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у ЖиЖи

Војска Србије обележила је Дан 
ослобођења Београда у Дру-
гом светском рату, 20. октобра, 
на аеродрому Батајница, при-
казом дела оперативних спо-

собности јединица и дела нове опреме и 
ловачких авиона Миг-29, који су стигли 
као донације из Русије. На свечаности 
названој „Слобода 2017“, јавност је први 
пут имала прилику да види нове авионе 
и савремену опрему која је набављена за 
Војску Србије. У статичком делу приказа 
представљени су и нови производи од-
брамбене индустрије Србије, а у летачком 
приказу учествовала је авијација Војске 
Србије и руска акро-група „Стрижи“, која 
такође лети на авионима Миг-29.

Свечаности у Батајници присуствова-
ли су представници државног и војног 

врха Србије, на челу са председником 
Републике, Александром Вучићем, који 
је том приликом истакао да нико неће 
моћи некажњено да нападне Србију, 
да ћемо бранити и своју отаџбину, и сва-
ког човека.

„Непроцењив нам је тај живот - живот 
сваког човека у Србији. Хоћемо развије-
ну државу која ће и свима другима бити 
гарант мира и стабилан и поуздан парт-
нер. Не плашимо се да преговарамо, али 
нека нико не помисли да преговарамо 
зато што се плашимо. Ми смо ослобође-
на, независна и суверена земља, која 
хоће да се бави собом и да ради, напре-
дује и развија се“, истакао је Вучић.

Председник је рекао да ће Србија бити 
довољно снажна, способна и опремљена 
да никоме неће више дозволити да пот-

непроцењив нам је живот сваког човека у Србији

цени живот њених људи, као и то да те-
жимо историјском дуговечном договору 
са Албанцима, да хоћемо комшијски жи-
вот и пријатељство са Бошњацима, већу 
повезаност са Црном Гором, добре односе 
са Хрватском...

„Свима мора да буде јасно да се не пла-
шимо да преговарамо, али нека нико не 
мисли да преговарамо зато што се пла-
шимо. И данас, пред војском која је сваког 
дана боље опремљена, снажнија и обуче-
нија и која ће бити све боље плаћена, та 
је порука јаснија него икада“, нагласио је 
председник Србије.

Он се захвалио официрима, подофици-
рима и војницима што су, како је рекао, у 
последње две деценије издржали бројна 
понижења због војске и земље коју шти-
те и што су били стрпљиви, чекајући 

боља времена и поручио им да су та боља 
времена стигла и да ће из године у годи-
ну живети боље, а да ће њихова деца има-
ти бољу будућност.

„Ова земља је наше двориште, које смо 
ослободили својом крвљу, чак и када смо 
га ослобађали и за друге и не треба ни-
коме да смета што се нашим двориштем 
толико поносимо. Нећемо улазити у туђе 
и бићемо отворени још више за свакога ко 
дође као пријатељ, само тражимо да нико 
не помисли да смо мање вредни и да може 
да нам узме оно што највише ценимо, а то 
је наша слобода“, поручио је Вучић.

Председник Србије рекао је да ћемо 
Дан ослобођења Београда славити увек са 
руским пријатељима, који су са совјетским 
народима, са српским и другим југосло-
венским народима ослобађали Београд, 

гинули за слободу и овде пролили крв да 
бисмо ми данас уживали у ономе што нам 
је највредније. Он се захвалио председни-
ку Русије Владимиру Путину и руском ми-
нистру Сергеју Шојгуу за наоружање које 
су нам дали и предали, и које смо добили 
да заувек њиме управљамо.

„Хвала вам што цените наш живот 
и што не мислите да је живот народа у 
Србији мање вредан. Хвала и европским 
пријатељима на подршци у развоју наше 
земље, али хвала најзаслужнијима што 
удишемо слободан ваздух. Нека је вечна 
слава ослободиоцима Београда, борцима 
Народноослободилачке војске, који су 
ослободили наш град, Црвеноармејци-
ма који су учествовали у ослобађању. 
Нека живи слободна Србија!“, поручио 
је председник Вучић.

„Слобода 2017” – приказ нове опреме војСке Србије

Хоћемо развијену државу која ће и свима 
другима бити гарант мира и стабилан и 
поуздан партнер. Не плашимо се да прего-
варамо, али нека нико не помисли да прего-
варамо зато што се плашимо. Ми смо ос-
лобођена, независна и суверена земља, која 
хоће да ради, напредује и развија се, поручио 
је председник АлексАндАр Вучић пово-
дом Дана ослобођења Београда у Другом 
светском рату, на свечаности у Батајници

Руски министар одбране Сергеј Шојгу и 
председник Србије Александар Вучић на 

свечаности на аеродрому Батајница
Понос Војске Србије: Ловачки авион „миг 29”

На свечаности је учествовало више од 2.200 припадника Министарства 
одбране и Војске Србије, 130 возила, 30 авиона и хеликоптера

Руска акробатска група „Стрижи“

Српски „супер војници“ опремљени су, по концепту „1.500“, 
савременим личним наоружањем, заштитном опремом 

и извиђачким средствима
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у ЖиЖи

Председник Турс-
ке, Реџеп Тајип 
Ердоган, заједно 
са десет турских 
министара, бо-

равио је у званичној посети 
Србији, током које је разго-
варао са највишим држав-
ним званичницима, обишао 
Калемегдан, учествовао на 
Пословном форуму Србија-
Турска и посетио Нови Па-
зар. Председника Ердогана 
на аеродрому свечано је 
дочекао председник Србије 
Александар Вучић, заједно 
са члановима Владе Србије, 
и био му домаћин током 
дводневне посете Србији.
Са председником Ердога-
ном, у Србију је дошла и 
делегација од неколико 
стотина турских привред-
ника заинтересованих за 
улагања у нашој земљи, а 
колико је посета била зна-
чајна говори и податак да је 
само у Београду потписано 
12 међудржавних споразу-
ма, а у Новом Пазару још 
четири, који доприносе, 
пре свега економској, али 
и свакој другој сарадњи. 
Истовремено, потписана 
је и заједничка политичка 
декларација и договорено 
је да ће сваке године бити 
одржавани састанци, наиз-
менично у Србији и Турској.

На заједничкој конфе-
ренцији за новинаре, пред-
седник Александар Вучић 
поручио је да ће Србија и 
Турска у будућности гра-
дити све боље односе, да 
ће трговинска размена до 
краја ове године прећи 
милијарду долара и да ће 
подржати турске привред-
нике за улагање у Србији, 

док је председник Ердоган 
истакао да ће се односи две 
земље боље развијати и да 
ће имати посебну конота-
цију, те да би Србија преко 
„Турског тока“ могла да се 
снабдева гасом од 2019. го-
дине.
„Овај пројекат пролази 
кроз црноморску регију и 
отвориће се према Европи. 
Сарађиваћемо на пољу об-
новљиве енергије и желимо 
што пре да допремимо гас у 
Србију“, поручио је пред-
седник Ердоган.
Председник Вучић се зах-
валио турском колеги и 
Турској на бројним инвес-
тицијама и рекао да жели 
да подсети турску јавност 
да су српски званичници 
међу првима стали у одбра-
ну уставног поретка Турске 
у тренутку кад је покушан 
пуч у тој земљи.
„У Србији никада нећете 
имати оне који ће правити 
пактове с противницима 
легално изабраних орга-
на у Турској, јер сарађује-
мо са онима које је народ 
изабрао. Као што ви не дате 
да било ко угрози независ-
ност Турске, тако ни Србија 
то не дозвољава и инсис-
тира на поштовању њене 
независности и поноса“, 
рекао је председник Вучић.
Председник Србије иста-
као је да је изузетно важно 
да се осигурају мир, ста-
билност и добри односи 
Срба и Бошњака и у Новом 
Пазару, и Тутину, Сјени-
ци, Пријепољу, Прибоју и 
сваком другом месту у Ср-
бији. Двојица председни-
ка посебно су разговарала 
о Босни и Херцеговини, а 

поСао за 2.500 људи 
у краљеву

у Србију долази турска компанија„таип“, која ће инвес-
тирати у краљеву и запослити 2.500 људи. то је, према 
речима председника вучића,још једна у низу турских 
инвестиција. у мало место крупањ, које је настрадало у 
поплавама 2014. године, дошао је турски инвеститор који 
је донео радна места, наду и најаву да ће запослити још 
150 људи. Слично је и у лебану, Житорађи... 

„из лебана је у последњих неколико деценија отишла по-
ловина становништва, а сада је тамо запослено 350 људи у 
фабрици инвеститора из турске, што је спас за тако мало ме-
сто. посебно позивам турске инвеститоре да улажу у наше 
бање, рецимо у врањску бању, у којој се сада 146 литара то-
пле воде губи у секунди. намеравам турске инвеститоре да 
молим и за белу паланку, бољевац и за многа мала места у 
којима немамо инвеститоре“, истакао је председник вучић.

председник турске, 
реџеп тајип ердоган,
заједно са десет турских 
министара и неколико 
стотина привредника, 
боравио је у званичној 
посети Србији, где му је 
домаћин био председник 
александар вучић

Србија и турСка граде Све боље одноСе

Србија даје најбоље 
уСлове инвеСтиторима

председник александар вучић позвао је привреднике из турске 
да инвестирају у Србију, уз поруку да нигде неће наћи боље усло-
ве за пословање и инвестирање.
„ко год вам у окружењу понуди боље услове, дођите код нас и 
добићете за пет одсто боље услове него било где друго у окру-
жењу, и за то вам лично гарантујемо и влада Србије и ја“, рекао је 
председник Србије.

председник Вучић поно-
вио је неопходност пошто-
вања интегритета БиХ, као 
и Републике Српске унутар 
БиХ. Како је рекао, Србија 
жели добре односе са Бо-
шњацима и верује да ће 
имати подршку Турске у 
томе.
„Ово је мој четврти сусрет 
са председником Ердога-
ном ове године. Волео бих 
да их буде још више, јер би 
кроз те разговоре могао да 
сазнам више и о пробле-
мима на Блиском истоку, 
о односима Турске са Ру-
сијом и САД, како бисмо 
видели где нашу бројчану 
и територијално релатив-
но малу земљу можемо да 
сместимо у тим оквирима. 
Захвалан сам што нам је 
Турска пријатељ“, нагласио 
је председник Вучић.
Председник Ердоган ука-
зао је да један део турских 
привредника већ обавља 
послове у Србији, а да је 
други део дошао, како би 

тражио могућност за нова 
улагања у Србији. Пред-
седник Ердоган је председ-
ника Вучића назвао својим 
пријатељем и рекао је да 
председник Србије има 
изузетне видике, као и то 
да је велика ствар што ће 
односи две земље, због 
председника Вучића, имати 
посебну конотацију и што 
ће се боље развијати.
„Желим да кажем и у Бео-
граду, и у Новом Пазару, да 
никада нећу бити уз нацио-
нализам било које врсте, 
а Новопазарцима пору-
чујем да су они мост прија-
тељства између две земље, 
и да то треба да подстичу 
и цене. Биће и оних који ће 
критиковати и бунити се 
против зближавања Турс-
ке и Србије, али то треба 
оставити њима. Желимо и 
за Србију, и за цео Балкан, 
да направимо кораке како 
би се решили сви проблеми 
у овом региону“, подвукао 
је Ердоган.

Свечани дочек председника 
Турске испред Палате „Србија“

На Пословном форуму „Србија – Турска“ у Београду

Обилазак Калемегдана, у присуству 
Емине Ердоган, прве даме Турске

Сусрет са грађанима Новог Пазара

Председник Турске Реџеп Тајип 
Ердоган и председник Србије 

Александар Вучић
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Светска банка прогласила 
је Србију за најбољу земљу у 
Југоисточној Европи по кри-
теријуму проведених рефор-
ми, на основу којих је постала 
привлачнија страним инвес-

титорима. Из Светске банке 
похвалили су реформске по-
тезе Србије, посебно усвајање 
Закона о улагањима. На фо-
руму о Конкурентности при-
влачења инвестиција у Бечу, 

у организацији Светске банке, 
Србија је означена као земља 
која је била најиновативнија 
у овом делу Европе у привла-
чењу страних инвестиција. 
Србија је напредовала у мно-

гим конкурентским области-
ма, а према анализи индекса 
конкурентности, од 12 сту-
бова, остварили смо највећи 
напредак у осам најважнијих 
области. Уз гарду и свечано инто-

нирање химне, председ-
ник Србије Александар 

Вучић, испред Палате „Ср-
бија“, дочекао је председни-

ка Грчке Прокописа Павло-
пулоса. Двојица председника 
истакла су да Србија и Грчка 
већ 150 година имају, не само 
пријатељске, већ и истин-
ски братске односе.

Председник Србије захва-

лио се грчком председнику 
и грчком народу на подршци 
територијалном интегритету 
Србије и на великој подршци 
нашем европском путу.

„Нарочито је важно да у 
свим билатералним разгово-
рима говоримо о инфраструк-
турном повезивању, не само 
кроз путеве, већ и кроз пру-
ге. Трговинска сарадња две 
земље расте, прошле годи-

не била је око 390 милиона 
евра, а очекује се да ће ове 
године бити и око 450 ми-
лиона“, рекао је председ-
ник Вучић.

„Пут Србије према ЕУ је от-
ворен и треба јој пружити мо-
гућност прикључења“, изја-
вио је председник Грчке, и 
навео да Атина позитивно 
гледа на европски пут других 
земаља Балканског полуос-

трва у жељи да се створи ју-
гоисточни крак ЕУ. Председ-
ник Павлопулос подсетио је 
на изузетно пријатељске од-
носе и сарадњу Србије и Грч-

ке већ 150 година и навео да 
је Грчка, која је деценијама 
чланица ЕУ, својим великим 
искуством спремна да пру-
жи сву могућу помоћ Србији 
у коначном циљу да се при-
кључи Унији.

Гост Београда био је и пред-
седавајући Председништва 
БиХ, Драган Човић, а на заје-
дничкој конференцији за но-
винаре, председник Србије 
Александар Вучић рекао је да 
је Србија спремна за одржа-
вање трилатералног састанка 
представника Србије, Хрват-
ске и БиХ који би био од ве-
лике важности за наше земље, 
али и за цео регион Западног 
Балкана.

„Обојица смо изразили 
уверење да ће односи и у бу-
дућности бити добри и да не 
постоје суштинске препреке 
за такав развој ситуације. Ис-
тина је да имамо различите 
погледе на догађаје из про-
шлости и да ћемо их тешко 
мењати, али управо је зато 

важно да говоримо  o будућ-
ности“, рекао је председ-
ник Вучић, додајући да се то 

постиже искреним разгово-
ром, али и добром економ-
ском сарадњом.

„Желимо добре односе 
између Срба и Хрвата“, по-
новио је председник Вучић, 
приметивши да су такви од-
носи увек лековити. Човић 
је рекао да постоји жеља да 
се заустави атмосфера која 
се осећа као негативна, и 
истакао да морамо да ко-
муницирамо са окружењем, 
а не да се затварамо у саме 
себе. Хрватски члан Пред-
седништва БиХ нагласио 
је значај евроинтеграција 
за БиХ.

„Србија је увелико на том 
путу, надам се да можемо 
сустићи ту динамику уз вашу 
помоћ“, рекао је Човић, и ис-
такао да односи између Ср-
бије и Хрватске врло брзо 
неће бити више напети.

Председници Републике 
Српске и Србије, Милорад 
Додик и Александар Вучић, 
отворили су деоницу ауто-
пута „9. јануар“, дугу десет 
километара, од Маховљана 
до Друговића, у Републи-
ци Српској. Председник Ву-
чић рекао је да путеви који 
се граде спајају Србе са две 
стране Дрине, као и Србију и 
Републику Српску с другим на-
родима, те доносе послове за 
младе људе и то да остану на 
својим огњиштима и сачувају 
родну груду.

„Србија ће ове године 
имати више од хиљаду ки-
лометара ауто-путева и биће 
прва у региону по дужини 
изграђених ауто-путева. Ср-
бија и Република Српска раде 

конкретне ствари за своје 
грађане. Србија  ће брже 
него што се очекује изгра-
дити деоницу до Бијељине, 
а помагаће и на друге начи-
не општинама у Републици 
Српској и Федерацији БиХ“, 
истакао је председник Ср-
бије.

Председник Додик наја-
вио је да ће ауто-пут „9. јану-
ар“ ићи даље, од Добоја, према 
Шамцу, Брчком и Бијељини, и 
замолио председника Вучића 
да Србија финансира из-
градњу деонице од Бијељине 
до граничног прелаза Рача, 
те оценио је да сарадња Ре-
публике Српске и Србије није 
никада била боља и да су вла-
сти опредељене око развојних 
пројеката.

У Рафинерији Панчево почела је градња еколош-
ког постројења „Дубока прерада нафте“, које води 
ка укидању производње мазута без сумпора, што 
је инвестиција вредна 300 милиона евра. На све-
чаном обележавању почетка градње, председник 
Александар Вучић рекао је да су инвестиције НИС-
а обезбедиле да имамо најбоље гориво у овом делу 
Европе, као и то да Нафтна индустрија Србије нај-
више доприноси буџету Србије - око десет одсто 
на нивоу консолидованих прихода, свих прихода у 
Србији, чак 16 одсто прохода за Владу и између 2,5 
до 2,6 БДП-а Србије.

Александар Дјуков, генерални дирек-
тор „Гаспром њефта“, рекао је да ће се заврше-
тком друге фазе модернизације повећати ефикас-
ност прераде са садашњих 86 на 99,2 одсто, а да 
ће се значајно повећати и обим заштите живот-
не средине. Модернизацијом Рафинерије, НИС 
наставља да унапређује и енергетску стабилност 
Србије.

СвеТСка банка

беоГраД

ауТо-ПуТ „9. Јануар”

Србија лидер у југоисточној 
европи по привлачењу инвестиција

наставити добру сарадњу Срба и Хрвата у биХ

ПанЧево

почела градња 
новог постројења

беоГраД

150 година братских 
односа Србије и грчке

путеви спајају народе

Председник Александар Вучић, генерални директор „Гаспром 
њефта” Александар Дјуков, генерални директор НИС-а Кирил Тјурдењев, 

амбасадор Руске Федерације у Београду Александар Чепурин

Пријатељски разговор: Председници Грчке и Србије, 
Прокопис Павлопулос и Александар Вучић

Жељка Цвијановић, Александар Вучић и Милорад Додик

Човић и Вучић



Влада Републике 
Србије вредно је 
радила првих сто 
дана, о чему све-
доче подаци Репу-

бличког завода за статистику 
из Анкете о радној снази за 
други квартал 2017. године, 
према којој анкетна стопа не-
запослености никад није била 
мања, и износи 11,8 одсто. Ми-
нистар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, 
Зоран Ђорђевић, за „СНС Ин-
форматор“ каже да Влада има 
овакве резултате захваљујући 
председнику Републике Ср-
бије, Александру Вучићу, који 
је, као председник Владе, по-
ставио стратегију и смернице 
како да се боримо за смањење 

боља заштита деце, пензионера, жена

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

зоран ЂорЂевић, 
министар за рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална питања

незапослености, против сиве 
економије и рада на црно, a 
које успешно поставља и води 
садашња председница Владе, 
Ана Брнабић. 

