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Председник Србије Александар 
Вучић састао се са председни-
ком Турске Реџепом Тајипом 

Ердоганом, трећи пут за мање од 
годину дана, а током билатералног 
сусрета разговарали су о јачању по-
литичке сарадње две земље, новим 
инвестицијама и инфраструктурним 
пројектима. После билатералног 
сусрета, уследило је трилатерал-
ни састанак са бошњачким чланом 
Председништва БиХ Бакиром Изет-
беговићем, на којем се разговарало о 
сарадњи у региону.

„Подигли смо ниво трговинске 
размене са Турском на више од ми-
лијарду евра, што је велика ствар 
за нашу земљу. Са председником 
Ердоганом разговарао сам о новим 
фабрикама и инвестицијама, а помоћ 
турског председника је велика и зна-
чајна подршка, јер када он каже да је 
нека земља пријатељска, онда је то 
добар амбијент за све оне који желе 
да улажу“, објашњава председник 
Србије, и открива детаље разговора 
за Изетбеговићем:

„Захвалан сам на труду председ-
нику Ердогану. Рекао сам Изетбе-
говићу да Србија поштује терито-

ријални интегритет БиХ, Дејтонски 
мировни споразум, а да од Бошња-
ка тражи да се и Срби у Републици 

Српској и свугде друго у 
БиХ осећају сигурно. Да 
онако како ми не желимо 
да урушавамо њихов те-
риторијални интегритет, 
тако да они имају однос 
према Републици Српској. 
Уверен сам да ћемо успе-
ти заједничким напорима 
да обезбедимо трајан и 
сигуран мир и за српски 
народ, али и за Бошњаке 
и за Хрвате, и за све друге 
који живе на територији 
БиХ“.

И овог јануара, председник Ре-
публике Србије Александар 
Вучић добио је позив, зајед-
но са премијерком Србије 
Аном Брнабић, за учешће на 

годишњем састанку Светског економског 
форума у Давосу, скупу који окупља свет-
ску економску и политичку елиту.

Током тродневног боравка у Давосу, 
председник Вучић присуствовао је ску-
повима на којима је говорила немачка 
канцеларка Ангела Меркел, председник 
Француске Емануел Макрон, председник 
Европске комисије Жан Клод Јункер, као 
и председник САД Доналд Трамп.

На маргинама Форума имао је одвоје-
не сусрете са европским комесаром за 
преговоре о проширењу и суседску по-
литику Јоханесом Ханом, председником 
Пољске Анджејом Дудом, албанским 
премијером Едијем Рамом, италијан-
ским премијером Паолом Ђентилонијем, 
председником Француске Емануелом 
Макроном, шпанским краљем Фели-
пеом, хрватским премијером Андрејем 
Пленковићем, шефицом за регионалне 
стратегије Светског економског форума 
Мартином Ларки...

Српски председник учествовао је, 
заједно са лидерима из региона, у сесији 
„Убрзање дугорочног развоја Западног 
Балкана“, где је инсистирао на креирању 
заједничког тржишта које би доносило 
најмање осам до девет милијарди дола-
ра инвестиција.

„Бројеви и чињенице боље говоре од 
свих наших политичких идеја. У прет-
ходној години, Западни Балкан, дакле 
Србија и још четири земље и терито-
рија Косова, имали су укупно 4,5 до 4,6 
милијарди долара страних директних 
инвестиција. Да креирамо заједничко 
тржиште, где бисмо имали заједничке 
таксе, тарифе, царине, фискалне наме-

те, заједничке подстреке, субвенције за 
странце - да имамо потпуно јединствено 
тржиште без економских граница, не по-
литичких, тај број би био најмање осам 
или девет милијарди. Зато ћу своју идеју 
о регионалној економској зони настави-
ти да промовишем и наставити да на њој 
радим, иако знам које су земље директ-
но против“, рекао је председник Србије, 
и нагласио да би то донело највећи мо-
гући напредак свима:

„Овде није реч о политици, ово није 
креирање Југославија плус Албанија, или 
Југославија оваква или онаква... Овде је 
реч о томе да сви имамо своје државе, да 
смо сви у добрим или мање добрим одно-
сима, али да размишљамо о генерацијама 
које долазе, о деци, о инвестицијама, бу-
дућности, о младима... То је једни начин 
да проблеме решавамо, да нам људи не 
одлазе из земље у оволиком броју, јер 
сличан проблем имају и други.

Председник Вучић са председником 
Пољске Анджејом Дудом разговарао је 
о билатералним односима, европском 
путу Србије и ситуацији у региону, и 
позвао га да посети Србију, што је овај 
и прихватио. Са комесаром Ханом разго-
варао је о напретку Србије на европском 
путу, уочи објављивања најављене стра-
тегије о проширењу ЕУ. Председник Ву-
чић је изразио очекивање да ће та стра-
тегија бити конкретизација позитивних 
и охрабрујућих порука председника 
Европске комисије Жана Клода Јункера, 
који је Србију означио као предводни-
ка у процесу проширења ЕУ на Западни 
Балкан, као и да ће стратегија имати 
значајан утицај на мир и стабилност у 
региону. Двојица саговорника сагласили 
су се да је добро што је Западни Балкан 
поново у фокусу ЕУ, посебно током бу-
гарског председавања Унијом.

Српски председник и европски ко-

вучић разговарао 
с Тилерсоном и кушнером
Председник Србије Александар Вучић разгова-

рао је са специјалним саветником председника САД 
Доналда Трампа, иначе и његовим зетом, Џаредом 
Кушнером. Уочи обраћања председника Трампа у 
Давосу, председник Вучић разговарао је и с аме-
ричким државним секретаром Рексом Тилерсоном.

„Много тога смо могли да сазнамо, почев од мул-
тилатерализма до тога како они виде своју борбу 
против протекционистичких мера, против оног што 
је Трампова карактеристика унутрашњих мера“, ре-
као је Вучић, и додао да када се говори о САД нема 
унутрашњих, већ да је све спољна политика.

„САД су најзначајнија земља јер остварује 24,7 
одсто светског БДП-а. Тек након САД, следе Кина 
и ЕУ са 17,7 и 17,5 одсто светског БДП-а, и после 
далеко Јапан са шест одсто. Америка је страшно 
важна и мислим да је Европа преузела примат тог 
светионика демократије, слобода, економских 
слобода, што је могло да се види у Давосу, и кроз 
кратке, али јасне критике које су канцеларка Анге-
ла Меркел, па и Емануел Макрон упутили америч-
ком председнику“, указао је председник Вучић.

2.500 нових радних места у краљеву

Ердоган охрабрује турске 
привреднике да улажу у србији

Хоћемо трајни мир 
на Балкану

Председник вучић састао се и са 
бизнисменом и власником „Тај 
групе“, Месудом Топраком, који 

долази у краљево, са новом ин-
вестицијом од 35 милиона евра и 
2.500 нових радних места.

ИСТАНБУЛДАВОС 2018.

ПРЕДсЕДНИк АлЕксАНДАР вУчИћ, 
сА свЕТскОГ ЕкОНОМскОГ ФОРУМА, ПОРУчИО:

Наставићу да промовишем 
регионалну економску зону

Државе Западног Балкана са заједничким 
тржиштем, тарифама, царинама, 

фискалним наметима и субвенцијама - 
имале би 8-9 милијарди $ годишње 

страних директних инвестиција

месар разговарали су и о дијалогу Београда и 
Приштине, истичући да је важно да у будућности 
и Београд и Приштина имају реалан, озбиљан и 
одговоран приступ. Председник Вучић разговарао 
је и са премијером Албаније Едијем Рамом о била-
тералним односима, европском путу двеју земаља 
и о економској сарадњи, посебно о развоју тури-
зма и како мотивисати грађане Албаније да дођу у 
Београд и грађане Србије да посете Тирану. Пред 
Кристин Лагард, директорком ММФ-а, говорио је 
о успесима Србије, о две године суфицита у буџе-
ту, смањењу незапослености, највећем резулта-
ту у довођењу страних директних инвеститора, 
убедљиво већем у односу на остале на Западном 
Балкану заједно, чак троструко већем него што 
имају Хрватска или Бугарска, као чланице ЕУ.

Током једног неформалног скупа, председник 
Вучић је разговарао и са Клаусом Швабом, шефом 
читавог Економског форума, који му је рекао да 
једва чека да дође у Србију.

„Клаус Шваб, који је буквално легенда свих 
ових окупљања, доћи ће у Србију, да имамо део 
активности у нашој држави, да увек будемо по-
зивани на ова окупљања и да будемо део светске 
политике“, поручио је председник  Вучић.

Вучић, Изетбеговић и Ердоган

Брнабић, Вучић и Макрон

Државни секретар САД Рекс 
Тилерсон и предсесдник Вучић

Председници Вучић и Ердоган

... са председником Пољске 
Анджејом Дудом

...са премијером 
Словеније Миром 

Цераром

Ђентилони и Вучић

Председник Србије са 
шпанским краљем Фелипеом 

Шестим...
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Срби морају да ос-
тану и опстану 
на Косову и Ме-
тохији, а држава 
Србија ће наста-

вити да помаже, поручио је 
председник Александар Вучић 
у Бањској, истичући да је на 
Космет дошао, осми пут од 
2012. године, како би разго-
варао о безбедности Срба и 
о начинима да им се олакша 
живот.

Председник Србије, заједно 
са сином Данилом, дводневну 
посету започео је 20. јануара, 
обиласком српског средњо-
вековног манастира, где га је 
дочекао владика рашко-при-

зренски Теодосије и велики 
број грађана са српским за-
ставама, а затим је положио 
венац на место где је чети-
ри дана раније убијен лидер 
Грађанске иницијативе „Сло-
бода, демократија, правда“, 
Оливер Ивановић.

Председника Вучића у Ко-
совској Митровици дочекао 
је градоначелник Горан Ра-
кић, а затим је одржан саста-
нак са политичким лидерима 
Срба на Техничком факулте-
ту, који је почео минутом ћу-
тања за убијеног Ивановића. 
Заједно са председником Ву-
чићем били су директор БИА 
Братислав Гашић и директор 

Канцеларије за КиМ Марко 
Ђурић.

Председник Србије захва-
лио се Србима на Косову и Ме-
тохији на чврстини, постоја-
ности, храбрости и жељи да 
чувају своју земљу, своју Ср-
бију, али и своје породице.

„Дошао сам и да поручим 
Албанцима, без обзира на то 
што неретко Србе доживља-
вају, не бих рекао као неприја-
теље, већ као противнике, и 
неретко имамо различите ин-
тересе, да Србија не само да 
жели мир, већ да ће дати све 
од себе да тај мир сачува. Учи-
нићемо све да вишедеценијске 
и вишевековне размирице ре-

шимо, да обезбедимо трајност 
тог мира, и сигурност за сваку 
албанску и српску породи-
цу. Водићемо политику мира, 
ви немате другу кућу“, пору-
чио је Вучић Србима са Косме-
та, и истакао да ће држава да 
помогне у останку и опстанку 
нашег народа у покрајини, пре 
свега политиком мира, зашти-
том Срба и улагањем у развој.

Указао је да су у овом мо-
менту најважније три ства-
ри: да Срби остану и опстану 
на КиМ, да држава мора да 
обезбеди њихов економски 
напредак, безбедност и да се 
обрачуна са криминалом и ко-
рупцијом.

сРБИЈА ћЕ ПОМОћИ ОсТАНАк И 
ОПсТАНАк НАшЕГ НАРОДА У ПОкРАЈИНИ

AлЕксАНДАР вУчИћ сА сРПскИМ НАРОДОМ НА кОсОвУ И МЕТОХИЈИ

ЕПИскОП РАшкО-
ПРИЗРЕНскИ ТЕОДОсИЈЕ

Посета председника 
вучића значајна је за 

наш народ
„сви ми који у тешким условима жи-

вимо на киМ знамо да не можемо успе-
ти без помоћи наше државе“, поручио 
је епископ рашко-призренски Теодо-
сије, истичући да је посета председни-
ка вучића веома значајна за српски на-
род. Указао је да се манастир Бањска 
највише обнавља у последњих неко-
лико година, да је прилогом председ-
ника вучића започета обнова цркве, 
након чега су се многи други укљу-
чили. „То даје наду да у овом тешком 
тренутку можемо да обновимо и наше 
светиње и присуство на киМ“, пору-
чио је епископ Теодосије.

„Не сме да нас буде мање 
на територији где смо одувек 
живели, а за то ћемо се, као 
држава, борити на све на-
чине. Дошао сам да разго-
варам са грађанима који су 
узнемирени након злочинач-
ког убиства Оливера Ивано-
вића, да разговарам о безбед-
ности и о томе који органи ту 
безбедност гарантују и како 
то чине. Видећемо хоће ли ис-
трага довести до починилаца 
овог гнусног злочина. Ако се 
то не деси, многе ствари ће 
бити јасне, као што сам рекао 
првог дана“, истакао је српски 
председник.

Додао је да ће, по питању 

безбедности, Србија морати 
да пронађе нове модусе како 
да безбедност и мир грађана 
српске националности учи-
ни јаснијим, видљивијим и 
да узнемирење буде мање. 
Говорећи о улагањима Владе 
Србије у обнову на Косову и 
Метохији, председник Вучић 
пренео је да је много тога 
урађено и да је Влада учество-
вала у 170 пројеката, 42 цркве 
и манастира.

„Остаје још 250 милиона да 
уложимо, а 168 милиона ди-
нара смо већ уложили. Много 
тога је урађено у Бањској, не 
само иконостас и зидови ма-
настира, већ смо много ура-

дили и на бањи, чиме се жи-
вот вратио у Бањску. Као што 
је рекао епископ, не бисмо се 
постидели пред Милутином“, 
рекао је председник Србије, 
и истакао да је од изузетног 
значаја да се заврши пројекат 
Сунчане долине, стамбено на-
сеље за око 300 породица.

„Наставићемо с тим и гледа-
ти како да даље помажемо на-
шем народу како би био број-
нији и чувао наша огњишта“, 
нагласио је.

Председник Вучић обишао 
је и српске општине јужно од 
Ибра, а био је гост и на слави 
породице Стевић у Грачаници. 
Такође, посетио је манастир 

Грачаницу, после чега је оти-
шао у Лапље Село и разгова-
рао пуних шест сати са више 
хиљада Срба који су тамо 
дошли из свих делова КиМ. 
Грађани су у отвореном разго-
вору износили своје проблеме, 
а неки од њих су решени на 
лицу места - мештани Сувог 
Грла и Србице добиће лека-
ра, за болесног дечака Васи-
лија биће обезбеђен новац 
за трансплантацију коштане 
сржи у Болоњи, донатори из 
Србије обезбедили су трак-
тор, механизацију, стоку за 
Србе који желе да остану на 
својим огњиштима и баве се 
пољопривредом...

У ЖИЖИ

Председник Вучић посетио је породицу Зорана и Невене Стевић у Грачаници, која слави Светог Јована

Свечани дочек за председника Вучића у манастиру Бањска Полагање венца на место где је убијен 
Оливер Ивановић у Косовској Митровици

Милан Ковачевић (25) из 
села Бање крај Србице

Дочек председника Вучића у Лапљем Селу, где 
је скоро шест сати разговарао са народом
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ИСТОРИЈСКА ПОСЕТА

Велика част и за-
довољство је да 
у Београду и Ср-
бији поздравимо 
господина Шинзу 

Абеа, премијера Владе прија-
тељског Јапана, и званичника 
тако високог ранга који је, као 
први после 31 године, посетио 
Србију“, овим речима пред-
седник Србије Александар Ву-
чић поздравио је премијера 
Јапана, Шинзу Абеа, који је бо-
равио у дводневној посети Бе-
ограду, која се слободно може 
назвати историјском и која 
представља прекретницу за 
унапређење билатералних од-
носа Србије и Јапана, и замајац 
за продубљивање економске 

сарадње.
Премијера Шинза Абеа, на 

Аеродрому „Никола Тесла“, до-
чекали су премијерка Ана Брна-
бић и шеф дипломатије Ивица 
Дачић, а свечани дочек при-
ређен је у Палати „Србија“, где 
му је домаћин био председник 
Александар Вучић.

На заједничкој конференцији 
за медије, премијер Јапана по-
ручио је да његова земља чвр-
сто подржава солидарност 
Европе и процес интеграције 
и да жели активно да помаже 
реформе у Србији и држава-
ма Западног Балкана. Истакао је 
да је председнику Вучићу пред-
ложио иницијативу за сарадњу 
Јапана са Западним Балканом, 

за коју је српски председник из-
разио снажну подршку.

„Србија је кључна држава 
за стабилност Западног Бал-
кана, који се налази на важној 
позицији у геополитичком сми-
слу. Јапан сматра да су односи 
са Србијом веома важни и да 
има великих потенцијала за 
даљу сарадњу између наших 
држава, и надам се развоју ин-
дустријских ресурса који ће 
подупирати наше билатералне 
односе. Састанак са председ-
ником Србије, који веома добро 
познаје Јапан, нови је почетак 
пријатељства између две др-
жаве и верујем да ћемо снажно 
ојачати јапанско-српске односе 
и у политичким, економским, 

културним и другим сферама“, 
истакао је премијер Шинзо Абе, 
уз напомену да је пример и сим-
бол сарадње и пријатељских 
односа пројекат одсумпора-
вања ТЕ „Обреновац“.

Према речима српског пред-
седника, разговори са пре-
мијером Јапана били су отво-
рени, конструктивни и прија-
тељски.

„Разговарали смо о свим 
кључним политичким питањи-
ма, на глобалној политичкој 
сцени, али највећу пажњу 
посветили смо нашим била-
тералним односима, пре све-
га унапређењу економских 
односа. Поновио сам ставове 
Републике Србије, изнете на 

Порука јапанског амбасадора 
србима из 1912.

Нови почетак пријатељства србије и Јапана

ЈАПАНскИ ПРЕМИЈЕР шИНЗО АБЕ У БЕОГРАДУ

седници Генералне скупшти-
не УН, око потребе неугрожа-
вања безбедности Јапана било 
каквим нуклеарним оружјем 
и изразио уверење да ће сви 
спорови бити решавани мир-
ним путем и уз поштовање 
принципа међународног 
јавног права“, рекао је пред-
седник Вучић, и додао:

„Господину Абеу и Влади Ја-
пана захвални смо на подршци 
приликом елементарних не-
погода, посебно за несебичну 
помоћ коју су пружили Србији 
2014. године. Надам се још 
снажнијој подршци Јапана на-
ставку европског пута Србије. 
Наша економска сарадња је на-
предовала, што се види и по ан-

гажовању јапанских фирми на 
преради смећа у Винчи, затим у 
Обреновцу на одсумпоравању 
у ТЕНТ-у, отварању фабри-
ке „Јазаки“ у Шапцу, као и 
најави нових инвестиција у Ср-
бији. Разговарао сам са пред-
ставницима 16 јапанских ком-
панија, рекао сам да сматрам 
да је Србија најбоље место за 
инвестирање у овом делу Ев-
ропе, да овде могу да направе 
највећи профит, да то може да 
буде њихов мотив, а да је наш 
мотив да смањујемо незапос-
леност, учимо се пословној 
етици од Јапана и повећавамо 
раст БДП-а“.

Председник Вучић ре-
као је да је од премијера Абеа 

добио подршку за очување 
стабилности и мира у регио-
ну, као суштинског предусло-
ва за напредак земаља на За-
падном Балкану.

„Рекао сам Абеу да је Србија 
у 20. веку претрпела огром-
не жртве, да смо имали мно-
го ратова, али да се надам 
да у 21. веку нећемо имати 
ниједан. И да нећемо успети 
да стигнемо Јапанце по раз-
воју, али да ћемо се трудити 
да смањимо ту разлику у еко-
номском развоју“, нагласио 
је председник Вучић, и ре-
као да очекује долазак још 
више јапанских туриста и при-
вредника.

Прес конференција поче-

ла је потписивањем Ноте о во-
лонтерском програму јапанске 
прекоморске сарадње, који су 
потписали министарка за ев-
ропске интеграције Јадранка 
Јоксимовић и амбасадор Јапа-
на у Србији Ђунићи Марујама, 
на основу које се Србија укљу-
чује у волонтерски програм Ја-
пана. Иначе, за госте из Јапа-
на,  председник и премијерка 
Србије приредили су свечану 
вечеру у Дому гарде на Топ-
чидеру, са културно-уметнич-
ким програмом, на којој су Ву-
чић и Абе одржали здравице. 
Вечери су присуствовали чла-
нови Владе Србије, угледне 
личности из политичког, при-
вредног и јавног живота.

Председник вучић испричао 
је премијеру Абеу и новинарима шта 
је јапански амбасадор у лондону 
1912. године рекао нашем амбасадо-
ру, српском посланику Јовану М. Јо-
вановићу. Документа о томе домаћи-
ни су показали јапанском премијеру, 
а део поруке председник вучић про-
читао је на прес конференцији.

„као Јапанац, пратио сам успехе 
српске војске и радовао сам се тим 

успесима. Један мали народ, који 
је неколико стотина година очу-
вао своју отпорну снагу и у датом 
тренутку победио свог вековног 
тлачиоца, морао је имати јапанске 
симпатије. Радили сте и спремали се 
за то, срби, и то је добро. сад хоће 
да вам одузму један део од оног 
што сте ратом добили. То није пра-
во, али будите умирени, пажљиви и 
стрпљиви“.

Председник Србије Александар Вучић и премијер Јапана Шинзо Абе

Потписивање Ноте о волонтерском 
програму јапанске прекоморске сарадње: 

Амбасадор Ђунићи Марујама и министарка 
Јадранка Јоксимовић

Свечани дочек испред 
Палате „Србија“

Састанак политичко-привредне 
делегације Србије и Јапана



У понедељак, 15. јануара, 
представници Српске на-
предне странке предали 

су листу за изборе за Скупшти-
ну Града Београда, под нази-
вом „Александар Вучић - зато 
што волимо Београд!“, у прос-
торијама Градске изборне 
комисије. СНС је за мање од 
четири сата прикупила 8.242 
потписа подршке грађана кан-
дидатима и прва је предала 
листу за београдске изборе, 
који су заказани за 4. март.

Листу, за коју је прикупљено 
8.242 потписа грађана, пре-
дао је овлашћени предлагач, 
председник Градског одбора 

СНС Београд, Небојша Стефа-
новић, а поред њега, предаји 
су присуствовали председник 
Покрета социјалиста Алексан-
дар Вулин, председник Српске 
народне партије Ненад Попо-
вић, представници актуелне 
градске власти и бројне јавне 
личности.

Први на изборној листи 
„Александар Вучић - зато што 
волимо Београд!“ је проф. др 
Зоран Радојичић, директор 
Универзитетске дечије кли-
нике у Тиршовој, специјали-
ста дечије хирургије и дечије 
урологије, један од највећих 
стручњака за ту област у ре-

гиону и редовни професор 
на Медицинском факултету.

