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У ЖИЖИ - ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У СРПСКОЈ ПРЕСТОНИЦИ

ВЕЛИКА ПОБЕДА 
У БЕОГРАДУ!

СНС 
44,99%

У истом дану кад и београдски избори, одржани су и ло-
кални избори у Севојну, Бору и Аранђеловцу. Листа број 
1 Александар Вучић освојила је у сва три града убедљиве 
победе - 62,2 одсто гласова у Севојну, 58,53 одсто у Бору 
и 56,47 одсто гласова у Аранђеловцу.
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Листа „Алексан-
дар Вучић – Зато 
што волимо Бе-
оград!“ освојила 
је на изборима 

за Скупштину Града Бе-
ограда 44,99 одсто гла-
сова, што је најбољи ре-
зултат који је СНС икада 
постигла у главном граду, 
те ће сама имати већину са 

64, од укупно 110 одбор-
ника.

„Данас је био добар дан, 
дан када су грађани на ми-
ран и демократски начин 
бирали своје представнике 

СОпОт ................................ 64,37

СУРчиН .............................. 60,92

БАРАЈЕВО ........................... 60,20

ОБРЕНОВАЦ ....................... 59,27

МЛАДЕНОВАЦ .................... 57,93

ГРОЦкА .............................. 57,35

ЛАзАРЕВАЦ ........................ 52,45

зЕМУН ................................ 48,89

чУкАРиЦА ......................... 47,52

РАкОВиЦА ......................... 47,18

пАЛиЛУЛА ......................... 46,61

ВОжДОВАЦ ........................ 43,77

зВЕзДАРА .......................... 38,34

САВСки ВЕНАЦ .................. 35,21

НОВи БЕОГРАД .................. 35,12

ВРАчАР .............................. 28,19

СтАРи ГРАД ....................... 26,27

ОпШтиНА    СНС (%)

Horizontalna kompozicija broja i naziva liste

Vertikalne kompozicije broja i naziva liste

Grafički Elementi 
Kampanje

Славље у седишту СНС: Дарко Глишић отвара шампањац

Председник Александар Вучић са кћерком Милицом на бирачком месту
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- ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У БЕОГРАДУ

и показали истинско демо-
кратско лице земље, упркос 
бројним претњама и при-
тисцима да ће тај процес да 
уруше“, рекао је председ-
ник СНС, Александар Ву-
чић, на конференцији за но-
винаре у седишту Странке, 
оджаној након затварања 
биралишта.

На другом месту је ко-
алиција око Драгана Ђи-
ласа која је добила 18,93 
одсто гласова (26 одбор-
ника), а на трећем Алек-
сандар Шапић са 9,01 од-
сто подршке бирача (11 
одборника). Од укупно 24 
предате изборне листе, 
цензус је прешла још само 
коалиција СПС-ЈС, која је 
добила 6,13 одсто гласова 
(девет одборника).

„Хоћу да се захвалим Бе-
ограђанима који су показа-
ли да више поштују резул-
тате рада, од кампање мр-
жње. Хвала грађанима који 

поштују рад, што су показа-
ли да је најбоља кампања 
оно што остављамо иза 
себе. Током гласања било 
је најмање неправилности 
и није забележен ниједан 
званични приговор на ток и 
регуларност избора“, иста-
као је лидер СНС, и рекао 
да су његови политички 
противници исте вечери 
наставили са претњама и 
негативном кампањом, по-
ручујући му да ће им треба-
ти мање времена да га по-
беде.

„То и јесте њихов про-

блем, што нису схватили 
да мржња не добија избо-
ре и што су се борили про-

тив мене, уместо за Бео-
град и Београђане. Многи 
су причали како промене 
почињу, не знам на које 
су промене мислили, али 
су ваљда очекивали да ће 
из политике мржње нешто 
бити другачије у Београ-
ду, Севојну, Бору, Аранђе-
ловцу“, рекао је председ-
ник Вучић.

Како је нагласио, није 
лако остварити тако до-
бре резултате кад си суо-

Сви новинари добродошли 
у штаб СНС

изборни штаб Драгана Ђиласа није дозволио извешта-
вање из својих просторија новинарима  „информера“, 
Ало“, „Српског телеграфа“, „пинка“, „Студија Б“ и „тВ 
Хепи“. председник Вучић рекао је да је СНС пустила све 
новинаре у свој изборни штаб, уз напомену да код Срба 
нема ништа горе него да неког не пусте да уђе у кућу.

„пуштали смо све медије, који могу да постављају сва 
питања. Мислим да је то демократски. Да смо ми уради-
ли нешто слично, били бисмо на стубу срама. политика 
треба да се води на другачији и озбиљан начин, тако да 
свако ради свој посао“, рекао је председник Вучић.

тражићемо мониторинг 
избора у САД

председник Вучић ре-
као је да ће за све оне који 
су тражили мониторинг за 
изборе у Србији, тражити 
да и наша држава обави 
мониторинг на изборима 
у њиховим државама, по 
принципу реципроцитета.

„чуо сам да је амба-
садор САД, кајл Скот, 
био на бирачким мести-
ма у Алтини и Грмовцу, 
где је СНС узела више од 
60 одсто гласова и драго 
ми је што је био тамо“, ре-
као је Вучић.

чен с триковима, неисти-
нама и ужасно прљавом 
кампањом лажи, али људи 
су показали да то умеју да 
препознају.

„Уверен сам да ће држава 

Србија пружити подршку 
за кључне пројекте за Бе-
оград“, рекао је председ-
ник Вучић и захвалио се 
људима из Странке, ак-
тивистима, кандидати-
ма за одборнике на лис-
ти СНС, и поручио да ће 
сви они бити, на различите 
начине, посвећени грађа-
нима Београда.

Посебно је, како каже, 

импресиониран резулта-
тима СНС у приградским 
општинама, мада, како је 
приметио, ни број оних 
који су гласали за СНС у 
централним градским 

општинама није мали.
„Остварили смо изван-

редан резултат у Новом 
Београду, убедљиво смо 
победили и на другим мес-
тима, али за мене је веома 
важно што смо овима који 
су чекали да се дочепају 
градске касе показали да 
радом и љубављу према Бе-
ограду можемо да их побе-
димо“, рекао је председник 

Вучић, и додао:
„Први испод листе СНС 

добили су 30 одсто мање 
гласова од СНС. Јере-
мић и Јанковић су зајед-
но на председничким из-
борима освојили 30 од-
сто, а сада су добили 18 
одсто, и тиме се хвале. Ја 
им честитам. Српска на-
предна странка сама има 
апсолутну већину у Бе-
ограду. Хоћу да се зах-
валим свима на нашој 
листи који су Београд 
ставили изнад политике, 
али и грађанима у Бору, 
Аранђеловцу и Севојну, 
који су у тим градовима, 
као и у Београду, изаш-
ли на изборе у великом 
броју. То је за нас оба-
веза више да заједнички 
радимо у будућности. За 
нас ће победа бити обећа-

ни пројекти, веће плате, 
веће пензије и тиме ћемо 
да се боримо“, рекао 
је председник Вучић.

Градоначелник у априлу
према речима председ-

ника Вучића, од прогла-
шења изборних резулта-
та траје рок од 15 дана за 
конституисање Скупшти-

не Београда, а затим и 
30 дана за избор градо-
начелника, што значи 
да ће се градоначелник 
знати за 47 до 52 дана.

Убедљива 
победа и 
у Лесковцу

На изборима за савете 
свих 139 месних заједни-
ца на територији Града 
Лесковца, одржаних 4. 
марта, изборна листа 
„Александар Вучић - зато 
што волимо Лесковац!“, 
освојила је све манда-
те у 129 савета месних 
заједница, а већину има 
у девет савета Мз. Једи-
но у Савету Мз Липовица, 
наша листа има четири 
мандата, а листа групе 
грађана пет.

Градски одбор СНС 
Београд организовао 

је ватромет са 
крова хотела Србија
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На турнеји по региону, 
председнику ЕК Жан - Клод 
Јункеру и комесару Јоханесу 
Хану придружила се и шефи-
ца ЕУ дипломатије Федерика 
Могерини, а у Софији, 
у организацији бугар-
ског премијера Бојка 
Борисова, одржан је 
састанак лидера запад-
нобалканске шесторке, 
којем је присуствовао 
и председник Србије 
Александар Вучић.

Председник Вучић, 
том приликом, истакао 
је да је за Србију важно 
да до средине маја, када 
ће у Бугарској бити одр-
жан Самит ЕУ - Западни 
Балкан, испуни 115 кри-
теријума које су добиле 
све земље региона.

„За нас је важно да то ура-
димо пре половине маја, када 
се у Софији одржава велики 
Самит ЕУ и Западни Балкан. 
Премијер Бугарске, земље која 
сада председава ЕУ, Бојко Бо-
рисов, поставио је амбициозне 
циљеве у повезивању региона. 
У неколико наврата говорио 
је о Београду и везивању Бе-

ограда за многе друге важне 
градове у региону, те истакао 
да је потребно да се обезбеди 
за то више европског новца. 
Говорио сам о томе да сам са 

немачком канцеларком Ан-
гелом Меркел, причао по ко 
зна који пут о ауто-путу Ниш 
- Приштина и колики значај 
би он имао за Топлички округ, 
Ниш, Мерошину, Нишавски 
округ и друге крајеве Србије. 
Са његовом изградњом кре-
нућемо крајем ове године“, 
најавио је председник Вучић.

Поводом 180 година од 
успостављања дипло-
матских односа, гост 

Београда био је шеф руске 
дипломатије Сергеј Лавров, 
којем је председник Алек-
сандар Вучић, у име грађана 
Србије, уручио писмо за пред-
седника Руске Федерације, 
Владимира Путина, у знак 
захвалности за све што је учи-
нио за развој добрих билате-
ралних односа две земље, као 
и писмо за породицу Романа 
Филипова, страдалог припа-
дника руске војске.

Председник Вучић истакао 
је да 180 година од успоста-
вљања дипломатских односа 
Србије и Русије односе карак-
терише то што ниједном нисмо 
ишли једни против других. На-
вео је и да је Србија на европ-

ском путу, али да ће наставити 
да гради најбоље односе са Ру-
ском Федерацијом, уз жељу да 
ти односи буду још бољи.

„Претпостављам да ће бити 
различитих врста жеља и при-
тисака да ти односи иду у дру-
гачијем смеру, али Србија ће 

бити на истој линији, пошто-
ваће традиционалне односе и 
развијати најбоље односе са 
Руском Федерацијом“, рекао 
је председник Вучић и пренео 
захвалност Лаврову на подр-

шци коју Русија пружа 
на поштовању терито-
ријалног интегритета, 
слободе и независ-
ности наше земље.

Према његовим ре-
чима, Србија никада 
није ништа учинила 
на штету Руске Фе-
дерације, као што ни 
Русија није никада 
ништа учинила против 
интереса Србије. Шта-
више, Русија доследно 
подржава позицију Ср-
бије по питању Косо-
ва и Метохије, а у скла-
ду са међународ-
ним правом.

„У односима међу 
земљама постоји и 
морална обавеза, коју 
морате да поштујете, а 
коју су народи Србије 
и Русије градили, не 
само у протеклих  180 
година, већ и пре тога. 
Србија ће наставити 
да поштује постулате 
своје политике, уз наду 
да ћемо наићи на разу-

мевање у ЕУ и да ће они добро 
разумети специфичност наших 
односа са Русијом. Верујем у 
то, а ако не буде случај, као 
што сам рекао, Србија је неза-
висна и слободна земља“, на-
значио је председник Србије.

Он је указао и на културне, 
духовне и друге везе Србије 

и Русије и захвалио се на по-
моћи за израду мозаика у 
Храму Светог Саве, али рекао 
и да је и Србија одвојила 10 
милиона евра за те намене. 
Додао је да ће Храм на Врача-
ру бити, не само место вере и 
духовности, већ и туристичко 
место од значаја за економију.

Министар спољних послова 
Русије, Сергеј Лавров, истакао 
је да су Русија и Србија парт-
нери, који један другом ништа 
не намећу, те да Москва поз-
дравља напоре Србије на путу 
ка ЕУ, али и у односима са ев-
роазијским савезом. Рекао је 
да Русија не тражи од Србије 
да престане да има било какве 
контакте са било ким у свету.

„Увек смо били за то да парт-
нери имају слободу избора и 
развијају своје политичке везе. 
Србија сарађује са НАТО-ом, 
али и са Савезом за колективну 
безбедност, а њен статус неу-
тралности један је од најваж-
нијих фактора стабилности на 
Балкану“, истакао је Лавров.

Руски министар спољних по-
слова рекао је да се у Србији 
осећа као код куће, а да 180 го-
дина од успостављања дипло-
матских односа представља 
прилику да се размотри реали-
зација договора које су пред-
седници Александар Вучић и 
Владимир Путин договорили 
током бројних контаката. Ис-
такао је духовне и верске везе 
два народа, као и то да његова 
земља неће стајати по страни 
ако САД буду укључене у дија-
лог Београда и Приштине и ако 
добије позив из Србије да се 
укључи. Рекао је и да ЕУ мора 

Председник Србије Алек-
сандар Вучић састао се у 

вили „Мир“ са председником 
Европске комисије, Жан - Клод 
Јункером, који је у Београд 
стигао у пратњи комесара за 
проширење и суседску полити-
ку ЕУ, Јоханеса Хана. Јункер је 
посетио државе региона, први 
пут као председник Европске 
комисије, и представио нову 
Стратегију проширења ЕУ.

На заједничкој конферен-
цији за новинаре, председник 
Вучић рекао је да морамо да 
схватимо колико је и зашто ва-
жно да постигнемо компромис 
са Приштином, иначе ћемо се, 
како каже, удавити у сопстве-
ној прошлости.

„Ако ми не будемо разуме-
ли, а при томе добро знате шта 
мислим о независности Косо-
ва, да морамо да направимо 
компромисе, да морамо са со-
бом у одређеним стварима у 
нашим главама да раскрстимо, 
удавићемо се у сопственој про-
шлости. Потребно је да се про-
нађе компромис са Албанцима 
и историјски реши тај однос, да 
се успостави пријатељство два 

Србија је посвећена миру 
и стабилности на Запад-

ном Балкану и рачуна на даљу 
подршку Немачке и канцелар-
ке Ангеле Меркел, рекао је 
председник Србије, Алексан-
дар Вучић, на заједничкој кон-
ференцији за новинаре са не-
мачком канцеларком, на чији 
позив је посетио Берлин.