- Истовремено, наставак 
политике континуитета са 
претходном Владом, односно 
добри фискални резултати 
током читаве 2017. године, 
омогућили су повећање плата 
и пензија. Верујем да ће Влада 
Србије, као и Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и даље ра-
дити на економском развоју 
земље и вишем стандарду свих 
наших грађана.

на чему сте највише ради-
ли у протеклих сто дана? 
на шта сте најпоноснији?
- Министарство за рад, запо-

шљавање, борачка и социјална 
питања је у претходних 100 
дана извршило детаљну ана-
лизу рада свих организацио-
них јединица министарства, 
урађена је систематизација, 
све у циљу бољег и функцио-
налниjег рада. Такође, састао 
сам се са више од 50 амбаса-
дора са којима је договорена 
даља сарадња, заједнички 
циљеви и пројекти рада. Са 
представницима међународ-
них и НВО усаглашен је на-
ставак рада на пројектима 
у циљу бољег управљања и 
контролисања мигрантске 
кризе. После шест година без 

договора, Социјално-економ-
ски савет, након интензивних 
преговора свих социјалних 
партнера, Владe, синдикатa, 
послодавaца, усагласио је 
висину минималне зараде по 
часу за 2018. годину. Систе-
матизацијом Министарства, 
донети су нови интерни акти 
о успостављању финансијског 
управљања и контроле, чиме 
је уведена финансијска кон-
трола над располагањем сред-
ствима, а у септембру су и 
направљени План и Програм 
за 2018. годину за доношење 
Стратегије управљања ри-
зицима, који ће унапредити 
функционисање Министар-
ства и омогућити транспарент-
ну управу и ефикаснију интер-
ну контролу над трошењем 
јавних средстава. Све то прати 
и коначно увођење контро-
линга, чиме ће процес финан-
сијске контроле бити заокру-
жен. Започет је рад на изради 
социјалних карата, што ће 
омогућити обједињавање база 
података Министарства за рад 
са базама других државних 
органа и институција, а све у 
циљу израде аналитичке базе 
која ће омогућити праведнију 
расподелу социјалне помоћи, 
помоћи у раду Инспекторату, 
али и спречити злоупотребе 
новца. У току је спровођење 
Протокола о сарадњи између 
Инспектората за рад и По-

реске управе који заједнички 
раде, а све у интересу запосле-
них, послодаваца и инвести-
тора. Потписан је и протокол 
о реализацији програма во-
лонтирања са Правним и Фа-
култетом политичких наука у 
Београду, за волонтирање 200 
студената у Министарству.

који су приоритети и 
највећи изазови, пробле-
ми у следећем периоду?
- Министарство је у заврш-

ној фази за добијање проје-
кта увођења националне 
СОС телефонске линије ради 
унапређења националних ка-
пацитета за подршку жртвама 
насиља. СОС телефон ће бити 
израђен према већ успоста-
вљеном СОС телефону који је 
у функционалној  употреби у 
ЕУ. У току је рад на изменама 
и допунама Закона о социјал-
ној  заштити, Закона о раду, 
Закона о забрани дискрими-
нације, Закона о родној рав-
ноправности... У процедури 
је доношење Закона о финан-
сијској подршци породица-
ма са децом. Формирана је и 
радна група за усвајање За-
кона о правима детета и заш-
титнику права детета, чијим 
усвајањем ће бити омогућена 
свеобухватна заштита детета. 
До краја године, за хиљаду 
особа омогућена је преква-
лификација за ИТ стручњаке, 
чиме се доприноси и да стопа 

незапослености буде мања. И 
следеће године наставићемо 
са праксом преквалификације 
кандидата у остала дефици-
тарна занимања.

колико ће се побољшати 
положај пензионера после 
израде социјалних карата 
и какве су мере још у пла-
ну како би се поправио по-
ложај наших најстаријих 
суграђана?
- Република Србија жели да 

бригом о старијима, променом 
и изменом закона и подзакон-
ских аката, издвајањем већих 
средстава и бољом организа-
цијом, уреди систем и тако ос-
твари боље резултате којима 
ће показати зрелост друштва. 
Министарство рада покренуло 
је иницијативу и програме који 
ће побољшати положај ста-
рих, а један од приоритета је 
отварање социјалних карата. 
Надам се да ће то допринети 
бољој административној оп-
ремљености, како би држава 
лако и брзо могла да препо-
зна којим је грађанима неоп-
ходна помоћ. Министарство 
за рад спроводи активности 
чији је циљ изједначавање 
начина смештаја социјално 
угрожених старијих корисни-
ка у приватне и тзв. државне 
домове за старе. То значи да 
ће старији, социјално угроже-
ни корисници, који због свог 
материјалног статуса нису у 

могућности непосредним уго-
варањем са приватним пружа-
оцима услуге смештаја да себи 
обезбеде смештај у приватним 
домовима, то моћи да остваре 
по истим условима по којима 
им се обезбеђује смештај у др-
жавном сектору. На овај начин 
смањиће се листе чекања на 
смештај у државним домови-
ма и искористити слободни 
капацитети у лиценцираним 
приватним домовима за старе. 
Држава, такође, подстиче по-
слодавце да запосленима уп-
лаћују добровољно пензијско 
осигурање, тиме што уплате 
до одређеног износа не под-
лежу опорезивању. Систем 
добровољних пензијских фон-
дова и пензијских планова је 

СНС ИНФОРМАТОР 54/2017  |  9

значајан са аспекта мо-
гућности обезбеђивања 
додатних прихода у ста-
рости, што се уклапа у 
европске трендове.

докле се стигло 
по питању родне 
равноправности у 
Србији? колики су 
помаци у односу на 
раније године?
- Родна равноправ-

ност, као принцип, 
средство и циљ за обез-
беђивање равноправно-
сти жена и мушкараца 
- представља један од 
основних стандарда у 
примени људских права 
и показатељ развијених 
демократских односа 
једног друштва, па тако 
и нашег. Република Ср-
бија је 2009. године до-
нела Закон о равноправ-
ности полова, којим је, 
полазећи од Конвенције 
УН о елиминисању свих 
облика дискриминације 
жена, позитивне праксе 
других земаља и релевантног 
законодавства ЕУ, уредила 
да се жене и мушкарци мо-
рају равноправно третирати у 
области рада, запошљавања, 
културе и информисања, со-
цијалне и здравствене заш-
тите. Насиље над женама је 
забрањено и прописана је 
судска процедура за непошто-

вање одредби 
Закона. У међу-
времену, Влада 
је у два наврата, 
2010. и 2016. го-
дине, усвајала 
стратешка до-
кумента у вези 
са побољшањем 
положаја жена у 
сфери економије, 
јавног живота... 
Акционим плано-
вима уз ове стра-
тегије, готово све 
институције у РС 
- од републичког 
до локалног ни-
воа - укључене 
су у спровођење 
договорених за-

датака, тако да је постигну-
то да родна равноправност 
буде уроњена у све сегменте 
друштва.

како то изгледа у пракси?
- Кључни проблем за пру-

жање подршке Закону о род-
ној равноправности јесте при-
менљивост појединих одредби 
Нацрта. Досадашње примедбе 
Министарства на Нацрт нису 

дискутоване и усвојене 
у законодавном пос-
тупку. Министарство 
сматра да је најважније 
добити закон у пракси, 
а не само на папиру. Ин-
терес државе јесте да се 
доносе закон о родној 
равноправности који ће 
бити модеран и спро-
водив. Од Владе Алек-
сандра Вучића, чији је 
рад наставила Влада 
на челу са Аном Брна-
бић, доносе се закони 
само по мери грађана и 
они који су спроводи-
ви. Нама битно да је он 
применљив и у Београ-
ду, и у било ком граду, 
општини и делу Србије. 
За Закон о родној рав-
ноправности требало 
би отворити јавну рас-
праву, након што буде 
упућен Народној скупш-
тини, иако је у процесу 
израде Нацрта већ било 
консултација са заинте-
ресованом јавношћу. 

зашто Социјално-економ-
ски савет није прихватио 
нацрт закона о родној 
равноправности?
- Зато што има доста мањка-

вости и зато што социјални 
партнери нису били консулто-
вани. Став СЕС-а је да је пред-
ложени Нацрт неприхватљив и 
да би требало изнова кренути 

у његову израду, а Унија пос-
лодаваца сматра да овај нацрт 
предвиђа и додатне трошкове. 
У међувремену, добили смо 
примедбе и Привредне коморе 
Србије, а очекујемо да ћемо у 
наредним данима добити и од 
осталих министарстава и ус-
танова. Има и примедби овог 
Министарства, које не бих 
сада образлагао, али уверен 
сам да ћемо уз измене и до-
пуне доћи до правог и квали-
тетног предлога, што треба да 
буде наш коначни циљ.

колико ће за грађане зна-
чити нови дигитални сис-
тем за аутоматску оверу 
здравствених картица?
- Досадашњи начин овера-

вања здравствених књижица 
одузимао је много времена 
и био је препрека у функцио-
нисању сваког предузећа. 
Применом новог система, по-
слодавци више неће морати 
да оверавају здравствене кар-
тице одласком на шалтер, већ 
ће држава то да чини уместо 
њих, на основу података По-
реске управе о уплаћеним 
доприносима. Сваки запосле-
ни сада може сам, преко новог 
дигиталног система, само уно-
сом личног броја здравстве-
не књижице, да види да ли је 
оверена, да ли су му плаћени 
порези и доприноси, чиме се 
на још један начин врши кон-
трола рада послодаваца.
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интервју

Резултати управо 
одржаних локалних 
избора на Косову 
и Метохији пока-
зали су да се Срби 

на КиМ у огромној већини 
опредељују за чврсте и не-
раскидиве институционалне 
и полтичке везе са својом др-
жавом Србијом. То је трајно 
опредељење нашег народа, и 
уверен сам да ће једнако не-
успешни бити и неки будући 
покушаји да се наш народ 
политички подели, а његова 
воља у борби за српске др-
жавне и националне интересе 
отупи. 

Овим речима Горан Ракић, 
председник Српске листе и 
градоначелник Северне Мит-
ровице, почиње разговор за 
„СНС Информатор“, и каже 
да јединство на КиМ није само 
реч или некакав магловити 
политички концепт, већ да је 
оно услов опстанка Срба на 
овим просторима. 

- Резултат Српске листе на 
овим последњим, али и на 
недавним парламентарним 
изборима, сведочи о непо-
колебљивости нашег народа 
и његовој решености да ис-
траје у борби. Али, важно је 
нагласити да обновљене хра-
брости и самопоуздања нашег 
народа на КиМ не би било да 
Влада Србије и председник 
Александар Вучић нису стали 
својим ауторитетом иза Српс-
ке листе. Срби на КиМ данас 
осећају да иза њих стоји снаж-
на и одлучна држава Србија и 
то им даје снагу и чини их не-
победивим.

колико се променио жи-
вот грађана на ким од 
када је александар вучић 
на челу Србије? 
- Неке претходне владе у 

Београду су Косово и Мето-
хију доживљавале као терет, 
као болестан уд са којим не 
знају шта да чине. Са поја-
вом Александра Вучића, као 
кључне политичке личности 
у Србији, и однос наше др-
жаве према КиМ промењен 
је из корена. Са том проме-
ном дошло је и до нарастања 
самопуздања нашег народа 
и рађања нове наде да ће 
враћањем КиМ са политичке 
периферије на место кључ-
ног државног и националног 
питања настати и ново, боље 
доба за Србе на овим прос-
торима. И та нада се свакога 
дана све више обистињује. 

на локалним 
изборима који су одржани 

22. октобра на косову и метохији, 
Српска листа однела је победу у свих 

10 општина са српском већином, а само 
у косовској митровици освојила је 

више 80 одсто гласова

Срби на ким верују вучићу

горан ракић, 
председник Српске 
листе и градоначелник 
Северне митровице

Навешћу вам само један при-
мер. До пре неколико година 
Срби су овде шапатом изго-
варали „Косово и Метохија“, 
јер су били слаби и изложени 
на милост и немилост они-
ма који су сваку алузију на 
то да Срби и Србија полажу 
некакво право на ову тери-
торију кажњавали брутално, 
насиљем и разним другим 
санкцијама. Данас, сваки Ср-
бин са поносом и јавно може 
да каже да је Србија његова 
држава и да Албанци немају 
ексклузивно право на КиМ.
То самопуздање проистиче 
из наше реално нарасле по-
литичке снаге, али и снаге 
Србије, за шта је несумњиво 
најзаслужнији председник 
Вучић.

колико вам у раду значи 
подршка председника ву-
чића?
- Без његове подршке не би 

било ни Српске листе. Не сти-
димо се да кажемо да смо др-
жавни пројекат и да покажемо 
прстом на оне који су проје-
кат неких других држава. Ти 
који су се ставили у службу 
оних који објективно не желе 
да Срби на КиМ имају светлу 
будућност, били су маргина-
лизовани и на локалним и на 
парламентарним изборима. 
Срби више не гласају из стра-
ха и не ћуте о својим жељама 
и политичким амбицијама. 
Свега тога не би било да није 
Александра Вучића и његове 
подршке. За разлику од неких 
ранијих председника који су 

се плашили да сопственом на-
роду погледају у очи и бежа-
ли у иностранство у тренутку 
када се у Приштини једно-
страно проглашавала незави-
сност, председник Вучић јасно 
и гласно каже да Срби на КиМ 
нису мањина у својој држави, 
да их више нико неће убијати 
и протеривати, а да Србија 
стоји пострани и немоћно 
гледа. Српски народ на КиМ 
му верује, а важно је и то што 
у његову одлучност верују и 
они који нам не желе добро. 

да ли сте задовољни ре-
зултатима локалних избо-
рана ким, који су одржа-
ни 22. октобра?
- Није само значајно то што 

је на овим изборима убедљиво 
победила Српска листа. Једна-

ко је важно то што су изгубили 
они које су покушали да убаце 
међу нас да би нас разједи-
нили и убедили да је српско 
национално питање на овим 
просторима за сва времена 
решено 1999. године. Срби су 
сложно поручили да су и они, 
и њихова држава Србија, овде 
да остану и да је будућност на 
нашој страни.  

како се могу конкретно 
побољшати услови за жи-
вот нашег народа на ким?
- Срби на КиМ су навикли да 

живе у неповољном безбед-
носном окружењу и у условима 
ограничене слободе кретања, 
али наше породице имају исте 
потребе као породице у дру-
гим деловима Србије. Држава 
нам је обезбедила веома до-
бре услове у области обра-
зовања и здравства, међутим 
Србима на КиМ је потребно да 
буду и економски снажнији, да 
буду мање ослоњени на буџет 
Србије, а више на сопствене 
снаге. Канцеларија за КиМ и 
Марко Ђурић су препознали 
важност јачања пољопривред-
них потенцијала на КиМ, јер 
већина наших људи живи у 
сеоским срединама. Међутим, 
неопходно је ојачати и преду-

зетнички дух и помоћи покре-
тање малих и средњих бизни-
са, како би, пре свега, младе 
људе који дипломирају нашем 
Приштинском универзитету 
са седиштем у Косовској Мит-
ровици, охрабрили у стартап 
иницијативама. Пре неколико 
дана отворили смо, уз подрш-
ку Министарства просвете, ИТ 
центар на Техничком факул-
тету. У нашој Влади у Београ-
ду имамо искреног партнера 
који показује и разумевање и 
спремност да помогне на кон-

кретне начине, а иницијатива 
ће, захваљујући чињеници да 
је Српска листа данас на вла-
сти у девет од десет општина 
са српском већином,  а сутра 
и у свих десет, потећи са те-
рена. Имам много разлога да 
верујем да ће синергија локал-
них самоуправа на КиМ и ин-
ституција Републике Србије, 
са циљем стварања бољег 
економског окружења за наш 
народ на КиМ, бити интензив-
нија и ефикаснија него икада у 
прошлости. 

Шта је све потребно ура-
дити да би се омогућио и 
убрзао повратак Срба на 
ким (безбедност, радна 
места, школе, болнице, 
путеви...)?
- Бојим се да на пољу повра-

тка мало тога зависи од локал-
них самоуправа. Тај процес је 
до сада вођен у оквиру разних 
међународних и регионалних 
иницијатива, а резултат је, као 
што знате, најслабији одрживи 
повратак у поређењу са свим 
светским постконфликтним 
подручјима. Успех, дакле, није 
изостао због недостатка наше 
воље, али Српска листа ће, без 
обзира на све, наставити да се 
у Приштини политичким сред-
ствима бори против организо-
ваног и масовног узурпирања 
српске имовине на КиМ, јер 
без тога нема ни наде да ће се 
догодити масовнији повратак 
интерно расељених. Локалне 
самоуправе, такође, могу бити 
партнер Канцеларији за КиМ у 
пројектима по моделу „Сунча-
не долине“ у Звечану, како би 
се онима који желе да се врате, 
а не могу да се врате на своје 
предратне адресе, омогућило 
да своју будућност граде на 
КиМ.

развој урбаних центара
колико за грађане Северне митровице 

значи то што је отворена прва аутобуска 
станица у последњих 18 година?

- Срби на КиМ су свесни своје улоге чува-
ра српских тапија на КиМ, међутим, да бис-
мо могли да осигурамо дугорочни опстанак 
и просперитет на овим просторима, људима 
морамо обезбедити услове за достојанствен 
живот и развијати српске урбане центре. 
Северна Митровица је, осим аутобуске ста-

нице, добила пешачку зону, и у годинама 
пред нама ће све више личити на једну малу 
српску метрополу. Српска листа намерава да 
модернизује путну и сву другу инфраструк-
туру у српским срединама на КиМ, и нећемо 
се ограничити само на Митровицу. Важно 
је и да Грачаница прерасте у прави урбани 
центар, како би могла да пружи сву потребну 
подршку нашем народу у руралним средина-
ма јужно од Ибра.

Снажење манастирских економија
како заштитити српску 
културну баштину на ким? 
да ли постоје конкретни 
пројекти?
- Епархија рашко-призренска 
била је годинама после рата 
централна српска институ-
ција на КиМ. Истрајавање на-
шег свештенства и монашке 
заједнице и њихова решеност 
да остану пастири нашег на-
рода, иако су службе држали 
окружени бодљикавим жи-
цама и оклопним возилима, 
дала је нашем народу важан 
духовни и морални подстицај 
да остане на својим огњиш-
тима. У више градова на КиМ 
свештеници СПЦ и њихове 

породице и данас су једини 
становници српске национал-
ности. Локалне самоуправе и 
Влада Србије, пре свих Кан-
целарија за КиМ, несебично 
помажу пројекте реконструк-
ције цркава и манастира, а 
Српска листа ће учинити све 
да у приштинским институ-
цијама заштити имовину СПЦ 
која је протеклих година била 
узурпирана. Важно је нагла-
сити да се у последње време 
улажу велики напори да се 
оснаже манастирске еконо-
мије, кроз подршку пољопри-
вреди, винарству, а недавно 
је у Бањској отворена и прва 
манастирска пивара.
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ВЕСТИ

помоћ за младе пољопривреднике

                нароДна банка  

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

народна СкупШтина

ПолиЦиЈа

СаобраћаЈ, ГраЂевина и инФраСТрукТура

раД, ЗаПошЉаваЊе и СоЦиЈална ПолиТика

евроПСке инТеГраЦиЈе

Делегација Србије, коју је 
предводила гувернер НБС, 
Јоргованка Табаковић, састала 
се у Вашингтону са извршним 
директором Међународног 
монетарног фонда, Тао Зан-
гом, и директором за Европу, 
Полом Томсеном, који су по-
тврдили да ће ММФ наста-

вити да подржава Владу Ср-
бије у спровођењу реформи. 
Тема састанка била је анали-
за постигнутих резултата у 
спровођењу мера које су до-
говорене аранжманом из пре-
дострожности који је Србија 
потписала са ММФ-ом. Јорго-
ванка Табаковић истакла је да 

су постигнути значајни резул-
тати на плану макроекономске 
стабилизације.