Међу првих 25 кандидата 
на листи доминирају нестра-
начке личности, професио-
налци и експерти у областима 
у којима раде и стварају – ди-
ректорка Београдског фести-
вала игре балерина Аја Јунг, 
глумци Светислав Гонцић и 
Бранко Милићевић, кошарка-
ши Милан Гуровић, Небојша 
Илић и Горан Грбовић, декан 
Правног факултета проф. др 
Сима Аврамовић, рукоме-
ташица Драгана Пешић Бе-
лојевић, академик проф. др 
Јован Хаџи Ђокић, директор 

Београдске филхар-
моније Иван Тасо-
вац, директор Музеја 
савремене уметнос-
ти Слободан Накара-
да, водитељ „Шаре-
нице“ Живорад Нико-
лић, координаторка 
Сигурне куће Весна 
Станојевић...

У врху листе су страначке 
личности - актуелни градона-
челник Синиша Мали, градски 
менаџер Горан Весић, предсе-
дница Општине Савски венац 
Ирена Вујовић, заменик гра-
доначелника Андреја Младе-
новић...

ПРЕДАТА ИЗБОРНА лИсТА

Људи који истински воле БеоградHorizontalna kompozicija broja i naziva liste

Vertikalne kompozicije broja i naziva liste

Grafički Elementi 
Kampanje

Horizontalna kompozicija broja i naziva liste

Vertikalne kompozicije broja i naziva liste

Grafički Elementi 
Kampanje

Драгана Пешић Белојевић, Горан Весић, Зоран Радојичић, 
Иван Тасовац, Аја Јунг, Слободан Накарада Светислав Гонцић

Милан ГуровићНебојша Илић
Ирена Вујовић, Горан Грбовић 

и Синиша Мали Први на листи: Др Зоран Радојичић

Стефановић, Миличковић, Вулин, 
Мали, Аврамовић, Поповић и Весић Весна Станојевић Бранко Милићевић Иван Тасовац

ИНТЕРВЈУ
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Horizontalna kompozicija broja i naziva liste

Vertikalne kompozicije broja i naziva liste

Grafički Elementi 
Kampanje

ГРАД БЕОГРАД
СНС ИНФОРМАТОР 57/2018  |  9

Предаја изборне листе 
„Александар Вучић - Зато што волимо Београд!“: 
Синиша Мали, Небојша Стефановић, Горан Весић, 

Милосав Миличковић, Зоран Радојичић, Александар Марковић

Проф. др Зоран Радојичић и градоначелник Синиша Мали у обиласку Београда на води
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Миленко Јованов, потпред-
седник Главног одбора 
Српске напредне странке 
и шеф Посланичке групе 
СНС у Скупштини АП Војво-

дине, сумирајући 2017. годину, каже да 
је Скупштина АПВ донела много важних 
одлука, почев од оне којом је спроведе-
но слово Статута и омогућено да Војводи-
на добије и традиционалне симболе, чије 

ИНТЕРВЈУ БРОЈА
МИлЕНкО ЈОвАНОв, 
потпредседник 
Главног одбора 
српске напредне 
странке

Мишковић предводи лоповско-
тајкунски напад на народне паре

»

је усвајање Пајтићева власт спречавала.
Донете су, према његовим речи-

ма, и одлуке којима се смањују дугови 
Покрајине и више новца усмерава се пре-
ма грађанима, као и одлуке које се тичу 
важних инфраструктурних пројеката. 
Ипак, Јованов посебно истиче изме-
ну Пословника о раду, која је усвојена 
крајем прошле године и којом се омо-
гућава свим посланицима да, поред тога 
што имају право да говоре на једном од 
пет језика у службеној употреби, сада на 
тим језицима, уколико то желе, добијају 
и материјале за седнице Скупштине.

„Тиме смо послали јасну поруку да Ср-
бија поштује све своје грађане и мислим 
да смо превазишли многе земље, а посеб-
но оне које се усуђују да нам држе лек-
ције, а истовремено нису у стању да обез-
беде да код њих преноћи табла са ћири-
личким натписом“, каже Миленко Јованов 
за „СНС Информатор“. 

шта се променило и шта је све урађе-
но од када је сНс одговорна за упра-
вљање АП војводином?
- Суштинска и најважнија промена од-

носи се на то што покрајинска власт више 

није полуга за дестабилизацију Србије и 
што покрајинска и републичка влада сада 
имају партнерски однос и заједнички ре-
ализују пројекте важне за грађане Србије 
који живе у Војводини. Постоји битна 
промена и у начину на који функционише 
сама Влада АП Војводине. У фокусу ње-
ног рада више нису унапред намештени 
конкурси, што је било једино чиме се ба-
вила Пајтићева лоповска дружина, него 
озбиљни пројекти од значаја за локалне 
самоуправе у којима се реализују, али и 
за покрајину, и за Србију у целини. 

када дођете из ваше кикинде у Бе-
оград, да ли примећујете 
колико се град променио на 
боље?

- Промене су заиста видљиве 
на сваком кораку и може да их 
не види само онај ко је злона-
меран. Нема дела града у коме 
се нешто не ради, не гради, не 
реновира... Погледајте само 
фасаде у центру града, које су 
сређене након ко зна колико 
времена. Београд на води расте 
сваког дана и оствариће се сан 
многих генерација Београђана 
о спуштању града на реке.
какву кампању и какав ре-
зултат сНс очекујете на из-

борима за Град Београд?
- Судећи по првим назнакама, кампања 

ће бити веома жестока. Пазите, ту се ску-
пила шарена екипа разних превараната. 
Имате тајкуна Мишковића, који их је све 
окупио, па жуте бароне Ђиласа, Шапића, 
Јеремића, Јанковића и остале, па имате 
саветнике Заева - Башановића и Шубару, 
па имате шефа сурчинског клана Лимуна 

 
- шта следеће 
можемо да оче-
кујемо од опо-

зиције? Нисам сигуран 
да би на то питање, а са 
апсолутном сигурношћу, 
могао да одговори и 
неко много квалифико-
ванији од мене за стање 
људске свести. Знате, 
они причају са камењем, 
тамбурају у скупштини, 
грче се од стреса и беса, 
фотографишу са својим 
сликама на зиду...

»

Грађани подржавају вучићеву 
државничку политику

И поред свега, изборни резултати 
у Пећинцима, Мионици, Неготину, 
костолцу, па и у Прешеву показали 
су да недвосмислено расте подршка 
грађана политици Александра ву-
чића и сНс...

- Резултати избора у наведеним 
општинама, али и фантастична и 
убедљива победа Александра ву-
чића на председничким изборима, 
показују да огроман број грађана 
србије подржава вучићеву озбиљну 
и одговорну политику. То је држав-

ничка политика слободне и самос-
талне србије, која води рачуна о 
интересима државе и њених грађа-
на. Економски резултати који су, та-
кође, производ те политике, а огле-
дају се у отварању фабрика, смањењу 
незапослености и економском ја-
чању србије, довели су до тога да се 
повећавају плате и пензије, а подсе-
тићу да је само пре неколико година 
држава била на корак од банкрота и 
постављало се питање хоће ли плата 
и пензија уопште бити.

Потпредседници Главног одбора 
СНС, Марко Ђурић и Миленко Јова-
нов, били су домаћини делегацији 
Међународне демократске уније, 
асоцијације која окупља више од 80 
странака десног центра из читавог 
света, чијем чланству тежи и Српска 
напредна странка.

Ђурић је делегацију Међународне 
демократске уније упознао са током 
преговора Београда и Приштине, те 
политичком и безбедносном ситу-
ацијом на КиМ. Јованов је истакао 
да је циљ СНС, која окупља више од 
600 хиљада чланова, да каналише 
енергију свог чланства како би били 
реализовани реформски процеси у 
земљи, које је покренуо председник 
Вучић.

Тема разговора били су и односи 
у регону, а гостима је пренета жеља 
Владе Србије и СНС да ти односи буду 
још бољи и да се крећу ка успоста-
вљању слободног протока људи, 
робе и услуга, и интензивирању по-
литичке и економске сарадње.

сарадња са Међународном демократском унијом

Марко Ђурић, Миленко 
Јованов и Петар Петковић 

са делегацијом МДУ

- Имате тајкуна Мишковића, који их је 
све окупио, па жуте бароне 
Ђиласа, шапића, Јеремића, 
Јанковића и остале, па имате 
саветнике Заева - Башановића и 
шубару, па имате шефа сурчинског 
клана лимуна Наранџића... Дакле, све 
го преварант и лопужа до 
лопуже. Нестали су мало на неко вре-
ме, летели испод радара, па се сад 
распомамили жељни власти и пара

Наранџића... Дакле, све го преварант и 
лопужа до лопуже. Нестали су мало на 
неко време, летели испод радара, па се 
сад распомамили жељни власти и пара. 
Сад, када је неко други вратио дугове 
које су они правили док су пљачкали и 
пунили своје џепове и када је неко дру-
ги напунио народну касу коју су они 
испразнили да би се лично богатили, они 
би да се врате, јер виде да има шта да се 
украде и опљачка. Уверен сам да им на-
род то неће дозволити. 

колику улогу ће у овој кампањи иг-
рати Мирослав Мишковић, који је не-
давно врло тенденциозно упоредио 
србију са северном корејом?
- Он има кључну улогу у окупљању те 

лоповско - тајкунске коалиције. Он их 
је окупио, он им даје паре, он је покре-
тачка снага читавог тог удруженог лопо-
вско - тајкунског напада на народне паре 
и буџет Београда. А Северну Кореју су од 
Србије правили његови лакеји Ђилас и 
Шапић, када су ставили под контролу све 
медије у Србији, како нико не би смео да 
писне о њиховом лоповлуку и криминалу, 
па кад им је и то било мало, онда су удара-

ли и шамарали грађане који су се усудили 
да им поставе незгодно питање, или им 
кажу да нису задовољни њиховом стра-
ховладом. Само, пошто је и Мишковић од 
Ђиласа, Шапића, Јеремића и Јанковића 
имао и те какве користи, тада му је та 
риђо - жута Северна Кореја била потаман 
и ништа му није сметало.

Недавно сте реаговали на изјаву 
Драгана шутановца о „лажним ин-
вестицијама на југу србије“, и поред 
бројних фабрика које су отворене, 
најсавременијег клиничког центра... 
Одакле толико дрских и безочних 
лажи у политичком простору?
- Отуда што не постоји други начин да 

се супротставите чињеничкој истини. Да-
кле, ако је чињеница да је у Лебану отво-
рена фабрика, а јесте, ако је чињеница да 
је у Нишу изграђен најмодернији Клинички 
центар, а јесте, онда се тим чињеницама не 
можете супротставити ни са чим другим 
него лажима. Али, они ту упадају у другу 
замку, јер народ доводе до избора - да ли 
да верује њиховим лажима, или сопстве-
ним очима? Како народ разрешава ту ди-
лему, можемо да видимо и у истраживањи-

ма јавног мњења, али и на изборима.
шта је следеће, у том контексту, што 
можемо да очекујемо од опозиције?
- Нисам сигуран да би на то питање, а 

са апсолутном сигурношћу, могао да од-
говори и неко много квалификованији од 
мене за стање људске свести. Знате, они 
причају са камењем, тамбурају у Скупш-
тини, грче се од стреса и беса, фо-
тографишу са својим сликама на зиду... 
Сумњам да модерна медицина има одго-
вор на овако екстремне случајеве.
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                НАРОДНА БАНКА  

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

НАРОДНА скУПшТИНА

ПОЛИЦИЈА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

ПРИВРЕДА

Министар Зоран 
Ђорђевић и пред-
ставници Удружења 
ратних војних инва-
лида из целе Србије 
оценили су да је за 
побољшање поло-
жаја војних инвали-
да, бораца, ветерана 
и цивилних жртава 
рата неопходно до-
ношење Закона о ос-
новним правима бораца, вој-
них инвалида и породица па-
лих бораца. Ђорђевић је навео 
да Србија заслужује да има 

закон по мери оних 
који су се борили за 
њу, а неки и дали 
оно највредније, 
своје животе. Наја-
вио је да ће Ми-
нистарство распи-
сати јавни позив на 
који могу да конку-
ришу сва удружења 
која су регистрована 

као непрофитабил-
на, и додао да ће реализа-
ција тих пројеката у великом 
делу побољшати квалитет њи-
ховог живота.

Председница Народне скупштине 
Маја Гојковић потписала је Одлуку 
о расписивању избора за одборнике 

Града Београда и скупштине општина Бор и 
Аранђеловац, за 4. март 2018. године. „По-
зивам грађане Београда, Аранђеловца и 
Бора да изађу на изборе, 4. марта. Ови из-
бори су важни, јер на њима грађани одлу-
чују како ће изгледати будућност њихових 
градова и општина, њихов свакодневни 
живот, као и живот њихових породица и 
пријатеља. Важно је да на ове изборе изађу 
сви и да бирају искључиво одговорне, 

озбиљне, вредне и марљиве људе и кон-
кретне програме, планове и идеје“, истакла 
је председница Народне скупштине.Догађаји који су обележили 2017. 

годину јесу успешно завршена осма ре-
визија аранжмана из предострожности 
са ММФ-ом и признања међународних 
рејтинг агенција за постигнуте макро-
економске резултате у Србији, оцена 
је гувернерке Јоргованке Табаковић. 
Према њеним речима, ови успеси су 

резултати рада и НБС, те да је већина 
реализованих циљева утицала на то да 
курс динара остане на стабилном нивоу 
и да стабилност буде синоним за стање 
у држави. Уверена је да ће и у 2018. 
години динар бити стабилан, те да ће 
раст економије бити одржив по стопи 
од најмање 3,5 процената.

Министар Бранислав Недимовић најавио је да ће 
у 2018. години за меру подршке младим пољопри-
вредним произвођачима бити издвојено три пута 
више новца него у претходној години. Та мера је 
први пут имплементирана у 2017. години, а одобре-
но је 667 захтева за младе пољопривреднике до 40 
година старости из свих крајева Србије и исплаћено 
укупно 459 милиона динара. Недимовић је истакао 
да ће се Министарство фокусирати на младе и да ће 
им на располагању бити све подстицајне мере.

Министар Небојша Стефа-
новић састао се у Београду 
са замеником начелника Би-
роа јавне безбедности Шан-
гаја, Ханом Јунгом, који је и 
потпредседник Полицијске 
академије Шангаја, и разго-
варао о организовању зајед-
ничких обука за припаднике 
специјалних јединица и зах-
валио му се на досадашњој ус-
пешној сарадњи. Стефановић 
је понудио Јунгу помоћ у виду 
обука припадника шангајске 

полиције у руко-
вању оружјем, пош-
то су наши инструк-
тори врло обучени 
на том пољу и имају 
одличне резултате 
на међународним 
такмичењима. Саго-
ворници су се сагла-
сили да постоје изу-
зетно добри односи 
Србије и Кине, што 
потврђују и многи заједнички 
пројекти.

Процес европ-
ских интеграција 
подржава 52 одсто 
грађана Србије, а 
ЕУ је препозната 
као највећи дона-
тор наше земље, 
рекла је министар 
европских ин-
теграција Јадранка 
Јоксимовић. Како 
је навела, ови по-

даци резултат су последњег 
истраживања јавног мњења 

које је спровело Министар-
ство за европске интегра-
ције, а од посебног је зна-
чаја што, после дуго време-
на, подршка грађана европ-
ским интеграцијама прелази 
50 одсто. Великој подршци 
грађана у процесу европских 
интеграција и путу ка члан-
ству у ЕУ допринела и поли-
тика регионалног развоја, 
одрживог развоја, припреме 
за коришћење фондова, пре-
кограничне сарадње...

Држава Србија од 2014. го-
дине подстиче долазак страних 
инвеститора и даје субвенције. 
У зависности од развијености 
општине и других критерију-
ма, они могу рачунати на 3.000 
до 7.000 евра по радном мес-
ту. Исто толико држава даје, 
и под истим условима, и до-
маћим инвеститорима. Зах-
ваљујући томе, Србија је током 
2017. године имала прилив 

страних директних 
инвестиција већи 
од две милијарде 
евра. Министар Го-
ран Кнежевић каже 
да су ови механизми добри, а 
да ће држава, уз њих, субвен-
ционисати и тзв. капитално-
интензивне пројекте, који не 
подразумевају отварање нових 
радних места, већ су засновани 
на модерним технологијама.

Министарка Нела 
Кубуровић разго-
варала је са амба-
садором Немачке 
Акселом Дитманом 
о унапређењу са-
радње и спровођењу 
пројеката у области 
правосуђа, подржа-
них од стране не-
мачке државе. Један 
од њих је унапређење 
управног судства у Србији, 
који спроводи ГИЗ, а током 
2019. године треба да почне 
и пројекат посвећен јачању 
владавине права, као подрш-

ка реализацији Ак-
ционог плана за 
Поглавље 23. Го-
ворећи о Поглављу 
23, министарка је 
указала да је један 
од највећих задата-
ка измена Устава у 
области правосуђа 
и да ускоро треба да 
буде објављен На-

црт амандмана, који 
ће се наћи на јавној расправи 
и бити прослеђени Венецијан-
ској комисији, без чијег се по-
зитивног мишљења неће ићи у 
процедуру.

Директор Канцеларије за 
КиМ Марко Ђурић рекао је 
да је резултат посете пред-
седника Александра Вучића 
Космету да се Србија ује-
дињује у настојању да по-
могне нашем народу у јужној 

покрајини, као што се и Срби 
на КиМ уједињују у жељи да 
се заједнички, уз подршку 
државе, боре за опстанак. Уп-
раво том врстом окупљања, 
сматра Ђурић, поражавају се 
идеје и циљеви оних који су 

актима терора желели да по-
деле Србе и тако нам нанесу 
највећу могућу штету. „Чули 
смо за неке од мука и пробле-
ма становништва, настављамо 
да радимо са нашим људима 
свакодневно, а поносни смо и 

на то што је реали-
зовано 170 пројека-
та, што су 42 цркве 
и манастира обно-
вљени у последње 
три године“, рекао 
је Ђурић.

М и н и с т а р к а 
Зорана Михајло-
вић поручила је, 
обилазећи Аеро-
дром „Никола Те-
сла“, да ће уговор 
о концесији донети 
501 милион евра 
прихода држави и 
малим акционари-
ма и 732 милиона 
евра нових инвес-
тиција за београд-
ски аеродром, што је важан 
корак ка његовом још бржем 
развоју, већем броју путника, 
новим знањима, додатним 

пистама... „Ваздуш-
ни саобраћај функ-
ционише по свим 
европским стандар-
дима и у тој обла-
сти већ смо део ЕУ. 
То ће се наставити 
и концесијом, за 
коју ће уговор бити 
потписан у наредна 
два месеца“, навела 
је Михајловићева, и 
подсетила да се на 

јавни позив јавило 27 свет-
ских компанија и да је иза-
брана најбоља понуда у да-
тим тржишним условима.

Студенти Ме-
дицинског факул-
тета у Београду 
који показују за-
видно знање биће 
укључени у ис-
траживачки рад у 
Клиничком центру 
Србије још током 
школовања, каже 
министар здравља 
Златибор Лончар, и додаје 
да ће они који студије за-
врше са најбољим оценама 
одмах добијати посао и мо-

гућност специјали-
зације, а да ће се за 
то бринути недавно 
формирана Радна 
група. Министар 
каже да је идеја да 
се о најбољим мла-
дим лекарима води 
рачуна још док су 
студенти, да ће у 
сам процес бити 

укључени Клинички центар 
Србије, САНУ, Министарство 
здравља, Медицински факул-
тет у Београду

стабилан динар 
и у 2018.

Фото: Ало

Подршка младим 
пољопривредницима

сарадња са колегама из кине

Европске интеграције 
подржава 52% грађана Подршка за модерне 

технологије

ПРАВДА САОБРАЋАЈ, ГРАЂЕВИНА И ИНФРАСТРУКТУРА

ЗДРАВСТВО РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Рад на Поглављу 23 Приходи од концесије

Побољшање положаја војних 
инвалида, бораца, ветерана

Посао за најбоље 
студенте медицине

Избори 4. марта у Београду, 
Бору и Аранђеловцу

Избори у севојну
скупштина Града Ужица расписала је изборе 

за Градску општину севојно за 4. март 2018. године.

КОСОВО И МЕТОХИЈА Борба за опстанак уз подршку србије

смедеревска Паланка 
гласа 25. марта

Председница скупштине србије, 
Маја Гојковић, донела је одлуку о 
расписивању локалних избора у 
Oпштини смедеревска Паланка за 25. 
март 2018. године.
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УвЕк сМО сПРЕМНИ ДА ИХ ПОБЕЂУЈЕМО

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Што се тиче саме Српске напредне 
странке, она живи свој живот и сада 
већ иде према цифри од 700.000 
чланова и највећа је странка у овом 
делу Европе. То носи веома велику 
одговорност, морамо да будемо буд-
ни 365 дана у години, да будемо дру-
гачији од других, да се оградимо од 
свега лошег, да мењамо оне који не 
могу да прате такав начин рада. По-
сао и резултати су на првом месту“, 
каже Дарко Глишић за „СНС Инфор-
матор“.   

колико сте задовољни радом Из-
вршног одбора?
- Борили смо се, трудили смо се 

да одговоримо сваком задатку који 
је био испред нас. Показали смо 
велику посвећеност и велики труд. 
Радим с људима који не дају изгово-
ре, већ предлоге и решења. Поносан 
сам на то што у непосредном окру-
жењу никада нисам чуо „не може 

због тога и овога“, увек је било „у 
реду, хајде да видимо како можемо 
то да урадимо“. По томе се угледа-
мо на председника Странке, који 
никад није тражио изговоре, већ се 
увек хватао у коштац са проблемом 
и решавао га.    

какве резултате данас остварују 
локлани одбори сНс који су ре-
конструисани после вашег до-
ласка на чело ИО?
- Ако смо за 2016. годину рекли да 

су се промене, рецимо у Рачи, показа-
ле као добре, и да тамо данас имамо 
70-80 одсто подршке, мислим да смо 
у 2017. добар посао урадили у Него-
тину, што се потврдило на локалним 
изборима, када су грађани Општине 
Неготин дали 71 одсто подршке лис-
ти СНС. То је доказ да тамо где се 
уочи проблем и где људи не могу да 
иду у корак са странком и председ-
ником, морају да се десе промене и 

да се пронађу људи који су кадри да 
тај терет носе. Где год смо то уочи-
ли и где год смо повукли потез, врло 
брзо се показао добар резултат. У 
2018. години, на крају сваког месе-
ца анализираћемо рад окружних и 
општинских одбора, па ако негде не 
ваља, покушаћемо разговором, а ако 
баш не иде - правићемо резове. Раз-
ликујемо се од других на политичкој 
сцени јер своје грешке не кријемо, 
него их уочимо и трудимо се да их 
исправимо.   

Да ли сте задовољни резултати-
ма сНс на недавно одржаним из-
борима у Пећинцима, Мионици, 
Неготину, костолцу?
- Резултати су изнад мојих очеки-

вања. Невероватно је када у једној 
општини, од 30 мандата, освојите 28. 
И то у Пећинцима, где је била највећа 
могућа излазност и највеће могућа 
конкуренција. Људи су нам дали не-

можете да не видите четири киломе-
тра новог асфалта у делу Ђурђевца 
ка Ваљеву, уместо макадама који је 
раније ту био. Не можете да лажете 
и варате људе. Види се тамо где се 
ради.