„Знамо да је пред нама те-
жак пут решавања поглавља 
23 и 24 и тешка препрека 
решавања питања Косова. 
Важније је љубити земљу своје 
деце, него земљу својих пре-
дака, важна нам је будућност. 
Спремни смо на компромис. 
Да обе стране нешто изгубе, 
па макар и да не буду задо-
вољне. За народ не би било 
прихватљиво да Србија буде 
једини губитник“, истакао је 
председник Вучић.

Немачка је, не само економ-
ски, већ и политички једна од 

најзначајнијих земаља за Ср-
бију, истакао је српски пред-
седник и захвалио се немачкој 
канцеларки на њеном ангажо-
вању на Западном Балкану. 
Како је рекао, верује у подрш-
ку Немачке и да ћемо уз њену 
помоћ успети да пронађемо 
такво компромисно решење.

„Немачка подржава пут 
Србије. Преговори о прикљу-
чењу могу бити успешни уз 
даље реформе у домену прав-
не државе и у светлу односа 
са Косовом. Импресионирани 
смо начином на који Србија 
наставља путем напретка у 
борби против корупције и ох-
рабрујемо Србију да настави 
тим путем“, рекла је канцелар-
ка Меркел, и додала да треба 
решити низ питања у региону, 
те је истакла да званични Бер-
лин цени учешће председника 
Вучића у погледу сарадње зе-
маља Западног Балкана.
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иМпРЕСиОНиРАНи СМО 
НАпРЕткОМ СРБиЈЕ

повезивање држава региона

БРАтСкЕ ВЕзЕ СРпСкОГ 
и РУСкОГ НАРОДА

желимо компромис под окриљем ЕУ

народа, да се то питање реши 
на другачији начин, а не рато-
вима“, поручио је председник 
Вучић, и истакао да би спора-
зум требало да буде такав да 
и Београд и Приштина изгубе 
понешто, или да буду веома 
незадовољни и једни и други.

„Не може једна страна да 
добије све, а друга да изгу-
би све. Немогуће је убедити 
грађане Србије да прихвате да 
дају све, а да не добију ништа. 
Желимо компромис под ок-
риљем ЕУ, на највишем ни-
воу. Надам се да ће Албанци 
разумети колико је важан тај 
договор“, рекао је председник 
Вучић и нагласио да Србија 
поздравља нову Стратегију 

проширења ЕУ, јер она даје 
подстрек да радимо брже на 
реформама земље и друштва.

Председник Европске коми-
сије, Жан - Клод Јункер, иста-
као је да је Србија прешла им-
пресивни део пута ка ЕУ.

„Има још проблема, али ост-
варен је велики напредак. Ту 
је и правно обавезујући спо-
разум са Приштином. Знам да 
је то тешко, али уверен сам да 
ће Београд помоћи да се реше 
спорови који постоје у регио-
ну. Србија је земља кандидат 
за чланство која је највише 
напредовала у приступу ЕУ, 
а датум приступа превасход-
но зависи од вас“, истакао је 
председник Европске комсије.

да предузме додатне кораке 
како би оправдала поверење 
које је добила посредујући у 
дијалогу.

Председник Вучић и ми-
нистар Лавров присуствовали 
су и презентацији мозаика цен-
тралне куполе Храма Светог 
Саве на Врачару. Том приликом, 
председник Вучић је истакао:

„Ова купола подсећа нас 
на светост неких веза, веза 
Русије и Србије. Одлуке кроз 
које смо заједно прошли само 
су ојачале корен братске везе. 
Ова купола, на којој је радило 
70 српских и руских уметника, 
говори о јединству наших на-
рода. Посебно се захваљујем 
председнику Путину, без кога 
не би било ових радова на 
Храму, као и Сергеју Лавро-
ву за добру вољу за успоста-
вљањем добрих дипломатских 
односа.

Лавров и Вучић

Мозак на куполи Храма Светог Саве

Вучић и Меркел

Хан, Јункер и Вучић

Са Федериком Могерини
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Ко н т и н у и р а н о 
обилазимо грађа-
не и разговара-
мо са њима и не 
сетимо их се 

само у кампањи. На терену 
сам био претходне четири 
године, а не само током кам-
пање, и у разговору са људи-
ма схватио сам да они цене 
труд, залагање и све  што 
је урађено у Београду. По-
штују и то што је неко спре-
ман да саслуша њихове жеље 
и идеје, и то први пут, што са 
њима разговарамо о нашим 
плановима и питамо их за 
мишљење.

Овако др Небојша Сте-
фановић, председник Град-
ског одбора СНС Београд, 
члан Председништва СНС и 
министар унутрашњих по-
слова, одговара на питање 
шта види, из непосред-

ног контакта са Београђа-
нима, колико су грађани 
задовољни резултатима 
рада градске власти. На-
глашава и да се полити-
ка СНС разликује од свих 
других по томе што од свих 
других Београђани могу 
да чују само поруке мржње 
према Александру Вучићу.

- Ми нудимо конкретне 
пројекте, а не позиве на на-
сиље. Београђани су свесни 
да их је претходна власт 
задужила 1,2 милијарде 
евра, а да је ова вратила 
скоро половину тог дуга. 
Виде стотине километа-
ра водоводне и канализа-
ционе мреже, нове домове 
здравља, попут оног на 
Лабудовом брду, затим вр-
тиће попут „Мале Сирене“ 
на Вождовцу, 750 асфалти-
раних улица и сређене фа-

саде. Свесни су да никада 
више није улагано у при-
градске општине, него у по-
следње четири године када 
је инвестирано око 350 

милиона евра. Скоро чети-
ри пута више него током 
власти Драгана Ђиласа. 
Тек следе велики пројекти 
попут изградње метроа, 

Грађани не желе да их тајкуни поново пљачкају

политика СНС 
разликује се 
од свих других 
по томе што не 
нуди мржњу и 
позиве на насиље, 
већ конкретне 
развојне пројекте

нових мостова, као и наста-
вак изградње Београда на 
води који Савско приста-
ниште, од гробља вагона, 
претвара у најлепши део 
престонице.

често се сусрећете и са 
пензионерима. Шта Вам 
они кажу? Да ли подр-
жавају реформске мере 
за оздрављење Србије, 
које је покренуо Алек-
сандар Вучић?
- Председник Алексан-

дар Вучић и ова власт по-
штују стрпљење и пожртво-
вање пензионера који 
су изнели велики терет 
реформи. У тренутку када 
је земља била на ивици 
банкрота, они су имали 
разумевање за неопходно 
смањење пензија и зах-
ваљујући томе сада 90 од-
сто најстаријих суграђана 
има веће пензије него 2014. 
године. Пензионери су ову 
државу деценијама гради-
ли и они најбоље знају шта 
значи када, после десет го-
дина, у Београду отворите 
нову фабрику попут „Меи-
те“ у Обреновцу. За разли-
ку од наших претходника 
који су затварали фабрике 
и спроводили пљачкашке 
приватизације, ми отвара-
мо нове погоне, доводи-
мо инвеститоре, отварамо 
нова радна места, па смо 
тако успели да запослимо 
20.000 Београђана у по-
следње четири године.

какав резултат листе 
„Александар Вучић - 
зато што волимо Бео-
град!“ сте очекивали на 
изборима?
- Био сам уверен да ће 

грађани 4. марта показа-
ти да цене рад, залагање и 
све оно што је у Београду 
урађено у претходне чети-
ри године. Веровао сам да 
ће гласати за листу „Алек-
сандар Вучић – Зато што 
волимо Београд!“ која нуди 

будућност, наставак мо-
дернизације града и сигур-
ну перспективу, а не за по-
вратак у прошлост и време 
пустошења градске касе. 
Уверен сам да грађани не 
желе да их тајкуни поново 
пљачкају. Сада се новац 
Београђана улаже у нову 
инфраструктуру, јавни 
превоз, нова радна места, 
бољи квалитет живота, и не 
завршава више у џеповима 
тајкуна. Српска 
напредна стран-
ка, у последње 

четири године, показа-
ла је да се искрено брине 
за све људе, без обзира 
да ли живе у центру или 
приградским насељима. За 
разлику од других, не де-
лимо грађане на оне првог 
и оне другог реда. Једнако 
смо посвећени свима и зато 
сам био убеђен да неће 
имати дилему коме ће дати 
подршку на изборима.

Од када сте министар 
унутрашњих посло-
ва, велике промене на 
боље догодиле су се и 
у полицији. Шта бисте 
издвојили као најваж-
није што је урађено?
- Мимо смањења крими-

нала у Србији, рекордних 
заплена наркотика, набав-
ке нових возила и опреме, 
поносан сам на то што је 
прошле године прихваће-
на моја иницијатива да се у 
основне школе уведе нови 
предмет „Основи безбед-

ности деце“. Од септембра 
смо ученицима четвртих и 
шестих разреда одржали 
више од 27.000 предавања. 
Сматрам да је превентивни 
рад са децом веома важан, 
зато мислим да је ово врло 
добар пројекат. Такође, из-
двојио бих и доношење За-
кона о спречавању насиља 
у породици, који је почео да 
се примењује 1. јуна прошле 
године, а који је дао већа 

овлашћења полицији и мно-
го више одговорности. Ко-
лико су полицијски службе-
ници имали посла, најбоље 
говори податак да је од сту-
пања на снагу овог Закона 
до 31. јануара ове године, 
полиција изрекла више од 
14.000 хитних мера - при-
временог удаљења насил-
ника из стана или забране 
контактирања и приласка 
жртви. То је огроман по-
сао, али и добар механизам 
који је дао конкретне резул-
тате и смањио број убиста-
ва у оквиру породице. То не 
значи да је наш посао завр-
шен, али је држава направи-
ла важан корак у решавању 
овог друштвеног проблема. 
У сарадњи са локалним са-
моуправама, отворили смо 
мониторинг центре у поли-
цијским станицама у Обре-
новцу, Лазаревцу, Ракови-
ци, Барајеву, Земуну, Гроц-
кој, на Вождовцу, Палилу-

ли, Чукарици… На једном 
месту, у полицијској стани-
ци, умрежили смо десетине 
камера које су постављене у 
школама или на најпромет-
нијим раскрсницама, што ће 
допринети повећању без-
бедности деце и грађана.

Шта ће 2018. година до-
нети полицији?
- Наставак унапређења 

материјалног положаја по-
лицијских службеника и њи-

хових услова 
рада свакако 
је један од 

приоритета и у овој години. 
Прошле године, Министар-
ство унутрашњих послова 
купило је више од 700 па-
тролних возила, набавили 
смо нове униформе за при-
паднике више организацио-
них јединица, а са таквом 
праксом наставићемо и ове 
године. Такође, припадни-
цима безбедносног сектора 
од 1. јануара повећане су 
плате за 10 одсто, а верујем 
да ћемо, захваљујући од-
говорној економској поли-
тици Владе Србије, бити у 
прилици да до краја године 
поново повећамо примања 
полицајаца. Један од прио-
ритета је и реновирање по-
лицијских станица, у које се 
није улагало више деценија. 
Започећемо изградњу ста-
нова за припаднике МУП-а, 
чиме ћемо им омогућити да 
по веома повољним ценама 
реше стамбено питање за 
себе и своју породицу.

 - У Београду је изграђено на сто-
тине километара водоводне и 
канализационе мреже, урађени 
су нови домови здравља, попут 

оног на Лабудовом брду, вртићи попут 
„Мале Сирене“ на Вождовцу, 750 улица 
је асфалтирано, фасаде су обновљене... 
Грађани су свесни да никада више није 
улагано у приградске општине него у по-
следње четири године, када је инвести-
рано око 350 милиона евра, скоро четири 
пута више него током Ђиласове власти. 
тек следе велики пројекти попут из-
градње метроа, нових мостова, наставак 
изградње Београда на води

(НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ)

»

Велики пома-
ци урађени 
су и на пољу 
борбе против корупције и криминала. 
како сте успели у томе да у Србији данас 
више нема заштићених, иако је годинама 
уназад била пракса да највећи крими-
налци остају ван домашаја закона?     
- Све је то последица одлучности државе 

да стане на пут криминалцима. Чим сам до-
шао у Министарство унутрашњих послова, 
свима сам јасно ставио до знања да нико 

ко се огре-
шио о закон 

не сме бити 
заштићен. Прошла су времена када су кри-
миналци и тајкуни управљали Србијом. Зах-
ваљујући пожртвованом раду, прошле годи-
не запленили смо 4,1 тону наркотика, што је 
рекорд у последњих 10 година. Имали смо и 
најнижу стопу убистава у 2017. години - око 
80, што је далеко мање у односу на период 
од 2000. до 2011. године, када се тај број 
кретао између 140 и 215 убистава.

Држава одлучна да стане 
на пут криминалцима



СНС ИНФОРМАТОР 58/2018  |  11

Председник Србије 
Александар Вучић 
предводио је др-
жавну делегацију 
Србије која је бо-

равила у дводневној посети 
Загребу, на позив председни-
це Хрватске Колинде Грабар 
Китаровић, која је српском ко-
леги приредила свечани дочек 
на Пантовчаку, уз интонирање 
химни и присуство гардиста.

Председник Вучић учество-
вао је и на Економском форуму 
у Загребу, са којег је позвао хр-
ватске привреднике да дођу у 
Србију, посетио је Хрватски са-
бор, где је разговарао са пред-
седником Сабора Горданом 
Јандроковићем, као и са пре-
мијером Хрватске Андрејем 
Пленковићем. Председници 
Србије и Хрватске обишли 
су Митрополију загребачко-
љубљанску СПЦ у Загребу, где 
су разговарали са митрополи-
том Порфиријем, професором 
Дејаном Јовићем и полазници-
ма Академије Српског народ-
ног вијећа, а затим и надбис-
купа Загребачке надбискупије 
кардинала Јосипа Бозанића.

