника Турске.
„Председник Ердоган до-

РИМ

вешће у Србију 150 бизнисмена како би успоставили пословне контакте са српским
привредницима, а верујем да
ће и он у најкраћем року посетити Србију, и то на више дана,
како бисмо могли да разговарамо о свим регионалним и
политичким темама“, рекао је
председник Вучић.
Према његовим речима,
трговинска размена Србије
са Турском расте из године у
годину, а бројне турске компаније заинтересоване су за
текстилну индустрију, приватизацију српских бања и друге
области.
„Верујем да ће, уз подршку
Ердогана и Турске, то донети
још више запослених и већи
раст БДП-а Србије. Турска је
једна од земаља која је најважнија за пуну регионалну ста-

Трилатерала: Председник Србије Александар
Вучић, премијер Грчке Алексис Ципрас
и премијер Бугарске Бојко Борисов

Срдачан разговор: Председник Вучић
и премијер Ципрас

СОЛУН

Топла добродошлица за госта из Београда: Председник Србије,
Александар Вучић, и председник Турске, Реџеп Тајип Ердоган

Снажнији смо кад
наступамо заједно

У

Учесници 22. Светског нафтног конгреса
билност и мир. Ми поштујемо
турску снагу, поштујемо и
себе, и мислимо да можемо да
изградимо добро и искрено

пријатељство између српског
и турског народа, и српске и
турске државе“, закључио је
председник Вучић.

Солуну је одржана
прва седница Високог савета за сарадњу
Србије и Грчке, која је од
великог значаја за сарадњу
у региону, а која је договорена током посете грчког
премијера Алексиса Ципраса Београду.
Делегацију Србије предводио је председник Александар Вучић, који је са
премијером Ципрасом разговарао о даљој сарадњи
и билатералним односима,
као и ситуацији у региону,
а затим је учествовао и у

трилатералном
састанку
са премијером Грчке и премијером Бугарске Бојком
Борисовим, током којег је
било речи о међусобним
односима,
енергетском
повезивању три земље и
великом броју инфраструктурних пројеката.
„Грчка, Бугарска и Србија су заједно, не само
три пута, већ десетоструко
снажније него када иступају појединачно. Снажнији смо кад смо заједно,
него кад наступамо одвојено. Могли бисмо тај модел

да користимо чешће и да
се по различитим питањима постављамо јединствено и заједнички, јер тиме
добијамо
неупоредиво
боље резултате за наше
три земље. Спремни смо по
свим питањима, спољним
и унутрашњим изазовима
заједнички да делујемо, а у
складу са европским принципима и стандардима“,
рекао је председник Србије
након састанка, и додао
да је захвалан премијерима Ципрасу и Борисову на
подршци коју пружају Ср-

бији на европском путу.
„Спремни смо да са Грчком и Бугарском учествујемо у различитим пројектима, који су од економског
интереса за све три земље,
али и од политичког интереса за наше земље и нације“, истакао је председник Вучић.
Истовремено са овим
састанцима, у Солуну су
министри у Влади Србије
одвојено разговарали са
својим грчким колегама и
потписали неколико важних
билатералних споразума.

Италија жели што пре Србију у ЕУ
„Италија је један од најбољих трговинских партнера Србије и надам
се да ће још више италијанских инвеститора доћи у Србију, као да ће
бити повећан и број италијанских
туриста. Хвала Италији на пуној
подршци европском путу Србије и
на ангажовању италијанске Владе
у организацији Самита земаља Западног Балкана, у оквиру Берлинског процеса, који је одржан пре
две недеље у Трсту“, овим речима
председник Србије, Александар Вучић, обратио се председнику Владе
Италије, Паолу Ђентилонију, приликом посете Италији.
Председник Вучић обавестио
је премијера Ђентилонија о економским реформама које је српска
Влада предузела у последње две
године. Двојица саговорника разговарала су и о наставку дијалога са
Приштином, односима у региону и
начину за убрзање процеса интеграција региона Западног Балкана у ЕУ.

Свечани дочек: Српски председник Александар Вучић
и италијански премијер Паоло Ђентилони

„Нема потребе за потврдом
чињенице да су наше две земље
добри пријатељи, са сјајним економским и политичким односима.
Тај однос треба искористити и за
побољшање стања у региону“,
истакао је италијански премијер,
и изразио наду да ће ускоро бити
одржана и седница две владе.
Председник Вучић посету Италији наставио је сусретом са председником Серђом Матарелом, са
којим је разговарао о односу две
земље, европском путу Србије и
заједничким пројектима у борби
против тероризма и сузбијања
корупције. Председник Матарела
честитао је председнику Вучићу
ступање на нову дужност и истакао да његова посета Италији потврђује велико пријатељство две
земље, као што то потврђује и све
веће присуство италијанских предузетника у Србији.
„Италија жели да се Србија што

пре придружи Европској унији, и
то је један од основних елемената наше спољне политике. Србија
је лидер по питању стабилности
региона и зато је ваш улазак у ЕУ
веома битан“, рекао је италијански председник Матарела.
Констатујући да је Италија,
после Немачке, најзначајнији
спољнотрговински партнер Србије, јер има огроман утицај на
економска кретања и раст БДП-а
у нашој земљи, председник Вучић
је подвукао и могућност доласка
нових инвеститора.
„Отварају се могућности за
долазак великог броја малих и
средњих предузећа, која би запошљавала између 30 и 60-70 људи.
Предузећа, посебно из централне
и јужне Италије виде будућност и
могући просперитет доласком на
територију Србије, што је и за нас
веома добро“, поручио је председник Вучић.

Билатерални односи Србије и Италије су у успону: Са председником Италије Серђом Матарелом

Вучић и Ђентилони
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ПРЕНОСИМО
Ауторски текст председника Александра Вучића за „Блиц”

Време је да Србија ради,
размишља и добија,
побеђује без сукоба

З

треба да одговорим
на питање о потреби,
подједнакој, за дијалогом са Приштином,
и за унутрашњим,
српским дијалогом
о Косову, управо завршетак овог цитата садржи оно што је суштина целе
приче: „А само замислите
шта би могло да буде“. Ако
одједном сви заћутимо.

ашто сам замолио Србе
и друге грађане Србије
за разговор о Косову и
Метохији?

Зашто га сматрам одлучујућим за будућност наше
земље и народа? Зашто ту
тему уопште отварамо, ако
смо већ сви научили да ћутимо и будемо против, против свега, јер било какво
решење проблема значило
би разбијање косовског
крчага о главу сваког политичара који би се усудио
да га потражи, док би се, са
друге стране, сви правили
да су људи који знају о Косову много више него што
стварно знају, те да су имали много боља решења, али
их тобоже нико није питао?
Време је, да као народ,
престанемо као ној да забијамо главу у песак, да покушамо да будемо реални,
да не допустимо себи да
изгубимо, или некоме предамо оно што имамо, али
и да не чекамо да ће нам
у руке доћи и оно што смо
одавно изгубили.
Када су Шимона Переса,
човека са којим сам имао
част више пута да разговарам, својевремено питали
зашто толико инсистира
на преговорима са Палестинцима, он је рекао: „Зато
што ће то отворити луке
мира на целом Медитерану.
И зато што је дужност лидера да тежи тој врсти слободе, оне коју даје мир, и
да јој тежи непрестано, чак
и када је суочен са непријатељством, сумњом и разочарањем. А само замислите
шта би могло да буде ако се
то не ради“. И данас, када

својих националних идеја
имају значајну подршку
већине западних земаља.
Није данашња Србија кужна као што је била, није Србија
слаба као што је била 1999,
2004. и 2008. године, али није
Србија, нити сме да буде бахата и арогантна, као што је
неретко била. Ћутање значи
да нас одговори, ни на шта,
више не интересују. Ћутање

»

- Време је, да као народ,
престанемо као ној да забијамо
главу у песак, да покушамо да
будемо реални, да не допустимо
себи да изгубимо, или некоме предамо
оно што имамо, али и да не чекамо да ће
нам у руке доћи и оно што смо одавно
изгубили

Ако престанемо да разговарамо. Ја, после толико
година бављења политиком на овим просторима,
тај одговор врло добро
знам. Још од 1878, од стварања тзв. Призренске лиге,
ми, Срби, нисмо желели да
будемо довољно одговорни да разумемо и снагу и
жеље Албанаца, а албанском грешком, великом, и
хвала им на томе, сматрам
неразумевање српских државних и националних интереса и њихово потцењивање, или још горе, покушај
да се они ставе под тепих
зато што неко мисли да је
уз подршку дела великих
сила то могуће.
Није Србија за потцењивање, упркос чињеници
да Албанци у спровођењу

значи да немамо шта више да
тражимо. Да смо престали да
се надамо. Да смо спремни за
последњу опцију. За сукоб. И
наш унутрашњи, и онај са свима око нас.
Ћутање је одлика оних
који мисле да су само, и искључиво, они у праву. Оних
који никога не желе да чују.
Који су убеђени да су најпаметнији, да немају више
шта да науче, да су супериорни у односу на све остале
и да немају више о чему да
причају, са било ким. То је
модус операнди тиранија,
увек спремних на проливање туђе крви. Не могу
себе да видим у том послу
ћутања, нити у таквој, немој Србији. Ако се то деси,
неће бити промашена само
политика коју водим, него

и читав мој живот, и животи свих нас. И то је нешто на шта никада нећу да
пристанем, без обзира на
све који мисле да сам превише гласан, да сувише питања постављам, да причам
више него што би требало.
А замислите шта би могло да буде, да је другачије? Да сам један од оних
који ћуте и људе поведу у
сукоб, рат, да би их мало,
ћутке, научили географији
сопствене земље? Или, да
сам један од оних који би
због тапшања по рамену и
шећерне табле добијене у
некој од западних амбасада, пристао да испоручим
сва српска огњишта и тако
постанем, како кажу, велики реформатор.
Управо зато, решење не
лежи, са једне стране, у
нашим митовима и сукобима, али са друге стране,
не лежи ни у негирању и
одрицању од свих наших
националних и државних
интереса. Цинизам те реченице Емброуза Бирса,
да је рат начин да људи
науче географију, јесте основна одлика свих тежњи
дела оних који су против
разговора и дијалога. Они,
као и ови други који би се
одрекли свега, не знају где
је Косово, нису тамо били,
неће никада тамо ни отићи,
још мање живети, не разликују Партеш од Пасјана,
Србицу од Штрпца, Пећ од
шпорета, али би радо све
друге послали на Косово,
да их науче крвавој географији сопствене земље, или
да се одрекну нечега што
не знају ни шта је. С друге
стране, противници дијалога о Косову, са Приштином,

су и они којима је сваки
губитак – победа, и који се
туђој несрећи радују као
свом успеху, пошто за други успех и не знају.
Њихов разлог за ову врсту нечињења, која јесте
својеврсни историјски злочин, с обзиром на тежину
питања које иште одговор, лежи у пукој нади да
ће неко, некоме, на крају
„дати Косово“ и за то, на
њихову радост, сносити
последице. Са становишта
плитке дневне политике, то
можда могу и да разумем,
са становишта историје, ни
оправдања, ни разумевања
нема. Зато што је то најтеже наше питање, у основи
баш то – наше, и зато што
је потребно, као никада до
сада, да сви, заједно, пронађемо одговор. И то онај
који ће бити трајан, који
ће искључити сукоб као
опцију, и који ће свима на
овим просторима донети корист. Желео бих, као
председник Републике, да
покушамо да решимо наше
сукобе, једном за свагда,
ако је могуће, а ако не, онда
ништа. Био би то само један
од наших бројних неуспеха,
заједничких, српских и албанских. Проналажење решења захтева главу врућу
од сталног размишљања,

»

- Није Србија за потцењивање,
упркос чињеници да Албанци у
спровођењу својих националних
идеја имају значајну подршку
већине западних земаља. Није данашња
Србија кужна као што је била, није
Србија слаба као што је била 1999, 2004.
и 2008. године, али није Србија, нити сме
да буде бахата и арогантна, као што
је неретко била

срце које је хладно на претеране емоције, и руке упрљане компромисима. И
наше и албанске.
Захтева, поново, по рецепту Шимона Переса, да ми,
којима историја није до сада
дала ништа осим крви и ратова, коначно упослимо свој
највећи ресурс, своју главу,
и нађемо решење. Захтева
рад, свих, јасну свест о томе
да је то што радимо, дугачак, замршен и често болан
процес, али, најпре, ону врсту промене у нашој, колективној свести, која је често,
сваки договор доживљавала
као пораз. То, једноставно,
није тачно. Нисмо ми ништа
тако велико добили у ратовима, што смо губили у
миру. Зато што смо, све што

смо добили, и изгубили, ратујући, платили најтежом
могућом ценом, оном која
не може да се надокнади.
Нашим животима, и животима наше деце. И то мора да
престане. Време је да Србија
ради, размишља, и добија,
побеђује, без сукоба. И ја
сам убеђен да смо, већ данас, у стању да то урадимо.
Уосталом, замислите шта
би могло да буде. И немојте
о томе да ћутите. Сви путеви политичке сарадње и
економског напретка били
би отворени за Србију. Врата Европске уније, такође. У
противном, чуваћемо конфликт чији смисао не разумемо, јуначићемо се до прве
битке, и једни и други, без
разлике. А, последице? Кога

брига за последице, јер о
томе ће ионако да брину
неки други у будућности.
На крају, и због јунака до
прве битке, али и због дарежљивих и широкогрудих
Срба који другоме олако
дају оно што Србима припада, сматрам да је Србији
потребан озбиљан и одговоран приступ, храбар и реалан, са погледом у будућност, а не у положај доњег
дела сопствених леђа после
неких наредних избора.
Србија има петљу да
живи и да се бори за будућност.
Србија данас је уважена свуда у свету, Србија је
пре три године била пред
банкротством, а данас има
суфицит у буџету, раст
економије значајно већи
од европског просека и
Србија је показала да уме
да побеђује. И то не само у
кошарци и ватерполу, већ и
у економији и политици. Да
би наш напредак био сталан и одржив, морамо, ако
ништа друго, бар да покушамо да разрешимо косовски (Гордијев) чвор, а не да
се кријемо и најтежи терет
оставимо нашој деци.
Живети, значи љубити
земљу по којој корачају
деца, а не само, хвалити се
победама својих дедова.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Вучића нападају они који желе
да врате Србију у стање пре 2012.
Агресивност и примитивизам наших
противника из дана у дан ће се повећавати