како видите то што су одређе-
не опозиционе партије одустале 
од учешћа на локалним избори-
ма под изговором некаквих на-
водних неравноправних избор-
них услова?
- Када сам био у Неготину, распи-

тивао сам се о конкуренцији и када 
сам поменуо име Саше Јанковића, 
питали су ме: „Ко је тај? Је ли то нека 
нова звезда „Гранда“? Неки певач?“. 
Људи немају појма ко су ти људи. А 
како да знају кад, рецимо, тај Саша 
Јанковић не излази из круга двој-
ке? Београд је највећи и најважнији 
град, самим тим што је главни град, 
али није Београд Србија. Истина је 

да нису успели да прикупе потписе и 
да нису имали људе на терену да се 
кандидују у тим општинама, а сети-
ли су се да то кажу дан пре закљу-
чивања изборних листа. Дакле, да 
су рекли пре расписивања избора да 
их бојкотују јер су наводно недемо-
кратски, неко би и помислио да их 
стварно бојкотују, али кад то кажу 
на дан кад се предају листе, а месец 
дана пре тога се нису оглашавали јер 
су покушавали да нађу негде некога, 
онда је јасно да лажу. Најбољи де-
манти њихових глупих прича су Не-
готин и Мионица, где је била никада 
већа излазност.

чиме се објашњава толика излаз-
ност?
- Код локалних избора увек је вели-

ка излазност, јер су људи животно за-

интересовани за  проблеме које уоча-
вају у непосредном окружењу. Чиње-
ница је да морате да имате одличну 
инфраструктуру да бисте на локалу 
остваривали овако високе резулта-
те, какве остварује Српска напредна 
странка. А приче из круга двојке, да их 
бојкотујеш зато што нису демократ-
ски... Они су својим кандидовањем на 
председничким изборима показали 
да су ти избори демократски, па их 
питам зашто су после протествовали? 
Ако је појављивање или непојављи-
вање оцена карактера избора, и ако 
непојављивањем на неким изборима 
они показују да су недемократски, 
онда су појављивањем на неким из-
борима показали да су били демо-
кратски - рецимо на председничким. 
То само показује колико су беспомо-
ћни, колико немају идеје. Али, коли-
ко год су они спремни да губе избо-
ре, толико смо ми спремни да на тим 

изборима побеђујемо, па 
ако њима није досадно да 
губе, није ни нама досадно 
да их стално побеђујемо. 
Први пут у историји поли-
тичког живота у Србији, 
једна власт свој мандат 
константно држи на столу 
и увек је спремна да га про-
вери на изборима. Грађани 
одлично виде да се не др-
жимо чврсто за фотељу. 
Само нека кажу кад хоће 
на изборе, и ићи ћемо. У 
прошлости није било тако, 

него су са нешто преко 50 одсто др-
жали власт до последњег дана и онда 
се тај последњи дан растајали са вла-
шћу као са душом. Веома сам поносан 
на то што ми то тако не схватамо, што 
се показало као добро и за Србију.   

каква је ваша прогноза за изборе 
за Град Београд?
- Очекујем да грађани погледају 

око себе и да то што виде упореде са 
оним што је било пре, и да онда до-
несу суд. Уколико не буде притисака 
тајкуна и људи који Београд схватају 
као плен кога желе да се докопају, 
неће бити дилеме на овим изборима. 
Очекујем тешку борбу, а на СНС-у 
је само да покаже грађанима шта је 
урадила у претходне четири године. 
Ни у једном другом мандату, у пре-
тходних 20 година, није ни упола 

ИНТЕРВЈУ

ДАРкО ГлИшИћ, 
председник Извршног 
одбора српске напредне странке

Председник Извршног од-
бора Српске напред-
не странке, Дарко 
Глишић, каже да 
је годину за нама 

обележила историјска победа 
Александра Вучића на пред-
седничким изборима, изра-
жена у огромној подршци 
грађана, на изборима који 
су одржани у фер и демо-
кратској атмосфери, где на 
близу 9.000 бирачких мес-
та није забележен ниједан 
инцидент, нити је уложен 
иједан приговор. Све то по-
казало је да грађани верују 
у политику коју заступа 
Алексанадар Вучић и да 
су итекако наградили 
његов рад и резултате 
које је остварио као 
премијер.

- То је догађај број 
један око кога се ок-
ретала цела 2017. 
г о д и н а . 

вероватну подршку. Нарав-
но да је много значило што 
је име Александра Вучића 
стајало у имену листе, а и 
ми смо погодили са људима 
на терену који су могли да 
испрате такав  назив листе 
и не покваре је неким својим 
локалним дешавањима. 
Морам да признам да сам 
оцењивао да ће резултат 
бити мало мањи, али је од-
лично што сам се преварио, 
и желим да се увек тако пре-
варим. Суштина је у томе да 
не можете да лажете људе, да радите 
само пар месеци пре избора, а онда да 
их пошаљете у Центар за социјални 
рад да подигну неку хиљаду и каже-
те им који број да заокруже. Мандат 
једне власти траје четири године, и за 
то време не сме ниједан дан да се из-
губи. Тамо где смо све четири године 
марљиво радили, добили смо 65-70 
одсто подршке. То је непогрешиво. 
Увек добијеш онолико колико си за-
служио, народ види. Када дођете на 

мост на Топлици, у Мионици, 
не можете да кажете 

да тај мост не 
постоји. Људи 
прелазе преко 
њега, олакшава 
им живот. Не 
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- колико год су они 
спремни да губе 

изборе, толико смо 
ми спремни да их 

побеђујемо, па ако 
њима није досадно 

да губе, није ни 
нама досадно да 

их побеђујемо

 
- Први пут у историји политичког 
живота у србији, једна власт свој 
мандат константно држи на сто-

лу и увек је спремна да га провери на 
изборима. Они су, са нешто више од 50 
одсто, држали власт до последњег дана 
и онда се тај последњи дан растајали са 
влашћу као са душом

»

толико урађено у Београду. Наш по-
сао ће бити да грађане упозоримо на 
оне који ће покушати да их преваре 
лажама и паралажама. Очекујем да 
Мишковић има неколико својих лис-
та. Свакако ће то бити листа на којој 
ће бити Драган Ђилас и ови остали 
згрчени, под стресом и у бесу, који 
бојкотују изборе када не могу да 
сакупе потписе. Такође, Шапићева 
листа, али и многе друге, свакако су 
Мишковићеве листе. Ту нема никак-
ве дилеме. Мишковић је опасан чо-
век, опасних намера. У претходних 
пет година није био у могућности 
да черупа државу и грађане, и сада 
жели то да надокнади. И све ће учи-
нити да се поново врати на власт и 
да поново ради све оно што је радио 
- да пљачка, отима, држи све под 
својом контролом, да буде владар из 
сенке, баш као што је био до 2012. 
године. 

»
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Horizontalna kompozicija broja i naziva liste

Vertikalne kompozicije broja i naziva liste

Grafički Elementi 
Kampanje
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ОБЕћАНО – ИсПУЊЕНО

У априлу 2014. го-
дине, градска власт, 
предвођена српском 
напредном странком, 
градоначелником си-
нишом Малим и ње-
говим тимом, изашла 
је пред Београђане са 
планом и визијом раз-
воја града. За нешто 
мање од четири годи-
не, испуњена су сва 
дата обећања и Бео-
град је сада и више од 
онога што је обећа-
но да ће бити. 

Данас имамо пуну 
градску касу и спрем-
ни смо да реализујемо 
најзахтевније пројек-
те, а пре само четири 
године градска каса 
била је празна са наго-

миланим дуговима и 
неизмиреним обавеза-
ма. Укупно 1,2 милијар-
де евра дуга гушило је 
развој Београда, уз ре-
кордни буџетски де-
фицит од више од 20 
одсто. Нова градска 
власт, захваљујући од-
говорном управљању и 
односу према новцу Бе-
ограђана, преполовила 
је дуг, исплатила све 
обавезе и буџетски де-
фицит смањила за ско-
ро три пута. Због од-
говорног управљања, 
Београд је први пут до-
био одличан кредитни 
рејтинг БА3, што сва-
ки озбиљан инвеститор 
тражи да види пре него 
што уложи свој новац.

ПРЕПОЛОВЉЕН 
НАСЛЕЂЕН ДУГ ГРАДА

Готово сва јавна предузећа да-
нас послују са здравим капи-

талом, а вишак новца уплаћују у 
градски буџет који се затим тро-
ши на путеве, школе, обданишта, 
домове здравља, социјална да-
вања... Продата је трећина беспо-
требног возног парка свих преду-
зећа, укинуте су позиције разних 
саветника који нису ништа ради-
ли, фиктивни уговори за ПР услу-
ге, беспотребни консалтинг...

Покренут је социјално-економ-
ски дијалог са 20.000 радника у 
јавним предузећима и исплаћена 
је солидарна помоћ за сваког за-
посленог у износу од једне мини-
малне зараде.

Здравим новцем купљено је 107 
нових аутобуса за ГСП, а плани-
ра се куповина још 100 аутобуса, 
реновиран је диспечерски центар, 
реконструисани су погони...

Београд је добио прве елек-

тробусе, еколошка возила која 
доприносе здравијем граду, као и 
12 школских аутобуса.

„Београд-пут“, после више од 
10 година, има прву озбиљну на-
бавку камиона, „Зеленило“ има 
нову механизацију, „Градска чис-
тоћа“ нове камионе и контејне-
ре, „Београдски водовод“ и „Бе-
оградске електране“ улажу у 
нове километре водоводне, ка-
нализационе и топловодне мре-
же, „Градске пијаце“ реконструи-
шу пијаце...

ОЗДРАВЉЕНА 
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Задали смо себи домаћи за-
датак да од Београда на-

правимо велико градилиште у 
којем ће кранови и дизалице 
непрестано радити и испу-
нили смо обећање – у глав-
ном граду данас има више од 
1.100 градилишта.

Капитални пројекат Бео-
град на води је највеће гра-
дилиште у овом делу Европе, 
а захваљујући њему имамо 
и рекордно високу запосле-
ност, односно 20.000 мање 
незапослених. Уместо уџе-
рица, складишта и бетонских 
база, данас тамо расту у виси-
ну нови објекти, а Београђани 

су добили једну од најлепших 
променада у Европи.

Станица Прокоп завр-
шена је после 40 година и 
на њу се измештају возови 
са Главне железничке стани-
це. Нова аутобуска станица 
почиње да се гради у Блоку 
42 у Новом Београду.

Проблем са депонијом 
у Винчи решен је кроз јав-
но-приватно партнер-
ство, вредно 300 милиона 
евра. Француско-јапански 
конзорцијум „Суез-Иточу“ 
почиње санацију депоније и 
изградњу фабрике за прераду 
и претварање отпада у елек-

тричну енергију.
Завршена је фабрика воде 

Макиш 2 и обезбеђено снаб-
девање пијаћом водом за на-
редних 20 година. Завршен 
је и кишни колектор „Земун 
поље-Дунав“, најзначајнији 
објекат комуналне инфра-
структуре у Србији, вредан 
40 милиона евра, који мешта-
нима Земун поља, Батајнице, 
Алтине и околних места ре-
шава проблем одвођења киш-
не канализације.

Очекује нас градња топло-
вода од Обреновца до Новог 
Београда, завршетак примар-
не канализационе мреже у 

Београду и изградња фабрике 
за прераду отпадних вода.

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Модерним булеваром 
спојили смо Мост на 
Ади и Тошин бунар. 

После реконструкције Буле-
вара ослобођења, улица Руз-
велтове и Мије Ковачевића, 
смањене су саобраћајне гужве 
у центру града.

Комплетно је реконструис-
ан Трг Славија, који је добио 
велелепну фонтану. Потпуно 
нов и модеран изглед добиле 
су Улица војводе Степе и Ауто-
команда.

Обновљено је око 200 фа-
сада на најлепшим зградама 
у Београду, а затим је на њих 
постављено декоративно ос-
ветљење, чиме смо граду дали 
сјај који заслужује. 

Реконструи-
сани Обилићев 
венац затворили 
смо за саобраћај 
и уступили га 
пешацима. Ре-
к о н с т р у с а н е 
су улице Вука 
Караџића, Чика 
Љубина, Ска-
дарлија и Косанчићев ве-
нац, Цветни трг, где је по-
дигнут споменик књижев-
нику Бориславу Пекићу, као 
и плато испред Цркве светог 
Марка. 

Започели смо градњу па-
сареле која ће спојити Ка-
лемегдан са Бетон халом, 
што ће олакшати пешацима 

спуштање на реку.
Почели смо ком-

плетну реконструкцију парка 
Ушће, који више неће бити 
неупотребљена зелена по-
вршина, већ ће имати лепе 
стазе, уређено зеленило, 
игралишта, клупе... Полови-
ном 2018. године креће из-
градња гондоле која ће пове-
зати Калемегдан са Ушћем.

У Мастер плану саобраћај-
не инфраструктуре, као 
главне циљеве поставили 
смо развој БГ воза и из-
градњу метроа. Једна линија 
метроа (22 километара) ићи 
ће од Макишког поља до 
Миријева, а друга линија од 
Земуна до Устаничке (19,8 
километара).

НОВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ГРАЂЕВИНСКЕ 
ДОЗВОЛЕ

Како бисмо привукли 
приватне инвеститоре 
да уложе новац у Бео-
град, издали смо грађе-
винске дозволе за више 
од два милиона квадрата, 
док је претходна градска 
власт за шест година изда-
ла дозволе за дупло мање 
квадрата.

Издавање грађевинске 
дозволе данас је брже 
него икада раније - до-
бија се, у просеку, за 12 
дана, а некада се чекало 
и по годину и више дана.

Док су наши претходници тера-
ли фабрике у стечај, а раднике на 
улице, ми смо врата тих фабрика по-
ново отворили, покренули погоне и 
вратили људе на посао.

После више од 10 година, отворили 
смо прву фабрику у Београду. Обре-
новачка „Меита“ данас запошљава 636 
радника, а у фебруару се полаже камен 
темељац за другу фабрику ове компа-
није, која ће запослити још 900 људи.

Наши пријатељи из Турске купили су 
из стечаја фабрику „Беко“ у Лазаревцу, у 
којој ће посао наћи 1.200 радника.

При крају је и изградња фабри-
ке за прераду соје у Индустријској 
зони у Обреновцу, где ће посао до-
бити 90 радника.

Српска престоница постала је 
и дом за чувену шведску робну 

кућу намештаја „Икеа“, нове ри-
тејл паркове у Борчи, Раковици и 
Лазаревцу, а на месту старе зграде 
Савезног МУП-а гради се преле-
пи „Белграде скајлајн“ пројекат.

Бившу зграду „Беобанке“ на Зе-
леном венцу претворићемо у једин-
ствени пословно-стамбени објекат, 
обавијен зеленилом.

Оживели смо Научно-технолошки 
парк на Звездари, где сада 560 људи 
ради у 58 фирми, које су само у по-
следњих годину дана имале профит 
од 10 милиона евра. Пре неколико 
година, овај простор је био празан, 
без иједног запосленог.

Пољопривредницима смо дали 
120 милиона динара подстицаја, 
док ће за следећу годину бити из-
двојено 180 милиона динара.

НОВА РАДНА МЕСТА
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Идејно решење Београда на води

Приступни путеви мосту на Ади „ЛОТ1“

Рузвелтова

Фабрика „МеиТа“

Славија

„Икеа“

Цветни тргБулевар ослобођења
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ПУТЕВИ, КАНАЛИЗАЦИЈА, ВОДОВОД, ТОПЛОВОД
Асфалтирали смо више од 750 

улица, при чему смо обновили 
145 километара асфалта, а по 
први пут превукли асфалтом 120 
километара саобраћајница. Тре-
нутно се асфалтира 258 киломе-
тара улица, и то највише у дело-
вима града који су удаљенији до 
центра, што Београд не памти.

Изградили смо 900 но-
вих паркинг места, на 30 ло-
кација паркинге за бицикле, а 
на 32 најугроженија пешачка 
прелаза појачали смо јавно ос-

ветљење. Реконструисане су 
гараже на Обилићевом венцу, 
Зеленом венцу, Гаража др Алек-
сандра Костића, Масарикова, 
Вуков споменик,  направили смо 
и паркинг на Калемегдану.

Изградили смо 113 киломе-
тара канализације, 283 кило-
метара водовода, 260 кило-
метара топловода. Нисмо ула-
гали само у центар града, већ 
смо водили рачуна да се сви 
делови Београда равномерно 
развијају.

ПРЕ

ПОслЕ

ПРЕ

ПОслЕ

Каталог Е-управе тренут-
но садржи преко 150 услуга, 
а грађанима је омогућено 
да подносе захтеве, прија-

ве инспекцијама, захтеве за 
издавање грађевинских до-
звола, пријаве за бебе, упис 
у вртиће...

У циљу постизања брже 
комуникације грађана са 
градским органима, унапре-
дили смо и функциони-

сања „Беоком сервиса“. 
Развили смо апликације за 
мобилне телефоне „Беоком“ 
и „Београђани“, преко којих 

грађани учествују у 
доношењу одлука о 
градским пројекти-
ма.

Од 2014. го-
дине покренуте 
су акције у циљу 
јачања поверења 
у комунални сис-
тем: „Пријави удар-
ну рупу“ (санира-
ли смо више од 
35.000 ударних 
рупа), „Пријави ди-
вљу депонију“ (за 
три године (уређено 
је више од 2.000 ло-
кација)...

У оквиру проје-
кта „Да се ради и 
гради по твом“, до-
били смо више од 

7.000 предлога Београђа-
на који се махом односе 
на фасаде, бициклистичке 
стазе, домове здравља, вр-
тиће... Град је у ту сврху из-
двојио 200 милиона динара, 
а општине по 10 милиона 
динара.

Е - УПРАВА
За време претхо-

дне власти, социјал-
но угрожени грађа-
ни нису на време 
добијали социјалну 
помоћ, а само поро-
диљама и трудница-
ма Град је дуговао 
390 милиона дина-
ра. Данас више нема 
дугова и кашњења.

Покренули смо 
пројекат „Сениор 
картица“ и најста-
ријим суграђанима 
омогућили да оства-
ре значајне попусте у 
продавницама, апо-
текама, позориштима, 
књижарама...

Отворили смо шест нових 
клубова за дружење пензи-
онера, и то у четири општи-
не које до сада нису има-
ле овакве клубове. Ускоро 
се отварају још два клуба на 

Врачару и у Батајници, чиме 
ћемо имати укупно 28 клу-
бова за старе.

Услуге личних пратила-
ца бесплатно користи 330 
деце и младих са сметњама 
у развоју, а Град плаћа услу-

ге персоналних 
асистената за 52 
особе са инвали-
дитетом.

Р е н о в и р а н а 
су и проширена 
три дневна бо-
равка за децу са 

сметњама у развоју. 
Изграђен је објекат 
„Предах плус“ за 50 
корисника, за повре-
мени и привремени 
боравак деце са сме-
тњама у развоју. От-
варају се дневни бо-
равци за децу са 
сметњама у развоју 
у Сопоту и Овчи. Ре-
новирамо зграду за 
потребе Прихвати-
лишта за децу на 
Звездари.

Свим породиљама 
обезбеђена је јед-
нократна помоћ од 
10.000 динара за сва-
ко новорођено дете, 

док социјално угрожене по-
родиље добијају додатних 
25.000 динара. Ову врсту 
помоћи данас прима 14.000 
нових мајки, а раније свега 
њих 3.500.

Град је стамбено збри-
нуо 209 породица интерно 
расељених лица, док ће, у 
оквиру Регионалног стам-
беног програма за збриња-
вање избеглица, још 925 
породица добити кров над 
главом.

БРИГА О НАЈУГРОЖЕНИЈИМА

У протекле четири годи-
не уложили смо више од 
милијарду динара у здрав-
ствене установе и комплет-
но смо реконструисали и 
адаптирали чак 40 здрав-
ствених објеката.

Потпуно нове и опремље-
не здравствене објекте 
добило је 123.000 грађа-
на из Малог Мокрог Луга, 
Лабудовог брда, насеља 
Степа Степановић и Јајина-
ца.

О б е з б е д и л и 
смо 43 најмо-
дернија апарата 
за радиолошку, 
ултразвучну и 
лабораторијску 
дијагностику, у 
укупној вреднос-
ти од 550 мили-
она динара, а у току је на-
бавка још четири рендген 
апарата.

Здрава финансијска ситу-
ација створила је услове да 

кренемо у изградњу Дома 
здравља у Борчи, на 5.000 
квадрата, на који грађани 
чекају 30 година. Започ-
ињемо изградњу домова 
здравља и у Угриновцима, 

Кумодражу и Бањици.
У протекле три године 

набављено је 56 возила за 
градске здравсвене устано-
ве, а Град је донирао још 46 
путничких возила.

Најзначајнији до-
гађај на културној мапи 
Београда, али и целе 
Србије, јесте отва-
рање Музеја савреме-
не уметности на Ушћу, 
после деценије под ка-
танцем.

Реконструкција Му-
зеја града Београда, 
Градске галерије на 
Косанчићевом венцу 
и позоришта „Бошко 
Буха“ јесу стратешки 
важни пројекти.

Пионирски град смо, по-
сле четири године, вратили 
деци. Место које су пред-
ставници бивше власти 
претворили у простор за 
зарађивање великог новца 
од снимања ријалити шоу 
програма, данас стоји на 
располагању најмлађим 
Београђанима.

После више од 30 година, 
најмлађима смо вратили и 
манифестацију „Дечије бе-
оградско пролеће“.

Уложена су значајна сред-

ства у санацију и опремање 
објеката Историјског архива 
Београда, Београдског драм-
ског позоришта, Атељеа 212, 
Културног центра Београда, 
Библиотеке града Београда, 
Музеја у Младеновцу, Кона-
ка кнегиње Љубице, Битеф 
театра, Омладинског позо-
ришта Дадов, као и Звездара 
театра.

У 2018. крећемо у велики 
пројекат реконструкције 
Шпанске куће, а Савамала 
ће добити ново лице када 
отворимо прву Кућу архи-
тектуре.

ПРЕПОРОД ХРАМОВА 
КУЛТУРЕ

БОЉЕ ЗДРАВСТВО
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Гаража „Вуков споменик“ Гаража „Зелени венац“

Паркинг „Калемегдан“

Гаража „Масарикова“

Гаража „Обилићев венац“
Здравствена станица „Лабудово брдо“

Председник Александар Вучић у 
обиласку радова Београда на води

Здравствена станица „Бегаљица“

Здравствена станица у насељу С.Степановић

Идејно решење Галерије 
на Косанчићевом венцу

Градоначелник Мали уручује 
поклон породиљи
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Horizontalna kompozicija broja i naziva liste

Vertikalne kompozicije broja i naziva liste

Grafički Elementi 
Kampanje

ГРАД БЕОГРАД

СПОРТСКЕ 
ДВОРАНЕ

Реконструисана је мала хала Бе-
оградске арене, која није радила 
10 година, отворена је Атлет-
ска дворана, а у 2018. години че-
кају нас радови на мултифункцио-
налној дворани коју ће да корис-
тити шест спортских савеза.