Током другог дана посете, 
председник Вучић разговарао је 
са Србима у Вргинмосту у Опш-
тини Гвозд, посетио је петочла-
ну породицу Срба - повратника 
и обишао основну школу којој 

је донирао десет компјутера, 
а затим се вратио у Загреб где 
је, заједно са председницом 
Грабар Китаровић присуство-
вао седници Скупштине Срп-
ског народног вијећа.

„Разумем да овај позив ни за 
Вас није био лак потез, чести-
там Вам на храбрости“, рекао 
је председник Србије Алек-
сандар Вучић хрватској пред-
седници, на конференцији за 
новинаре  након састанка у че-
тири ока који је потрајао више 
од сат времена.  

Истакао је да је дошао у 
Хрватску да разговара о отво-
реним питањима, да се српска 
и хрватска страна готово ни 
у чему не слажу по питању 
прошлости, али да по питању 
будућности немају супротста-
вљене интересе.

„Дошао сам да разговарам о 
отвореним питањима. Србија 
и Хрватска мораће да имају 
боље односе у будућности, без 
обзира колико то не желе сви 
у политичким системима обе 
земље. О прошлости готово да 
ни у чему нисмо сагласни, али, 
ако ништа друго, разумели смо 
да друга страна има другачији 
поглед на то, па ћемо гледати 
да бар разумемо тај поглед. Ми-
слим да смо за будућност наших 
народа урадили добар посао“, 
рекао је председник Вучић.

СРБиЈА и ХРВАтСкА НЕМАЈУ СУпРОтСтАВљЕНЕ 
иНтЕРЕСЕ пО питАњУ БУДУћНОСти

Више говорити о ономе што нас спаја
током разговора са кар-

диналом Бозанићем, пред-
седник Вучић рекао је да 
католичка црква у Хрват-
ској може много да помогне 
у зближавању два народа 
и двеју земаља и да се нада 
да ће се у будућности више 
говорити о ономе што нас 
спаја, а не о ономе што нас 
раздваја. кардинал Бозанић 
је истакао да су односи Ср-
бије и Хрватске кључни за 
овај део Европе и да подржа-

ва сваку врсту дијалога који те односе може да побољша.

Речи у златној књизи

Хрватска председница Гра-
бар Китаровић рекла је да 
на састанку није било речи о 
прошлости, али да је зато по-
стигнут договор око неколико 
питања, посебно око питања 
несталих особа.

„Охрабрује ме та одговор-
ност коју смо показали, али и 
воља председника Вучића да 
директно разговара с предста-
вницима удружења, што ћу и 
ја урадити, како с хрватским, 
тако и српским удружењима. 
Разговори о државним гра-
ницама биће настављени, по 
питању будућности немамо 
супротстављене интересе“, 
истакла је Грабар Китаровић.

Председник Србије рекао је 
да две земље имају различит 
став по питању границе на Ду-
наву, да се Хрватска позива на 
катастарске књиге, а Србија 
на закон. Додао је да ће две 
земље покушати то да реше 
билатералним путем у наред-
не две године, а ако не, ићи ће 
се на међународну арбитражу. 
Нагласио је и да је са хрватском 
колегиницом разговарао о томе 
шта Србија може да уради за 
хрватску мањину, а Хрватска за 
српску заједницу у тој земљи.

„Надамо се и очекујемо од 
Хрватске да помогне Србима 
да могу и смеју да се изјашња-
вају као Срби, да поносно чу-

вају своје име и презиме и да 
ће после састанка побољшање 
права српског народа бити 
на дневном реду и да ће бити 
много тога учињено“, поручио 
је председник Вучић, који се 
захвалио председници Грабар 
Китаровић што је приметила 
да је на основу Суботичке де-
кларације добар део проблема 
Хрвата у Србији решен, а да је 
он сам први пут 
чуо за неке од 
ствари са који-
ма се суочавају 
п р и п а д н и ц и 
хрватског на-
рода у Србији. 
Подсетио је 
да је решено 
питање ас-
фалтирања у 
Суботици и Та-
ванкуту, музич-
ког одељења у 
Бачком Моно-
штору, питање 
куће Бана Јела-
чића...

председник Србије се 
састао и са премијером Ан-
дрејем пленковићем, који 
га је дочекао испред се-
дишта Владе, на Марковом 
тргу, а председник Вучић 
се потом уписао у златну 
књигу.

„изражавам искрено 
уверење да ће односи из-

међу Србије и Хрватске 
бити значајно унапређе-
ни, као и односи Срба и 
Хрвата у целини. Сигуран 
сам да ће Влада Хрватске, 
као и сви ми у Србији, том 
важном и позитивном про-
цесу дати пуни допринос“, 
уписао је председник Ву-
чић.

Хвала што сте остали
Србима у Вргинмосту, председник Вучић 

се захвалио што су остали у том крају, упр-
кос тешким животним условима и додао да 
је на путу према Вргинмосту видео трагове 
ратног разарања и мало људи који ту живе.

„Дошао сам у Хрватску зато да би се 

направили бољи односи између Хрвата и 
Срба, не односи у којима неко неког по-
нижава и побеђује, него односе сарадње, 
у којима би Срби у Хрватској могли бити 
мирнији и сигурнији у своју будућност“, 
поручио је Вучић.

ЗАГРЕБ

Свечани дочек за српског председника: 
Александар Вучић и Колинда Грабар 

Китаровић

Са кардиналом Бозанићем

Пленковић и Вучић

Посета школи у Вргинмосту Са митрополитом Порфиријем у Митрополији 
загребачко-љубљанској

Разговор са Србима у Вргинмосту

Вучић и Јандроковић

Сарадња два парламента
током састанка са председником Сабора 

Горданом Јандроковићем, председник Вучић 
говорио је о правима Срба у Хрватској и Хрва-
та у Србији, као и о сарадњи парламента Репу-
блике Србије и хрватског Сабора по питању ЕУ 
интеграција, али и по сваком другом питању.

„имаћемо све више заједничких интереса, 
ако будемо заједнички радили на сређивању 
пруге Београд - загреб, она може да буде 
поново оно што је била пре двадесетак го-
дина - најважнија саобраћајница у региону”, 
истакао је председник Вучић, и најавио да ће 
председница парламента Србије, Маја Гојко-
вић, упутити позив председнику Сабора да 
посети Београд, што је председник Јандроко-
вић поздравио и прихватио долазак.
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страних инвеститора. По-
носна сам на 20.000 нових 
радних места у Београду, 
на незапамћену посету ог-
ромног броја туриста, што 
је обезбедило већи приход 
Граду, као и привредним 
субјектима који послују 
у трговини, туризму и 
угоститељству.  То отва-
ра могућност да се у овим 
гранама привреде у кон-
тинуитету отварају нова 
радна места. Поносна сам, 
јер смо показали да су нам 
подједнако важни грађа-
ни из централних и руб-
них делова нашег града, 

на километре канализа-
ционе и водоводне мреже 
које смо увели, на стотине 
километара путева које 
смо асфалтирали, на нове 
здравствене станице које 
смо изградили и постојеће 
које смо обновили. Понос-
на сам што смо равномер-
но развијали град и сваком 
Београђанину пружили 
једнаке шансе за пристојан 
живот, а најпоноснија, јер 
смо повратили поверење 
грађана у институције и 
људе на њиховом челу 
чији задатак мора бити је-
дан - да служе грађанима и 
раде у њиховом најбољем 
интересу.

који су најважијни 
пројекти који ће бити 
покренути у Београду у 
будућности?

- Најважнији капитални 
пројекат је метро. За разлику 
од наших претходника који 
су само обећавали, а сада 
би поново да се врате да об-
мањују и задужују Београђа-
не, ми се водимо стратегијом 
развоја града, консултујемо 
струку и поштујемо проце-
дуре. Као што је ова градска 
власт реализовала знатан 
део онога што су челници 
Града из претходне гарни-
туре само обећавали, тако 

ћемо реализовати и пројекат 
изградње метроа у Београ-
ду. Осим тога, уследиће ре-
конструкција читавог низа 
саобраћајних чворова у гра-
ду – Улице кнеза Милоша, 
која ће имати подземну га-
ражу са 427 места за парки-
рање, затим Карађорђеве, 
Савске улице... Биће измеш-
тене Аутобуска и Железнич-
ка станица из Савског ам-
фитеатра, градиће се нови 
Савски мост, решаваће се 
проблем канализације на те-
риторији целог града. Оче-
кују нас велики пројекти, 
а сигурна сам да ћемо уз 
подршку грађана успети да 
их реализујемо.

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИИНТЕРВЈУ
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Пр е д с е д н и ц а 
Градске општи-
не Савски ве-
нац и канди-
даткиња за 

одборницу у Скупштини 
Града Београда са листе 
„Зато што волимо Београд 
– Александар Вучић!“, Ире-
на Вујовић, за „СНС Инфор-
матор“ каже да је изузетно 
поносна на све кандидате са 
листе, и да је реч о, пре све-
га, поштеним, стручним и 
храбрим људима којима је 
просперитет Београда на 
првом месту.  Специфич-
ност листе и оно што је раз-
ликује од других, према ње-
ним речима, јесу резултати 
који су постигнути у прет-
ходном периоду, као и то да 
кандидати верују у програм 
који представљају због чега 
ће га одговорно и са вели-
ком посвећеношћу спрово-
дити  у наредном мандату.

како су суграђани реа-
говали када се на скупо-
вима појављивао пред-
седник Александар Ву-
чић? колико је била дра-
гоцена његова подршка 
листи?

- Председник Алексан-
дар Вучић је човек огромне 
снаге, воље, неустрашиви 
борац и визионар који је 
повео нашу земљу путем 
просперитета. Поносна сам 
што сам на листи која носи 
његово име. Грађани препо-
знају правог и одговорног 
лидера који свакодневно 
улаже огроман напор како 
би нашој земљи обезбедио 
сигурност, стабилност и 
просперитет. Мислим да га 
због тога највише поштују 
и цене. Његова подршка 
улива поверење да ће се 
политика развоја нашег 

главног града наста-
вити. Онолико колико 
је драгоцено што СНС 
има таквог првог чо-
века, што Србија има 
таквог председника, 
толико је драгоцена и 
његова подршка нама 
са листе.

како сарађујете са 
осталим кандидати-
ма за одборнике за 
Скупштину Београ-
да?

- Српска напредна 
странка је велики тим 
људи окупљених око 
исте идеје. Као што 
у странци са својим 
колегама имам фан-
тастичну сарадњу, од-
лично сарађујем и са 
свим кандидатима са 
наше листе. Ми смо је-
дан тим који дели исте 
вредности, исту ви-
зију и воли свој град. 
Свима нам је циљ да 
Београд  настави овим 
темпом да се развија 
и да грађани имају 
квалитет живота ка-
кав заслужују. Ми то 
можемо, јер су на на-
шој страни одлучност, 
храброст, стручност, 
енергија и остварени 
резулатати. У томе лежи и 
наша највећа снага и неће-
мо одустати у борби за 
бољи Београд и бољи жи-
вот свих Београђана.

На шта сте најпонос-
нији од онога што је већ 
урађено?

- Поносна сам, јер смо у 
протекле четири године 
показали да за нас нема 

немогућих пројеката. Да-
нас, где год да се у Београ-
ду осврнете видећете ре-
зултате нашег рада. Више-
деценијски сан о силаску 
Београда на реке се оства-
рује, а на томе смо најви-
ше захвални председнику 
Александру Вучићу, који је 
имао визију и храброст  да 
се пројекат Београд на 
води реализује. Београд је 
данас највеће градилиште 
у овом делу Европе, сигу-
ран град за улагања, који 
привлачи све већи број 

НАСтАВићЕМО ДА РАзВиЈАМО БЕОГРАД

Град за понос свих 
Београђана

како очекујете да ће Београд изгледати за чети-
ри године?

- Очекујем да ће Београд бити град кранова, баш 
као што је и данас. Град у којем ће сваки млад чо-
век моћи да се запосли и да живи од свог рада. Град 
који ће се још више развијати, који ће бити још по-
жељније место за улагања. Град науке, културе, 
иновација, са још већим бројем страних туриста. Бе-
оград већ сад може да стане раме уз раме са европ-
ским метрополама, а замислите како ће тек изгле-
дати за четири године, када велики број започетих 
и планираних пројеката буде реализован. Београд 
ће бити град којим ће се поносити сви Београђани.

» - председник Александар Вучић 
је човек огромне снаге, воље, 
неустрашиви борац и визионар 
који је повео нашу земљу путем 
просперитета. поносна сам што 
сам на листи која носи његово име

иРЕНА ВУЈОВић, 
кандидат за одборника у СГ Београда 
са листе „Александар Вучић - зато што 
волимо Београд!”

Horizontalna kompozicija broja i naziva liste

Vertikalne kompozicije broja i naziva liste

Grafički Elementi 
Kampanje

Српска напредна 
странка постала је 
пуноправна чланица 

Међународне демократске 
уније (ИДУ), која окупља 
странке десног центра из 
целог света, а чланство у 
тој организацији, према 
речима интернационалног 
секретара СНС Јадранке 
Јоксимовић, даје додат-
ну димензију стабилности 
коју СНС нуди грађанима 
Србије.

Српској напредној стран-
ци су чланство у ИДУ први 
честитали председник и 
потпредседник Међунаро-
дне демократске уније Сти-
вен Харпер и Дејвид Мека-
листер.

Наводећи да није уоби-
чајено да странка постане 
пуноправни члан, а да пре-
тходно није била посма-
трач или придружени члан, 
Јоксимовић је казала да је 
врло поносна што је на тај 
начин препознат рад Српс-
ке напредне странке.

„Водимо одговорну фи-
скалну и политику економ-
ског просперитета у држа-
ви, као и већина партија 
модерне деснице“, рекла је 
Јоксимовић.

Поред придруженог 
чланства у Европској на-
родној партији пре више од 
годину дана, СНС се етаб-
лира као респектабилна 
странка и у другим важним 
партијским организација-

ма, рекла је Јоксимовић и 
указала да је партијска ди-
пломатија важна због кон-
таката широм света, али и 
због стабилности коју на-
предњаци нуде грађанима.