П

оред константне
двомесечне кампање
безочних
лажи, најгорих напада и измишљотина о председнику Александру Вучићу у „Куриру“, на
друштвеним мрежама недавно
се појавила и болесна, монтирана умрлица са његовим
ликом. Члан Председништва
Српске напредне странке и
народни посланик, Владимир
Ђукановић, за „СНС Информатор“ каже да је такву монтажу
направила клинички луда особа којој је место у лудници, а
не на слободи, али да је очито
у питању смишљена кампања,
пошто је тај налог био прилично добро увезан и да су га многи „шеровали“.
- Таква болесна кампања
може да иде у два правца.
Један је да вас психички дестабилизује, јер није пријатно
када вам неко направи умрлицу и то свима дели, а други
је потенцијална порука преко
које се ставља у изглед да ћете
можда бити ликвидирани.
Зато ја молим надлежне службе да добро обрате пажњу на
контраобавештајну заштиту
председника Републике. Тим
пре, јер смо земља која је имала не тако давно ликвидацију
премијера и то на његовом
радном месту.
Да ли мислите да је она у
вези са непрекидном кампањом против Александра
Вучића и СНС која се већ
два месеца води из „Курира”?
- Нисам сигуран да није.
Мислим да је кампања коју
„Курир“ води само почетак
онога што нам се припрема
пред београдске изборе. Та

Владимир Ђукановић,
члан Председништва СНС и народни посланик

»

- Акција против председника
Вучића јесте координирана,
а верујем да постоји више
удружених центара моћи који
су пронашли заједнички језик.
Појединим амбасадорима је циљ да они
управљају нашим политичарима како им
је воља, а тајкунима да имају
приватну државу у којој ће моћи
немилице да пљачкају друштво и да
износе паре док нас потпуно не исцеде

агресивност и примитивизам
наших противника ће се из
дана у дан повећавати, јер им

је то једини начин да оно екстремно бирачко тело које је
против нас вежу за себе, а да

пристојним људима који желе
модерну Србију и њен развој
огаде изборе. Они иду на то
да излазност буде што мања
како би рекли да су избори без
легитимитета и ево ја вам сада
кажем да увелико припремају
изборне сценарије који ће се
завршити на улици.
Ко стоји иза константних
напада на председника
Вучића? Коме то он смета
и зашто?
- Много фактора ту има.
Свакако да су интереси појединих западних земаља доста
угрожени нашом политиком,
јер немамо намеру да свој суверенитет и своје интересе
урушавамо као неке раније

послушничке владајуће гарнитуре. Напротив, нама је
циљ што снажнија Србија у
сваком погледу. Хоћемо да јачамо нашу економију, војску,
полицију, владавину права,
желимо да остварујемо свуда
наше интересе... Све то смета
појединим круговима на западу који су навикли да смо
ми банана држава. Такође,
то смета значајном броју домаћих тајкуна који су у време
власти Демократске странке
имали своју приватну државу.
Они су састављали владе, додуше заједно са појединим амбасадорима, писали су законе,
одређивали ко ће бити министри, која ће се предузећа и
за колико продати... То је била
Србија до 2012. године. Данас
тога више нема и свакако је
да њима то смета. Они новца имају, доста су моћни, али
наш је циљ да им покажемо да
не могу да буду јачи од државе. С обзиром на то да је Вучић симбол бескомпромисне
борбе наше државе са таквим
појавама, он је зато и главна
мета. Видећете од јесени, они
ће своју кампању додатно интезивирати.
Да ли мислите да је реч о
координираној акцији која
је смишљена и долази из
једног центра моћи?
- Акција јесте координирана, а верујем да постоје више
удружених центара моћи који
су пронашли заједнички језик
у томе да врате стање какво је
било пре 2012. године. Појединим амбасадорима је циљ
да они управљају нашим политичарима како им је воља,
а тајкунима да имају приватну
државу у којој ће моћи немилице да пљачкају друштво и
да износе паре док нас потпуно не исцеде.
Да ли се икада у Србији
дешавало толико бруталних напада, паковања
лажних афера и пласирања измишљених информација у вези са председ-

ником Републике?
- Колико се ја сећам, није никада. Било је различитих политичких квалификација, оштрих
напада и тешких речи, али
измишљање афера, вођење
кампање више од два месеца,
проглашавање председника
Републике за лешинара и такво срамно криминализовање
њега, његове породице и сарадника, то се никада није догађало.
Јавно сте прозвали своје
колеге из СНС, част изузецима, који се нису јавили
да осуде нападе на председника Странке и државе. Зашто мислите да се то
дешава?
- Зато што многе колеге
калкулишу. Свако гледа своју
будућност и процењује какав
ће бити политички епилог. У
складу са тим ћуте, јер ћутање не говори да си против
Александра Вучића, али са
друге стране ни не замераш
се његовим противницима.
Практично, када једног дана
Вучић више не буде власт,
они ће неким новим властима
рећи: еј, па ја нисам прихватио то што је Вучић радио,
ја сам му рекао да греши и
сл. Мени је то јадно и грозно, али у Србији је то веома
честа појава. Наравно, поносан сам на то што, ипак, у
Председништву имамо људе
који су спремни да се боре, а
посебно у обичном чланству.
Обични чланови најпре ће
стати у одбрану Александра
Вучића. Дивим се свим људима који су имали храбрости
да се супротставе оваквој
суманутој кампањи и који су
на правди Бога завршавали
на насловним странама тих
новина. То није лако, нити је
пријатно, али ако председник Странке може више од
два месеца да буде сваки дан
на насловним странама и да
га черече, част је да свако од
нас макар једном заврши на
тој истој насловној страни.

БРИСЕЛ

Србија тражи убрзање
процеса приступања
ЕУ и јасне оквире

П

редседник Александар Вучић разговарао
је у Бриселу са председником Европског савета,
Доналдом Туском, а након
састанка Туск је истакао
да ЕУ рачуна на Србију и
да Србија може да рачуна
на пуноправно чланство у
ЕУ по завршетку дијалога
са Приштином.

„Постоји перспектива,
и то је добро, али Србија
жели да добије значајнију
мотивацију. Од Србије се
очекује завршетак дијалога с Приштином, као и
реформе у области спољне политике и владавине
права. Србија може да
заврши реформе, али завршетак дијалога зависи

Вучић и Туск

„На крају дијалога стоји
пуноправно чланство Србије у ЕУ. То је оно што
смо обећали у Солуну и
што смо спремни да испунимо. Србија је направила
свој геостратешки избор
одлучујући се за европски
пут и ту нема повратка.
Надам се да ће том избору
следити и акције“, рекао
је Туск, и честитао Србији
на улози у очувању регионалне стабилности.
Председник
Србије,
Александар Вучић, рекао
је да је добио чврсту реч
председника Европског
савета да ће Србија постати чланица ЕУ када испуни обавезе, да је задовољан разговорима, али
да, ипак, није било могуће
чути конкретан датум.

од друге стране. ЕУ разуме позицију Србије, али
је потребан додатни стимуланс да би наша земља
завршила посао“, истакао
је председник Вучић.
Билатерални
састанак двојице председника
настављен је радним ручком, а затим и обраћањем
Туска и Вучића медијима
у Бриселу. Иначе, током
својих претходних састанка са највишим званичницима ЕУ, Федриком Могерини и Жаном Клодом
Јункером, од којих је добио јасну и недвосмислену подршку за евроинтеграциони пут наше земље,
председник Вучић затражио је убразање процеса
приступања Србије и јасне
оквире.
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ИНТЕРВЈУ

Када СНС и Вучић побеђују,
и Србија побеђује

Р

ечима „Задовољство
је бити у тиму који побеђује. Трудићу се да
својим чињењем, знањем
и искуством оправдам поверење које ми је поклонио председник Вучић и
да своју дужност обављам
на најбољи начин“, Никола
Селаковић, члан Председништва СНС, прокоментарисао је, крајем маја, вест
да је именован на функцију
генералног секретара председника Републике Србије.
Данас, након више од два
месеца рада у Председништву, Селаковић за „СНС
Информатор“ каже да су му
задужења велика и важна.
Од тога да Генерални секретеријат, као срце председникове администрације, мора
да функционише беспрекорно, што захтева добру организацију и стручан кадар, до
тога да се и лично председнику помогне у важним државним пословима.
- Радно време и темпо диктира председник, а
када сте његов генерални
секретар и ту функцију желите да обављате успешно,
онда вам је радно време још
дуже. На посао се долази
пре седам, а са посла одлази после 19 часова. Наравно, остаје се и дуже.
Како сте се осећали када
сте чули да ћете постати
десна рука председника
Србије?
- Почаствовано и одговорно. Велика је част радити уз човека који помера точак историје и ствара бољу,
напреднију и јачу Србију.
Радити уз нашег председника је захтевно, морате
бити концентрисанији, дисциплинованији и посвеће-

Никола Селаковић,
генерални секретар
председника Србије

нији послу, чини ми се више
него на било ком другом
месту у државном систему
Србије. Са друге стране,
радити са председником
Вучићем значи и бити у прилици да много тога научите.
Ви сте једини генерални секретар председника Србије који је раније био и министар.
Колико Вам претходно

»

искуство помаже у обављању дужности?
- Искуство бившег министра правде, који је током
једног периода водио и ресор државне управе, више
је него драгоцено. Закон
о председнику Републике
прописује да генерални секретар има овлашћења министра, тако да ми претходно искуство помаже много.

- Радити уз нашег
председника је захтевно,
морате бити концентрисанији,
дисциплинованији и
посвећенији послу, чини ми се
више него на било ком другом месту
у државном систему Србије. Са друге
стране, радити са председником
Вучићем значи и бити у прилици да
много тога научите.

Како, као члан Председништва СНС, коментаришете то што
Странка из дана у дан
остварује све убедљивије победе на свим изборима, од оних за савете месних заједница
до председничких?
- Српска напредна странка је друштвена снага која
је почела да мења Србију
на боље и грађани то препознају на свим изборима.
Економски опоравак земље,
бољи углед у свету, успешна међународна политика
која нас позиционира као
кључног чиниоца стабилности у региону, али и стално смањивање незапослености и побољшање животног стандарда грађана
само су неки од суштинских
резултата политичког руковођења Александра Вучића
и Српске напредне странке.

Сарадња СНС и
Јединствене Русије
Недавно сте били део
делегације СНС која се
срела са делегацијом Јединствене Русије, коју
је предводио Сергеј Железњак. Како оцењујете
сарадњу и који су конкретни резултати?
- Сарадња две странке је на изузетно високом нивоу. Она почива на
изузетном личном односу
двојице председника, који
су своју сарадњу пренели и
на странке које воде. Пара-

Када СНС и Вучић побеђују,
и Србија побеђује.
Како видите константну негативну кампању
појединих медија према Александру Вучићу
и то што се недавно на
друштвеним мрежама
појавила умрлица са

Србија жели оквирни
рок за пријем у ЕУ

Т

оком боравка у Солуну, председник Србије,
Александар Вучић, састао
се и са председником Европске комисије, Жан
Клод Јункером, са којим
је разговарао о европским

„Питао сам их обичну
ствар коју желе да знају
грађани Србије. Србија
жели да зна да ли има
јасну будућност у ЕУ. Ако
кажу да имамо, треба
да нам пренесу и оквир-

лелно са путем европских
интеграција, за нашу земљу
су изузетно важна традиционална
пријатељства,
међу којима посебну историјску димензију има
пријатељство са Руском
Федерацијом. У том смислу, односи СНС и Јединствене Русије дају велики
допринос јачању партнерства две државе, а продубљивање наше сарадње
помаже сарадњу Србије и
Русије на сваком плану.

тих медија и оних који иза
тих медија стоје. Не могу да
га победе ни на једним изборима, резултати његове
политике боље и напредније
Србије су видљиви на сваком
кораку, али њих то не занима, и грађани све више препознају да такве људе једино

»

- Радно време и темпо диктира
председник, а када сте његов
генерални секретар и ту
функцију желите да обављате
успешно, онда вам је радно
време још дуже. На посао се долази пре
седам, а са посла одлази после 19 часова.
Наравно, остаје се и дуже.

ликом председника Вучића?
- Незапамћена негативна
кампања и најбезочније лажи
које поједини медији организовано пласирају у покушају
да наруше кредибилитет
нашег председника показују
сву безидејност политике

ВЕСТИ

води мржња према Александру Вучићу. Председник је
показао да му је будућност
Србије важнија од било какве налицкане медијске слике која се плаћа рекетом и,
као и небројено много пута
до сада, поставља ствари на
право место.

Вучић и Јункер

интеграцијама Србије, а
позвао га је и да посети
Србију. Вучић је нагласио
да Срби, од 2000. године, верују у прикључење
Европској унији, али да је
прошло много времена.
„Србија ће наставити
да ради на евроинтеграцијама, али желимо да
тај процес има успешан
завршетак”, рекао је председник Вучић, који је о
европској
перспективи
наше државе разговарао
и са председником Савета
ЕУ, Доналдом Туском, као
и са шефицом европске
дипломатије, Федериком
Могерини.

ни рок. Макар рекли да
ће бити у пет година, не
мора у годину тачно. Да
знамо да је то у наредних
пет или десет, двадесет
година, да се у складу с
тим понашамо и видимо
како да градимо своју
будућност. Чуо сам већ
објашњења да „зависи
од нас”. Неће бити да зависи само од нас. То што
зависи од нас, ми ћемо
да урадимо. Неки су у ЕУ
примани, а да сасвим сигурно нису били на вишем
нивоу у оствареним садржају правног акта ЕУ што
је Србија урадила”, објаснио је Вучић.
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НАРОДНА БАНКА

ВЕСТИ

НАРОДНА СКУПШТИНА

П

Тренд раста економије
Гувернер НБС, Јоргованка Табаковић,
каже да су преговори с ММФ-ом били напорни и тешки, али да очекује успешно
окончање седме ревизије стендбај аранжмана. „Циљ и ММФ-а и представника Владе
Србије је исти, а то је одрживи раст и бољи
стандард грађана, али понекад постоје

спорења око мера којима те циљеве треба
постићи“, истакла је гувернер Табаковић,
и нагласила тренд раста економских перформанси Србије, од извоза који се већ
мери двоцифреним бројевима, преко раста
директних страних инвестиција, до раста
дознака које су повећане за пет процената.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
ПОЛИЦИЈА

ПРАВДА

Подељена средства
од опортунитета
Министарка
Нела Кубуровић
каже да су средства прикупљена
по основу одлагања кривичног
гоњења - опортунитета, додељена за 98 корисника из области
здравства, просвете, социјале
и културе, у износу од 351,5

милиона динара. Предвиђено је да тим новцем буде
унапређен рад школа, центара за социјални рад, домова
здравља, болница, библиотека, вртића... Највише новца добило је здравство око
131 милион динара, социјала
73,6 милиона динара, култура око 64,6 милиона динара,
а просвета скоро 70 милиона
динара.

