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Савет страних инвеститора оценио
је да је пословна клима у Србији данас далеко боља него пре 10 година
и да привреда бележи стални напредак,
пише у предговору „Беле књиге“ за
2017. годину.
„Фискална консолидација, смањење
буџетског дефицита и већа запосленост у приватном
сектору позитивни
су сигнали за стране инвеститоре који
сведоче да је достигнут одређен ниво
макроекономске
стабилности. Следећи корак је јачање
српске привреде, а
унапређење
њене
конкурентности,
отпорности и привлачности за инвеститоре требало би да одржи и
повећа стопе раста“, наводи се у том
документу.
Страни инвеститори поручују да
поштују настојања власти да унапреде пословну климу и наставе

реформе, а да брзина провођења
реформи и њихова примена стално треба да се побољшавају, те да

се смањи непотребна бирократија
и проведе реформа јавне управе.
Поручују и да подржавају све што
Влада Србије предузима на побољшању ефикасности државне управе
и квалитета јавних услуга увођењем
дигитализације.

Душан Вујовић,
министар финансија:

Сарадња са ММФ све
док не достигнемо
инвестициони рејтинг
Министар финансија Душан Вујовић рекао је да би волео да се настави сарадња са ММФ-ом све док Србија не буде у зони инвестиционог
кредитног рејтинга, који би нашој
земљи обезбедио другу „орбиту инвестирања“.
„Када будемо прешли у ту зону и
када будемо трајно у зони инвестиционог квалитета, велики инвеститори ће моћи да долазе у Србију
и инвестирају на стотине милиона
и милијарде, као што је то случај у
Словачкој, Чешкој и Словенији. У
тим земљама, на које треба да се

угледамо,
не преговара поједиДушан Вујовић
начано
за
велике инвестиције, већ велики
фондови и управљачи капитала
долазе и формирају своје испоставе“, каже министар Вујовић.
Он очекује да ће после фабруара,
када истиче аранжман, са ММФ-ом
бити настављена сарадња дефинисана изазовима који су пред нама
- подстицањем раста, реформи пореске админстрације, завршетком
закона на којима се ради.
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2018.
Ш
еф Мисије Међународног монетарног фонда, Џејмс Руф, поручио је,
на крају разговора о осмој ревизији
стендбај аранжмана из предострожности
Србије са ММФ-ом, да се настављају снажне
економске перформансе Србије, упркос суши
у првој половини године, те да су активности
остале снажне, подржане јаким растом извоза, јачањем потрошње и инвестиција.
„Услови на тржишту рада су бољи, приватни сектор отвара нова радна места, а
стопа незапослености пада“, истакао је
Руф.
ММФ је за ову годину прогнозирао реални раст БДП Србије од два одсто, а за
2018. годину 3,5 одсто. Руф је нагласио да
је приоритет за 2018. да се очувају добри
фискални резултати, због чега је потребно
наставити подршку иницијативама за подстицање привредног раста, као што су повећање јавних инвестиција и смањење пореских оптерећења за раднике са ниским
приходима.
Шеф Мисије ММФ додао је да су са Владом Србије усаглашени кључни параметри за
буџет за 2018. који укључују и повећање плата у јавном сектору и пензија наредне године.
Председник Србије, Александар Вучић,
у разговору са Џејмсом Руфом, изразио је
наду да ће ММФ остати присутан у Србији

Себастијан Соса,
стални представник
ММФ у Србији:
Стални представник Међународног монетарног фонда
у Србији, Себастијан Соса,
поручио је да су достигнућа
Србије на макроекономском
плану импресивна у протекле
три године. Осврнувши се на
стендбај аранжман из предострожности између Србије и
ММФ-а, који истиче у фебруару идуће године, оценио је
да би економска ситуација у
Србији постала неодржива да
наша земља није 2014. године променила политику.
„То је био период великих
макроекономских дисбаланаса који су расли, фискални
дефицит је достигао неодрживе нивое, а брзо је растао
и јавни дуг који је тада скочио са 40 на неких 70 одсто
БДП-а. И укупне потребе

Веће пензије и плате
у јавном сектору
Џејмс Руф, Александар Вучић
и Јоргованка Табаковић

и по окончању текућег трогодишњег
аранжмана, и оценио је да је Србија
направила озбиљан
посао током провођења аранжмана са ММФ-ом, који истиче фебруара идуће године. Вучић и Руф

разговарали су о стању јавних финансија, реформама
јавних предузећа и јавног
сектора, оквиру буџета за
2018. годину, као и о условима за склапање новог
аранжмана са ММФ-ом, који не би укључивао позајмицу.

Не виђа се често економски
раст какав има Србија

Владе Србије за
финансирањем
дефицита су у то
време достигле
неодржив ниво
од 16 посто БДПа. Фискални дефицит Србије је
у то време био
највећи у целој
Европи, а исто је
било и са јавним
дугом, који је
био међу највишим међу европским земљама“,
рекао је Соса.
Након
тога,
Србија је у фебруару 2015.
године ушла у аранжман
са ММФ-ом, чији су главни
циљеви били да се реши дисбаланс у макроекономским

показатељима,
смањи буџетски
дефицит, повећа
стабилност финансијског сектора и спровођење
структурних реформи како би
се унапредила
конкурентност
привреде.
„Србија је отада остварила импресивне резултате, а фискална
консолидација је
била и снажнија
од пројектоване.
Србија ове године неће ни
имати фискални дефицит,
већ суфицит. То су јако импресивна достигнућа која су
остварена брже него што се

очекивало. Економски раст
Србије креће се брже од
пројекција, што се не виђа
често“, рекао је Соса.
Према његовим речима,
приоритет Србије мора бити
пуно спровођење широке
лепезе структурних реформи
да би се унапредио институционални сектор, који ће
омогућити раст приватног
сектора. Такође, неопходно је да се осигура одржање
постојећих макроекономских
резултата и да се очува отпорност финансијског сектора, уз стратегију смањења
ненаплативих кредита. Србија ће, према проценама
ММФ-а, ове године остварити раст од око 2 одсто, да би
наредне године он убрзао на
3,5 одсто.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Србија за даље продубљивање
односа са Русијом

Г

ошћа Београда била је
председница Савета федерације Федералне скупштине Руске Федерације, Валентина
Матвијенко, која је разговарала
са председником Србије Александром Вучићем који је, том
приликом, истакао да је Србија
чврсто опредељена за даљи
развој политичких односа са
Русијом, на темељу стратешког
партнерства и спремности обе
стране за њихово продубљивање у свим областима.
На састанку, на коме је
разговарано о односима две
земље, предстојећој посети
српске делегације Москви и
ситуацији у региону, председник Вучић захвалио се Руској
Федерацији на чврстој и доследној подршци територијалном интегритету и суверенитету Србије и напорима да се
питање Косова и Метохије
реши мирним и дипломатским

Валентина Матвијенко и Александар Вучић
средствима, путем дијалога.
Српски председник рекао је да
је Србија војно неутрална, да
ће своју неутралност чувати,
да је на европском путу, али да
неће уводити санкције Русији.
Изразио је захвалност што је
Руска Федерација небројено
пута подржала интересе Србије у Унеско, УН и другим
међународним организација-

ма. Председник Вучић нагласио је да је Руска Федерација
један од стратешких економских и водећих спољнотрговинских партнера Србије,
као и велики партнер у војнотехничкој области.
Председница Савета федерације Матвијенко истакла је
да Руска Федерација веома
цени независну политику и

спремност Србије на сарадњу
са Русијом. Пренела је поздраве председника Владимира
Путина и његова очекивања
да ће Србија и Руска Федерација наставити изградњу односа током посете председника Вучића Москви у децембру.
Матвијенко је истакла да Београд нема разлога за бригу, јер
Русија неће променити став
када је реч о територијалној
целовитости Србије и косовском проблему, и нагласила да
ће посета Вучића Русији бити
идеална прилика да се поново
сагледају стратешки односи
две државе, те направе планови за даљу сарадњу.
„Ви нисте само наш партнер,
већ и наш братски народ. Русија је увек била ту поред Србије, а тако ће бити и у будућности, баш као и када је реч о
косовском проблему“, рекла је
Матвијенкова.

Вучић у посети принцу Бин Заједу,
теме „Београд на води” и „Етихад”
АБУ ДАБИ

П

редседник Србије Александар Вучић боравио
је дводневној посети Абу
Дабију, где је разговарао са
шеиком Мохамедом бин Заједом ал Нахјаном о даљем
унапређењу односа двеју земаља и радовима на пројекту
„Београд на води”, а посетио
је и музејски град. Тема састанка били су заједнички
послови у области енергетике
и пољопривреде, могућности
инвестирања УАЕ у Србију,
као и наставак сарадње Србије и компаније „Етихад“
кроз националног авио-превозника „Ер Србију“.
Двојица саговорника сагласила су се да је успех реформи и будућност развоја двеју
земаља, пре свега, у убрзаном развоју и унапређењу
образовног система. Шеик

Председник Вучић и шеик
Мохамед бин Зајед ал Нахјан
Мохамед бин Зајед понудио
је Вучићу помоћ у размени
добрих пракси из образо-

Македонија у Србији има искреног пријатеља

П

Са премијером Умароом Сисоко Ембалоом
Македноски премијер поклонио је
председнику Србије дрес ФК „Вардар“

Т

оком сусрета са македонским
премијером
Зораном Заевом у Београду, председник Србије
Александар Вучић поручио је
да Македонија у Србији има
искреног пријатеља, чија се
опредељеност за добре односе и унапређење сарадње не
доводи у питање.
Вучић је исказао подршку
Србије Македонији на европском путу и истакао да је Србија изабрала војну неутрал-

ност, а Македонија чланство
у НАТО, али да је неопходно
да свака земља поштује избор
оне друге.
Председник Вучић и премијер Заев су разговарали
о развоју билатералних односа, ситуацији у региону и
европском путу, који је опредељење обеју земаља. Српски председник указао је на
то да би највећи интерес за
обе земље требало да буде
стабилност у региону, као и

то да је Србија отворена за
све иницијативе које томе
доприносе. Посебно је истакао потребу бољег инфраструктурног повезивања, као
и повећања економске сарадње и трговинске размене.
Премијер Заев рекао је да
две стране треба да искористе све могућности да трговинска размена достигне милијарду евра, а предложио је
да царинска процедура обављена у једној земљи важи и

у другој, што би смањило колоне и убрзало проток људи и
робе. Премијер Заев је предложио и заједнички наступ
грађевинских компанија обеју
земаља на трећем тржишту,
али и њихову сарадњу на
заједничким инфраструктурним пројектима. Изразио је и
спремност за трансфер знања
из области дигитализације, у
којој Србија предњачи, као и
искуства из процеса евроинтеграција.

Б

вног система Емирата, који
су познати по огромним улагањима у образовни систем,

посебно у области
високошколског образовања. Састанку
су, поред званичника
УАЕ, присуствовали
и директор „Игл хилса“, Мохамед Алабар, као и чланови
делегације у пратњи
председника Србије.
Иначе, председник Вучић, заједно
са многим светским
званицама, посетио
је и музеј „Лувр Абу
Даби“. Овај музеј
посетили су и бахреински престолонаследник Салман
бин Хамад ал Калифа, шпански краљ
Хуан Карлос, принц
Ендру и принцеза
Беатрис, војвода и
војвоткиња од Јорка,
и бивша председница Ирске
Мери Мекализ.

Гвинеји Бисао увек
отворена врата

редседник Србије Александар Вучић састао се са премијером Гвинеје Бисао Умароом Сисоко Ембалоом,
са којим је разговарао о односима две
земље, потреби унапређења економске
сарадње и регионалним питањима. Вучић је истакао да је Србија поносна на
историју односа који датирају још из
времена СФРЈ и нагласио да је неопходно радити на унапређењу односа у свим
областима.
„Врата Србије су вам увек отворена и

бићемо вам на располагању“, нагласио је
председник Вучић, и додао да економска
сарадња није развијена и да заостаје за
потребама и потенцијалима обе земље.
Он је истакао да су некада југословенске
компаније биле веома активне у Гвинеји
Бисао и да је Србија данас спремна на
поновно успостављање пословних веза
и јачање трговинске размене. Двојица
саговорника разговарали су и о Косову
и Метохији и очувању интегритета Републике Србије.

Остајемо војно неутрални

ригадни генерал Чезар Маринели, шеф Војне канцеларије НАТО-а за везу, био је
гост председника Александра
Вучића који је поновио да Србија остаје војно неутрална и
да неће улазити у било какве
војне савезе.
„Као независна и суверена
држава, Србија ће сарађивати са различитим савезима
и државама, укључујући и
одржавање добрих односа са

Северноатлантском
алијансом, са циљем очувања мира,
безбедности и стабилности у
региону“, рекао је председник
Србије.
Председник Вучић и генерал Маринели размотрили су
низ конкретних активности
и могућности које треба да
допринесу бољем разумевању
Србије и НАТО-а, као и даљој
конкретизацији сарадње у
различитим областима.

Вучић и Маринели
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БЕОГРАД НА ВОДИ
Александар Јовичић,
члан Председништва СНС

Председник Србије,
Александар Вучић,
и градоначелник
Београда, Синиша Мали,
обишли су највеће
градилиште у нашој земљи

Више од 1.000
градилишта
у Београду

Председник Александар Вучић и градоначелник Синиша Мали

Почела градња највећег
тржног центра у региону
„БВ галерија” на
300.000 квадрата
„БВ галерија“ биће
једна од централних тачака пројекта „Београд
на води“ и простираће
се на површини већој
од 300.000 квадратних
метара, а ту је укључена
и површина од 143.000
квадрата и 93.000 квадрата, намењених за издавање. Тржни центар
имаће и 3.700 паркинг

места. Отварање „БВ
галерије“ предвиђено
је за 2020. годину, када
ће бити завршена и прва
фаза пројекта „Београд
на води“, а осим тржног
центра, та фаза обухвата и “BW residences”,
“BW vistu”, “BW park
view”, као и “St. Ridges
Beograd”, смештен у
кули Београд.

П

редседник Србије, Александар Вучић, обишао је градилиште у оквиру
„Београда на води“, где су
22. септембра почели радови на изградњи конструкције „БВ галерије“, највећег
тржног центра у Србији и
региону, који ће бити завршен 2020. године.
Председник Вучић, током обиласка, изразио је
задовољство што више од
700 радника ради на овом
градилишту, додајући да

је прелепо видети оволики
број српских радника.
„Београд јесте град дизалица, а многи други
градови нису, што планирамо да променимо у будућности. Овде се гради
највећи трговински центар
на Балкану, који ће бити
три до четири пута већи од
„Делта ситија“ или „Ушћа“.
Иза тог центра креће изградња торња и куле, који
ће представљати симбол
Београда и Србије“, рекао
је Вучић.
Председник Србије ис-

НОВО ЛИЦЕ БЕОГРАДА

Славија, Булевар ослобођења и
Рузвелтова пуштени у саобраћај
После 180 дана од почетка првих радова, средином новембра пуштени су
у саобраћај Трг Славија, Булевар ослобођења, Рузвелтова улица и Улица Мије
Ковачевића.
„Трудили смо се да овај посао урадимо
у најкраћем могућем року. Реконструкција је урађена темељно и озбиљно,
промењене су све инсталације, додата
нова трака у Булевару ослобођења. Славија је урађена тако да је проходнија за
саобраћај и пешачки прелази више се не
налазе на самој раскрсници, а измештене су и аутобуске станице“, каже градски менаџер Горан Весић.
После Славије и Рузвелтове, предстоји
завршетак радова на Газели и на Бранковом мосту. Према најавама челника града,

око 10. децембра требало би за саобраћај
да буде пуштена још једна, пета трака на
Бранковом мосту, док ће комплетни радови бити готови на пролеће. Предстоји
реконструкција Трга републике, изградња
четири подземне гараже и комплетно
уређење Улице кнеза Милоша.

такао је да оваква градилишта доприносе расту
БДП-а и смањењу незапослености, а да ће већ крајем
марта људи моћи да се уселе у прве зграде на „Београду на води“, иако неки
говоре како зграде нестају
у води и пропадају.
„Изгледа да су неки лоше
спавали и лоше сањали“,
подвукао је председник Вучић, и изразио је уверење
да ће Београђани и грађани
Србије моћи да се поносе
оним што ће овде моћи да
виде.

На питање новинара да
прокоментарише спекулације о томе да је пројекат
„Београд на води“ у проблему и да су се инвеститори повукли, председник
Србије позвао је новинаре
да погледају колико радника ради и кажу му на неком
од следећих снимања да ли
су и где нашли већи број
радника.
„Не да није у проблему,
него су скоро све што су
ставили на продају, продали“, рекао је председник
Вучић.

УРАЂЕНО
Преполовљен дуг Београда
Завршен Пупинов мост
20.000 радних места
280 км водовода
550 км улица и путева
4 нова дома здравља
260 км топловода

Ч

лан Председништва
СНС, Александар
Јовичић,
изјавио
је да, иако су наши политички
противници
очигледно фаворити на
предстојећим изборима
за Београд, СНС остаје
при томе да се иде само
на изборе за Скупштину
Града Београда. Јовичић
је на конференцији за новинаре рекао да ће СНС
пред грађане изаћи са реалним подацима и резултатима
у вођењу Београда у последње
3,5 године. У том смислу, Јовичић је нагласио да је дуг који
је оставила претходна власт у
Београду, на челу са Драганом
Ђиласом, а који је износио 1,2
милијарди евра – преполовљен.
Набројао је и да је сада у
Београду више од хиљаду градилишта а да је, када је СНС
преузела вођење града, тих
градилишта било свега 46.
Урађено је 280 километара
водовода, 260 топловода, 550
километара улица и путева,
четири нова дома здравља и
отворено нових 20.000 радних места, а завршена је изградња Пупиновог моста коју
није пратила ни једна афера,
за разлику од изградње моста
на Ади. Он је позвао Државну ревизорску институцију да

Јовичић
провери пословање свих београдских општина у последњих
пет, шест и више година, и види
где се и како трошио новац Београђана. Јовичић је на питање
како коментарише дешавања у
опозицији и међусобне свађе,
одговорио да то није питање
свађа већ кредибилитета, односно онога шта нуде грађанима - будућност или прошлост.
„Београђани су се уверили како су они некада водили
град, а како Београд сада напредује и развија се. Они који
су некада били председници
ГО ДС-а, Ђилас, Шапић, својевремено су куповали шпанске
трамваје који нису ни могли
да се возе свуда по Београду,
отимали новац грађана за бесмислене реплике Теразија, неупотребљиве подземне контејнере, прескупе реконструкције
улица које су сада у судским
процесима...“, рекао је Јовичић.