„ИДУ окупља странке 
десног центра из свих де-
лова света од Новог Зелан-
да, Канаде, САД, латиноа-
меричких држава, Европе. 
Изузетно разграната и ус-
пешна партијска диплома-
тија је на корист грађана 
и државе. Сва чланства и 
контакти дају додатну ди-
мензију стабилности“, нав-
ела је она.

Јоксимовић је указала да 
се на тај начин могу превен-
тирати ствари, јер се директ-
но прати актуелна међуна-
родна политика, а важно је и 
да се глас Србије чује у међу-
народним форумима.

„Ми грађанима Србије 
нудимо, као странка, одго-
ворну унутрашњу полити-
ку, одговорну међународну 
политику, добре контакте 
пуно партнера и пријатеља 
и мислим да је ово велики и 
добар дан за СНС“, закљу-
чила је Јоксимовић.

Интернационални се-
кретар СНС Јоксимовић 
и представници партија, 
чланица Међународне де-
мократске уније састали су 
се са премијером Шпаније 
и председником владајуће 
Народне партије, Марија-
ном Рахојем, у Мадриду.

СНС пуноправна 
чланица Међународне 

демократске уније

Јадранка Јоксимовић 
и Стивен Харпер



помоћ сународницима
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                НАРОДНА БАНКА  

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

ПОЛИЦИЈА

ПРИВРЕДА

ПРАВДА

ЗДРАВСТВО

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Председница Народне 
скупштине, Маја Гојковић, 

састала се са председником 
Европског парламента Анто-
ниом Тајанијем и захвалила му 
се на подршци европским ин-
теграцијама Србије и истакла 
да је његова посета значајна 
за нашу земљу и за читав ре-
гион. Нагласила је да је пуно-
правно чланство у ЕУ спољно-
политички приоритет Србије, 
као и да наша земља очекује 
да ће Стратегија ЕУ о про-
ширењу, која ће бити ускоро 
објављена, препознати наше 

напоре и посвећеност и да ће 
дати временски оквир уласка 
Србије у ЕУ. Гојковић и Тајани 
сагласили су се да је велики 
значај развоја економских од-
носа између Србије и ЕУ, као 
и сарадња по питањима од 
заједничког интереса. Разго-
варали су и о значајној улози 
Народне скупштине у проце-
су евроинтеграција и улози 
Одбора за евроинтеграције и 
заједничког Одбора Скупшти-
не Србије и Европског парла-
мента за стабилизацију и при-
друживање.

НАРОДНА СкУпШтиНА

посета председника Eп Србији

Гувернер НБС, Јоргованка 
Табаковић, представљајући 

фебруарски Извештај о ин-
флацији НБС, рекла је да је иза 
нас добра година, а да у 2018. 
години можемо да очекујемо 
наставак позитивних трендо-
ва. Нагласила је да ће се, према 

новим пројекцијама централ-
не банке, инфлација кретати у 
границама новог, нижег циља и 
у наредне две године. Економс-
ке политике добро су одмерене 
и створиле су основу за одр-
живо убрзање раста бруто до-
маћег производа од око 3,5 од-

сто у 2018. и у 
2019. години. У 
прошлој години 
појачана је от-
порност Србије 
на шокове, као и спремност 
да се на њих одговори. Томе 
су допринели добри фискални 

резултати у прошлој години, 
пре свега суфицит од 1,2 одсто 
БДП на консолидованом нивоу, 
први пут од 2005. године.

Основе за убрзање 
раста БДп

Министар Небој-
ша Стефановић пот-
писао је у Будим-
пешти са мађарским 
колегом, министром 
полиције Шандором 
Пинтером, спора-
зум који предвиђа 

отварање два нова гранична 
прелаза између наших земаља. 
Допуном Споразума између 
Владе Србије и Владе Мађарс-
ке о граничној контроли у 
друмском, железничком и вод-
ном саобраћају, предвиђено је 
да се у априлу отвори гранич-
ни прелаз Растина - Бачстен-

тђерђ, док ће прелаз Рабе - Ки-
бекхаза почети са радом након 
што се обезбеде адекватна 
инфраструктура и опрема. 
Министар Стефановић при-
суствовао је и обележавању 
Дана Криминалистичко-по-
лицијске академије и поручио 
да је МУП, током протекле го-
дине, успео да запосли скоро 
400 свршених студената ове 
високошколске институције, а 
да ће млади људи који ступе у 
редове полиције моћи да кон-
куришу за станове који ће др-
жава градити по повољнијим 
ценама.

Министар Златибор Лончар 
каже да ће Министарсто здра-
вља за завршне радове на новом 
хемато-онколошком одељењу 
на Дечијој клиници у Нишу уп-
латити 10 милиона динара како 
би оно што пре било отворено. 
Министар Лончар посетио је 

нову зграду Клинич-
ког центра у Нишу, 
у којој је др Даница 
Грујичић, начелница Центра 
за неуроонкологију Клиничког 
центра Србије, урадила прву 
неурохируршку интервенцију 
на новом „кјуза“ апарату.

Министарка правде Нела Ку-
буровић најоштрије је осудила 
пропагирање наркотика међу 
омладином на друштвеним 
мрежама и најавила сет нових 
закона за бољу заштиту мало-
летника. Србија ће учинити све 
да спасе децу од наркоманије, 
поручила је она и поздравила 
иницијативу надлежних ор-
гана да што пре испитају све 
околности оваквих случајева. 
Министарство правде припре-
ма Нацрт новог закона о мало-
летним учиниоцима кривичних 

дела и кривично-
правној заштити ма-
лолетних лица, који 
ће обезбедити бољу 
заштиту малолетни-
ка, али и ефикасније вођење 
кривичних поступака против 
њих. Министарство такође 
апелује да је потребно да се у 
решавање случајева малолет-
ничке делинквенције укључе 
не само надлежни државни ор-
гани већ и родитељи, образов-
не институције, социјалне ус-
танове, односно цело друштво.

Дечије хемато-онколошко 
одељењу у Нишу

Два нова гранична 
прелаза са Мађарском

Спасити децу 
од наркоманије

Бесповратна средства за 
почетнике у бизнису

М и н и с т а р с т в о 
привреде расписало 
је два јавна позива за 
доделу бесповрат-
них средстава пре-

дузетницима и почетницима 
у бизнису у износу од 750 ми-
лиона динара, рекао је ресор-
ни министар Горан Кнежевић. 
Министарство је јуче отвори-
ло четири програма којима је 
циљ да подрже привреду, а 
расписан је и позив банкама и 
лизинг кућама за партнерство 
у програму подршке за на-
бавку опреме. Такође, поново 
су доступне бесплатне обуке, 
саветодавне услуге и менто-
ринг. Министарство привре-
де је за развојне пројекте ове 

године обезбедило 500 мили-
она динара, а за незапосле-
не, почетнике у пословању и 
привреднике који су у почет-
ној фази развоја 250 милиона 
бесповратно.

исплата накнаде 
директно породиљама

Министар Зоран 
Ђорђевић изјавио је 
ће од 1. јула накна-
да за породиљско 
боловање бити ис-
плаћивана директ-
но породиљама, а 
не њиховим посло-
давцима, као што је 
до сада случај. Ми-
нистар је објаснио 
је та одредба Зако-

на о финансијској подршци по-
родици са децом донета како 
би се избегле злоупотребе 
послодаваца са породиљским 

накнадама. „Приметили смо 
да су послодавци раније зло-
употребљавали породиљске 
накнаде за боловање, јер смо 
ми то уплаћивали њима, а они 
су са великим кашњењима уп-
лаћивали породиљама, због 
чега се створило велико неза-
довољство код породиља“, ре-
као је Ђорђевић и најавио да 
ће се 1. јула исплаћивати ро-
дитељски додатак од 100.000 
динара за прво дете, за друго 
дете 154.000 динара, за треће 
278.000 динара, а за четврто 
370.000 динара.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕПОЉОПРИВРЕДА

САОБРАЋАЈ, ГРАЂЕВИНА И ИНФРАСТРУКТУРА

КОСОВО И МЕТОХИЈА

повезивање са 
земљама региона

Према речима министарке 
Зоране Михајловић, Србија 
је од свих земаља на Ин-
вестиционом самиту у Лон-
дону, припремила највише 
конкретних пројеката, попут 
модернизиције пруге Ниш-
Димитровград. „У буџету смо 
издвојили око 200 милиона за 
пут Ниш-Мердаре-Пришти-
на, тзв. Ауто-пут мира, а то 
је важно и за наше људе на 
КиМ. Радимо на повезивању 
са сваком земљом у региону, 
железницом са Загребом, ау-
то-путем са Сарајевом. „Ср-

бија води озбиљну 
политику и немамо 
проблем са новцем. 
За Ниш-Мердаре-
Приштина завр-
шена је пројектна 
документација. Ср-
бија је једина земља 
од свих земаља југоисточне 
Европе која је припремила 
пројекте и обезбедила но-
вац“, наглашава министарка 
Михајловић, указујући да је 
Србија у Стратегији про-
ширења ЕУ препозната као 
земља лидер.

против сиве зоне
Министар Бранислав Неди-

мовић најавио је да би требало 
да буде усвојен Закон о сезон-
ским радницима у пољопри-
вреди. Према његовим речима, 
статус сезонаца је „рак рана“, 
пре свега у воћарству и повр-
тарству. Пољопривреда има 
потпуно недефинисан статус и 
када је реч о пољопривредним 
газдинствима и ту је потребно 
доношење целовитог прописа, 
како би она могла да се раз-
вијају. Недимовић истиче да је 

добро што 
се коначно 
пољопри-
в р е д а 
посматра 
као део 
пословног 
амбијента, 
као део привреде, али да је 
лоше што ту још има доста ак-
тивности у сивој зони. Најавио 
је и да ће у првој половини ове 
године бити усвојене и измене 
Закона о безбедности хране.

ЕУ рачуна на Србију
Министарка Јадранка Јокси-

мовић каже да је Стратегијом 
о проширењу ЕУ и доласком 
комесара Јоханеса Хана у нашу 
земљу, дан након њеног обја-
вљивања, послат јасан сигнал 
да се на Србију рачуна. На-
гласила је да је пред Србијом 
још доста изазова, али да је ЕУ 
и даље најбоље место за жи-
вот и рад, те да је то велики 
подстрек за наше грађане, за 
виши животни стандард. Јок-
симовић је додала да се Стра-
тегијом и Европска унија на 

неки начин обаве-
зала да ће јачати до 
2025. године, да ће 
бити солидарнија, 
институционално 
снажнија да ће при-
ми нове чланице. 
„Европске интегра-
ције су само меха-
низам који нас тера 
да будемо бржи, као 
земља, да решава-
мо питања која нам 
стоје“, нагласила је Јоксимо-
вић.

Велики број грађана са Косова и Метохије 
затражио је помоћ од председника Александра 
Вучића приликом његове посете Лапљем Селу, 
а оно што је уследило било је демонстрација 
оперативности државе и солидарности грађана 
Србије. Велики број донатора изразио је спрем-
ност да помогне сународницима још током те-
левизијског преноса скупа у Лапљем Селу, а 
касније их је било још више. Тако су обезбеђена 
средства за лечење малог Василија Николића у 
Италији, породица Дубић је од компаније „Фе-

ман“ добила трактор, Милану Ковачевићу пре-
дато је више грла крупне стоке, ушло се у процес 
реконструкције Гимназије у Ораховцу, уведена 
је нова аутобуска линија за безбеднији превоз 
Срба из повратничких села у Метохији, 
обезбеђен је лекар три пута недељно 
у Сувом Грлу, СМАТСА је обезбедила 
теренско возило за Центар за социјал-
ни рад у Зубином Потоку, стамбено су 
збринуте породице Ћирковић и Костић 
у Грачаници...
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У рубрици 
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обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
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СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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1. УБ

Нова трафо-станица
Почела је изградња трафо-

станице, напонског нивоа 110/35 
киловолти, која ће омогућити ста-
билно снабдевање и прикључење 
нових корисника, посебно вели-
ких индустријских потрошача. 
Почетак радова означили су Ми-
лорад Грчић, в.д. директора 
ЕПС, Дарко Глишић, председник 
Општине Уб, Бојан Атлагић, в.д. 
директора ЕПС Дистрибуција и 
Зоран Рајовић, извршни директор 
у ЕПС-у. Усвојен је план јавних на-
бавки, којим су предвиђена сред-
ства за одржавање и инвестиције 
у комуналну инфраструктуру, 
али и за капиталне пројекте као 
што су нова зграда вртића и за-
творени базен при ОШ „Милан 
Муњас“. Почиње изградња кана-
ла „Совљак“, који ће заштитити 
градско насеље од изливања река 
Уб и Грачице. Општина, заједно 
са Владом Србије и Комесарија-
том за избеглице, а преко Деле-
гације ЕУ, обезбедила је средства 
за три монтажне куће и куповину 
сеоских кућа за избегле и расеље-
не породице. Одлуком СО, КЈП 
„Ђунис“ преузео је управљање 
градским базенима и СРЦ „Шко-
ларац“ и започиње инвестициона 
улагања.

2. ОпОВО
преговори са инвеститорима

Теренске екипе зимске служ-
бе ЈП „Младост“ биле су на те-
рену и контролисале саобраћај-
нице у својој надлежности то-
ком снежних дана. Начелник 
Полицијске станице Илија 
Шкорић лауреат је годишње 
награде за полицајца месе-
ца, а плакету и ручни сат уру-
чио му је председник Општи-
не др Зоран Тасић. Наставља 
се пракса „Отворених врата“ 
сваког петка. У акцији добро-
вољног давања крви учествова-
ло је 76 давала-
ца, а у просто-
ријама Општине 
одржана је пре-
зентација Нацр-
та просторног 
плана. Отво-
рене су нове 

просторије трпезарије и ку-
хиње у ПУ „Бамби“, а уз помоћ 
локалне самоуправе, у вртић 
су уписана сва пријављена 
деца. Светосавским академија-
ма обележена је школска слава 
у све четири школе. Локална 
самоуправа је у преговорима са 
инвеститорима и на корак је од 
велике инвестиције у области 
електроиндустрије, која би 
обезбедила посао за 150 рад-
ника. Пакети за бебе подељени 
су и овог месеца.