ОБНОВА ШКОЛСКИХ ЗГРАДА

Grafički Elementi 
Kampanje

Vertikalna kompozicija kampanjskog slogana

Horizontalna kompozicija kampanjskog slogana

НОВИ ВРТИЋИ
У протекле четири године изгра-

дили смо осам предшколских уста-
нова - по две на Новом Београду и 
Вождовцу, и по једну на Палилули, Об-
реновцу, Звездари и Земуну, чиме је от-
ворено 1.465 места за наше малишане.

Завршава се адаптација библиоте-
ке „Милутин Бојић“ у Овчи за потре-
бе Предшколске установе, а половином 
2018. године биће завршена изградња 

вртића у Алтини за 200 малишана.
Уложено је више од 220 милиона ди-

нара у санације вртића и 260 милиона 
за набавку опреме, а родитељима је 
омогућено и електронско подношење 
захтева за упис.

Град је субвенционисао 80 одсто 
цене боравка малишана у приватним 
предшколским установама, а ову по-
годност користи више од 12.000 деце.

Завршили смо изградњу новог 
крила ОШ „Војвода Степа“ са фи-
скултурном салом у Кумодражу и 
надогрању ОШ „Светозар Марко-
вић“ на Врачару.

Комплетно су саниране ОШ 
„Иван Горан Ковачић“и ОШ „Дра-
гојло Дудић“ на Звездари.

Након пожара, обновљена је 
школа „Иво Лола Рибар“ у Бегаљи-
ци и издвојено одељење ОШ „Мића 

Стојковић“ у Дражњу.
У санације мањег обима основ-

них и средњих школа, као и њихово 
опремање уложено је око 800 ми-
лиона динара.

У току је доградња ОШ „Павле Са-
вић“ у Миријеву и реконструкција ОШ 
„Аца Милосављевић“ у Рушњу.

У 2018. години очекује нас из-
градња нове основне школе у 
Лештанима.

ТУРИСТИЧКИ БУМ

По броју туриста, Бе-
оград сваке године по-
беђује сам себе. У првих 
девет месеци 2017. го-
дине, зебележено је више 
од 1,6 милиона ноћења, 
што је раст од 23 одсто 
у односу на исти пери-
од прошле године, док 
је број страних туриста 
већи за 20 одсто. 

Због све већег броја 
туриста, Београд данас 
има и више хотела. Пре 
четири године имали 
смо 67 хотела, а данас 
чак 94. Луксузни хотел-
ски ланац „Хилтон“ от-
вара у марту први хотел 
у Београду, а гради се и 

„Cент Риџис“ хотел у ок-
виру Београда на води.

Србији и Београду от-
ворени су путеви и ка за-
паду, и ка истоку. Нацио-
нална авио компанија „Ер 
Србија” директно лети у 
Њујорк и Пекинг.

На Сајму туризма у 
Шангају добили смо при-
знање за најпопуларнију 
туристичку дестинацију.

Када током нового-
дишњих празника у Бео-
град дођу туристи, оста-
ну очарани празничном 
атмосфером и раскош-
ним декорацијама које 
красе све улице у центру 
града.

ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПРЕ

ПОслЕ

ПОслЕ

ПОслЕ

ПОслЕ

ПОслЕ ПОслЕ

ПОслЕ

ПОслЕ

ПОслЕ

ПОслЕ

ПОслЕ

ПРЕ

ПОслЕ

Стадион „Ташмајдан“

Обнова фасада у улицама Цара Лазара, Цара Уроша, Драгослава Јовановића

Вртић „Мала 
сирена“ насеље 
С.Степановић

ОШ „Војвода Степа“ 
Кумодраж

Вртић „Оаза“ Земун

ОШ „Драгојло Дудић“ М.М.Луг

Зграда Геозавода

ОШ „Иво Лола Рибар“ 
Бегаљица

Парк у Молеровој улици

Косанчићев венац

Скадарлија

Сава Променада

Идејно решење 
Каленић пијаце Ђерам пијаца

Осветљење фасада 
у Карађорђевој

Парк „Ушће“ Трг Славија

Осветљење фасада 
на Калемегдану
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Недавно пи-
тање Милоша Ву-
чевића, потпред-
седника Главног 
одбора Српске 

напредне странке и градона-
челника Новог Сада, судија-
ма да ли служе народу или 
лоповима, и колико коштају 
њихов образ и част, а пово-
дом ослобађајуће пресуде 
Предрагу Бубалу за „Луку 
Београд“, изазвало је огро-
мну буру у стручној јавности, 
али и неподељене симпатије 

и слагање грађана Србије. Ми-
лош Вучевић каже да је многе 
погодило то што је рекао ис-
тину, односно што је гласно 
рекао оно што мисли 99 од-
сто народа.

- Зато су муњевито покрену-
ли хајку на мене, на челу су ми 
нацртали мету, и не престају по 
њиховим плаћеничким медији-
ма и порталима да покушавају 
да ме дискредитују на све мо-
гуће начине. Очигледно је моја 
једина грешка била то што сам 
се дрзнуо да коментаришем 
нешто у вези са бизнисменом 
Мирославом Мишковићем, што 
сам гласно рекао да су наши 
судови зависни од тајкуна, де-
лова некадашњег режима и 
спољних центара моћи, а све 
то је потврђено ослобађајућом 
пресудом за Предрага Бубала 
у случају „Луке Београд“. И ЕУ 
годинама тражи да се коначно 
расветле случајеви 24 прива-
тизације којима је за стотине 
милиона евра оштећена наша 

држава, буквално на колена 
бачена српска економија, а сто-
тине хиљада грађана доведено 
на руб егзистенције. „Лука Бе-
оград“ је једна од тих спорних 
приватизација и покојна Верица 
Бараћ је то истраживала, као и 
екипа „Инсајдера“. И сада испа-
дамо сви луди, јер као нико није 
одговоран. И сада нас убеђују 
да нико није крив за лоповске 
приватизације, да се нико није 
обогатио на грбачи народа, да 
су сви они чистунци, и да још 
треба ми њих да сажаљевамо. И 

зар је требало да ћу-
тим и гледам како се 
ослобађају кривице 
осведочени досовски 
лопови, који су спро-
вели те најмонстру-
озније пљачкашке 
приватизације, прави 
економски геноцид?! 
А цела Србија зна да 
они нису ни хероји, 
нити жртве, већ да су 
кривци за све године 
нашег тешког живота. 
И тог момента, када 
сам чуо пресуду, била 
је то кап која је прели-
ла чашу. Речи су једи-
но чиме сам могао да 
се борим против не-
правде. И не стидим 
се ниједне речи коју 

сам изговорио. Напротив! Спре-
ман сам да сносим све врсте од-
говорности, осим оне моралне, 
јер сам 100 одсто сигуран да 
нисам погрешио, и да сам рекао 
оно што и грађани Србије ми-
сле. Уосталом, ускоро ће им ти 
исти грађани на изборима поно-
вити моје речи, и сместити жуто 
– риђе – тајкунско – пљачкашку 
коалицију тамо где јој је место.

како то да се нико од ва-
ших колега правника није 
усудио да постави такво 
питање?
- Питајте их зашто нису. Не 

мислим да сам ичим увредио 
професију, јер часне колеге 
мисле исто као и ја. Од нас се 
и очекује да не ћутимо на при-
мере непоштовања Устава и 
закона наше државе. Питајте 
колеге, удружења и све који 
су „скочили на мене“, зашто су 
ћутали када је амбасадор САД 
Кајл Скот коментарисао осло-
бађајућу пресуду за паљење 
америчке амбасаде у Београ-

- Убеђују нас да нико није 
крив за лоповске прива-
тизације, да се нико није 
обогатио на грбачи наро-
да, да још треба ми њих 
да сажаљевамо. Зар је тре-
бало да ћутим када се ос-
лобађају кривице они који 
су спровели најмонстру-
озније пљачкашке прива-
тизације, прави економски 
геноцид?! А цела србија 
зна да су они кривци за го-
дине нашег тешког живота ОслОБАЂАЈУ ДОсОвскИ лОПОвИ

МИлОш вУчЕвИћ, 
потпредседник Главног одбора 
српске напредне странке

ду? Зашто реч једну нису рекли 
када је Драган Ђилас данима 
са насловних страна најављи-
вао како му СНС спрема хап-
шење, уколико се кандидује 
на изборима?! Питајте их да 
ли је нормално ћутати поли-
тичарима који скоро сваког 
дана оптужују тужилаштво да 
је подизало оптужнице из по-
литичких разлога? Има ли те-
жег притиска на тужилаштво? 
Докле више то лажно морали-
сање, и докле ћемо двоструке 
аршине прихватати као нешто 
нормално? Је ли треба ми да 
ћутањем заташкавамо бахато-
сти и лоповлуке, док се поли-
тички и финансијски утицаји 
на правосуђе сматрају општим 
местом у нашем друштву? Није 
ли случајно да исти судија суди 
у „афери кофер“ и у предмету 
„Лука Београд“, као и да би-
вши судија Владимир Вучинић 
враћа пасош Мирославу Миш-
ковићу, а након тога завршава 
у Председништву странке Вука 

Јеремића, одакле је, гле чуда, 
и Бубалов адвокат Владимир 
Гајић? И има још колико хоћете 
таквих примера. Ја не признајем 
правосуђе које је независно од 
свог народа. Признајем само 
правосуђе које је независно од 
разних интересних група.

шта је потребно да се ура-
ди како би се поправила 
ситуација у српском право-
суђу?
- Озбиљне и свеобухватне 

реформе. Сад се праве луди они 
који су их, тобож, раније спро-
водили, и довели у ситуацију у 
каквој је данас. Није СНС одго-
ворна за то што је домаће пра-
восуђе данас на тако ниским 
гранама, што су институције 
скоро паралисане због јаког 
утицаја појединих финансијских 
и политичких центара моћи. 
Кад једна странка, а то је била 
Демократска странка, рефор-
му спроводи тако што постави 
све судије и све тужиоце, онда 
већ у најави имате бруталан 

Желим још инвестиција
шта бисте волели још да урадите у ман-
дату градоначелника Новог сада?
-У Новом Саду се дешава највећи инвести-

циони циклус у последњих неколико деценија. 
Очекујем завршетак неколико капиталних 
пројеката, који ће постати нови симболи града, 
и да једнако успешно, као што градимо инфра-
структуру, изградимо и модерну и функцоналну 
градску управу, и решимо судбину Апотекарске 
установе, ЈКП Стана и Спенса, јер су та преду-
зећа највећи баласт за буџет града. Бићу зад-
вољан ако овом одличном темпу којим смо кре-
нули, сваке године додајемо по бар мало убр-
зања, ако на наше тржиште дође још неколико 
инвеститора попут „Лира“, „Делфаја“ и „Конти-

нентала“, ако се наш Универзитет буде још више 
ширио и напредовао у међународним оквирима, 
а подсећам Вас да смо прошле године постали 
центар за високообразоване установе, у оквиру 
међународног пројекта „Један појас – један пут“, 
Групе 16 + 1, Кине и земаља Централне и Источ-
не Европе. Волео бих да успемо у томе да Ново-
сађанима и гостима Новог Сада дамо што више 
разлога за осмех, за задовољство, да будемо 
добри домаћини као Омладинска престоница 
Европе 2019. године, да нашој земљи донесемо 
бројне бенефите током тог међународног проје-
кта, и да се што боље уиграмо за пројекат који 
нас очекује 2021. када Нови Сад постаје Европ-
ска престоница културе.

Почаствован сам што радим за своју земљу
како објашњавате то што сНс, из избора 
у изборе, остварује све боље резултате у 
војводини? колико сте, као потпредсед-
ник Главног одбора сНс, својим радом 
допринели таквој слици?
- Нема ту шта посебно да се објашњава. На-

род види и осети колико радимо, и да тај рад 
даје резултате у побољшању сваког сегмента 
живота. Једино тако ми и меримо нашу успеш-
ност – у побољшању квалитета живота грађа-
на, што значи више посла, веће плате, бољи 
стандард, више фабрика, школа, вртића, мо-
дерније болнице и инфраструктура, све то у 
угледној, стабилној и међународно поштова-
ној Србији. Поверење грађана је наш највећи 
успех, а оно је прошле године било на рекорд-

ном нивоу од увођења вишестраначја. Искре-
но, очекујем још боље од бољег, када су ре-
зултати у питању. Јер Србија више није земља 
у којој лоповлуци побеђују поштен рад, и то 
грађани знају. И зато морамо да радимо још 
више. А када говоримо о заслугама, можемо 
да говоримо само једном човеку, а то је пред-
седник Србије и наш председник Александар 
Вучић. Њему грађани највише верују, а ње-
гова енергија нас све покреће, и он је најза-
служнији за то што Србија данас јесте. Волим 
свој посао, јер волим своју земљу, и желим јој 
најбоље, и зато сам и поносан и почаствован 
што могу за њу да радим као један од најбли-
жих Александрових сарадника, као потпред-
седник СНС.

НЕ МОГУ ћУТкЕ ДА ГлЕДАМ кАкО сЕ

ИНТЕРВЈУ

политички утицај. И Брисел то 
зна, и сви ми то знамо, и зато у 
вези са ситуацијом у правосуђу 
немам никаквих илузија – треба 
мењати све што смо наследили, 
учинити га много ефикаснијим. 
И ми смо спремни на то. И ми не 
мислимо да је независност пра-
восуђа идеолошки мит.

колико се Нови сад данас 
разликује у односу на град 
у време када сте тек поста-
ли градоначленик?
- То уопште не може да се 

пореди! И по статистичким по-
дацима, али и ако погледате 
стваран живот, ако и сад прође-
те било којим делом Новог 
Сада, видећете бројна гради-
лишта, модернију инфраструк-
тру... Чућете и од самих Ново-
сађана да је значајан напредак у 
свим сегментима живота. То све 
није урађено у једној години, 
већ је резултат континуиране 
политике СНС која је на власти 
од 2012. године. На претход-
ним локалним изборима доби-

ли смо још убедљивију подршку 
грађана, што је најбоља потвр-
да да смо добро кренули пре 
пет година, и да смо још боље 
радили. Нови Сад данас има 
најстабилније јавне финансије 
од свих градова у земљи, изба-
лансиран буџет, у року изврша-
вамо сва плаћања и немамо ни 
динара дуга. То је оцена Фи-
скалног савета. Прошле године 
имали смо за око 14 одсто више 
туриста, а преко 4.700 мање 
незапослених, тако да је тре-
нутна незапосленост у Новом 
Саду 10,5 одсто, што је испод 
републичког просека. Први смо 
покренули програм субвенцио-
нисања боравка деце у приват-
ним вртићима, и данас свако 
дете има своје место у вртићу. 
После више деценија, покре-
нути су велики инвестицио-
ни пројекти, отворене су прве 
фабрике, у већини јавних и 
комуналних предузећа стаби-
лизована је финансијска ситу-
ација, реформишемо управу, 

припремамо се за реализацију 
два међународна пројекта - Ом-
ладинске престонице Европе 
2019. и Европске престонице 
културе 2021. године. За само 
пет година, остварили смо оно 
о чему су Новосађани, па и ја 
сам, могли само да сањају. А 
пре тих пет година затекли смо 
милионска дуговања, гомилу 
по град штетних уговора, јавно-
комунална предузећа на ивици 
банкрота... Али, волим да гле-
дам у будућност. Прошлости 
се сетим само као опомене да 
радимо још више за Нови Сад, 
и да не дозволимо да се икада 
више понови бахатост жутог 
пљачкашког режима.

На које пројекте сте нај-
поноснији који су урађени 
или покренути током 2017. 
године?
- Најпоноснији сам на чиње-

ницу да је Нови Сад друго по 
величини градилиште, одмах 
након Београда, и да има пре-
ко 700 активних градилишта. 

То све говори. Спојени су 
лукови, а ускоро ће бити за-
вршен Жежељев мост којим 
ће пролазити међународна 
пруга Београд - Будимпешта. 
После 18 година, почела је 
изградња зграде Радио те-
левизије Војводине, потпуно 
уништене током НАТО бом-
бардовања. Градимо још не-
колико капиталних објеката: 
зграду Хитне помоћи, Научно 
технолошки парк, музичку и 
балетску школу са концертном 
двораном, у току је уређење 
Универзитетског кампуса, ре-
витализација Петроварадин-
ске тврђаве, обнова фасада у 
подграђу тврђаве ... У Новом 
Саду се гради највећи тржни 
центар у овом делу Европе, 
у току је опремање великог 
броја саобраћајница и остале 
инфраструктуре у свим дело-
вима града, почиње изградња 
Сентандрејског булевара, за-
вршетак градње Клиничког 
центра Војводине...



СНС ИНФОРМАТОР 57/2018  |  15

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

1

9

2

10

5

16

6

14

3

11

4

13

7

15
8

12

17

20

18

30

27

2228

24

26

23

19
25

21

29

4  |  СНС ИНФОРМАТОР 47/2017

БРИГА О ГРАЂАНИМА

С Н С 
ПАНОРАМА

31

63

32
36

42

61

55
56

51
60

77

52

49

53
65

38

57

62
45

4064

74

70

7876

72

58

59

37

43
50

41

39

33

34
54 35

44

48

67

66

47

46
73

69

68

75

71

798382

80
81

89

88
9085

84

87

86

У 2018. години, Општина Уб имаће на 
располагању чак 1.412.700.000 динара, 
што ће бити највећи буџет у новијој исто-
рији. Почела је изградња 600 метара ко-
ловоза, тротоара, атмосферске канализа-
ције и реконструкција спољашње водово-
дне мреже у улици Тамнавских партиза-
на. Настављени су радови на регулацији 
Убаче, биће урађен цевасти пропуст у 
Улици Рајка Михаиловића, а започела је 
и санација корита реке Уб узводно од мо-
ста у Гуњевцу. Започето је рушење барака 
у којима су некада биле смештене поли-
ција, КЈП „Ђунис“, Центар за социјални 
рад, Прекршајни суд и инспекције, и на 

том простору почиње градња новог вр-
тића. Село Тулари добило је проти-
вградну станицу, а завршава се уређење 
школе. У сали Дома културе адаптира 
се сценски простор и ремонтује део сцен-
ског механизма. Локална самоуправа 
закључила је уговоре о додели помоћи 
у грађевинском материјалу за још 22 из-
бегличке породице. Општина први пут 
стипендира академце на специјалистич-
ким и докторским студијама. Пету годину 
за редом, ОО СНС организује поделу но-
вогодишњих пакетића, а акцију је спро-
водио лично председник Општине, Дарко 
Глишић.

1. УБ

Почињу радови у Тамнавских партизана

4. кАЊИЖА
Дружење са суграђанима

3. сМЕДЕРЕвскА ПАлАНкА
Први резултати рада 
Привременог органа
Од ступања на снагу одлуке Владе Србије о 

увођењу Привременог органа, у Паланци се неза-
устављиво ради на решавању нагомиланих пробле-
ма. За непуних месец дана од постављања Николе 
Вучена за председника Привременог органа, запо-
чета је реконструкција уличне расвете, санација 
просторија месних заједница, уградња пумпи за 
воду већег капацитета и реконструкција система 
за водоснабдевање. Влада Србије обезбедила је 60 
милиона динара из текућих резерви за функциони-
сање локалне самоуправе.

2. кОвАчИЦА
Реновирана фискултурна сала

У организацији Уније жена, 
Савета за културу МО Де-
бељача и Удружења жена 
МКУЦ и „Булка“, направљени 
су и суграђанима подељени 
колачи. Уочи новогодишњих 
празника, подељени су и 
пакетићи малишанима у хранитељским 
породицама. На централном тргу у Кова-
чици организован је новогодишњи вашар. 
Уздинска ПУ добила је нове столове и сто-
лице. Општина, у сарадњи са Центром за 
социјални рад, преузела је бригу о Днев-
ном боравку за особе са инвалидитетом и 

обезбедила све што је потреб-
но за његов рад. Из средстава 
Покрајинског секретаријата, 
реновирана је фискултурна 
сала у ОШ „Млада поколења“ 
у Ковачици. Одржан је саста-

нак са пољопривредницима 
пре почетка изградње ветропарка. У ата-
рима Дебељаче и Црепаје биће насуто 
више од 40 километара пута, а упослиће 
се доста локалних фирми током изградње 
једног од највећих ветропаркова у Србији. 
У току су радови на згради МЗ Дебељача, 
а почиње и асфалтирање две улице.

Чланови ОО СНС Кањижа организовали су дружење са суграђанима, 
поводом католичког Божића, испред просторија ОО. Као и ранијих годи-
на, на нашем штанду могао се попити чај, кувано вино и пробати тради-
ционални божићни медењаци које су спремиле чланице Уније жена.

5. лЕБАНЕ

Посао за 
350 радника
Фабрика за производњу предива „Лебантекс“, која ће запослити око 350 тексти-

лаца, отворена је у Лебану у присуству председника Александра Вучића. Фабрика 
је део турске „Ормо групе“, која је највећи произвођач и извозник вунице у свету. 
Повереништво СНС Лебане обезбедило је пакете са храном за социјално угроже-
не мештане у граду и у селу Шумане. На седници СО Лебане, за новог председни-
ка Општине именован је Иван Богдановић, а за заменика Бобан Пејић. Председник 
Богдановић, са сарадницима, обишао је МЗ Тогочевце, где је у току асфалтирање 
улица. На Сталној конференцији градова и општина, Лебане је изабрано за општи-
ну која ће председавати Одбором за урбанизам, становање и изградњу.

8. сТАРА ПАЗОвА
Пакетићи и угаљ 
за најугроженије
Отворена је нова зграда Основног суда, инвести-

ција за коју је Општина издвојила око 45 милиона ди-
нара. На иницијативу председника Општине, Ђорђа 
Радиновића, и ове године, новац за јавни дочек Нове 
године усмерен је на набавку угља и пакетића за ма-
лишане из социјално угрожених породица. Поред из-
градње кружне раскрснице у Старој Пазови, која ће ра-
стеретити улаз у насеље, у току је реконструкција цен-
тара насеља Сурдук, Крњешевци и Нови Бановци.

7. НИш
Подела „сНс Информатора” 
и пакетића
Поводом Међународног дана људских права, у 

организацији Савета за националне мањине ГО СНС 
Ниш, на челу са Емилом Вацевом, одржана је триби-
на на којој су учествовали конзуларни представници 
Бугарске и представници удружења националних 
мањина у Нишу. Чланови Уније младих, на челу са 
Вуком Ставрићем, разговарали су са грађанима  и 
делили „СНС Информатор“, а акцији је присуствовао 
повереник ГО СНС Ниш Звездан Миловановић. Савет 
за социјална питања организовао је поделу пакетића 
деци ратних војних инвалида. Повереница Уније 
жена ГО Ниш Светлана Милијић и повереница Уније 
жена ОО Палилула Сања Милијић, са повереником 
МО Делијски Вис Владицом Маричићем, уручили су 
пакетиће малишанима у овом насељу.

6. сУБОТИЦА
Пакетићи за 200 малишана
Поводом новогодишњих и божићних празника, 

малишанима са територије МЗ Келебија уручени су 
пакетићи. Уз  песму, игру и дружење које су  органи-
зовали активисти ове МЗ, у сарадњи са члановима и 
симпатизерима МО Келебија, Деда Мраз је обрадо-
вао око 200 деце.