Без штампања рецепата, 2 милиона евра уштеде
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Н

абавком најсавременијег „Еџ ножа“,
који је комплетнија и савременија
верзија
„Сајбер
ножа“, за који је опредељено
око 800 милиона динара, и
са нових шест акцелератора у
Београду, Крагујевцу, Кладову
и Нишу, Србија добија заокружену причу у погледу лечења
онколошких пацијената, и то
по светским мерилима.
Овим речима министар здравља Златибор Лончар почиње
разговор за „СНС Информатор“ и објашњава да третман
на „Еџ ножу“ ни најбогатије
земље Европе не омогућавају
о трошку обавезног здравственог осигурања.
- Набавком оваквог апарата
значајно ће се побољшати квалитет радиотерапије, посебно
за пацијенте чији примарни тумор није већи од пет центиметара. Тренутно, лечење наших

и додатно унапреди државно
здравство, јер је то једина могућност да се свим грађанима
обезбеди адекватна здравствена услуга. Зато толико много
држава улаже у нове апарате,
нове болнице, нову медицинску опрему, али и у нове кадрове, јер нам сва улагања у
инфраструктуру неће вредети,
ако не будемо имали стручне
и обучене лекаре, медицинске
сестре, техничаре.
Када причамо о инфраструктури, колико је обновљено болничких центара,
болница и амбуланти, и
какви су даљи планови?
- Много смо урадили у протеклом периоду. Само ове године,
отворили смо нову ангио салу
као и две нове микрохируршке
сале у Ургентном центру КЦС.
Отворена су и нова Одељења
за ВТО у Крагујевцу и ГАК „Народни фронт“, ново Одељење
за трансплантацију кошта-

грађана на „Сајбер ножу“ у
другим државама обавља се
по минималној цени од 20.000
евра, што довољно указује
на вишеструки значај набавке „Еџ ножа“ и финансијске
уштеде за нашу државу.
Које су предности „Еџ
ножа“?
Најзначајније
предности „Еџ ножа“ су прецизније
зрачење самог тумора, уз поштеду здравог ткива, коју обични линеарни акцелератори
не могу постићи, пласирање
веће дневне дозе, што повећава ефикасност зрачења,
смањење броја болничких
дана за пет до шест пута, и
већи број пацијената који
могу бити третирани у току
једног дана са једнаком или
већом прецизношћу него што
то може да уради било који
други апарат.
Где ће пацијенти моћи да
се лече овом методом?
- „Еџ нож“ биће смештен
у кругу Клиничког центра
Србије, одмах до Центра
за „Гама нож“ и свакодневно ће
моћи да се зрачи до 30 пацијената. Мој циљ је да се одржи

не сржи у КЦС, набављен је
најсавременији апарат за МР
за Тиршову, нов модеран ЦТ
апарат, скенер за Специјалну болницу Свети Сава, али и
укупно 100 санитета, односно
покретних болница, подељено
је здравственим установама
широм Србије у протекле три
године. Прошле године започели смо кречење просторија
и санацију мокрих чворова у
здравственим установама, после неколико деценија, колико
нико није радио ништа слично,
и то је посао који ће се сваке
године континуирано обављати. Очекују се први пацијенти
у новом КЦ Ниш, почели су
радови на старој згради Тиршове, а очекују се и велике инвестиције у Ургентном центру,
ГАК „Народни фронт“, КБЦ
„Драгиша Мишовић“, КБЦ „Земун“... На путу смо да обезбедимо средства за набавку
дијагностичке и терапијске
опреме за све здравствене
установе у Србији. Сећате се
каква је ситуација била пре
само две године са линеарним акцелераторима? Сада је
у плану набавка још једног Пет

Колико је важно „е-здравство“? Шта је све урађено, а
шта је планирано?
- Циљ информатизације здравственог система Србије, односно
е-здравства, јесте да грађанима
омогући лакши приступ лекарима, а лекарима више квалитетнијег времена за рад са пацијентима. Мислим да смо на добром
путу то да остваримо, уз ИЗИС
и е-рецепт, следеће нас очекује
е-картон. ИЗИС обухвата 466
здравствених установа, регистровано је 75.680 корисника, а
месечно се у његовој бази регис-

Златибор Лончар,
министар здравља

Мој циљ:

листи су у овом року уписани
на све гране медицине, али
највише, у складу са системском политиком Министарства
здравља, на оне дефицитарне.
Министарство здравља опредељено је да омогућавањем
запошљавања, као и редовног
и квалитетног стручног усавршавања младих медицинских
стручњака,
обезбеђивањем
знатно квалитетнијих услова за
рад, уз нове објекте здравствених установа, савремену опрему и инструменте - здравстве-

трује близу 200.000 прегледа,
више стотина хиљада рецепата и
неколико десетина хиљада упута. Систем већ сада, годину и по
дана од увођења, функционише
сасвим коректно, почетни недостаци отклањани су у ходу и
веома смо задовољни. Е-рецепт
омогућава генерисање рецепата за хроничне болеснике за
период од шест месеци. То значи да хронични пацијент неће
морати, као до сада, да 12 пута
годишње одлази код лекара по
рецепте, већ само два пута. То је
и погодност за изабране лекаре,

смеју да буду на стубу срама
због неколицине неодговорних
појединаца. Формиран је Антикорупцијски тим који се бори
против корупције у здравству,
извршене су провере у одређеним установама, увид у медицинску документацију и протоколе, идентификовани поједини лекари и особље који су били
укључени у лечење пацијента
који је поднео пријаву… Посебан акценат стављен је и на
контролу листа чекања на хируршке интервенције и начин

јер увођењем е-рецепта имају на
располагању више времена да се
посвете пацијентима, а знатно
им се смањује административни
део посла. За првих десет дана
од увођења е-рецепта, систем
је имплементиран у 1.152 апотеке, прописано је 922.995 рецепата у 10 општина Београда, а
66.272 пацијената са хроничним
дијагнозама имају поновљене
рецепте. Ова динамика омогућује увезивање свих апотека
у Србији у првој половини следеће године. Иначе, годишње
се у Србији испише око 60 ми-

бру, чак 26.377. Дакле, у три
дана акције, прегледано је
више од 50.000 грађана широм Србије. Овако висок одзив
најбоља је потврда значаја ове
акције Министарства здравља.
Превенција заиста живот значи. Потврда тога је и чињеница да је за више од 1.000
грађана, који су обавили превентивни преглед у прве две
акције, утврђено да морају да
се ураде додатни прегледи и
анализе. Значи, ти људи, који
су били мотивисани да дођу

Нове болнице, најсавременији
апарати и врхунски лекари

скена и друге савремене опреме. Наставићемо да инсистирамо на политици запошљавања
и одобравања специјализација
у циљу стварања нових генерација лекара, јер ништа нам
неће вредети зграде, ако оне не
буду биле опремљене у складу
са захтевима 21. века, и уколико у њима не буде имао ко да
ради.
Колико Србија има услова за усавршавање и запошљавање младих лекара?
Да ли тако може да се заустави одлазак здравственог
кадра у иностранство?
- Услед одсуства добре,
одрживе и стратешки усмерене кадровске политике у
здравству, у периоду пре 2014.
године, наш здравствени систем доспео је у ситуацију да
специјалисте који одлазе у
пензију нема ко да замени.
Једноставно, специјализације
нису одобраване, није било
младих лекара специјалиста и
претио је колапс здравственог
система. Министарство здравља је 2014. године увело низ
измена у поступак одобравања
специјализација, промењени

су критеријуми за дошколовање лекара, укинут је ранији
изричити услов за специјализацију од две године стажа и
после дуге паузе, одобрене су
и волонтерске специјализације. Упоредо са тим, кренули
смо и да запошљавамо младе
здравствене раднике. Морам
рећи да је тадашњи премијер,
данас председник наше државе, Александар Вучић, имао
огромно разумевање за здравство и да је Владина Комисија
за давање сагласности за ново
запошљавање, од августа 2014.
до августа 2017. одобрила запошљавање 7.069 медицинских радника. Али ту нећемо
стати. До краја 2017. у плану
је расписивање конкурса за
још 1.777 медицинска радника,
од чега је 216 лекара. То укупно
чини цифру од 8.846 запослена медицинска радника за три
године. Иначе, од септембра
2014. до данас одобрено је
5.591 специјализација и за коју
годину можемо очекивати и
прилив нових, младих специјализаната у здравствени систем.
Овог септембра одобрено је
983 специјализација. Специја-

ни систем Србије заиста добије
нове генерације лекара, који ће
бити спремни да наследе, али
и превазиђу резултате наших
истакнутих лекара, доктора и
професора којима се поносимо.
Какви су резултати данас
у односу на претходне године по питању сузбијања
корупције у здравству?
- Познато је да сам, чим сам
преузео ресор, јавно прокламовао нулту толеранцију према корупцији и позвао свакога
ко се сусретне са било којом
врстом корупције у здравству
да се и мени лично обрати, а
да следе најстроже санкције
за сваког ко буде ухваћен у
кривичном делу корупције.
Чини ми се, а то потврђују и извештаји, да је корупција сада у
далеко мањем обиму него што
је била. Корупција увек и свуда, тако и у здравству, мора да
буде персонализована, да има
име и презиме, а не да буде
опште место и нешто чиме се
барата произвољно. Више од
99 одсто лекара и здравствених радника заиста ради свој
посао више него пожртвовано,
одговорно и марљиво и они не

заказивања операција, јер желимо да делујемо превентивно, да лоцирамо све проблеме
како бисмо предузели активности којима бисмо уклонили
узроке корупције. Уколико се
докаже да су пријаве основане
и да су лекари и медицинско
особље примали мито, остаће
без посла, у складу са Законом
о раду. Без дилеме.
Никада раније није постојала пракса бесплатних
превентивних прегледа у
Србији. Колико се здравствених установа прикључило пројекту и колико је
прегледа урађено? Какве
су реакције пацијената, да
ли они настављају лечење
када им се установи здравствени проблем?
- Наши грађани, некако по
традицији, мало са неверицом дочекали су најаву ових
превентивних прегледа, које
смо организовали у циљу
ране дијагностике и промоције превенције. Стога смо
прве недеље имали више од
6.000 грађана на прегледима,
у октобру их је било 17.000, а
трећег дана акције, у новем-

на ову акцију, добили су рану
дијагнозу и могућност да на
време почну лечење, са далеко
већим изгледима за излечење,
него да је болест одмакла и искомпликовала се. То је суштина. То је живот. Зато морам и
овог пута, у име Министарства
здравља, искрено да се захвалим свим здравственим радницима који су обављали прегледе на уложеном труду, а грађанима на подршци и стрпљењу.
Колико је држава до сада
помогла у лечењу деце
оболеле од ретких болести?
- Министарство здравља
посвећује посебну пажњу оболелима од одређених специфичних, ретких болести чије
је лечење доживотно и више
десетина пута скупље од лечења других осигураних лица.
Из године у годину издвајамо значајно већа средства за
ову намену. Ниједна држава
у свету није довољно богата да обезбеди све лекове, за
све болести, и за све грађане,
али свакако ћемо учинити све
да најугроженијим пацијентима обезбедимо адекватну те-

лиона рецепата, који се чувају
у архивама око пет година. То
значи да се у сваком тренутку
чува око 300 милиона рецепата. Претпоставка је и да ће се на
неопходном папиру, као и тонерима, за штампу толиког броја
рецепата, годишње штедети око
два милиона евра. Ето средстава
за нове, иновативне лекове. На
тај начин створени су услови за
формирање ординарне листе лекова пацијената, као основа за екартон. То је следећи корак, који
ће заокружити имплементацију
е-здравства.

рапију. То значи да планирамо
да и у наредном буџету предложимо више пара за ову намену и верујем да ћемо наићи на
разумевање Министарства финансија. Средства за ове намене су у буџету за 2017. годину
повећана за 55 одсто у односу
на 2016. годину, и планирана су
у износу од 1.100.000.000 динара. Иначе, ретке болести су у
буџету биле препознате тек
2012. године, када је издвојено 130 милиона динара, 2013.
године је била обезбеђена иста
сума, 2014. године 260 милиона, 2015. године 335 милиона,
а 2016. године 600 милиона.
Гледајући на претходне
резултате Вашег рада, на
шта сте најпоноснији до
сада?
- Поносан сам што тим на
чијем сам челу заиста континуирано, максимално посвећено и изузетно одговорно
даноноћно ради на успостављању бржег, ефикаснијег и
квалитетнијег здравственог
система у Србији, који ће, сигуран сам, бити убедљиво најбољи међу земљама региона у
наредних неколико година.
Много је добрих, великих
ствари урађено, али мислим
да смо сада негде на пола пута
од остварења циља. Имаћемо
ускоро третмане на најсавременијем „Еџ ножу“ о трошку
основног здравственог осигурања, довољно радиотерапијских апарата у складу са европским стандардом о броју
грађана по апарату за зрачење
и укинуте листе чекања на
зрачну терапију, најсавременији КЦ у овом делу Европе... Поред наставка изградње
нових
и
реконструкције
постојећих здравствених објеката, набавке нове медицинске
опреме и апарата, наставиће
се и политика кадровског оснаживања здравственог система, запошљавањем младих медицинских радника и одобравањем специјализација. Ето, то
ме чини поносним.
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НАРОДНА БАНКА

2,1 милијарда евра
директних страних
инвестиција
Нова процена Народне банке
Србије је да ће стране директне инвестиције у Србији ове
године износити 2,1 милијарду евра, док је раније прогнозиран прилив од 1,7 милијарди
евра. Гувернер Јоргованка Та-

баковић истакла је да је Србија имала велики напредак
на међународним листама о
условима пословања, чему је
допринела и НБС монетраном
политком којом се обезбеђује
ниска и стабилна инфлација

Донација Свекинеског
народног конгреса
и стварају услови за побољшање рејтинга земље и повољније задуживање. По речима
гувернерке, инфлација ће ове
године бити у границама циља
од три одсто, са одступањем
плус или минус 1,5 одсто. Навела је да је ниво проблематичних кредита знатно смањен, на

12,2 одсто што је најмање за
девет година. „У складу с тим,
у 2018. и 2019. очекујемо убрзање економског раста на око
3,5 одсто а у средњем року на
око четири одсто. Очекујемо
раст запослености и животног
стандарда“, рекла је Табаковић.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
Возила и опрема за
граничну полицију
Министар Небојша Стефановић и амбасадорка Републике Чешке у Србији, Ивана
Хлавсова, обишли су гранични
прелаз Сремска Рача, где је Управи граничне полиције уручена донација Чешке, у опреми и возилима, вредна 725.000
евра. Припадници Управе граничне полиције упознали су
Стефановића и Хлавсову са
карактеристикама донираних
возила, међу којима су десет
патролних возила „голф 7“,
два цивилна возила „шкода
суперб“ и три комби возила
„транспортер Т6“. „Чешка од
2015. године помаже Србији

у борби
против
ирегуларних
миграција и то је једна од првих држава којa је конкретно
реаговала и помогла. Овa донацијa допринеће јачању капацитетa граничне полиције и
додатно помоћи да се ефикасно изборимо са миграторним
таласом, али и да успeшније
контролишемо нашу државну
границу“, рекао је Стефановић. Министар је најавио и да
ће МУП до краја децембра набавити нове униформе за припаднике граничне полиције.

Изречено преко 6.000 хитних
мера због насиља у породици
Уочи Међународног дана
борбе против насиља над
женама, министарка Нела
Кубуровић обишла је, са градоначелником Крагујевца Радомиром Николићем, Цeнтaр
зa рaзвoj услугa сoциjaлнe
зaштитe „Кнeгињa Љубицa“ и
у oквиру њега Сигурну кућу.
Министарка је, том приликом, подсетила да је 1. јуна
почела примена новог Закона о спречавању насиља
у породици и да статистика
указује на добру и успешну
имплементацију тог закона,
који није само мртво слово на папиру. „За првих пет

месеци
примене
Закона размотрено је преко 17.000
случајева насиља у
породици и изречено преко 6.000
хитних мера“, истакла је Кубуровић, и указала да
је
успoстaвљeнa
дoбрa сaрaдњa измeђу oргaнa кojи
примeњу
Зaкoн,
те да је то добар пример
како држава нa систeмски
нaчин мoжe дa сe суoчи сa
прoблeмoм насиља у породици.

ЗДРАВСТВО

САОБРАЋАЈ, ГРАЂЕВИНА И ИНФРАСТРУКТУРА

Борба против беле куге

Пројекти са Европском
инвестиционом банком

Обилазећи ново
Одељење за вантелесну оплодњу,
министар Златибор
Лончар
истакао
је да изградњом
с а в р е м е н и х
Одељења за ВТО,
Министарство
здравља настоји да
услуга
биомедицински потпомогнуте оплодње буде што доступнија за све парове којима је неопходна. „У Србији
више од 400.000 парова има
проблем са стерилитетом,
а учесталост неплодности
бележи тенденцију раста.

Померили смо старосну границу за укључивање у програм вантелесне оплодње
са 40 на 42 године живота, а број бесплатних покушаја повећали са два на три
покушаја, о трошку државе.
Донели смо и нов Закон о
биомедицински потпомогнутој оплодњи, који предвиђа формирање банке репродуктивних ћелија, ткива
и ембриона. То су системске
мере које смо донели у циљу
повећања броја и процента
успешности обављених поступака вештачке оплодње,
односно спречавања „беле
куге“, каже Лончар.