ГРАЂЕВИНАРСТВО, САОБРАЋАЈ
И ИНФРАСТРУКТУРА

Прва фаза реконструкције
пруге Ресник - Вреоци
Министарка
Зорана Михајловић поручила је,
на свечаности поводом пуштања
у саобраћај реконструисаног
дела барске пруге од Ресника
до Вреоца, да је
посао завршен у
року, у сарадњи
са Руским же-

лезницама. Обновом 35 километара пруге од Ресника
до Вреоца, завршена је прва
фаза реконструкције пруге
Ресник-Ваљево, дужине 77,6
километара, а читав пројекат
кошта 80 милиона долара и
финансира се руским кредитом. „Данас је важан дан, јер
је после 40 година модернизован један део барске пруге“, оценила је министарка
Михајловић.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Министарка Јадранка Јоксимовић
разговарала је са државним министром за Европу у Министарству
иностраних послова Немачке, Михаелом Ротом, који је истакао да је
Србија кључна држава за стабилност
региона и поуздан партнер и Немачке и ЕУ. Јоксимовић и Рот разговарали су о даљој сарадњи две државе,

Српско-грчко признавање
возачких дозвола
Министар Небојша Стефановић састао се са коизвестиоцима Комитета за мониторинг
Парламентарне
скупштине
Савета Европе, Самадом Сеидовим и Маријом Гузенином.
На састанку је било речи о
спровођењу реформи у складу са поштовањем стандарда
Савета Европе, а
посебна
пажња посвећена је борби
против организованог криминала и трговине дрогом, као и
раду припадника националних мањина у полицији. Министар Стефановић боравио

је и у Солуну, где
је са министром
инфраструктуре и
саобраћаја Грчке,
Христосом Спирцисом, потписао Споразум о
међусобном признавању возачких дозвола, захваљујући
коме ће наши држављани који
живе у Грчкој моћи да замене
важеће српске возачке дозволе за исте грчке, без претходног полагања возачког
испита. Исто ће важити и за
држављане Грчке који живе у
нашој земљи.

КиМ

Производња пива
у манастиру Бањска
У манастиру Бањска на северу
Косова и Метохије почела је да
ради пивара, чију изградњу је
са 13,8 милиона динара подржала Канцеларија за КиМ. Пун
капацитет пиваре манастира Бањска, који се у старим
списима помиње као један од
манастира на КиМ у којем се
„кувало“ пиво, износиће 30

тона пива месечно. Пивару су пустили у рад директор Канцеларије
за КиМ, Марко
Ђурић, владика
рашко-призренски Теодосије и председник
Привременог органа Општине
Звечан, Иван Тодосијевић.

Сарадња са Немачком

европским интеграцијама Србије,
реформама које се у том процесу
спроводе, ситуацији у региону...
Министарка се захвалила Немачкој,
као важном стратешком партнеру,
на значајној подршци коју пружа Србији у процесу приступања ЕУ. Такав
однос потврђује се податком да је
Немачка наш највећи билатерални

„Челично пријатељство”
Србије и Кине

донатор – за 15 година издвојила
је 1,6 милијарди евра за различите
пројекте. Јоксимовић и Рот посебно
су, у том контексту, подвукли важност рада на поглављима 23 и 24
која се тичу, поред осталог, владавине права и борбе против криминала и копрупације, као битним за
даљи наставак евроинтеграција.

редседник Сталног комитета Свекинеског народног конгреса, Џанг Деђијанг,
боравио је, на позив председнице Скупштине Србије Маје
Гојковић, у тродневној посети
Србији, током које је истакнуто да су односи Србије и Кине
достигли ниво свеобухватног
стратешког партнерства и „челичног пријатељства“.
Гојковић се захвалила Кини
на чврстој подршци нашем територијалним интегритету и
суверенитету и непризнавању
једнострано проглашене независности КиМ, а Џанг је указао да, иако су Кина и Србија
географски удаљене, српски
и кинески народ изградили су
пријатељство, а Србија је постала први свеобухватни стратешки партнер Кине у региону централне и источне Европе.
Гојковић и Џанг постигли су
договор о даљем јачању прија-

тељских односа и
потписали Меморандум о разумевању између два парламента,
чиме су отворене
нове могућности за
унапређење сарадње.
Председници два
парламента сагласили
су се да ће парламенти пружити подршку
да се спроводе договорени споразуми у
оквиру трговинскоекономске сарадње,
као и планиране инвестиције
у Србију, посебно у домену саобраћајне инфраструктуре и
енергетике, у оквиру иницијатива „Појас и пут“ и „Сарадња
Кине и земаља Централне и Источне Европе“.
Гојковић и Џанг нагласили
су да су досадашњи пројекти,
попут моста Михаило Пупин
на Дунаву, који је први мост

Џанг и Гојковић
који је кинеска компанија изградила у Европи, модернизације пруге Београд–Будимпешта, затим Железаре Смедерево и ТЕ Костолац Б, успешни
примери сарадње. Гост из
Пекинга имао је прилике да се
у то увери приликом обиласка Железаре Смедерево и ТЕ
Костолац Б, где је планирана
изградња новог енергетског

постројења, што ће значити
отварање нових радних места
и стабилну производњу струје
за грађане и привреду.
Као добар пример сарадње
и пријатељских односа председници два парламента навели
су укидање виза за грађане Србије и Кине, што отвара могућност за долазак већег броја привредника и туриста у Србију.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
ЗДРАВСТВО

Отворена савремена
здравствена станица у ММЛ
Отворена је једна од најмодернијих здравствених установа у Београду, амбуланта у Малом Мокром Лугу. Министар Златибор Лончар подсетио је, том приликом, да су
многи сумњали да ће здравствена станица бити завршена
у року. „Не само да су испоштовани рокови, већ је урађено и више од планираног. Ово је један од најсвременијих
објеката те врсте у Београду и Србији, чиме испуњавамо
обећање да ћемо грађанима још више приближити медицинску помоћ. Објекат има дечије игралиште, приступ за
особе са инвалидитетом, стоматологија већ ради, а ускоро
ће почети педијатрија и нова лабораторија.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Подршка ОЕБС-а Србији
Министар Зоран Ђорђевић састао се са шефом
Мисије ОЕБС у Србији, амбасадором Андреом
Орициом, и захвалио се Мисији ОЕБС на напорима на спровођењу захтевних и стратешки важних
пројекта од међународног интереса, и пренео да
ће Србија наставити да се понаша одговорно према мигрантској популацији. Посебно је нагласио
значај родне равноправности и изразио наду да
ће се наставити са подршком пројектима у тој области. Орицио је изразио спремност Мисије ОЕБС
да буде активан и посвећен партнер Влади Србије.

ПОЉОПРИВРЕДА

ПРИВРЕДА

Отворен Пољопривредни
клуб у Београду

Kинеско-српски индустријски
парк у Смедереву

На отварању Пољопривредног клуба у Београду, министар
Бранислав Недимовић истакао је да ће овај, као и други клубови који ће бити отворени широм Србије, бити место на којем ће
се окупљати произвођачи, удружења и експерти из пољопривреде, како би размењивали искуства и
савремена знања. Министар Недимовић
нагласио је да је Србија у протеклих десет година извезла 15 пута више воћа у
Русију у односу на 2006. годину. „Отварањем овог Клуба, пројектом Руске федерације и УНДП-а, створићемо услове
за истраживање тржишта и видети шта
је то што може да се пласира у Русију“,
рекао је Недимовић.

У Смедереву ће бити изграђен Kинеско-српски индустријски парк, на око 500
хектара, а биће формирано
и заједничко предузеће које
ће се бринути о овом пројекту. „Од септембра радимо на
папирологији и очекујемо да
ће у 2018. години почети да
функционише један део парка.
Имамо одлична искуства са
кинеским инвеститорима и желимо да то продубимо на много
вишем нивоу. Ова индустријска

зона помоћи ће да кинески инвеститори са квалитетнијим
пројектима дођу
у Србију“, рекао
је министар Горан
Кнежевић, након
потписивања Меморандума о разумевању и развоју
Кинеско-српског
индустријског парка, са председником ХБИС групе, Ју
Јонгом.

СНС
ПАНОРАМА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
26

56

52

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о активностима
општинских и
градских одбора
СНС током
претходног месеца
за бољи живот
грађана Србије

5 21
29
25 44 22 53
Уређење дворишта Пословног инкубатора
59 36 61 63
5. Сента
60 11
7
Радна акција
79
3 51
6 49 43 72
58
Чланови ОО СНС Сента организовали су радну
32
69 19
акцију кошења траве и чишћења дворишта Посло62 80 78
вног инкубатора.
76 42
77 75 66
47
70 4
2
18
6. Рума
68
65 81
37
67
15
Убедљива победа
73
12
14
8
1 71
16
74
34
На изборима за Савете месних заједница у
55
10
свих 20 месних заједница у Општини Рума, кан50 20 9
30
дидати СНС остварили су више него убедљиву
17
победу са освојених 208, од укупно 216 мандата.
46
48
35 64
7. Пландиште
33 38
Ултразвук за Дом здравља
13
40
Чланови ОО, Уније жена и Савета пензионера предста54
28
вили су Општину на Данима Војводине у Београду. Чла23
нови ОО и МО Маргита учествовали су у обележавању
24
45
сеоске славе и угостили пријатеље из румунског града
27
Дете. Чланови ОО били су део огранизације Дана рибара,
41

Нови објекат у који ће од јесени бити
пресељена сва јавна предузећа и установе

У

току је градња фонтане на
тргу, за шта су средства
обезбеђена из општинског
буџета. Председник Општине,
Дарко Глишић, каже да је овим
радовима претходила обнова
фасада зграда на Градском тргу
тако да центар града постаје све
лепши и садржајно богатији.

2. Пожаревац

Ускоро фонтана на тргу
Завршено је асфалтирање 22
пута, а у првој фази асфалтне
деонице добила су села Докмир
и Слатина. Одржана је пета културно-забавна манифестација
Златни дан. Приводе се крају

ва, ергеле „Љубичево“ и Хиподрома, као и асфалтирање 45 улица.
До краја године потпуно ће се
уредити и ОШ „Јован Цвијић“
у Костолцу, уз подршку Канцеларије за јавна улагања.
Град Пожаревац, у сарадњи
са НСЗ, обезбедио је 18 милиона динара за јавне радове, који ће омогућити привремено запошљавање за око
150 теже запошљивих лица.
Чланови МО Лучица уредили
су парк и гробље, а чланови
МО Брадарац зелену површину испред амбуланте и
Дома
културе.Министарка
Нела Кубуровић и предсеМинистарка Кубуровић свечано
дница Прекршајног суда
отвара нову зграду Прекршајног суда
Славица Петровић отвориле
су нову зграду Прекршајног
Предвиђено је увођење ЛЕД
суда, први објекат републичког
расвете на територији целог гракарактера који је у Пожаревцу сада, потпунo уређење Хале спортограђен након 30 година.

Јавни радови

3. Опово

Обнова
амбуланти
и школе

1. Уб

радови на општинском брду, а
осим шеталишта и амфитеатра
са пратећим садржајима, планира се и изградња теретане на
отвореном. Председник Глишић
обишао је радове и најавио пре-

сељење свих јавних служби на
једно место већ од септембра,
као и почетак градње новог
објекта ПУ. У Кожуару је стављена у употребу нова противградна станица. У основним
школама додељене су Вукове
дипломе, а одржане су и Убске
летње вечери.

4. Смедерево
Ново постројење за пречишћавање воде
Завршена је изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у
Шалинцу, уз помоћ Владе Србије, Владе Немачке и КФВ банке, које ће
обезбедити пијаћу воду за око 25.000 житеља приградских и сеоских
насеља Смедерева.

уређивали су рибњак, обалу и правили платформе. У организацији Кабинета председника Општине и Канцеларије
за младе, награђено је 10 најбољих ученика. У циљу реализације награде коју је Општина освојила на такмичењу
„Узми рачун и победи“, грађани су изабрали да се набави
ултразвучни апарат и беби вага за Дом здравља. Одржана
је седница СО, на којој је усвојен предлог завршног рачуна
Општине.

поклоне малим матурантима у име локалне самоуправе,
која је, као и прошле године, била генерални спонзор матурске вечери. У Сефкерину је одржана 17. Сеоска олимипијада. У Опову је први пут гостовало професионално
позориште, Атеље 212, са представом „Славна Флоренс“.
Додељени су пакети за бебе, завршено је прикупљање
амбалаже од употребљених средстава за заштиту биља,
а пољочуварска служба у обилазак атара ове године иде
теренским возилом. Уређена су купалишта у свим местима, бехатон плоче постављене су на стазе у оповачком
парку и уређена је учионица на отвореном.
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Чишћење јаркова и потока
Почела је изградња пута у
селу Сепци Брдо, а у Саранову
чишћење потока Блатар, како
би се смањила могућност његовог изливања током великих
падавина. У склопу одржавања
општинских путева, почело је
чишћење 15 километара јаркова. Након три деценије паузе,

Председник Новица Јаношевић на седници СО Кучево

8. Кучево

Рад на гасификацији
У Завичајној галерији Центра
за културу одржано је књижевно
вече Саше Павловића. На Сајму
запошљавања 13 послодаваца
понудило је 129 радних места.
Инвестициона група за гасификацију Општине Кучево иницирала је састанак партнера у овом

Др Зоран Тасић са министром Младеном Шарчевићем (лево)
и у обиласку радова на амбуланти у Сакулама (десно)
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9. Рача

Градоначелница Јасна Аврамовић у новој фабрици воде

Министар Младен Шарчевић посетио је ОШ „Доситеј
Обрадовић“ и издвојено одељење у Сакулама, које ће
бити комплетно обновљено. Потписан је уговор за адаптацију амбуланте у Сефкерину, а почела је санацијаи амбуланте у Сакулама. Средства су обезбеђена преко Управе за капитална улагања АП Војводине, а локална самоуправа суфинансира пројекат са 10 одсто вредности. Комисија за јавне набавке отворила је понуде за извођача
радова за надоградњу кухиње објекта ПУ „Бамби“. Полицијска станица богатија је за централни видео-мониторинг. Председник Општине, др Зоран Тасић, уручио је
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пројекту („Србијагаса“, „Гас инвеста“ и локалне самоуправе) са
представницима свих МЗ у којима се одвијају радови. Пројектом
„Златна долина Хомоља“, Кучево
се сврстало међу 10 победника
конкурса Министарства културе
„Градови у фокусу 2017“.