9. свИлАЈНАЦ
Улагање у младе
Председник ОО СНС Свилајнац, Бранислав Маринковић, 

организовао је радни састанак са младим члановима СНС 
и нагласио да је важно да се заједничким снагама решавају 
проблеми, реализују активности и улаже у младе. На радном 
састанку у МО Црквенац били су присутни и чланови ужег 
руководства ОО, а отворене су бројне теме од значаја за 
грађане.

Чланице Уније жена правиле 
су колаче за суграђане

Глишић са представницима месних заједница

Дарко Глишић у посети ученицима школе у Кожуару

Противградна 
станица у 
Туларима

Реконструкција система водоснабдевања

Александар Вучић са грађанима на 
отварању фабрике „Лебантекс“

Подела „СНС Информатора“
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11. ЦРНА ТРАвА
Обновљена кућа за 
повратничку породицу
У оквиру реализације пројекта 

популационе политике, финан-
сијски потпомогнутом од стране 
Кабинета министра без портфеља 
за демографију и популациону 
политику, санирана је породична 
кућа повратника Марка Петко-
вића у насељу Градска. Извршени 
су грађевински радови у вред-
ности 790.380 динара и набавље-
ни кућни апарати и намештај за 
250.000 динара. Марко Петко-
вић, са супругом и троје малолет-
не деце, уселио се у обновљени 
објекат.

12. ДИМИТРОвГРАД
Подељено 40 ауто-седишта
Асфалтирана је Улица Дејача, 

која спаја улице 8. марта и Све-
тосавску у дужини од 60 мета-
ра, након што је летос дуж целе 
Улице 8. марта замењена водо-
водна мрежа. „Након комплетне 
реконструкције улица Сутјеска и 
Васила Левског, ово је трећа ули-
ца која се реконструише“, каже 

Владица Димитров, председник 
Општине. У објекту „Лептирић“ 
ПУ „8. септембар“ постављен је 
видео-надзор са контролном со-
бом. Председник Димитров по-
делио је 40 ауто-седишта поро-
дицама које су добиле принову у 
2017. години.

14. ГОлУБАЦ
Нова школа у кривачи
Почела је градња нове школске 

зграде у МЗ Кривача, а пројекат 
вредан око седам милиона динара 
финансиран је делом од наградне 
игре „Узми рачун и победи“, а де-
лом из општинског буџета.

15. ПАНчЕвО
Помоћ у започињању 
сопственог бизниса
Кључеве монтажних кућа до-

дељене су породицама избеглим 
из Хрватске и БиХ. Град Панче-
во је са око 4,5 милиона дина-
ра помогао 15 лица да започну 
сопствени бизнис, а предност је 
дата развоју ИТ сектора, произ-
водним делатностима и занати-
ма. Представници градске власти 

наставили су са праксом директ-
них разговора са грађанима. На 
питања становника МЗ Центар 
одговарали су градоначелник 
Саша Павлов, председник СГ 
Тигран Киш и градска менаџерка 
Маја Витман. Велики број грађана 
одазвао се позиву на превентивне 
здравствене прегледе, а акцију су 
организовали Дом здравља и За-
вод за јавно здравље, уз подршку 
МЗ Тесла. У току је изградња во-
доводне мреже на Старом Тами-
шу, која ће бити прикључена на 
магистрални водовод Панчево-
Долово. Представници компаније 
НИС и локалне самоуправе пот-
писали су Меморандум о сарадњи 
са Машинском, Техничком и Елек-
тротехничком школом.

17. лАПОвО
Ново дечије игралиште
Општина Лапово, у сарадњи 

са КТЦ „Стефан Немања“, орга-
низовала је доделу 400 нового-
дишњих пакетића малишанима из 
вртића „Наша младост“ и ђацима 
нижих разреда ОШ „Светозар 
Марковић“. Заслугом грађана који 

су учествовали у акцији компа-
није „Нивеа“, изграђено је ново 
дечије игралиште, a Општина је 
учествовала са 500.000 динара 
за припрему земљишта. У плану 
је реконструкција и изградња још 
игралишта.

18. НОвИ ПАЗАР
Поправка корита Рашке
Захваљујући директору огранка 

ЕД Нови Пазар, Рацу Вучковићу, у 
Санџачкој улици су свим купцима 
електричне енергије измеште-
на мерна места, замењени стари 
дрвени стубови и постављени 
самоносиви каблови. У оквиру 
пројекта поправке речних корита, 
који реализује ЈП Србијаводе, а у 
координацији са Градском упра-
вом, поправљено је корито реке 
Рашке у близини хотела Врбак и 
направљени су бетонски стубови 
на јошаничкој обали. На конкурсу 
ТО Србије, Нови Пазар проглашен 
је за изузетну туристичку дести-
нацију Европе у Србији за 2017. са 
акцентом на културни туризам. У 
школи у Ковачеву реконструисани 
су тоалети.

22. ПЕТРОвАЦ 
НА МлАвИ
Нове трафостанице
Oпштинско руководство, пред-

вођено председником Душком Не-
динићем, обишло је две нове стуб-
не трафостанице са далеководима 
за нисконапонску мрежу - „Вујино 
поље“ у Кладурову и „Kрвијски 
пут“ у Петровцу на Млави, као и 
далековод Мало Лаоле - Ждрело. 
Процењена вредност инвестиција 
је 30 милиона динара, а заврша-
вају се и трафостанице у Ждрелу 
и Старчеву.

23. РУМА
Уговор за пречистач 
отпадних вода
Словеначки конзорцијум „Ко-

лектор“ понудио је на тендеру 
најбоље и најквалитетније услове 
за изградњу пречистача отпадних 
вода за индустријску зону „Ру-
мен“, а председник Општине 
Слађан Манчић изразио је наду 
да ће изградња бити завршена до 
краја 2018. године, те да је пре-
чистач намењен компанији „Ха-
чинсон“ и другим инвеститорима 
у индустријској зони.

Општина Рума започиње пио-
нирски подухват - обезбеђивање 
бесплатног вртића за сву децу. 
До сада су родитељи за прво 
и друго дете плаћали по 3.000 
динара, а и та цена била је јед-
на од најнижих у Србији. Ипак, 

председник Општине Слађан 
Манчић сматра да локална са-
моуправа има потенцијала да 
омогући свој деци бесплатан 
боравак у вртићу, што ће расте-
ретити кућне буџете родитеља. 
Изградња друге фазе вртића 
„Коцкица“ планирана је за 2018. 
годину. Захваљујући средствима 
из буџета Општине, почело је ас-
фалтирање најкритичнијег дела 
Улице Никола Тесла.

24. шИД
Завршен водовод у соту
Свечаном седницом СО Шид 

обележен је Дан ослобођења и 
Дан Општине, и додељене су 
Децембарске награде. Приликом 
обележавања 73. годишњице ос-
лобођења Сота, додељене су зах-
валнице председнику Општине 
Предрагу Вуковићу и заменику 
председника Зорану Семеновићу, 
за изузетан допринос у развоју 
МЗ Сот. Представник делегације 
ЕУ у Србији, Штефан Худолин, 
уручио председнику Вуковићу 
кључеве камиона са цистерном 
за пијаћу воду и два багера у 
циљу повећања спремности ци-
вилне заштите у случају поплава, 
а представници пољске фирме 
„Екипо“ уручили су пресу за бали-
рање пет амбалаже за ЈКП „Стан-
дард“. Поводом Међународног 
дана миграната, деца мигранти 
из Прихватног центра Принци-

повац и Адашевци посетили су 
Општину. Отворена је реновира-
на сала Дома културе у Гибарцу, 
свечано је пуштена вода у првом 
домаћинству у Соту, где је завр-
шена изградња водоводне мре-
же. Председник Вуковић уручио 
је пакетиће деци ратних војних 
инвалида и породица погинулих 
бораца, а у МЗ Шид подељено је 
470 пакетића за децу која нису 
обухваћена предшколским и 
школским програмом. Обезбеђе-
на је бесповратна помоћ за ку-
повину куће са окућницом за 20 
избегличких породица. Чланови 
МО Ердевик обишли су шесточла-
ну породицу Николић и уручили 
им помоћ у виду одеће, школског 
прибора и слаткиша. Активисти 
МО Шид 1 спровели су акцију 
озелењавања у насељу „Јелица 
Станивуковић-Шиља“. Чланице 
Уније жена из Адашеваца, Или-
наца и Моровића, поводом Међу-
народног дана солидарности, 
уручиле су храну, средства за хи-
гијену и гардеробу социјално уг-
роженим породицама. У МЗ Сот, у 
организацији Уније жена, одржа-
на је још једна радионица на тему 
самопрегледа дојки. Повереник 
ОО Предраг Вуковић и чланови 
МО Ердевик обишли су породице 
Франка и Рибар, и уручили пакете 
помоћи и пакетиће за најмлађе 
чланове. Чланови ОО делили су 
пропагандни материјал и „СНС 
Информатор“.

13. ОПОвО
Одржане су две седнице СО 

Опово на којима је усвојен буџет, 
највећи у историји постојања 
Општине. Након дугих прегово-
ра, председник Општине др Зо-
ран Тасић и помоћник директора 
за саобраћај „СП Ласта“ Зоран 
Шарац потписали су уговор о са-
радњи за 2018. годину, тако да ће 
путнички превоз у неизмењеном 

облику функционисати и наред-
не године на радост свих грађа-
на. Нашој Општини додељено 
је 55.000 евра за куповину кућа 
са окућницом за избегла лица. У 
Покрајинском секретаријату за 
привреду и туризам потписан је 
уговор о суфинансирању наше 
Општине са 2.100.000 динара, 
којим ће бити уведен бесплатан 
wifi по парковима, видео надзор 
у ходницима школе и интер-
нет мрежа у свим учионицама. 
Очишћено је неколико десетина 
дивљих депонија у сва четири 
места. Завршава се реконструк-
цијa водоводне мреже у Улици 

Бориса Кидрича у Опову, а ус-
коро ће бити осветљен и прилаз 
баранђанском гробљу. Обележен 
је Међународни дан особа са ин-
валидитетом, Општинска библи-
отека обновила је фонд лектире 
и одржана је смотра спремности 
зимске службе. Подељено је ог-
ревно дрво за 77 најугроженијих 
домаћнстава. У току је реализа-
ција пројекта „Социјална инклу-
зија Рома“. Потписани су уговори 
за постављање брзинских дис-
плеја и о суфинансирању цркава 
и верских заједница. Млекара 
„Местро“, уз подршку локалне 
самоуправе, обезбедила је запо-

шљавање још десетак радника, а 
фирма „Дента фарм“ отворила је 
нови погон. У организацији Кул-
турног центра и Актива жена, 
одржан је новогодишњи вашар. 
Подељени су пакети за бебе и на-
града најбољем полицајцу.

Завршетак реконструкције водоводне мреже

16. БОР

Чланови СНС подржали су 
акцију прикупљања средста-
ва за куповину 28 душека за 
грудно одељење Опште бол-
нице. РТБ „Бор“ обезбедио је 
300 ћебади, стотинак јоргана и 
50 грејалица. И фасада Опште 
болнице добила је нови изглед 
захваљујући РТБ „Бор“ и дона-
торима. Одржан је састанак са 
родитељима чланова ФК „Бор“ 
и постигнут је договор око из-
ласка овог клуба из тешког по-
ложаја. Организована је журка 

за више од 1.000 младих спорт-
ских нада, а за најуспешније 
обезбеђене су вредне новчане 
награде. Одржани су зборо-
ви СНС у градским и сеоским 
МЗ, где су грађани указивали 
на проблеме у својим средина-
ма. Настављена је пракса бес-
платних лекарских прегледа, 
којој се одазвао велики број 
грађана. Зоолошки врт, и ове 
године, приредио је предста-
ву за малишане уз поделу 200 
пакетића.

Помоћ за Општу болницу

10. кИкИНДА

чишћење старог језера

На изборима за председни-
ке девет месних заједница по-
бедило је осам кандидата које 
је подржала Српска напредна 

странка, а излазност је била 
више од 50 одсто. Градоначел-
ник Павле Марков уручио је ма-
лишанима пакетиће са играчкама 
и слаткишима. На Старом језеру, 
након десет година, обављено је 
измуљавање и чишћење ободног 
канала, а пројекат заједнички 
спроводе Влада АПВ и локална 
самоуправа. Из буџета Града из-
двојено је седам милиона дина-
ра за огревно дрво за социјално 
угрожене суграђане, а помоћ ће 
добити око 500 домаћинстава. 
Локална самоуправа издвојила 
је и милион динара за подстицај 
пет пројеката у области развоја 
предузетништва, микро, малих и 
средњих предузећа.

19. ПРОкУПЉЕ
Превенција 
поплава

Завршена је реконструк-
ција пута и моста у селу 
Горња Бејашница, санирано 
је корито Бејашничке реке, 
изграђено је ново крило мо-
ста и уклоњена оштећена 
бетонска конструкција. За-
вршени су радови на путу 
од села Ђуревац према се-
оском гробљу и пут у селу 
Вича. Нови атарски путеви 
направљени су од села Горње 
Кординце према Југовцу и 
на путном правцу Дреновац- 
Бресничић. Како би се спре-
чило изливање Трнавачке 
реке, урађен је потпорни зид 
у дужини од 100 метара, а  
очишћено је и речно корито 
ове и још две локалне реке. 
Отворен је нови објекат ПУ 
„Невен“, чиме се укида лис-
та чекања на вртић. Асфал-
тирана је Моравска улица и 
урађена друга фаза радова на 
санацији платоа, степеница и 
потпорног зида испред Дома 
културе.

21. ПЕћИНЦИ
Убедљива победа на локалним изборима

20. АДА МОл
Огрев за социјално 
угрожене породице

Чланови ОО СНС Ада обезбедили су 
по два кубика огревног дрвета за 11 со-
цијално угрожених породица. Поводом 
католичког Бадњег дана, организовано 
је послужење и дружење са суграђанима. 
Активисти ОО обезбедили су више од 130 
пакетића за децу у Ади и Молу.

25. ПИРОТ
Акција „књигом 
за доброту”

На изборима за одборнике 
СО Пећинци, коалициона листа 
„Александар Вучић-СНС-СПС-
Ивица Дачић“ освојила је 77,7 
одсто од укупног броја изашлих 

грађана, односно 27 од укупно 
30 одборничких мандата. Први 
човек пећиначких напредњака, 
Милорад Пантић, рекао је да је 
овако висок изборни резултат 

јасан доказ да је рад за грађане 
најбоља кампања и да грађани 
и те како добро умеју да раз-
ликују вредан рад од увреда и 
неистина.

Реализована је акција „Књигом за до-
броту“, у сарадњи Савета за културу и 
медије, Савета за популацију, бригу о 
деци и социјална питања и Уније младих, 
којој се одазвао велики број грађана. 
Прикупљено је више од 300 књига које су 
поклоњене Народној библиотеци и Исто-
ријском архиву.

26. ПлАНДИшТЕ
спортски дан жена

У организацији ОО СНС Пландиште и Савета за спорт и 
омладину, одржан је Спортски дан жена, а чланице Уније 
жена организовале су новогодишњи базар. Председник 
ОО СНС Пландиште, Јован Репац, обишао је све месне 
одборе и поделио пакетиће малишанима из наугроженијих 
породица. ОО СНС и Савет пензионера помогли су КУД 
из МЗ Барице у одржавању традиционалног концерта ру-
мунске националне мањине. Покренута је јавна набавка за 
обнову зграде Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ 
у Старом Лецу и за одржавање система јавног осветљења.

Павле Марков уручује 
пакетиће

Зборови СНС одржани су у градским и сеоским МЗ

Зоран Тасић у обиласку радова

Дрва за најугроженије
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28. вАЉЕвО
стипендије за ђаке ромске 
националности
Одржан је округли сто о заш-

тити животне средине, којем су 
присуствовали министар Горан 
Триван и представници реле-
вантних институција. Ученицима 
основних, средњих школа и сту-
дентима ромске националности 
додељена су решења о стипенди-
рању. ГО СНС Ваљево приредио 
је дружење са члановима поводом 
новогодишњих празника. Чланови 
Савета за информисање делили су 
„СНС Информатор“ и разговара-
ли са грађанима. Председник МО 
Ново насеље и одборник у СГ, Ми-
лан Гајић, са сарадницима, редов-
но обилази социјално угрожене 
породице, прикупља хуманитарну 
помоћ и сваког петка разговара са 
суграђанима. На редовном састан-
ку МО Жикица Јовановић Шпанац 
расправљало се о инфраструктур-
ним плановима за 2018. годину.

29. вАРвАРИН
Празнична расвета
Поводом новогодишњих и бо-

жићних празника, центар Варва-
рина окићен је лепше него икада 
до сад. Постављена је велика јел-
ка и декоративна расвета у глав-
ној улици и у пешачкој зони. ОО 
СНС Варварин је традиционално, 
на Бадњи дан, организовао поде-
лу бадњака, воћа и „СНС Инфор-
матора“ суграђанима.

30. сОМБОР
Акције пошумљавања
Активисти МО Гоге посадили 

су 300 садница на обилазници од 
Гаковачког до Суботичког пута у 
циљу формирања ветрозаштит-
ног појаса, а активисти МО Ба-
чки Моноштор посадили су 200 
садница багрема код фудбалског 
игралишта, у парку на Доли и на 

сеоском гробљу. Активисти МО 
Риђица, у сарадњи са МЗ, очис-
тили су и оградили терен за ко-
шарку у Војвођанској улици. Чла-
нови МО Кљајићево, у сарадњи 
са МО Чонопља и Ловачким 
друштвом, организовали су по-
шумљавање код језера и код ста-
рог игралишта, док су активисти 
МО Бачки Моноштор уређивали 
центар села. Чланови Савета МЗ 
Селенча и МО Селенча уредили 

су зелени појас код 
моста на Стапарском 
путу. Градоначелница 
Душанка Голубовић 
свечано је отвори-
ла амбуланту ДЗ „Др 
Ђорђе Лазић“, апотеку 
и пошту у насељу Гоге. 
На рашчишћеној де-
понији, уз пут између 
Светозара Милетића 
и Чонопље, засађене 
су прве саднице у бу-
дућем меморијалном 
парку  „Тијана Јурић“.

32. чАчАк
Обнова породи-
лишта и ангио сале
Министри Нела Ку-

буровић и Златибор 
Лончар отворили су 
реконструисано по-
родилиште и ангио 
салу у Општој болни-
ци. Чланови Савета за 
здравство поделили су 
пакетиће ученицима 
истурених одељења 
(Ракова, Прислоница, 
Станчићи, Катрга, Ми-
лићевци, Вујетинци). 
Народни посланик 
Марко Парезановић 
одржао је састанак са 
мештанима МЗ Парк и 
ангажовао се у реша-
вању локалних про-
блема.

36. ћИћЕвАЦ
Разговор са грађанима
Чланови ОО СНС Ћићевац раз-

говарали су са грађанима на штан-
ду у главној улици и обрадовали 
их календарима и новим „СНС Ин-
форматором“.

37. влАДИМИРЦИ
Хуманитарни концерт
Одржан је хуманитарни концерт, 

под покровитељством Општине, а 
у организацији Радио Владимира-
ца, за помоћ Наталији Лазић због 
операције виличне кости. ПУ „Сун-
цокрет“ отворила је вртић у Прову, 
уз помоћ привредника и локалне са-
моуправе. Активисти ОО СНС раз-
говарали су са суграђанима и дели-
ли флајере посвећене борби против 
насиља над женама. У просторијама 
ОО СНС традиционално, и ове го-
дине, уручени су пакетићи деци из 
социјално угрожених породица.

38. вРАЊЕ
Пакети за социјално угожене 
породице
Председнк ГО СНС Врање, Сла-

виша Булатовић, потписао је Спо-
разум о заједничком деловању са 
председником ГО СПС Зораном 
Антићем, који предвиђа учешће 
СПС-а у локалној власти. Савет за 
информисање припремио је спе-

цијално издање годишњег „Ин-
форматора СНС Врање“ и поделио 
га суграђанима. Активисти Савета 
за социјална питања посетили су 
више од 20 породица и поделили 
пакете са храном и средствима за 

хигијену, као и 500 пакетића деци 
из социјално угрожених породи-
ца. Савет за културу организовао 
је поетско-музичко дружење са 

децом у просторијама МЗ 4. јул. 
Представници ГО представили су 
годишњи извештај о раду на кон-
ференцији за штампу, а потом је 
организован коктел за чланове.

42. вРБАс
Нова дечија игралишта
У току је уређење новог Ватро-

гасног дома у Куцури. Председник 
Општине Милан Глушац и члани-
ца Већа Данијела Илић уручили су 
кључеве куће и пакете са грађе-
винским материјалом двема ин-
терно расељеним породицама са 
КиМ. У оквиру кампање „16 дана 
активизма борбе против насиља 
над женама“, одржана је трибина 
на којој су говорили представни-
ци институција из АП Војводине и 
локалне самоуправе, и иницирано 

је формирање Женске одборнич-
ке мреже. Нова дечија игралишта 
постављена су у Равном Селу и у 
насељу Виногради у Врбасу, а не-
достајући мобилијар постављен је 
на игралиштима на пет локација. 
Поводом Међународног дана осо-
ба са инвалидитетом, председник 
Глушац и Данијела Илић посетили 
су Клуб за стара и одрасла лица. 
Пољопривредни факултет, уз 
подршку Покрајинског секретари-
јата за пољопривреду и општинске 
управе, организовао је едукативну 
радионицу о одрживој примени 
пестицида. Покрајински секрета-
ријат за образовање обезбедио 
је намештај за ОШ „Бранко Ради-
чевић“ и ПУ „Бошко Буха“, као и 
постављање видео-надзора у Ос-
новној музичкој школи.
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27. лОЗНИЦА
Пријем за пензионере
Свечаном академијом у Вуковом дому 

културе обележено је десет година от-
како је Лозница, одлуком Скупштине Ср-
бије, добила статус града. У име председ-
ника Александра Вучића, Лозничанима је 
јубилеј честитао Никола Селаковић, гене-
рални секретар Председништва. Чланови 
Савета за безбедност ГО организовали су 
још једну акцију „Чајем против зиме“, раз-
говарали са суграђанима и делили „СНС 
Информатор“ и флајере. Градоначелник 
Видоје Петровић приредио је нового-
дишњи коктел за пензионере и нагласио 
да се увелико ради на увођењу „сениор 
картица“ за свих 18.000 пензионера на те-
риторији Града Лознице. Комисија за спорт 

изабрала је најбоље спортисте у 2017. годи-
ни, а награде су им додељене на свечаности 
у градској управи.

33. вЕлИкО ГРАДИшТЕ
Нова дечија игралишта

У насељима Острово, Затоње, Сира-
ково и Тополовник постављена су нова 
дечија игралишта, укупне вредности око 
600.000 динара. У прошлој години уређе-
на су игралишта у Ђуракову, Великом 
Градишту, Чешљевој Бари и на Сребрном 
језеру, а мобилијар је поручен за Кусиће, 
Кумане и Велико Градиште. Реновирани су 
и проширени школски објекти у Средње-
ву и Царевцу, и асфалтиране две улице 
Браће Буђони и Мирослава Тирше у Вели-
ком Градишту.