„Инфлација је стабилизо-
вана на ниском нивоу, инфла-
циона очекивања усидрена су 
око циља, успешна фискална 
консолидација резултира па-
дом јавног дуга, премија ри-

зика Србије је на историјском 
минимуму, као и каматне 
стопе на кредите привреди и 
становништву, док је учешће 
проблематичних кредита 
смањено за трећину од по-
четка примене стратегије за 
њихово решавање“, казала је 
Табаковићева.

Председница Народне скупштине, 
Маја Гојковић, поводом просла-

ве Дана Галерије Матице српске и 
обележавања 170 година од њеног 
оснивања, отворила је изложбу „Ар-
сеније Теодоровић и српска црква 
у Будиму“ у Новом Саду. Гојковић 
је истакла огроман значај Матице 
српске за очување нашег културног 
наслеђа, указујући да је упоредо са 

тешком и мукотрпном борбом за об-
нављање српске државности, текла и 
борба за нашу културу и место међу 
просвећеним европским народима. 
Председница Народне скупштине 
подсетила је да је визијом Саве Те-
келије, Теодора Павловића и других 
великана и добротвора тог времена 
настала идеја да се сакупља „српска 
народна збирка“.

„Ниједна држава 
на свету не може 
да створи без-
бедно окружење 
својим грађанима, 
ако није спремна 
да се у потпуности 
супротстави орга-
низованом крими-
налу и корупцији“, 
поручио је ми-
нистар Небојша 
Стефановић. На 
завршној минис-

тарској конференцији на тему 
„Борба против организованог 
криминала и корупције“ у Тр-

сту, у оквиру пројекта „ИПА 
2013 за Западни Балкан“, Сте-
фановић је истакао да наш ре-
гион мора да покаже да није 
сигурно место за припаднике 
организованих криминалних 
група и да је зато унапређење 
сарадње полиција императив. 
Министар Стефановић указао 
је да је пројекат „ИПА 2013 
за Западни Балкан“ значајно 
допринео унапређењу поли-
цијске сарадње кроз заједнич-
ке истраге, оперативне састан-
ке и размену искустава земаља 
из региона, као и чланица Ев-
ропске уније.

Министарка Јадранка Јок-
симовић изјавила је на кон-
ференцији „Јавни дијалог у 
Европи - поновно повези-
вање ЕУ са својим грађанима 
и суседством“ у Берлину да 
је Србија својом политичком 
вољом ушла у процес ин-
теграција и да грађани то 
подржавају.

„Придруживање ЕУ је до-
бровољан процес, али је прави 
изазов како показати грађа-
нима да није све питање при-
тисака, уцена и очекивања да 
Србија уради оно што не жели. 
Наравно да тај процес некада 

има препреке 
и политичке 
р е п е р к у с и ј е 
на које наши 
грађани не гле-
дају увек благо-
наклоно, али то 
је сасвим нор-
мално. Процес 
п р и д р у ж е њ а 
ЕУ није процес 
од којег ћемо 
само ми имати 
корист, већ ће ЕУ и државе 
чланице сигурно имати корис-
ти од Србије као пуноправног 
члана“, рекла је Јоксимовић.

Споразум о адап-
тацији бродске 
преводнице на 
хидроелектрани 
„Ђердап 1“ потпи-
сан је у Влади Ср-
бије, а радови би 
требало да почну 
у новембру 2018. 
године. Споразум 
су потписали ми-
нистарка Зорана 
Михајловић и из-
вршни директор 

Извршне агенције за инова-
ције и мреже Дирк Бекерс, а 
потписивању је присуствова-
ла и европска координаторка 
за коридор Рајна-Дунав Карла 

Пејс. Споразум ће омогућити 
Србији коришћење донације 
ЕУ од 14 милиона евра, а укуп-
на вредност пројекта је 28,5 
милиона евра. Михајловићева 
је, након потписивања спора-
зума, рекла да се после 47 го-
дина ради реконструкција тих 
преводница, које су смањива-
ле ефиканост и број бродова 
који могу да прођу Дунавом.

„Годишње је пролазило 
6.000 бродова, а надамо се да 
ће завршетком овог пројекта 
пролазити 9.700 бродова, а 
можда и више“, истакла је Ми-
хајловићева, и додала да је тај 
пројекат почетак много већег 
улагања у водне коридоре.

Београд је у потпуности испу-
нио интеграцију српских судија 
и тужилаца кроз Бриселски спо-
разум, српске судије и тужиоци 
потписали су изјаву, те ће 40 
судија, 13 тужилаца и 145 за-
послених наставити да раде.

„Такође је битно, а то је но-
вина и то до сада није могло 
да се оствари - да и у кривич-
ним поступцима суде српске 
судије. Уз то, председник Ос-
новног суда у Косовској Мит-
ровици биће Србин, а оснива 
се посебно одељење Апела-
ционог суда, које ће, такође, 
имати седиште у Косовској 

Митровици, а 
председаваће 
му Србин. Сада 
за Србе на КиМ 
постоји већа 
правна зашти-
та и уједначе-
но поступање 
на територији 
целе покрајине. 
Срби који живе 
јужно од Ибра, 
такође, имају 
могућност да 
им суде српске судије и пос-
тупају српски тужиоци“, каже 
министарка Нела Кубуровић.

Министар Зоран Ђорђевић, 
на конференцији „Безбедност 
и здравље на раду у дуалном 
образовању“ у Београду, наја-
вио је законске промене у об-
ласти безбедности на раду.

„Та област треба да буде 
унапређена како би Србија 
достигла највише европске 
стандарде. Млади, кроз дуал-
но образовање, морају бити 
едуковани о мерама безбед-
ности на раду. Послодавци 
морају да поштују прописане 
мере, а то није трошак, већ ин-
вестиција, јер су животи нај-

битнији. Они који 
улажу у безбедне 
услове рада имају 
мање трошкове, 
већу продуктив-
ност и задовољ-
није раднике. По-
бољшање услова 
на раду је процес у 
који сви морају да 
се укључе, обра-
зовне институције, 
Влада, државни 
органи, НВО, по-
слодавци како би остварили 
напредак“, рекао је Ђорђевић.

Центар за развој каријере на Факултету 
техничких наука у Косовској Митровици 
свечано је отворен и у њему је радно ме-
сто нашло 15 младих ИТ стручњака, ода-
кле ће као програмери радити за највеће 
ИТ компаније. Директор Канцеларије за 
КиМ, Марко Ђурић, који је присуствовао 
свечаном отварању, истакао је да Косовска Митровица постаје 
град науке, технологије, ИТ.

 „Наставићемо да подржавамо овакве пројекте, заједно са 
Министарством просвете, Скупштином Града Београда, који су 
помогли овај ИТ центар заживи“, рекао је Ђурић, и додао да је 
уверен у то да се знањем, умећем и талентима могу срушити све 
баријере и осигурати егзистенција на КиМ.

„Завршен је тендер за на-
бавку сајбер ножа који ће 
бити инсталиран у Клиничком 
центру Србије. Наша земља ће 
за три до четири године, што 
се тиче здравства, бити лидер 
у региону. Наведите ми земљу 
где пацијенти за основно 
здравствено осигурање имају 
достипан гама нож, сајбер 
нож?“, рекао је министар Зла-

тибор Лончар, током 
посете Клинике за 
хематологију КЦС, 
и додао да је наба-
вљено и шест лине-
арних акцелератора 
који се инсталирају у 
Кладову, Нишу, Кра-
гујевцу и Београду, а 
који ће решити проблем листа 
чекања на зрачну терапију.

Србија је на фо-
руму у Бечу прог-
лашена за земљу 
која је највише ура-
дила на реформама 
у привлачењу стра-
них инвестиција у 
протекле две го-
дине, инвеститори 
су уложили више 
од 400 милиона 
евра, а отворено је 
24.000 нових рад-
них места. Према 

речима министра Горана Кне-
жевића, инвестира се у места 
широм Србије и тако се прак-
тично ради на регионалном 
развоју. „Радићемо и на томе 
да домаћи инвеститори имају 
много веће подстицаје, као и 
на побољшању услова посло-
вања. Србија је напредовала 

за 44 места на Дуинг бизнис 
листи и ту се неће стати. У 
прошлој години имали смо 
раст запослености за више од 
30.000 радних места, што је 
довело до тога да незапосле-
ност, која је пре неколико го-
дина била 26 одсто, падне на 
11,8 одсто“, каже Кнежевић.

ммФ наставља да 
подржава Србију

Сарадња полиција 
на западном балкану

грађани подржавају еу 
интеграције

улагање у водне коридоре

киМ

ПравДа

ПривреДа

ПоЉоПривреДа

ЗДравСТво

отварање изложбе матице српске

за бољу безбедност на радуЦентар за 
развој каријере

инвеститори уложили више 
од 400 милиона евра

настављају да раде српске 
судије и тужиоци

ускоро стиже сајбер нож

Министар Бранислав Недимовић изјавио је 
да је намера да се, у сарадњи са Републичким 
хидрометеоролошким заводом, постави ауто-
матизовани систем за противградну заштиту, 
како би се смањиле штете од града.

„Пилот пројекат односи се на радарске 
центре Букуља, Ваљево и део у Војводини. 
То је аутоматизован систем који приличи 
21. веку, где се аутоматски препознају тачке 
у градоносним облацима, у које се гађа, и 

где је субјективни фактор снижен 
на минимум“, рекао је Недимовић, 
и додао да ће ускоро бити издато 
око 640 решења за старт апове у 
пољопривредној производњи за 
младе до 40 година, где ће добија-
ти до 10.000 евра бесповратних 
средстава од државе, да започну 
бизнис, највише у воћарству и сто-
чарству.
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Општина Уб расписала је 
јавну набавку за изградњу но-
вог парка на простору некада-
шњег вашаришта, а у јеку су и 
припремни радови за изградњу 
хотела на овој локацији. Пред-
ставници Општине Уб поклони-

ли су школама у Совљаку и Цр-
веној Јабуци лопте за фудбал, 
кошарку, одбојку и рукомет, а 
ученици у Совљаку добили су и 
лаптоп рачунар. Асфалтирањем 
две деонице у Памбуковици и 
Радуши настављено је уређење 

и изградња локалних са-
обраћајница, а за осам месеци 
урађено је 27 путних праваца. 
ПУ „Уб“ посетили су предста-
вници Народне банке Србије, 
која је финансирала изградњу 
нове ограде око дворишта. 

Делегација братске Општине 
Тиват посетила је Уб, где их је 
угостио председник Општине, 
Дарко Глишић, и истакао да, на-
кон сарадње у области културе, 
сада размењујемо искуства и у 
спорту.

1. уб
градња новог парка

3. мали зворник 
александар вучић проглашен 
за почасног грађанина

На иницијативу одборника 
СНС, поводом 62. годишњице 
Општине, председнику Србије 
Александру Вучићу додељено 
је звање почасног грађанина 
Општине Мали Зворник. Према 
речима председника Општине, 
Зорана Јевтића, признање је 
додељено у знак захвалности 
за разумевање проблема ло-
калне самоуправе и спрем-

ности да учествује у њиховом 
решавању. Повељу Општине 
добио је председник Општине 
Уб, Дарко Глишић, за подршку 
Центру за социјални рад у Ма-
лом Зворнику. Активисткиње 
Уније жена прикупљају књиге 
за Градску библиотеку и орга-
низују предавања на тему чу-
вања репродуктивног здравља 
жена.

4. миониЦа
помоћ самохраној мајци

2. неготин
мокрањчеви дани
Владимир Величковић, председник 

Општине Неготин, отворио је традиционалне 
Мокрањчеве дане, а беседник је био диригент 
Дејан Савић, управник Народног позоришта 
у Београду. Више од 800 уметника походило 
је Неготин, родни град великог композитора 
Мокрањца, током седам фестивалских дана, 
чију организацаију су подржали локална са-
моуправа, Министарство културе и информи-
сања и бројни пријатељи.

Одржали смо 16. акцију добровољног 
давања крви, а однели смо и пакет са 
намирницама самохраној мајци из села 
Попадић. На састанку Уније жена дого-
ворено је донирање одеће за суграђане 
којима је помоћ неопходна, као и едука-
тивна предавања на тему превенције бо-
лести код жена. На састанцима МО Ми-
оница 1, 2, 3 и 4 било је речи о започетим 
инфраструктурним пројектима, попут 
изградње хале спортова и реновирања 
школе. Наши активисти сваке суботе на 
штанду разговарају са суграђанима.

5. алибунар
куће за 13 избегличких 
породица
Активисти МО Владимировац и МО Банатски 

Карловац организовали акцију уређења свог мес-
та. Председник ОО СНС Алибунар и председник 
Општине Алибунар, Предраг Белић, потписао је 
уговоре о додели бесповратних средстава за купо-
вину сеоских кућа са окућницом са представницима 
13 избегличких породица. Општина Алибунар и ове 
школске године обезбедила је средства за беспла-
тан превоз ученика и студената.

6. беочин
више новца за месне заједнице

Председник Општине Бео-
чин, Митар Милинковић, уручио 
је аутомобил „дачију“ на ко-
ришћење Полицијској станици. 
Активисти МО Беочин уредили 
су плато испред Дома културе. 
Средствима АПВ, Покрајинског 
секретаријата за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство 
и Општине, обезбеђена је до-
градња канализационе мреже 
у насељу Баре у Черевићу и 
прикључак за више од 50 но-

вих корисника. Активисти ОО 
уредили су паркић за децу и 
стамбени блок Краља Петра Пр-
вог. За разлику од претходних 
деценија, ове године свих 10 
месних заједница добиле су де-
сетоструко више финансијских 
средстава из општинског буџе-
та, који је и даље у суфициту 
за више од 50.000.000 динара, 
што је резултат домаћинског, 
рационалног и штедљивог уп-
рављања.

7. лебане

дан са породицом

Омладина ОО СНС Лебане делила је „СНС Информатор“ грађа-
нима. Неколико стотина људи окупило се на дружењу „Дан са по-
родицом“, које је ОО организовао код Визиторског центра „Теодо-
ра“. Присутне су поздравили мр Горан Јовић, повереник ОО, и Зоран 
Илић, председник Општине, а организована је и закуска и програм 
културно-уметничких друштава из Грчке, Румуније, Блаца, Куршум-
лије, Суботице и Лебана. Уз велико ангажовање председника Алек-
сандра Вучића, Лебане ће ускоро добити фабрику и запослење за 
више стотина радника текстилне струке.

Председник Општине Уб, Дарко Глишић, са делегацијом братске Општине Тиват

Предраг Белић додељује уговоре

Дарко Глишић прима Повељу Општине Мали Зворник
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12. уЖиЦе
уређење шеталишта 
поред Ђетиње
Ужички напредњаци очистили 

су неколико локација дуж шета-
лишта у клисури Ђетиње. Град 
је уложио значајна средства да 
овај бисер природе буде уређен 
и приступачан свим Ужичанима 
и туристима. Стапарска бања и 
Рајски отоци, који су део овог ше-
талишта, након акције напредња-
ка изгледају још лепше.

13. врање
чизме и кабанице за 
пољопривреднике
Чланови Савета за социјална 

питања ГО СНС Врање поделили 
су гумене чизме и кишне кабанице 
пољопривредницима, уредили су 
спортски терен и обновили дечији 
мобилијар у Врањској бањи. Акти-
висти су уклањали графите и до-
нирали униформе за медицинско 
особље у ЗЦ Врање. Поводом обе-
лежавања Дана без аутомобила, 
Савет за безбедност, у сарадњи са 
Саветом за спорт ГО СНС Врање, 
организовао је спортско дружење 
за родитеље и децу на стадиону 
„Јумко“.

14. нови бечеј 
одржавање путева, градња 
канализације
Министар Младен Шарчевић 

обишао је ОШ „Милоје Чиплић“ 
и Средњу школу у Новом Бечеју. 
За годину дана изграђена су два 
километра канализације, а у току 
су радови на Шушањском сливу. 
На путевима је санирано 3.500 
ударних рупа, извршено је поја-
чано одржавање Улице Тапаи 
Шандора, урађене су вертикална 
и хоризонтална сигнализација. 
Након завршеног јавног позива за 
стручну праксу и самозапошља-
вање, седморо младих започело 
је стручно усавршавање. Бранко 
Свиленгаћин, заменик председ-
ника Општине, и Тибор Бало, члан 
Општинског већа, поделили су 
школски приборе ђацима прваци-
ма. На извориштима воде у Новом 
Бечеју и Куману пуштена су у по-
гон постројења за производњу хи-
похлорита за дезинфекцију пијаће 
воде. Током традиционалне мани-
фестације „Госпојина“, организо-

вали смо дружење активиста ОО 
којем су присуствовали члан ИО, 
Милош Срећковић, и покрајински 
секретар за пољопривреду мр Вук 
Радојевић.

15. ковин 
обилазак најстаријих 
суграђана
Чланице Унија жена ОО СНС 

Ковин обишле су старије суграђа-
не у Ковину, Делиблату, Бава-
ништу и помагале им око кућних 
послова. У Баваништу је уређено 
двориште Дома културе, а у Кови-
ну, заједничком акцијом МО Цен-
тар 1, Центар 2 и Ковин 2, уређен је 
центар. Активисткиње Уније жена 
дружиле су поводом Међународ-
ног дана кафе у Ковину, Делибла-
ту и Баваништу. Чланови Уније 

пензионера започели су обилазак 
старих, непокретних и болесних 
суграђана, а чланице Уније жена 
обишле су породице у Гају, Де-
либлату, Ковину и Мраморку, и 
поделиле им пакете са школским 
прибором. Правни савет редов-
но помаже грађанима. Општина 
учествује у „Кока кола“ пројекту за 
лично и професионално усаврша-
вање младих. Завршава се обилаз-
ница око Баваништа, започета је и 
друга фаза радова на Хали за мале 
спортове у Ковину, а завршава се и 
трећа фаза изградње зграде Хитне 
помоћи. Редовно се одржавају са-
станци ОО и МО.