ту Кине и председнику Џангу Деђијангу,
који је приликом недавне посете Србији
најавио ову значајну донацију. Овакви гестови још један су доказ челичног пријатељства, које негују две државе. Предсеник Џанг је велики пријатељ Србије и
нашег народа, који је и сам рекао да, иако
смо географски удаљени, градимо велико пријатељство“, рекла је председница
Скупштине Србије, и истакла да је понос-

на на пријатељство Србије и Кине, као и
то да ће се Србија трудити да на исти начин узврати кинеским пријатељима.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
ПРАВДА

ПОЛИЦИЈА

Донација Свекинеског народног конгреса НР Кине Парламенту Србије у виду
техничке опреме стигла је у Народну
скупштину Републике Србије, а председница Парламента, Маја Гојковић, захвалила се Свекинеском народном конгресу и
његовом председнику Џангу Деђијангу на
вредном поклону, који ће у великој мери
унапредити и модернизовати рад Парламента. „Желим да се захвалим Парламен-

Министарка Зорана Михајловић обишла је, са делегацијом Европске инвестиционе банке, радове на изградњи моста преко Саве код
Остружнице, које финансира
ЕИБ, и најавила нове пројекте
са овом институцијом вредне скоро 500 милиона евра.
„Влада Србије има дугогодишњу сарадњу са ЕИБ-ом
на изградњи друмске и железничке
инфраструктуре.
Наредне године очекујемо
да добијемо нови мост преко Саве, код Остружнице, а
увелико се припремамо и за

реализацију нових
пројеката.
Очекује се да уговор
за пројекат модернизације и електрификације пруге
Ниш-Димитровград
и изградњу обилазне пруге око Ниша, вредан
око 250 милиона евра, буде
потписан у децембру. Нови
пројекат је и „ауто-пут мира“
Ниш-Мердаре-Приштина, где
ће 212 милиона евра бити инвестирано у изградњу прве
деонице тог пута, од Ниша до
Плочника.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПОЉОПРИВРЕДА

Нада за оживљавање
производње трактора
Министар Бранислав Недимовић предводио је српску
делегацију на Светском сајму
хране у Индији и са највишим
званичницима и привредницима Индије разговарао о даљем
унапређењу сарадње две
земље у области пољопривреде и оживљавању производње
трактора у Србији. Србија је
међу 15 земаља које је Индија
позвала да учествују на једној
од највећих манифестација
овакве врсте. Министар Не-

димовић
срео се са
премијером Индије
Нарендром Модијем, са министром
пољопривреде Радха Мохан
Сингхом и министарком за
прехрамбену индустрију Харсимрат Каур Бадал, као и са
највећим произвођачима трактора у свету – представницима
компанија
„Амалгамејшн“,
„Махиндра“ и „Соналике“.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Подршка Француске Србији
на путу ка ЕУ
Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са сенатором
и чланом Одбора за спољне
послове, одбрану и оружане
снаге Сената Француске Оливијеом Кадиком. Министарка
се захвалила Оливијеу Кадику
на подршци коју Србија добија
од Француске на путу ка чланству у ЕУ. Истакла је да ће Србија остати поуздан и кредибилан партнер Европске уније
и да ће активно учествовати
у решавању свих проблема са
којима се она суочава. Јадранка Јоксимовић нагласила је да је чланство у ЕУ стратешки
интерес Србије и
да су европске интеграције најбољи
механизам
њеног
свеукупног развоја

и указала да се наша држава
залаже за принцип по коме
појединачни резултати сваке
земље кандидата утичу на брзину приступања ЕУ. „За Србију је сарадња кључни услов
стабилности, мира, развоја и
напретка региона, а потребно
је да и остали прихвате таква начела и конкретним поступцима потврде таква опредељења“, рекла је министарка.

ПРИВРЕДА

Заштита права детета
Министар Зоран Ђорђевић и
градоначелник Београда Синиша Мали обишли су Центар за
заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској и, поводом
Светског дана детета, поделили
играчке деци. Министар Ђорђевић рекао је да је један од приоритета Републике Србије брига
о деци и да ће Министарство
на чијем је челу континуирано
предузимати активности како
би сва права детета у пуној
мери била заштићена. „Заједничким снагама Министарства

и Града трудићемо
се да деци обезбедимо све што им је
неопходно за лепше
одрастање“, рекао је
Ђорђевић, и подсетио на сарадњу са
турском амбасадом
и потписан протокол
између Министарства и Турске агенције за развој и координацију,
који подразумева изградњу
новог Материнског дома у Звечанској.

КиМ

Традиоционално
пријатељство са Кином
Директор Канцеларије за
КиМ, Марко Ђурић, састао се са
амбасадором НР Кине Ли Манчангом и захвалио му се на подршци коју је Кина пружила Србији
приликом покушаја самопроглашеног Косова да се инфилтрира
у међународне организације попут Унеска и Интерпола. „Ценимо принципијелну подршку Кине
територијалном интегритету и
суверенитету Србије. Србија, са
своје стране, доследно подржава политику „једне Кине“,

истакао је Ђурић.
Саговорници су се
сложили да су односи српског и кинеског
народа традиционално пријатељски и испуњени поштовањем. Директор
Канцеларије за КиМ констатовао је да су политички односи
Србије и Кине све бољи, да нема
отворених питања, те да је посебно значајно да квалитет тих
односа буде преточен и у сферу
економије.

Приватизација „Галенике”

Министар Горан Кнежевић и представник
компаније „Елиус“ из Луксембурга, Хорхе
Коста де Силва, потписали су уговор о продаји
капитала српске фармацеутске компаније „Галеника“. „Интерес Србије је да људи раде, да
примају плате и да се уплаћују порези и доприноси, а ваш је да проширите тржиште и убирете
профит. Једни другима ћемо у томе помоћи“,

рекао је Кнежевић. Министар је подсетио да је
за Владу Србије важно да „Галенику“
приватизује озбиљан инвеститор који
ће наставити производњу, и зато је
један од услова у позиву био да компанија буде из бранше и да има више
од 300 милиона евра промета у претходним годинама.
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ИНТЕРВЈУ: Александра Томић, народна посланица

ВЕСТИ

Желимо да постанемо друштво знања и иновација

П

редседник Александар Вучић недавно је рекао да
је Србија у првих
осам месеци ове
године имала 1,6 милијарди
евра страних директних инвестиција, што је 8,3 одсто више
него претходне године, а да
смо у 2016. имали више него
сви остали на Западном Балкану заједно. Народну посланицу, председницу скупштинског
Одбора за буџет, финансије
и контролу трошења јавних
средстава и потпредседницу
Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и
енергетику, Александру Томић,
питамо чему се дугује овакав
импресиван успех и да ли процењује да ће се тренд раста
наставити?
- Резултати економске политике Републике Србије леже
у чињеници да је председник
Александар Вучић водио одговорну, рационалну и разумну
спољну и унутрашњу политику, када су у питању економске
реформе и фискална консолидација јавних финансија. Како
је 2016. постала прекретница у
резултатима које је Србија дочекала да преокрене спиралу
јавног дуга, смањи дефицит,
раст изведе са стабилним девизним курсом динара и стабилном инфлацијом и повећа
извоз, инвеститори су, поред
добрих пословних услова, препознали Србију као стабилну и
безбедну земљу за отварање
нових фабрика и радних места. Добијамо признања свих
међународних финансијских
институција (ММФ, Светске
банке, ОЕЦД, ЕИБ, ЕБРД...)
за посвећен и мукотрпан рад
Александра Вучића на месту
премијера Републике Србије,
али и мишљење грађана Србије
који су оваквој политици на
председничким изборима дали
подршку од 56 одсто. Овакав
тренд ће се наставити, иако
у следећој години имамо низ
процеса које треба завршити.
Недавно сте указали на
тесну везу између предузетништва и образовања,
као и важност окретања
младих ка приватном
сектору. Када очекујете
прве резултате програма дуалног образовања и

уопште развијања предузетничког духа код младих?
- Данас имамо закон, као један модел дуалног образовања
прихватљив за српско друштво,
прихватљив за Србију, као и
повезивање просвете и науке
са привредом на начин који
одговара тржишту рада Републике Србије, и повезивање
са нашим фабрикама које се
отварају уз помоћ Владе РС.
Млади су почели да се окрећу
приватном сектору и приватној иницијативи. Захваљујући
економским реформама које су
провели Александар Вучић и
СНС, промени инвестиционог
амбијента, отварању фабрика,
развоју ИТ сектора, бржој дигитализацији друштва, долази
до промене свести код младих
да би пре тражили посао код
приватних, домаћих и страних компанија, него у јавном
сектору. Ове године, на почетку програма дуалног образовања, ученици из 60 школа
сарађиваће сa 127 компанија.
Процењује се да ће програмом
бити обухваћено око 70.000
ученика који ће, уколико желе,
стећи вештине и знања којих
данас нема на тржишту рада
или су дефицитарне. То не значи да морају да остану у тим
компанијама, како је нама из
СНС-а спочитавала опозиција,
која ништа није урадила за те
младе људе током 12 година
своје владавине. Ако желе да
остану у фирмама, моћи ће
да раде, а уколико желе да се
даље школују, полагаће велику матуру ради уписа на престижне универзитете у земљи и
иностранству. Прве резултате
имаћемо прилике да видимо
за две године након завршетка школске године. Морамо
спремни да дочекамо четврту индустријску револуцију,
која је већ започела. Хватање
корака са њом подразумева и
промену система образовања
у нашој земљи. Потребно је да
прихватамо добру праксу развијених држава и променимо
се, како бисмо задржали овде
своју децу. Желимо да друштво
засновано на инвестицијама,
дигитализацијом преведемо у
друштво знања и иновација.
На које све начине држава подржава микро, мала

градњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију или куповину пословног
простора, куповину производне опреме, нове или старе
до пет година, као и софтвере

њихове
конкурентности.
Наравно,увек има простора за
унапређење система, што ће
бити део предлога буџета Републике Србије за 2018. годину (нпр. смањење беспотреб-

Надзор над трошењем
пара из државне касе
Колико Одбор за привреду, регионални развој,
трговину, туризам и енергетику и Одбор за буџет,
финансије и контролу
трошења јавних средстава Народне скупштине доприносе стварању
бољег амбијента за инвестиције и стабилне финансије Републике Србије?

и средња предузећа у Србији, и да ли ту има простора за унапређење?
- С обзиром да смо се, као
држава, определили за европске интеграције и дубоко загазили у преговоре
(финансијска контрола - 32,
јавне набавке - 5, припрема
за конкурентност и државну
помоћ - 8 и пратеће директиве), морали смо да покажемо
спремност за промене. Држава је законским и подзаконским актима отворила многе
моделе подршке за микро,
мала и средња предузећа. На
пример, за привредне субјекте које запосле више од два три незапослена лица, отвара
се могућност подршке државе
са 75 одсто пореза на терет
сваког новозапосленог лица,
као и бесповратна средства за
запошљавање са евиденције
НСЗ за порезе и доприносе у
износу од 180.000 динара једнократно код новоотворених
микро, малих, средњих привредних субјеката. Морамо да
се навикавамо на нова правила, али и да изналазимо нова

решења за државну подршку
привреди.
Како подићи конкурентност на међународном тржишту?
- Улагање у нову опрему предуслов је за подизање наше
конкурентности на међународном тржишту. Зато је Влада
РС наставила подршку привредницима у 2017. за ширење
пословања, инвестиције у производњу и унапређење технолошких процеса кроз програме
„Година предузетништва“ и,
преко Министарства привреде, упутила је у јануару 2017.
јавни позив за микро, мала и
средња предузећа за доделу
бесповратне помоћи за ширење пословања, инвестиције
у производњу и унапређење
технолошких процеса, за шта је
опредељено 600 милиона динара бесповратних средстава и
2,4 милијарде динара кредитних средстава Фонда за развој
Србије.
За шта се могу употребити
та средства?
- Средства подразумевају
реализацију Програма за из-

- Ова два одбора кључна
су за законодавне активности, али и за контролну
улогу у раду надлежних
министарстава.
Поред
усвајања
преговарачких позиција поглавља
20 – Предузетништво и
индустријска
политика,
29 – Царинска унија, 30 Економски односи са иностранством, 9 – Финансијске услуге, 33- Финансијска
и буџетска питања, одбори
су имали обавезе да прикажу резултате економске политике делегацијама
посланика руске Думе,
Дома лордова Уједињеног
Краљевства, али и Парламента Ирана. Први пут су
представници међународних институција (ММФ-а,
Светске банке, Скупштине
локалних самоуправа Савета Европе, Сигме), као
и посланици Одбора за
буџет Европског парламента, иницирали састанке
са посланицима нашег Одбора за буџет, финансије и
контролу трошења јавних
средстава, на задовољство
свих страна. Наставили
смо пројекат са УНДП, у
вези са порталом за надзор над јавним финансијама, који је у трећој, од
дванаест фаза, као и рад
са Парламентарном буџети друга нематеријална улагања. Програмом се смањују
ризици финансирања развоја малих и средњих предузећа и утиче на повећање

ском канцеларијом, која је
пројекат Вестминстерске
фондације.
- Посебан део активности односио се на учешће
Одбора у Програму економских реформи са Министарством
финансија,
где је Програм управљања
јавним финансијама усвојила Влада РС, као и Акциони
план, по коме су у мерама
18,19 - за екстерни надзор
одређени ДРИ и Одбор за
буџет, финансије и контролу трошења јавних средстава. Задатак да у овој години
одржи „јавно извештавање“
од стране ДРИ о поднетих
170 извештаја НСРС о готово свим буџетским корисницима, Одбор је успешно
урадио на седници у Новом
Саду, као граду који има
најсређеније
финансије,
од четири велика центра у
Србији. Ово ће бити део извештаја о напретку Србије
ка ЕУ за 2017. годину.
- Бавили смо се и радом
неформалних посланичких
група и то парламентарног Форума за енергетску
политику Србије и новоформиране Фокус групе за
циљеве одрживог развоја
УН Агенда 2030. Представници Енергетског форума
били су у посети Парламенту Баденвиртемберг и
Министарству за енергетику и животну средину у
Штутгарту, и у разговорима са њиховим посланицима имали смо прилике да
видимо како Србију види
најразвијенија регија у Немачкој - као земљу на чијем
је челу храбар државник
који је спровео најтеже
мере у спољној и унутрашњој политици.
них накнада и трошкова код
пореза на зараде и смањење
пореске стопе на порезе на
зараде за новоотворене привредне субјекте).

Дубравка Филиповски
постала посланица СНС
Дубравка Филиповски, бивша посланица Нове Србије,
приступила је Српској напредној странци. Народни посланик Владимир Орлић, заменик
шефа Послничке групе СНС,
рекао је, на конференцији
за новинаре, да је Филипов-

да и званично приступи СНС,
због тога што је изабрана на
листи „Александар Вучић - Србија побеђује“ и јер је претходних година заступала политичке ставове и интересе које
дели владајућа коалиција.
„За мене је СНС гарант по-

Конференција за новинаре Посланичке групе СНС
ски изабрана за народног
посланика са изборне листе
„Александар Вучић - Србија
побеђује“ и да је међу најактивнијим посланицима у овом
скупштинском сазиву.
„Заједничким
снагама
наставићемо да заступамо
политику захваљујући којој
смо постали народни посланици, а Дубравка Филиповски
је пример политичке принципијелности, озбиљног и одговорног односа према држави
и друштву“, поручио је Орлић.
Народна посланица Филиповски навела је да је одлучила

литичке и економске стабилности у Србији, гарант очувања националних интереса
Србије и спровођења реформи.
Претходних година СНС је
подела највећи терет. Донете
су тешке одлуке, које су увек
биле у интересу грађана Србије, а председник Александар
Вучић је домаћој и међународној јавности увек говорио само
истину. Желим да заједнички
наставимо да се боримо да
Србија више никада не буде
егзистенцијално угрожена, као
што је била 2012. године“, нагласила је Филиповски.

Семинар у Европском
парламенту
На семинару, у организацији Европског парламента
и Европске комисије, учествовала је народна посланица Милена Турк, иначе
потпредседница ОО СНС
Трстеник. Тема семинара

била је премошћавање јаза
између омладинске политике, учешћа младих и прламентараца у земљама Западног Балкана. Посланица
Турк, са још три колегинице, представљала је делегацију Народне скупштине, а
својим излагањем указала је
на то да Србија има велики
значај у региону, а посебно
кроз рад Владиних тела и
министарства, за успешно
оснаживање младих људи
у организацији цивилног
друштва. Милена Турк присуствовала је и Округлом
столу, као и седници Одбора за спољне послове ЕП.
Милена Турк

СНС
ПАНОРАМА
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1. Уб

Дарко Глишић и Младен Шарчевић са
ученицима генерације

Нове саобраћајнице
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5. Опово

Капитални пројекти

Асфалтирање улица широм Општине

Апсолутна победа
на изборима за МЗ
У Општини Уб, 5. новембра 2017. одржани су избори
по већинском систему за 14
месних заједница. Српска напредна странка освојила је све
мандате у МЗ Бањани (9 од
9), МЗ Брезовица (5 од 5), МЗ
Врело (9 од 9), МЗ Јошева (3

Потписивање уговора за пут
Опово-Дебељача у Новом Саду

од 3), МЗ Лончаник (3 од 3),
МЗ Новаци (5 од 5), МЗ Паљуви (5 од 5), МЗ Радљево (5 од
5), МЗ Слатина (3 од 3), МЗ
Совљак (9 од 9), МЗ Стубленица (6 од 6), МЗ Тулари (7
од 7), МЗ Црвена Јабука (5 од
5) и МЗ Чучуге (3 од 3).

У насељу Вашариште почела је градња две
нове саобраћајнице, једне поред нове зграде
Општинске управе, а друге паралелно са Улицом 1. маја. Додељене су сребрне кованице
„Знамените личности Србије“ ученицима генерације основних и средњих школа са подручја Школске управе Ваљево, а свечаности
је присуствовао министар Младен Шарчевић.

Обилазак ОШ „Милан Муњас“

Министар Шарчевић обишао је и Техничку
школу, Гимназију и ОШ „Милан Муњас“, и
похвално се изразио о њиховој уређености
и раду. Реконструисан је део саобраћајнице
од Кожуара према Туларима. Председник
Општине Уб, Дарко Глишић, који је обишао
завршне радове, обећао је да ће преостали
део пута кроз Туларе бити саниран следеће

2. Панчево
Посета средњошколаца Градској управи
Полагањем венаца на спомен обележја народним херојима и на
споменик црвеноармејцима, обележен је Дан ослобођења града.
У оквиру обележавања Недеље локалне демократије, четрдесетак ђака, представници свих панчевачких средњих школа, посетили су Градску управу и упознали се са радом локалне администрације. Започета је прва фаза изградње Потамишког колектора. По препоруци Министарства здравља, настављена је акција
бесплатних превентивних прегледа на које су могли да дођу и
грађани без здравствених књижица. Општа болница придружила
се акцији други пут, а први пут су и у Дому здравља организовани гинеколошки прегледи. Удружење спортиста „Српска Спарта“
организовало је изузетно посећену трибину на тему борбе против наркоманије. Очекује нас отварање једне од три регионалне
канцеларије Националног савета Рома. Регионалним стамбеним
програмом за збрињавање избеглица и расељених са КиМ, биће
обезбеђено преко 50 породица са териоторије Панчева.