31. БОЉЕвАЦ
санација сеоских 
домова културе

ОО СНС Бољевац редовно 
одржава састанке, а наши ак-
тивисти разговарају са грађа-
нима. Локална самоуправа ре-
ализовала је санације сеоских 
домова културе у Оснићу и 
Валакоњу-Буково. Санирано 
је клизиште у селу Бачевица.

34. МАлИ ЗвОРНИк
Обнова водовода, 
путева...

Заменом и модернизовањем опреме, 
старе више од 30 година, и санацијом 
водоводне мреже, побољшан је квалитет 
снабдевања водом за пиће Малог Звор-
ника. Локална самоуправа је уложила 
значајна средства у побољшање путне 
инфраструктуре, асфалтирање око пет 
километара локалних путева, бетонирање 
критичних деоница у руралним делови-
ма... Обновљен је објекат старог погона 
„Кончара“ у Брасини, који је више од 20 
година био запуштен, а који је постао ин-
тересантан компанији „Јавуз“, чији пред-
ставници су потписали уговор о отварању 
погона за производњу ПВЦ столарије. 
Захваљујући субвенцијама Општине, у 
2017. години запослено је 25 радника у 10 
локалних фирми, а у 2016. отворено је 98 
радних места у 27 фирми.

35. кУчЕвО
Нова опрема за Дом здравља

Ученици осмог разреда ОШ 
„Угрин Бранковић“ обишли 
су Општинску управу и раз-
говарали са председником 
Општине Новицом Јаноше-
вићем. Дому здравља одобрен 
је пројекат којим је учествовао 
на конкурсу амбасаде Јапана - 
за набавку ултразвука, аналог-
не мамографије, дигитализа-
цију. Спортски савез доделио 
је награде најбољим екипама, 
појединцима и спортским рад-
ницима. Немачка организација 
ГИЗ определила је Општини 
180.000 евра за пројекат „И 

лепо и корисно и чисто“, а за-
тим је потписан уговор између 
општина Кучево и  Голубац, и 
Удружења Рома Браничевског 
округа. У МЗ Кучајна адапти-
ран је Дом културе, а у Дому 
здравља одржани су бесплат-
ни превентивни прегледи за 
све грађане. Радници ЈКП „Ку-
чево“ засадили су 170 садница 
платана у градском парку. У 
организацији новооснованог 
Планинарског друштва „Шту-
беј“ одржана је трибина на 
тему планинарства и његовог 
доприноса развоју туризма.

41. УЖИЦЕ
Први корак ка тунелу 
испод кадињаче

Почео је са радом дечији 
вртић на Пори „Јихаи Мама 
Вонг“, а свечаном отварању 
присуствовао је градоначел-
ник Ужица Тихомир Петковић. 
Вртић се овако зове, јер су 
Ужичани, захваљујући Николи 
Селаковићу, добили добро-
твора у Кини, Линду Вонг, која 
је донирала 340.000 евра на-
шем граду. Завршена је рекон-
струкција дечијег игралишта 
на Алексића мосту и изградња 
кружног тока на уласку у град 
из правца Пожеге. Градона-
челник Петковић, председник 
Општине Бајина Башта Радо-
мир Филиповић и директор 
Института за путеве Братислав 
Милић, потписали су уговор о 
изради Идејног пројекта и Пла-

на детаљне регулације за тунел 
испод Кадињаче. Одржан је 
први Међународни фестивал 
дугометражног филма „Стојан 
Стив Тешић“. Пројектом „Ус-
постављање система одбране 
од поплава у прекограничном 
подручју Србија - БиХ“, Ужице, 
Бајина Башта и Вишеград до-
били су 962.000 евра од ЕУ за 
унапређење овог система. Гру-
па уметника поклонила је 26 
слика Граду, Културном центру 
и Дечијем одељењу Опште 
болнице. Ужичка академска 
парламентарна унија, коју чине 
СГ Ужица и девет студенских и 
ђачких парламената, посетила 
је седиште САНУ. Град је об-
новио фасаде четири зграде у 
централном језгру.

39. ТРсТЕНИк
Превенција насиља у продици

У оквиру кампање „16 дана активизма против на-
сиља над женама“, одржане су трибине на којима 
су, поред народних посланица из Расинског округа, 
говориле и државна секретарка Стана Божовић и на-
родна посланица Дубравка Филиповски, и указале 
на важност доследне примене Закона о спречавању 
насиља у породици.

40. ЗРЕЊАНИН
Трибина 
„Зауставимо 
насиље”

Традиционални нового-
дишњи коктел уприличен је у 
просторијама ГО СНС Зрења-
нин, а резултате рада у 2017. 
години представио је члан 
Председништва СНС и пред-
седник ГО Горан Кнежевић. 
Поводом кампање „16 дана 
активизма у борби против на-
сиља над женама“, државна 
секретарка Стана Божовић 
говорила је на трибини „Заус-
тавимо насиље“, у организа-
цији Уније жена ГО, а трибини 
су присуствовале и чланице 
Уније жена са територије 
Средњобанатског округа.

Никола Селаковић и Видоје 
Петровић на свечаној  академији у 

Вуковом дому

Награде за најбоље лозничке спортисте

Обилазак дечијих игралишта

Садња 170 садница 
платана

Министар Владан Вукосављевић 
обилази ужичку тврђаву



Изабрани 
потпредседници 

ИО сНс
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Општински одбор СНС Лајковац орга-
низовао је дружење за своје највредније 
активисте, а овај догађај посетио је и 

председник Извршног одбора СНС, Дар-
ко Глишић, који је разговарао са члано-
вима ОО у пријатној атмосфери.

Уношењем бадњака, паљењем 
свеће и пресецањем колача, 
Српска напредна странка обе-
лежила је Бадњи дан, а бо-
гослужењу свештеника Луке 
Верића присуствовали су број-
ни функционери и чланови 
СНС. Чланица Председништва 
СНС, Маја Гојковић, рекла је 

да СНС може да буде поносна 
на резултате свог рада у 2017. 
години и набројала неке од 
успеха - пунију државну касу, 
консолидоване јавне финан-
сије, раст домаћих и страних 
инвестиција... Подсетила је да 
Влада води рачуна о северу, и 
о југу земље, а као пример те 

бриге навела је отварање КБЦ 
Ниш и прве фабрике у Лебану 
после 30 година.
„На радост многих грађана, 
отворен је и Музеј савремене 
уметности, који је из непо-
знатог разлога годинама био 
затворен, затим договорена је 
концесија за аеродром „Нико-

ла Тесла“, убудуће ће се ради-
ти више и брже на европским 
интеграцијама Србије, али 
неће се одустати од сарадње 
са Кином и Русијом. Сваки 
грађанин Србије може да 
очекује да ће у 2018. години 
имати веће плате и пензије“, 
истакла је Гојковић.

На седници Председ-
ништва Српске напредне 
странке, која је одржана 
10. јануара, одлучено је 
да, уз београдске, неће 
бити одржани и ванредни 
парламентарни избори. 
Седницом је председа-
вао председник Странке, 
Александар Вучић, који је, 
на конференцији за нови-
наре, истакао да је важно 
да се СНС посвети реша-
вању вишедеценијских 
проблема и да размишља 
о будућности нашег на-
рода и наше деце, а не да 
размишља калкулантски, 
само о својим интереси-
ма.

У порти православне цркве у Опову, на 
Бадњи дан, организована је расподела 
печеница за 50 социјално угрожених до-
маћинстава на територији Општине Опо-
во. Свако од ових домаћинстава добило 
је печеницу, пакет колача и млечних про-
извода, а акцију је иницирао председник 
Општине Зоран Тасић, који је контактирао 

све релевантне привредне субјекте у Опш-
тини у циљу спонзорства за ову акцију, у 
сарадњи са све четири црквене општине и 
месне заједнице. Оваква акција први пут се 
организује, а њом је било обухваћено 230 
суграђана, од тога 90 деце, за које је обез-
беђено 890 килограма печења, 50 килогра-
ма колача и 50 килограма млечних пакета.
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сНс прославила Бадњи дан

Новогодишња представа 
у централи сНс

У организацији Извршног 
одбора Српске напредне 
странке, а из личних сред-
става чланова, обезбеђени 
су новогодишњи пакетићи 
за децу запослених у цен-

трали СНС. Тим поводом, 
малишане је забављао 
глумац Предраг Вуковић 
Пеђолино, а пакетиће је 
поделио Деда Мраз. При-
сутне малишане и њихове 

родитеље поз-
дравила је Вла-
данка Маловић, 
чланица Пред-
седништва СНС, 
и пожелела им 
срећне празни-
ке у име пред-
седника СНС 
Александра Ву-
чића и председ-
ника ИО СНС 
Дарка Глишића. 

Одржана седница 
Председништва сНс

Председништво СНС изабрало је 
ново руководство и чланове Изврш-
ног одбора СНС. Председник ИО је 
Дарко Глишић, а за потпредседнике 
изабрани су Дамир Зобеница, Лука 
Петровић, Драган Стевановић и 
Бранко Маловић. Нови секретар ИО 
је Невена Милосављевић, а заменик 
секретара Драгана Одовић.

Божићне печенице за социјално 
угрожене породице

Дружење са активистима
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Госте је поздравила Маја Гојковић

Владанка Маловић са малишанима

Дарко Глишић уноси бадњак
Конференција за новинаре након седнице: Синиша Мали, Небојша Стефановић, 

Милош Вучевић, Александар Вучић, Миленко Јованов, Марко Ђурић

Бранко Маловић

Лука Петровић

Драган 
Стевановић

Дарко Глишић са члановима ОО СНС ЛајковацДамир Зобеница

Секретар ИО и заменик секретара: 
Невена Милосављевић и Драгана Одовић

Поклон уочи празника за 230 суграђана

Поводом националног дана 
Срба у Македонији, у Македон-
ској опери и балету одржана 
је свечана Светосавска акаде-
мија, уз богат културно-умет-
нички програм који је водио 
кроз историју српског народа.

Директор Канцеларије за 
КиМ Марко Ђурић, у својству 
личног изасланика председ-
ника Републике, присуство-
вао је Светосавској академији, 
одакле је поручио да српски 
народ треба да буде поносан 
на своју шајкачу која све мање 
подсећа на капу, а све више на 
војничку и сељачку круну.

Академији су присуствовали 
и други званичници из Србије, 
Македоније и Републике Српс-
ке, а Марко Ђурић претход-
но се састао са македонским 
председником Ђорђом Ивано-
вим, коме је пренео очекивања 
Владе Србије да ће се ојачати 
подршка Србима у Македо-
нији. Према његовим речима, 
Срби и Македонци морају 
бити окренути једни другима 
јер их не везује само заједнич-
ка прошлост, већ и будућност 
која би требало додатно да их 
повеже у регионалном и ев-
ропском контексту.

српски народ треба да буде 
поносан на своју шајкачу

Марко Ђурић и Ђорђе Иванов



Евидентно је да се опо-
зиција унапред бави 
поделом фотеља, као 
и борбом да поврати 
привилегије које је 

имала. Београд је, за разлику 
од њиховог времена, данас 
велико градилиште са више 
од хиљаду кранова. Решавамо 
вишедеценијске нагомилане 
проблеме грађана престонице. 
Бавимо се изградњом водово-
дне и канализационе мреже у 
насељима око Београда, ас-
фалтирањем путева и улица, 
изградњом мостова и пруга 
које спајају наш град са другим 
деловима Србије и света, от-
варањем производних погона 
и нових радних места за Бео-
грађане“, овим речима започ-
иње разговор за „СНС Инфор-
матор“ Милосав Миличковић, 
потпредседник Градског од-
бора Београд СНС и државни 
секретар у МУП-у. 

како видите нападе опо-
зиције на све оно што је 
урадила градска власт 
током претходне четири 
године?
- Опозиција у Београду ни-

како да понуди план и програм 
за развој престонице. Уместо 
да објасне грађанима одакле 
им милиони евра за кампању и 
чије интересе заступају, Ђилас, 
Јанковић, Јеремић и Шапић већ 
деле плен из данас пуне град-

ске касе и желе да се врате као 
лешинари који ће наставити са 
пљачком Београда. Сматрам да 
нема никакве разлике између 
кандидата опозиције, јер је све 
то део старе ДС екипе. Довољ-
но је да се грађани подсете њи-
ховог времена и одлуче да ли је 
та екипа Демократске странке 
подељене у више колона, за-
служила њихово поверење. На 
тас ваге, са једне стране треба 
ставити резултате садашње 
градске власти, наспрам дуга 
од милијарду и двеста мили-
она евра, које су нам оставили 
Ђилас и Шапић и други. Уверен 
сам да ће се грађани приликом 
гласања на београдским избо-
рима, руководити искључиво 
резултатима рада, а не лажи-
ма. Ако буде тако, не сумњам у 
нашу убедљиву победу.

како данас изгледа Бео-
град у односу на Београд 
којим су владали Ђилас и 
шапић?шта је, према ва-
шем мишљењу, најважније 
што је урађено?
- Како данас изгледа Бео-

град, то најбоље осете грађа-
ни. Док су владали Ђилас и 
Шапић, али и многи други са 
њима, градске општине које 
нису у самом центру града 
нису ни сматране делом Бео-
града и њиховим проблеми-
ма нико се није бавио. Данас, 
када у тим деловима града 

данас изгледа
своје визије преточили смо 
у пројекте, а пројекте у реалност

МИлОсАв МИлИчкОвИћ, 
потпредседник Градског одбора Београд 
сНс и државни секретар у МУП-у

отворимо асфалтирани пут, 
канализациону или водоводну 
мрежу, нова постројења и нова 
радна места, прво објаснимо 
грађанима зашто су морали да 
чекају 21.век да добију неш-
то што је требало да добију 
много раније. И у томе се СНС 
разликује од бивше власти.
Како су Ђилас и Шапић добро 
управљали градом, на крају 
крајева, најбоље говори дуг од 
милијарду и двеста милиона 
евра и сва градска предузећа 
која су пословала са губит-
ком. А на питање у чему се још 
разликујемо, ако се види да је 
дуг преполовљен, а да је у Бе-
ограду са мање новца урађено 
далеко више на поправљању 
инфраструктуре, решавању 
комуналних и социјалних и 
свих других проблема, онда је 
јасно у чему је разлика. Ђилас 
је, као бивши градоначелник, 
оставио дуг према пензионе-
рима од скоро 240 милиона 
динара, а сада покушава да 
политички профитира на на-
шим најстаријим суграђанима. 
Невероватно је да о тешком 
положају пензионера говори 
особа која им је остала дужна 
два милиона евра, а чији је дуг 

исплатила садашња градска 
власт!Ђилас је био део погуб-
не економске политике Бори-
са Тадића, која је уништила 
Србију задуживањем по зе-
ленашким каматама већим од 
седам одсто. Да није било ка-
тастрофалне економске поли-
тике ДС-а, Александар Вучић 
не би морао последњих го-
дина да спроводи тешке еко-
номске мере, које су на крају, 
ипак, довеле до опоравка 
државних финансија. Многи 
грађани данас се питају да ли 
је могуће да Ђилас, који је ду-
говао трудницама скоро 389 
милиона динара, породиљама 
накнаду од 6,3 милиона ди-
нара,  накнаду за помоћ деци 
од 11,4 милиона динара и со-
цијално угроженим грађанима 
на име једнократне новчане 
помоћи скоро 124 милиона 
динара, сада говори о  њихо-
вом тешком положају? Могуће 
је, али није нормално. Као што 
није нормално да говори о 
томе како је накнада за поро-
диље у његово време износи-
ла 50 хиљада динара, а да, при 
том, изостави информацију да 
се са исплатом каснило и дуже 
од годину дана. Град Београд 

полиција је остала гарант си-
гурности у мултиетничким сре-
динама у близини администра-
тивне линије са јужном српском 
покрајином. Полиција је наста-
вила да контролише прилив 
миграната, обезбеђујући свима 
поштовање људских права, а 
грађанима Србије сигурност. 
Са безбедносним службама 
других земаља свакодневно 
размењујемо информације и 
део смо веће сигурносне мре-
же. Самим тим, сигурнији смо 
када је у питању борба против 
тероризма.

Посебно сам поносан на 
велика хапшења и заплене 
наркотика које су припадни-
ци полиције имали у проте-
клој години. Порука је јасна, 
Србија није сигурно место 
за криминалце. Ове године 
још више пажње поветићемо 
безбедности саобраћаја, са 
посебним акцентом на зашти-
ту деце. Циљ нам је да више 
ниједно дете не страда на срп-
ским друмовима.  Осим тога, 
активно радимо да бисмо децу 
заштитили на интернету, где 
су посебно рањива.

Постале су редовне акције 
у којима полиција хапси 
на десетине особа због 
сумње да су оштетили 

буџет србије, буџете ло-
калних самоуправа и јав-
них предузећа.Да ли ове 
акције показују да више 
нема недодирљивих?
- Од првог дана показали 

смо да нема недодирљивих 
када је у питању било која 
врста криминала, а посебно 
корупција. Ако се нисмо пла-
шили да ухапсимо Мишковића 
и неке друге тајкуне, онда се 
свакако не плашимо да хап-
симо ни друге. Нико не може 
да упире прстом у нас и каже 
да хапсимо такозвану „ситну 
рибу“, а да су неки велики не-
додирљиви. Наш посао је да 
спроведемо истрагу и хапси-
мо све за које сумњамо да су 
извршили или помагали извр-
шење неког кривичног дела.
На тај начин шаљемо поруку 
да је државна каса намење-
на грађанима и да никоме не 
пада на памет да је користи 
за лично богаћење. За разли-
ку од времена када су многи 
делили новац шаком и капом 
или га трпали у своје џепове, 
свако ко данас покуша да учи-
ни тако нешто, мора добро да 
се замисли, јер га од затвора 
неће спасити ни „буразерске“ 
везе, нити било чија партијска 
књижица.

данас исплаћује једнократну 
новчану помоћ за новорођено 
дете у износу од 10 хиљада 
динара, и то право имају све 
породиље, чиме се омогућава 
да више од 17.649 беба добије 
ту помоћ. Данас, социјално 
угрожене породиље добијају 
још 25 хиљада динара, што 
чини укупно 35 хиљада динара 
помоћи при рођењу детета од 
Града Београда. Ранијим, Ђи-
ласовим одлукама, том врстом 
помоћи било је обухваћено 
око 3.500 породиља, док Град 
Београд данас помаже више 
од 14.000 хиљада нових мајки.
Бивша власт је имала разне 
виртуелне идеје које су завр-
шиле као пропали пројекти.
Ми имамо визије којe смо пре-
точили у планове, а планове 
у пројекте које смо реализо-
вали или их реализујемо. По-
носан сам на нов изглед трга 
Славија, Косанчићевог венца, 
Рузвелтове улице, Пионирског 
парка, на већа давања пензио-
нерима и породиљама, на већи 
број вртића, школа, амбуланти 
и домова здравља…Оства-
рујемо визију да се Београд 
коначно спусти на реке јер су 
наше највеће богатство Дунав 
и Сава. Овај део града добија 
нове променаде, места где мо-
жете да проводите пријатно 
време у центру престонице. 
Управо пројекат „Београда на 
води“ омогућава да се читав 
град развија, да постане мо-
дерна престоница. То је визија 
и сан који се остварује, и на то 
сам посебно поносан.

како, из угла државног се-
кретара МУП-а, оцењујете 
безбедносну ситуацију у 
србији и шта можемо да 
очекујемо у 2018.години?
- Припадници унутрашњих 

послова, прошле године, одго-
ворили су на све изазове и ис-
пунили све задатке који су пред 
њих постављени. Србија је, зах-
ваљујући одговорној спољној 
политици помирења у региону 
коју води председник Алексан-
дар Вучић, већ сада фактор ста-
билности на овим просторима. 
Полиција је та која обезбеђује 
сигурност свих грађана наше 
земље и доприноси томе да 
нас страни партнери сматрају 
битнимфактором. И поред за-
паљиве реторике политичара 
са Косова и повремених про-
вокација које оданде долазе, 

Повећање плата, нова опрема, 
улагање у образовање

  које су највеће позитивне промене које 
су се догодиле у МУП-у током 2017.го-
дине? 
- Под вођством председника Александра 

Вучића и потпредседника Владе Србије и 
министра унутрашњих послова Небојше Сте-
фановића, много је учињено да се подигне 
углед наших безбедносних снага и животни 
стандард полицајаца, а наставили смо да 
улажемо и у опремање српске полиције. Зна-
те да сте на правом путу када видите да су за-
довољни људи који раде одговоран и тежак 
посао. Драго ми је што смо се изборили да се 
стандард припадника полиције подигне по-
већањем плата од десет одсто. То је омогуће-
но захваљујући веома одговорној економској 
политици и привредном напретку земље које 
су обезбедили председник Србије и Влада 
Републике Србије. Набавили смо нове уни-
форме за Жандармерију и Граничну поли-
цију у 2017.години, а до половине фебруара 
набавићемо и за Интервентне јединице. От-
ворили смо нови погон балистике у Врању, 
у коме ће се израђивати заштитна опрема за 
припаднике снага безбедности, чиме ће „Јум-
ко“ постати део одбрамбеног система Србије 

и стећи огроман извозни потенцијал. Наба-
вили смо три хеликоптера, као и нова вози-
ла за припаднике полиције.Наставићемо да 
модернизујемо и јачамо наше кадровске и 
друге ресурсе и у овој години. Када земља 
ојача на економском плану, можемо очеки-
вати да се из буџета више новца издваја за 
полицију. Стамбена изградња биће велики 
пројекат током 2018.године, чиме ћемо по-
казати да људи у униформи имају искрену 
подршку за заиста тежак посао који свако-
дневно обављају.Министар Стефановић и 
читав његов тим, чији сам део, савакоднев-
но ради на јачању капацитета МУП-а у свим 
сегментима. Желимо да информационе тех-
нологије још током школовања нашег кадра 
на Полицијској академији буду усмерене на 
сајбер безбедност, тако да наши школова-
ни стручњаци могу да стану раме уз раме са 
колегама из света.Улагањем у образовање 
и технику, добијамо информатички обучен 
кадар који може да се избори са овим новим 
безбедносним изазовима. Свакодневно са-
рађујемо са колегама из Европе и света, и са 
поносом могу да кажем да је српска полиција 
у самом врху, и по знању и по опремљености!

Поносан сам
на то како
Београд

Милосав Миличковић са младим 
активистима на штанду СНС
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46. кОвИН
велики пројекти 
у 2018.

У центру града по-
дељено је преко 600 но-
вогодишњих пакетића 
и отворено је бесплат-
но клизалиште. Буџе-
том Општине Ковин 
за 2018. годину, поред 
капиталних пројеката 
(завршетак опремања 
Хитне помоћи, завр-
шетак Хале за мале 
спортове, изградња вр-
тића...) опредељена су 
средства и за завршетак 
бисокопа у Дубовцу, 
уређење Омладинског 
дома и капеле у Пло-
чици, изградњу капеле 
у Гају, реконструкцију 
крова Дома културе у 
Мраморку, комасацију 
у Скореновцу и Плочи-
ци, а из Министарства 
финансија стигла су 
средства за изградњу 
постројења за прераду 
воде у Плочици и Ду-
бовцу. Чланице Уније 
жена обележиле су 
Међународни дан људ-
ских права, а поводом 
Међународног дана 
солидарности обишле 
су вишечлане породи-
це и особе које живе у 
отежаним условима у 
Мраморку и Делиблату. 