17. рача
нови путеви
Започета је реконструкција 

општинског пута у селу Сепци. 
Завршена је изградња пута Вели-
ко Крчмаре-Горње Јарушице, као 
и јавна набавка за извођење хи-

дротехничких радова и радова на 
електро-инсталацијама за опре-
мање бунара за водоснабдевања 
Општине. Караван „Дух младо-
сти“ посетио је малишане наше 
Општине са циљем представљања 
дуалног образовања, конкретно 
смера прехрамбени техничар, као 
подршке отварању фабрике за 
производњу меда.

19. петроваЦ на 
млави 
ново возило за гашење 
шумских пожара
Општина је донирала специјал-

но возило за гашење шумских 
пожара Ватрогасно-спасилачкој 
јединици. Примопредаји вози-
ла присуствовали су председник 
Општине Душко Нединић, помоћ-

ник председника Саша Живојино-
вић и представници Ватрогасно-
спасилачке јединице, на челу са 
Гораном Ђорђевићем, начелником 
Одељења за ванредне ситуације 
Браничевског округа.

20. бачка топола
такмичења и дружење
На иницијативу ОО СНС Ба-

чка Топола, организовано је прво 
такмичење у спремању ајвара 
„Изађи ми на теглу“, а одржана је 
и традиционална Пасуљијада. Обе 
манифестације окупиле су велики 
број грађана.

21. чачак
предавање о екологији
Активисти Савета за здра-

вље ГО СНС Чачак обележили 
су Међународни дан заштите 
озонског омотача предавањем 
о значају очувања озонског 

омотача, које је одржала по-
моћница градоначелника за 
заштиту животне средине, Ми-
рјана Ђоковић.

22. ћићеваЦ
здрав фест
Чланови ОО СНС Ћићевац 

учествовали су у „Здрав фесту“, 
чију организацију су подржале 
и месне заједнице, а грађани 
наше Општине уживали су у 
дружењу уз српске специјали-
тете.

23. деСпотоваЦ 
дани српског 
духовног преображења
Одржани су јубиларни 25. Дани 

српског духовног преображења, 
као и Трећи витешки фестивал, 
са рекордном посетом од 100.000 
људи, уз учешће витезова из Ср-
бије и још 20 земаља. Фестивал 
је отворио председник Алексан-
дар Вучић, указујући на врлине и 
вредности којима се водио деспот 
Стефан Лазаревић.

24. Сокобања
реконструкције постројења 
за пијаћу воду
ОО СНС Сокобања, на челу 

са повереником Владимиром 
Миловановићем, организовао 
је Напредну олимпијаду у парк 
шуми „Борићи“. У присуству ве-
ликог броја активиста, одржана 
су такмичења у пикаду, трчању 
са врећом, вучењу конопца, као и 
мини коктел. Општина је покре-
нула реконструкцију постројења 
за пијаћу воду у насељу Царина. 
У првој фази урађено је идејно ре-
шење, идејни пројекат и пројекат 
за извођење радова, а приступа се 
изради пројектно- техничке доку-
ментације. Општина је издвојила 
7,2 милиона динара за уређење 
атарских путева.

25. Жабаљ
играчке за вртић
Чланице Уније жена ОО СНС 

Жабаљ, у оквиру Дечије недеље, 
поклониле су играчке вртићу у 
Чуругу. Ову лепу акцију спрово-
димо други пут, а прошле године 
поклон су добили малишани у 
Ђурђеву.

8. нови Сад

акције уређења и 
брига о пензионерима

Активисти МО Житни трг 1 
спровели су акцију „Сви у шко-
лу“, са јавним читањем и кви-
зом знања, а у МЗ Стари град 
одржано је предавање „Пред-
ставе о жени у светској и срп-
ској литератури и традицији“. 
Чланови МО Сремска Каменица 
1 уручили су помоћ самохраној 
мајци петоро деце, a чланови 
МО Адице и МО 7. јули очис-
тили су двориште и окречили 
просторије МЗ. Активисти МО 
Гаврило Принцип, МО Буковац, 
МО Петроварадин 2, МО Жит-
ни трг 2, МО Бистрица 1,2 и 3, 
МО Булевар 1 и 2 и МО Футог 
уклонили су графите са дечијих 
игралишта, док су активисти 
МО Бегеч офарбали мобилијар 
на дечијем игралишту. Фруш-
когорске манастире обишли су 
пензионери из МО Степано-

вићево, Кисач, Руменка, 
Сајлово, Раднички, Југо-
вићево, Нова Детелина-
ра, а пензионери из МО 
Будисавa ишли су на јед-
нодневни излет у Београд. 
МО Раднички организо-
вао је шаховски турнир за 
своје пензионере. Активи-
сти МО Лединци уредили 
су турске чесме у Старим 
Лединцима и плато у центру Но-
вих Лединаца, а активисти МО 
Сремска Каменица 1 и 2 донира-
ли су климу Православној цркви 
у свом месту. Активисти МО Те-
леп разговарали су суграђанима 
и делили „СНС Информатор“, 
чланови МО Салајка направили 
су терен за одбојку на песку, а 
чланови МО Буковац очистили 
су канале и покосили простор 
око амбуланте. 

У Новом Саду организован је 
четврти састанак конзорцијума 
институција високог образо-
вања и пети дијалог о обра-
зовним политикама НР Кине и 
земаља Централне и Источне 
Европе.  Градоначелник Милош 
Вучевић cастао се у Штутгарту 
са министром правде и европ-
ских послова у Влади Немачке 
покрајине Баден – Виртемберг, 
Гвидом Волфом. Вучевић је 
примио шефа Делегације ЕУ 

у Србији Сема Фабриција, ам-
басадора Белорусије Валерија 
Бриљова, амбасадора Немачке 
Аксела Дитмана, делегацију Ре-
публике Српске и министра Зо-
рана Ђорђевића. Градоначелник 
је уручио уговоре о међусобним 
правима и обавезама у реали-
зацији субвенције за самозапо-
шљавање жена и посетио је Ко-
виљ, поводом завршетка радова 
на рeкoнструкциjи и проширењу 
сaoбрaћajница.

9. бабуШниЦа
пакет за породицу николов

На предлог повереника ОО СНС Бабушница, Драгана Видано-
вића, организована је помоћ за петочлану породицу Николов из 
Пресека, у виду пакета са основним животним намирницама.

10. крагујеваЦ
радна акција у Шумарицама

Активисти МО Шумарице орга-
низовали су радну акцију и уредили 
аутобуска стајалишта, поставили 
нове клупе, уредили зелене повр-
шине и дечији парк у Шумарицама.

11. врњачка бања

посета дарка глишића
Председник ИО СНС, Дарко Глишић, посетио је ОО СНС Врњач-

ка Бања и разговарао са члановима о раду и новим активностима за 
бољи живот наших суграђана.

18. алекСинаЦ
реконструкција улице
У току је реконструкција 

Улице 7. јула, једне од најваж-
нијих саобраћајница у граду, 
а радови подразумевају из-
градњу нове атмосферске 
канализације, постављање 
ивичњака, асфалтирање тро-
тоара и израду коловоза.

16. пећ - гораЖдеваЦ
помоћ породици јеремић
На иницијативу председника ОО СНС Пећ-Гораждевац, Миливоја 

Здравковића, одржан је хитан састанак  поводом крађе четири рас-
не краве породици инвалида Јована Јеремића из Гораждевца, што је 
одмах пријављено косовској полицији. Чланови привремених већа 
из Клине, Истока и Пећи, из личних средстава, помогли су овој поро-
дици, која живи искључиво од сточарства, да купи нову краву и тако 
спасе преостала два телета. Очекује се интервенција Канцеларије за 
КиМ која је обећала да ће надокнадити укупну штету породици.

Градоначелник Милош Вучевић уручује уговоре о 
реализацији субвенција за самозапошљавање жена

Дарко Глишић, Зоран Бабић и Бобан Ђуровић 
са активистима ОО СНС Врњачка Бања

Уређење дечијег игралишта
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29. Србобран 
260 нових радника у 
„делфају“
Захваљујући доброј полити-

ци Владе Србије и председника 
Александра Вучића, компанија 
„Делфај“ запошљава 2.900 рад-
ника, од којих је 260 са тери-
торије Општине Србобран. 
Председник Општине, Радивој 
Парошки, истакао је да локална 
самоуправа даје пуну логистичку 
подршку активностима компа-
није и решавању проблема неза-
послености.

30. тител 
мултифункционални терени 
У току је трећа фаза уређења 

приобаља Тисе, која обухвата 
изградњу спортско-рекреатив-
них терена (за боћање, бад-
минтон, фудбал, рукомет и ко-
шарку). Средства су обезбеђена 
делом из буџета Општине, а 
делом путем конкурса Управе 
за капитална улагања АП Војво-
дине.

31. трговиШте
пакетићи за најмлађе
Општина Трговиште, у сарадњи 

са НВО „Животна помоћ“ из 
Врања, обезбедила је пакетиће за 
малишане до три године старости, 
а поклоне је уручио председник 
Општине, Ненад Крстић, на прије-
му у Дому културе.

32. врбаС
Сарадња са мађарским 
општинама 
Пет градоначелника мађарских 

градова из округа Барања посетили 
су Општину Врбас, као део Споразу-
ма о братимљењу који су склопили 
Милан Глушац, председник Општи-
не Врбас, и Геленчер Габор, пред-
седник Општине Гедре. Активисти 
МО Бачко Добро Поље уређивали 
су центар села, а активисти МО 
Нови Врбас и Виногради игралиште 
на Колонији кудељаре. Председник 
Владе АПВ, Игор Мировић, уру-
чио је председнику Глушцу уговор 
на набавку опреме за Дом здра-
вља „Вељко Влаховић“. Пољопри-
вредници из наше Општине, зајед-
но са представницима локалне 
самоуправе, посетили су Сајам 
пољопривреде у Горњој Радгони. 
Посета Словенији искоришћена је 
и за потписивање Повеље о међу-
собној сарадњи Врбаса и Моравс-
ке Топлице. Невенки Игњатовић 
и Драгану Ристићу, избеглицама 
стално настањеним у Општини Вр-
бас, уручени су кључеви од кућа. 
ОО СНС подржао је акцију добро-
вољног давања крви. Активисти ОО 
уређивали су земљиште на дечијем 
игралишту, а активисти МО Бачко 
Добро Поље окречили су амбуланту 
и делили „СНС Информатор“. Чла-
нице Уније жена посетиле су Илону 
Чапко, самохрану мајку троје деце, 
која живи у тешким условима, и од-
неле јој поклон пакете.

35. прибој
боља здравствена заштита
Локална самоуправа награди-

ла је све ђаке прваке са по 5.000 
динара. Завичајни музеј започиње 
радове на ископавању средњо-
вековног града Јагат. У току је 
замена кровног покривача и сто-
ларије на управној згради „Ин-
дустријских паркова“ у Слободној 

зони. Завршено је асфалтирање 
пута у Мажићима, крак ка Ми-
лошевићима, а почиње замена 
кровног покривача на ОШ „Бранко 
Радичевић“. Завршено је асфал-
тирање путева у МЗ Рача. У Дому 
здравља Прибој, после четири 
године, поново ће бити стациони-
ран мобилни мамограф. У току је 
пројекат унапређења здравствене 

заштите становништва на сеоском 
подручју, а обављени су и бес-
платни превентивни прегледи за 
све грађане. Уређује се Рибарско 
насеље на Потпећком језеру.

37. рума
Санирање штете после не-
времена
Општина Рума ће за санирање 

штете на приватним стамбеним 
објектима издвојити пет милиона 
динара. Комисија за процену ште-
те проузроковане олујним ветром, 
који је територију Општине Рума 
погодио током септембра, прими-
ла је укупно 341 захтев, разматра-
ла је 270 захтева и сви се односе 
на приватне стамбене објекте.

38. бачки 
петроваЦ 
обнова амбуланте у маглићу
Развојни фонд АП одржао је 

презентацију својих нових кон-
курса, а компанија „Фереро“ пре-
зентацију подизања засада леш-
ника. Организоване су акције са-
купљање празне амбалаже од пес-
тицида и хербицида. Председник 
Општине, Срђан Симић, уручио 

је пакете са школским прибором 
свим првацима, а малишанима је 
подељен и едукативни материјал 
о безбедности у саобраћају. На 
амбуланти у Маглићу замењена 
је столарија, постављена тер-
мичка изолација... Одржан је 29. 
Петровачки маратон. Делегација 
Општине, на челу са председни-
ком Симићем, обишла је радове на 
изградњи саобраћајнице у индус-
тријској зони. Активисти МО Маг-
лић уредили су дечије игралиште, 
МО Кулпин парк код вртића, а МО 
Гложан пијацу и центар села.

39. ада мол
разговор са грађанима
Активисти ОО СНС Ада разго-

варали су са грађанима и делили 
„СНС Информатор“ у Ади и Молу.

40. кањиЖа
базар здравља
Активисти ОО СНС Кањижа 

разговарали су са грађанима и 
делили страначки материјал на 
штанду. ОО СНС Кањижа подр-
жао је Базар здравља у МЗ Хор-
гош, у којем је учествовало девет 
лекара, а бесплатно је прегледано 
49 људи. н
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33. леСковаЦ

нови паркинг простор
На општинском путу 21 кроз Бо-

биште почела је реконструкција 
Улице Николе Ђурића Павке. У 
Горњем Синковцу уређен је канал, 
а у стамбеном блоку између Буле-
вара ослобођења и Улице Моше 
Пијаде у Лесковцу ниче нови пар-
кинг са 48 места. Деоница пута кроз 
Кутлеш прекривена је новим асфал-

том. Прослављени редитељ Емир 
Кустурица отворио је 10. Леско-
вачки интернационални фестивал 
филмске режије. У Брестовцу је 
организовано дружење и спортско 
надметање чланова и симпатизера 
СНС, а чланице Форума жена пред-
ставиле су се на Паприкаријади у 
Доњој Локошници.

27. опово

акција „помозимо нашој ивани”
Почели су радови на пројекту енергетске ефикасности се-

фкеринске амбуланте. Очекује се почетак реализације проје-
кта „Социјална инклузија Рома“, који се финансира из фондо-
ва ЕУ, уз подршку Министарства финансија. У току је замена 
старих азбестних цеви, новим полиетиленским, у једној од 
две главне оповачке улице. Решен је проблем напајања поји-
лишта за стоку у Баранди. Нових 2,7 километара атарских пу-
тева ради се у Сакулама, Опову и Сефкерину, док се у Баранди 
наставља пројекат комасације. На основу сугестија грађана на 
састанцима са председником Општине, наставља се санирање 
и чишћење дивљих депонија. Основана је Канцеларије за мла-
де. Поводом кампање „Помозимо нашој Ивани“, чланови ОО 
СНС издвојили су пет одсто својих примања и донирали за ле-
чење ове младе жене. Чланови МЗ Сакуле поправили су кров 
на кући деведесетогодишње старице која живи сама.

28. владичин Хан 
пијаћа вода за мештане мазарића
Мештани села Мазараћ добијају воду из градског водовода, на шта 

су чекали више деценија. Локална самоуправа је из сопствених сред-
става и уз помоћ Министарства привреде успела да обезбеди сред-
ства за решавање овог проблема.

26. Шид

поклони за прваке

Председник и потпредсед-
ник Владе АПВ, Игор Мировић 
и Ђорђе Милићевић, као и са-
ветник председника Горан Ла-
зовић, заједно са замеником 
председника Општине Шид Зо-
раном Семеновићем, обишли су 
радове на изградњи приступне 
саобраћајнице и уређењу канал-
ске мреже у индустријској зони 
у К.О. Адашевци. Поводом нове 
школске године, Општина, на 
челу са председником Предра-
гом Вуковићем, за сваког првака 
спремила је поклон пакет. Савет 
за националне мањине ОО обез-
бедио је за децу ромских поро-
дица школски прибор, а пред-
седник  Вуковић уручио је при-
бор и за дведесетчетворо деце 
ратних војних инвалида. Члани-
це Уније жена ОО, покрајинска 
посланица Дејана Крсмановић и 

чланица Општинског већа Алек-
сандра Жигић помогле су Уд-
ружењу жена у Вишњићеву, ку-
пивши им, од својих средстава, 
ламинат и столице за Етно кућу. 
Представник Делегације ЕУ у 
Србији, Штефан Худолин, уру-
чио је кључеве теренског возила 
за Штаб за вандредне ситуације. 
Одржан је састанак МО Шид 2 и 
МО Шид 4, којем су присуство-
вали и повереник ОО Вуковић 
и координаторка Миња Гаше-
вић. Активисти ОО уништвали 
су амброзију у насељима Исток 
и Јелица Станивуковић-Шиља. 
Председник Вуковић обишао 
је реконструисани Центар за 
социјални рад, који је недавно 
добио и комби за превоз особа 
са инвалидитетом. Чланови МО 
Вишњићево уређивали су Кајак 
клуб и обалу Босута.

34. СуботиЦа 
акција „Џабе сте шврљали”

Млади активисти МО Центар III организовали су акцију „Џабе 
сте шврљали“, у којој су уклањали графите са зграда и уређива-
ли околину. Акцији су се прикључили и ученици ОИСШ „Жарко 
Зрењанин“, као и нови координатор Канцеларије за младе у Субо-
тици, Небојша Ђукановић.

36. алекСандроваЦ
обилазак села горње Жупе
Активисти ОО СНС 

Александровац раз-
говарали су са грађа-
нима на штандовима, 
а повереници ОО, 
Славољуб Миљко-
вић и Владислав Ми-
хајловић, обишли су 
села Горње Жупе и 
упознали се са про-
блемима мештана. 
Организовали смо 
дружење за око 600 
чланова и симпати-
зера СНС, уз богат 
културно-уметнички 
програм.

Градоначелник Горан Цветановић и Емир Кустурица

Председник Општине др Зоран 
Тасић у обиласку радова
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Градоначелница Сом-
бора, Душанка Голубо-
вић, једна је од неко-
лицине жена на челној 
позицији у локалној 

самоуправи. О свом ангажма-
ну и резултатима каже да је, 
као страначки повереник, изу-
зетно поносна на чињеницу да 
СНС поштује принципе родне 
равноправности и омогућава 
женама да заузму највише, ру-
ководеће позиције, као и то је 
почаствована поверењем које 
јој је Странка указала када јој 
је у јуну 2016. године поверен 
мандат да води Град Сомбор. 

- Бити на челу Града веома 
је озбиљан и одговоран посао, 
са свакодневним изазовима 
који захтевају посвећен и пре-
дан приступ. Уколико успем да 
тим изазовима одговорим на 
прави начин и да свакога дана 
учиним макар мали помак на 
боље у животу својих суграђа-
на, мој радни дан и мој ангаж-
ман је имао смисла. 