године. У Такову је асфалтирано нових 500
метара пута ка Црвеној Јабуци. Нових 500
метара асфалта добио је и врељански засеок
Липовица, као и пут ка Иверићу кроз Бањане. Започета је реконструкција атарског пута
у Мургашу, у дужини од 3,5 километра. Полицијска станица Уб добила је четири нова
аутомобила.

4. Чачак
Субвенције за пољопривреднике
Народни посланик
Марко
Парезановић разговарао је са
грађанима МЗ Љубић
кеј о досадашњем
раду градске власти
и проблемима у овој
МЗ. Активисти ГО
СНС Чачак делили су
„СНС Информатор“
и разговарали са суграђанима на шеталишту. Субвенција за
Нови трактор у Трнави
пољопривреду стигла
је и до села Трнава, у
тале пољопривреднике да конпољопривредно домаћинство
куришу за средства.
Стојић, што је подстицај и за ос-

3. Бачка Паланка
Завршен и бунар у Парагама
Вишегодишњи проблем водоснабдевања у Паргама успешно је решен
изградњом бунара. Директор ЈКП „Комуналпројект“, Александар Богуновић,
каже да је ова инвестиција започета
још 2008. године, а да је сада уграђен
уређај који елиминише метан из изворишта. „Из сопствених средстава из-

двојили смо око 500.000 динара како
бисмо бунар пустили у рад и поправили водоснабдевање у Парагама. Недавно је отворен бунар у Обровцу, а пре
тога у Силбашу. У сарадњи са Владом
АПВ, урадићемо бунаре и у Пивницама
и Бачкој Паланци“, каже Бранислав Шушница, председник Општине.

Боље водоснабдевање у Парагама
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Прослава страначке славе
Одржани су Октобарски дани, Тамбурица фест и традиционални Лудаја фест
са циљем афирмације
агротуризма.
Свечаним полагањем венаца,
представници локалне
самоуправе и СНС одали су почаст погинулим
родољубима у ослободилачким ратовима.
Потписан је нови капитални уговор, у вредности од око милијарду
динара, са пројектом
изградње локалног пута
Опово – Дебељача. За
ђаке прваке ОШ „Доситеј Обрадовић“ уприличена је позоришна
представа на којој су додељене школске торбе
које је донирала Влада
АП Војводине. Председник Општине, др
Зоран Тасић, потписао
је и Уговор о додели финансијских средстава за
израду пројектне документације за изградњу
саобраћајнице са пра-

тећим инсталацијама за
опремање радне зоне
у Сакулама. У препуној
сали Културног центра
одржан је састанак проширеног
Општинског
одбора СНС на којем су
гостовали председник
ИО СНС Дарко Глишић,
координатор СНС за
Јужни Банат Бранко Маловић и члан Главног одбора СНС Дарко Јовановић. Резањем славског
колача у просторијама
ОО, обележена је страначка слава Света Петка.
Након одржаних избора
за Савете МЗ, конституисани су савети и изабрани председници и заменици. Чланице Актива
жена представиле су се
на Етно базару, а Савет
за здравље организовао
је други састанак Радне
групе за израду стратегије јавног здравља. И
овог месеца додељена је
награда полицајцу месеца, а уручени су и пакети
за бебе.
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6. Лесковац
Свечаности поводом пет векова манастира у Јашуњи

Орден за градоначелника Цветановића
Акција превентивних лекарских прегледа, коју подржава Савет за здравство
ГО СНС Лесковац, спроведена је у МЗ
Центар, где је прегледано 110 особа. У
присуству великог броја гостију, чланова
и симпатизера СНС, обележена је страначка слава. У част пет векова постојања
манастира Светог Јована Претече у Јашуњи, одржано је више свечаности, а
гост Лесковца био је и патријарх српски
Иринеј који је служио литургију. Одр-

Млади Лесковчани у акцији поделе
„СНС Информатора“

жана је Свечана академија у Народном
позоришту, а затим и мултимедијални
спектакл испред ЛКЦ-а. У Народном музеју отворена је изложба и промовисана
је монографија „Пет векова јашуњског
манастира Светог Јована Претече“.
Патријарх Иринеј уручио је градоначелнику Лесковца, Горану Цветановићу, орден Светог Саве другог степена, а орденом Светог краља Милутина одликована
је Скупштина града Лесковца.
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7. Инђија

17. Медвеђа

Посета Миленка
Јованова

Сарадња са ГИЗ-ом

Обележавање страначке славе
Потпредседник Главног одбора СНС, Миленко Јованов,
у разговору са активистима ОО СНС Инђија

Повереништво ОО СНС Медвеђа обележило је крсну славу Странке, заједно
са великим бројем чланова и активиста, а
присутне је поздравио повереник др Небојша Арсић. Народни посланик Драган
Шормаз посетио је Општину Медвеђа и,
заједно са повереником Арсићем, обишао
Ловачко удружење. Председник Општине
присуствовао је Националном дијалогу
за запошљавање младих, а на састанку је
потписан меморандум између Општине и
ГИЗ-а и тиме се наставља сарадња. Удружење младих пчелара добило је субвенције у виду механизације.

11. Јагодина

Промоција здравог живота

Додела признања у области туризма
Потпредседник Главног одбора СНС,
Миленко Јованов, посетио је ОО СНС
Инђија, где је члановима и великом броју
омладинаца говорио о политици коју води
председник Александар Вучић – политици
отворених врата према свима у складу са
интересима Србије. Присутнима се обратио и Владимир Гак, председник Општине,
истичући да је, поред тога што је Општина

морала да плаћа дугове које је направила
претходна власт, у току реализација седам
инвестиција, а да још једна велика треба да
стигне из Јапана. Општини Инђија је на Бизнис конференцији „Туристичко тржиште Југоисточне Европе“, под покровитељством
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, додељено признање „Бренд
Лидер Авард 2017“ - за лидера у поста-

8. Ваљево
Реконструкција корита и обале Колубаре

вљању нових стандарда у конкурентности
туристичких садржаја. Чланице Уније жена
делиле су флајере и разговарале са грађанима о важности прегледа код превенције
карцинома дојке. У организацији МО Љуково, Савета МЗ и мештана, уређено је школско двориште, а на фудбалском стадиону
постављено је 100 столица које је донирала
Општина.

10. Алибунар

Отворен први ветропарк

Акција уређења
јавних површина
Подела „СНС Информатора“
Одржани су састанци Савета за информисање и Савета за
инфраструктуру на којима су
утврђене наредне активности.
Млади активисти ГО СНС делили су „СНС Информатор“ на
промотивном штанду у центру
града. Градоначелник др Слободан Гвозденовић обишао је
радове на реконструкцији корита и обале реке Колубаре,
оштећених у поплавама 2014.
године. Инвестицију вредну 4,2
милиона евра финансира Деле-

гација ЕУ у Србији. Планира се
и градња важне саобраћајнице,
која ће растеретити саобраћај
кроз центар. Први пут у историји Светског трофеја хармонике, који је одржан 67. пут у
француском граду Он ле Шато,
интониране су химне. Ваљевац
Алекса Мирковић, уз тонове
„Боже правде“, примио је победнички пехар у композиторској категорији, а по повратку
у Ваљево угостио га је градоначелник Гвозденовић.

Председник ОО СНС Алибунар, Предраг Белић, и повереници МО Владимировац уручили
су играчима ФК Владимировац
дресове и тренерке које су обезбедили чланови СНС из личних
средстава. Активисти МО Селеуш
организовали су велику јесењу
акцију уређења свог места. Чланови СНС прикупили су средства
и организовали бетонирање прилаза и постављање ограде око
Спортске хале у Банатском Карловцу. У Алибунару свечано је
пуштен у рад највећи ветропарк
у Србији - Малибунар, који се

9. Трстеник

Ускоро први кружни ток
Трстеник ускоро добија
први кружни ток на магистралном путу код улаза за Трстеник 2 ( Пејовац). Вредност
радова је око 17 милиона динара, а инвеститор је ЈП „Путеви Србије“. У просторијама

састоји од четири турбине укупног капацитета 8 MW. Општинска већница за образовање и
председница МО Локве, Адријана Сфера, покренула је иницијативу, а уз подршку председника
Предрага Белића, обезбеђени су
бесплатни часови енглеског језика за децу од петог до осмог разреда. Општина је издвојила 5,4
милиона динара за асфалтирање
улица у Добрици, а у сарадњи са
Секретаријатом за образовање,
прописе, управе и национаналне
мањине АПВ, обезбедила је 142
школске торбе за прваке.

У организацији ГО СНС Јагодина,
„Активније Србије“ и Скупштине града, одржан је јавни час вежбања и
промовисања здравог живота. Међу
учесницима јавног часа било је Јагодинаца свих узраста, од најмлађих
до пензионера, а акцији су се придружили Никола Радосављевић,
председник ГО СНС Јагодина, Зоран
Глигоријевић, директор Јагодинског
спортског савеза, као и одборници СГ
и директори јавних установа. Чланови
ГО СНС Јагодина обележили су страначку славу Свету Петку, у присуству
многобројних гостију из друштвено
политичког и културног живота града, а госте је поздравио први човек
јагодинских напредњака Никола Радосављевић.

12. Оџаци

Обележен Дан Општине
Напредњаци су организовали велику радну акцију у Лалићу.
Фондација Новака Ђоковића отворила је једанаесту Школицу живота у Дероњама. Средства прикупљена на хуманитарном дечијем
вашару уплаћена су Националном
удружењу родитеља деце оболеле
од рака. Средња техничка школа
добила је два најсавременија кабинета за мехатронику. Обележени
су Дан Општине, Дан ослобођења
и Дан колонизације полагањем
венца, отварањем изложбе слика,
свечаном седницом СО и доделом
Октобарских награда. У Земљорадничкој задрузи „Пољокоп“ пуштен
је у рад силос са сушаром, инвестиција вредна око 800.000 евра. Чланице Уније жена ОО обележиле су
Међународни дан борбе против
рака дојке. Председница Општине,
Латинка Васиљковић, разговарала
је са заменицом председника Националног савета Рома, Јеленом
Јовановић, о унапређењу положаја
ове националне мањине. Председник СО Оџаци, Горан Ђаковић, расписао је изборе за Савет МЗ Лалић.
Прослављена је страначка слава.
Наша суграђанка Николина Лемић
освојила је злато на Светском карате првенству у Мађарској. Одржан
је 28. Хаику фестивал.

13. Сокобања

ОО СНС Трстеник, др Жаклина Ристић организовала
је предавање „Хипертензија
као најчешће кардиоваскуларно обољење“, а организацију трибине помогле су
чланице Уније жена ОО.

Хуманитарни пакети
Активисти ОО СНС Сокобања
присуствовали су обележавању
девет година од оснивања Српске напредне странке на стадиону
„Ташмајдан“ у Београду, а обележили су и страначку славу Свету

Александар Ћирић у обиласку радова

18. Ћуприја
Промоција књиге

Јавни час вежбања и промоције
здравог живота

Петку. Чланови Савета за омладину ОО организовали су хуманитарну акцију и пакетима обрадовали социјално угрожене породице Митић и Николић из МО Врмџа.
У оквиру обележавања Дечије недеље, председник Општине Сокобања, Исидор Крстић, приредио је
пријем за малишане из ОШ „Митрополит Михајло“ и ПУ „Буцко“.

14. Жагубица

Обележена страначка слава
ОО СНС Жагубица традиционално је обележио страначку славу Свету Петку, коју су овога пута
спремили активисти из села Близнак, код Крепољина. Страначкој
слави, поред руководства и чланова ОО СНС Жагубица, присуствовали су и многобројни гости.

15. Велика Плана

Обнова инсталација у
Техничкој школи
Одржан је Мини сајам спорта,
који су посетили помоћник министра Дарко Удовичић, председник
Спортског савеза Србије Александар Шоштар и Дане Корица. Председник Општине, Игор Матковић,
потписао је уговор са Драганом Стевановићем, државним секретаром
Министарства привреде, којим су
обезбеђена средства за реконструк-

У организацији ОО СНС Ћуприја одржана
је промоција књиге „У служби отаџбине“, генерала Веселина Шљиванчанина. Промоцији
је присуствовао велики број Ћупричана, а сви
посетиоци добили су по један примерак књиге са посветом.

цију електроинсталација у Техничкој
школи „Никола Тесла“. Одржан је
први Етно сабор, уз подршку локалне
самоуправе. Потписани су уговори
са корисницима подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
Уз подршку Општине излагачима,
одржана је 35. Изложба говеда сименталске расе, оваца и коза. Потписани су уговори за куповину пет кућа
са окућницом за интерно расељена
лица. У ОШ „Радица Ранковић“ у
Лозовику организована је изложба

Још једна победа
на изборима за МЗ 
Oдржани су избори за чланове савета у МЗ Бресје, а листу
СНС подржало је 445 бирача, за
50 више него на председничким
изборима, када је својено 67
одсто подршке. СНС је у претходна два месеца освојила апсолутну власт и МЗ Трновче, Старо
Село, Доња Ливадица, Ракинац,
Друга МЗ у Великој Плани, Савановац, Крњево, Радовање, Купусина, Ново Село и Марковац.
радова Радомира Марковића Профе,
првог југословенског магистра космичке географије.

16. Голубац

Боље водоснабдевање
Током октобра приступило се пројекту решавања водоснабдевања
у МЗ Малешево и МЗ Кудреш. Општина Голубац определила је средства из буџета и најпре су завршени радови на бунарској бушотини,
а затим ја доведена струја и изграђена зграда водовода. Тренутно се
полаже нова цревна инсталација у Кудрешу и уграђују се водомери.

19. Суботица

Чишћење Келебијске шуме
Представници МО Келебија,
Уније жена СНС, волонтери ГО
Зелени Суботице, активисти и
грађани МЗ Келебија, учествовали
су у акцији прикупљана чврстог
отпада и укалањања дивљих депонија са излетишта Келебијска
шума. Сакупљено је око 50 џакова отпада и изравнато је десетак
локација у шуми, а логистичку
подршку пружило је ЈКП „Чистоћа
и зеленило“.

20. Свилајнац

Обележена страначка слава
ОО СНС Свилајнац свечано је
обележио славу Странке Свету
Петку, а свечано резање славског
колача обављено је у цркви Светог Николе у присуству чланова
Странке, симпатизера и гостију.

21. Тител

Посета терапеутској
заједници
Чланице Уније жена ОО СНС
Tител посетиле је терапеутску
заједницу „Земља живих“ у Вилову, штићенике који се одвикавају
од различитих врста зависности.
Председница Уније жена, са сарадницама, посетила је и ПУ „Плави чуперак“ и са запосленима разговарала о стварању још бољих
услова за најмлађе.

22. Владичин
Хан

Модерна асфалтна база
Крајем октобра пуштена је у рад
модерна еколошка асфалтна база,
власништво предузећа „Интеграл
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32. Кладово

23. Нови Сад

Ангажовање младих

Акције јесењег уређења

38. Књажевац

Енергетски ефикаснија
зграда Гимназије

Уређење дечијег игралишта

инжењеринг“ из Бања Луке, која је
лоцирана у МЗ Кржинце. Реч је о последњој речи модерне технологије,
а „Интеграл“ ће и након завршетка
изградње ауто-пута наставити са
радом и задржати 50-100 људи у
радном односу. Присутнима су се
обратили Митар Вуковић, заступник „Интеграла“, и Горан Младеновић, председник Општине.

24. Пожега

Две године рада
Поводом две године од преузимања одговорности за управљање
Општином, одржана је свечана се-

27. Пландиште

Обнова Дома у Старом Лецу
Потписан је Уговор између АП
Војводине, Дома за душевно оболела лица у Старом Лецу и Општине Пландиште, којим је локална
самоуправа овлашћена да спроведе, контролише и координира радове на реконструкцији Дома. Донација Покрајинског секретаријата у виду школских торби уручена
је ђацима првацима, а поклоне је
поделио председник Општине,
Јован Репац. Унија жена ОО СНС
одржала је манифестацију „Сунчана јесен живота“ и приредила дру-

25. Пирот
Чишћење око Градашничке реке
Савет за природне ресурсе, заштиту животне средине и одрживи
развој ГО СНС Пирот почео је са реализацијом пројекта „Сачувајмо
све што живот нам даје“. Циљ пројекта је да се укаже на важност
очувања животне средине, а Марјан Минчић, координатор Савета,
позвао је све суграђане да се придруже акцији. Прва фаза почела је
на локацији код Градашничке реке, где је прикупљено више џакова
смећа, а ускоро ће почети прављење мапе дивљих депонија.
дница ОО СНС Пожега, на којој су
сумирани резултати рада у корист
грађана.

26. Шабац
Гардероба за најугроженије
Поводом обележавања Светског
дана борбе против сиромаштва, омладина ГО СНС Шабац поделила је
социјално угроженим суграђанима
гардеробу и играчке које су активисти прикупили, а хуманитарна акција
одржана у ромском насељу Шумице.

жење са пензионерима. Поводом
славе Света Петка, у МЗ Банатски
Соколац организовано је такмичење у кувању гулаша. Уз подршку
ОО СНС Пландиште, на рибњаку
„Багер“ избушен је бунар и постављена је јавна расвета. Активисти
МО Велика Греда уредили су двориште зграде Дома пензионера
и Актива жена. Делегација ОО
присуствовала је обележавању годишњице СНС на Ташмајдану, а у
просторијама Странке обележена
је страначка слава.

уредили су плато испред МЗ, а чланови МО Футог
разговарали су са суграђанима на пулту на пијаци.
Активисти МО Петроварадин офарбали су мостић
преко Роковог потока. Дом здравља богатији је
за два ултразвучна апарата и за пет аутомобила.
Отворена је спортска хала у Петроварадину. Градоначелник Милош Вучевић одржао је састанак
са представницима ромске националне заједнице,
а за 30 избегличких породица уручио је помоћ за
куповину кућа. Вучевић је посетио ОШ „Краљ Милутин“ у Грачаници, где је поделио ученицима првог разреда „Прварице“ и бојанке, а у Бањалуци је
учествовао на Међународном конгресу словенских
земаља. У Каћу је обишао ОШ „Ђура Јакшић“, где
су обновом стечени услови за продужени боравак
деце, а у Сајлову радове на асфалтирању улица.

28. Житиште

Помоћ женама за покретање
сопственог бизниса
Настављена је подршка економском оснаживању жена путем јавног конкурса којим се
женама за покретање сопственог
бизниса помаже са три милиона
динара. У сарадњи са Кабинетом
министра без портфеља задуженим за демографију и популациону политику, обезбеђена су
средства за финансирање вантелесне оплодње, у износу од
300.000 динара, за три корисничка пара. КУД-ови и аматерске
драмске секције са територије
Општине Житиште помогнути су
са 1,1 милион динара. Одлуком
општинског Савета за безбедност саобраћаја, купљена су и
подељена седишта за сву прворођену децу у 2017. години.