Чланови Уније пензионера обилазе 
старије суграђане и помажу оне 
слабијег материјалног статуса, ин-
валиде и болесне. 

48. ЖИТИшТЕ
Подршка женском 
предузетништву
Општина Житиште је на конкур-

су АП Војводине добила 2.100.000 
динара за успостављање видео-
надзора на кружном току у Жи-
тишту и у предшколским устано-
вама у Тораку и Српском Итебеју. 
Општина је потписала уговоре о 
додели средстава са 27 жена које 
су се обратиле за помоћ у реали-
зовању пословних идеја. За ову 
намену издвојено је три милиона 
динара, а конкурс се успешно 
спроводи другу годину за редом 
захваљујући иницијативи одбор-
ница СНС. Општина је и ове годи-
не пакетићима обрадовала мали-
шане у свих 12 насељених места.

49. вРшАЦ
Пакетићи за болесне 
малишане
Поводом Светског дана борбе 

против сиде, активисти Савета за 
здравство и Уније младих делили 
су суграђанима едукативне флаје-
ре, а организовали су и триби-
ну у МЗ Други октобар, у склопу 
шеснаестодневне кампање борбе 
против насиља над женама. Акти-
висти Уније пензионера уредили 
су простор у међуграничном појасу 
између Србије и Румуније на Вати-

ну, као и простор око Царинарнице 
на Железничкој станици. Активисти 
Уније младих, Савета за здравство, 
Четвртог и Петог МО добровољно 
су дали крв. Активисти Уније пензи-
онера обишли су Дом за незбринуту 
децу у Белој Цркви и уручили па-
кете са гардеробом и слаткишима. 
Активисти Уније младих подржали 
су организацију поделе пакетића 
под покровитељством Града Вршца. 
Град је ове године обезбедио и ве-
лико клизалиште на централном 
тргу. Чланови Уније младих однели 
су новогодишње пакетиће на Де-
чије одељење Опште болнице и у 
Удружење „Отворено срце света“.

50. ЖАБАРИ
Предавање за 
пољопривреднике
Општина Жабари организовала 

је едукацију пољопривредника за 
националне и европске (ИПАРД) 
донације из области пољопривре-
де, прехрамбене производње и ру-
ралног туризма.

51. кУлА
Реконструкција чекаонице на 
Железничкој станици
Активисти МО Сивац подржа-

ли су акцију уређења чекаонице 
на Железничкој станици у овом 
месту, постављања врата, прозора 
и расвете, а ангажоваће се и при-
ликом кречења и поправке крова. 
Чланови ОО СНС Кула обрадо-
вали су 400 малишана нового-
дишњим и божићним пакетићима.

53. ЉИГ
Пријем за породиље и за 
пољопривреднике
Локална самоуправа је, и ове 

године, издвојила 4,5 милиона 
динара за подршку породиљама. 
Председник Општине, Драган Ла-
заревић, организовао је пријем за 
последњу групу породиља у 2017. 
години и уручио им помоћ од 350 
евра у динарској противвредности 
и по паковање пелена. У кабинету 
председника Лазаревића, органи-
зован је пријем за 27 пољопривред-
ника који су остварили право на 
подстицајна средства за 2017. го-
дину, а наставиће са овим мерама.

54. МАлО ЦРНИћЕ
Добровољно давање крви
Чланови ОО СНС Мало Црниће 

подржали су још једну акцију до-
бровољног давања крви у просто-
ријама ДЗ, у сарадњи са Институ-
том за трансфузији крви Београд. 
Акцији се одазвало 80 симпати-
зера, активиста и чланова СНС, а 
прикупљено је 67 јединица крви. 
Општини Мало Црниће уручена 
златна плакета „Шампион соли-
дарности“ за давалаштво у летњој 
кампањи 2017. године.

55. НОвА ЦРЊА
Брига о жртвама породичног 
насиља
У МЗ Српска Црња обележен 

је Међународни дан борбе про-

тив насиља над женама, а пред-
ставнице локалне самоуправе и 
председница Уније жена ОО при-
суствовале су у Зрењанину три-
бини на ову тему. Такође, заједно 
са начелницом Средњобанатског 
округа и представницима локал-
них самоуправа нашег округа, по-
сетиле су Сигурну кућу у Зрења-
нину, уручиле пригодне поклоне 
и разговарале са жртвама насиља. 
Представнице локалне самоупра-
ве и председница Уније жена ОО 
посетиле су Удружење грађана 
„Дуга“ у Ади и разговарале о по-
моћи деци из сиромашних поро-
дица, из маргинализованих група 
и са посебним потребама.

56. ОџАЦИ
Пет школа обнавља опрему
Општина Оџаци стипендира 15 

студената дефицитарних струка. У 
Удружењу за помоћ ментално не-
довољно развијеним особама от-
ворена је слана соба, а тематском 
трибином обележен је Међународ-
ни дан особа са инвалидитетом. 
Изабран је нови Савет МЗ Лалић, а 
сви чланови су са коалиционе листе 
СНС-СПС. Покрајински секретари-
јат за регионални развој доделио је 
средства Општини Оџаци. Расписан 
је општински конкурс за новчане 
надокнаде студентима ромске на-
ционалности. Пет школа добило је 
средства на покрајинском конкурсу 
за набавку опреме. Одржан је ново-

годишњи концерт ученика Музич-
ке школе. Представници Општине 
учествовали су у раду Скупштине 
СКГО. Основан је Општински савет 
родитеља. Туристичка организа-
ција припремила је новогодишњи 
програм за децу и доделу пакетића. 
Општини су одобрена средства на 
два конкурса Покрајинског секре-
таријата за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај.

57. БЕлА ЦРквА
струја за социјално угрожену 
породицу
Локална самоуправа обезбе-

дила је прикључак на електричну 
енергију трочланој породици из 
Дупљаје, која се за помоћ обрати-
ла Марјану Алексићу, председнику 
СО Бела Црква. Урађена је и јавна 
расвета у улици у којој станују, због 
које су се малишани посебно обра-
довали, јер сами могу да се враћају 
из поподневне школске смене.

58. БЕлА ПАлАНкА
Помоћ за младе 
пољопривреднике
Млади пољопривредници свеча-

но су потписали уговоре на основу 
општинског конкурса за подршку 
младима у руралном подручју - за 
производњу млека, набавку ума-
тичених грла, оснивање стада за 
производњу меса, подизање засада 
трешања, оснивање пољопривред-
ног газдинства, за биљну произ-

водњу и оснивање мини-млекари-
це. Ово је једна од најзначајнијих 
мера локалне самоуправе, у оквиру 
Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја, а млади 
пољопривредници добијају по 
500.000 динара. Најављена је изра-
да новог Програма подршке за раз-
вој пољопривреде за 2018. годину 
и подршка локалне самоуправе за 
конкурисање код ИПАРД програма.

59. БЕОчИН
Нова игралишта 
у шпицер башти
Завршена је реконструкција 

рукометног и кошаркашког игра-
лишта у Шпицер башти. И ове го-
дине, ОО СНС Беочин организо-
вао је представу и поделу више до 
700 пакетића за децу. И последње 
суботе у години, велики број акти-
виста ОО СНС Беочин, на челу са 
председником Митром Милинко-
вићем, разговарао је са грађани-
ма и делио „СНС Информатор“ и 
страначки материјал.

60. БЕчЕЈ
Акција „Буџет по 
мери грађана“
У Бачком Петровом Селу гра-

ди се водозахват. Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство обез-
бедио је око 80 одсто средстава, 
а остатак Општина. Завршава се 

45. сРБОБРАН
Бесплатно 
клизалиште
Чланице Уније жена ОО, и ове године, 

спремиле су колаче и придружиле се ак-
цији МЗ Србобран која је делила хумани-
тарне новогодишње пакете суграђанима, 
а припремиле су и око 200 пакетића за 
Бадње вече. Такође, локална самоуправа 
обезбедила је бесплатно клизалиште.

47. БУЈАНОвАЦ
Пакетићи за децу из социјално 
угрожених породица

Одржали смо два састанка ОО СНС Бујановац, 
састанак Уније жена и заједнички састанак Уније 
жена Бујановац и Савета за социјална питња из 
Врања. Чланице Уније жена ангажовале су се у по-
дели пакетића деци из социјално угрожених поро-
дица у сеоским домаћинствима.

52. НОвИ сАД

Помоћ особама са инвалидитетом

44. БРУс
Уређење страначких 
просторија

Активисти ОО СНС Брус организовали 
су уређење просторија странке, разгова-
рали са грађанима и делили „СНС Инфор-
матор“.

43. лАЈкОвАЦ

Обнова амбуланте у Боговађи
Председник ОО СНС Лајковац Вла-

дан Костић, заједно са председником 
Општине Андријом Живковићем и за-
меником Ненадом Џајевићем, обишао је 
МО Рубрибреза, Степање и Јабучје-Ше-
ринка, и упознао чланове са плановима 
рада за 2018. годину. Реновира се био-
скопска сала у Културном центру „Хаџи 
Рувим“, а организована је и „Улица от-
вореног срца“. У току су завршни радови 
на уређењу корита реке Колубаре. Дом 
здравља организовао је бесплатне пре-
вентивне прегледе за све грађане. У току 
је замена столарије, крова и увођење 
парног грејања у амбуланти у Боговађи, а 
столарија се мења и на згради ОШ „Миле 
Дубљевић“. Чланови ОО СНС разговара-

ли су са суграђанима и делили „СНС Ин-
форматор“. У организацији Олимпијског 
комитета Србије, одржан је Олимпијски 
час. У МЗ Рубрибреза завршени су радо-
ви на фекалној канализацији, као и ра-
дови у Улици Милене Павловић Барили 
у МЗ Лајковац. На градском шеталишту 
постављене су бетонске калоте, како би 
се пешачка зона заштитила од аутомоби-
ла. Отворено је клизалиште које ће ради-
ти до марта. Председник Живковић при-
суствовао је отварању поља Г на Тамнави 
Запад, које ће обезбедити производњу 
угља и струје за наредних неколико де-
ценија. Председник Живковић положио 
је венце поводом 103. годишњице Колу-
барске битке.

Поводом Међународног дана 
особа са инвалидитетом, активи-
сти МО Центар 1 и 2, МО Вера Па-
вловић 1 и 2, МО 7. јул, МО Жит-
ни трг 1 и 2 обишли су особе са 
инвалидитетом, док су активисти 
МО Адице 2 изградили прилазну 
стазу у дворишту за особе са ин-
валидитетом и обезбедили лакши 
приступ колима хитне помоћи. 
Активисти МО Сремска Каменица 
1 и 2, МО Парагово и МО Житни 
трг 1, МО 7. јул, МО Сајлово разго-
варали су са суграђанима, делили 
чај и „СНС Информатор“. Активи-
сти MO Центар 1 организовали су 
другу радионицу шивења, а чла-

нови МО Вера Павловић 1 и 2 вече 
друштвених игара. Активисти МО 
Нова Детелинара 1 и 2 донели су 
пригодне поклоне најстаријим су-
грађанима за новогодишње праз-
нике. Сви месни одбори ГО СНС 
Нови Сад организовали су поделу 
пакетића за децу својих чланова. 
Чланови Савета МЗ Раднички при-
купили су одећу и обућу за Дом за 
децу и омладину у Ветернику, а у 
МЗ Бегеч одржана је трибина Са-
вета за културу. Такође, одржана 
је и трибина Полицијске испоста-
ве Футог и МЗ Ветерник „Стоп 
породичном насиљу и насиљу 
над женама“. Одржани су избори 

за МЗ у Будисави и Бегечу, где је 
листа Српске напредне странке 
однела убедљиву победу.

Градоначелник Новог Сада Ми-
лош Вучевић и министар здравља 
др Златибор Лончар потписали су 
Уговор о додели помоћи Града Но-
вог Сада за Фонд за лечење деце 
оболеле од тешких болести која 
се не могу успешно лечити у нашој 
држави. Градоначелник Вучевић 
присуствовао је предаји једног са-
нитетског возила за транспорт па-
цијената, једног возила за ургентне 
екипе и два путничка возила Заво-
ду за хитну медицинску помоћ у 
Новом Саду, као и конференцији 

представника институција које се 
баве заштитом жена и деце, жрта-
ва насиља у породици. Министар 
Бранислав Недимовић и покрајин-
ски секретар за пољопривреду 
Вук Радојевић, заједно са градона-
челником Вучевићем, уручили су 
решења младим пољопривредни-
цима. Заједно са председником 
Комисије за решавање стамбених 
питања избеглих лица Жарком 
Мићиним и Владимиром Цуцићем 
из Комесаријата за избеглице и ми-
гарције, Вучевић је присуствовао 
конференцији за новинаре пово-
дом изградње станова за избегла 
лица у Ветернику и Футогу.

Вучевић на предаји возила за транспорт 
пацијената Заводу за хитну медицинску помоћ

Бранислав Недимовић и Милош Вучевић уручују 
решења младим пољопривредницима
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реконструкција улица Доситејеве 
и Стевана Којића, а у продужетку, 
на Тргу Чилаг, биће изграђен са-
времени кружни ток. Осим новог 
асфалта, у Доситејевој ће бити 
изграђен топловод, реконструи-
сана водоводна мрежа, каблови 
за струју биће измештени испод 
земље, а мерна места постављена 
испред стамбених објеката. Грађа-
ни ће имати прилику да се изјасне 
на шта би потрошили око 100 ми-
лиона динара, које локална власт 
предвиђа за инвестиције у наред-
ној години, у оквиру акције „Буџет 
по мери грађана“.

61. АлЕксИНАЦ
велике инвестиције
Грађевинска сезона окончана 

је крупним инвестицијама и радо-
вима. Радило се на санацији дела 
коловоза локалног пута Теши-
ца-Велики Дреновац, изградњи 
хлорне станице у Мозгову, при-
марног цевовода Трњане-Доња 
Пешчаница, проширењу уличне 
расвете, изградњи Улице Живо-
рада Костића и дела Улице Ратка 
Јовића, уређењу тротоара у Улици 
проте Стевана Димитријевића, на 
инвестиционом одржавању ули-
чне расвете у улицама Тихомира 
Ђорђевића, Проте Стевана Дими-
тријевића и Момчила Поповића. 
Саниран је терен за мале спортове 
у Трњану, изграђени су станови за 
социјално становање и водовод за 
Грејач и Велики Дреновац.

62. НОвИ БЕчЕЈ
Уређење пешачке зоне 
у Новом Милошеву
Комесаријат за избеглице и 

Општина доделили су помоћ за ку-
повину још две куће за интерно ра-
сељена лица и набавку грађевин-
ског материјала. Завршена је друга 
фаза изградње фекалне канализа-
ције у тзв. шушањском сливу, за шта 
је средства обезбедио Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. Унија 
жена ОО СНС, у сарадњи са Ко-
мисијом за родну равноправност, 
придружила се кампањи „16 дана 
активизма против насиља над 
женама“ и организовала поделу 
флајера у центру Новог Бечеја, Ку-
ману, Новом Милошеву и Бочару. 
Започело је уређење пешачке зоне 
од поште ка парку у Новом Мило-
шеву. Покрајински секретаријат за 
пољопривреду доделио је 396.000 
динара, колико ће уложити и сама 
Општина, за куповину 22 проти-
вградне ракете. Манифестација 
„Прошлост у садашњости као залог 
будућности“, у оквиру програма 
„Градови у фокусу“, крунисана је 
посетом министра Владана Вуко-
сављевића, који је отворио рекон-
струисан Житни магацин у Новом 
Милошеву и простор у Дому култу-
ре у Новом Бечеју који је претворен 
у мултимедијалну салу.

63. БАч
Пакети за 
најугроженије
Сви месни одбори 

СНС организовали су 
хуманитарне акције и најугроже-
нијим суграђанима делили су паке-
те са храном, средствима за хигије-
ну, одећом и школским прибором. 
Најстаријим суграђанима активисти 
су помогли око припремања огрева. 
Чланови Уније младих офарбали су 
ограду на стадиону ФК „Младост“ 
из Малог Бача. Поводом Дана осо-
ба са инвалидитетом, Општина је 
организовала састанак са предста-
вницима организација инвалида 
рада и ратних војних инвалида, а 
председник Општине Борислав Ан-
тонић нагласио је да ће локална са-
моуправа константно побољшавати 
квалитет њиховог живота. Поводом 
Светског дана борбе против ХИВ, 
Унија жена и Савет за здравство 
организовали су едукативну триби-
ну, а чланице Уније жена и трибину 
„Породично насиље“. Општина је 
почела са исплатом студентских и 
ученичких стипендија. Почела је 
реконструкција јавне расвете у не-
колико улица. Председник Антонић 
уручио је нову опрему Ватрогасно-
спасилачкој јединици и Добровољ-
ном ватрогасном друштву.

64. БАчкИ 
ПЕТРОвАЦ
Реконструкција пута
Конституисани су савети МЗ 

Маглић и Бачки Петровац. Општи-
на је први пут обележила Међуна-
родни дан особа са инвалидите-
том, а председник Срђан Симић 
угостио је децу из Удружења „Ми“ 
и „Загрљај“. Општина је потписа-
ла уговоре о додели бесповратне 
помоћи за куповину сеоских кућа 
са окућницом за избеглице. Савет 
за безбедност саобраћаја органи-
зовао је едукацију за родитеље о 
значају и правилном постављању 
дечијих ауто-седишта. Одржан је 
традиционални Божићни базар. 
Завршена је реконструкција пута 
у Бачком Петровцу (укрштај са 
Масариковом улицом), заједно 
са поствљањем новог аутобуског 
стајалишта код Врбаре и три пе-
шачка острва. Активисти ОО обез-
бедили су дрва социјално угроже-
ним породицама.

65. НЕГОТИН
Убедљива победа
На ванредним локалним избо-

рима у Неготину, 24. децембра, 
убедљиву победу остварила је ко-
алиција „Александар Вучић-СНС-
СПС-Ивица Дачић“ са 71,03 одсто 
гласова грађана. Обраћајући се 
присутнима испред просторија 
Странке, чланови Председништва 
СНС, Лука Петровић и Никола 
Селаковић, захвалили су се свима 
на уложеном труду и раду, а Вла-
димир Величковић, први на листи 

коалиције и будући председник 
Општине, истакао је да је највећа 
победа је што смо се ујединили да 
бисмо нешто урадили за грађане и 
нашу Општину.

67. сОкОБАЊА
Изабран председник ОО
Једногласно, на изборној седни-

ци ОО СНС Сокобања, за председ-
ника ОО СНС изабран је Владимир 
Миловановић, досадашњи пове-
реник. Миловановић се захвалио 
на указаном поверењу, поднео 
извештај о досадашњем раду и 
нагласио да ће се увек водити по-
литиком председника Александра 
Вучића. Изборној седници при-
суствовали су народни посланици 
Владимир Ђукановић и Драгана 
Костић, и председник Општине 
Сокобања Исидор Крстић.

68. сРЕМскИ 
кАРлОвЦИ
Хармоника за Радована 
Унија жена ОО СНС органи-

зовала је поделу пакетића за 
170 малишана, а посебна пажња 
посвећена је деци ромске нацио-
налности. Весна Фекете, члан 
Општинског већа за културу, и 
Мина Минић, члан Општиског 

већа за финансије, посетиле су по-
родицу Недељков и обећали да ће 
обезбедити хармонику Радовану, 
слабовидом и тешко покретном 
студенту, члану хора Исон.

71. АРАНЂЕлОвАЦ
Реконструкција Опште 
болнице
Oдржана је донаторска конфе-

ренција за прикупљање средстава 
за завршетак радова на поликли-
ничком одељењу Опште болнице, 
која је окупила највеће привред-
нике Аранђеловца, а председник 
Општине Бојан Радовић и народни 
посланик Милосав Милојевић наја-
вили су да ће локална самоуправа, 
у сарадњи са Министарством здра-
вља, покушати да санира читав 
болнички комплекс и створи боље 
услове за лечење више од 100.000 
грађана. Поставља се нови кров на 
ОШ „Светолик Ранковић“, а почиње 
и реконструкција централног блока 
Специјалне болнице за рехабилита-
цију Буковичка бања. Црвени крст 
у Аранђеловцу обележио је 140 го-
дина рада, а у сарадњи са Општи-
ном, и ове године организовао је 
поделу пакетића деци из социјално 
угрожених породица. Пакетићи су 
уручени и корисницима Дневног 
боравка за децу и особе са посеб-
ним потребама. Постављена је јелка 
на Венцу слободе, у организацији 
ТО Аранђеловац. Заменик председ-
ника СО Милан Јаћимовић уручио 
је пакетиће деци из одељења са 
посебним потребама ОШ „Милош 
Обреновић“, које су обезбедили 
Општина и компанија „Српска тра-
диција“. Општина стипендира 110 
нових студената. Захваљујући сред-
ствима СРЦ „Шумадија“ и компа-
није „Пештан“, Аранђеловац добија 
најмодернији терен за спортове у 
Шумадији. Више од 20 чланова ОО 
добровољно је дало крв.

72. РАчА
Подела ауто-седишта
Реконструисан је пут Вишевац-

Поповић, у дужини од 1.200 мета-
ра. Општина Рача и Савет за без-
бедност саобраћаја наставили су 
поделу седишта за аутомобиле ма-
лишанима рођеним у 2017. години. 
Уређено је корито реке Јасенице, у 
дужини од 5,5 километара, како би 
се пољопривредно земљиште што 
ефикасније заштитило од поплава.

66. ИНЂИЈА
Подела бадњака 
и разговор са 
грађанима

Чланови ОО СНС Инђија, заједно са 
Унијом жена, организовали су поделу 
бадњака, пригодних божићних поклона и 
разговор са суграђанима у центру града. 
Подели бадњака присуствовали су челници 
локлане самоуправе, директори јавних пре-
дузећа и установа, одборници...

Grafički Elementi 
Kampanje

Vertikalna kompozicija kampanjskog slogana

Horizontalna kompozicija kampanjskog slogana

73. БЕОГРАД

ГО СНС Београд, традиционално уочи сваке Нове го-
дине, организује дружење са суграђанима на најпромет-
нијим локацијама у свих 17 београдских општина. Овог 
пута, на централним раскрсницама са активистима су 
били чланови Председништва СНС, Милосав Миличко-
вић, Синиша Мали, Горан Весић, Александар Јовичић, као 
и чланови ГО СНС Александар Марковић, Александар 
Савић, Владан Коцић, Ивана Томић, Драгомир Петро-
нијевић и Андреа Радуловић. Током разговора, грађане 
су подсетили на бахато и осионо понашање претходника 
Ђиласа, Шапића и Мишковића који су задужили Београд 
и који су, уместо у децу, улагали у ријалити програме, и 
истакли да је то време иза нас. Упркос катастрофалном 
стању које су оставили Ђилас, Шапић и Мишковић, Бе-
оград се данас убрзано развија захваљујући одговорној 
власти, коју предводи СНС. Управо зато данас имамо 

више од 550 километара асфалти-
раних путева, више од 396 киломе-
тара водоводне и канализационе 
мреже, нове амбуланте и ДЗ, више 
од 1.100 активних градилишта и 
20.000 мање незапослених. Срп-
ска напредна странка ће се и у 
2018. години, као и у свакој наред-
ној, борити за интерес грађана, за 
инвестиције и нова радна места, за 
модеран и уређен Београд, за град 
пун кранова, сређених фасада, ас-
фалтиране и реконструисане ули-
це, школе и амбуланте у сваком на-
сељу, за Београд и за Београђане.