који су били највећи про-
блеми са којима сте се су-
очили када сте преузели 
вођење града? 
- Ступањем на дужност гра-

доначелнице Сомбора добила 

локална СаМоуПрава - ГраД СоМбор

дуШанка голубовић, 
градоначелница Сомбора

борба за Свако радно меСто
бићемо задовољни када број незапослених буде сведен на минимум

сам нимало лак задатак, с об-
зиром на висок проценат неза-
послености, вишедеценијску 
девастирану привреду, кому-
налне проблеме, гломазан и 
неефикасан јавни сектор. Није 
се улагало у Индустријску 
зону, нити су препознавани 
и стварани услови за привла-
чење инвеститора и повољно 
пословно окружење. У наве-
деним околностима, успели 
смо, током прошле и ове го-
дине, да обезбедимо услове за 
добијање сертификата града 
са повољним пословним ам-
бијентом, благовремено смо 
спровели процесе рационали-
зације јавног сектора уз фи-
нансијску консолидацију јав-
них предузећа, која су имала 
највеће проблеме, као и град-
ског буџета. Уложили смо и 
значајна средства у опремање 

Индустријске зоне, водосна-
бдевање и комунални систем.

познато је да сте отворе-
ни за своје суграђане и да 
их често обилазите на те-
рену. Шта највише мучи 
Сомборце? колико може-
те да им изађете у сусрет 
и решите проблеме?
- Град Сомбор има разуђену 

територију. У територију Града 
спада и петнаест села у којима 
живи половина становника, док 
друга половина живи у самом 
граду. Као странка, у јуну 2016. 
године, програмом смо дефини-
сали да једном месечно обила-
зимо најмање једно насељено 
место и срећемо се са суграђа-
нима у најнепосреднијем кон-
такту. Желели смо да сазнамо 
шта они виде као проблеме и 
како рангирају приоритете у 
решавању. Један, да тако ка-
жем, круг обиласка је завршен и 
имали смо прилику да се увери-
мо да је такав начин комуника-
ције са грађанима веома добро 
примљен. У тим сусретима изу-
зетно смо ценили логистичку 
подршку месних заједница и 
тако успели да дефинишемо 
основне приоритете, па смо у 
највећем броју случајева успели 

адекватно да 
одговоримо 
у покушајима 
да те пробле-
ме и решимо. 
У сваком слу-
чају, наше 
суграђане и 
даље најви-
ше муче про-
блеми из об-
ласти кому-
налне инфра-
структуре, тј. 
водовод, ка-
нализација, 
дивље депоније... Захваљујући 
тим информацијама, увели смо 
сервис „48 сати“, као прио-
ритет који омогућава нашим 
суграђанима да свој проблем 
у комуналној области пријаве 
градској управи и да у року од 
48 сати њихов проблем, или 

буде решен, 
или да добију 
а д е к в а т а н 
одговор.
колика је 
незапосле-
ност у Сом-
бору и да ли 
су отворена 
нова рад-
на места са 
д о л а с к о м 
СнС-а?

- У прет-
ходне две 
године у 

Сомбору је број незапослених 
значајно смањен запошља-
вањем у фирмама попут „Аг-
рисера“, односно „Ферера“ 
који је запослио око 300 људи, 
„ЕБМ папста“ који је запослио 
око 50, „Силико“ 35, „Капи-
тол парк“ 50... Започети су и 

пројекти који ће и наредне 
године омогућити отварање 
нових радних места, попут 
„Прити светерса“, који ће у 
свом производном погону за 
израду трикотаже запосли-
ти око 1.100 људи, компаније 
„Проџети“, која проширује 
своје капацитете за упошља-
вање са још око 150 људи, 
„Универекспорт“ 30, „Лидл“ 
30... То јесу врло егзактни по-
казатељи локалног економ-
ског напретка, који је вођен 
политиком СНС-а.

колико фирми послује 
у оквиру индустријске 
зоне?
- У сомборској Индустријској 

зони тренутно послује два-
десет компанија. Неке од тих 
компанија су мање, готово по-
родичне фирме са тридесет до 
педесет запослених, али има 

и оних које запошљавају више 
стотина радника. Поред Ин-
дустријске зоне, постојећи ин-
веститори су се у великој мери 
опредељивали и за ревитали-
зацију постојећих браунфил-
да. Захваљујући наведеном, 
заустављена је девастација и 
реконструисани су објекти у 
градском језгру. Бићемо задо-
вољни када број незапослених 
буде сведен на минимум, без 
обзира на то колико ће бројча-
но компанија пословати у Ин-
дустријској зони.

да ли сте задовољни ди-
намиком обнове путне ин-
фраструктуре?

- У току ове године заиста 
смо уложили много рада и на-
пора да поправимо квалитет 
путне мреже на територији 
Сомбора. У сарадњи са Ми-
нистарством саобраћаја и Ми-
нистарством привреде, успели 
смо да обезбедимо значајна 
средства за ову намену. За 
пут Сомбор-Гаково-Растина-
гранични прелаз Бачсентђерђ 
у Републици Мађарској, само 
у овој години добили смо 85 
милиона динара за око два ки-

лометра пута, а за укупно 20 
км на овој траси у 2018. годи-
ни очекујемо још 140 милиона 
динара. Изграђене су две нове 
раскрснице са кружним током, 
у шта је уложено 25 милиона 
динара, чиме је подигнута без-
бедност учесника у саобраћају 
у самом граду. Средствима 
ИПА проширује се пут Сомбор 
– Бездан – Баја, у вредности 
три милиона евра. У појачано 
одржавање и изградњу путне 
инфраструктуре у граду уло-
жили смо око 25 милиона ди-
нара и исто толико у насеље-
ним местима. 

докле се стигло са инвес-

тицијом „посејдон гру-
пе“ и изградњом капитол 
парка? 
- Капитол парк Сомбор је 

половином септембра отво-
рио врата купцима. Међутим, 
тиме није завршена комплет-
на инвестиција. Према најава-
ма и плановима инвеститора 
„Посејдон групе“, можемо да 
очекујемо да ће у фебруару 
2018. године, бити отворен 
и дугоочекивани трговински 
ланац „Лидл”.

екотуризам уз дунав
какви су планови за развој туризма?
- Град Сомбор има изузетне туристичке потенцијале који 

нису довољно искоришћени. Ту, пре свега, мислим на заш-
тићени резерват Бачко Подунавље, које је ове године уписа-
но у УНЕСКО-ву Светску листу резервата биосфере. Значај 
овог проглашења је у чињеници да  програм „Човек и при-
рода“ подразумева синергију између човека и природе, и ус-
постављање баланса којим се очување природе успоставља у 
функцији одрживог развоја. Тако се отвара могућност развој-
них, економских шанси, укључивањем локалних услуга, тра-
диционалног начина коришћења земљишта, традиционалних 
производа и екотуризма уз Дунав. У складу са републичком 
Стратегијом развоја туризма, приступили смо изради пла-
нова у овој области. План развоја туризма ослањаће се на 
постојеће потенцијале и ресурсе Града у сфери културног и 
манифестационог туризма, ревитализацији постојећих и от-
варању нових бања и велнес центара, развоју наутичког и 
спортског туризма. Као део европског Амазона и кроз реали-
зацију дунавског транснационалног програма, очекујемо по-
већање инфраструктуре намењене циклотуризму и повећање 
броја ове и до сада присутне и заинтересоване групе туриста.

Потпредседник ГО СНС, 
Марко Ђурић, састао се са 
делегацијом Демократске 
партије Срба у Македонији, 
коју је предводио њен лидер 
Иван Стоилковић. Ђурић је 
подржао настојања Демократ-
ске партије Срба да на пред-
стојећим локалним изборима у 
Македонији оствари што бољи 
резултат и задржи место гра-
доначелника Општине Старо 
Нагоричане.

Ђурић је нагласио да је вео-
ма важно да српски народ у тој 
држави сачува своју посебност 
и национални идентитет, као и 
да настави да гради природно 

пријатељство и снажне везе 
са народом у Македонији, са 
којим га везују културна блис-
кост и историјско искуство.

Стоилковић се захвалио 
Српској напредној странци на 
гостопримству и поверењу, 
истичући да je Демократска 
партија Срба гарант заштите 
српског идентитета и инте-
реса српског народа у Маке-
донији. Састанку у централи 
СНС присуствовали су канди-
даткиња за градоначелника 
Општине Старо Нагоричане, 
Елена Јаћимовић, и кандидат 
за одборника у Куманову, Ми-
рослав Тричковић.

Куба је један од највећих 
пријатеља Србије у чита-
вој међународној заједни-
ци и добро памтимо да је 
та држава била и остала 
уз Србију онда кад јој је 
било најтеже, поручио је 
потпредседник Главног од-
бора СНС, Марко Ђурић, 
на састанку са амбасадор-
ком Републике Кубе, Адел 
Мајром Руиз Гарсијом, која 
је посетила седиште Српске 
напредне странке.

Амбасадорка Републике 
Кубе рекла је да су односи 
Кубе и Србије сваког дана све 
јачи и да постоји много зајед-
ничких тачака у сарадњи две 
државе. Захваливши се на ис-
креној и доследној подршци 
руководству и народу Кубе, 
потпредседник Ђурић рекао 
је да су Србија и Куба поносне 
на свој идентитет и на своје 
принципе. 

„Непоколебљиво и љубом-
орно ћемо наставити да чува-
мо своју државну независност 
и способност да одлуке доно-
симо самостално и у интере-
су наших грађана и на основу 
њихове воље. Оданост тим 
вредностима трајно повезује 
и спаја Србију и Кубу, и прија-
тељство двеју земаља чини 
дубинским и далекосежним“, 
рекао је Ђурић.

пријатељство Србије и кубе

очување идентитета Срба 
у македонији

Градоначелница Душанка Голубовић 
и министарка Нела Кубуровић

Вожња Сомбором са руским амбасадором Александром Чепурином

Ђурић и Стоилковић

Марко Ђурић и Никола Ерић са 
амбасадорком Адел Мајром Руиз Гарсијом
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Шеф Извршног одбора 
СНС, Дарко Глишић, одр-

жао је радни састанак у Зве-
чану са председником Српске 
листе, Гораном Ракићем, и са 
свим градоначелницима са се-
вера и југа Kосова и Метохије.

„Победа Српске листе на 

локалним изборима, 22. ок-
тобра, у свим српским општи-
нама на KиМ, од националног 
је и суштинског значаја за срп-
ско становништво у Покраји-
ни. Српска листа ужива пуну 
подршку државе Србије и зато 
је важно да сви Срби стану под 

победа Српске листе од националног 
и суштинског значаја за Србе на ким

звечан

Српска напредна 
странка, предвође-
на својим пред-
седником Алек-
сандром Вучићем, 

данас броји више од 600.000 
чланова и убедљиво је највећа 
странка у новијој српској исто-
рији, а девет година од осни-
вања прославила је великим 
скупом на стадиону Ташмај-
дан, 21. октобра.

„Поштујте прошлост, али 
тражите будућност, буди-
те достојни онога што смо 
урадили у последњих девет 
година и нико вас у скоријој 
будућности неће победи-
ти“, поручио је председ-
ник СНС, Александар Ву-
чић, пред више од 20.000 
људи на препуном ташмај-
данском стадиону.

„Србија је данас земља на 

европском путу. Србија има 
своје име и презиме, има своје 
ја, Србија сме и да загрми и 
када тихо говори, Србија се 
данас чује онако како се није 
чула у последњих 20 или 30 
година. Чувајте, драги моји 
напредњаци, и брините о 
будућности Србије, чувајте 
мир и стабилност, чувајте 
оно што вам у овом тренутку 
не изгледа најпрече, а то је 
прилика да са свима у ком-
шилуку разговарамо, а не да 
се сукобљавамо. Сви они са 
којима преговарамо морају 
да знају да то није резул-
тат наше слабости, већ наше 
жеље да живимо у миру, да би 
нам деца тако живела, и да би 
нам свима било много боље, 
само немојте да помислите 
да то радимо зато што смо 
много слаби. Будите достојни 

свега онога што сте урадили 
претходних девет година, у 
тешком времену, верујте, ра-
дите, мењајте се, учите, буди-
те бољи сваког дана. Сањајте 
своје снове о јакој и успешној 
Србији и радите још више 
да их остварите“, истакао је 
председник Вучић.

Поручио је да је Странка, на 
девету годишњицу постојања, 
јача и да је досегла исто-
ријски максимум по истра-
живању јавног мњења, који 
је било која странка имала 
од увођења вишестраначког 
система у Србији, поручивши 
да чланови треба и даље да 
раде напорно за добробит 
земље. Рекао је да се, дола-
зећи на скуп, сетио Бране Црн-
чевића, који је говорио „да сви 
ми дугујемо деци, да будемо 
потомци, да би били преци“.

радите виШе и побеЂиваћете јоШ убедљивије!

девети роЂендан СрпСке напредне Странке

„Све је у тим речима, наша 
политика и начин којим же-
лимо да се бавимо земљом. 
Брана је веровао у велику 
прошлост и дужност нам је 
да будемо доследни, како 
бисмо сами могли да будемо 
велика прошлост. Веровао је 
у дуг према деци, чији преци 
треба да постанемо. Потомак 
је само онај који преузме од-
говорност за себе и историју, 
који се не плаши изазова, који 
трага за решењима која доно-
се добробит новим потомци-
ма. Бити предак и потомак, то 
је идеал којим је тежио вели-
ки писац, и мора бити идеал 
Странке и сваког члана. Да 
будемо достојни прошлости и 
будућности коју правимо да-
нас. Да радимо тако да нас се 
не стиде они који су били пре 
нас и који долазе после нас“, 

нагласио је Вучић.
Казао је да је СНС губила у 

прошлости и то некад убедљи-
во, али да је то чинила уз осо-
бину коју нису имали други, а 
то је - да је учила из пораза, 
мењала се, да није кривила 
другог него себе, да је знала 
да је то једини начин да буде 
јача и постане што је данас - 
победница.

„Зато данас кажем по-
беђујте, али радите, мењајте 
се учите као да и даље гу-
бите. Хоћемо више - ради-
мо више, хоћемо боље - бу-
дите бољи, нема милости у 
овом послу, нити треба да је 
буде. Поштујте прошлост, али 
тражите будућност, и нико вас, 
сасвим сигурно, скоро неће по-
бедити. Радите више и побеђи-
ваћете још убедљивије“, пору-
чио је председник Вучић.

један барјак и помогну својој др-
жави да и у будућности сложно 
и јединствено решавамо све 
проблем“, рекао је Глишић.

Састанку су присуствовали 
и сви носиоци Српске листе, 
као и кандидати за одборнике 
у општинама на KиМ.

У Зајечару је одржан састанак председни-
ка општинских и градских одбора СНС са 

територије Борског и Зајечарског округа, на 
којем је извршена примопредаја дужности 
регионалног координатора СНС за оба окру-
га, између Луке Петровића и Бошка Ничића, 
у присуству председника ИО СНС, Дарка 
Глишића.

„Врло брзо ће се десити локални избори у 
Бору, Неготину и Мајданпеку, и полако ула-
зимо у припреме тражећи најбоља решења, 
како да на најквалитетнији начин задобијемо 
поверење грађана“,  рекао је Дарко Глишић.

Према његовим речима, у региону се до-
бро радило, али има простора да се ствари 
доведу у још боље стање. 

„Зајечар је велики град и веома нам је ста-
ло да људи овде осете бољитак и да се ре-
шавају њихови проблеми“, додао је Глишић.

ничић нови координатор за 
зајечарски и борски округ

зајечар

обележена страначка слава
Српска напредна странка 

обележила је своју славу, Свету 
Петку, сечењем славског кола-
ча у седишту странке на Новом 
Београду. Славску свећу упа-
лио је домаћин славе, потпред-
седник Главног одбора СНС, 
Марко Ђурић, а обележавању 
су присуствовали председник 
СНС Александар Вучић, као и 
Дарко Глишић, Милош Вучевић, 
Миленко Јованов, Марија Об-
радовић, Небојша Стефановић, 
Зорана Михајловић, Горан Кне-

жевић, Јоргованка Табаковић, 
Братислав Гашић...

Домаћин славе поручио је 
да је Србија земља слобод-
них људи, која сама води своју 
унутрашњу и спољну полтику 
и сама одлучује, преко својих 
изабраних представника, са ким 
ће и колико да сарађује. Ђурић је 
рекао и да 700. 000 чланова СНС 
има разлога да буде поносно на 
оно што је учињено и што могу 
да кажу да је СНС покренула то-
чак историје унапред. Поручио 

је и да је економија 
Србије, која је прет-
ходних година била 
повучена у амбис 
и крала будућност 
наше деце, сада 
враћена из амбиса 
захваљујући мудрој 
политици председ-
ника Србије и СНС 
Александра Вучића.

Етно група „Врело“

Рођендански ватромет изнад 
стадиона „Ташмајдан“
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ВЕСТИ БРИГА О ГРАЂАНИМА

Делегација Конзерва-
тивне партије Велике Бри-
таније, предвођена посла-
ницом Доњег дома бри-
танског парламента Џу-
лијом Докерил, посетила 
је Српску напредну стран-
ку. Циљ посете је даље ја-
чање и унапређивање ви-
шегодишње сарадње коју 
СНС има са британском 
Конзервативном партијом. 
Поред разговора о акту-
елним политичким деша-

вањима у Србији и Великој 
Британији, саговорници 
су се сагласили да добри 
односи две владајуће 
партије пружају додатну 
могућност за даљи развој 
сарадње у свим областима 
од заједничког интереса 
за две државе. Британску 
делегацију су примили 
народни посланик Влади-
мир Орлић и Никола Ерић, 
члан Савета за међународ-
ну сарадњу СНС.

Састанак председника Од-
бора за економске по-

слове о саобраћајним везама 
Европе  одржан је 21. и 22. 
септембра 2017. године, у 
Талину, у Естонији, у склопу 
парламентарне димензије ес-

тонског председавања Саве-
том ЕУ. На састанку су учест-
вовали представници парла-
мената из земаља чланица ЕУ, 
Европског парламента, Европ-
ске комисије, као и земаља 
кандидата за чланство у ЕУ. 

У делегацији Одбора за прос-
торно планирање, саобраћај, 
инфраструктуру и телекому-
никације Народне скупштине 
била је и народна посланица 
Ивана Николић, заменица 
члана Одбора. Састанак је 

одржан у оквиру три сесије: 
транспортна политика ЕУ за 
повезивање Европе, затим 
стратегија ваздухопловства 
ЕУ која побољшава повеза-
ност са и за Европу, као и одр-
живи транспорт и иновације. 

народна посланица ивана николић 
члан делагације Србије у талину

С
ТР

А
Н

А
Ч

К
Е 

ВЕ
С

ТИ наставак успешне 
сарадње СнС и каС

Члан Савета за међу-
народну сарадњу СНС, 
Никола Ерић, разговарао 
је са Флоријаном Фаје-
рабендом, представни-
ком немачке Фондације 
„Конрад Аденауер“, за-
дуженим за Југоисточну 
Европу и Западни Бал-
кан, који је био у посети 
Србији. Саговорници су 
оценили да је сарадња 
СНС-а и КАС-а на најви-
шем нивоу, а да у при-
лог томе, поред разме-
на делегација и посета 
немачких представника 
на различитим нивои-

ма, говори и велики број 
младих чланова СНС-а 
широм Србије који су 
у последњих неколико 
година учествовали у 
разним програмима по-
литичке едукације које 
организује КАС. Такође, 
сагласили су се и да 
постоји простор за даље 
унапређење сарадње, те 
да су обе стране отворе-
не за разматрање нових 
предлога и идеја. Састан-
ку је присуствовао и ди-
ректор представништва 
КАС-а за Србију и Црну 
Гору, Норберт Бекман.