10. Ваљево

Асфалт и лед расвета
Поводом великог успеха Ватерполо клуба „Ваљево Горење“,
градоначелник др Слободан Гвозденовић угостио је представнике
клуба и директора компаније „Горење“. Комплетно је реконструисана Душанова улица. Захваљујући
донацији Републике Чешке, први
пут је постављена ЛЕД расвета у
Ваљеву. Водовод је заменио старе
астбестне цеви, а следи и реконструкција Попарског пута. У току
је изградња тротоара у Синђе-

организовано је такмичење
„Прва фрула Србије“, а Бора
Дугић донео је фрулу поново
у Рачу и предао је домаћину
Сабора, министарки Славици
Ђукић Дејановић и општинском
руководству. Одржан је и Сајам
народних рукотворина „Најбоље из Шумадије“.
лићевој улици и завршен је план
експропријације и парцелације за
Улицу норвешких интернираца. У
Градцу је реконструисан кружни
ток, урађен је паркинг, саниран
пешачки мост и габионаска брана код моста Милована Глишића.
Након неколико деценија, асфалтирана је Ресавска улица и промењена водоводна мрежа, а следи
и асфалтирање макадамских путева у МЗ Поћута и градња пута
до манастира Пустиња. Град је
финансирао набавку два нова санитетска возила за Дом здравља.

17. Љиг

Асфалт у Бранчићу
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11. Нови Сад

Клима за Дом здравља
Активисти ГО СНС Нови Сад донирали су клима уређај Дому здравља у Сремској Каменици,
помагали су у организацији дечије манифестације
„Змајоплов“, а захваљујући МО Гаврило Принцип
завршена је реконструкција пешачких стаза и паркинга у Улици Антона Урбана. Активисти МО Слана бара уредили су дечије игралиште и простор око
МЗ, док су активисти из Будисаве напрвили терен
за одбојку у кругу ОШ „Иво Андрић“. У Ковиљу
је реконструисана Улица Стевана Пешића. Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, уручио је
кључеве специјализованих возила Полицијској
управи и Управи за ванредне ситуације. Потписана је Европска повеља о родној равноправности
на локалном нивоу, а уз присуство комесара ЕУ за
проширење, Јоханеса Хана, отпочети су припремни радови на изградњи приступних путева на Жежељовом мосту.

Почетак припремних радова на изградњи приступних путева
Жежељевом мосту: Игор Мировић, Милош Вучевић,
Александар Антић, Зорана Михајловић и Јоханес Хан

12. Мали Зворник

Боља заштита од поплава
Изградњом бетонског канала дуж пута у Доњој Трешници и
уређењем речног корита у Великој Реци, Општина је значајно побољшала инфраструктуру за заштиту од бујичних вода. Завршава се градња моста на реци Равнаји у Радаљу, на месту порушеног
у
поплавама
2014. године.
Овај мост је
шести по реду
који се подиже
захваљујући
финансијама са
виших
нивоа
власти.

Средствима локалне самoуправе и
грађана МЗ Бранчић,
урађен је асфалтни
пут у Бранчићу, у дужини од 2,3 км, чију
је последњу фазу радова обишао председник
Општине,
Драган Лазаревић.
Нова кућа за Драгомира
Планирано је асЈовановића у Дићу
фалтирање деонице
пута у МЗ Живковци и МЗ Славковица. Председник Лазаревић присуствовао је примопредаји куће Драгомиру Јовановићу из Дића, која
је изграђена у оквиру пројекта обнове поплављених подручја. Организован је пријем за најбоље ученике основних и средње школе. Сви
носиоци Вукових диплома добили су бесплатно летовање, а ученици
са успехом 5,00 и најбољи спортисти бесплатне карте за базен.

18. Лозница

Нови информациони системи

14. Велика Плана

Обнова улица

Општина је током јуна асфалтирала улице Филипа Филиповића у
Великој Плани, Изворску у Бресју, Видовданску у Крњеву, Сутјеску
у Трновчу, Пролетерску у Милошевцу, Саве Чолаковића у Лозовику,
Росину у Доњој Ливадици, Вите Благојевића у Марковцу, као и двориште ОШ „Надежда Петровић“ у Великој Плани. Такође, изграђен је
нови слој асфалта у Улици Милета Арсића Пачина. Реконструисана је
водоводна мрежа у Улици Филипа Филиповића и кров Дома културе у
Милошевцу. Поводом славе града, организован је културно-уметнички програм у којем је учествовао и КУД „Ацо Караманов“ из братске
Општине Радовиш. Представа ЦЗК „Масука“, „Виа Долорис“, изведена је на Фестивалу аматерских позоришта. Општина је доделила 36
новчаних награда ученицима основних и средњих школа.

13. Ниш

Помоћ за суграђанина

Ана Брнабић, у време док је обављала дужност министарке државне управе, посетила је Градску управу Лознице, која је међу
првима имплементирала нове информационе системе ЗУП, како би
поједноставила административне процедуре и грађанима олакшала
прикупљање докумената. После пријема код градоначелника Видоја
Петровића, уследио је обилазак градског услужног центра. Брнабић
и Петровић одржали су састанак са представницима СГ, Већа и Градске управе.

19. Aлибунар

Уређење терена и базена
Активисти МО Алибунар уредили су запуштене терене на
Брегу. Очишћен је прилаз, замењене су табле и кошеви, постављају се клупе и уређује дечије игралиште.Савет МЗ и активисти МО Банатски Карловац
обезбедили су мештанима теретану на отвореном.Општинско
руководство и Туристичка организација, уз помоћ активиста
СНС, и ове сезоне уредили су
базен на излетишту у Девојачком Бунару. У току је организација традиционалне манифестације „Игре без граница“.

20. Аранђеловац

У свим насељеним местима Велике Плане
сезона радова је у пуном јеку

Враћање заосталих дугова
Сваког другог уторка, већ пет
година, председник Општине,
Бојан Радовић, са тимом стручних сарадника, разговара са
грађанима и труди се да нађе
решење за њихове проблеме.

До сада је разговарао са око
5.000 суграђана. На седници СО
Аранђеловац, председник Радовић истакао је да ће у текућој и
наредној години бити враћено
онолико кредита и дугова, заосталих од претходних власти,
колико би коштала још једна
реконструкција главне улице и
изградња затвореног базена. У
протекле четири године, око 100
милиона динара помоћи издвојено је у сарадњи Општине, Комесаријата за за избегла и расељена лица и надлежних министарстава, а недавно је организована
још једна у низу акција помоћи
и испоручена је опрема вредна
три милиона динара. Обележен
је дан Музичке школе „Петар
Илић“, одржана је традиционална Улица насмејаних лица, а
акцијом чишћења обележен је
Светски дан заштите животне
средине. У току је уређење зелених површина, а у МЗ Јеловик
одржана је акција „Војни лекар
на селу“.

21. Ада Мол
15. Мало Црниће
Чланови Савета за социјална
питања ГО СНС Ниш, на челу са
народном посланицом Јеленом
Жарић Ковачевић, посетили су
суграђанина који се обратио
за помоћ, а који је у тешкој материјалној ситуацији, предали
му пакете помоћи и упутили га
како да оствари права из области социјалне заштите. Такође,
посланица Жарић Ковачевић
учествовала је на трибини у
оквиру пројекта „Активне жене
мењају локалну заједницу“ у

Уређење излетишта
Активисти ОО СНС Мало Црниће очистили су излетиште „Точак“, детаљно уредили стазе, а затим организовали дружење.

16. Неготин

Бесплатан приградски превоз
Мерошини, на тему насиља над
женама.

Одборници СО Неготин усвојили су одлуку о субвенционисању приградског превоза и тиме омогућили свим грађанима бесплатан аутобуски превоз. „Одлука је донета једногласно и њоме нису оштећени ни
аутопревозници, ни локална самоуправа, а на добитку су грађани“, рекао
је Владимир Величковић, председник Општине.

Уређење штранда
Активисти ОО СНС Ада уређивали су штранд у Ади, сакупљали смеће и уклањали растиње из воде. Општину Ада посетили
су покрајински секретар за спорт и омладину, Владимир Батез, и
председник Спортског
савеза Војводине, Слободан Бошкан, који су,
заједно са начелником
Севернобанатског управног округа Николом Лукачем, обишли
Средњу техничку школу у Ади, ОШ „Новак
Радонић“ у Молу и ЈП
„Адица“.

Недељко Ковачевић и Саша Максимовић

22. Нови Бечеј

Ново возило за Дом здравља
Комисија за скидање и продају усева започела је скидање усева са узурпираних
неиздатих парцела државног
пољопривредног земљишта,
који се складиште у силосима у Новом Милошеву, Новом
Бечеју и Куману, а средства од
њихове продаје биће враћена у
пољопривреду. Одржан је састанак са члановима МО Центар, Врањево, Шушањ и Ново
Село. Председник Општине,
Саша Максимовић, организовао је традиционални пријем
за најбоље ученике и уручио

награде од 20.000 динара.
Ново санитетско возило за Дом
здравља обезбеђено је средствима Управе за капитална
улагања. Након обиласка Дома
здравља, директор Управе за
капитална улагања, Недељко
Ковачевић, одржао је радни
састанак са представницима
локалне самоуправе. Председник Максимовић рекао је да је
Нови Бечеј конкурисао на свим
конкурсима Управе за капитална улагања и истакао да је приоритет наставак реконструкције водовода.

23. Бела Паланка

игралишту, на терену су нови голови, табле за баскет, обручи, мрежице... Такође, ојачана је и офарбана
комплетна конструкција, кућица за
записнички сто, поправљена је чесма, рефлектори, голови су причвршћени сигурносним сајлама.

Субвенције за младе
пољопривреднике
Општина Бела Паланка расписала је конкурс за развој пољопривреде за 2017. годину, којим су предвиђене подстицајне мере за подршку младима у руралним подручјима,
а појединачна давања за покретање
пољопривредне производње износе 500.000 динара. Нова мера
је и подршка пољопривредницима
за куповину обрадивог земљишта
ради укрупњавања поседа. Општина је у 2017. години определила
20 милиона динара за спровођење
Програма за развој пољопривреде.

24. Димитровград

Хуманитарне утакмице
На предлог чланова Савета за
друштвене делатности ОО СНС
Димитровград, организовано је хуманитарно вече малог фудбала у
СЦ „Парк“. Акција је организована у
сарадњи са удружењем „Цариброд“
и ФК „Балкански“, са циљем прикупљања средстава за лечење тешко оболеле суграђанке Тање Кузев.
Учешће су узеле млађе категорије
ФК „Балкански“ и ЖФК „Јединство“
из Пирота, као и сениори ФК „Балкански“ и ФК „Раднички“ из Пирота.
Одигране су три утакмице и прикупљено је преко 50.000 динара.

25. Бачки
Петровац

Уређење рукометног игралишта
Акција уређења игралишта у
Маглићу, у којој су учествовали
чланови ОО, МО Маглић, Савета за
спорт, Већа Општине, одборници и
радници ЈКП „Комуналац“, трајала
је неколико дана. Након дугог низа
година, враћен је сјај рукометном

26. Сомбор

Радне акције у свим местима
Активисти МО Стара Селенча
уређивали су дечије игралиште, а активисти Уније младих обалу Великог
бачког канала. Активисти МО Бачки
Моноштор уредили су аутобуско
стајалиште, а активисти МО Риђица
косили су траву испред кућа људи
који нису у могућности да сами одржавају простор. Чланови МО Гоге
фарбали су аутобуско стајалиште, а
чланови МО Чонопља капију Месне
заједнице и клупе у центру. Активисти МО Бачки Брег очистили су обалу Бајског канала, а напредњаци МО
Растина поставили су кошаркашке
табле и офарбали конструкцију. Активисти МО Гаково уредили су терен
за одбојку, а чланови МО Црвенка,
уз помоћ активиста МО Млаке, дечије игралиште. Партерно се уређује
простор између Трга Косте Трифковића и Трга Светог тројства, а почела
је и изградња кружне раскрснице између Војвођанске, Солунских бораца
и Скопљанске улице. Градоначелница Сомбора, Душанка Голубовић,
посетила је ОШ „Никола Вукићевић“
у којој се ради на пројекту енергетске ефикасности. Градоначелница
Голубовић и Џејмс Ган, директор
„Посејдон групе“, која инвестира у
изградњу „Капитол парка“, обишли
су локацију на којој су започели радови. Постављени су громобрански
стубови у противградним станицама
у Чонопљи и Светозару Милетићу,
а у Дорослову је у току набавка опреме и избор стрелаца.
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ГРАД БЕОГРАД

СНС ПАНОРАМА

Све више легализованих
кућа у престоници

27. Лебане

Уређење града
МЗ Лебане је своје активности, у
последњих месец дана, усмерила на
уређење града, паркова, травнатих
површина, у сарадњи са локалном
самоуправом и ЈКП „Комуналац“.
Клупе су постављене у центру и на
обали реке Јабланице. Завршава
се зид код гробља у Кривачи. Реконструисани су кошеви на терену код Микро-насеља. У плану је
санација кошева и игралишта код
базена „Бардине“. Замењене су бетонске плоче код Гимназије, које су биле
поломљене и представљале су опасност

Н

за пролазнике. Активисти ОО СНС Лебане
делили су грађанима „СНС Информатор“ и
хемијске оловке. Наишли су на добар од-

емања Стајић, секретар Секретаријата за послове легализације објеката Града
Београда, каже да је Секретаријат у циљу успешне
примене Закона остварио
значајну сарадњу са надлежним
инспекцијским
службама и пружио им
сву потребну логистичку,
стручну и правну помоћ.
Резултат је успешно реализован попис незаконито изграђених објеката на
територији Града Београда, који се огледа у 15.824
новозаведених предмета
закључно са 30. јуном 2017.
године.
„Да би се омогућило
власницима бесправно изграђених објеката да што
брже и ефикасније остваре своје право, радимо
са странкама пуно радно
време и сваки подносилац
захтева или лице које докаже свој правни интерес у
предметној управној ствари, може разгледати списе
предмета, добити све информације о току и стању
предмета, а у случају потребе и усмени налог за допуну документације. Због
повећаног обима посла, од
децембра 2016. ангажовано је 25 нових извршилаца
за рад на пословима озакоњења, у складу са потребама и техничким могућностима Секретаријата“,
каже Стајић.
Према његовим речима,
до јула месеца решено је,

зив суграђана, који су радо прихватили часопис из кога могу сазнати новости из свих
одбора, а међу њима и свог.