29. Зрењанин

Разговор народних посланика са грађанима
Поштујући традицију и обичаје, у присуству великог броја
функционера,
коалиционих
партнера, грађана и званица,
свечано је обележена страначка слава у ГО СНС Зрењанин. У
просторијама Градске народне
библиотеке „Жарко Зрењанин“
одржана је трибина „ Сат са послаником“, коју је организовала
Канцеларија за комуникацију
народних посланика са грађанима, у оквиру које су посланици
СНС, Станислава Јаношевић и
Мирко Крлић, одговарали на питања грађана.

30. Аранђеловац

Обнова јавних објеката
Започела је реконструкција
зграде Основног суда, обнова
крова ОШ „Светолик Ранковић“ и
постављање пешачких стаза и тротоара у МЗ Прогореоци. У МЗ Орашац завршава се изградња дечијег
вртића. Очекује се почетак реконструкције спортске сале Техничке
школе „Милета Николић“ и обно-

31. Бачка
Топола
Адаптација
школе
У реконструкцију и адаптацију ОШ „Никола Тесла“
уложено је око 30 милиона динара, а средства су
добијена на конкурсу код
Канцеларије за управљање
јавним улагањима Владе РС.
Из Покрајинског секретаријата за омладину и спорт
обезбеђено је и 1,5 милиона
динара за пресвлачење асфалтом школског дворишта.

ва старе зграде ОШ „Милан Илић
Чича“. Завршава се санација цркве
брвнаре у МЗ Даросава. Отворен
је спортски терен реновиран по
најсавременијим
стандардима,
обновљен захваљујући донацији
компаније „Пештан“ и средствима Спортског центра у Аранђеловцу. Дечија недеља обележена
је маскенбалом на градском тргу.
Туристичка организација одржа-

Председник Општине Милан Ђокић обилази радове
Потписивање уговора за запошљавање
На иницијативу заменика
председника Општине Кладово, Драгана Новаковића, организован је састанак у просторијама Средње школе, где се са
ученицима Ђачког парламента
разговарало о њиховој будућности и ангажовању. Потписала је презентацију на 50. Сајму
туризма у Новом Саду. Угостили
смо пријатеље из Јужноморавске
регије, из Републике Чешке, који
су обишли знаменитости Аранђеловца и разговарали о економским
темама битним за повезивање две
регије. Одржана је едукативна
представа „Пажљивкова правила
у саобраћају“, у сарадњи са Агенцијом и Саветом за безбедност
саобраћаја. Настављена је акција
бесплатних превентивних прегледа у Дому здравља. Делегација
пољопривредника из братског
Птуја обишла је неколико великих пољопривредних газдинстава
у нашој Општини. У просторијама
ОО обележена је страначка слава.

ни су уговори за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих између
кандидата, послодаваца и
председника Општине Радисава Чучулановића и начелника
Општинске управе Јована Стингића.
нине, културној баштини. У прилог
томе говори чињеница да је Дане
банице ове године посетило више
од 25.000 туриста и да је остварен
приход од око 600.000 евра.

36. Љиг

Разговори са грађанима
Активисти ОО СНС Љиг организовали су штанд на којем су делили
„СНС Информатор“ и разговарали
са суграђанима. У сарадњи са Министарством здравља, организована је акција бесплатних лекарских прегледа у Дому здравља. У
пријатној атмосфери, у присуству
чланова ОО, одборника и пријатеља, ломљењем славског колача,
прославили смо славу СНС-а.

33. Ћићевац

Страначка слава
Као и сваке године, у просторијама ОО СНС Ћићевац прослављена је страначка слава Света
Петка, у присуству свештеника,
драгих гостију, чланова и симпатизера.

34. Бела Паланка

Програм развоја туризма
Општина Бела Паланка је друга општина у Србији која је израдила четворогодишњи Програм
развоја туризма, који се базира
на пољопривреди, заштићеним
добрима попут Старе и Суве пла-

37. Ковачица

Одећа и обућа за угрожене
Чланови ОО СНС Ковачица присуствовали су војној вежби у Батајници поводом Дана ослобођења
Београда, као и обележавању деветогодишњице Српске напредне
странке на Ташмајдану. Обележили смо и страначку славу Свету
Петку. Поред обнављања улица у
центру Ковачице, Црепаје, Уздина,
обнавља се и магистрални пут из
правца Ковачице према Панчеву. У
централној зони Ковачице руши се
стара и гради нова бензинска пумпа. ОО СНС Ковачица организовао
је акцију прикупљања одеће, обуће

35. Црна Трава

Асфалтирање пута
Почело је асфалтирање пута Градска - Касини, дужине око 1.500
метара. Завршен је пројекат унапређења енергетске ефикасности,
финансијски потпомогнут од стране европског „Прогреса“.

Радови у оквиру пројекта уређење интегрисаног градског језгра настављени су уређењем Кеја Димитрија Туцовића, а циљ нам
је да непрекидно потврђујемо епитет најлепше вароши у Србији.
Завршени су радови на
унапређењу енергетске
ефикасности на згради
Гимназије, замењена је
столарија, урађена је термоизолација таванског
простора и реконструкРеконструкција Трга
ција котларнице.
Димитрија Туцовића
и хране за социјално угрожене
становнике. Дом здравља организовао је бесплатне прегледе са све
суграђане у свим местима. У просторијама општинске библиотеке
одржана је презентација пројекта
„Дигитална Ковачица“. После 19
година, омладинска сала у склопу
Дома културе враћена је у власништво ове установе.

39. Шид

Акције уређења
Председник Општине Шид,
Предраг Вуковић, поводом обележавања Дечије недеље, организовао је пријем за децу. Управа за капитална улагања доделила је Општини Шид 13,5 милиона
динара за изградњу трафо-станице у Радној зони у Адашевцима. У Културно-образовном
центру обновљена је позорница.
Општину Шид посетио је координатор за безбедност Мисије
ОЕБС, Един Калач, а тим поводом
представљена је брошура са саветима за мигранте током боравка у Србији, коју су заједнички
направили OЕБС, Општина, ПС
Шид и Општинско повереништво
за избеглице и мигранте. Савет
за националне мањине и Правни
савет организовали су трибину
„Права националних мањина“.
Поводом Међународног дана
старих, чланице Уније жена посетиле су најстарије суграђане и
уручиле им поклоне. Активисти
МО Батровци обишли су старе
у овом селу и однели им поклон
пакете. Чланови МО Адашевци
уредили су простор око Дома
здравља, а чланови МО Јамена
офарбали ограде и поставили
клупе. Активисти из Моровића

и чланови Савета за екологију
офарбали су игралиште и засадили зимзелено дрвеће. Чланови МО Бачинци, МО Беркасово, МО Илинци и МО Гибарац
комплетно су уредили центре
својих села, а чланови МО Шид
2 простор око потока Шидина.
ОО СНС Шид организовао је
хуманитарни Спортски дан, а од
прикупљених средстава купљене
су лопте за школе у Моровићу и
Јамени. Чланови МО Кукујевци
фарбали су под у сали Дома културе. Унија жена, у сарадњи са
МО Моровић, одржала је предавање о самопрегледу дојки. Прославили смо славу Свету Петку.
Чланови Савета за националне
мањине и МО Шид 2 упознали су
припаднике ромске националне
мањине са пројектом смањења
сиромаштва. Чланови МО Шид 5
и Савета за националне мањине
уредили су простор око Словачког дома, а чланови МО Моловин
поделили су угроженим суграђанима хуманитарне пакете.

40. Лапово

Боља безбедност деце
у саобраћају
ЈП „Путеви Србије“ одобрило
је средства за саобраћајну сигнализацију у делу прометног пута
поред ОШ „Светозар Марковић“.
Радове је извело „ПЗП Крагујевац“
и донирало део грађевинских и
машинских радова који нису били
обухваћени пројектом. ГИК „1. мај“
донирао је бетонске цеви за одвод
атмосферске воде и уредио плато
испред школе. Укупна инвестиција је око три милиона динара, а
учешће Општине било је 100.000
динара.

Наставак на 25. страни

У организацији Савета за
безбедност ГО
СНС Нови Сад
одржана је још
једна трибина на тему вршњачког насиља. Активисти МО Сремска Каменица 2 офарбали су ограду на путу према Чардаку, док су активисти МО
Телеп, Омладински покрет 1 и 2, Центар 2 и Вера
Павловић уредили дечије игралиште. МО Центар 1
имао је акцију чишћења на игралишту на Београдском кеју и акцију поделе „СНС Информатора“,
док су активисти МО Бегеч уредили парк испред
Поштанске штедионице и кружног тока. Уређен је
и парк код Медицинске школе, захваљујући активистима МО 7. јули. Активисти МО Степановићево

Градоначелник Милош Вучевић са ђацима
Основне школе „Ђура Јакшић“ у Каћу
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

У

време док је био председник Владе Србије, Александар
Вучић
посетио је Белу Паланку, чиме је
постао први српски премијер
који је икада посетио ово мало
место на југу Србије, а здушно
се заложио и за довођење инвеститора у овај крај и отварање
нових радних места, снажно
подржавајући економски развој, останак младих и опстанак
становништва у овим крајевима.
Горана Миљковића, председника Општине Бела Паланка и председника Општинског
одбора СНС у овом месту, питамо колико за грађане југа Србије значи да виде да нису заборављени и да се неко брине
за њихову будућност?
- Белопаланачки крај познат је по вредним и паметним
људима, по људима који желе
да раде и живе од свог рада.
Они препознају и цене искрену
бригу других који се залажу да

Зграда фабрике „Трендтекс”

БЕЛА
ПАЛАНКА

ГОРАН МИЉКОВИЋ,
председник ОО СНС и
председник Општине
Бела Паланка

ника и студената, стипендирање
ученика и студената током целе
године, као и талентованих ученика. Спроводимо и друге мере
помоћи и улажемо у квалитетне
и стручне људе који ће једног
дана допринети развоју наше
Општине.
Колико дуго у Белој Паланци није отворена фабрика?
- У последњих 35 година није
отворена ниједна већа фабрика. Након седамдесетих и осамдесетих година када је Бела
Паланка била привредно јака,
транзиција и све оно у чему смо
се нашли допринело је томе да
Бела Паланка привредно осиромаши. Општина је остала без великог број радних места, преко
2.000, јер је велики део некадашње јаке индустрије уништен.
Шта у таквим условима
значи долазак инвеститора и посао за 250 људи у погону немачког произвођача
текстила „Трендтекс“?

исељавања младих и Бела Паланка ће постати, не само место
где људи остају да живе од свог
рада, већ и место у које ће људи
долазити због посла. Када добијете 520 радних биографија
заинтересованих
суграђана
који желе да раде у будућој
фабрици текстилне индустрије, јасно је да за све нас отварање фабрике значи велики
корак ка привредном опоравку
и даљем развоју Беле Паланке. За све пријављене за рад у
фабрици тренутно се спроводи
обука и након завршене обуке
биће извршена селекција од
стране компаније „Трендтекс“.
Грађани позитивно реагују на
чињеницу да ће се у Белој Паланци отворити фабрика и истичу велико задовољсто, јер то
значи могућност да реше своје
егзистенцијалне проблеме и
бољу будућност за децу и породице.
Да ли очекујете долазак

- Могу да изразим велико
задовољство и истакнем да је
Бела Паланка постала данас
једно велико градилиште. Захваљујући напорима председника Александра Вучића, добили
смо првог инвеститора који ће
отворити фабрику за производњу ХТЗ опреме. При крају
су радови на адаптацији хале
бивше фабрике „Фемид“, где
смо средства за куповину хале
обезбедили из буџета Општине, а средства за адаптацију
објекта добили смо од Владе
Републике Србије. Отварање
погона фабрике текстилне индустрије „Трендтекс“ представља за Белу Паланку највећи
капитални пројекат у последње три и по деценије због
могућности да отворимо нова
радна места и упослимо 250
наших суграђана. Успећемо да
вратимо веру људима да у Белој Паланци може пристојно да
се живи и да свој живот треба
да граде у свом родном месту.
Како су грађани реаговали
на долазак инвеститора?
Колико је било заинтересованих за запослење и обуку?
- Отварање нове фабрике не
значи само бољи живот за Белу
Паланку, већ и за цео округ и
југоисток Србије. Ово је велика
прилика да зауставимо тренд

још инвеститора? Да ли
преговарате још са неким?
- Оживљавање перспективних привредних капацитета и уређење индустријских
зона је основни приоритет
наше Општине. Локална самоуправа, заједно са председником
Александром Вучићем, чини све
што може да би страни инвеститори, али и домаћи, препознали
Белу Паланку као место у које
треба улагати. У настојању да
инвеститорима омогућимо све
услове за долазак, откупили
смо још један објекат површине 2.000 квадратних метара за
потенцијалну браунфилд инвестицију. Много смо улагали у опремање индустријских зона, јер
Бела Паланка заиста има веома
повољан стратешки положај за
улагање. Завршили смо комплетно
инфраструктурно
уређење индустријске зоне „Мурица 1“ површине 8,5 хектара.
Тренутно преговарамо са инвеститорима из Аустрије и Немачке који су заинтересовани за
гринфилд инвестиције, односно
изградњу производних погона у
индустријској зони. Изградњом
крака Коридира 10 ка Бугарској,
све је веће интересовање инвеститора за улагањe. Наш план је
да до краја 2018. године отворимо још 500 радних места.

Прва фабрика после 35 година

им живот буде бољи. Својом посетом председник Александар
Вучић дао је највећи подстрек
свима нама да будемо стрпљиви у очекивању дана економског опоравка нашег места који
ће брзо доћи. Грађанима Беле
Паланке је од великог значаја
његова посета, јер су препознали председникову приврженост свом народу и жељу да сви
грађани Србије имају једнаке
шансе за бољи живот, без обзира да ли живе у већим градским центрима или у мањим
општинама, као што је Бела Паланка. Белопаланчани су своје
поверење председнику Вучићу
недвосмислено показали и на
одржаним председничким и
локалним изборима, јер његов
рад на привредном опоравку
Беле Паланке значи свима нама.
Да ли у Белој Паланци
ради иједно предузеће
које је приватизовано?
- Након приватизације предузећа и погона фабрика где
су Белопаланачани радили и
могли да се запосле, данас у
Белој Паланци не ради ниједно
предузеће. Бела Паланка је некада била позната по фабрици
дечије обуће „Весна“. Имали
смо и фабрику текстилних машина „Будућност“, фабрику
намештаја „Украс“, затим „Фе-

Приватизација је однела 2.000
радних места, а сада се нада враћа за
250 радника и њихових породица
мид“ - погон Електронске индустрије Ниш и погон фабрике „Први мај“, где је радило преко 2.000 радника. У свим приватизованим предузећима нови
власници нису покренули производњу, а у некима су поништене
приватизације или су отишла у
стечај.  Без посла је остао велики
број Белопаланчана, који су се
нашли на тржишту рада.
Колика је данас стопа незапослености, колика је

просечна плата и колико
се смањује број становника
због миграције младих?
- Стопа незапослености
у Општини Бела Паланка је око
21 одсто. Наиме, на евиденцији
Националне службе за запошљавање, по последњем извештају имамо 1.707 лица без
посла. Када говоримо о зарадама, просечна нето плата за септембар на територији Општине Бела Паланка износи

28.746 динара. Сваке године
смањује се број становника, а
најчешћи узрок је миграција младих који због даљег образовања
одлазе у веће градске центре,
где по завршетку школовања
добијају посао и остају. У тежњи
да задржимо младе људе, отворили смо Консултативни центар
Факултета за менаџмент и нов
образовни профил у средњој
школи, електротехничар информационих технологија. Такође,
додељујемо стипендије ученицима који упишу средњу школу
у Белој Паланци. На годишњем
нивоу из буџета Општине издвајамо око 17 милиона динара
за стипендирање најбољих уче-

Туризам повлачи развој и других грана привреде
Бела Паланка је друга општина у Србији
која је израдила Програм развоја туризма.
Шта он подразумева и шта очекујете?
- Желимо да постанемо општина чији ће
се резултати наводити као пример доброг и
домаћинског односа према свим потенцијалима и ресурсима. Препознали смо туризам
као великог покретача економског развоја и
улагали смо у ову област. Када имате из године у годину све већи број туриста који посећују Белу Паланку, а само током манифестације „Дани банице“ 25.000 туриста, постајете
свесни чињенице да морате унапредити начин
даљег планирања и због тога смо израдили
Програм развоја туризма 2017-2021. годи-

не. Израдом Програма, Бела Паланка постаје
конкурентна у односу на друга места у Србији,
квалификује се за конкурисање код европских
фондова, а развој туризма може да базира на
културно-историјском наслеђу, заштићеним
добрима попут Суве планине и Сићевачке
клисуре, нематеријалној и материјалној културној баштини, али и људским ресурсима. Не
постоји област која се не може повезати са
туризмом, зато ће развој туризма директно
условити и развој осталих привредних грана, попут пољопривреде, предузетништва, и
побољшати животни стандард свих грађана,
што ће Белу Паланку дугорочно посматрано
издвојити из реда неразвијених општина.