делегација конзервативне партије у посети СнС

42. круШеваЦ
осликавање дечијег 
одељења болнице
ГО СНС Крушевац организовао 

је излет и дружење за чланове на 
излетишту у Великој Ломници. 
Овај рекреативно-спортски дан 
протекао је у такмичењима у ко-
шарци, одбојци, малом фудбалу, 
стоном тенису, надвлачењу ко-
нопца и стреличарству, у којима 
је учествовало 39 месних одбора. 
Чланови МО Веселин Николић, 
уз подршку Савета за просвету, а 
у сарадњи са УО Опште болнице, 
сопственим средствима, улепша-
ли су собе на Дечијем одељењу, 
а чланица Савета за просвету, Та-
мара Нешић, осликала је омиљене 
јунаке из цртаних филмова.

43. лепоСавић
радни састанак
У страначким просторијама у 

Лепосавићу, у присуству пред-
седника ИО СНС, Дарка Глишића, 
одржан је састанак представника 
Срба са севера Косова и Метохије, 
као и представника градских од-
бора СНС из централне Србије.

44. јагодина
подршка Фестивалу 
витештва
Активисти ГО СНС Јагодина 

организационо су подржали одр-
жавање Фестивала витештва код 
манастира Манасија.

45. кикинда
почиње градња нове фабрике
Италијанска компанија „Калце-

донија“ је за куповину парцеле од 
3,3 хетара у Индустријској зони 
издвојила 12 милиона динара. 
Почињу припремни радови за из-
градњу фабрике која би требало да 
на пролеће 2018. године запосли 
око 300 људи. Улице у Накову, 
Новим Козарцима и Банатском Ве-
ликом Селу су реконструисане, ас-
фалтиране и проширене. Окончано 
је и асфалтирање преостале деони-
це магистралног пута Кикинда-Ба-
шаид. У току је постављање верти-
калне и хоризонталне саобраћајне 
сигнализације. Нешто више од 70 

милиона динара опредељено је за 
адаптацију 3,2 километра ове са-
обраћајнице.

46. бач
ранчеви за ђаке
Председник Oпштине Бач, Дра-

ган Сташевић, боравио је у посети 
аустријском граду Сент Валентин, 
где је са челницима града разгова-
рао о будућој сарадњи. Поводом 
почетка нове школске године, 
председник Сташевић обишао је 
све школе у Општини и ученицима 
од првог до четвртог разреда пок-
лонио ранчеве. Потписани су уго-

вори са још 66 пољопривредника 
о суфинансирању инвестиција у 
физичка средства пољопривред-
них газдинстава. Представници 
удружења „Чепом до осмеха“ сас-
тали су се са председником Ста-
шевићем како би се у хуманитарну 
акцију укључила сва јавна преду-
зећа и установе која до сада нису 

учествовале. Одржани су Дани 
Бача - Дани европске баштине, 
а почасни гост био је амбасадор 
Кипра, Константинос Елиадес.

48. горњи 
милановаЦ
подстицаји за пољопривред-
нике
У току је изградња тротоара у 

Хајдук Вељковој улици и радо-
ви на обнови путева на Руднику.
Председник Општине, Дејан Ко-
вачевић, састао се са Илком Ми-
хајловским, чланом ИО ПУПС, а 
тема је била унапређење положаја 
пензионера у Општини. Одржан 
је пријем за пољопривредне про-
извођаче, са којима је председник 
Ковачевић потписао уговоре о до-
дели подстицајних средстава. На 
седници Савета за запошљавање 
донета је одлука да се спроведе 
мере запошљавања кроз јавне 
радове. У организацији председ-
ника Ковачевића и Канцеларије 
за управљање јавним улагањима, 
одржан је састанак на тему могућ-
ности преласка на систем грејања 
на биомасу. Потписана је Повеља 
о братимљењу Горњег Милановца 
и македонског Пробиштипа.

49. ириг
пударски дани
Одржани су 25. Пударски дани 

са бројним  садржајима, а том 
приликом пријем је организовао 
Стеван Казимировић, председ-
ник Општине Ириг, којем су при-
суствовали представници срем-
ских општина, као и општина из 
Хрватске и БиХ. Чланови ОО СНС 
Ириг организовали су штанд, раз-
говарали са грађанима и делили 
„СНС Информатор“ и страначки 
материјал. У току је адаптација 
крова на ПУ „Дечија радост“, а 
радове финансира Управа за капи-
тална улагања АПВ.

50. кладово
нове водоводне цеви
Заменик председника Општине, 

Драган Новаковић, и општински 
менаџер, Саша Николић, обишли 
су радове у насељу Дедиње, где је 

уграђено 1.200 метара нових во-
доводних цеви, а следе и припре-
ме за асфалтирање.

51. лајковаЦ 
радови на канализацији
Одржани су састанци ОО и 

свих МО, као и савета за спорт, 
пољопривреду, омладину... Наши 
активисти организовали су штанд, 
на којем су председник ОО Вла-
дан Костић, председник Општине 
Андрија Живковић и његов заме-
ник Ненад Џајевић разговарали 
са грађанима. Завршено је попло-
чавање шеталишта, као и мулти-
функционални терен за атлетику. 
У Индустријској зони 1 завршава 
се фекални индустријски колек-
тор, у МЗ Рубрибреза радови на 
канализационој мрежи, у Лајковцу 
уређење корита Колубаре, као и 
санација путева по МЗ. Свечаном 
академијом и пригодним програ-
мом обележен је Дан Општине, а 
подељене су плакете и награде 
најбољим студентима и ученици-
ма. Такође, председник Живков-
ић поделио је ђацима првацима 
школски прибор. У Дому здравља 
Лајковац и у МЗ Јабучје, Словац, 
Врачевић и Боговађа одржани су 
бесплатни лекарски прегледи. У 
ноћи између 20. и 21. септембра 
разбијене су и запаљене прос-
торије ОО СНС Лајковац. Пред-
седник ОО Владан Костић рекао 
је да, на срећу, нико од стотинак 
грађана који живе у истој згради 
није повређен и позвао надлежне 
да хитно пронађу починиоце. Под 
покровитељсвом Општине, одр-
жана је традиционална Изложба 
говеда сименталске расе.

52. оЏаЦи
пракса за ђаке у фабрици 
„магна ситинг“
Одобрена су средства за на-

бавку рендген апарата за Дом 
здравља, а локална самоуправа 
донирала је и два санитетска во-
зила. Председница Општине, Ла-
тинка Васиљковић, приредила је 
пријем за бронзаног одбојкаша 
Горана Шкундрића, а посетила 
је и МЗ Дероње и Каравуково. 

41. кула

акције уређења јавних површина
Активисти МО Сивац уређивали су де-

чија игралишта у улицима ЈНА, Ловћен-
ској и Радоја Контића. У организацији ОО, 
више од 100 активиста уређивало је парк 
у центру Куле. У  Улици Светозара Марко-
вића покупљено је лишће, смеће, посечене 
су и уклоњене гране, очишћени паркинзи. 
На више од десет места у Кули и Црвенки 
ради се канализациона мрежа, а у Црвенки 

су у току радови на изградњи цен-
тралног комплекса који ће отпадне 
воде транспортовати Потисним 
водом за Кулу. Чланови МО Круш-
чић уручили су донацију из личних 
средстава породици Кишјухаз која 
је, услед пожара, остала без по-
кућства. У присуству великог броја грађа-
на и представника локалне самоуправе, на 

челу са председником Општине, Перицом 
Видекањићем, отворен је шалтер Банке По-
штанска штедионица.

47. пирот
промоција права 
најстаријих 
суграђана

Поводом Међународног 
дана старијих особа, ГО СНС 
Пирот организовао је дру-
жење најстаријих суграђана, 
на иницијативу председнице 
Форума жена, Љиљане Пет-
ковић, а уз подршку повере-
ника СНС Милана Јовановића 
и чланова Странке. Савет за 
културу и медије, у сарадњи 
са Унијом младих, припремио 
је симболичан поклон Љиља-
ни Петковић – наруквицу 
пријатељства и разумевања. 
Одржан је помен грчким и 
српским борцима палим за 
слободу током Првог свет-
ског рата, чији су посмртни 
остаци сахрањени на брду 
Метиљавица, а церемонију 
полагања венаца предводио 
је министар Зоран Ђорђевић.

Никола Ерић, Владимир Орлић и Џулија Докерил

Норберт Бекман, Никола Ерић и Флоријан Фајерабенд

Отварање шалтера Банке Поштанска штедионица
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Фонд за младе таленте наградио 
је Оџачане Јована Јовкића и Вању 
Поповића. Расписан је конкурс за 
доделу подстицаја за талентова-
ну децу ромске националности. 
Председници Васиљковић уруче-
на је повеља Унеско резерват би-
осфере. Почела је реконструкција 
Улице Иве Лоле Рибара, а наста-
вља се реализација пројекта „Да 
сваки Ром има дом“. Будући модни 
кројачи, који се школују по моделу 
дуалног образовања, имаће прак-
су у фабрици „Магна ситинг“. На-
родна библиотека организовала 
је изложбу ручно рађених лутака, 
поводом Међународног дана ста-
ријих особа. У Бачком Брестовцу 
организована је манифестација 
Заборављени пудари. У Дероњама 
је одржана 19. ликовна колонија 
„Свети Рафаило Момчиловић“, а у 
Оџацима Сајам меда. Напредњаци 
у Раткову и Лалићу организовали 
су акције уређења села.

54. панчево 
побољшање услова у 
средњим школама
За стручну праксу за 42 млада 

Панчевца, Град је издвојио бли-
зу 9,5 милиона динара. Окружни 
затвор у Панчеву и затвор у Те-
мишвару спроводе пројекат „Нова 
шанса за социјалну инклузију 
осуђеника“, којим је предвиђена 
набавка опреме за сушење воћа, 
поврћа и лековитог биља, као и 
обука осуђеника. Захваљујући до-
нацији из Немачке, Геронтолошки 
центар добио је 40 хидрауличких 
кревета, каучеве и помагала. По-
чела је обнова Споменика црве-
ноармејцима на пружном прелазу 
у Војловици. Градоначелник Саша 
Павлов уручио је директорима 
седам средњих школа уговоре 
којим су им одобрена средства за 
побољшање услова за извођење 
наставе. Кровна организација мла-
дих Србије покренула је кампању 
„Учествуј активно!“ са циљем 
већег учешћа младих у доношењу 
одлука. Започета је обнова звони-
ка Преображенског храма.

55. пријепоље 
обнова манастирске 
воденице
Активисти ОО СНС Пријепоље, 

на челу са Драгољубом Зиндо-
вићем, прикупили су из личних 
средстава 5.000 евра за обнову 
старе воденице у комплексу ма-
настира Милешева. Чланови ОО 

организовали су велику акцију 
чишћења града од старих плака-
та и  пропагандног материјала. За 
наше чланове организовано је још 
једно у низу дружења, овог пута 
на Златарском језеру.

56. бољеваЦ
награде за најбоље ђаке
Поводом Дана Општине Боље-

вац, новчано је награђено три-
десеторо ученика, а најбољи у 
генерацији добили су рачунаре и 
књиге.

57. Жабари 
помоћ за расељене и избегле
У оквиру пројекта „Интегриса-

на подршка за расељена и избе-
гла лица у БиХ, Црној Гори и Ср-
бији“, Општину Жабари посетио 
је регионални 
к о о р д и н а т о р 
К а н ц е л а р и ј е 
за избеглице и 
миграције Владе 
САД, Сам Хеалy, 
са сарадницима, 
као и представ-
ници НВО Божур 
и ЦРС, који су 
разговарали са 
председником 
Општине, Јова-
ном Лукићем. 
Наша Општина 
оцењена је одличном оценом у 
области пројеката који је се од-
носе на избегла и расељена лица, 
и прва је општина у Србији која 
је обезбедила средства за покре-
тање или проширење пословних 
активности за 12 породица, које су 
подржане кроз регионални стам-
бени пројекат, у износу од 1.300 
долара по кориснику.

 

59. СвилајнаЦ
нови чланови
OО СНС Свилајнац ојачан је 

са шесторо нових, високообразо-
ваних чланова. Као што су сами 

рекли, циљ им је да заједничким 
радом обезбедимо бољи и квали-
тетнији живот свих становника, 
развој привреде и пољопривреде, 
и помоћ у решавању проблема нај-
сиромашнијег слоја грађана.

61. бруС
здравствена превентива
ОО СНС Брус подржао је акцију 

бесплатне провере крвног притис-
ка и нивоа шећера у крви за своје 
суграђане, који су се одазвали у 
великом броју.

62. димитровград
30 километара ауто-пута
Председник Србије Алексан-

дар Вучић свечано је пустио у 
саобраћај 30,5 километара новог 
ауто-пута на Коридору 10, од Пи-

рота до Дими-
тровграда. Ни-
кола Селаковић, 
генерални секре-
тар председни-
ка Републике, и 
Илијана Јотова, 
потпредседница 
Републике Бу-
гарске, открили 
су бисту Христа 
Ботева, бугар-
ског песника и 
револуционара, 
чије име носи 

школа у Димитровграду. Гости су 
разговарали и са председником 
Општине, Владицом Димитровим, 
и посетили гимназију „Свети Ки-
рило и Методије“. Димитровград 
је био домаћин радног састанка 
министра Зорана Ђорђевића и ње-
говог бугарског колеге Бисера Пе-
ткова, министра за рад и социјал-
ну политику.

63. аранЂеловаЦ
акција за обнову 
градске болнице
Општина Аранђеловац, током 

претходне четири године, уложи-

ла је значајна средства у спорт, 
а наши спортисти почели су да 
остварују запажене резултате. 
Након реконструкције тоалета, 
трибина, свлачионица и улаза у 
СРЦ „Шумадија“, на реду је замена 
паркета у великој сали, а следи и 
комплетна обнова сале Васпит-
но-образовног центра. Општина 
Аранђеловац организовала је још 
једну бесплатну екскурзију за 
најстарије суграђане.Одржани су 
традиционални Дани Српске у Ср-
бији. Компанија „Бекамент“, у са-
радњи са Општином и приватним 
компанијама, прикупља средства 
за обнову Градске болнице.У МЗ 
Бања одржана је Републичка се-
оска олимпијада. Народни музеј 
обележио је 30 година од отва-
рања за посетиоце пећине Рисо-
ваче, једног од најзначајнијих ар-
хеолошких локалитета у Србији. 
Према подацима ТО, од почетка 
2017. године у граду је боравило 
више од 30.000 гостију, који су 
остварили око 80.000 ноћења.

64. трСтеник
акција „помозимо комшији“
ОО СНС Трстеник наставио је 

са акцијом „Помозимо комшији“, 
овог пута у у МО Камењача. 
Настављено је асфалтирање ло-
калних некатегорисаних путева. 
У организацији Уније жена ОО, 
шест година за редом, ученици 
слабијег материјалног стања на 
поклон добијају школску опрему

65. владимирЦи
радови на школским 
објектима
Амбасадор Палестине посетио 

је Општину Владимирци, а сврха 
посете била је изградња бањско-
туристичког комплекса и СРЦ. 
Локална самоуправа уредила је 
школе у селима, а посебан акценат 
стављен је на реконструкцију и 
изградњу мокрих чворова. У пла-
ну је градња школског игралишта, 
као и набавка савремених учила и 
намештаја. У току је реновирање 
Дома културе у Месарцима, а за-
вршено је асфалтирање прилаза 
школи у Бељину. Изабрани су 
нови чланови Савета МЗ Месар-
ци, а одзив грађана био је вели-
ки. Десет избегличких породица 
добило је сеоске куће и пакете са 
грађевинским материјалом, кроз 
Регионални стамбени пројекат. 
Приводи се крају изградња тра-
фостанице за Ученички дом.

67. љиг
поклони за прваке
Поводом почетка нове школске 

године, председник Општине Дра-
ган Лазаревић посетио је матич-
не школе у Љигу и Белановици, и 
већину издвојених одељења, и пр-
ваке обрадовао школским прибо-
ром. Организовано је и дружење за 
чланове и активисте ОО СНС Љиг.

68. темерин 
уређење околине вртића
Чланови MО Старо Ђурђево оф-

арбали су ограду вртића и уредили 
простор у центру МЗ. Члан Већа 
за здравство и социјалну заштиту 
обишао је радове на амбуланти 
у Бачком Јарку, који обухватају 
комплетно реновирање дечијег 
одељења, стоматологије и апотеке.

69. апатин
радне акције
Чланови ОО СНС Апатин раз-

говарали су са грађанима, делили 
страначки материјал и чистили 
плажу од траве и смећа. Активи-
сти МО Сонта фарбали су ограду 
и голове на стадиону ФК „Дина-
мо“ и косили траву око стадиона, 
а МО Пригревица реновирали су 
игралиште иза школе.

70. бачка паланка
пуштен у рад бунар у об-
ровцу
У Обровцу, насељу у којем је 

важила забрана коришћења воде 
за пиће због арсена, председник 
Општине, Бранислав Шушница, 
пустио је у рад нови бунар.

71. ЖагубиЦа
отворен пут до крепољина
Дан Општине обележила су 

бројна дешавања, од којих је 
најважније било отварање рекон-
струисаног пута до Крепољина, у 
дужини од 22,6 километара. Том 
приликом, председник Општине, 
Сафет Павловић, и председница 
СО, Оливера Пауљескић, доче-
кали су председника Александра 
Вучића и бројне уважене госте. 
Председник Вучић обишао је и ре-
конструисану ОШ „Јован Шерба-

новић“ у Крепољину. На Свечаној 
седници СО Жагубица, Алексан-
дар Вучић проглашен је за поча-
сног грађанина због немерљивог 
доприноса развоју и афирмацији 
Општине.

72. ковачиЦа
постројење за 
пречишћавање воде
У центру Падине пуштено је у 

рад постројење за пречишћавање 
воде. Испред Храма светих благо-
вести биће постављене две чесме 
са пијаћом водом, три чесме до-
биће ОШ „Михајло Пупин“ и једну 
чесму Здравствена станица, где 

ће привремено и бити инстали-
рано постројење. Ана Маканова, 
„представник“ Националног саве-
та словачке националне мањине 
у Србији и високопозиционирани 
кадар ДС-а, изгубила је подрш-
ку Савета, након свих скандала и 
проневера које је направила злоу-
потербом службеног положаја.

74. Смедерево
вишенаменски објекат 
у бадљевици
Завршена је Улица Лије Атанац-

ковића, а обновљен је и школски 
објекат у Бадљевици који ће слу-
жити за наставу, али и за амбуланту 
и за вртић. Смедерево је 14.град у 
којем је застао караван „Дух младо-
сти“. Градоначелница Јасна Авра-
мовић и директорка смедеревске 
филијале НСЗ, Олга Свилар, на све-
чаној додели уговора за 183 људи, 
пожелеле су успех у раду будућим 

предузетницима. Издвојен је новац 
за прву фазу изградње Удовичког 
платоа и расписан је тендер за ода-
бир лучког оператера чиме ће, на-
кон годину и по дана, смедеревски 
пристан почети да прима туристе. 
Одржана је 130. Смедеревска јесен.