3. пРиБОЈ
топлана на биомасу
У посети Прибоју био је амбасадор Не-

мачке Аксел Дитман, са члановима ГИЗ-а 
и Немачке развојне банке, а тема састанка 
са председником Општине била је градња 
топлана на биомасу. Амбасадор је обишао 
котларницу на биомасу у Старом Прибоју, 
која је самостална инвестиција Општи-
не Прибој, вредна 15 милиона динара. 
Одлуком Општинског већа, 15 таленто-
ваних студената остварило је право на 
стипендије. Локална самоуправа убудуће 
ће финансирати теренске амбуланте у 
МЗ Саставци, Крајчиновићи и Кратово. 
Настављена је пракса преусмеравања 
новца за одржавање свечаности у свр-
хе где је потребнији, тако да је новац од 
организације дочека Нове године, преус-
мерен Центру за социјални рад, како би и 
ове године 60 деце отишло на летовање. 
Туристичка организација спроводи из-
градњу Рибарског насеља, средствима 
Министарства трговине, туризма и теле-
комуникација. Прибој ће бити домаћин 
55. Међуопштинских омладинских спорт-
ских игара.

4. тЕМЕРиН
књиге за Градску библиотеку
МО Темерин организовао је акцију прикупљања средстава за 

личну хигијену за социјално угрожено становништво, као и при-
купљање књига за градску бибилотеку. У организацији Уније ом-
ладине и Уније жена ОО, подељени су новогодишњи пакетићи 
најмлађим суграђанима. Чланови МО Сириг такође су организова-
ли поделу пакетића најмлађима.

6. ЛЕБАНЕ
Могућност аплицирања 
према фондовима ЕУ
Делегација Грчко-српске привредне коморе, 

на челу са председником Костасом Георгакосом 
и генералним секретаром Браниславом Преле-
вићем и представницима из Атине, посетила је 
Регионалну привредну комору за Јабланички и 
Пчињски управни округ у Лесковцу, где је обави-
ла разговоре о могућностима аплицирања према 
фондовима ЕУ за инфраструктурне пројекте. 
Чланови Омладине ОО делили су „СНС Инфор-
матор“ и разговарали са грађанима. Завршено је 
асфалтирање Улице 8. новембар у Лебану.

7. пиРОт
помоћ мештанима 
у удаљеним селима
Активисти ГО СНС Пирот, у оквиру ак-

ције „Помоћ старим лицима у удаљеним 
селима“, испоручили су пакете са храном и 
средствима за хигијену у више десетина до-
маћинстава у селима Присјан и Камик. Пове-

реник ГО Милан Јовановић, градски већник и 
члан Повереништва Дејан Ранђеловић и пове-
реник за Присјан и Камик Горан Денчић, раз-
говарали су са мештанима како да им се олак-
ша свакодневица, а др Александра Дробњак 
мерила им је притисак и давала здравствене 
савете. Акција је реализована у сарадњи ко-
ординатора неколико савета - Оље Петровић, 
Маје Цветковић Сотиров, Драгане Ђорђев, уз 
значајну подршку Љиљане Петковић.

5. ЦРНА тРАВА
Сарадња са Азербејџаном
Општину Црна Трава посетио је амбасадор 

Азербејџана проф. др Елдар Хасанов, а у разговору 
са руководством локалне самоуправе разматрана 
је конкретна помоћ коју би Азербејџан могао да 
пружи нашој Општини. Области за које су заинте-
ресовани будући инвеститори су прерада дрвета, 
улагање у производњу здраве хране, флаширање 
воде... Договорено је да привредна делегација из 
Азербејџана на пролеће посети Црну Траву.

8. кикиНДА
поклони за бебе, стипендије за студенте
Градска управа и Црвени крст органи-

зовали су заједничку акцију даривања 
породиља и беба на порођајном одељењу 
кикиндске болнице. У Градској кући уп-
риличена је свечана додела студентских 
стипендија. Месечни износ од 8.000 ди-
нара примаће 92 студента. Градска управа 
је за реконструкцију ОШ „Васа Стајић“ из-
двојила око пет милиона динара. Замење-
на је столарија, постављене су нове плочи-
це, санитарије и обновљена је комплетна 
водоводна инсталација.

Канал Совљак заштитиће насеље 
од изливања река

Посета амбасадора Азербејџана

Дарко Глишић и Милорад Грчић 
на обележавању почетка градње 

трафо-станице

Дитман и Рвовић
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10. тРГОВиШтЕ
У сусрет инвеститорима
Општина Трговиште купила 

је производне капацитете ДППП 
„Пчиња“ у стечају, у Трговишту 
и Доњој Трници, и ставила их на 
располагање потенцијалним ин-
веститорима за покретање произ-
водње.

11. ОџАЦи
инфраструктура у радној 
зони
Расписан је конкурс за сти-

пендирање студената заврш-
них година студија. У Богојеву 
је основан Пчеларски витешки 
ред. Швајцарска Влада помаже 
реформу система обрачунавања 
пореза на имовину у нашој Опш-
тини. Председница Општине Ла-
тинка Васиљковић обишла је ра-
дове на изградњи фекалне кана-
лизације у радној зони. Општин-
ски штаб за ванредне ситуације 
добио је ватрогасно возило на 
коришћење. Други пут је органи-
зовано пливање за Часни богоја-
вљенски крст. Најмлађи Дероњ-
чани прославили су Светог Саву 
у новом вртићу. Поводом Светог 
Саве, у школи у Бачком Грачацу 
отворена је нова котларница на 
гас.     

12. МАЛО ЦРНићЕ
Улагање у пољопривреду
Остварујући предизборна 

обећања у циљу побољшања 
и унапређења пољопривредне 
производње на подручју Општи-
не Мало Црниће, сточарима су 
подељене високо стеоне јуни-
це сименталске расе, увезене из 
Аустрије, за побољшање расног 
састава и повећање шталског 
просека производње млека. Ор-

ганизована је трибина како би се 
чуло мишљење пољопривредника 
у циљу доношења мера подршке 
пољопривредним газдинствима 
и руралном развоју Општине за 
2018. годину.

15. МАЛи зВОРНик
Дружење са грађанима
Локална власт обезбедила је 

средства за асфалтирање локал-
них путева. Активисти ОО СНС 
Мали Зворник поставили су више 
штандова на којима су, заједно са 
председником Општине и одбор-
ницима, грађанима делили стра-
начки материјал, представљали 
резултате рада у 2017. и планове 
за 2018. годину.

16. НЕГОтиН
Ново општинско руководство
На конститутивној седници СО 

Неготин верификовани су манда-
ти 45 одборника новог сазива. За 
председника Општине изабран је 
Владимир Величковић, а за заме-
ника Мерлина Селенић са листе 
„Александар Вучић-Српска на-
предна странка-Социјалистичка 
партија Србије-Ивица Дачић“. 
Захваливши се на указаној подр-
шци, председник Величковић наја-
вио је реализацију пројеката који 
ће утицати на побољшање квали-
тета живота грађана - асфалти-
рање улица, санацију објекта на 
градском базену, реконструкцију 
деонице пута од Неготина ка Зајe-
чару...

17. љУБОВиЈА
Бесплатни правни савети
Активисти ОО СНС, заједно са 

повереником Миланом Јовано-
вићем, разговарали су са грађани-
ма и делили страначки материјал. 

МО Црнча, осми пут за редом, 
организовао је доделу нового-
дишњих пакетића поводом Српске 
Нове године. ОО СНС организује 
пружање бесплатних правних са-
вета свим заинтересованим грађа-
нима.

19. кОВиН
завршено опремање 
радне зоне
Чланице Актива жена Прве МЗ, 

осму годину за редом, организију 
ломљење велике Божићне чесни-
це на централном градском тргу, 
којем присуствује и председница 
Општине Сања Петровић. Унија 
жена ОО СНС Ковин обележила је 
школску славу Светог Саву тради-
ционалном поделом переца у свим 
насељеним местима. Завршена је 
друга фаза изградње кишне кана-
лизације у радној зони Блок 116 у 
Ковину, финансирана средствима 
Управе за капитална улагања АП 
Војводине. У овој радној зони са-
ниране су и саобраћајнице. Редов-
но се одржавају састанци ОО, као 
и састанци МО у свим насељеним 
местима.

20. ЛАпОВО
Обнова путева
Крајем 2017. године, Општина 

Лапово спровела је још једну ета-
пу асфалтирања улица - асфалт 
је урађен у три улице, у укупној 
дужини од 1.071 метара. Пре тога, 
асфалтирано је осам улица и ре-
конструисана су два надвожњака. 
Такође, у буџету Општине Лапо-
во за 2018. годину испланирано 
је још четири милиона динара за 
даља асфалтирања. На санирање 
пољских путева потрошено је око 
три милиона динара у 2017. годи-
ни.

22. НОВи пАзАР
традиционалне 
манифестације
Одржани су традиционални 

Божићни концерт и Светосавка 
академија. Пресецањем славског 
колача, дан Светог Саве просла-
вљен је и у његовом родном селу 
Мишчићима, надомак Новог Па-
зара. У оквиру акције „Помози 
комшији“, представници ГО Нови 
Пазар још једном су посетили 
Семру Куртановић (13) која болује 
од тешке болести и породици уру-
чили новчану помоћ. У потпуности 
је саниран пут Дежева - Скуково. 
Од снега је очишћен путни правац 

Крушевачки мост –Беланска - Гру-
бетиће, који је био непроходан, 
као и сеоски путеви до школа.

24. НОВА ЦРњА
Брига о јавном здрављу
Чланице Савета за здравље 

Општине Нова Црња присуство-
вале су у Зрењанину стратешком 
планирању јавног здравља на 
локалном нивоу, у организацији 
СКГО, у сарадњи са Министар-
ством здравља и мрежом Инсти-
тута и Завода за јавно здравље. У 
Српској Црњи одржана је свечана 
седница Савета МЗ, као и турнир 
у малом фудбалу. Општину Нова 

Црња посетио је Давид Макевић, 
директор Канцеларије за односе 
са амбасадама ЕУ и Игор Карада-
ревић, директор манифестације 
„Србија у ритму Европе“. Одлуком 
Комисије за доделу средстава уд-
ружењима и организацијама ци-
вилног друштва, Културном клубу 
„Отаџбина“ одобрена су средства 
за друго издање листа „Отаџби-
на“, у којем је највише простора 
посвећено женама.

 

27. БОљЕВАЦ
Реконструкција зграде 
културно-образовног центра
Зграда Културно-образовног 

центра у Бољевцу, први пут 
након отварања 1974. године, 
темељно је реконструисана. 
Обнова је урађена у оквиру 
пројекта прекограничне са-
радње „Основа за бољу будућ-
ност младих“ између општина 
Бољевац и Кула у Бугарској, а 
локална самоуправа је сопстве-
ним средствима предфинан-
сирала овај значајан пројекат. 
Бољевчани су добили савреме-
ну салу за пројекције филмова, 
позоришне представе и друге 
садржаје, а млади простор за 
едукацију, радионице и друге 
активности.

9. СВиЛАЈНАЦ

Нове страначке просторије
У присуству великог броја чланова и симпатизера 

Странке, представника коалиционих партнера и Вла-
димира Орлића, члана Председништва СНС, свечано 
су отворене нове страначке просторије у Карађорђевој 
улици. На састанку Савета за пољопривреду закључе-
но је да је потребно да се помогне пољопривредницима 
приликом конкурисања за субвенције ИПАРД програма.

СНС ПАНОРАМА БРИГА О ГРАЂАНИМА

13. кРАљЕВО
помоћ за Милицу Симић

У жељи да помогну Милици Симић (19), ученици четвртог разре-
да Пољопривредно-хемијске школе „Др Ђорђе Радић“, која живи са 
мајком у тешким условима, у петнаестак квадрата недовршене куће 
у Жичи, РТС и МЗ Жича покренули су акцију којој су се придружили 
Савет за популацију бригу о деци, породици и социјална питања, Са-
вет за омладину и МО Зеленгора 1. Организован је хуманитарни кон-
церт и целокупан приход од улазница намењен је за помоћ Милици. 
МЗ Драгосињци организовала је, поводом Божићних празника, кул-
турно-уметнички програм и поделу пакетића за око 40 малишана из 
овог села, а акцији су се придружили активисти Савета за популацију, 
бригу о деци и породици и социјална питања ГО СНС Краљево.

21. ЛЕСкОВАЦ
Обнова улица, изградња паркинга

ГО СНС Лесковац организовао 
је поделу 5.900 пакетића за ма-
лишане предшколског узраста у 
свим МЗ. У оквиру сарадње ГО 
СНС и Службе за трансфузију 

крви Опште болнице организо-
вана је акција добровољног да-
вања крви којој се одазвало 80 
давалаца. Представници Са-
вета за друштвене делатности 
посетили су Јелену Митић, са-
мохрану мајку четворо деце, 
и уручили јој средства за хи-
гијену, џакове брашна, новчану 
помоћ и пакетиће за малишане. 
Потпредседница Владе и ми-
нистарка Зорана Михајловић, 
заједно са градоначелником Го-
раном Цветановићем, обишла је 
обилазницу око Лесковца и раз-
говарала са грађанима. Укупно 
су 823 пољопривредника до-
била субвенције за 2017. годи-
ну, за шта је издвојено око 18 
милиона динара. Приводе се 
крају радови у Светоилијској 
улици, као и реконструкција 
пута од Мирошевца ка Славује-

вцу. Завршена је изградња пар-
кинг простора унутар стамбеног 
блока између Булевара осло-
бођења и Улице Моше Пијаде у 
Лесковцу.

25. кУЛА
Нови Спортско-рекреативни центар
Чланови МО Крушчић и МО 

Руски Крстур прикупили су 
средства за куповину дуваљ-
ке за лишће, уз помоћ које ће 
се одржавати школски парк. 
Председник Општине Перица 
Видекањић наложио је хит-
но уклањање графита са куће 
власника албанске национал-
ности, који су одмах прекре-
чени. Према речима Велибора 
Милојичића, председника СО 
Кула, локална самоуправа и 
грађани најоштрије осуђују 
исписивање графита мржње 
на кући у Црвенки, јер су овак-
ве ствари недопустиве било 
где, поготово у нашој мулти-
етничкој средини. Општина 
Кула купила је на јавној ли-
цитацији фудбалски стадион 
„Милан Средановић” са пра-
тећом инфраструктуром, ради 
унапређења спорта и спортских 

активности, стварања услова за 
спортске манифестације, ли-
гашка такмичења... Општина 
креће у изградњу СРЦ на ва-
шаришту, а стадион ће бити у 
склопу новоизграђеног спорт-
ског комплекса. Општина је ове 
године наградила 133 ученика 
основних и средњих школа који 
су постигли најбоље резултате 
на најважнијим такмичењима.