Tрадиционална новогодишња акција

74. вОЖДОвАЦ

Нова врата на зградама
У оквиру Дана Вождовца 

приказана је изложба „Дела, а 
не речи“. Деца из Дома „Јован 
Јовановић Змај“ уживала су на 
хуманитарној утакмици коју су 
подржали познати спортисти. 
Центру у Звечанској и Дому „Јо-
ван Јовановић Змај“ уручен је 
хуманитарни прилог од више од 
300.000 динара. ГО Вождовац 
уручила је Повељу заслужног 
грађанина каратисткињи Тањи 
Петровић. У оквиру програма 
излета, туристичке дестина-
ције обишло је више од 4.540 
пензионера. Обележен је Међу-
народни дан борбе против на-

сиља над женама, а за грађане 
Кумодраж Села организована 
је трибина на тему превенције 
насиља. Одржан је округли сто 
о спречавању насиља над жена-
ма и децом у ромским породи-
цама. Општина је, уз одобрење 
Министарства за рад, поделила 
сениор картице пензионерима 
из Дома „Вождовац“, а отворен 
је и пункт у ТЦ „Стадион“, на 
којем их најстарији суграђани 
могу преузети. У оквиру пројекта 
„Развој локалне заједнице за де-
ловање у несрећама“, одржана је 
дводневна показна вежба. Више 
од 1.000 Вождовчана упознато је 

са применом Закона о становању 
и одржавању зграда, на триби-
нама које је Општина организо-
вала током шест дана. Отворено 
је клизалиште у насељу Степа 
Степановић, а у Шумицама је 
одржан традиционални ново-
годишњи концерт. Завршена је 
акција током које је уграђено 124 
нових алуминијумских врата на 
улазима зграда, а почела је сана-
ција оштећених степеница, стаза 
и платоа на 21 локацији. Проду-
жена је линија 405л кроз Тимоч-
ки пут до Беле Реке и уведена је 
нова минибус 409 линија Троша-
рина-Јајинци. Еко патрола уреди-
ла је више од 155 зелених повр-
шина. У СЦ „Вождовац“ почела 
је реконструкција трибина. Члан 
Главног одбора СНС Александар 

Савић, са сарадницима, разго-
варао је са грађанима Бањице. 
МО Браће Јерковић је трећи по 
реду у коме је одржавају ради-
онице „Стари занати“. Савет за 
привреду уручио је помоћ При-
хватилишту за стара и одрас-
ла лица, обезбеђену из личних 
средстава. Манифестација сло-
вачка храна и пиће одржана је у 
Раковица Селу, у организацији 
МО Раковица Село, Уније жена 
и Савета за националне мањи-
не. У просторијама МО Пашино 
брдо сваког радног дана заинте-
ресовани грађани уче немачки и 
енглески језик, а у просторијама 
ОО енглески језик. МО Милорад 
Медаковић организовао је вече 
„Прело и посело“. Настављена је 
акција озелењавања.

69. ТРГОвИшТЕ
Подељено 
750 пакетића

У Дому културе подељено је 
750 новогодишњих пакетића, 
уз пригодан културно-умет-
нички програм. Пакетиће је 
обезбедила Општина, на челу 
са председником Ненадом 
Крстићем, уз помоћ НВО „Жи-
вотна помоћ“ из Врања и Кул-
турним центром из Крушевца.

70. БАчкА ПАлАНкА
Увођење јединственог ИТ система

Састанку ОО СНС Бачка Паланка присуствовао је и потпредсед-
ник Главног одбора СНС и посланик у АП Војводина, Миленко Јова-
нов, и информисао чланство о политичким дешавањима у земљи и 
раду председника Александра Вучића. Почела је реализација прве 
фазе пројекта градске оптичке телекомуникационе мреже у циљу 
увођења јединственог ИТ система јавног сектора Општине.

Миленко Јованов на састанку 
ОО СНС Бачка Паланка

Синиша Мали у разговору 
са суграђанима

Горан Весић и Душица Николић

Андреа Радуловић, Александар 
Јовичић и Драгомир Петронијевић

Душица Николић, Милосав 
Миличковић, Владан Коцић

Александар Марковић 
и Александар Савић
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76. БАРАЈЕвО
Посета бази Жандармерије
Председник ГО Барајево Слобо-

дан Адамовић посетио је базу Жан-
дармерије МУП-а Србије у Липови-
ци, упознао се са начином рада ове 
елитне јединице и истакао да је 
сарадња Општине и Жандармерије 
пример успешне сарадње локалне 
самоуправе и органа безбедности. 
Председнику Општине је, том при-
ликом, уручена захвалница Ди-
рекције полиције. Дан сећања на 
великог српског јунака Милисава 
Чамџију, ГО Барајево, МЗ Велики 
Борак, Центар за културу Барајево 
и Одред извиђача „Свети Сава“ 
обележили су пригодним култур-
ним програмом.

77. вРАчАР
Божићно сеоце код Храма
Отворена је манифестација 

„Божићно сеоце код Храма”, у са-
радњи са Храмом Светог Саве, а 
под покровитељством Града Бео-
града и Општине Врачар, уз богат 
културно-уметнички програм. ГО 
Врачар обезбедила је и поклон па-
кете за све бебе рођене у 2017. го-
дини, за малишане од годину дана 
ауто-седишта, за све ђаке прваке 
ранчеве и школски прибор, а за 
трећаке таблете. Такође, малиша-

ни су се провозали градом у спе-
цијално украшеним трамвајима, у 
оквиру манифестације „Позори-
ште на шинама-Штаркова ново-
годишња чаролија“, и уживали у 
представи и слатким пакетићима. 
Завршени су радови на Каленић 
пијаци из Његошеве улице, где су 
Врачарци добили модерну пијацу 
и уређен простор са дечијим игра-
лиштем, зеленилом и клупама.

78. ЗвЕЗДАРА
Дружење на Тргу бајки
У организацији Уније жена и 

Савета за омладину, одржана је 
акција подршке Свратишту у Крф-
ској улици. Активисти ОО СНС на-
ставили су да  прикупљају потписе 
за решавање проблема амбуланте 
на Коњарнику и отварање Клуба 
пензионера. У просторијама ОО 
организован је курс напредног MS 
Excel-a. Очишћена је дивља депо-
нија у близини вртића „Облачак“ у 
ВМЛ, а асфалтирани су и тротоар и 
паркинг испред ПУ. На иницијати-
ву МЗ ВМЛ, уз подршку ЈКП Град-
ска чистоћа, подељено је 100 канти 
за отпад. ГО Звездара, на иниција-
тиву мештана ММЛ, уз подршку 
ЈКП Градска чистоћа, решава кому-
налне проблеме на Мокролушком 
гробљу. Председник ГО Звездара 

Милош Игњатовић потписао је 
Протокол о сарадњи са кинеским 
градом Нантонг Схи. Кампања „16 
дана активизма“ и обележавање 
Дана борбе против насиља над же-
нама, били су повод изложбе Ан-
дрее Ђелмаш. О напорима које др-
жава улаже у спречавање породич-
ног насиља говориле су посланице 
Марија Обрадовић, Дубравка Фи-
липовски, Александра Томић  и др-
жавна секретарка Стана Божовић. 
Скупу су присуствовали и народ-
ни посланици Љиљана Малушић, 
Звонимир Ђокић и одборници ГО 
Звездара. На тргу испред УК „Вук“ 
отворен је Трг бајки, у присуству 
градоначелника Синише Малог. У 
оквиру Звездарског инклузивног 
фестивала одржана је приредба 
„Покажи шта знаш“. Конституисан 
је Општински савет родитеља.

80. ЗЕМУН
сајам запошљавања
ГО Земун, у сарадњи са НСЗ, 

организовала је 9. Сајам запошља-
вања, на ком су 53 послодавца 
понудилa око 2.000 радних мес-
та. У основним школама одржана 
су предавања „Петарде нису иг-
рачке“ и низ представа са циљем 
спречавања вршњачког насиља. 
У оквиру пројекта „Моја земунска 
картица“, ГО Земун поклонила је 
пензионерима карте за предста-
ве „Мадленијанума“, а најмлађим 
суграђанима тромесечну обуку у 
пливању. Магистратски и Велики 
трг добили су декоративну расве-
ту. ГО Земун и Служба за транс-
фузију КБЦ Земун организовали 

су акцију добровољног давања 
крви. Обновљен је паркинг у Пр-
вомајској улици, као и Карловачка 
улица. Активисти ОО свакоднев-
но разговарају са  суграђанима на 
страначким штандовима. Активи-
сти МО Батајница и Ново насеље 
донирали су дечију гардеробу 
Свратишту за децу улице.

81. НОвИ БЕОГРАД
Разговор са пензионерима
На иницијативу ОО СНС Нови 

Београд, ЈКП Паркинг сервис за-
вршио је радове на гаражама у 
објекту „Центротекстил“. Такође, 
на иницијативу активиста МО 
Бежанијска коса 3, санирана су 
оштећења на коловозу и на ау-
тобуском стајалишту у Улици 
Недељка Гвозденовића. Унија 
жена ОО организовала је трибину 
„Србија против насиља над жена-
ма“, као и радионице о вештини 
комуникације и писању радне 
биографије. Одржане су и радио-
нице „Комуникација у породици“ 
и „Управници стамбених зграда“. 
Министар Зоран Ђорђевић и по-
моћник министра Нина Митић 
разговарали су са најстаријим су-
грађанима у Блоку 70.

82. лАЗАРЕвАЦ
Трибина против насиља над 
женама
Унија жена ОО СНС органи-

зовала је трибину на тему борбе 
против насиља над женама, којој 
је присуствовала потпредседница 
ГО СНС Марија Обрадовић, док 
је Савет за екологију организовао 

трибину „Животна средина наш 
капитал, наша обавеза и будућ-
ност“. ОО СНС Лазаревац органи-
зовао је новогодишњу представу 
за најмлађе и поделу пакетића, као 
и коктел за чланове и симпатизере 
СНС. Омладина ОО делила је „СНС 
Информатор“ и дружила се са 
грађанима. У организацији Савета 
за безбедност саобраћаја, наста-
вљена је подела „Пажљивкових 
правила“ и прслука ђацима прва-
цима. Обележена је 103. годишни-
ца Колубарске битке. И ове године, 
Институт за трансфузију крви, на 
традиционалном новогодишњем 
пријему, уручио је ГО Лазаревац 
признање за најхуманију средину.

83. МлАДЕНОвАЦ
Акција чишћења села Јагњи-
ло
Активисти МО Јагњило, у са-

радњи са Саветом за комуналне 
делатности и омладином ОО, 
очистили су улаз у село Јагњило. 
Предузеће „Нама керамика“ и 
Савет за привреду донирали су, 
из личних средстава, 300 нового-
дишњих пакетића. Немачки ГИЗ и 
СКГО одобрили су ГО Младеновац 
118.000 евра за радно ангажовање 
геронтодомаћица из осетљивих 
категорија. Представници ЈКП 
„Паркинг сервис“ и ГО Младено-
вац поделили су основцима прслу-
ке у оквиру акције „Ђаци вас моле, 
успорите поред школе“. Током де-
цембра, урађено је седам киломе-
тара асфалта.

84. ОБРЕНОвАЦ
Нова возила ЈкП
Обновљен је возни парк са осам 

нових машина, а на улицама ће 
бити и два грајфера за уклањање 
кабастог смећа, један смећар, две 
чистилице коловоза, комунално 
мултифункционално возило, чис-
тилица за тротоаре и цистерна 
за прање улица. Изграђен је мост 
преко канала Купинац, као и ново 
игралиште за најмлађе. Завршена 
је водоводна мрежа у Улици Чеде 
Тодоровића у Звечки, а у Старој 
Тамнави радови на топлифика-
ционој мрежи. У току је изградња 
пумпне станице канализационе 
мреже у Шљивици. Постављена 
је нова расвета у Равногорској 
улици. Реализација пројекта из-
градње постројења за одсумпо-
равање димних гасова у ТЕ „Ни-
кола Тесла А“ почела је уводним 
састанком представника ЕПС-а са 
извођачима радова, које предводи 
јапанска компанија „Мицубиши 
Хитачи пауер систем“. Потписан 
је уговор за објекат спа центра, у 
оквиру кога ће бити отворен ме-
дицинско-рекреативни центар на 
1.000 квадрата. Ученици завршних 
разреда Пољопривредно-хемијске 
школе обишли су погон фабрике 
„МеиТа“ у Баричу, заједно са пред-
ставнцима ГО Обреновац. Одржан 
је годишњи састанак руководила-

ца Сектора за ванредне ситуације 
и Штаба за ванредне ситуације и 
Зимске службе. Организована је 
бесплатна обука за програмски је-
зик ЈАVA. Одржана је свечана ака-
демија поводом Дана Општине.

85. РАкОвИЦА
Обнова степеница код 
ДЗ канарево брдо
Председник ОО СНС Раковица 

Милосав Миличковић, секретар 
Владан Коцић и Милан Стевановић 
из Центра за едукацију СНС раз-
говарали су са грађанима насеља 
Миљаковац 3 и Сунчани брег. Ак-
тивисти Уније младих и ОО сва-
кодневно представљају извештај 
о раду СНС грађанима Раковице и 
деле брошуру „Ми градимо, други 
су обећавали“. Извештај је грађа-
нима лично представио и председ-
ник ОО СНС Раковица Милосав 
Миличковић. Организован је бес-
платни тромесечни курс немачког 
језика у просторија-
ма ОО. Реконструи-
сана су степеништа 
која повезују Борску 
улицу са Српских 
ударних бригада и 
улице Српских удар-
них бригада и Вука-
совићеву, код Дома 
здравља на Канаре-
вом брду. Урађен је 
и плато код ДЗ, по-
стављене су клупице, 
ђубријере, рекон-
струисан је колски 
прилаз. ГО Раковица 
организовала је нове 
бесплатне обуке за 
незапослена лица. У сарадњи са 
НСЗ и Гимназијом „Патријарх Пав-
ле“, организован је курс енглеског 
језика који похађа 26 незапослених 
са евиденције НСЗ, као и рачунар-
ска обука за 18 незапослених.

87. сОПОТ
Асфалтирање улице
Завршено је асфалтирање Ули-

це Љубомира Ивковића-Шуце 
у МЗ Дучина, у дужини од два 
километра, кључне саобраћај-
нице у повезивању са суседним 
општинама Барајево и Лазаревац, 
и за транзит теретних возила од 
Ибарске магистрале до ауто-пута 
Београд-Ниш.

88. сТАРИ ГРАД
Посета самохраним мајкама
Чланови ОО СНС Стари град 

редовно обилазе чланство и сим-
патизере. Прикупљене предлоге 
и иницијативе, ресорни савети 
странке, кроз локалну полити-
ку, имплементирају у програмe 
градске власти. Активисти ОО 
разговарали су са председни-
цима скупштина станара, док су 
општински одборници СНС раз-
говарали са грађанима на штан-
довима. Чланице Уније жена ОО 

посетиле су самохране мајке и из 
сопствених средстава донирале 
пакете помоћи, а организовале су 
и трибину „Жене у култури“, којој 
су присуствовали председница 
Скупштине Србије Маја Гојковић 
и директор Народног позоришта 
Дејан Савић. Савет за културу 
ОО организовао је новогодишњу 
представу за децу.

89. сУРчИН
Посета амбасадора Мађарске
Атила Пинтер, амбасадор 

Мађарске, заједно са руковод-
ством ГО Сурчин, представницима 
ВПД „Галовица“, ЈП „Србијаводе“ 
и Канцеларије за јавна улагања, 
обишли су  црпну станицу „Стари 
Фенек“ у Бољевцима и радове на 
постављању последње од осам  
пумпи за превенцију од поплава, 
које је донирала Влада Мађарске. 
На територији ГО Сурчин асфал-
тирано је више од 4,5 километара 

тротоара и реконструисано више 
од 16,5 километара коловоза. 
Настављени су радови на домови-
ма културе у Добановцима и Боље-
вцима, на Ловачком дому у Јакову, 
на сали ГО Сурчин, згради старог 
ДЗ у Сурчину, вртићу у Бољевци-
ма, адаптацији простора у поткро-
вљу СЦ „Интеграл“. Такође, у току 
је адаптација просторија КК „Ма-
рина“ и Парохијског дома у Прога-
ру, док је у ОШ „Душан Вукасовић 
Диоген“ у Петровчићу завршена 
прва фаза радова. На иницијати-
ву грађана, започета је и рекон-
струкција свих аутобуских стаја-
лишта. Одржана је вежба Штаба 
за ванредне ситуације. Подржали 
смо организацију округлог стола 
„Унапређење положаја и инклу-
зија особа са инвалидитетом“, као 
и Позоришну смотру мале форме, 
затим Бечменску забијачку, отва-
рање Кинеског тржног центра, где 
је запослено преко 60 радника. 
ГО Сурчин, у сарадњи са Црве-
ним  крстом, уручила је више од 
140 новогодишњих пакетића за 
децу  из социјално угрожених по-
родица, пакете пелена за одрасле 
и више од 100 пакета са храном и 
средствима за личну хигијену за 
најугроженије суграђане. У свим 
селима организована су дружења 

са најстаријим суграђанима. Унија 
жена наставила је акцију „Помози-
мо комшији“ и суграђанки из Јако-
ва обезбедила, из личних средста-
ва, шпорет на чврсто гориво, дрва, 
фрижидер и мобилни телефон, а 
бака Живки инвалидска колица. 
Напредњаци из Бољеваца посади-
ли су јелке у центру. Активисти су 
на страначким штандовима разго-
варали са суграђанима.

90. чУкАРИЦА
Паркићи за децу
ОО СНС Чукарица је за најста-

рије суграђане из Сремчице ор-
ганизовао дружење, а чланице 
Уније жена едукативну радионицу 
„Пријави насилника да не буде 
касно“. Постављен је завршни слој 
асфалта у Улици Марка Кончара 
Буре, саобраћајнице која дуги низ 
година, због нерешених имовин-
ско-правних односа, није била ас-
фалтирана. У току је реконструк-

ција и асфал-

тирање Читачке и Горичке улице, 
као и прва фаза комплетне рекон-
струкције улице Бело врело. На 
иницијативу парохијана и Цркве 
Свете тројице, уређен је парк као 
део порте у Сремчици. Нови рекви-
зити за малишане постављени су и 
у порти Храма рођења Богородице 
у Великој Моштаници. Општина 
је уредила парк у Пећанима. На 
предлог грађана Железника, про-
дужена је аутобуска линија 522, а 
на предлог грађана Велике Мошта-
нице, изграђена је окретница ауто-
буске линије 513 у Улици Живојина 
Табаковића. Акција „На ручку са 
председником“ настављена је сва-
ке среде и овог месеца. Дванаеста 
генерација практиканата почела је 
са тромесечном стручном праксом 
у општинској управи. Током проте-
кле три године, од када је пројекат 
покренут, стручну праксу стекло је 
више од 200 дипломаца. У Срем-
чици је подељено више од 4.200 
канти за домаћинства. Председник 
Општине Срђан Коларић посетио 
је породицу Драгана и Иване Таба-
ковић из Велике Моштанице, који 
се успешно баве пољопривредном 
производњом. Mалишани су ужи-
вали у новогодишњим представа-
ма и пакетићима у новој великој 
сали Културног центра.
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ГРАД БЕОГРАД

Сваке среде, у све четири 
канцеларије ОО СНС, орга-
низујемо дружење са пензио-
нерима. Повереник ОО Јелена 
Мијатовић обишла је Љубишу 
Златановића из Крњаче и три 
социјално угрожене породи-
це из Борче и Котежа, који-
ма је донирано више кубика 
огревног дрвета, из личних 
средстава функционера ОО. 
Поводом Дана особа са ин-
валидитетом, подељено је 32 
инвалидских колица особама 
са посебним потребама. Пред-

седник ГО Палилула Алексан-
дар Јовичић, заједно са градо-
начелником Синишом Малим, 
обишао је радове на уређењу 
платоа испред Цркве Светог 
Марка и на изградњи најмодер-
није пијаце у овом делу Европе. 
У оквиру акције „Очистимо ка-
нале на левој обали Дунава“, 
очишћено је 383 метара канала 
у Улици Сутјеска осма у Коте-
жу. Председник Јовичић уру-
чио је пакете помоћи најугро-
женијим породицама и више од 
7.500 новогодишњих пакетића.

75. ПАлИлУлА

Акција „Очистимо канале 
на левој обали Дунава”

Завршена је реконструк-
ција пута који повезује Умчаре 
и Пударце. У сарадњи са ГО 
Звездара, асфалтиране су ули-
це Фрање Клуза и Београдска 
у Кленку. Започета је изградња 
тротоара и рехабилитација ас-
фалта у Синђелићевој улици, 
која пролази кроз Калуђерицу и 
Мали Мокри Луг. У Улици Бошка 
Бухе санирано је оштећење 

проузроковано клизиштем. От-
ворен је нови Дом за стара лица 
у Умчарима. ГО Гроцка, по први 
пут, организовала је доделу па-
кетића за децу узраста до шест 
година и за малишане са посеб-
ним потребама до 10 година. 
Подељено је 6.500 пакетића, а 
председник Симоновић обећао 
је да ће манифестација постати 
традиционална.

79. ГРОЦкА

Пакетићи за 6.500 малишана

86. сАвскИ вЕНАЦ

Подела пакетића
ГО Савски венац, и ове године, организовала је 

поделу пакетића за најмлађе становнике. Функцио-
нери Општине обишли су старије суграђане и уручи-
ли им сениор картице. У ДКЦ Мајдан одржана је пи-
онирска супер лига у рвању грчко-римским стилом. 
Општина Савски венац пружила је подршку првом 
Београдском полумаратону. Наши активисти раз-
говарали су са грађанима сваког викенда, на више 
локација на Савском венцу. Најугроженијим станов-
ницима уручени су пакети социјалне помоћи, које је 
је руководство ОО обезбедило из личних средстава.

Синиша Мали и Александар Јовичић у обиласку радова

Ирена Вујовић у посети 
суграђанима
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Обилазак радова на обнови 
Народног музеја у Београду, који 

је затворен за посетиоце још од 
2003. године

БЕОГРАД
ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

лЕБАНЕ

Разговор са грађанима приликом 
отварања фабрике „лебантекс“

KOсОвО И МЕТОХИЈА

Посета председника Александра вучића 
српском народу на космету

са новозапосленим радницама у текстилној фабрици