75. Сомбор 
акције уређења 
и помоћ комшијама
Чланови Савета МЗ Станишић и 

Савета МЗ Нова Селенча ограни-
зовали су акцију уређења својих 
места. Активисти МО Кљајићево, 
заједно са активистима Чонопље, 
уредили су простор око старог је-
зера. Активисти МО Бачки Моно-
штор притекли су у помоћ старим, 
болесним и немоћним комшијама. 
Савет за бригу о деци, популацији 
и социјална питања ГО организо-
вао је радионицу „Пријатељство 
значи“. Министарка Зорана Ми-
хајловић посетила је Центар за 
социјални рад, као прву установу 
у којој је постављен паник тастер 
систем. На манифестацији „Дани 
Бача-Дани европске баштине“, 
уручена је Повеља резервата 
биосфере „Бачко Подунавље“ 
Антонију Ратковићу, заменику 
градоначелнице Сомбора. Отво-
рен је први Капитол парк. Удру-
женим средствима АПВ и Града 
уређује се каналска мрежа. Гра-

доначелница Душанка Голубовић 
разговарала је са мештанима Те-
лечке. Изасланик Владе Немач-
ке, Хартмут Кошик, и амбасадор 
Немачке, Аксел Дитман, посетили 
су Сомбор и са градоначелницом 
Голубовић разговарали о зајед-
ничким пројектима локалне само-
управе, сомборског Хуманитарног 
удружења Немаца „Герхард“ и 
Националног савета немачке на-
ционалне мањине.

76. врШаЦ
поклони за штићенике дома 
у Старом лецу
Активисти МО Загајица, пово-

дом почетка нове школске године, 
обишли су ОШ „Жарко Зрењанин“ 
и ђацима поклонили прибор. Ак-
тивисти МО Сочица очистили су 
просторије МЗ, уредили дечије 
игралиште и покосили гробље. 
Чланови Савета МЗ и МО Загајица 
поставили су нове голове на спорт-

ском терену, уредили травњак и 
ограду. Унија пензионера ГО, трећи 
пут ове године, посетила је Дом за 
душевно оболела лица „1. октобар“ 
у Старом Лецу. Овог пута, штићени-
цима су поклонили зимску гардеро-
бу и обућу, пакете са средставима 
за хигијену и цвеће. Активисти 1. 
МО притекли су у помоћ колегама 
из Страже и уредили излетиште на 
Карашу. Чланови Савета МЗ Паја Јо-
вановић, заједно са активистима 3. 
МО, уредили су двориште МЗ. Са-
вет МЗ Жарко Зрењанин, уз помоћ 
активиста 2. МО и привредника који 
су донирали материјал, темељно су 
очистили просторије МЗ. Предсе-
дница Владе, Ана Брнабић, отво-
рила је 60. Дане бербе грожђа, а 
вршачки напредњаци организовали 
су штандове широм града, делили 
„СНС Информатор“ и страначки ма-
теријал. Амбасадор Финске, Перти 
Иконен, посетио је Вршац, заједно 
са представницима шест финских 
компанија, и најавио инвестиције. 
Поводом Светског дана срца, одр-
жани су превентивни прегледи у 
Дому здравља.

77. пландиШте
поклони за ђаке прваке
Општина Пландиште обележила 

је Дане Српске у Србији, а концерт 
етногрупе из Источног Сарајева 
отворио је председник Општине, 
Јован Репац. Симболичним покло-
нима за прваке, обележен је почетак 
нове школске године у Пландишту, 
Великој Гради и Хајдучици. Локална 
самоуправа расписала је конкурс за 
новчану помоћ студентима. Члано-
ви МО Купиник помогли су органи-
зацију Мале Госпојина и учестовали 
у традиционалним такмичењи-
ма. Активисти МО Велика Греда, 
заједно са удржењем риболоваца 
„Амур“, организовали су дружење 
за чланове и симпатизере. Екипа 
МО Јерменовци учествовала је у ор-
ганизационом и такмичарском делу 
Дана рибара. У Банатском Соколцу 
одржана је манифестација посвеће-
на деци са посебним потребама, а 
ОО СНС Пландиште и МО Банатски 
Соколац придружили су се органи-
зацији овог догађаја.

78. зрењанин 
дух предузетништва
Председник ГО СНС Зрењанин 

и министар привреде, Горан Кне-
жевић, отворио је прву сајамску 
манифестацију „ЗР - Бизнет“, у 
организацији Града Зрењанина и 
Уније послодаваца Србије - Посло-
даваца Зрењанина, која подржава 
дух предузетништва. Пословни су-
срет италијанских и српских при-
вредника, окупио је представнике 
италијанских компанија, Развојне 
агенције Војводине, Средњоба-
натског округа, Града Зрењанина 
и домаћих и страних привредника. 
Гостима из Италије представљени 
су потенцијали Зрењанина и мо-
гућности за инвестиције.

53. лозниЦа 

председник 
вучић у тршићу
Први пут у 84 године дугој традицији сабо-

ровања, председник Републике Србије дошао 
је у постојбину творца српског писма и одржао 

беседу која ће заувек остати у памћењу грађана 
Јадра, Подриња и целе Србије. Чланови Савета 
за популацију, бригу о деци и социјална питања 

посетили су породице Тодоровић и Ђурић у 
Лешници, и Пршић и Тодоровић у Козјаку, и 
уручили им школски прибор и слаткише.

66. бела паланка
Студирање у нашем месту
Са циљем да се омогући 

младима стицање високог 
образовања у родном месту, 
отворен је Консултативни цен-
тар Факултета за менаџмент 
Универзитета „Унион-Никола 
Тесла“ из Сремских Карлова-
ца. Општина ће стипендирати 
шест талентованих ученика 
из материјално угрожених по-
родица, који упишу факултет 
у Белој Паланци. Додељују се 
и стипендије ученицима који 

упишу Средњу школу „Никета 
Ремизијански“, где је отворен 
нов образовни профил - елек-
тротехничар информационих 
технологија. Иначе, Општина 
годишње издваја 17 милиона 
динара за стипендирање нај-
бољих ученика и студената, а 
помаже и ученике првог разре-
да основних школа. На Данима 
банице, дочекали смо 30.000 
туриста, од тога више од 5.000 
из иностранства.

58. бујановаЦ
отворени за 
грађане
Одржали смо два састанка 

ОО, а наше канцеларије отво-
рене су сваког радног дана за 
пријем нових чланова и помоћ 
нашим активистима и грађа-
нима код услужног писања 
захтева и молби.

60. бојник
ускоро нова радна места
Поводом почетка нове школске године, председник Општине и 

председник СО, Небојша Ненадовић и Дејан Стојановић, приреди-
ли су пријем за ђаке прваке, пројекцију 3Д цртаног филма и поклон 
честитке од по 3.000 динара. Председник МЗ Косанчић, Миодраг 
Михајловић, и власник турске текстилне фирме „Кеш колекшн“, 
Хајредин Шиљик, потписали су уговор о закупу пословног просто-
ра, што значи посао за двадесетак радника.

73. бечеј
обновљена школа и дечији диспанзер

Mинистар Младен Шарчевић 
посетио је реконструисану ОШ 
„Здравко Гложански“ у Радичевићу. 
Захваљујући Канцеларији за упра-
вљање јавним улагањима и локалној 
самоуправи, комплетно је реконстру-
исан Дечији диспанзер. Почело је 
пресвлачење делова коловоза у ули-
цама Змај Јовина и Стевана Којића.
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80. воЖдоваЦ 
дружење са члановима 

Општина је издвојила сред-
ства за реконструкцију две сале и 
крова Центра „Шумице“, као иза 
ограђивањешколау Прњавору и 
Брђанима. Саниран је и кров ОШ 
„Бранислав Нушић“ којег је сру-
шио олујни ветар. За 200 ученика 
ОШ „Вук Караџић“ и „Војвода Пу-
тник“ из Рипња, који живе далеко 
од школа, Општина је и ове годи-
не обезбедила превоз. Наставље-
на је изградња савремене амбу-
ланте у Прњавору, као и санација 

амбуланте у Улици војводе Степе. 
Започета је санација клизишта 
на Тимочком путу. Биће асфал-
тирани противпожарни путеви 
уређени паркинзи око зграда у 
насељу Кумодраж II. Општина је 
упутила Влади Србије предлог за 
проширење гробља у Јајинцима 
и изградњу фекалног колектора 
Јелезовац – деоница III. Наста-
вљена је подела ранчева и пер-
ница ђацима првацима. Екипа Еко 
патроле покосила је и уредила 
зелене површине око ОШ „Војво-
да Степа“ у Кумодражу. Одржа-
на је манифестација, у којој је 
учествовало више од 100 чланова 

културно-уметничких друштава 
из Бања Луке и Вождовца, као и 
Дани европске баштине. Испред 
МЗ Раковица село одржана је 
показна вежба „Техничке интер-
венције код саобраћајног удеса“, 
а реализована је и трибина о на-
сиљу у породици. Мотористима 
је поклоњено 45 кацига, у оквиру 
акције „Сигурно је безбедно“. У 
организацији ОО СНС Вождовац 
одржана је бесплатна школа ен-
глеског језика. ОО организовао 
је страначко дружење на Авали. 
Активисти МО Браћа Јерковић 
и МО Кумодраж Село окречили 
су графите на потпорном зиду у 

Мештровићевој улици, уклонили 
плакате и офарбали трафо-ста-
ницу у Кумодраж Селу. Поводом 
Међународног дана писмености, 
чланице Уније жена поклањале су 
књиге суграђанима, а одржавају 
и радионице старих заната у МЗ 
Милорад Медаковић и МЗ Кумод-
раж село. Поводом Дана старијих 
особа, активисти ОО обишли су 
најстарије суграђане, као и жи-
теље Дома за старе у Качерској 
улици, заједно са потпредседни-
цом Главног одбора СНС, Ма-
ријом Обрадовић, и члановима 
ГО, Александром Савићем и На-
ташом Станисављевић.

84. звездара
уклоњене дивље депоније

Поводом почетка нове 
школске године, у сарадњи са 
МУП-ом, за прваке ОШ „Павле 
Савић“ у Миријеву, одржан je са-
обраћајно-образовни час Аген-
ције за безбедност саобраћаја, 
која је организовала имотива-
ционо излагање Славише Са-
вића, којем је присуствовало 
више од 400  средњошколаца. 
Градоначелник Синиша Мали 
посетио је недавно завршен вр-
тић „Змајчић” у Денковој башти 

два. Током прве посете, градо-
начелник је учествовао у уређи-
вању дворишта, а сада је, зајед-
но са председником ГО Звез-
дара Милошем Игњатовићем, 
званично отворио ову установу. 
ЈКП „Градска чистоћа“, на ини-
цијативу ГО Звездара, уклањала 
је дивље депоније у Цветановој 
ћуприји и код вртића „Обла-
чак“. На базенима СЦ „Олимп“, 
одржане су Игре без граница на 
води, у организацији Савеза за 
спорт и рекреацију ОСИ Београ-
да и Друштва за спорт и рекре-
ацију инвалида Звездаре. У ор-
ганизацији ГО Звездара, испред 

Источне капије Београда, на 
Коњарнику, одржан је беспла-
тан концерт Лексингтон бенда. У 
сарадњи са Градом, ГО Звездара 
и СЦ Олимп, Покрет за женску 
кошарку Марина Маљковић за-
почео је спровођење програма 
„Бесплатне школе кошарке за 
девојчице основношколског уз-
раста“. Том приликом, Марина 
Маљковић довела је комплетан 
тим Галатасараја на дружење са 
малим кошаркашицама, коме су 
присуствовали и члан Већа Града 
Београда, Драгомир Петроније-
вић, и председник ГО Звездара, 
Милош Игњатовић.

79. град београд

У хали „Пинки“ у Земуну, уз 
присуство око 3.000 чланова 
Странке, одржан је проширени 
састанак ГО СНС Београд, којем 
су присуствовали председник 
СНС-а Александар Вучић, пред-
седник ГО др Небојша Стефа-
новић, потпредседник и секре-

тар ГО Милосав Миличковић 
и Александар Марковић, као и 
председник ИО Дарко Глишић. 
На састанку је анализиран до-
садашњи рад ГО и свих ОО, а 
било је речи о будућем раду и 
акцијама, као и о предстојећим 
изборима.

ГО СНС Београд одазвао се позиву Института за трансфузију крви 
Србије и организовао пету традиционалну акцију добровољног да-
вања крви, у просторијама ГО. Акцију је подржало свих 17 београдских 
ОО. Члан ГО СНС, Драгомир Петронијевић, истакао је да је ово један 
од начина да помогнемо онима којима је помоћ потребна, те да је при-
купљено рекордних 194 јединица крви.

прикупљено 
194 јединица крви

Састанак у хали „пинки”

ГО СНС Београд организовао 
је перформанс на Тргу Републи-
ке „Нови изглед Београда“, где 
је показано шта је градска власт 
урадила у Београду за непуне 
четири године, и поред дуга који 
су претходници оставили. На ве-
ликом паноу биле су приказане 
слике како данас изгледају Оби-
лићев венац и централне градске 
улице које су претворене у пе-
шачку зону, обновљене фасаде, 
Дом здравља у Јајинцима, дечија 
игралишта, Сава променада, 
робна кућа „Икеа“... Акцију је 
подржао члан ГО СНС, Алексан-
дар Јовичић, и истакао да су два 
бивша председника ГО ДС, Дра-
ган Ђилас и Александар Шапић, 
оставили 2013. године у Бео-
граду дуг од 1,2 милијарди евра. 
Како је рекао, јавни дуг главног 
града износио је 662 милиона 
евра, дуг свих јавних предзуећа 
337 милиона, општине су дуго-

вале 18 милиона евра, а 50 мили-
она евра није било покривено у 
буџету Града. „Новац се трошио 
ненаменски, а данас Град води 
одговорна власт, која је вратила 
500 милиона евра дуга наших 
претходника, односно „жуте 
елите“. За непуне четири године 
спроведено је 930 километара 
нове водоводне и 138 кило-
метара канализационе мреже, 
асфалтирано више од 536 пу-
тева...Упркос дуговима које смо 
наследили, успели смо да реали-
зујемо много инфраструктурних 
пројеката и вратимо део дуга. 
Одговорна власт СНС, уколико 
добије поврење грађана, наста-
виће да ради предано, марљиво 
и одговорно како не бисмо има-
ли дугове које ће наследити бу-
дуће генерације, а како бисмо из 
расположивог буџета урадили 
много за Београђане“, рекао је 
Јовичић.

одговорна власт – нови 
изглед београда

81. барајево
помоћ породици Стаменковић
Градски менаџер Горан Весић 

посетио је Општину Барајево и 
са руководством разговарао о 
плановима и улагањима. Весић 
је разговарао са грађанима на 
зеленој пијаци и обишао мост на 
реци Барајевици, који је недавно 
отворен за саобраћај. Председ-
ник Општине, Слободан Адамо-
вић, и в.д. директора Центра за 
културу, Јасмина Прица, уручили 
су шпорет на чврсто гориво и три 
кубика дрва деветочланој поро-

дици Стаменковић из Мељака, 
која живи у тешким условима. 
Такође, за пет најугроженијих из-
бегличких породица из Хрватске 
и БиХ обезбеђене су монтажне 
куће. Поводом Међународног 
дана старих особа, одржан је 
шаховски турнир у Клубу пензи-
онера. У току је реконструкција 
делова улица Космајских парти-
зана, Милана Миће Мијаиловића, 
Милосава Зоке Ђорића и Милин-
ка Јелића у Вранићу.

82. гроЦка
обновљена школа у дражњу
Отворена је приватна ПУ 

„Лавић“ у Врчину, а компанија 
„Дис“ отворила је нови објекат у 
Гроцкој. Ученици подручне ОШ 
„Мића Стојковић“ у Дражњу, 
која је пре три године изгорела у 
пожару, вратили су се у потпуно 
адаптирану и реконструисану 
школу, опремљену компјутери-
ма и телевизорима. Деци чији су 
родитељи корисници социјалне 
помоћи и припадницима ромске 
популације, уручени су ранчеви 
и школски прибор. ОШ „Свети 
Сава“ једна је од првих школа 
која је подржала инициативу 
да се уведу ђачке униформе. У 
оквиру Дана европске башти-
не, представљен је Сајам зим-
нице. ГО Гроцка, у сарадњи са 
Заводом за трансфузију крви, 

организовала је акцију добро-
вољног давања крви. Започета 
је санација објекта Ловачког 
дома у Бегаљици. У Калуђери-
ци је асфалтирана Улица Радоја 
Домановића и крак Булевара 
револуције. У Гроцкој је сани-
ран Лупоглавски пут и наставак 
Улице хајдук Станкове, као и 
насипање атарског пута који 
спаја Врчин и Бегаљицу. У Умча-
рима су асфалтиране Ковачева и 
Моше Пијаде, док је у Заклопачи 
саниран пут кроз Пандурице, а у 
Ритопеку пут кроз Пасуљиште. 
У Камендолу су асфалтиране 
Голубанова и Камендолска ули-
ца, а у Бегаљици краци Бориса 
Кидрича и Милосава Влајића. За 
најстарије суграђане организо-
вани су бесплатни излети.

86. младеноваЦ
помоћ за породицу 
павловић

Поводом Међународног дана 
старијих особа, ОО СНС Младено-
вац организовао је акцију „Корак 
напред са старијим особама у на-
шем комшилуку“. Повереница Са-
вета за популацију, бригу о деци и 
социјална питања, Снежана Жи-
ванић, и чланице Савета обишле 
су пет породица. У просторијама 
ОО СНС Младеновац организо-
вано је дружење са пензионерима. 
Чланови Савета за пољопривре-
ду организовали су трибину за 
пољопривреднике из Ковачевца и 
Велике Крсне на тему „Тумачење 
агрохемијске анализе земљишта“. 
Активисти МО Међулужје уреди-
ли су игралиште у центру. Пред-
седник ГО Младеновац, Владан 
Глишић, уручио је помоћ сед-
мочланој породици Павловић из 
Велике Иванче, која живи у теш-
ким условима. Ова породица има 
петоро ђака који су добили уџбе-
нике и ранчеве за почетак школске 
године.