26. ВРњАчкА БАњА
Реконструкција Дома здравља
После 30 година, започета је комплетна реконструкција Дома 

здравља „Др Никола Џамић“, где се ради замена столарије, нова 
термоизолована фасада, поставља се нова расвета и климати-
зација, као и нова водоводна, канализациона и противпожарна 
мрежа.

14. кРУШЕВАЦ
помоћ 
комшијама
ГО СНС Крушевац, поводом 

празника, припремио је и по-
делио више од 200 пакетића 
за малишане. Омладина ГО је 
традиционално, као и сваке 
године на Бадњи дан, орга-
низовала поделу бадњака су-
грађанима на Тргу косовских 
јунака. Уношењем бадњака и 
доласком положајника, обе-
лежен је најрадоснији праз-
ник у просторијама ГО СНС 
Крушевац. Чланови Савета 
за спорт посетили су младу 
пливачицу Невену Одовић, 
бившу државну репрезента-
тивку, и уручили јој нового-
дишњи поклон. Чланови овог 
Савета настављају са акцијом 
„Помозимо комшији“, нај-
чешће у виду припрема ог-
рева суграђанима који нису у 
стању сами да га припреме.

18. ВЛАДичиН ХАН
Асфалтирање улица
Након завршетка припремних радова, ас-

фалтирана је улица у насељу Чарабак, у МЗ 
Прекодолце. Радове је финансирала компанија 
„Интеграл“, захваљујући изузетно доброј са-
радњи са Општином 
Владичин Хан. Ова 
компанија ће дони-
рати асфалтирање 
још две улице у МЗ 
Житорађе.

23. пЛАНДиШтЕ
подстицај за студенте
У организацији ОО СНС Пландиште и 

Савета за економију, одржан је семинар 
„ИПАРД за почетнике“, у организацији 
удружења „Село плус“ и консултантске 
куће „АЦДЕ“. Поводом школске славе 
Светог Саве, чланови ОО, МО Велики Гај 
и МО Купиник обезбедили су пакетиће за 
све ђаке у овим местима. МО Маргита ор-
ганизовао је традицонални светосавски 
бал у овом месту. Велики број чланова 
ОО СНС Пландиште одазвао се акцији 
добровољног давања крви. Општина је 

определила по 50.000 динара као под-
стицај студентима прве године факул-
тета. Делегација Општине учествова-
ла је на форумима у Румунији поводом 

конкурса за пројекте прекограничне са-
радње. У склoпу комплетног реновирања 
зграде Дома здраља, расписана је јавна 
набавка за котларницу.

Владимир Орлић у посети ОО СНС Свилајнац

Горан Цветановић и Зорана Михајловић
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29. кОВАчиЦА
капитални радови
Општина Ковачица обезбедила 

је средства за новорођене бебе 
у износу од пет милиона динара. 
Завршена је реконструкција цен-
тра Црепаје, парка и еко чесме. У 
плану је асфалтирање пута према 
Глогоњу, решавање проблема са 
депонијом, псима луталицама, 
реконструкција трибина фудбал-
ског клуба... Општини Ковачица 
додељено је 30 милиона из ре-
публичког буџета. У Дебељачи је 
асфалтирано шест улица, у Кова-
чици су завршени трг и паркинзи, 
завршава се фабрика воде, а запо-
чиње реконструкција водоводне 
мреже. У Уздину је осветљен трг, 
у Падини је завршена прва фаза 
Дома културе, у Самошу је после 
20 година асфалтирана прва ули-
ца, у Идвору је урађена прва фаза 
изградње постројења за пијаћу 
воду. У Путникову крећу радови 
на Дому културе, а у Падини и 
Ковачици санација фискултурних 
сала у основним школама и гим-
назији.

30. кУчЕВО
Едукација за будуће 
предузетнике
У ОШ „Вељко Дугошевић“ у Ту-

рији адаптирана је фискултурна 
сала и набављене су нове справе 
и реквизити, средствима по осно-
ву одлагања кривичног гоњења. 
Након више од три деценије, Цен-
тар за културу добија централ-
но грејање и Галерију савремене 
уметности. Одржана је едукација 
у оквиру пројекта „Буди храбар, 
отпочни сопствени бизнис“ који, 
уз подршку Развојне агенције 
Србије, реализује Агро кластер 
Хомоља. Председник Општине 
Новица Јаношевић и директорка 
Центра за социјални рад Слађана 
Марановић-Николић потписали 
су уговор са Комесаријатом за из-
беглице и миграције и Јединицом 
за управљање пројектима у јавном 
сектору у вези са израдом технич-

ке документације за изградњу ста-
нова за избеглице. Дом здравља 
организовао је прву овогодишњу 
акцију бесплатних ултразвучних 
прегледа абдомена. Црвени крст, 
у сарадњи са Заводом за транс-
фузију крви, организовао је акцију 
добровољног давања крви.

31. ШАБАЦ
Мештани Букора добијају пут
Министарка Зорана Михајловић 

посетила је село Букор, на позив 
народних посланика из Шапца, 

др Бобана Бирманчевића и Блаже 
Кнежевића, и на захтев МЗ Доњи 
Шор. Том приликом, обишла је пут 
дуг 4,5 километара који мештани 
Букора чекају да локална власт за-
врши од 2012. године. Министар-
ка је најавила да ће Путеви Србије 
завршити изградњу и олакшати 
живот мештанима Букора, Криваје 
и других села.

33. ШиД
Адаптирана сала у 
културно-образовном центру
Председник Општине Пред-

раг Вуковић обишао је радове на 
адаптацији сале у Културно-об-
разовном центру у Шиду. Одржан 
је традиционални новогодишњи 
пријем за одборнике, привредни-
ке, директоре јавних предузећа, 

установа, школа... Нашу Општину 
посетила је министарка Славица 
Ђукић Дејановић, представила 
мере популационе политике и 
позвала све да се укључе у овај 
пројекат. Одржана је едукација на 
тему увођења друштвено корис-
ног рада, отварања Канцеларије 
за смањење сиромаштва и пру-
жања подршке социјално угроже-
ном становништву. Председник 
Вуковић уручио је најбољим сту-
дентима уговоре о стипендирању. 
На Светосавској академији уруче-

не су повеље ученицима и наста-
вницима. Председник Владе АП 
Војводине, Игор Мировић, уручио 
је председнику Вуковићу уговор о 
додели средстава за прву фазу ин-
фраструктурног опремања Радне 
зоне 8 у КО Адашевци. Чланови 
МО Ердевик, у сарадњи са Кристи-
ном Драгишић из удружења „Ка-
ритас“, поделили су гардеробу и 
пакетиће за децу из социјално уг-
рожених породица. Чланови МО 2 
очистили су канал за одвод атмос-
ферских вода. Активисти МО Ада-
шевци уредили су простор испред 
ОШ „Вук Караџић“. Чланови МО 
3 делили су „СНС Информатор“ и 
дружили се са грађанима. Чланице 
Уније жена обележиле су Европс-
ку недељу превенције рака грлића 
материце и Светски дан борбе 
против дуванског дима.

34. љиГ
Светосавски пакетићи
Са циљем развоја, безбедности 

саобраћаја и бољег функциони-
сања наше Полицијске станице, 
набављени су рачунари и одела 
за мотоциклисте, и то из средста-
ва опредељених од наплаћених 
казни. Општина Љиг три године 
уназад издваја средства из буџе-
та за куповину пакетића, поводом 
школске славе Светог Саве, за све 
ученике од првог до четвртог раз-
реда и за сву децу у вртићима. У 
кабинету председника Општине 
Драгана Лазаревића организован 
је пријем за председнике свих мес-
них заједница, који су преузели 
пакетиће како би их поделили по 
школама у својим местима.

35. ћићЕВАЦ
Дружење са члановима
ОО СНС Ћићевац окупио је чла-

нове и симпатизере наше Странке 
на скромном коктелу у знак зах-
валности на досадашњој подр-
шци и сарадњи. Овом приликом, 
подељени су календари и органи-
зована је новогодишња лутрија. 
Активисти ОО дружили су се са 
мештанима наше Општине, дели-
ли бадњак и „СНС Информатор“.

36. ЛАЈкОВАЦ
Награде за најбоље 
спортисте
ОО СНС Лајковац наставио 

је рад у новим просторијама у 
Улици краља Петра Првог. Ор-
ганизовали смо традиционални 
новогодишњи коктел за чланове 
и симпатизере СНС, којем је при-
суствовао и председник ИО СНС 
Дарко Глишић. Општина Лајковац 
била је покровитељ завршног дана 
Новогодишњег турнира у малом 
фудбалу и доделе награда нај-
бољим спортистима и клубовима. 
Дом здравља организовао је бес-
платне опште и гинеколошке пре-
гледе за све грађане, без обзира 
да ли имају оверену здравствену 
књижицу.

38. кАњижА
пакетићи за најмлађе
Чланови ОО СНС Кањижа раз-

говарали су са грађанима, делили 
СНС „Информатор“ и пакетиће за 
најмлађе суграђане.

39. ЛОзНиЦА
посета зоране Михајловић
Посета потпредседнице Владе 

и министарке Зоране Михајловић 
Лозници наставак је активности 
започетих током септембарске 
посете председника Алексан-
дра Вучића, када је представљен 
програм убрзаног развоја којим 
треба, пре свега, да се заустави 
демографско пражњење овог дела 
Србије. Министарка је присуство-
вала постављању табле с именом 
улице познатог лозничког нови-
нара Божидара Кићовића, чиме 
је започело именовање 677 улица 
у граду, у оквиру пројекта адрес-
ног регистра. Михајловић је имала 
радни састанак са челницима гра-
дова и општина Мачванског уп-
равног округа, а потом је уручила 
решења о озакоњеним објектима 
Предрагу Цветиновићу и Милу-
тину Ђуричићу. Чланови Савета 
за популацију и бригу о деци по-
сетили су Добривоја и Цвету До-
бросављевић из Цикота и уручили 
им пакете са храном и средствима 
за личну хигијену, а несебичну 
помоћ пружио је и председник 
МЗ Драгић Терзић. Одржан је са-
станак Мачванског округа СНС на 

којем је исказана снажна подршка 
страначком руководству.

41. пЕћиНЦи
жељко трбовић нови 
председник Општине
На конститутивној седници СО 

Пећинци, за новог председника 
Општине изабран је мр Жељко Тр-
бовић, који је од 2012. године оба-
вљао дужност начелника општин-

ске управе. Захваљујући се на ука-
заном поверењу, Трбовић је рекао 
да је за њега избор велика част, али 
и обавеза да се брине о добробити 
20.000 грађана. „Започели смо 34 
инфраструктурна пројекта у свих 
15 насеља, махом на реновирању 
школских објеката, вртића и амбу-
ланти, а очекујем да ћемо започе-

ти и неколико већих, капиталних 
пројеката. Пред нама је велики по-
сао“, истакао је Трбовић.

43. НОВи БЕчЕЈ
почиње градња 
постројења за воду
Управа за капитална улагања 

АП Војводине одобрила је Општи-
ни Нови Бечеј 115 милиона динара 
за прву фазу изградње постројења 

за воду за пиће. Председник Вла-
де АПВ, Игор Мировић, изнео је 
и планове за дворац Хертеленди 
у Бочару, који ће Покрајина об-
новити и који ће бити коришћен 
за вишедневни боравак деце из 
целе Војводине. Захваљујући ак-
цији „Чепом до осмеха“, Мина 
Филиповић је двадесето дете у 

Србији којој је обезбеђено пома-
галo. У току је подношење захтева 
за ИПАРД подстицаје за куповину 
нових трактора, а локална самоу-
права организовала је презента-
цију за пољопривреднике. ЈП „Ко-
муналац“ купио је нови мини багер 
са гусеницама, а захваљујући ИПА 
пројекту прекограничне сарадње 
са мађарском Општином Баја, 
стиже и велики багер. У оквиру 
Интеррег-ИПА програма, Новом 

Бечеју одобрени су пројкети сана-
ције насипа на Љутову и рехаби-
литације Специјалног резервата 
природе „Слано Копово“. Нова ау-
тобуска стајалишта постављају се 
у улицама Иве Лоле Рибара у Но-
вом Бечеју, Маршала Тита у Новом 
Милошеву и на Тргу ослобођења у 
Куману.
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СНС ПАНОРАМА БРИГА О ГРАЂАНИМА

28. НОВи САД

Одећа и обућа за 
угрожене малишане 37. АРАНЂЕЛОВАЦ

Нова трафо-станицаГО СНС Нови Сад издао је први број „Новосад-
ског информатора“ који су сви МО делили  су-
грађанима. МО Футог организовао је концерт 
руских музичара Александра Лукашевића и Ана-
толиј Рецкина и доделу пакетића за најмлађе. 
Активисти МО Јаша Томић прикупљали су одећу 
и обућу за Дечије село у Сремској Каменици, Цр-
вени крст и децу у свратишту. У организацији МО 
Центар 1 одржана је креативна радионица и дру-
жење у просторијама МЗ Стари град. Активисти 
МО Адице 2 посетили су децу у свратишту и пок-
лонили им пакетиће, гардеробу, играчке и сред-
ства за личну хигијену, а за најстарије суграђане 
организовали су дружење. Чланови МО Житни 

трг 1, у оквиру акције „Помози комшији“, помо-
гли су социјално угрожену суграђанку. Чланови 
Савета МЗ Сремска Каменица организовали су 
пливање за Часни крст на Дунаву.

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић 
обишао је радове на изградњи Музичко-ба-
летске школе са концертном двораном. У ОШ 
„Прва војвођанска бригада“ обишао је санирани 
терен у дворишту и фискултурну салу у којој су 
обновљени под и трибине. Обележена је 76. го-
дишњица Новосадске рације. Градоначелник 
Вучевић посетио je и ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
у Новим Лединцима, где је изграђена нова фис-
културна сала са трибинама.