28. Нови Пазар

Помоћ за Семру
Чланови ГО СНС Нови Пазар уручили су новчану помоћ породици мале Семре, која од рођења болује од булозне епидермолизе, а
њу су обрадовали малим поклонима.

33. Трстеник

Акције омладине
Поред многобројних акција које је спровела Унија младих ОО
СНС Трстеник, посебно се издвајају акције чишћења Омладинске
обале поред Западне Мораве и фарбање конструкција трибине на
спортском терену Средње машинско-техничке школе.

Понуде за посао у „Делфају“
Једна од највећих светских
компанија у области добављача
аутомобилске индустрије „Делфај“ и даље тражи радну снагу на
територији Општине Србобран.
Током јуна, представници компаније сваке среде представљали су своју понуду у Србобрану,
а због великог интересовања са
овим активностима наставља се
и у јулу.

30. Свилајнац

Редовне активности
У свакодневном смо контакту
са грађанима, делимо страначки
материјал, редовно одржавамо састанке ОО СНС Свилајнац.

31. Трговиште

Чишћење речних корита
Комунално предузеће на неколико локација ради на санацији и
чишћењу корита река Трипушнице
и Козјодолке, као и на чишћењу и
уређивању приобаља у чему, као

волонтери, учествују и активисти
ОО СНС Трговиште.

32. Шид

Помоћ ромској породици
Председник Општине, Предраг
Вуковић, и директорка ПУ, Драгана Свитлица, отворили су Карневал беба. Покрајински секретар
за пољопривреду, Вук Радојевић,
и директор Управе за капитална улагања, Недељко Ковачевић, обишли су мост Шаркудин
у Вишњићеву, индустријску зону
и радове на изградњи водовода
у Соту. Министарство културе
одобрило је Општини 19 милиона
динара за реконструкцију сале
КОЦ-а, а радови на обнови позорнице финснасирају се средствима Управе за капитална улагања.
Министарство за демографију и
популациону политику одобрило
је Општини 13 милиона динара
за олакшице у образовању, промоцију репродуктивног здравља,
мере борбе против неплодности...
У Ердевику је одржана Сремска куленијада, а у сали СО Шид пријем

најбољих ученика. Чланови Савета за националне мањине и Савета
за бригу о деци обишли су ромску
породицу у циљу полагања разредног испита и уписа у вртић.

34. Петровац
на Млави

Нови пут Орљево-Миријево
Свечано је отворен новоизграђени путни правац на регионалном путу Орљево-Миријево,
чиме су, осим ова два насеља,
повезане и општине Петровац
на Млави и Жабари, а пут су отворили председник Општине,
Душко Нединић, и председник
МЗ Орљево, Бобан Николић. Финансирање градње овог путног
правца, дужине 2,3 километара,
обезбеђено је из средстава Републике Србије.

35. Сокобања

180 година рада у туризму
Обележен је дан Општине Сокобања и 180 година рада у туризму, а свечану седницу отворио

је председник Општине, Исидор
Крстић. Чланови нашег ОО присуствовали су отварању нове туристичке сезоне.

36. Жабаљ

Уређење школског дворишта
Активисти МО Чуруг искористили су распуст и уредили школско двориште и спортске терене
око школе.Чланови МО Госпођинци уредили су мало игралиште у
центру и комплетно га припремили за традиционални Турнир улица. Покошена је трава, офарбане
су клупе на трибинама, прекречени су графити.

37. Жабари

Боља безбедност саобраћаја
Повереник МО Кочетин, Бранислав Јовановић, са мештанима Кочетина, организовао је
поткресивање растиња на путу
Кочетин - Брзоходе, у дужини
од пет километара, како би се
обезбедило безбедније одвијање
саобраћаја.
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29. Србобран

НЕМАЊА СТАЈИЋ,
секретар Секретаријата
за послове легализације
објеката
по Закону о озакоњењу,
укупно 15.500 предмета,
издато је 24.162 уверења
и наплаћено укупно 650
милиона динара по основу издатих налога за улату
таксе.
Секретаријат је решио и
преко 140 предмета који
се односе на јавне и инфраструктурне објекте, од
којих се посебно издвајају
школе „Сања Шумановић“
у Алтини, „Иво Лола Рибар“ у Бегаљици, „Јефимија“ у Обреновцу, „Свети
Сава“ у Врчину, „Драгојло
Дудић“ на Звездари, „Аца
Милосављевић“ у Рушњу,

„Доситеј Обрадовић“ у Умци,
ФОН, Стоматолошки факултет, Факултет
за право, безбедност и
менаџмент
„Константин
Велики“, КБЦ „Дедиње“,
Ветеринарска амбуланта
„Звездара“, Музеј историје Југославије, објекат
ЈП „Паркинг сервис“ у Масариковој 4, „Белхоспис“
центар за палијативно
збрињавање на Звездари,
Центар за подршку деци и
породици ПУ Звездара...
„Секретаријат за послове легализације објеката активно је учествовао,
заједно са другим градским
органима, у многим пројектима од јавног значаја за

Град Београд, као што су
Београд на води, уклањање
нелегалних објеката са
јавних површина ради реконструције и проширења
градских
саобраћајница
на потезу Славија – Булевар ослобођења – Аутокоманда, улице Рузвелтова и Мије Ковачевића,
Вождовачки кружни пут,
Трошарина, приступне саобраћајнице за мост на
Ади, уклањање нелегалних
објеката ради реализације
обнове и реконструкције
пијаца Каленић и Сењак...“,
каже Стајић.
Такође,
пажљивом
анализом дошло се до
закључка да по ранијим
законима објекти на рубним деловима града практично нису, или су само
спорадично легализовани. Препознавши ту чињеницу, Секретаријат је, по
ступању на снагу Закона о
озакоњењу, организовао
више трибина како би Закон приближио грађанима
и олакшао остваривање
њиховог права. Трибине
су организоване у рубним деловима градских
општина Земун, Нови Београд, Палилула, Вождовац, Чукарица и Раковица.
Ова иницијатива дала је
и конкретне резултате, те
је тако, примера ради, у
Бусијама, од укупно поднетих 1.018, решено 324
захтева, док је по предходним законима решено
свега 29 захтева.

Александар Јовичић, председник Градске
општине Палилула, иначе најмлађи председник
општине у Србији, заједно са својим најмлађим
сарадничким тимом, представио је резултате
рада годину дана ГО Палилула

БЕОГРАД

НОВО ЛИЦЕ ПАЛИЛУЛЕ
Колица за бебе
У оквиру акције „Да
растемо заједно“, сви
млади парови са Палилуле за новорођено
дете током 2017. године
добиће беби колица, а
Општина је за то издвојила 12 милиона динара.

Награде за најбоље

Поклони за прваке

Градска општина Палилула наградила је 213 најбољих ученика
из свих основних и средњих школа
таблет рачунарима, а 23 ђака генерације добило је и путовање на Крф,
док је 65 најбољих студената Палилуле добило бесплатан пут у Беч.

У свим основним школама Градске општине
Палилула организоване су свечаности посвећене нашим ђацима првацима. Општина
Палилула је обезбедила за сваког од укупно
1.750 првака поклон у виду школске опреме
која садржи ђачки ранац, перницу, свеске,
блок, оловке, дрвене бојице, гумицу и резач.

Реконструкција
Видовданског терена

Нова аутобуска
стајалишта
Издвојена су средства
за готово 50 нових аутобуских стајалишта, која
су заменила стара и оронула, или су постављена
на прометним стајалиштима на којима није било
адекватне заштите од
временских неприлика.

САВСКИ ВЕНАЦ

С

тупањем
на
чело
Општине Савски венац,
у јуну 2016. године,
ново општинско руководство,
на челу са председницом Иреном Вујовић, поставило је нове
стандарде и увело значајне
промене у функционисању
Општине као одговрног сервиса према грађанима који су,
по први пут, добили могућност
да активно учествују у раду
Општине.
Одговорно и отворено руководство, уз унапређен сис-

КУЛТУРА

ИРЕНА ВУЈОВИЋ,
председница Општине

Одговорно према
грађанима

Дечија игралишта
ГО Палилула је издвојила 25 милиона динара за дечија игралишта
у овој години, изграђено
пет игралишта, од чега
два у Борчи, затим у
Вишњици,
Вишњичкој
бањи, Крњачи и у Котежу. Такође, реконструсиано је и пет постојећих
игралишта.

СНС ИНФОРМАТОР 51/2017 | 23

Као што је и обећано, Општина је у
потпуности
реконструисала Видовдански терен
у Борчи, на коме
се традиционално
одржавају фудбалски турнири.

Видео надзор у школама
У 17 палилулских основних
школа je имплементиран најсавременији систем видео надзора
директно повезан са полицијом.
Систем, који камерама у високој резолуцији снима школске
објекте и њихову непосредну
околину, детектује сваку повреду одређеног параметра, аутоматски прати починиоца, а има и
могућност препознавања лица.

Обнова улаза у зграде

Излети за пензионере

До овог тренутка реконструисали
смо преко 230 небезбедних улаза, и
до краја године ће их бити још. Безбедност грађана, како најмлађих тако
и најстаријих, нам је на првом месту.

ГО Палилула организовала је бесплатне
излете за пензионере са своје територије. На
пролећне излете, широм Србије, отишло је
2000 пензионера, а за јесењи циклус се очекују излети њих преко 7000.

тем рада општинских служби,
допринело је да се велики
број активности реализује
у најкраћем року управо на
иницијативу грађана. Оваквом сарадњом, за само годину
дана, реконструисан је велики
број улица, паркова, зелених
површина, као и дечијих игралишта попут оних у Обла-

БРИГА О
ПЕНЗИОНЕРИМА
Будући да је Савски
венац општина са најстаријим становништвом у
Београду, посебна пажња
посвећена је пензионерима. Излети и обиласци
најлепших дестинација и
знаменитости наше земље,
посета Златибору организована је за 200 пензионера, обилазак манастира
Каона за 450 најстаријих
суграђана, крстарења београдским рекама за чак
400 пензионера.

ковској, Малешкој, Светозара
Марковића, као и игралиште
између Динарске и Звечанске,
која су комплетно обновљена
из општинског буџета, а у Савској улици запуштена зелена
површина између стамбених
зграда потпуно је уређена и
претворена у играоницу за
децу на отвореном.

„Оно што градови и државе чине на макроплану,
општине и локалне самоуправе треба да настављају
у микросфери, јер су оне
најдиректније повезане са
грађанима и знају све њихове потребе”, каже Ирена Вујовић, председница
Општине Савки венац.

ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
Уведен је велики број бесплатних програма намењених свим старосним структурама становништва, а највише бесплатних програма
реализује се у Установи културе ДКЦ „Мајдан“. За децу
је обезбеђена лепеза бесплатних програма у којима
могу уживати током читаве
године. Први пут ове године, а у циљу смањења трошкова које родитељи имају,
Општина је обезбедила припремну наставу за полагање
мале матуре. У јулу и августу
припремљене су креативне

радионице француског и италијанског језика, школа фудбала за девојчице и дечаке,
летња школа каратеа, аикида, кошарке.
Општина је покренула низ
програма за подстицање омладинског
предузетништва
обезбедвши, кроз Канцеларију
за младе, велики број бесплатних обука. Током јула организују се бесплатне радионице за младе из области програмирања, интернет технологије
и маркетинга у сарадњи са
удружењем програмера „ПХП
Србија“.

Овог пролећа и лета грађани су имали прилике да
уживају у културно-уметничким програмима изведеним у част великих јубилеја – пола века књижевне
награде „Исидора Секулић“, 40 година постојања
Музеја афричке уметности,
док у Кући краља Петра
готово свакодневно могу
уживати у изложбама,
представљању различитих култура, дружењу са
занимљивим личностима,
промоцији књига... Општина подржава велки број
манифестација, од Парка
отвореног срца посвећеног најмлађима, преко
Петровданског сабора и
Глобал фест Сава порт, до
традиционалне манифестације „Савске ватре“.

ЗДРАВЉЕ
Руководство
Општине
суграђанима чини доступним различите врсте
превентивних бесплатних
прегледа - за превенцију
можданог удара, дијабетеса, рака грлића материце
и дојки, преко офталмолошких прегледа, као и
организовањем стручних
предавања на тему значаја
и очувања менталног здравља, у сарадњи са здравственим институцијама и
организацијама са своје
територије. Најновији је
програм бесплатне корективне гимнастике за децу
нижих разреда основношколског узраста, развијен
у сарадњи са Физио центром.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Оштина Савки венац потписала је Протокол о сарадњи са Централним административним округом Москве. Протоколом

је стављен акценат на унапређење рада
управе, али и на успостављање активне
сарадње у области културе и туризма.
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ВОЈВОДИНА

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Резултати годину дана
рада Владе АПВ

НОВИ САД

Још једна
апсолутна
победа СНС
На изборима за савете и надзорне одборе у још 13 месних
заједница у Новом Саду, Српска
напредна странка остварила је
апсолутну победу са освојених
свих 123 места у саветима и 39
места у надзорним одборима.
Овакав изборни резултат још је
једна потврда поверења грађана
у актуелну градску власт и велики подстрек за будућност, а ГО
СНС Нови Сад захвалио се грађанима на поверењу и обећао да
ће и у наредним годинама радити искључиво у интересу Новог
Сада и Новосађана.

На редовним изборима за
савете две сеоске месне заједнице у Аранђеловцу (МЗ Орашац и МЗ Врбица) убедљиво су
победили кандидати Српске
напредне странке.