НОВИ ЧЛАН СНС
НЕБОЈША БАКАРЕЦ

ВЕСТИ

Вучић сабира и
уједињује цело друштво

С

рпска напредна странка је Николају,Ђинђићу... Прошистранка десног центра. Али рује се пешачка зона, развија
и више од странке. То је ши- се туризам, граде се и ренороки народни покрет, покрет вирају школе, вртићи, гараже,
народа и државе. Подсећа ме обнављају се паркови, Бранков
на владајуће странке у Русији мост... У Београду има више
и Кини, и такав облик поли- од 1.100 градилишта. Враћено је 450 милиона
тичког устројства је
евра дугова које
будућност. Он даје
су направили ДС и
стабилност свакој
Ђилас. Скоро сва ЈП
држави. СНС је
су у великом плустранка настала из
су, што никада није
народа - за народ.
био случај за време
То није странка
владавине ДС. Први
лажне елите. СНС
пут у последњих
се брине о обичдесет година иманим, „малим“ љумо мање од 90.000
дима, и то грађани
незапослених у Бепрепознају. СНС
ограду. У Ђиласово
је
родољубива,
време их је било
патриотска стран105.000.
Сениор
ка. СНС је странка
Бакарец
картица ће значајно
вредних, упорних
побољшати свакои скромних људи“,
овим речима Небојша Бака- дневни живот пензионера.
Како видите себе у СНСрец, нови члан Српске напреду? Где сматрате да можене странке, објашњава како
те да дате највећи допривиди СНС и њену политику.
нос?
Који су Вас разлози наве- Александра Вучића поли на прикључење Српској
знајем већ 23 године. Догонапредној странци?
- Вучић већ пет година води ворили смо се да активно поСрбију сигурном руком и у до- мажем странци у свему што
бром правцу. То народ види могу, највише у предстојећој
и зато даје Вучићу и СНС-у кампањи за изборе у Београду.
подршку од преко 50 одсто. Планирам да својим искуством
Вучић сабира, окупља, ује- дугим 28 година, знањем и радињује цело друштво. Опо- дом, помогнем да убедљиво
зиција дестабилизује Србију, победимо у Београду. Највећи
Вучић је стабилизује. Током допринос могу дати наступима
пет година, Вучић није напра- у медијима, с обзиром на исвио ни једну стратешку греш- куство и способности.
Познато је да сте својеку, ништа на штету народа.
времено били донор коже
Има још много разлога кад
за лечење болесног детепосматрамо републички ниво
та. Да ли сте у политици
власти, али бих исувише одуСрпске напредне странке
жио одговор. На нивоу Беопрепознали бригу о људиграда, разлози за приступање
ма као приоритет?
СНС-у су такође многобројни:
- Да, два пута сам био донор
изградња и уздизање Београда, Београд на води, Савска коже деци из Краљева и Апапроменада, реконструкције са- тина и ишао на озбиљне опеобраћајница и на периферији рације на ВМА. Стварна брига
и у центру, реконструкција о „малом“ човеку је једна од
Музеја савремене уметности битних одлика СНС. Уостаи Народног музеја, отварање лом, препознајем бригу о што
тржних центара, Икеа, Рајиће- ширем слоју грађана. И сама
ва, Карабурма. Гради се друга бројност чланства СНС је дофаза нове Железничке стани- каз за то. Уз то, већина чланоце. Ускоро креће градња нове ва Владе потписала је донорсАутобуске станице. Подижу ке картице, а Закон о транссе споменици које ДС није хте- плантацији је у процедури. И
ла да подигне - Пекићу, цару то је део те бриге о људима.
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Седница Главног одбора СНС
Председник СНС Александар Вучић
предложио је члановима Главног одбора СНС
да се следеће године не одрже ванредни
парламентарни избори, већ само избори
за Град Београд

ОПОВО
Свечани дочек: Дарко Глишић и Бранко Маловић

Глишић: Одлични
резултати СНС у Опову

Одлука у интересу Србије,
али не и СНС-а
С
них. Снага странке је управо у
томе што нас подржавају они
који су најсиромашнији, они
који разумеју проблем и нису
себични, а најмање они који
себе предстваљају елитом, који
су успешни онолико колико су
новца опљачакли и који не знају
разлику између Слободана и
Паје Јовановића“, навео је он,
и додао да је напредњацима
годинама пребацивано да нису

уведемо санкције Русији, али
и то што другима кажемо да се
налазимо на ЕУ путу. Онима који
кажу да је таква политика немогућа, поручујем да победе на изборима и воде своју политику“,
рекао је Вучић.
Говорећи о замеркама да
Србија седи на две столице,
председник СНС каже да држава може да буде неутрална:
„Не седимо на две столице,

Осам нових чланова
Председништва СНС

Трибина Српске напредне странке окупила је
више од 300 људи у Културном центру

У

препуној сали Културног
центра Опово одржан
је састанак проширеног ОО СНС Опово, на којем
су гостовали председник Извршног одбора СНС Дарко
Глишић, координатор СНС за
јужни Банат Бранко Маловић и
члан Главног одбора СНС Дар-

На седници Главног одбора СНС изабрано је осам нових
чланова Председништва СНС. То су Синиша Мали, Горан
Весић, Зоран Ђорђевић, Нела Кубуровић, Владимир Орлић,
Александар Јовичић, Бошко Ничић и Немања Стевановић.

Брнабић или председницу
Скупштине Мају Гојковић, које
одлично раде свој посао?“, рекао је председник Вучић.
Чланству је поручио да политички противници нису очекивали овакав став СНС.
„Овим смо се руководили јер
оваква одлука није у највећем
интересу странке, али јесте у
интересу Србије. Већ се прича
да су Јанковић, Ђилас, Јеремић,
Шапић, међу којима нема разлике, већ победили на изборима за Град Београд, и зато се
пред СНС поставља тежак задатак. Изађите на изборе, говорите о резултатима, о плановима“,
поручио је председник Вучић, и
истакао да је прошло девет година од формирања СНС, да је
странка имала узлете и падове.
„Како изгледају животи
пристојних људи, тако изгледа и живот СНС. Имамо много
тога на шта можемо да будемо поносни. Јавни дуг данас је
64,3 посто БДП-а, финансије
су стабилне, незапосленост је
значајно смањена, али још има
сиромашњих људи и незапосле-

ко Јовановић.
Овај састанак изазвао је велико интересовање чланства
Српске напредне странке, тако
да је велики број присутних морао да стоји у сали. Председник
ОО СНС Опово, др Зоран Тасић, најпре је поднео извештај
о раду ОО СНС Опово у по-

Тасић, Глишић, Маловић и Јовановић
следњих годину и по дана, као
и резултате активности локалне
самоуправе, коју са апсолутном
већином воде напредњаци.
Дарко Глишић је изнео низ
похвала на рачун рада ОО и
локалне самоуправе, истичући
Опово као средину која је показала много иницијативе и

остварила одличне резултате
и на страначком плану, али и
у развоју Општине. Поред локалних тема, Глишић је говорио о актуелној политичкој ситуацији у земљи, раду странке
и председника Александра
Вучића, као и предстојећим
изборима у главном граду.

Ђурић: Стојан Новаковић
заслужује већи споменик

Мали, Весић, Ђорђевић, Кубуровић, Орлић,
Јовичић, Ничић, Стевановић
образовани, али да то више ником не пада на памет кад смо
показали колико радимо.
„Успели смо да обезбедимо
да људи у јавном сектору имају
већа примања. Следеће године имаћемо прилику да поново
увећавамо плате и пензије. Задовољан сам борбом против организованог криминала, посебно сам поносан на борбу наше
земље у тешким околностима
очувања независности. Данас
смо поштовани код свих тих који
на разне начине врше притиске
на нашу земљу. Разлог томе је
зато што кажемо да нећемо да

седимо на нашој столици, и
то нам се свиђа. Када стигну
примедбе типа, е не можете да
имате вашу него нашу, кажемо да више волимо нашу малу
столицу, него њихову велику.
Пустите нас да водимо своју
земљу у складу с интересима
нашег народа, рекли смо да
смо на европском путу, али да
нећемо у НАТО, већ хоћемо да
наши војници чувају наше границе, је ли то неки грех? Наш је
циљ да убрзамо пут ка Европи,
али истовремено Србија је била
и остаће пријатељ са Русијом“,
закључио је председник Вучић.

БЕОГРАД

едница
Главног
одбора
Српске
напредне странке
одржана је 18. новембра, а на њој је потврђен
предлог
председника
СНС Александра Вучића
да се наредне године
одрже само београдски
избори.
„За овај предлог гласало је више од 500 чланова Главног одбора, а
против је било четворо.
То значи да ванредних
парламентарних избора
неће бити заједно с београдским“, рекла је Маја
Гојковић, члан Председништва СНС, након
седнице, истакавши да
је одлука мање у интересу СНС, али да јесте у
интересу Србије. На питање да ли је одлука о
изборима коначна, Гојковић је
рекла да за сада јесте али да, у
зависности од ситуације у држави, Европи и свету, може да
се промени.
На почетку седнице Главног
одбора, председник Александар Вучић рекао је да ће напредњаци на београдским изборима показати шта су и како
радили.
„Ако бисмо заједно с београдским у марту имали и
ванредне републичке изборе,
то би нам обезбедило четири
стабилне године за наставак
реформи и важних послова
које смо започели. Аргументи
против су мање бројни, готово да их нема. Из угла странке их дефинитивно нема, али
из угла државе има један. Ми
не купујемо гласове, можемо
на очи народу, јер имамо шта
да покажемо, али се бринем
јер нећемо моћи да разговарамо о Косову и реформама...
Ако идемо на парламентарне
изборе, има ли смисла да оставимо истог премијера Ану

Делегација Српске напредне
странке, предвођена потпредседницима Главног одбора
СНС Марком Ђурићем и Маријом Обрадовић, и чланом
Председништва СНС Александром Мартиновићем, одала је
почаст политичару и оснивачу
Напредне странке, Стојану
Новаковићу, поводом 175 година од његовог рођења.
Марко Ђурић је, након полагања венца на Новом гробљу,

истакао да је Стојан Новаковић био један од, како је
рекао, најумнијих и најугледнијих људи свог времена који
је у више наврата водио српску
владу у тешким временима.
„Његово гесло, као и гесло
данашњег СНС-а, било је рад,
ред, поредак, организација и
посвећеност држави. Новаковић је својим делом сведочио
напор и прегалаштво да би
српска држава напредовала
у тешком и изазовном времену“, истакао је Ђурић, који је
нагласио и да СНС баштини
традицију Новаковића и да је
то странка у чије су темеље
уткани рад, ред и поштовање
институција и тежња да се оне
изграде и унапреде. Ђурић је
додао да је Новаковић био и
министар просвете за чијег су

мандата, како је рекао,
у Србији отворене стотине школа, као и да се
као политичар бринуо и
о Србима који су живели
ван тадашње Краљевине
Србије.
„Потрудићемо се да
Новаковић добије веће
и достојније обележје
у Београду, као и у његовом родном Шапцу“,
рекао је Ђурић.
Члан Председништва СНС
Александар
Мартиновић
подсетио је да је Новаковић
био и истакнути слависта, историчар, филолог и професор
на Великој школи која је, како
је рекао, била претеча Београдског универзитета. Према
Мартиновићевим речима, Новаковић је био човек испред

Марија Обрадовић, Марко Ђурић и
Александар Мартиновић
свог времена и велики реформатор који је уложио много
знања и труда у развој обновљене српске државе.
„Новаковић је успео да издејствује многе политичке и
дипломатске победе за Србију
и да припреми терен за уједињење свих Срба које се десило 1918. године“, оценио је
Мартиновић.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

ИРИ припрема младе
напредњаке за јавни наступ

41. Петровац на Млави

Стигао први инвеститор

П

ол Прососки из Међународног републиканског института (ИРИ)
и његова сарадница Биљана
Љубић одржали су обуку за
младе напредњаке у просторијама централе Српске
напредне странке. На едукативном семинару који је обрађивао тему јавног наступа,
као и теоријске и практичне
припреме за учествовање у ТВ
емисијама и ТВ дебатама, присуствовало је тридесетак младих људи из Београда, махом
општинских одборника, чланова општинских и градског
већа, председника страначких савета за информисање и
страначких унија младих...
Током неколико сати предавања и практичне обуке са ТВ
камером, као и симулацијом
ситуација у телевизијском студију, млади напредњаци били
су задовољни стеченим знањем
које ће им, како су рекли, итекако користити у будућем
раду. Предавачи Пол Прососки

САВСКИ ВЕНАЦ

Отварање нове фабрике пелета
Након дуго времена, Општина Петровац на Млави добила је
првог инвеститора – произвођача
пелета, фирму „Еко степ пелет“.
Погон су свечано отворили председник Општине Душко Нединић
и министар Александар Антић.

42. Сомбор

Пол Просески и Биљана Љубић са омладинцима СНС
и Биљана Љубић истакли су да
је задовољство радити са тако
стимулисаним младим људима
који воле своју странку и који
свим срцем верују у идеје које
заступају.
Међународни републикански
институт (ИРИ) је организација

радска општина Савски венац и њена Туристичка организација организовали су
манифестацију „Видимо се на
тегли“ у Топчидерском парку, током које је свој допинос
дао и Завод за здравствену
заштиту радника „Железнице
Србије“, на челу са др Владом
Батножићем. Наиме, обавље-

могао изградњу и оснаживање
демократских друштава, повезао грађане са представницима
власти, научио политичаре да
буду одговорни према онима
који су их бирали и мотивисао
људе да се активно укључе у
политичке процесе.

Бесплатни скрининг прегледи

Др Владо Батножић са особљем Завода за здравствену
заштиту радника Железница Србије

Г

за развој демократије и слободе, основана 1983. године, која
данас сарађује са више од 100
држава широм света и која има
своја представништва у више
од 30 земаља. ИРИ сарађује са
организацијама и са појединцима широм планете како би по-

ни су прегледи за све заинтересоване посетиоце и учеснике манифестације (савети
лекара опште праксе, мерење
шећера у крви, крвног притиска, витамина...).
ГО Савски венац и Завод за
здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ организовали су акцију у просторијама

Велики одзив грађана на превентивне прегледе
Завода када су, поред уобичајених прегледа, рађени и
скрининг прегледи на меланом
коже. Такође, ГО Савски венац и
ТО Савски венац организовали
су дводневне излете за пензионере на Тару, а на располагању
су им били лекар и медицинска
сестра из Завода. По савету министра здравља, у коорганиза-

цији са ГО Савски венац, сваке
суботе, током октобра, Завод
је радио бесплатне скрининг
прегледе за грађане. Дан борбе
против карцинома дојке обележили смо бесплатним превентивним прегледима и предавањем др Верице Јовановић,
директорке Института за јавно
здравље Србије „Батут“.

Бројне радне акције
Чланови МО Стара Селенча и
МО Селенча очистили су шуму у
Улици Васе Пелагића, а чланови
МО Бачки Моноштор офарбали су
трибине у Бачком Моноштору, а
акцији су се одазвали и активисти
из МО Бездан, Колут и Бачки Брег.
Чланови МО Риђица организовали су акцију уређења простора
око школе и фарбања ограде, коју
су подржали и активисти МО Станишић, Светозар Милетић, Гаково
и Горња Варош. Активисти МО
Чонопља организавали су акцију
уређења центра села, коју су подржали и активисти из МО Стапар,
Телечка, Дорослово и Кљајићево.
Активисти МО Кљајићево чистили су простор око Старог језера у
Кљајићеву, а МО Стапар фарбали
су аутобуска стајалишта и уредили центар села. Чланови ГО СНС
Сомбор обележили су страначку
славу Свету Петку и уредили простор у кругу болнице. Управа за капитална улагања АПВ доделила је
Сомбору средства за инфраструктурно опремање Индустријске
зоне. Дан ослобођења Сомбора
обележен је полагањем венаца на
спомен обележја жртава Другог
светског рата.

43. Беочин

Доградња канализације, обнова крова вртића, нова фискултурна сала
У току је замена кровног покривача на објекту ПУ „Љуба Станковић“, као и рехабилитација
коловоза у Улици Димитрија Туцовића, Српских добровољаца у
Думбову и у Фрушкогоркој улици. Обележен је Дан Општине, а
свечаности су присуствовали и
представници братских општина
Угљевик (Република Српска), Хер-

Свечано пуштање у саобраћај пута Велико Лаоле-Мало Лаоле:
Душко Нединић, Драган Стевановић и Небојша Влајић

Вредност инвестиције је око три
милиона евра, а нова фабрика
упослила је 32 радника. Државни
секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе
Бојан Стевић посетио је Петровац
на Млави и разговарао са председ-

ником Нединићем и општинским
руководством. У селу Кнежица
пуштен је у саобраћај новоасфалтирани пут за Стрелиште. Пуштен је у саобраћај и пут Велико
Лаоле - Мало Лаоле, у присуству
грађана, општинског руковод-

цег Нови (Црна Гора) и Батања
(Мађарска). На свечаној седници
СО Беочин, госте је поздравио
председник Општине, Митар Милинковић, а додељена су највиша
општинска признања. У току је
уређење зграде МЗ Беочин Селу,
а очекује се обнова зграда свих
месних заједница у Општини Беочин. Средствима АП Војводине,
Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство и Општине, обезбеђена је доградња канализационе
мреже у насељу Баре у Черевићу
и прикључак 50 нових корисника.
Започела је изградња фискултурне сале и две нове учионице у МЗ
Раковац. Унија жена ОО организовала је састанак коме је присуствовала и Миа Страјин, председница Уније жена Јужнобачког
округа. ОО СНС Беочин обележио
је страначку славу Свету Петку.
Омладина ОО офарбала је клупе
у парку код школе у Беочину. Чланови ОО, заједно са председником Милинковићем, разговарали
су са суграђанима и делили „СНС
Информатор“ на градској пијаци.

дворишта овог центра. Активисти
Уније младих поново су показали
хуманост на делу, усрећивши породицу суграђана из Влајковца и
своје старије комшије. МО Избиште подржао је Дане банатске
кухиње, а активисти 2. МО посетили су старије суграђане и поклонили им воће. Унија младих подржала је организацију представе за
децу у Уљми, а чланови МО Павлиш уредили су запуштене зелене
површине испред кућа у којима
нико не живи. Активисти 5. МО
посетили су неуропсихијатријску
болницу „Др Славољуб Бакаловић“ и донирали зимску гардеробу
и обућу, а активисти МО Влајковац прикупили су велику количину гардеробе за Уљмане чије су
ствари страдале у поплави, као
и играчке за уљмански вртић. ГО
СНС Вршац обележио је страначку
славу Свету Петку.

44. Жабаљ

Обнова сале за венчања
Чланови МО Ђурђево преуредили су свечану салу која ће убудуће бити коришћена за венчања
и друге намене. Средства за реновирање обезбедили су чланови
ОО СНС Жабаљ својим прилозима.

45. Вршац

Брига о најстаријим суграђанима
Поводом Светског дана старих, чланови Уније пензионера
ГО СНС Вршац увеличали су дружење у Геронтолошком центру, а
организовано је и јесење уређење

46. Врњачка Бања

Уређење аутобуске станице
Аутобуска станица, коју је
Општина Врњачка Бања купила
из стечаја 2012. године, а која
је данас у власништву ЈП „Нови
Аутопревоз“, комплетно је офарбана и окречена, замењена је
расвета, уведен нови мобилијар
и еколошке канте за отпатке. Све
ово урађено је средствима новог
ЈП „Нови Аутопревоз“, које је
једно од најбољих ЈП у Врњачкој
Бањи.