Милорад Грчић, директор ЕПС-а, са Боја-
ном Радовићем, председником Општине 
Аранђеловац, озваничио је почетак радова 
на новој трафо-станици, првој од 1959. го-
дине. Изградњом нове трафо-станице биће 
решен проблем напајања струјом у наред-
них 50 година, а омогућиће се и повећање 
обима производње привредницима и отва-
рање нових радних места. Председник Ра-
довић и његов заменик Милан Јаћимовић 

обишли су сеоске 
школе и поделили 
пакетиће деци са 
посебним потре-
бама из ОШ „Ми-
лош Обреновић“. 
Одржана је традиционална Светосавска 
свита. Листа„Александар Вучић - Зато што 
волимо Аранђеловац - Српска напредна 
странка“ прва је предала потписе за ло-

калне изборе. Одржан је концерт поводом 
прославе православне Нове година на град-
ском тргу, а традиционална прослава при-
ређена је и у МЗ Прогореоци и Даросава.

32. ДиМитРОВГРАД
Стипендије за студенте
На источном краку Коридора 10, на деоници Ниш - Димитров-

град, од 1. јанура почела је да се наплаћује путарина на наплатној 
станици код Жељуше. Почетком јануара потписани су уговори о 
додели општинских стипендија за 31-ог студента. Отворен је тен-
дер за реконструкцију моста у Пастеровој улици, који ће имати још 
једну траку и пешачки прелаз, а очекује се да ће комплетна рекон-
струкција бити завршена у мају. Канцеларија за управљање јавним 
улагањима финансира и реконструкцију Основне школе, Дома за 
старе, Гимназије и Стационара. Настављени су радови на изградњи 
петље Димитровград запад код Белеша, која повезује новоизграђе-
ни ауто-пут са Улицом Георги Димитрова код Радне зоне Белеш, а 
која би могла бити завршена до лета.

40. НиШ
Брига о младима
Савет за науку и технологију и Унија младих ГО СНС Ниш орга-

низовали су заједнички састанак чији циљ је био да студенти из-
ложе члановима Савета за науку и технологију, који су већином 
наставници и сарадници високошколских установа, проблеме 
студирања и да заједнички анализирају Закон о високом обра-
зовању. Повереник ГО СНС Ниш Звездан Миловановић, секретар 
Александра Божанић и члан проф. др Мишко Живић посетили су 
Сигурну кућу и уручили поклоне штићеницима поводом Нове 
године по jулијанском календару. Повереници Уније младих 
и Савета за популацију, бригу о деци и социјална питања, Вук 
Ставрић и Јелена Жарић Ковачевић, организовали су округли сто 
„Улога младих у креирању и вођењу социјалне политике“.

42. СОМБОР
пакетићи за 
болесну децу

Сомбор је био домаћин 
међународног Купа нација 
у боксу за жене, на којем 
се такмичило више од 220 
девојака из 28 земаља. За-
меник градоначелнице, Ан-
тонио Ратковић, уручио је 
уговоре о стипендирању 25-
оро најбољих студената, а 
посетио је и Дечије одељење 
Опште болнице и уручио но-
вогодишње пакетиће.

44. ВЛАДиМиРЦи
Реновирање Дома 
културе у Месарцима
И ове године организовано је традицио-

нално паљење бадњака испред Меховљан-
ске цркве и подела пакетића. У сарадњи са 
предузећем ЈКП „Извор“, сви ученици осмог 
разреда учествовали су у еколошкој актив-
ности. Уз добру организацију мештана и ве-
лику помоћ локалне самоуправе,завршава 
се реновирање Дома културе у Месарцима. У 
Белотићу је пуштена у рад нова трафо-стани-
ца, а у току су радови на уређењу и копању 
канала са обе стране пута.

Градоначелник Милош Вучевић са суграђанима

Стипендије за најбоље студенте
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На локланим избори-
ма 25. марта 2018. 
године, грађани 

Смедеревске Паланке би-
раће људе који ће бити 
задужени за управљање 

Општином у наредне че-
тири године, односно оп-
ределиће се за тим који ће 
им омогућити просперитет, 
бољу инфрастуктуру, ре-
шавање нагомиланих ко-

муналних проблема, више 
радних места и нормалан 
живот.   

Дипломирани електро-
инжењер Петар Милић, 
носилац одборничке ли-

Град је шест месеци био у мраку због неплаћених рачуна
после владавине ДС-а, у блокади су општински рачун, 
рачуни свих јавних предузећа, свих школа, свих 
предшколских установа и свих месних заједница
кена за једно вече државним парама платио 343 пива у кафићу

СМЕДЕРЕВСкА пАЛАНкА

пЕтАР МиЛић, 
носилац одборничке листе 
„Александар Вучић – зато што 
волимо Смедеревску паланку – 
Српска напредна странка”

25. март

кЕНА НАпРАВиО ДУГ ОД 
3 МиЛиЈАРДЕ ДиНАРА

Horizontalna kompozicija broja i naziva liste

Vertikalne kompozicije broja i naziva liste

Grafički Elementi 
Kampanje

сте број један „Александар 
Вучић - Зато што волимо 
Смедеревску Паланку - 
Српска напредна стран-
ка“, за „СНС Информатор“ 
каже да су Демократска 
странка и некадашњи 
председник Општине Ра-
дослав Милојичић Кена, 
током година бахате вла-
давине, буквално девасти-
рали Смедеревску Паланку 
и опустошили општински 
буџет.   

каква је била ситуација 
у општинским финан-
сијама када је СНС пре-
узела одговорност за 
управљање Смедерев-
ском паланком?
- Затекли смо општински 

рачун који је био у блокади 
због презадужености, као 
што су у блокади били и ра-

чуни свих локланих јавних 
предузећа, свих школа на 
територији општине, свих 
предшколских установа и 
свих месних заједница. За-
текли смо огроман дуг због 
неплаћене уличне расвете, 
због чега је град шест ме-
сеци био у мраку, али и не-
исплаћене плате и обавезе 
према порезима и допри-
носима.

колико је износио дуг 
Општине, а колики је 

годишњи општински 
буџет?
- Према извештају Др-

жавне ревизорске инсти-
туције, закључно са јуном 
2016. године, задуженост 
Општине Смедеревска Па-
ланка износила је преко 
три годишња буџета, од-
носно више од три милијар-
де динара. Иначе, годишњи 
буџет Општине износи око 
850.000.000 динара.

Шта бисте издвојили 
као највеће манипула-
ције народним парама 
од стране Демократске 
странке и Радослава 
Милојичића кене?
- Много је таквих скан-

далозних примера недо-
маћинског и пљачкашког 
односа према општин-
ској каси. Могу да наве-
дем оснивање 19 јавних 
предузећа и установа 
искључиво ради прања 
новца, затим противзако-
нито отуђење Дома Војс-
ке (што је буџету нанело 
штету од  око 16 милиона 
динара), као и плаћање 
из буџета у више наврата 
истих објеката. Ту је, за-
тим, ненаменско трошење 
средстава из кредита која 

су била намењена за ре-
шавање проблема водос-
набдевања (120 милиона 
динара), прање пара пре-
ко спортских удружења, 
неуспеле приватизације 
предузећа која су већином 
у стечају, огромни износи 
кафанских рачуна које су 
плаћали грађани...

како грађани Смеде-
ревске паланке реагују 
на то што је Милојичић 
у локалном кафићу, 

за једно вече, држав-
ним парама платио 343 
пива, а за два месеца 
потрошио чак 454.710 
динара, док је на гори-
во потрошио више од 
5.000.000 динара на-
родних пара?
- Наведени примери само 

су део нерегуларног тро-
шења новца из општин-
ске касе којих, иначе, има 
безброј. Огорченост је ге-
нерално опште осећање 
грађана, поготово што је 
оваква ситуација трајала 
више од 10 година.  

Са каквим плановима 
СНС излази пред грађа-
не? На чему ће се нај-
више радити у будућ-
ности?
- Најважније је успоста-

вити ред у финансијама. 
Ово подразумева исплате 
свих неисплаћених обаве-
за које оптерећују буџет, 
чиме би се, после више од 
осам година, најзад деб-
локирао рачун Општине и 
омогућило нормално по-
словање. Ту је и озбиљан 
задатак санације и из-
градње уништене инфра-
структуре - водовода, са-
обраћајница и јавних обје-
ката, у које се деценијама 
није улагало.

Шта је најпотребније 
грађанима Смедеревс-
ке паланке?
- Потребно је, пре све-

га, стабилно водосна-
бдевање, јер град више 
од 10 година има сталне 
рестрикције. Потребно је 
и отварање нових радних 
места и довођење инвес-
титора, посебно због тога 
што су неуспеле прива-
тизације довеле до тога 
да, са 18.000 радних мес-
та у 2005. години, дође-
мо данас на свега 8.000 
радних места на терито-
рији целе Општине. Ва-
жно је и успостављање 
рада општинских служби, 
које ће радити у интере-
су грађана Смедеревске 
Паланке, као и улагање 
у инфраструктуру у свим 
облицима.

Комплетан Градски одбор 
Нове Србије приступио је 

Српској напредној странци, а 
досадашњи председник Град-
ског одбора Нове Србије, Бо-
бан Перишић, изјавио је да је 
одлука донета једногласно и 
да ова странка још од 2009. 
године подржава СНС, као и 
да су подржали кандидатуру 
Александра Вучића на пред-
седничким изборима, супро-
тно одлуци централе.

„Градски одбор Нове Србије 
са СНС-ом води доследну по-
литику већ девет година, за 
разлику од централе стран-
ке, чија политика се посебно 
последњих месеци значајно 
променила. Ми у Ужицу нисмо 
спремни да подржимо канди-
датуру Александра Шапића, 
Драгана Ђиласа или Вука Је-
ремића, јер они симболизују 
оно против чега смо се ми бо-
рили“, рекао је Перишић нови-
нарима.

Он је додао да је једино 
политика СНС и Александра 
Вучића гарант да ће бити ис-
пуњени крупни инфраструк-
турни пројекти у ужичком 
крају, попут ауто-пута, рекон-

струкције аеродрома Поникве, 
изградње обилазнице и туне-
ла испод Кадињаче.

Председник Извршног од-
бора СНС, Дарко Глишић, чес-
титао је бившим члановима 
Нове Србије пријем у СНС, а 
Велимиру Илићу је поручио 
да може да настави са својом 
политиком, која га је довела 
дотле да странку готово да 
више нема ни у Чачку.

„Како је Велимир Илић ос-
тао без странке и у Ужицу, 
може сада на миру да настави 
да подржава Шапића, Ђиласа 
и остале, као и да мрзи Алек-
сандра Вучића, јер је то једи-
на политика коју у последњих 
годину, две заступа“, рекао је 
Глишић, и поручио:

„Показаћемо да грађани 
треба да гласају за политику 
и резултате, а не за 10 или 20 
евра, колико им нуди Милан 
Стаматовић из Чајетине, по-
кушавајући да за те паре купе 
четири године њиховог живо-
та. А нема Севојно њива које 
може да прода за милион евра 
као Чајетина на Златибору, па 
да од тога могу сви да живе“, 
поручио је Глишић.

Цео Градски одбор Нове 
Србије прешао у СНС

ВЕСТИ
признање за рад на 

унапређењу положаја жена
Посланица у Скупштини АП 

Војводине, Стоjанка Лекић, 
добила је значајно покрајин-
ско признање за активизам у 
формирању Женске парла-
ментарне мреже у Скупштини 
АП Воjводине и активности на 
оснаживању жена, које јој је 
уручио Игор Мировић, пред-
седник Владе АПВ.

Признање је резултат ње-
ног учествовања у броjним 
кампањама из области рав-
ноправности полова и поли-
тичког активизма жена, спре-
чавања насиља у породици, 
положаја жена у процесу ев-
ропских интеграциjа... Стојанка 
Лекић сарађивала је са парла-
ментаркама широм Европе, а 

на позив Глобалне мреже жен-
ских мировних организација, 
недавно је учествовала и на 
Конференцији о локализацији 
Резолуције 1325  „Жене, мир и 
безбедност“ у непалском граду 
Катхамандуу.

Игор Мировић и Стојанка Лекић



ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

МиЛАН ЛУчић, 
једини Србин који је освојио 
хокејашки Стенли куп 
Канаде, подржао је листу 
„Александар Вучић - Зато 
што волимо Београд!“

Видим да је 
Србија на 

правом путу

Српске горе лист, млади и та-
лентовани играч хокеја и освајач 
најпрестижнијих хокејашких трофеја 
у Канади, Милан Лучић, подржао је 
листу „Александар Вучић - Зато што 
волимо Београд!“ на изборима за 
Скупштину Града Београда.

Лучић је одлучио да пружи подрш-
ку јер, како каже, примећује да се у 
Београду много више ради и гради, 
да се српска престоница мења и да 
постаје центар региона.

„Београд и Србија иду у бољу бу-
дућност и видим да су на правом 
путу. Живим у Канади, али се редов-
но чујем са породицом и пријатељи-
ма који су у Београду, са братом и 
његовом супругом, са ујаком, и они 
ми кажу колико се Београд проме-
нио, да се ради и гради, да има више 
туриста, да је постао прави светски 
град. Кажу ми да све иде на боље. 
Срећан сам због тога и видим да је 
Србија на добром путу са председ-
ником Александром Вучићем, и зато 
сам решио да подржим листу „Алек-
сандар Вучић - Зато што волимо Бео-
град!“, каже Лучић.

Кандидати за одборнике листе „Алек-
сандар Вучић - Зато што волимо Београд!“ 
и активисти Српске напредне странке 
свакодневно су разговарали са Београђа-
нима на улицама, пијацама, трговима, и 
бележили њихове идеје и предлоге за 
унапређење живота у главном граду. 
Подршку листи кандидата за одборнике 
у Скупштини Града Београда пружило је 
више од хиљаду најугледнијих суграђана, 
академика, професора, лекара, спортиста, 

глумаца, као и 
сам Александар 
Вучић, председ-
ник СНС, који је, 
заједно са канди-
датима, говорио 
на митинзима 
који су организо-
вани у разним де-
ловима Београда.