БУДИМПЕШТА
Делегација Српске
напредне странке, на
челу са Александром
Киселчић и Иваном
Катанић, учествовала је на тренингу у
Будимпешти, у организацији
„Роберт
Шуман института“, а
у сарадњи са Европском народном партијом. Поред делегације Српске напредне странке и Савеза
војвођанских Мађара, на
тренингу су учествовали и
представници политичких
партија из Мађарске, Румуније, Бугарске, Словеније
и Црне Горе. Тема предавања била је успостављање
одрживог развоја локалних самоуправа на основу

ЈАХОРИНА

Делегација СНС на
Изборној скупштини МСД

Н

успостављању мира у региону,
а Петој изборној конферендијалогу и јачању веза.
цији Младих социјалдемоИскористила бих прилику
крата, одржаној 9. јула на Јахода кажем да Милорад Додик
рини, Унију младих СНС предна достојанствен начин штистављали су Радослав Марјаноти Републику Српску и да ће у
вић и Ивана Николић. Догађају
таквом спровођењу политике
су присуствовали представници
имати нашу подршку. Желим
политичких партија из Републида му се захвалим и на подршци
ке Српске (Демократски народАлександру Вучићу на председни савез, Социјалистичка парничким изборима, што, између
тија, Уједињена Српска), из БиХ
Николић
осталог, доказује блискост и
(ХДЗ БиХ) и из Црне Горе (ДПС).
Изборну конференцију увеличао је и пред- потврђује намеру да се везе између Реседник СНСД-а, Милорад Додик, а за но- публике Српске и Србије унапређују“, исвог председника МСД-а изабран је Денис такла је Ивана Николић.
Шулић. У име СНС и њеног председника,
Александра Вучића, скуп је поздравила народна посланица Ивана Николић.
„Задовољство ми је што присуствујем
Изборној конференцији Младих социјалдемократа. Желим да истакнем да је и на
нама, младима, велика одговорност и да
верујем да ћемо у будућности заједно долазити до нових пројеката, који ће бити
од великог значаја за Републику Српску и
Србију. Интерес свих нас је да радимо на
Ивана Николић и Радослав Марјановић

Одржив развој локалних самоуправа

Делегацију СНС предводиле су Александра Киселчић и Ивана Катанић

унапређења заштите животне средине, као и развој
технологија заснованих на
истраживању природних
потенцијала.
Приказани
су модели и пројекти засновани на алтернативним
енергијама који доприносе
очувању и развоју животне средине, попут поста-

вљања панелних плоча,
коришћења бицикла у
јавном градском превозу,
стварања паметних градова, ширења зелених површина... У склопу тренинга,
организоване су радионице у којима су учесници
решавали проблеме локалних самоуправа, пронала-

зећи најбоља алтернативна
решења. Габор Берчели,
испред „Роберт Шуман института“, изразио је жељу
да се повећа број учесника
из СНС у наредним семинарима и пројектима у организацији овог института, с
обзиром на величину, јачину и значај наше странке.

П

редседник Владе АП
Војводине, Игор Мировић, заједно са сарадницма, представио је резултате рада годину дана покрајинске администрације, и истакао
да је кроз велике пројекте и
кроз развојни концепт буџета
за 2017, обезбеђено 10 одсто
више средстава за економски
развој у односу на 2016, а кроз
последњи ребаланс и још додатне 2,5 милијарде динара.
Развојна агенција Војводине, са првих 350 милиона динара, даје бесповратна средства за проширења технолошких процеса и запошљавање
великог броја људи.
Стопа незапослености
смањена је на 13,6 одсто, обезбеђено је нових 12.000 радних
места, и готово да није било
седмице у којој није отворена
нова фабрика на територији
Покрајине.
Уложено је 186 милиона
динара за отварање или опремање индустријских зона
у Кањижи, Ковину, Новом
Бечеју, Белој Цркви, Инђији,
Шиду, Бачу, Кули и Бачком
Петровцу.
Потписан је меморандум са
кинеском компанијом CRBC,
а очекује се и уговор за реализацију радова на изградњи
Фрушкогорског
коридора.
Завршена је прва фаза реконструкције 57 километара Гребенског пута. Са Градом Новим Садом припрема се пројекат изградње Сентандрејског
пута, а у Сремској Митровици
заједнички је финансиран велики подвожњак. Припрема
се пројектна документација
за брзу саобраћајницу од Новог Сада до Зрењанина и од
Зрењанина до Београда.
Специјални резерват природе „Бачко Подунавље„ уписан у светску листу резервата
биосфере УНЕСКО програма.
У 2017. години буџет за
пољопривреду је 8,2 милијарде динара, што је највећи
буџет у односу на претходне
године. Пољопривредници су
користили бесповратна сред-

ства за набавку система за
наводњавање, противградне
мреже, отварање малих сточарских фарми...
Припрема се изградња три
километра насипа код Хртковаца и код Гомолаве, а у
току су и радови на Великом
бачком каналу и на изградњи

.

.

развијених општина.
У току је реализација три
прекогранична
INTERREG
пројекта са Мађарском, Хрватском и Румунијом, за које
је Војводина добила преко 13
милиона евра. Потписани су
споразуми о сарадњи са Алматинском области у Казахстану

технолошког парка, а заједно
са Градом Новим Садом комунално се уређује кампус УНС-а.
У оквиру ИПА програма, израђује се пројектно-техничка
документација за пругу Суботица-Баја, а у току је и израда
студије дубоких геотермалних
вода.

.

.
.
.
.

.
.

.
.
.
.

Конференција за новинаре председника Владе АП Војводине, Игора Мировића
пречистача отпадних вода за
Врбас и Кулу. У току је јавна
набавка за санацију или изградњу 11 подсистема за наводњавање.
У току је јавна набавка за
реконструкцију болнице у
Панчеву, набављене су три
нове ангио-сале за болнице у Суботици, Зрењанину и
Сомбору, а за нешто мање од
годину дана биће завршена
нова зграда Хитне помоћи. У
поправку и набавку нових апарата уложено је 65 милиона
динара, а након ребаланса још
190 милиона динара.
Очекује се потписивање
меморандума између Министарства финансија и ЕИБ,
и започињање процедуре
избора извођача радова за
изградњу Б и Ц блока у Клиничком центру Војводине, са
30.000 нових квадрата и 400
нових лежајева.
Издвојено је 482 милиона
динара за подстицај локалноекономском развоју у 17 мање

.
.
.

.

и Гомељском области у Белорусији.
Влада АПВ је на почетку
мандата у 2016. години обезбедила недостајућа средства
за исплату помоћи од 12.000
динара месечно за 4.200 породица са троје деце, а са исплатом се ће наставити и овој
и наредним година. За побољшање услова у установама социјална заштите обезбеђено
је 60 милиона динара, настављен је програм финансирања
вантелесне оплодње, набављена су санитетска возила за
геронтолошке центре.
Пружена је и директна
подршка малим и средњим
предузећима у области привреде и туризма, са издвојених више од 267 милиона динара.
Више десетина објеката ПУ
и школа конкуришу за средства за поправке и изградњу
нових објеката.
У току је изградња зграде
института „Биосенс“ и научно-

.
.
.

Финансијски смо помогли више од 140 креативних пројеката и више од 100
пројеката у области културе
и уметности националних
мањина.
У области спорта и омладине најважнији пројекат будућности је нова Летенка.
Наставља се финансирање
санација, адаптација и опремања објеката школског спорта. Средства су обезбеђена за
изградњу још 20-так школских
игралишта.
Управа за капитална улагања уложила је средства у
пројекте у 41 општини. У току
је изградња фабрике воде у
Ковачици,
реконструкција
велике терасе у Суботици, изградња прилазних саобраћајница између Нове Пазове
и ауто-пута Београд-Нови
Сад... Министарство културе
и Влада АПВ потписаће уговор о финансирању изградње
зграде
Радио-телевизије
Војводине.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
38. Крушевац

Пошта косовским јунацима
На Видовдан, на централној државној свечаности
обележавања 628 година од Косовског боја, председник Србије, Александар Вучић, положио је цвеће на
споменик Косовским јунацима у Крушевцу. Почаст српским јунацима одали су и начелник Генералштаба Војске Србије, Љубиша Диковић, и директор Безбедносноинформативне агенције, Братислав Гашић. Председник
Вучић обишао је, потом, и радове на изградњи будуће
фабрике компаније „Кромберг и Шуберт“. Такође, на
Видовдан, Дан града Крушевца, започети су радови на
изградњи прве фазе аеродрома на локацији Росуље. На
површини од 41 хектара, предвиђена је полетно-слетна стаза, травната и бетонска, терминал оспособљен за
карго и туристички саобраћај, као и за хуманитарномедицинске летове.

Зграда будућег здравствено-административног центра

45. Лесковац

Амбуланта у Анчики

Председник Александар Вучић на обележавању
628 година од Косовског боја

40. Прибој

39. Липљан

Видовдански турнири

Нови путеви
Општина Прибој и ове године
финансира летовање 55 деце у
Сутомору, на предлог Центра за
социјални рад. Такође, о трошку
Општине летују деца и чланови
удружења МНРО и Друштва за
церебралну и дечију парализу. Завршено је асфалтирање три нова
путна правца, пут ка Савићима у
Потпећу и два пута на Јармовцу.
Почело је крпљење ударних рупа
у граду и пресвлачење асфалта на
мосту у Новом Прибоју. Ради се
и на петљи у Новом Прибоју и на
клизишту Глишина вода, на регионалном путу Бистрица-Увац.

41. Оџаци

У организацији ОО СНС
Липљан и омладине СНС,
одржан је традиционални Видовдански турнир у малом
фудбалу у Доњој Гуштерици,
на којем је учествовало 24
екипа са КиМ. Прве три екипе
и најбољи појединци добили
су медаље и новчане награде.
Турнир су подржали Косовски
управни округ и Привремени
орган Општине Липљан. Начелник Косовског округа и пре-

седник ОО СНС Липљан, Срђан
Петковић, каже да Косовски
управни округ редовно помаже
организацију спортских манифестација и подстиче младе
да се баве спротом. У оквиру
обележавања
Видовданских
свечаности, организован је и
Видовдански турнир у женској одбојци, који је отворио
легендарни одбојкаш и први
потпредседник Одбојкашког
савеза Србије, Иван Миљковић.

Обука за започињање приватног бизниса
Председница Општине, Латинка Васиљковић, уручила је
новчане награде ученицима који
су били успешни на такмичењима. Сарадња основних школа из
Раткова и Прокупља крунисана је
потписивањем Повеље о братимљењу. Организована је велика
акција уређења језера Штранд
Богојева. Почиње градња пешачке стазе у делу Улице Ратка Павловића Ћићка. Завршена је обука
за започињање сопственог бизниса, у организацији Општине
и Регионалне развојне агенције
Бачка. Поводом Дана полиције,
председница Васиљковић наградила је полицијске службенике.
„Телеком Србија“ опрема кабинет информатике у ОШ „Никола Тесла“ у Бачком Брестовцу.
У Каравукову је одржано седмо такмичење „Удицом против
дроге“. Покрајина је одобрила више од 20 милиона динара
за уређење каналске мреже на
територији Оџака. Локална самоуправа укључила се у акцију
сузбијања амброзије. Милетићки
напредњаци имали још једну акцију уређења свог села. Музејска
јединица добила је нови излагачки простор у фабрици „Магна“.

Након дужег времена настављени су радови на изградњи
здравствено-административног
центра у насељу Анчики, чиме
ће становници овог места први
пут добити амбуланту, а одлазак лекару биће много једноставнији и мештанима Братми-

ловца и Мрштана. У сарадњи
ЈКП „Комуналац“, компаније
„Пор Вернер Вебер“ и Комуналне полиције организовано је
чишћење и уређење јавне површине у Улици Народног фронта,
у МЗ Моша Пијаде, а акцији су се
придружили и мештани.

42. Панчево

Пројекат „Уз малу помоћ
пријатеља“
СНС је остварила апсолутну
победу на изборима за чланове
Савета МЗ Котеж, освојивши 15
мандата. Поводом Светског дана
заштите животне средине, Панчево је постало четврти град у
Србији који је добио „паметну клупу“. Четврти пут заредом организоване су Спортске игре младих.
Град Панчево подржао је пројекат „Уз малу помоћ пријатеља“,
чији је циљ смањење ризика од
напуштања основног образовања
деце из социјално угрожених породица. Одржан је Конзуларни
дан, у организацији удружења
Словенаца Јужног Баната „Логарска Долина“, а тим поводом амбасадор и конзул Словеније срели су
се са градоначелником Панчева и
разговарали о пројектима који би
додатно зближили два народа.
Почиње реконструкција Опште
болнице, после скоро пола века, за
шта је Фонд за капитална улагања
издвојио пола милијарде динара.

43. Пећинци

Стопроцентна победа СНС
На изборима за Савете месних
заједница у 11 насеља пећиначке Општине, изабран је 81 члан
Савета, и сви су кандидати које
је подржала СНС. Повереник ОО
СНС Пећинци, Милорад Пантић,
каже да је то и овог пута јасан показатељ колико поверење Странка
ужива код грађана, након што је
на председничким изборима Александар Вучић освојио скоро 70 одсто гласова у Пећинцима.

44. Бечеј

Пресвлачење улица
Одржан је изузетно посећен
фестивал „Бечеј ноћу“. Завршавају
се радови на пресвлачењу делова улица Народноослободилачке војске и Радована Козарског у
Бачком Градишту, а завршено је
и пресвлачење дела Петровоселског пута. Председник Општи-

не, Драган Тошић, каже да је на
реду изградња кружног тока у
Бачком Градишту, у чему ће локална самоуправа учествовати са
20 одсто средстава, док ће остатак трошкова сносити ЈП „Путеви
Србије“.
Економско-трговинска
школа добила је нову опрему за
кабинете, вредности од око 6.000
евра, као донацију Националног савета мађарске националне
мањине. Захваљујући новцу који
је издвојила Општина, купљен је
и намештај за три учионице, као и
материјал за обнову мобилијара у
још три.

46. Ћуприја

Туристичка манифестација
Око 1.500 моториста из Србије
и окружења, и нешто више од
10.000 посетилаца присуствовало
је шестом Мото скупу у Ћуприји.
Општина је и ове године била
генерални покровитељ манифестације која је, захваљујући квалитетном тродневном забавно-музичком програму, сврстана у ред
најуспешнијих у Србији. Приведени су крају радови на поплочавању тротоара у Улици Милице
Ценић, а радови се настављају
у Улици Лоле Рибара. У плану је
израда пројекта за санацију прилаза, тротоара и паркинг простора
испред Школе за музичке таленте.

47. Голубац

Шипови за два моста преко
Пека
У организацији ОО СНС Голубац, поводом Светског дана давалаца крви, организован је скуп
на коме су подељене захвалнице
даваоцима. Секретар Црвеног
крста у Голупцу, Живадинка Чучковић, истакла је посебну захвалност председнику ОО и његовом
заменику, др Небојши Мијовићу
и Саши Марјановићу, и навела да
је ово први пут да се неко лепим
поводом сети и позове даваоце, а
не само кад је невоља. У организацији МО Голубац, насут је атарски

пут у месту Ливаџујка. За годину
дана рада локалне самоуправе,
положени су километри новог и
пресвучени километри старог асфалта, и промењени метри и метри дотрајалих струјних инсталација. Саграђена је нова зграда вртића, свлачионица у склопу спортске хале, каналисани су бујични
потоци, постављени су шипови за
изградњу два моста на реци Пек.

48. Чачак

Предавање о наркоманији
Поводом Светског дана заштите животне средине, чланови
Савета за здравље и Савета за
заштиту животне средине делили
су пропагандни материјал и указивали на одговоран однос према
окружењу. Савет за здравство, поводом Међународног дана борбе
против наркоманије, организовао је предавање на ову актуелну
тему, а предавачи су били млади
лекари из чачанских здравствених
установа.