47. Нова Црња

Развој циклотуризма
ОО СНС Нова Црња редовно организује састанке и поделу
„СНС Информатора“. Отворен је
терен за одбојку на песку, а свечаном отварању присуствовали
су председник Општине Пера Миланков и заменик Драган Обрено-

ства, државног секретара Драгана
Стевановића и потпредседника
Скупштине Србије Верољуба Арсића. У Великом Лаолу отворен
је информатички кабинет у ОШ
„Жарко Зрењанин“ са 20 рачунара
и најсавременијом опремом.
вић, као и Синиша Антонић, први
човек Спортског савеза Србије за
одбојку на песку. У реализацији
пројекта учествовали су МЗ Војвода Степа, мештани и волонтери неформалне групе „Војвода Степа“.
Пројекат за развој циклотуризма у
Србији и Румунији „Tour de Banat“
представљен је на конференцији
у Српској Црњи. Општина Нова
Црња је носилац овог пројекта, а
партнери су румунска Општина
Жомбољ и Регионални центар за
друштвено-економски развој „Банат“. На Сајму књига у Београду,
представнци локалне самоуправе
присуствовали су промоцији књиге „Ђура Јакшић-једна епоха“, др
Милана Мицића, а промоцију је
подржала Општина. Чланови СНС
обележили су страначку славу
Свету Петку.

48. Лозница

Садња дрвећа и чишћење
потока
Савет за популацију и бригу
о деци и омладини ГО СНС организовао је хуманитарни концерт за помоћ у лечењу Младена
Тадића из Козјака и Магдалене
Ђокић из Лознице. У присуству
великог броја чланова и пријатеља, лознички напредњаци
обележили су Свету Петку. Савет за просвету организовао је
предавање „Безбедност деце на
интернету и борба против трговине људима“. Председник ГО и
члан Председништва СНС, Видоје Петровић, био је домаћин
народном посланику Блажи Кнежевићу. Савет за заштиту животне средине обежелио је Светски
дан чистог ваздуха садњом 26
садница код споменика Степи
Степановићу. Поводом Међународног дана смањења ризика од
природних катастрофа, Савет за
заштиту животне средине орга-

СНС ИНФОРМАТОР 55/2017 | 27

СНС ПАНОРАМА

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Активисти Савета за социјална
питања уклањају рекламни
материјал са зидова

49. Врање

Осам дечијих игралишта
Направљено је осам нових дечијих
игралишта, шест у граду и два у селима. Почела је изградња нове канализационе мреже у насељима Гуштери и
Штипљани у Врањској бањи, топловодног цевовода за загревање затвореног
базена у оквиру Балон сале спортског
низовао је презентацију документарно-филмских материјала
са акцидентним појавама и препорукама како спречити поплаве.
Такође, чланови Савета за безбедност чистили су поток у Бањи
Ковиљачи и тако смањили ризик
од његовог изливања. Волонтери
Канцеларије за младе, заједно са
ђацима Гимназије и основне школе у Клупцма, засадили су 180 стабала у насељу Лагатор.

50. Мали Зворник

Обележавање Дечије недеље
На пријему за децу ромске националности, поводом Дечије
недеље, који је организовала
Унија жена ОО, уручене су играчаке, школски прибор и слаткиши. Одборници СНС у локалном
парламенту укључили су се у обележавање Дечије недеље и сакупили новац за малишане оболеле
од ретких болести. Мали Зворник био је домаћин радионице
„Упознајте благо Подриња“, којој
су присуствовали представници
локалних самоуправа, туристичких организација и запослени
у туристичкој привреди Малог
Зворника, Крупња, Богатића, Љубовије, Осечине и Лознице.

51. Пећинци

Страначка слава
Пећиначки одбор СНС обележио је страначку славу Свету
Петку, а прослави су присуствовали министар пољопривреде Бранислав Недимовић, покрајински
секретари за пољопривреду и урбанизам Вук Радојевић и Владимир
Галић, потпредседник Скупштине
АПВ Дамир Зобеница и координатор СНС за Пећинце Горан Бојовић,
као и близу 200 званица из политичког, привредног, културног и
јавног живота Општине.

52. Мало Црниће

Решен проблем водоснабдевања
СНС, као стожер коалиције у
Општини, успела је да за нешто више од годину дана вођење
Општине, реши проблем неисправне воде за пиће са водоизворишта које је пуштено у рад
још 1998. године. Успех је утолико
већи што је проблем решен средствима донатора, а не новцем из

Обележавање страначке славе

објекта у Врањској бањи, и тротоара
у дужини од 1,5 километара. Савет за
социјална питања ГО СНС Врање реализовао је 2000. акцију. Поред многобројних хуманитарних акција, Савет је
почео и акције уклањања пропагандног
материјала и графита са фасада.

буџета, и тако је уштеђено 15 милиона динара. На водоизворишту
је уграђено филтерско постројење
за пречишћавање воде и резервоар од 300 кубика, чиме је решен
проблем пијаће воде за више од
3.000 становника, са могућношћу
проширивања прикључка.

53. Кањижа

Добровољно давање крви
Активисти ОО СНС Кањижа
учествовали су у акцији добровољног давања крви, а хуманост је
показало 25 наших чланова.

54. Кикинда

Брига о
грађанима

На иницијативу грађана,
коју је подржала локална самоуправa, у делу просторија
Прве МЗ отворена је испостава ЈП „Пошта Србије“. Ђацима ОШ „Иво Лола Рибар” у
Новим Козарцима уручена су
учила за часове хемије и физике, за шта је локална самоуправа издвојила око 100.000
динара. Локална самоуправа
обезбедила је и нове дресове за женски рукоменти клуб
„Мокрин“. У организацији
Градске управе, 240 пензионера отпутовало је на једнодневни излет у Келебију.

55. Бујановац

Редовни састанци
Одржана су два састанка ОО
СНС Бујановац, као и састанак
МО Бујановац. Наш ОО узео је
учешће у прослави девет година постојања СНС у Београду, а
прославили смо и страначку славу
Свету Петку.

56. Владимирци

Обнова јавне расвете
Почела је градња нове гараже
за смештај ватрогасних кола. У
Дебрцу је обележен Дан школе
и рођендан нашег познатог географа Јована Цвијића, чије име
школа носи. Постављене су две
трафостанице у Бељину, на магистралном путу Шабац - Обреновац.
У току је реконструкција јавне

расвете, у плану је и замена стубова који не раде због дотрајалости,
као и замена постојећих светиљки
лед расветом. Ради се на изградњи
мокрог чвора у школи у Белотићу.

57. Бечеј

Буџет по мери грађана
У Бачком Петровом Селу гради се нови водозахват, за шта
је Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство обезбедио 80 одсто
средстава, а остатак Општина. У
току је реконструкција Доситејеве и Улице Стевана Којића, а у
продужетку, на Тргу Чилаг, биће
изграђен савремени кружни ток.
Осим новог асфалта, у Доситејевој
ће бити изграђен топловод, реконструисана водоводна мрежа,
каблови за струју биће измештени
испод земље, а мерна места постављена испред стамбених објеката.
Тротоар се ради и у Зеленој улици. Општина Бечеј, у партнерству
са Канцеларијом за младе и Бечејским удружењем младих, спроводи акцију „Буџет по мери грађана“ и анкетира становништво
о приоритетима и потребама.
Резултати анкете биће прослеђени локалној самоуправи, тако
ће грађани имати прилику да се
изјасне на шта би потрошили око
100 милиона динара предвиђених
инвестиција у наредној години.

58. Алексинац

Доградња школе „Љупче
Николић“
У току је доградња ОШ „Љупче
Николић“, највеће школе у Општини, која је започета још 2010.
године, а затим је градилиште
напуштено. Од 2015. године, ново
руководство школе, уз снажну
подршку локалне самопуправе,
председника Општине Ненада
Станковића и народног посланика
Далибора Радичевића, кренуло је
у решавање нагомиланих проблема. Радови су настављени јула
2017. године, са роком завршетка
од шест месеци.

59. Стара Пазова

Изградња станова
У току је изградња зграде у
Голубинцима са 30 станова за избегличке породице, а планира се
градња још једне зграде, чиме ће

62. Куршумлија

Обележавање славе
се трајно решити стамбено питање
за још 136 избегличких породица.
Општина Стара Пазова реализује
пројекат у оквиру којег ће се градити 30 кућа за ромске породице
и побољшати услови живота за
још 15 породица. Захваљујући сарадњи са Управом за капитална
улагања АП Војводине, Општина
је добила део средстава за наставак четврте фазе изградње водоводне мреже у Војки. У Новој
Пазови одржан је 11. Регионални
сајам привреде, који је отворио
министар Зоран Ђорђевић. „Захваљујући овом сајму долазе нам
нови инвеститори и можемо да се
похвалимо да је број запослених,
који је 2012. године био 9.400,
данас порастао на 19.000“, каже
Ђорђе Радиновић, председник
Општине.

60. Ковин

Фабрика воде у Баваништу
Дан Општине обележен је свечаном седницом СО и низом манифестација. Најпре је отворена фабрика воде у Баваништу, а затим
су додељена највиша општинска
признања појединцима и организацијама. Месни одбори СНС
организовали су неколико акција:
Баваништанци су уредили простор око фабрике воде, у Гају је реконструисано дечије игралиште, а
Делиблаћани су очистили зграду
МЗ Делиблато и трг, офарбали
жардињере и клупе у парку. У
Мраморку су активисти очистили
простор око извора пијаће воде.
У сарадњи са Првом МЗ, чланови
МО Центар 1 и Центар 2 уредили
су теретану на отвореном у ковинском великом парку. Чланице
Уније жена разговарале са суграђанима о проблемима са којима се сусрећу особе са сметњама
у развоју, а са трга у Ковину пуштени су балони са симболичним
порукама. У Делиблату су чланице
Уније, у сарадњи са Саветом МЗ,
организовале округли сто на ову
тему. Напредњаци из Ковина присуствовали су прослави 9. рођендана СНС на Ташмајдану и обележили страначку славу.

61. Лајковац

Обнова запаљених страначких просторија
Чланови СНС уређивали су и
кречили страначке просторије,

У ОО СНС Куршумлија, у присуству великог броја чланова, обележена је страначка слава Света Петка, а присутне је поздравио
председник СО Куршумлија Радољуб Видић.
које су запаљене у септембру, и
очекује се да ускоро буду оспособљене за рад ОО. Председниик Општине Андрија Живковић,
заједно са председником Градске
општине Лазаревац и председником Општине Барајево, потписао је иницијативу за поновно
успостављање линије „Беовоза“.
Културни центар „Хаџи Рувим“ организовао је ликовну радионицу
за децу трећег и четвртог разреда
основних школа. Дом здравља организовао је бесплатне прегледе
за све грађане. Свечано је отворен мултифункционални терен
у склопу Спортске зоне, а отварању је присуствовао и државни
секретар Бојан Стевић. Завршено
је асфалтирање Улице Милене
Павловић Барили у МЗ Лајковац,
саниране су ударне рупе на локалним саобраћајницама и приводи
се крају изградња канализације у
МЗ Рубрибреза. Чланови ОО СНС
присуствовали су обележавању
деветогодишњице оснивања СНС,
а прославили су и страначку славу.

63. Србобран

Бесплатан превоз за све
грађане
СО Србобран донела је одлуку да се субвенционише превоз
за све грађане који путују између
Надаља, Турије и Србобрана, а
предвиђене су и посебне аутобуске линије. Повећаним приходима у буџету, који су остварени
домаћинским управљањем, стекли
су се услови да се обезбеде три и

по милиона динара за бесплатан
превоз који ће посебно користити
ђацима. Општина је обезбедила
и семенску пшеницу за више од
150 пољопривредних газдинстава и тако одржала обећање да ће
помоћи онима који су претрпели
штету због овогодишње суше.
„Обезбедили смо 82.000 килограма пшенице, а вредност донације је 2,2 милиона динара“, каже
председник Општине Радивој Парошки.

65. Врбас

Радови на канализацији
Чланице Уније жена ОО СНС
Врбас, поводом Недеље дојења
поставиле су клупе за дојиље,
поводом Светског дана менталног здравља одржале су трибину,
а поводом Светског дана борбе
против рака дојке организовале
поделу врпци, балона и флајера
са позивима на редовне прегледе.
Поводом Међународног дана старих, Милан Глушац, председник
Општине, посетио је Геронтолошки центар, а Општина је организовала излет на Фрушку гору за
најстарије суграђане. Општина
Врбас, заједно са Шапцем и Пиротом, постала је један од првих
чланова Мреже добре енергије.
Захваљујући Управи за капитална улагања АПВ, Општини Врбас
припао је уговор за финансирање
пројекта „Канализација отпадних вода и прикључних кракова
комплекса Врбас Север, колонија
Кудељаре Врбас“, вредан више

64. Кула

Велике радне акције
ОО СНС Кула организовао је
велику радну акцију уређења
дворишта ОШ „Иса Бајић“, дворишта цркве и дела Лењинове
улице. Општина Кула добила
је нешто више од 80 милиона
динара од Управе за капитална
улагања АПВ за завршетак из-

Радна акција у МО Црвенка

градње уличне канализационе
мреже у Кули и Црвенки, као
и за изградњу транзитног потисног вода Црвенка-Кула и
пратећих објеката. МО Црвенка
организовао је акцију уређења
дечијег игралишта у центру код
моста, а ОО СНС Кула акцију
чишћења у индустријској зони. Обележили смо страначку славу, а том
приликом присутне
је поздравио председник ОО Перица
Видекањић.

од 11 милиона динара. Туристичка организација наступила је на
Сајму туризма у Новом Саду. Почиње пошумљавање 4,5 хектара
у Равном Селу, Савином Селу и
Косанчићу. ЈКП „Комуналац“ наставило је са спајањем слепих кракова водоводне мреже се главним
токовима. У Дому здравља одржани су бесплатни здравствени
прегледи. Савет за националне
мањине обележио је Међународни дан борбе против сиромаштва
посетом Еванђеоској цркви и уручењем поклона. Дан Општине обележен је свечаном седницом СО и
доделом годишњих наградa. Асоцијација младих и Општина организовали су Конференцију беба, у
циљу промоције рађања. На улаз у
Центар за социјални рад и зграду
СО постављене су рампе за лица
са инвалидитетом. ОО СНС Врбас
обележио је страначку славу.

66. Бачки
Петровац

Први пољопривредни сајам
Поводом
Дечије
недеље,
седмаци из ОШ „Јан Чајак“ традиционално су посетили Општину
и разговарали са председником
Срђаном Симићем и његовим са-

вац уредили су Трг слободе и
парк. Чланови СНС прославили
су страначку славу.

68. Неготин

Нови под у Хали спортова
После увођења водоводне и
канализационе мреже, асфалтирано је неколико улица чији
су житељи дуже времена чекали на то. Владимир Величковић,
председник Општине, и Драган
Мијуцић, извршни директор ЈКП
„Бадњево“, обишли су радове
на асфалтирању Улице Петра
Мишића у насељу Милошевски
пут. У Хали спортова постављенa
је нова монтажно-демонтажна
подлога и савремени кошеви, а
стари кошеви монтирају се на
терену у насељу Цвећара. Активисти и омладина ОО обележили
су Дечију недељу дружењем са
малишанима и поделом поклона.

69. Нови Бечеј

Наставак изградње
канализације
Општина Нови Бечеј, од Управе за капитална улагања АПВ, добила је преко 20 милиона динара
за наставак изградње секундарне мреже фекалне канализације,

67. Прибој

Асфалт и до најудаљенијих села
На иницијативу прибојске болнице и локалне самоуправе, склопљен је уговор о испомоћи хирурга из Опште болнице Ужице. У
селу Кукуровићи, 40 километара од Прибоја, завршено је асфалтирање последње деонице пута, а свечаности су присуствовали
председник Општине Лазар Рвовић, народни посланик Крсто Јањушевић и делегација црногорске Општине Пљевља, која се налази
само на километар удаљености. Од октобра је започело асфалтирање девет путних праваца и улица, у укупној дужини око 6,5 километара, из буџета локалне самоуправе.
радницима. Општина, заједно са
Амбасадом Словачке, представила је националну кухињу Словака на 50. Међународном сајму
туризма у Новом Саду. Председник Симић разговарао је са председницом Центра за унапређење
становања социјално угрожених
група, Браниславом Жарковић,
о могућности изградње објеката за социјално становање у
заштићеним условима у Бачком
Петровцу. Организован је Први
Петровачки пољопривредни јесењи сајам, као и едукативна
предавања на бројне теме из области пољопривреде. Поводом
Дана Општине, посетили су нас
државни секретар Ненад Нерић
и словачка амбасадорка Дагмар
Репчекова и, заједно са председником Симићем, обишли Центар
за социјални рад, „белу кућу“ и
Дом пензионера. Започела је реконструкција државног пута IIА.
Чланови ОО офарбали су ограду
око пијаце и покупили лишће у
МО Гложан, а у MO Бачки Петро-

у шушањском сливу. Полагањем
венаца на споменик палим борцима Црвене армије, обележен је
Дан ослобођења. Обновљени су
објекти ПУ „Пава Сударски“ у сва
четири насељена места. Средња
школа придружила се обележавању манифестације Дани европске баштине. Општина Нови
Бечеј, у партнерству са Градом
Зрењанином и општинама Житиште и Сечањ, учествује у имплементацији пакета подршке у
области заштите животне средине, а у оквиру програма подршке
локалним самоуправама на путу
придруживања ЕУ. На иницијативу МЗ Кумане, вртићу „Миленко Титин“ уручен је лаптоп рачунар. Туристичка организација
присуствовала је Међународној
смотри промотивних туристичких материјала у Крушевцу,
где је освојила другу награду
„Сребрни кофер“, у категорији
монографија градова и општина.
Чланови ОО СНС прославили су
славу Странке.

ГРАД БЕОГРАД
70. Барајево

Подељено 154 ауто-седишта

Центар за културу, у сарадњи са ГО Барајево и ПС Барајево, организовао је програм, у оквиру Дечије недеље, за више од 300 малишана. Такође, за више од 1.000 деце предшколског и школског
узраста организоване су активности „Градимо мостове међу генерацијама-за радост сваког детета“. Општина је и ове године добила
значајна средства од Градског секретаријата за саобраћај за повећање безбедности у саораћају, која су употребљена за предавања
и обуку на полигонима. Подељена су 154 дечија ауто-седишта. У
току је асфалтирање Рипањског пута.