85. врачар 
врачар игра за немању
Одржана je промоција бесплатне друге 

школе кошарке за девојчице, у организа-
цији „Покрета за кошарку“ Марине Маљко-
вић. У Чубурском парку одржан је турнир 
у баскету 3 на 3 „Трофеј Врачара – Врачар 
игра за Немању“, у организацији Савеза 
спортова Врачара и ГO Врачар. Подршку 
турниру пружио је и градски менаџер Горан 
Весић. Челници Града и Општине обишли 
су локацију на углу Крунске, Курсулине и 
Вишке улице, на којој je почeло уређење 
зелене површинe. У оквиру Дана европске 
баштине, ГО Врачар, у сарадњи са режисе-
ром Борисом Малагурским и Храмом Све-
тог Саве, организовала је српску премијеру 
филма „Косово: Моменат у цивилизацији“. 
У сарадњи са планинарским друштвом 
„Победа“, организован је излет за ученике 
средњих школа на Шупљу стену. ГО Врачар 
организовала је програм богатог садржаја 
за врачарске сениоре, поводом Међународ-
ног дана старих. Сениорима су свој програм 

понудили представници СРЦ „Врачар“, који 
годину дана бесплатно организују про-
граме за пензионере, док су планинарско 
друштво „Победа“ и „Медиком“ поделили 
ваучере за прегледе код кардиолога и пул-
молога. Прослави су присуствовали Горан 
Весић и Наташа Станисављевић.

83. Сопот
Сајам здраве хране 

Завршена је адаптација зграде Мило-
шевог конака. Пети Сајам здраве хране 
„Милена Татар Сопот 2017“ окупио је 
око 40 излагача здраве хране из свих 
крајева Србије. Штанд су имали и гости 
из места Кавадарци из Македоније, а 
манифестацију су отворили министар 
Милан Кркобабић и председник ГО Со-
пот, Живорад Милосављевић. Поводом 
Међународног дана старих, СНС је орга-
низовала коктел, којем су присуствовали 
старији чланови и симпатизери Странке.

Драгомир Петронијевић са 
доборвољним даваоцима крви

Горан Весић са грађанима
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88. лазареваЦ
отворен Стоп-шоп 
ритејл парк
Градоначелник Београда Сини-

ша Мали присуствовао свечаном 
отварању Стоп-шоп ритејл парка у 
Лазаревцу, и том приликом навео 
да је ова инвестиција вредна више 
од десет милиона евра и да је отво-
рено 300 нових радних места. Пред-
ставници трговинског ланца „Рода“, 
у сарадњи са руководством ГО Ла-
заревац, посетили су породилиште 
ДЗ „Др Ђорђе Ковачевић” и Центар 
за смештај и дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју, којима 
су поклонили клима и ТВ уређаје. 
ГО, у сарадњи са Градом Београ-
дом, у првој половини 2017. године 
урадила је близу девет километара 
пута у 16 МЗ, а у плану је да се до 
краја 2017. године асфалтира још 10 
км некатегорисаних путева у 24 МЗ. 
ЈП „Топлификација“ изводи радове 
који су веома скупи, набављене су 
нове изоловане цеви и квалитетна 
опрема. Организован је једноднев-
ни излет за пензионере у Нови Сад, 
манастир Хопово и Сремске Карло-
вце. Омладина ОО СНС Лазаревац 
разоварала је са грађанима и  дели-
ла „СНС Информатор“.

88. нови београд
разговор са пензионерима
ОО СНС Нови Београд обеле-

жио је Међународни дан старих 
особа традиционалним шахов-
ским турниром, који је осми пут 
организован у просторијама МО 
Сава. Учествовало је 30 такмича-
ра, а неки од њих су на шаховској 
табли снаге одмерили са Зораном 
Ђорђевићем, који је искористио 
прилику да у паузама између пар-
тија разговара са најстаријим Но-
вобеограђанима. Најуспешнијима, 
за освојена прва три места, уруче-

ни су пехари и плакете. Шаховски 
турнир увеличали су градски и 
општински одборници, коорди-
натор Уније пензионера СНС за 
Земун и Нови Београд, Сандра 
Божић, и члан Градског одбора, 
Наташа Станисављевић. Органи-
зован је још један турнир у шаху, 
а за три најуспешнија такмичара 
били су обезбеђени пехари, док 
су осталим учесницима уручени 
скромни поклони. На иницијативу 
МО Ледине, уређена је површина 
око ОШ „Влада Обрдовић Каме-
ни“. Функционери и чланови ОО 
разговарали су са пензионерима 
из Блока 70, 70а, 63, 64, Бежанијс-
ке косе и Старог Меркатора.

89. обреноваЦ 
асфалтирање улица
У току су радови на објекту Град-

ског завода за плућне болести и ту-
беркулозу, реконструисан је кров, 
постављена нова столарија, а ради 
се спољашњи део зграде. Започета 
је реконструкција Бачевачке улице, 
као и радови на постављању јавне 
расвете дуж главне саобраћајни-
це на Вашаришту. После више од 
једне деценије, настављена је топ-
лификација у МЗ Забрежје, а радо-
ви на секундарној мрежи изводе се 
на крају Савске улице. Асфалтира-
на је саобраћајница која спаја МЗ 
Дражевац и Пољане. У МЗ Вукиће-
вица у Гајића крају, новим слојем 
асфалта пресвучена је још једна 
деоница пута, као и у МЗ Грабовац 
и Велико Поље. Почео је са радом 
нови вртић у центру града. Пред-
ставници ГО Обреновац посетили 
су Осојане на КиМ, где су разгова-
рали са мештанима и представни-
цима локалне управе. Ова посета 
наставак је сарадње започете пре 
неколико година, а резултат те 
сарадње је одлазак деце из Осоја-

на на бесплатна летовања и зимо-
вања, заједно са малишанима из 
Обреновца, као и реализација ин-
фраструктурних пројеката у Осоја-
ну. Поводом Међународног дана 
старих, Општина је организовала 
бесплатан излет за пензионере на 
Фрушку гору и Ковиљ. Одржана 
је трећа Пасуљијада, у организа-
цији ОО СНС Обреновац, а поред 
такмичења у кувању пасуља, акти-
висти су се такмичили и у надвла-
чењу конопца. 

90. Сурчин 
разговор са грађанима
ГО Сурчин, поводом Међуна-

родног дана старих, организовала 
је дружење за најстарије суграђа-
не. Чланови и функционери ОО 
упознали су суграђане са радом 

ОО и представили планове за бу-
дући рад на штандовима у центру 
Сурчина, а грађани су имали при-
лику да изнесу своје проблеме, 
примедбе и похвале председнику 
ОО СНС, Милошу Дангубићу. Ак-
тивисти МО Бечмен уручили су па-
кете пелена за најмлађе суграђане, 
у оквиру акције „Бебо, добродо-
шла у Бечмен“. Такође, бечменски 
напредњаци свакодневно помажу 
старијим суграђанима. На ини-
цијативу родитеља ОШ „Бранко 
Радичевић“, а уз помоћ активиста 
МО Прогар, замењена је дотрајала 
спољна расвета, новом савреме-
ном, а уклоњени су и плакати са 
аутобуских стајалишта. Унија жена 
ОО подржала је акцију „Буди ху-
ман“ у Петровчићу и донирала гар-
деробу за децу из Звечанске.

93. раковиЦа 
реконструкција степеништа
Након више од пола века, Кали-

новачка улица у Реснику добила 
је асфалт. Становници улица Голи 
Брег и Калиновачке, на иницијати-
ву ГО Раковица, добили су од ЈКП 
„Градска чистоћа“ нове канте за 
смеће. Завршена је изградња Брђан-
ске улице у Реснику. У току је ре-
конструкција пијаце у Улици Едвар-
да Грига у Реснику. Покренуте су 
пријаве за бесплатне садржаје који 

ће се одржати у току октобра и но-
вембра, а бесплатне ваучере добиће 
више од 700 грађана. Почели су и 
бесплатни једнодневни излети за 
пензионере, које организује Општи-
на, у сарадњи са Градом. Поводом 
Међународног дана старих, пред-
седник Општине, Владан Коцић, 
члан Већа ГО Раковица Томислав 
Пантелић, и одборнице Скупштине 
ГО Раковица Милица Перуничић и 
Весна Чингелић, посетили су Клуб 
за старе на Миљаковцу, и домаћи-
нима уручили воће, слаткише, соко-
ве и мед. На иницијативу ОО СНС 
Раковица, чији су активисти за два 
дана сакупили више од 400 потписа 
грађана, почела је реконструкција 
степеништа које од Борске улице 
води ка ДЗ Канарево брдо. У настав-
ку акције „Раковица без баријера“, 
у Улици Луке Војводића код броја 
69 постављена је рампа за особе 
са инвалидитетом. На спортском 
терену у Улици Сердар Јанка Вуко-
тића постављени су нови кошеви, а 

активисти ОО уредили су простор. 
На захтев грађана и свештенства, 
уређене су зелене површине и при-
лази цркви у Подавалској улици. 
Захваљујући иницијативи одборни-
ка СНС у Скупштини ГО Раковица, 
постављено је ново осветљење у 
вртићу „Петлић“, док је у ОШ „Вла-
димир Роловић“ постављена заш-
титна ограда, као и нове кошаркаш-
ке табле. Раковички напредњаци 
уредили су запуштени потходник 
и простор око потходника у Кне-
жевцу. Активисти ОО уредили су и 
простор око МЗ Петлово брдо, пија-
це и поште. Захваљујући ракович-
ким напредњацима, постављена је 
заштитна ограда и рукохвати у Ули-
ци Миле Димић и уређене су зелене 
површине у Улици Славка Родића. 
Током обиласка ромског насеља 
у Кијеву,  напредњаци су уручили 
становницима велике количине 
воћа, поврћа и конзервиране хра-
не, обезбеђене из личних средстава 
функционера.

87. палилула
дружење са активистима и члановима

Повереник ОО СНС Палилу-
ла, Јелена Мијатовић, обишла је 
Сланце и разговарала са грађани-
ма о проблемима са којима се су-
срећу. Организовано је дружење 
активиста и излет у Александро-
вац на Жупску бербу. Активи-
сти су обишли пољопривредну 
изложбу у СШ „Свети Трифун”, 

Завичајни музеј, Музеј винарства 
и виноградарства Жупе и Винску 
улицу. Повереница Мијатовић по-
сетила је Дом за стара лица „Олга“ 
у Котежу, поводом Међународ-
ног дана старих особа. Такође, 
ОО СНС Палилула организовао 
је у Канцеларији СНС дружење 
пензионера уз кафу, сок и послу-

жење. Иначе, ОО СНС Палилула 
организује дружење пензионера 
у Канцеларији СНС у Канез Да-
ниловој улици 12, сваке среде од 
16-18 часова. У просторијама ОО, 
одржано је дружење активиста и 
функционера СНС. У знак сећања 
на прерано преминулог колегу 
Петра Вујичића(1989-2017), ОО 

организово је хуманитарни тур-
нир у малом фудбалу у Крњачи, 
како би се помогло породици 
драгог пријатеља и колеге. Међу-
народна недеља глувих обележе-
на jе у ДКЦ јавним часом за учење 
српског знаковног језика, а подр-
жао ју је председник ГО Палилу-
ла, Александар Јовичић.

91. СавСки венаЦ 

Хуманост на делу
Општинско руковдство поже-

лело је добродошлицу првацима 
у свим школама и поклонило им 
ђачке торбе и прибор. ГО Савски 
венац реконструисала је салу за 
физичко у ОШ „Војвода Радо-
мир Путник“. У сарадњи са ДЗ 
Савски венац, Општина је орга-
низовала бесплатне ултразвуч-
не и мамографске прегледе, а у 
сардњи са Заводом за заштиту 
здравља радника железнице Ср-
бије организовани су бесплатан 
скрининг преглед на меланом 
коже и ултразвучни прегледи 
штитине жлезде и меких ткива 
врата. ДКЦ „Мајдан“ организује 
часове корективне гимнастике 
за 90 малишана. За најстарије 
суграђане, Општина је организо-
вала бесплатни дводневни излет 

на Тару и бесплатну обуку за рад 
на рачунару за 100 пензионера. 
Канцеларија за младе ГО Савски 
венац организовала је бесплатан 
курс енглеског језика. Такође, 
организована је и бесплатна тура 
обиласка зграде Геозавода и 
пројекта Београда на води. Одр-
жан је први Сајам спорта у Хајд 
парку. ОО СНС Савски венац до-
нирао је уџбенике за четири ос-
новца и два средњошколца чији 
су нам се родитељи обратили за 
помоћ, а средства су обезбедили 
чланови. Активисти СНС уручили 
су пакете хуманитарне помоћи 
социјално угроженим породица-
ма, такође обезбеђене из личних 
средстава функционера. Активи-
сти СНС сваког викенда разго-
варају са грађанима на више ло-

кација. Поводом Међународног 
дана посвећеног старим особама, 
у просторијама ОО организовано 
је дружење са најстаријим ста-
новницима, у присуству чланице 
Председништва СНС, Маје Гојко-
вић, и председнице ОО СНС Сав-
ски венац, Ирене Вујовић.

94. чукариЦа 
уређење зелених површина
У организацији ОО СНС Чука-

рица и удружења „Нови почетак-
за живот без коцке“, одржана је 
трибина, а МО Филмски град 
организовао је трибину на тему 
насиља у породици. Чланови 
ОО обезбедили су из сопстве-
них средстава школски прибор 
као вид помоћи родитељима, а 
суграђанки Драгици Павловић 
донирали су ултразвучни инха-
латор. Савет за културу одржава 
песничке вечери, а за пензионер-
ке је организован курс декупаж 
технике. Наше комшије дружиле 
су се у парку у Љешкој, играјући 
помало заборављене игре у ок-
виру манифестације „Играјмо се 
као некад“, а организована је и 
манифестација „Спортом против 
дроге и насиља“. Обезбеђен је 
материјал за кречење три улаза 
у Радничкој 3. Наставља се ук-
лањање рекламног материјала са 
бандера, стубова јавне расвете и 
саобраћајних знакова. Офарбане 
су клупе у парковима у улицама 
Тоше Јовановића, Радничкој, Ју-
лином брду, Пере Тодоровића, а 
офарбан је и мобилијар у парку 
на окретници аутобуса 55, као 
и рукохвати у Петра Лековића. 

Очишћени су паркови у Лазаре-
вачком друму, изнад извора Беле 
воде, у Лепосаве Михаиловић, 
Саре Бернар, Обалских радни-
ка, Стјепана Супанца, Љешкој и 
Пожешкој улици. Уређене су и 
зелене површине у Стеве Тодо-
ровића, Љешкој, Београдској, 
Стевана Филиповића, око ФК 
„Велика Моштаница“, ОШ „Ује-
дињене нације”, ДЗ у Железни-
ку, вртића „Плава птица“, МЗ у 
Железнику, трафо-станице на 
Белим водама, дуж Старог обре-
новачког пута, пролаз од Улице 
Стефана Штиљановића до Бео-
градске, шеталиште у Липова-
чкој шуми, Улица бреза, Улица 
липа, Арчибалда Рајса, око спо-
мен чесме у Остружници, Рад-
них акција, Улици ослобођења, 
на углу Владимира Роловића и 
Јована Микића, а раскрчен је и 
пут према гробљу у Рушњу. На 
иницијативу Општине, започета 
је реконструкција Савске улице. 
У току је реконструкција Улице 
Илије Бабића на Умци, а заврше-
на је друга фаза реконструкције 
Улице Милована Миленковића 
шести део. Изграђен је прилаз за 
санитетско возило ДЗ на Умци.

92. земун 
асфалтирање и реконструкција улица
Општина Земун организова-

ла je неколико излета за пен-
зионере, а председник Општи-
не сваког уторка разговара са 
најстаријим суграђанима. Та-
кође, поводом Међународног 
дана старих особа, председник 
ГО Земун, Дејан Матић, и се-
кретарка за социјалну зашти-
ту, Наташа Станисављевић, 
обишли су Дневни центар и 
клуб за старије „Драгиша Ћи-
рић“. ГО Земун, на инцијативу 
пензионера, до краја године ус-
тупиће Геронтолошком центру 
Београд адекватан простор у 
Батајници. Кроз пројекат „Моја 
земунска картица“, у току је 
бесплатна тромесечна обука 
пливања за малишане, а одржа-
на је и манифестација „Дечија 
пијаца“ на Великом тргу. У току 
је реализација програма против 
вршњачког насиља у свим шко-
лама. У организацији ГО Земун 
и Комесаријата за избеглице 
и миграције, подељено је 200 

пакета хране најугроженијим 
суграђанима. На иницијативу 
ГО Земун, у ДЗ „Земун“ орга-
низују се гинеколошки пре-
гледи у циљу превенције рака 
грлића материце. Асфалтирана 
је Војловичка улица у Земун 
Пољу и део Улице Зире Ада-
мовића у Алтини, где сегради 
и вртић. Завршена је рекон-
струкција Угриновачке улице, 
у току је изградња топловода 
у Банатској улици, а почела је 
и реконструкција Синђелиће-
ве улице на Гардошу. У току је 
реновирање амбуланте у Новој 
Галеници. Активисти МО Алти-
на уклонили су отпатке са зеле-
не површине на улазу у насеље, 
активисти МО Нова Галеника 
очистили су плато око МЗ и ок-
речили фасаде. Активисткиње 
МО Батајница извеле су пер-
форманс на тему „Борба против 
насиља над женама“. Активи-
сти ОО СНС Земун свакодневно 
разговарају са грађанима.

95. Стари град 
теретана на отвореном
Поштујући жељу младих Дорћолаца, градски 

одборник Радослав Марјановић покренуо је иниција-
тиву у СГ, и том приликом изграђена је теретана на 
отвореном и реновиран је кошаркашки терен у Дунав-
ској улици, који је добио име Мока Славнић. Легенда 
кошарке, у присуству градоначелника Синише Малог, 
председника ОО СНС Стари град Луке Петровића, 
председника КСС Предрага Даниловића, отворио 
је терен хуманитарним турниром у пуцању тројки, а 

прикупљена средства донирана су школи Драгиша 
Ковачевић, за куповину специјалних књига за слабо-
виде. Чланови Савета за правна питања посетили су 
бака Љубицу и појаснили јој одредбе Закона о стано-
вању и одржавању зграда, који се односе на заштиће-
не станаре. Народни посланик Србислав Филиповић 
сваког викенда разговара са грађанима. У склопу обе-
лежавања Међународног дана старих, председник и 
секретар ОО, Лука Петровић и Радослав Марјановић, 
посетили су комшиницу Момиру Хаџи Ристић. ОО 
СНС Стари град, на основу информација добијених 
од наших најстаријих житеља, иницираће решења за 
проблеме са којима се сусрећу.

Председница Општине 
Ирена Вујовић са 

најстаријим суграђанима

Народна посланица Јелена Мијатовић у разговору 
са грађанима Палилуле
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влаСотинЦе
отварање новог 

производног погона од 
3.000 метара квадрат-

них и радионице за 
обуку ученика са смера 
индустријски механи-
чар у техничкој школи

крагујеваЦ
обележавање дана сећања на 
жртве у другом светском рату 
у спомен парку у Шумарицама

београд
пријем женске 

одбојкашке 
репрезентације која 
је освојила злато на 

европском 
првенству у бакуу

Седми београдски 
безбедносни форум ФОТОГрАФиЈе МесеЦА

рума
компанија „Цг корп глобал“ 
из непала отворила је први 
производни погон у европи

амбасадорка индије нариндер 
кохан, власник компаније 

„Цг корп глобал“ бинод чодри и 
председник александар вучић