49. Инђија

Вода стигла у Чортановце
после две деценије
Покрајински
секретар
за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Вук Радојевић, и председник Општине Инђија, Владимир Гак, отворили су градски водовод у Чортановцима. Вредност
инвестиције је више од 90 милиона динара, а на мрежу је прва
прикључена амбуланта. Укључивањем пумпе за воду која иде у
тобоган, свечано је отворена овогодишња купалишна сезона на реконструисаном градском базену.

50. Јагодина

Помоћ за фудбалске клубове
Чланови ГО СНС Јагодина,
заједно са МО Буковче, обезбедили су комплетну, професионалну опрему за Фудбалски клуб
„Буковче“. Такође, ГО Јагодина
обезбедио је и део опреме за ФК у

Трибина „Интерграција и стамбено збрињавање“ у Дебељачи

51. Ковачица

Реконструкција парка у Црепаји
У току је реконструкција парка у Црепаји, а у Ковачици је спроведена акција чишћења јавних простора. У Дeбeљачи је одржана трибина „Интеграција и стамбено збрињавање“, у организацији Савeта
за избeгла и расeљeна лица и удружeња „Завичај“.
Кочином Селу и Глоговцу, чиме су
створени услови да се млади више
баве спортом.

52. Кањижа

Подела „СНС Информатора“
Чланови ОО СНС Кањижа
учествовали су на такмичењу у
кувању у котлићу у Малим Пијацама, и ту прилику искористили да
разговарају са грађанима и поделе
„СНС Информатор“.

53. Кикинда

Реконструкција водовода
Почела је реконструкција водоводне мреже у Сувачарској
улици и планирају се радови за
још пет километара, што је предуслов за изградњу фабрике воде.
Уз подршку Владе АПВ, четири
милиона динара биће уложено у
рекултивацију Брађанске бање.
Пројекат проширења индустријске зоне, кроз доградњу хале италијанске фирме „Зопас“, створиће
услове за запошљавање нових
радника. Управа за капитална улагања подржала је овај пројекат,
као и пројекат реконструкције
вреловода у Улици Браће Татић.
Град Кикинда била је домаћин отварања највеће спортске манифестације у региону, Спортских игара
младих. Град је расписао конкурс
за финансирање и суфинансирање
пројеката из области политике за
младе и подстицаја за развој предузетништва. Обележена је градска слава, летњи Свети Никола.

54. Пирот

Грнчарска манифестација
Манифестација „Сви ржански
грнчари“ заживела је захваљујући
председнику МЗ Пољска Ржана,
Саши Ћирићу, и његовом сараднику, Ивану Цветковићу, а уз организациону подршку повереника
ГО СНС Пирот, Милана Јовановића, и чланова Савета за културу.
Идеја је покренута са циљем да
се оживи традиција и давно забо-

рављени занат. Штандови са грнчаријом, школа грнчарије и традиционално припремање хране у
грнчарским посудама окупили су
бројне посетиоце.

55. Лајковац

Награде за најбоље ђаке
Председник Општине, Андрија
Живковић, отворио је традиционалну завршну приредбу предшколаца, у организацији ПУ „Лептирић“. Почело је поплочавање
тротоара бехатон коцкама у Улици Војводе Мишића у Лајковцу,
а ради се и комплетна расвета,
замена ивичњака, постављање
мобилијара и уређење зелених
површина. Фондација Дивац, у
сарадњи са УСАИД-ом, донирала
је ОШ „Миле Дубљевић“ у Боговађи рачунаре, табле, полице за
библиотеку и платно за пројекцију, а Дому здравља ЕКГ апарат.
Традиционално, на Видовдан, у
Градској кући уприличен је пријем
и додела књига за све одличне
ученике, а вуковци и ђаци генерације награђани су таблетима и
рачунарима.

56. Бачка Топола

Улагање у спорт
ОО СНС Бачка Топола организовао је летњи турнир у малом
фудбалу „Топола 2017“. Општина
Бачка Топола почиње изградњу
новог кошаркашког терена у
центру града, чиме ће се заокружити спортски комплекс код Гимназије и Економске школе, где су
реновиране трибине, рукометни
терен, фискултурна сала и куглана.

57. Врање

Униформе за медицинско
особље
Савет за социјална питања ГО
СНС Врање у јуну је реализовао
115 хуманитарних акција на терену. Председник Савета, Ненад
Милојевић, заједно са потпред-
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65. Барајево

58. Вршац

Донација за
поплављене у Уљми
Одржан је Први сајам спорта, у организацији
Канцеларије за младе. Активисти 4. МО прикупили
су гардеробу и сопственим прилозима набавили намирнице и средства за хигијену за суграђане који су
страдали у поплавама у Уљми. Клуб жена „Атина“ и
удружење „Душевна оаза“, уз подршку Уније жена
ГО СНС Вршац, организовали су приредбу у Специјалној школи за основно и средње образовање
„Јелена Варјашки“. Активисти МО Гудурица уредили су парк, двориште, простор око Дома културе и
гробље. Активисти 5. МО уклонили су део дрвета
из дворишта свог комшије које је пало услед јаког
невремена.

седницима, посетио је Здравствени центар Врање и том приликом
донирао униформе за медицинско
особље. Савет је покренуо и акцију „Уређење градских паркова и
зеленила“.

59. Бач

Канализација у Селенчи
Општина је најуспешније ученике наградила седмодневним
летовањем, а ђацима који ће у
наредној школској години кренути у ниже разреде, на иницијативу председника Општине,
Драгана Сташевића, а уз подршку
Покрајинског секретаријата за
високо образовање, биће уручени ранчеви. У вишенаменској
хали у власништву Општине, коју
је закупила фирма „KSC Tectona“,
утоварена је прва количина робе
намењена за инострано тржиште.
Потписан је уговор за доделу
средстава АПВ за реконструкцију
јавне расвете и постављање ЛЕД
светиљки. Општина је расписала конкурс за доделу субвенција
за суфинансирање инвестиција
у физичка средства пољопривредних газдинстава.Одржана је
рекреативно-туристичка вожња
„Цикло Бач 3“. Покрајински секретар, мр Вук Радојевић, присуствовао је почетку изградње
друге фазе канализације у Селен-

Помоћ поплављенима у Уљми

Филмски фестивал у Равном
Селу
Игор Мировић, председник
Владе АПВ, отворио је у Равном
Селу нову спортску салу, у оквиру
ОШ „Бранко Радичевић“. Одржан
је први Равно Село Филм фестивал, у дворишту изгорелог Дома
културе, објекта који жели да
обнови Лазар Ристовски, рођени
Равноселац. Најбољи ученици
основних и средњих школа били
су гости на свечаности у СО Врбас, где су им уручене књиге и
таблети. Општина се одазвала
позиву Хуманитарне организације „Уједињена Србија“ и помогла куповину више од 100 књига
за школске библиотеке у српским
енклавама на КиМ. Поводом
Светског дана избеглица, председник Владе АПВ, Игор Миро-

60. Беочин

Суфицит у буџету
Захваљујући средствима Комесаријата за
избеглице и Општине, породице интерно
расељених лица добиле су помоћ у машинама и алатима, у вредности до 200.000 динара по домаћинству.Општина Беочин учествовала је на манифестацији Дани Војводине
у Београду. По Завршном рачуну буџета
Општине за 2016. годину исказан је суфицит
од преко 55 милиона динара, што је пример
доследног праћења политике СНС-а и председника Александра Вучића, као и домаћин-

Еколошка акција „Еко Вожд”

Обилазак радова на изградњи магистралног водовода
Градоначелница Драгана Митровић отвара Сајам спорта

чи. Започела је реконструкција
локалног пута у Улици братства
и јединства у Бачу. Активисти MO
Вајска чистили су језеро Провала. Одобрена су средства за ангажовање геронтодомаћица на
територији наше Општине. МО
Бач 1 спровео је хуманитарну акцију скупљања дечије гардеробе
и колица за социјално угрожене
породице, а помоћ је уручена породици Марковић са троје деце.

61. Врбас

68. Вождовац

Изградња водовода

вић, обишао је избегличке породице у Куцури и уручио им помоћ
у машинама и опреми. Општини
Врбас за уређење каналске мреже
припало је 9,57 милиона динара
из буџета АПВ. Министарка Зорана Михајловић и председник
Општине, Милан Глушац, потписали су уговор за градњу два
нова постројења. Општина и Комесаријат за избеглице обезбедили су нових 10 милиона динара за куповину кућа за избегле и
расељене породице. Полицијска
станица и Општина настављају да
промовишу безбедност учесника
у саобраћају, овог пута презентацијом сигурне вожње мотоциклом.

62. Стара Пазова

Нове кружне раскрснице
Нова кружна раскрсница код
базена биће завршена пре рока, а
Општина и Управа за капитална
улагања АП Војводине заједнички
су инвестирали више од 30 милиона динара. Изградња нових,
савременијих саобраћајница на
кључним раскрсницама, поготово у близини индустријских зона,
приоритетни су послови у последњих пет година на територији
Општине. Тако су, поред изградње
петље на аутопуту Е-75, у фази реализације и две кружне раскрснице – раскрсница улица Подунав-

ског располагања буџетом председника
Општине, Митра Милинковића. У Беочину и
Сусеку презентовани су конкурси Развојног
фонда АП Војводине за правна лица, предузетнике и регистрована пољопривредна газдинства. Председник Милинковић уручио је
књиге најбољим ђацима, а ученицима генерације лап-топ рачунаре.Општина Беочин
била је домаћин пете едукативне радионице
у склопу пројекта „Стварање услова за подизање конкурентности туристичке дестинације кроз едукацију и обуку кадрова“.У
току је санација ударних рупа на државном
путу који пролази Раковац, Беочин, Черевић,
Баноштор и Сусек.

ског партизанског одреда и Вука
Караџића, и раскрсница Бановачке
улице и почетка крака за излаз на
ауто-пут. Осим тога, Дом здравља
добио је ново санитетско возило,
а реновиране су и амбуланте и ординације.

63. Зрењанин

Трибина против дуванског
дима
Поводом Светског дана борбе
против дуванског дима, Савет за
здравство у сарадњи са Саветом
за спорт и омладину, организовао
је едукативно предавање о заштити здравља и здравим стиловима
живота, на којем су говорили Бојана Шашић, Слободан Вуканић и
Симо Салапура.

64. Бољевац

Канализација у индустријској
зони
У току је изградња канализационе мреже у индустријском
делу града, где се налази већина
фабрика у Општини. Започета је
реконструкција спортско-рекреативних терена и дечијег парка у центру града. До почетка
фудбалске сезоне, биће темељно
реконструисан и градски стадион.
Вредност радова је три милиона
динара и финансирају се из локалног буџета.

Градски менаџер Горан Весић,
са председницима општина Барајево и Лазаревац, обишао је
радове на изградњи магистралног водовода који спаја ове две
општине. Настављена је реконструкција путева у Улици Стара
Липовица, краку Светосавске у
Гунцатима, а у току су и завршни радови на регионалном путу
кроз Баћевац, који спаја Барајево са Ибарском магистралом.
Организован је свечани пријем
за најбоље ученике основних
школа. Удружење пензионера

организовало је традиционалну
Олимпијаду здравља, спорта и
културе. На иницијативу одборнице СО Барајево, Душице Миловановић, набављена су неопходна инвалидска колица за бака
Живку. Одржана је свечаност
поводом Видовдана, у организацији Центра за културу Барајево.
У културно-уметничком делу
програма, глумци Злата Нуманагић, Ташана Ђорђевић, Марија
Kаровић и Лазар Дубовац извели
су представу „Цар Лазар и царица Милица“.

66. Врачар

Награђени најбољи ученици
Одржана је промоција књиге „Како сачувати здравље“, академика проф.др Светомира Стожинића и проф. др Милана А.
Недељковића, председника ГО Врачар. Челници ГО Врачар уручили су таблет уређаје 51 ученику за резултате на завршном испиту и лаптоп рачунаре за
четворо ученика са највише
бодова на завршном испиту.
Такође, још осам ученика
средњих школа награђено је
стипендијама за едукативни програм из области информационих технологија у
најбољем тренинг центру у
региону. Ученици Музичке
школе „Станковић“ одржали
су четврти концерт у сали
Општине, у оквиру Циклуса
младих музичких талената.

67. Гроцка

рици су асфалтиране улице Вељка Влаховића, Студеничка
и Херцеговачка, а у
Заклопачи Лунетова
и Мостине. У Врчину је завршена реконструкција главне
улице, од ауто-пута до трафо-станице, са санацијом тротоара, и Дунавска, а започели
су и радови на реконструкцији
Улице 17. октобар у Гроцкој.
У Лештану је асфалтирана
улица Кремење, део Гробљанске и Исидора Богдановића.

Асфалтирање улица
Председник ГО Гроцка, Драгољуб Симоновић, и градски
менаџер Горан Весић обишли
су радове на асфалтирању
пута Заклопача-Гроцка. Такође, асфалтирана је и најбржа
веза насеља Болеч и Лештане,
односно пут преко Хајдучке
чесме, као алтернативна саобраћајница преоптерећеном
Смедеревском путу. У Калуђе-

Председник ГО Вождовац,
Александар Савић, одржао је
збор грађана на Бањици, где
су са грађанима разговарали и
градски менаџер Горан Весић,
директор ЈКП „Градске пијаце“ Иван Сочо и народни посланик Владимир Ђукановић.
У оквиру манифестације
„Дани Минска у Београду“, потписан је Споразум
о успостављању сарадње
између ГО Вождовац и
Октобарског рејона Града Минска у Белорусији. У
жељи да се помогне Удружењу Србије за целијакију,
организован је бесплатан
излет до фрушкогорских
манастира за оболеле од
ове болести. Награђени
су директори основних и
средњих школа и организован је свечани пријем за
250 најбољих ученика. Такође,
уручене су медаље најбољим
ученицима у шаху, као и награде
најбољима школама за учешће у
школском спорту.ГО Вождовац
је традиционални покровитељ
акција Ауто мото клуба „Ветеран – Вождовац“. У сарадњи са
спортским клубовима, организована је акција „Спортско лето
на Вождовцу“, док је у организацији СЦ „Шумице“ и Вожд арт-а
организована школа сликања.
У току је реконструкција паркинга иза Бањичке пијаце и изградња тротоара дуж Булевара
патријарха Германа. У Рипању
се монтира 20 надстрешница за
аутобуска стајалишта.У току је и
замена улазних врата на још 49
стамбених зграда. У пет школа
постављају се нове и обнављају
постојеће ограде, стазе, степенице, реконструишу тоалети,
кухиње. У току су и радови на
пожарном путу и приступним
стазама између зграда у Улици Браће Јерковић 191-225 на
Митровом брду, а ОШ „Војвода
Степа“ се прикључује на канализациону мрежу. Поводом Свет-

Настављени су и радови на
атарским путевима. Заједно
са Општином Младеновац,
саниран је атарски пут од Умчара ка Дубони, затим потез
Јазбине у Умчарима и километар потеза Багаж у Живковцу.
Решен је и деценијски проблем
Болеча и летњих рестрикција
воде, чији је водоводни систем
прикључен на магистрални
цевовод Макиш-Младеновац.
Организован је пријем за вуковце, уручене су похвалнице
и поклони.