71. Гроцка

Обновљена школа у Бегаљици

Градоначелник Синиша Мали у разговору са
ученицима и наставницима
У Бегаљици је свечано отворена обновљена ОШ „Иво Лола Рибар“,
а отварању су присуствовали министар Младен Шарчевић, градоначелник Синиша Мали, председник ГО Гроцка Драгољуб Симоновић,
директор Канцеларије за јавна улагања Марко Благојевић, секретар
Секретаријата за дечију заштиту и образовање Славко Гак и заменик
председника Одбора за образовање, науку, технолишки развој НСРС
Љубиша Стојмировић. Школа је у априлу прошле године изгорела
у пожару, а у обнову је уложено 67 милиона динара. Објекат је опремљен савременом опремом, а први пут од изградње школе, ђаци
ће имати и малу фискултрну салу. Представљен је и пројекат нове
школе у Лештанима, која ће почети да се гради на пролеће. Реконструише се пут између Пудараца и Умчара, као и Смедеревски пут
кроз центар Гроцке. Санирани су атарски путеви од Винче до Великог Села и Ритопека. Предузеће ЕКО Гроцка, у сарадњи са ПД „Еко
Старт Пак“, обезбедило је канте за рециклажу, а први контигент од
50 канти подељен је правним лицима. Председник Симоновић и члан
Општинског већа Јасмина Мандић, обишли су Светлану Урошевић,
која са мајком живи у изузетно лошим условима. У наредном периоду,
почеће санација и доградња стамбеног простора, како би дочекале
зиму у кући која испуњава услове за становање.
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72. Врачар

Отворено ново дечије игралиште
Добровољним прилозима чланова ОО СНС Врачар организована је помоћ за породицу Добриле
Петровић која је,
на основу правноснажне одлуке суда
по приватном спору, исељена из стана у Његошевој 65.
Породици Петровић обезбеђена је
једногодишња станарина. Поводом
примене новог Закона о становању и
одржавању зграда,
одржана је трибина „Регистрација
стамбених заједница“. Градски менаџер Горан Весић, председник
Општине Врачар проф. др Милан
А. Недељковић и директор ЈКП
„Зеленило-Београд”
Слободан
Станојевић обишли су обновљено
дечије игралиште између улица
Mилешевске, Хаџи Рувимове, По-

жаревачке и Томаша Јежа, где су
постављени нови реквизити, гумена подлога и клупе. ГО Врачар, у

БРИГА О ГРАЂАНИМА
74. Звездара

Обележен Дан Општине

Градоначелник Мали
и председник Општине
Милош Игњатовић

сарадњи са Саветом за безбедност
саобраћаја, организовала је другу
доделу ауто-седишта, а укупно је
подељено 40 ауто-седишта. Поводом Дана Општине, председник
Недељковић презентовао је резултате рада.

73. Вождовац

Паркинг места за труднице
У оквиру акције бесплатних превентивних прегледа
Министарства здравља, у ДЗ
„Вождовац“ прегледано је око
200 грађана, а поводом Светског дана срца, Вождовчани
су могли да провере здравље у
Здравственој станици „Јајинци“. Наша Општина је прва
београдска општина која је
обележила паркинг места за
труднице. Општина је из буџета издвојила 15 милиона динара за реконструкцију две сале
и крова Центра „Шумице“.
Канцеларија за управљање
јавним улагањима санираће
амбуланту у Кумодраж Селу
и у Рипњу, као и зграду школе
у Пиносави. Служба за хитне
интервенције Општине санира кров на ОШ „Бора Станковић“. Обновљена је трим стаза
Торлачке шуме, а становници
Улице Љубе Вучковића и Црнотравске добили су два дечија игралишта. Председник
Општине затражио је од ЈП
„Путеви Србије“ да се хитно
постави семафор код школе у
Белом Потоку. У Улици Војводе Степе мењају се ограда
на трамвајском стајалишту и
топловодне цеви и уређују
зелене површине. У току је
реконструкција пута између
Рипња и Барајева, и санација
клизишта на Тимочком путу.
У склопу обележавања 150
година српско-грчког прија-
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тељства, у нашој братској
Oпштини Ликсура на Кефалонији, једна улица добила је
назив „Вождовац“. Традиционалним пријемом предшколаца и ђака, обележена је Дечија
недеља. У МЗ Медаковић 3 засађене су зимзелене саднице,
а радници Еко патроле уредили су простор у насељу Браће
Јерковић. Општина је организовала серију трибина о борби
против насиља у породици и
бесплатне излете за пензионере у Вршац. У оквиру Дана европске баштине, организована је бесплатна посета Музеју
књига на Бањици и предавање
у Бајфордовој шуми. Одржана
је манифестација „Вождовац
- некад и сад“ и „Навала на
Авалу“. Председник Општине,
Александар Савић, разговарао
је са мештанима Зуца, а представници ОО иницирали су
састанке са грађанима Горњег
и Доњег Вождовца, Пашиног
брда, Тешића купатила, Винограда и Митровог брда. У
организацији Уније жена, уприличено је књижевно вече
посвећено Бори Станковићу.
Наставља се радионица „Стари занати“, а радови су, као
донација, уручени Сигурној
кући. МО Горњи Вождовац организовао је бесплатне часове
енглеског језика, а МО Кумодраж Село креативну радионицу за предшколце.

Председник ГО Звездара Милош Игњатовић и чланови Општинског већа угостили су чланове паратеквондо
репрезентације Србије, уочи њиховог поласка на
светско првенство у Лондону. Уз подршку ГО Звездара
и ЈКП „Зеленило“, испред УК „Вук Стефановић Караџић“,
одржани су Дани европске баштине 2017. У оквиру обележавања Дечије недеље, одржана је трибина „Отворено
о свему”, на којој је најављен рад Саветовалишта за младе
Дома здравља. Поводом Дана Општине, организовани су
Звездарска ролеријада, концерт Музичке школе „Владимир
Ђорђевић“, позоришне представе, излети за пензионере. У
МЗ Миријево одржана је Четврта међународна књижевна
манифестација „Момини дани“. Градоначелник Синиша
Мали и министар Младен Шарчевић обишли су просторије
ОШ „1.300 каплара” у којима је смештено 30 предшколаца из вртића „Зора“, које су адаптиране у склопу
пројекта „Мрежа школа”. Активисти ОО организовали су штандове на којима су разговарали са грађанима и делили страначки материјал.

75. Младеновац

Раскидање штетног уговора

76. Земун

Разговори са грађанима

Председник Општине Дејан Матић
са најстаријим суграђанима

За најстарије суграђане организовани су бесплатни једнодневни излети и разговори са
председником Општине. Дом
здравља организовао је превентивне лекарске прегледе. У оквиру Пројекта развоја школског
спорта, ГО Земун обезбедила
је 24 дреса са логом Општине
и називом школе. Министар
Небојша Стефановић посетио
је ПС Земун и упознао се са активностима на превенцији вршњачког насиља, које спроводи
ГО Земун, и са радом Мониторинг центра. У оквиру пројекта
превенције вршњачког насиља,
настављене су едукативне представе и предавања које спро-

воде КЗМ Земун и ПС Земун.
Градоначелник Београда обишао је радове на рекострукцији
земунског парка, док је градски
менаџер Горан Весић обишао
радове у Господској улици. У
току је изградња вртића у Алтини, канализационе мреже у
Батајници и секундарне водоводне мреже у Грмовцу. Активисти
МО Плави хоризонти очистили
су прилаз насељу, активисти
МО Батајница парк „Мала Милица Ракић“, а активисти МО
Стари Земун донирали су књиге
Геронтолошком центру. Активисти ОО свакодневно разговарају са грађанима на страначким
штандовима.

77. Лазаревац

Асфалтирање путева

Акција уређења парка
Једно у низу испуњених
обећања СНС Младеновац је
и раскидање штетног уговора
са „Метропаркингом“, који је
направила бивша власт, што су
и учинили одборници већине
на ванредној седници СО Младеновац. Омладина ОО и активисти МО Баташево уредили
су парк у овој МЗ, офарбали
клупе, столове и мобилијар. На
иницијативу станара зграде у
Космајској 18, замењени су поштански сандучићи.

Председник ГО Лазаревац
Бојан Синђелић потписао је уговор о извођењу радова на завршетку објекта ванболничког породилишта у кругу ДЗ „Др Ђорђе
Ковачевић“. У МЗ Врбовно асфалтирана је Митровачка улица,
а у Араповцу асфалт је добио
Јовановића крај. Настављено је
асфалтирање атарских путева у
МЗ Крушевица, Рудовци и Вели-

ки Црљени. У Крушевици је асфалтирана деоница Пантелића
сокак, у Рудовцима Лазаревића
сокак, док је у Великим Црљенима комплетно реконструисана
Улица Јована Јовановића Змаја.
Асфалтирана су Гагића крај у
МЗ Лукавица и Живковића крај
у МЗ Трбушница. Ускоро креће
градња пешачке пасареле у Великим Црљенима.

ГРАД БЕОГРАД
78. Палилула

Дружење са пензионерима

Мали и Јовичић обилазе радове на асфалтирању улица
Повереник ОО СНС Палилула, Јелена Мијатовић, посетила је предузеће „Чили кидс“, које производи одећу, има девет стално запослених жена и намерава да прошири посао и запосли нове раднике. Сваке среде, у све четири канцеларије ОО СНС Палилула, организује се
дружење и разговор са пензионерима. Почело је асфалтирање Улице
Ваљевског одреда у Борчи 2, док ће у Коцељевској улици у Старој
Борчи бити асфалтирана сва три крака. За протеклих месец и по дана
асфалтирано је 11 километара пута на Палилули.
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81. Савски венац

Уређење јавних површина

Ирена Вујовић у разговору са грађанима Савског венца
ГО Савски венац, у сарадњи
са ЈКП „Зеленило Београд“ и ЈКП
„Јавно осветљење“, претворила је запуштен простор у Улици
Рајка Митића у игралиште за
децу. Захваљујући доброј сарадњи између грађана и Општи-

не, као и брзој интервенцији ЈКП
„Градска чистоћа“, уклоњена је
дивља депонија у Ситничкој улици. За само два месеца рада, Еко
патрола ГО Савски венац уредила је преко 20 запуштених јавних
површина. У сарадњи са Рвачким

82. Стари град

Фарбање клупа и пјацета

Јелена Мијатовић са радницима у производном погону

79. Нови Београд

Уређење зелених
површина
ОО СНС Нови Београд подржао је петицију станара из
Блока 45 да се, у оквиру акције
компаније „Моцарт”, обнови
спортски терен у Блоку 45. На
велико задовољство Новобеограђана, председник Кошаркашког савеза Србије, Предраг Даниловић, извео је прво
додавање на новом терену. На
иницијативу чланова МО Арена и Ушће, уређен је простор
код надвожњака у Улици Арсенија Чарнојевића 124-128.

Омладина ОО СНС Стари град
офарбала је клупе на Дунавском
кеју на Дорћолу и пјацете у Булевару Деспота Стефана. Унија жена и
Савет за здравство одржали су панел дискусију на којој су указали на
важност редовних прегледа у борби
против карцинома дојке. Поводом
светског Дана аудио-визуелне баштине, Савет за културу организовао
је округли сто на коме су покренуте
иницијативе за очување културне
баштине и сећање на уметнике који
су живели на Старом граду. Активисти ОО редовно разговарају са
суграђанима о проблемима са којима се сусрећу и начинима за решавање. Из ових разговора покренут је низ иницијатива и акција.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
85. Сопот

савезом Београда, организована
је бесплатна школа рвања и бесплатне посете СРЦ „Пионирски
град“. Такође, организоване су
бесплатне едукативне радионице у сарадњи са компанијом „Кока-кола“, док је са компанијом
„Дунав осигурање“ покренут
пројекат на тему животног осигурања. ГO Савски венац организовала је низ трибина на тему
примене новог Закона о становању и одржавању зграда. Председница ГО Савски венац, Ирена
Вујовић, отворила је трећи дан
Београдског гастроенолошког
фестивала „БЕГЕФ 2017“ у Кући
краља Петра Првог, у оквиру
кога је представљен Вински пут
Београда. Такође, организована је и хуманитарна изложба
„Сликом до помоћи“. За најстарије суграђане организовани су
дводневни излети на Тару. ОО
СНС Савски венац обележио je
Светски дан борбе против сиромаштва, поделом хуманитарних
пакета и огревног дрвета најугроженијим суграђанима, које су
из личних средстава обезбедили
функционери ОО.

Асфалтирање улица
Завршено је асфалтирање
улица у МЗ Дучина, Петловачкој и Баванској, док је у МЗ
Дрлупа асфалтирана Улица
Властимира Весића. Такође, у
МЗ Сопот асфалтирана је Устаничка улица која повезује
МЗ Бабе, Стојник и Губеревац
са Авалским путем.

86. Сурчин

Бесплатни излети за пензионере
Организовани
су бесплатни излети за најстарије суграђане. У току је
асфалтирање улица, санација тротоара и чишћење,
као и обнова вртића и домова културе.

83. Чукарица

Нови школски објекат у Рушњу
У организацији ОО СНС Чукарица, одржана је трибина „Родна равноправностекономско оснаживање жена“, а Савет за
заштиту животне средине организовао је
трибину „Апитерапија“. На платоу у Требевићкој улици префарбане су клупе и металне конструкције, почупана трава и однето смеће. У парку у Улици радних акција
поправљене су клупе. Очишћене су зелене
површине око ОШ „Уједињене нације” и
саниране бехатон плоче на пешачкој стази до школског дворишта. Савет за комуналне делатности санирао је степениште
испред апотеке у Пожешкој улици. Члан

Председништва СНС, Зоран Ђорђевић,
разговарао је са грађанима на страначком
штанду. Ђорђевић је одржао састанке и са
Удружењем пензионера и Удружењем потомака солунских ратника „Др Арчибалд
Рајс”. Асфалтиран је део Радничке улице
и реконструисана је раскрсница која води
ка Ади Циганлији. Очишћени су канали
у Улици Живојина Табаковића у Великој
Моштаници, а поставља се и јавна расвета.
Мобилијар за дечије игралиште поставља
се у порти цркве у Великој Моштаници, а
справе за фитнес на отвореном у Великој
Моштаници и Рушњу. Уређено је игралиште

Градоначелник Мали и председник
Општине Коларић у посети школи
у Улици Милана Јовановића. Настављено
је уређење атарских путева. Обновљена је
сала за физичко у ОШ „Бановић Страхиња“,
а у Рушњу је изграђен нови објекат ОШ
„Аца Милосављевић“.

84. Раковица

80. Обреновац

Ново игралиште у насељу Сунце
ГО Обреновац и ЈКП
„Топловод“ донирали су
два нова возила „шкода“ Полицијској станици.
Одржана је седница Штаба за ванредне ситуације
и седница Штаба зимске
службе. Уз помоћ нове
мултифункционалне машине ЈКП-а, уклоњени
су графити са фасада у
насељу Сунце. Такође, у
овом насељу отворено је
ново дечије игралиште.
Уређује се канал БаричМислођин, а очишћени
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су и канали у Пољанама и Дражевцу (укупно
64 километара каналске
мреже широм Општине).
После више од деценије,
настављена је топлификација у МЗ Забрежје.
Радови на секундарној
мрежи изводе се на крају
Савске улице. Уређују се
атарски путеви, а прилаз парцелама добили су
пољопривредници из Барича, Стублина, Великог
Поља, Мале Моштанице,
Баљевца, Дражевца, Ве-

ликог Поља, Мислођина и
Трстенице. Асфалтирани
су некатегорисани путеви
у насељу Бачевица, и у МЗ
Уровци, Ушће, Скела, Ратари, Барич и Дражевац.
Ученици завршних разреда Пољопривредно-хемијске и Техничке школе
обишли су погон фабрике
„Меи Та“ у Баричу. Полагањем венаца на споменик
палим борцима за време
Другог светског рата, обележене су 73 године од
ослобођења Обреновца.

Нови Дом здравља на Лабудовом брду
Отворен је новоизграђени
ДЗ на Лабудовом брду, чиме је
испуњено обећање дато грађанима. На његову изградњу чекало се скоро пола века, а више
од 44.000 грађана лечило се у
неусловним подрумским просторијама. Објекат су свечано
отворили министри Небојша
Стефановић и Златибор Лончар,
и градоначелник Синиша Мали.
Такође, Стефановић и Мали
свечано су отворили „Капитол
парк“, највећи тржни центар на
отвореном у Београду. Представљени су резултати ЦЕСИД-а о
раду Канцеларије за комуника-

цију народног посланика у Раковици, коју води Душица Стојковић. Посланичку канцеларију је
за осам месеци посетило више
од 400 грађана, а резултати
истраживања представљени су
на догађају „Сат са народним
послаником“, где је посланица
Стојковић одговарала на питања грађана. На иницијативу ГО Раковица, асфалтирана
је Улица Љубомира Ивковића
Шуце на Лабудовом брду, на
Петловом брду Улица Нићифора Нинковића, а у Улици Матије
Гупца гради се потпорни зид
који ће спречити даље одроња-

вање. Почеле су интервенције
на оронулим пешачким стазама
и степеништима на 19 локација.
На иницијативу одборника СНС
у СО Раковица, уређен је кошаркашки терен и постављени су
нови кошеви у Улици Канарево
брдо. Раковички напредњаци
уредили су запуштене површине
дуж Срзентићеве и Трепчанске
улице, као и у Тавчаревој улици
у Старом Кошутњаку и у близини ДЗ у Реснику. На Миљаковцу
су офарбани рукохвати на обновљеним степеницама које спајају
улице Стевана Опачића и Велизара Станковића. Напредњаци

Уређење јавних површина
су уклањали графите са просторија МЗ Канарево брдо. Небојша
Стефановић, Синиша Мали, Милосав Миличковић и Владан Коцић обишли су штандове Уније
младих на Лабудовом брду.
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НОВИ САД
Полагање камена
темељца за нову
зграду Радио-телевизије Војводине
на Мишелуку, на
месту некадашање
ТВ Нови Сад, срушене у НАТО бомбардовању

ЛИСИЧЈИ ЈАРАК
Председник Србије Александар Вучић присуствовао је заједничкој падобранској обуци
америчких и српских падобранаца „Зима 2017“

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

АРАНЂЕЛОВАЦ
Поруке толеранције
ђацима Техничке
школе „Милета
Николић“

БЕОГРАД
Председник Вучић
и патријарх Иринеј
разговарали су са члановима Удружења породица киднапованих
и убијених на Косову и
Метохији

Са члановима Ансамбла Црвене армије „Александров“

Поводом обележавања
100. годишњице независности Финске, председник Вучић, заједно са
амбасадором те земље
Пертијем Иконеном и
његовим колегама из
Данске, Норвешке и
Шведске, засадио је
саднице брезе