ског дана животне средине, организована је акција „Еко Вожд“.
У оквиру ове акције, чланице
Уније жена одржале су еколошке радионице за најмлађе учеснике, активисти МО Медаковић
3 организовали су чишћење насеља, активисти МО Кумодраж

Нове саднице воћа у насељу
„Степа Степановић“
село уредили зелену површину
око ОШ „Војвода Степа“, а активисти МО Тешића купатило, Пашино брдо и Виногради дечије
игралиште у порти храма. Чланови МО Митрово брдо очистили су простор око МЗ Митрово
брдо, активисти МО Степа Степановић посадили су стабла јабуке, а активисти МО Бели поток
уредили су простор око споменчесме „Карабунар“.Александар
Савић и чланови ОО Вождовац
посетили су Прихватилиште
за одрасла и стара лица и из
личних средстава помогли кориснике. На захтев грађана, Еко
патрола очистила је и уредила
игралиште код вртића „Љоља“,
а уређењу су се придружили и
активисти МО Бањица. Реконструисан је мостић код парка у
насељу Колонија у Рипњу. МО
Браће Јерковић донирао је пластичне чепове, док су активисти
МО Степа Степановић у насељу
Браће Јерковић, код броја 219,
уредили живу ограду. МО Кумодраж село организује бесплатан спортски садржај за децу у
току летњег распуста.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

69. Палилула

78. Нови Београд

Други Сајам запошљавања
ГО Палилула наградила је
најбоље основце, а председник Општине, Александар
Јовичић, уручио је таблет
уређаје, торбице и књиге.
Најуспешнији ђаци из 17 основних школа награђени су
летовањем на Крфу. Око Полицијске станице у Улици
Мије Ковачевића постављено
је најсавременије дворишно
осветљење, а у оквиру успешне сарадње Општине и ПС Па-

лилула радови се изводе и у
Полицијској испостави Борча.
Одржан је други Сајам запошљавања, у организацији ГО
Палилула и НСЗ, на којем је
32 послодавца понудило око
700 радних места. У оквиру
школског спорта, уручена су
признања и награде најбољим
основним и средњим школама.Организован је традиционални 25.Трофеј Видовдана
2017.у Новој Борчи.

70. Звездара
Уређење јавних површина

На иницијативу МО Коњарник, очишћени су плато и степенице код мале пијаце, а уз
подршку омладине ОО, офарбани су дечији реквизити и клупе
у парку у Устаничкој улици. На
иницијативу ГО Звездара, а уз
помоћ ЈП „Зеленило Београд“,
реконструисан је парк и дечије
игралиште у Миријеву. Представници ГО Звездара и ЈКП „Београдски водовод и канализација”

решили су проблем загушења канализационе мреже у Матичанској улици у Миријеву. У ВМЛ асфалтиран је Петков кладенац, а у
току су завршни радови у улицама Долинска и Стражарска коса.
Завршена је изградња модерно
опремљене здравствене станице
у ММЛ. Градски менаџер Весић
обишао је, у друштву председника Општине Звездара Милоша
Игњатовића, отворене базене
СЦ „Олимп”. У УК „Вук Стефановић Караџић” одиграна је
бесплатна представа „Френки и
Џони”, а због великог интересовања и у Пан Театру приређена
је бесплатна представа „Не може
нам нико ништа“. ГО Звездара, у
сарадњи са Министарством финансија, потписала је уговор о
донацији од стране ЕУ, за финансирање пројекта „Интерсекторски механизам за смањење осипања деце и превенцију раног
напуштања школовања“.

71. Лазаревац

Поклон пакети породиљама
Додела трактора за
шест пољопривредника

У организацији Дома
здравља, одржан је Фестивал здравља.Обележена је
слава Лазаревца, Тројице.
Савет за здравство Већа ГО
Лазаревац доделио је поклон пакете мајкама које су
добиле принову. Пакети се
деле на месечном нивоу, па
су овог пута поклоне добиле
мајке које су се породиле у
фебруару 2017. године. Одржана је 17. традиционална
бициклијада, под покровитељством ГО Лазаревац.
Захваљујући субвенцијама Града Београда, шест
пољопривредних
произвођача добило је нове тракторе. Млади напредњаци
разговарали су са грађанима
на штанду и делили „СНС
Информатор“.

Рампа за особе са инвалидитетом
74. Сопот

Водоводна мрежа у Неменикућама
Завршена је изградња водоводне мреже у МЗ Неменикуће, у
дужини од 2,3 километара, чиме је мештанима Жујевић краја омогућено несметано снабдевање водом из градске мреже. Изградњу
су финансирали ГО Сопот и мештани. У току су радови у Петловачкој улици у МЗ Дучина.

Александар Јовичић уручује поклоне најбољим ђацима

72. Земун

Музичке вечери

75. Раковица

Канализација у Улици Боривоја Милојевића
На иницијативу ГО Раковица, а у сарадњи са надлежним
градским институцијама и ЈКП,
завршени су радови на канализационој мрежи у Улици Боривоја
Милојевића, чији су становници
на ово чекали пола века. У насељу
Миљаковац 3 изграђена је нова
саобраћајница и асфалтирано је

76. Стари град
Обнова фасада
На спортским теренима ОШ
„Светозар Милетић“ одржан је Дан
изазова. Отворен је 22.Земунски
међународни салон карикатуре,
а у Батајници је одржана шеста
Улица отвореног срца. У Музичкој школи „Коста Манојловић“, уз
подршку ГО Земун, после 25 година паузе, поново је уприличена
манифестација Земунске музичке
вечери, као и Дани Дунава. У организацији Регионалног центра за
таленте и ГО Земун, подељене су
дипломе младим талентима, а одржана је и Међународна олимпијада
у менталној аритметици. Одржан

је округли сто на тему боље међусекторске сарадње у случајевима насиља у породици и његовог
пријављивања. Санирана је јавна
површина између Првомајске и
Златиборске улице, Милана Узелца
и Десе Лежајић. У току је изградња
новог вртића у Алтини. У Бусијама
су асфалтиране улице др Лазе Костића, Проте Михаила Пејића, Гавра
Радића и Мојсија Лазаревића, док
су у току завршни радови на асфалтирању још девет улица, а до краја
године биће урађено још седам. У
Батајници је асфалтирана Улица
Царице Јелене.

73. Младеновац

Помоћ социјално угроженој породици
Градски Секретаријат за образовање и дечију заштиту финансирао
је куповину и монтирање две кошаркашке конструкције за терен у ОШ
„Живомир Савковић“ у Ковачевцу. Савет за националне мањине ОО помогао је вишечланој, социјално угроженој породици, донацијом грађевинског материјала и радовима на уређењу куће. Активисти ОО СНС
Младеновац организовали су акцију уклањања плаката у граду.

Акција уклањања плаката

700 метара Улице Миљаковачки
виногради. Нови асфалт постављен је и у Улици Ђује и Драгољуба на Лабудовом брду.На
захтев грађана, у Улици Миљаковачке стазе постављено је седам
лежећих полицајаца. ГО Раковица одговорила је на молбу грађана Мраковичке улице и уредила
зелену површину у том делу насеља.Раковички напредњаци уредили су дечије игралиште у Улици Канарево брдо код броја 30, а
код броја четири прилазну стазу.
У Улици патријарха Димитрија у
насељу Сунчани брег уређен је
парк и зелена површина у Улици
Јосипа Телаервића у Реснику.

77. Обреновац

Градски одборник Радослав Марјановић, заједно
са градским урбанистом Милутином Фолићем и директором Паркинг сервиса Андријом Чупковићем, примио
је у Скупштини Града председнике скупштина станара
са Обилићевог венца. Том
приликом разговарали су о
пројекту проширења пешачке зоне, чијом реализацијом
центар града постаје лепши,
уређенији и атрактивнији
за туристе, као и о завршетку реконструкције гараже
Обилићев венац, којом се се
повећава њен капацитет на
800 паркинг места, од којих
је 200 намењено станарима
из околних улица, као и о
реконструкцији 65 запуштених фасада.

Бесплатно летовање за 50 матураната и студената
ГО Обреновац и Црквена
општина Обреновац обележиле
су славу, Тројице. Потписан је
уговор са Центром дечијих летовалишта Београд о наставку реализације програма „Еко кампови“, који укључује одлазак свих
ученика нижих разреда основних
школа на зимовање и летовање,
које у потпуности финансира ГО
Обреновац. Челници Општине
посетили су малишане који, у
склопу програма „Еко кампови“,
бораве на Букуљи, и организовали им бесплатан одлазак у Аква
парк. Општина је обезбедила
за 38 најбољих матураната и 12
студената бесплатно летовање у
Грчкој. Свечано је отворено ново
игралиште у насељу Дудови. Започета изградња нове стазе којом
ће бити спојене улице Мајора
Тепавца и Милоша Обреновића.
Почело је уређење подрумских
просторија испод зграде Старе
општине, што је уједно и почетак
изградње новог објекта од преко
500 квадрата. Реконструисан је
мост на Маричића потоку, чиме
је зaвршена кoмплeтна дeoница oд Mислoђинa дo Дрaжeвцa.
Становницима насеља Ројковац
и Сунце представљено је идејно
решење за уређење новог дечијег игралишта.Такође, започети су радови на реконструкцији
топловодне мреже у насељима
Гај, Ројковац, Рвати, Старо игралиште, Циглана и делу главне
улице. У току је реконструкција

На иницијативу ОО СНС
Нови Београд и активиста МО
Младост, постављени су рефлектори на игралишту између
Јурија Гагарина 40 и Музичке
школе, док су активисти МО
Младост уз помоћ радника
„Градског зеленила“, у околиулица и путева у МЗ Бровић,
Грабовац, Велико Поље, Скели,
Забрежју, Ратарима и Кртинској,
а асфалтиран је алтернативни
правац ка Београду, преко Дубоког и Мале Моштанице до Руцке
и саобраћајница С35 у центру
града. Акцијом запослених у ЈКП
„Обреновац“ и чланова Савета Друге и Треће МЗ, уређена је
јавна површина на раскрсници са
Четвртом улицом.

79. Сурчин

Бојчинско културно лето
Концертом групе Сања Илић и
Балканика, свечано је отворена
манифестација „Бојчинско културно лето“ у Прогару. Настављени су радови на проширењу

ни ОШ „Младост“ посекли сува
стабла, очистили и уредили
дечији паркић у Гандијевој 2335. Такође, у ОШ „Младост“ поправљена је и офарбана ограда.
Постављена је још једна рампа
за особе са инвалидитетом у
Гандијевој 29.

81. Чукарица

Реконструкција школе у
Рушњу
Чланови Савета за заштиту животне средине и МО Кошутњак уклонили су отпатке, покосили зелену
површину и орезали грање испред
МЗ Милан Томић Чаре. Чукарички еколози, удруженим снагама са
активистима МО Кошутњак и МО
Јулино брдо, уклонили су смеће и
покосили траву са запуштених парцела у улицама Пере Тодоровића
и Јурице Рибара на Јулином брду.
Започело је асфалтирање и проширење Улице Доситеја Обрадовића у
Остружници. Постављена је хидроизолација на крову вртића „Царић“,
а комплетно је замењена дотрајала
кровна конструкција вртића „Плави

80. Савски венац

Климе за вртић „Пчелица”
ДКЦ „Мајдан“, у сарадњи са ГО Савски венац, организовао је
бесплатну корективну гимнастику за децу од првог до четвртог
разреда основне школе, а у сарадњи са ФК Графичар, организован
је и хуманитарни фудбалски турнир за децу у Звечанској. Такође,
одржана је и манифестација Дани Исидоре Секулић. Организован
је састанак са становницима Балканске улице, коме су присуствовали председница Општине, Ирена Вујовић, градски менаџер Горан Весић и директори градских предузећа. Чланови ОО СНС Савски венац донирали су клима уређај вртићу „Пчелица“из личних
средстава. Активисти СНС разговарали су са грађанима сваког викенда на штандовима и делили промотивни материјал.
канализационе мреже у Сурчину, а у насељу Бечмен замењују
се старе азбестне цеви новим
ПВЦ цевима. Током летњег распуста организован је бесплатан
програм за малишане, док су за
децу из социјално угрожених
породица обезбеђене улазнице
за базене. Чланови МО Бечмен
организовали су акцију „Бебо
добро дошла у Бечмен“ и бебама
уручили пакете пелена.

чуперак“. На иницијативу Општине,
монтажна зграда ОШ „Аца Милосављевић“ у Рушњу је срушена и изграђен је нови објекат, а у наредној
фази креће реконструкција старе
зграде школе. У парку на Бановом
брду одржан је традиционални
Трећи дневни џез фестивал на отвореном „Летњи дан-Матија Бан“.Додељена су признања носиоцима Вукове дипломе, ученицима генерације
и најбољим младим спортистима.

НИШ

Полагање камена темељца за фабрику и разговор са Улрихом
Шумахером, извршним директором комапније „Цумтобел груп”

Са радницима на изградњи обилазнице око
Димитровграда, на источном краку Коридора 10

Пуштање у рад погона компаније „Леони“

Обилазак завршних радова на изградњи Клиничког
центра и радова на реконструкцији ОШ „8. септембар”

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Председник Републике Србије, Александар Вучић, са
председником Сталног комитета Свекинеског народног
конгреса НР Кине, Џангом Деђинагом

Уручење официрских сабљи најбољим официрима у 60. класи Генералштабног усавршавања
Школе националне одбране

Састанак са хуманистом и мотивационим
говорником Ником Вујичићем

Пријем за Милицу Мандић и Вању Станковић, чланице теквондо
репрезентације које су освојиле златне медаље на Светском
првенству у Јужној Кореји

Почетак пробне
производње у
Фабрици стрељачке
муниције „Белом“, у
Узићима, у Општини Пожега