ПОДРШКА ЛИСТИ „АЛЕКСАНДАР ВУчИЋ 
- ЗАТО ШТО ВОЛИМО БЕОГРАД!”
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46. пРОкУпљЕ
Асфалтирање и 
атарски путеви
Завршена је реконструкција 

пута и моста у селу Горња Бејаш-
ница. У оквиру уређења сеоских 
путева, завршени су радови на 
путу од Ђуревца према сеоском 
гробљу и пут у селу Вича. Нови 
атарски путеви направљени су од 
Горње Кординце према Југовцу и 
од Дреновца до Бресничића. Како 
би се спречило изливање Трна-
вачке реке, урађен је потпорни 
зид и очишћено је речно корито 
ове и још две локалне реке. От-
ворен је нови објекат ПУ „Невен“, 
асфалтирана је Моравска улица 
и урађена је друга фаза радова 
на санацији платоа, степеница и 
потпорног зида испред Дома кул-
туре. Завршено је асфалтирање 
Видовданске, Мишарске, Божурс-
ке и Француске улице.

47. СОкОБАњА
посета министра просвете
Председник ОО СНС Сокобања, 

Владимир Миловановић, и члано-
ви ОО присуствовали су сечењу  и 
паљењу бадњака. Министар Мла-
ден Шарчевић посетио је Општи-
ну  Сокобања,  ОШ „Митрополит 
Михајло“ и СШ „Бранислав Ну-
шић“. Ово је прва званична посета 

једног министра просвете за 183 
године постојања  школа у Соко-
бањи, а повод је био реконструк-
ција школске зграде коју је финан-
сирала Канцеларија за управљање 
јавним улагањима Владе РС.

49. СРБОБРАН
помоћ породицама на киМ
Општина Србобран и при-

вредници придружили су се ак-
цији прикупљања помоћи угро-
женим породицама са Косова и 
Метохије, а обезбеђено је 1.000 
килограма сојине погаче, 10.000 
килограма кукуруза, 1.000 кило-
грама шећера, 1.000 литара јести-
вог уља, 100 комплета школског 
прибора и 50 кутија паштета. По-
ред тога, удружење „Рука спаса“, 
уз подршку Општине, започело 
је прикупљање новца и материја-
ла са циљем да до наредне зиме 
свако дете са КиМ добије вунену 
капу, шал и рукавице.

50. ВАљЕВО
поклони за прворођене 
бебе у 2018.
Активисти ГО СНС Ваљево при-

купили су помоћ за суграђанина 
Миливоја Јеренића, оца три мало-
летна детета. Градоначелник др 
Слободан Гвозденовић посетио је 
прворођене бебе у 2018. години 

и породицама уручио по 20.000 
динара и пакет са беби опремом. 
Остварена је сарадња између Гра-
да и Рвачког савеза Србије пово-
дом организовања рвачког кампа 
на Дивчибарама. Градоначелник 
Гвозденовић  обишао је радове на 
санацији клизишта у Улици Иве 
Андрића, а организовао је и пријем 
за кошаркаше и стручни штаб КК 
„Металац“ поводом обележавања 
70 година постојања клуба.

51. ВРАњЕ
Намирнице за најугроженије
Савет за социјална питања ГО 

СНС Врање првог дана Нове го-
дине почео је са реализацијом ак-
ција пружања помоћи грађанима и 
поделом новогодишњих пакетића 
деци из социјално угрожених поро-
дица у насељима Кусо Блато, Раш-
ка, Катун. Породицама у Врањској 
Бањи, Бујановцу и Трговишту уру-
чени су пакети са намирницама, а 
реализована је и акција разговора 
са грађанима. Пакетићи су уруче-
ни и деци у школи у Катуну после 
Светосавске приредбе. Савет за 
социјална питања из Врања дони-
рао је униформе Општој болници 
у Крушевцу, а потом је председник 
ГО Крушевац Миомир Божиловић, 
власник фирме „Власинац Игда“ 
донирао аутомобил „југо“ Град-
ском одбору СНС Врање. Предсе-

дници савета из Крушевца и Врања 
посетили су  угрожене породице 
на Власинском језеру и уручили им 
пакете са намирницама. Чланови 
Уније младих делили су суграђани-
ма „СНС Информатор“ и страначки 
пропагандни материјал. Чланови 
Савета за просвету, у сарадњи 
са члановима Савета за културу, 
обележили су Савиндан. Градска 
општина Врањска Бања је свечаном 
академијом, отварањем затвореног 
базена и балон хале, обележила 
Дан ГО Врањска Бања. Потпредсе-
дница Владе и министарка Зорана 
Михајловић обишла је локациjу 
предвиђену за изградњу станова 
за припаднике служби безбед-
ности, војске и полиције у Врању. 
Михајловић је истакла да је Врање 
један од шест градова у Србији 
у којима одмах може да почне 
градња, јер је прибављена сва до-
кументација.

52. АДА МОЛ
Дуално образовање
ОО СНС Ада је у страначким 

просторијама у Молу обележио 
православни Бадњи дан. У све-
чаној сали СО Ада одржан је фо-
рум привредника на тему дуалног 
образовања. Организатор скупа 
била је Регионална привредна ко-
мора Суботица, у сарадњи са ло-
калном самоуправом.

45. тРСтЕНик
пшеница, украси, 
пакетићи за 
суграђане
Унија младих ОО СНС Трстеник 

организовала је поделу пшенице, 
као симбола Бадњег дана. Чла-
нице Уније жена ОО суграђанима 
су даривале новогодишње украсе 
у бојама српске тробојке, а тра-
диционално као и сваке године, 
најмлађи суграђани слабијег имо-
винског стања добили су нового-
дишње пакетиће.

54. жАБАРи
журка за најмлађе
Локална самоуправа, у сарадњи 

са Центром за културу „Војислав 
Илић Млађи“ и Народном биб-
лиотеком „Проф. др Александар 
Ивић“, организовала је нового-
дишњу журку за малишане.

55. ВРБАС
почиње енергетска санација 
јавних објеката
Општина Врбас добила је нове 

савете свих осам месних заједни-
ца. Председник Глушац, замени-
ца Миљана Штулић и члан Већа 
задужен за спорт Срђан Станић 
примили су спортисте који су у 
2017. године забележили изузет-
не резултате. Председник Глушац, 
у име Општине, уручио је поклон 
прворођеној беби у 2018. годи-
ни од 80.000 динара, а поклоне 
су добиле и друге бебе рођене у 
првим данима Нове године. Кон-
цертом и ватрометом, обележен 
је долазак православне Нове го-
дине. Општина Врбас, заједно са 
партнерима из Швајцарске, покре-
нула је активности на пројекту 
енергетске санације јавних обје-
ката, који са 1,6 милиона франа-
ка финансира Влада Швајцарске. 
Према плану, биће уређена чети-
ри школска и четири предшкол-
ска објекта. Председник Глушац 

примио је ученике основних и 
средњих школа који су постигли 
запажене резултате у претходној 
години, као и њихове васпитаче, 
учитеље, наставнике и професоре.

57. жАБАљ
Хуманитарна акција
Општина Жабаљ организова-

ла је хуманитарну манифестацију 
„Улица отвореног срца“, на платоу 
испред општинске зграде, у циљу 
прикупљања хуманитарне помоћи 
за децу са посебним потребама.

58. БЕОчиН
Додељене Светосавске 
повеље
Председник Општине Беочин, 

Митар Милинковић, честитао је 
суграђанима Божић, а бадњаци 
су подељени у центру града. Цен-
трална манифестација обележа-
вања Светог Саве одржана је у ОШ 
„Јован Грчић-Миленко“, а свечана 
академија у Културном центру, где 
су додељене Светосавске повеље и 
пригодни поклони, а  добитницима 
су честитали председник Милин-
ковић и председник СО Зоран Сто-
кућа. Савет за здравство ОО одр-
жао је трибину на тему карцинома 
грлића материце, у склопу обеле-
жаваља европске Недеље борбе 
против ове болести. Председник 
Милинковић уприличио је пријем 

за сусечког пароха, јереја Немању 
Теофиловића, поводом обнове тра-
диције хорског певања и оснивања 
црквеног хора. Том приликом, деци 
која певају у хору уручене су књиге 
и спортска опрема.

59. зРЕњАНиН
посета премијерке 
и министара
Министар просвете Младен Шар-

чевић разговарао је у Градској кући 
са градоначелником Чедомиром 
Јањићем и челницима општинске 
управе, као и са представницима 
компанија које су се укључиле у 
систем дуалног образовања, пред-
ставницима Актива директора шко-
ла, а након тога је обишао Техничку 
школу, Зрењанинску гимназију и 
ОШ „Ђура Јакшић“. Премијерка Ана 
Брнабић и министри Златибор Лон-
чар и Зоран Ђорђевић посетили су 
Зрењанин и разговарали са челни-
цима Града. Премијерка је обишла 
Општу болницу „Ђорђе Јоановић“ 
и присуствовала почетку реализа-
циjе друге фазе проjекта „Бебо, до-
бро дошла на свет“.

60. БУЈАНОВАЦ
Нове акције
Одржан је састанак ОО СНС 

Бујановац и састанак Уније 
жена, на којима су договорене 
нове акције помоћи грађанима.

61. пАНчЕВО
14 капиталних инвестиција
Начелница Јужнобанатског ок-

руга Данијела Лончар посетила је 
у новогодишњој ноћи ватрогас-
це, а министар Александар Вулин 
и генерал Љубиша Диковић 250. 
бригаду противваздухопловног 
дејства у Панчеву. Градоначелник 
Саша Павлов и члан Градског већа 
за социјалну политику Миленко 
Чучковић уручили су златни дукат 
прворођеној беби у Новој годи-
ни. Културни центар, на конкурсу 
НИС-а „Заједници заједно“, добио 
је 3,5 милиона динара за набавку 
дигиталног биоскопског пројек-
тора. Радови на реконструкцији 
Интернистичког блока болнице 
напредују пуном паром, а на гра-

дилишту од 8.000 квадрата, свако-
дневно ради од 50 до 70 радника. 
Локалним акционим планом, из-
двојено је 28,4 милиона динара за 
запошљавање. Одборници СГ ус-
војили су План капиталних инвес-
тиција до 2020. године, у којем се 
налази 14 инвестиција. Болница и 
Дом здравља организовали су још 
један бесплатан превентивни пре-
глед за грађане.

62. БЕчЕЈ
Ускоро почиње градња бање
Изградња комерцијалне бање у 

Бечеју требало би да почне у апри-
лу или мају. Председник Општине 
Бечеј Драган Тошић каже  да је до-
маћи инвеститор локалној самоу-
прави упутио писмо о намерама 
и да је у току израда пројектне 
документације. Покрајински се-
кретаријат за образовање и ло-
кална самоуправа финансирали 
су уређење дворишног просто-
ра ЕТШ-а, које обухвата замену 
свих бетонских површина бехатон 
плочама, вађење дотрајалог др-
већа, садњу нових стабала, поста-
вљање осветљења, мобилијара, 
уређење фасаде…

63. БОР
Већа издвајања за бебе
Новим мерама општинске 

власти значајно су повећана 
материјална средства за ново-
рођене бебе. За прво дете мајке 
добијају једнократно 25.000 ди-
нара, за друго 40.000, за треће и 
четврто по 70.000 динара. У при-
суству представника општинске 
власти и становника МЗ Рудар и 
Бакар, свечано је отворена ренови-
рана и проширена амбуланта Дома 
здравља. Генерални директор 
РТБ-а Бор и повереник ОО СНС 
Бор, Благоје Спасковски, из личних 
средстава поклонио је амбулан-
ти апарат за инхалацију. Чланови 
коалиције СНС, СПС, ЈС, ПУПС и 
ПСС предали су потписе грађана 
за учешће на локалним изборима 
у Бору. Почела је адаптација Дома 
омладине, а у Злоту је отворена 
апотека. Чланови МО Злоту, из 
личних средстава, донирали су 
амбуланти грејна тела.

53. ВРШАЦ
посета министра Шарчевића
Активисти МО Уљма 

на штанду су својим 
комшијама, уз промо ма-
теријал СНС, делили и 
новогодишње свећњаке 
које су сами направили. 
Активисти 2. МО подр-
жали су акцију МЗ Жарко 
Зрењанин и суграђанима 
делили бадњаке. У прос-
торијама МО Уљма тра-
диционално је организо-
вано дружење поводом 
дочека православне Нове 
године. 4. МО подржао 
је традиционални пријем 
пливача за Часни крст. 
Градоначелница Драгана 
Митровић угостила је министра Младена Шарчевића и упознала га 
са улагањима Града у школску инфраструктуру и са активностима на 
пољу инклузивног образовања деце са инвалидитетом. Активисти 
2. МО организовали су штанд, поводом Светог Саве, и суграђани-
ма делили переце. Активисти Уније пензионера посетили су манастир 
Средиште и донирали новац за завршетак изградње цркве Пресвете 
Богородице Тројеручице.

48. БАч
пакети за најугроженије суграђане
Чланице Унија жена одржале 

су састанак којем је присуствова-
ла координаторка Уније жена за 
Јужнобачки округ, Миа Костић, 
као и поделу пакетића за децу из 
материјално слабијих породица. 
Сви месни одбори уручили су 
пакете са гардеробом, храном и 
средствима за хигијену најугро-
женијим суграђанима. Општина 
Бач је пред новогодишње праз-
нике исплатила друге по реду 
стипендије за ученике и студен-
те. Завршена је реконструкција 
Улице братства јединства у Бачу. 

Организовано је дружење чла-
нова поводом новогодишњих 
празника у страначким просто-
ријама, као и традиционална 
утакмица између ветерана и 
омладинаца ОО. Општина Бач 
је и ове зиме суграђанима сла-
бијег имовинског стања поде-
лила огревни брикет, 81 тону за 
360 домаћинстава. Чланови МО 
Бач, Вајска, Плавна, Бођани и 
Бачко Ново Село дружили су се 
са суграђанима на Бадњи дан. 
Општина Бач наставља са суб-
венционисањем пољопривред-

ника, а расписала је конкурсе за 
набавку опреме за пчеларство и 
за регресирање премије осигу-
рања усева. Општина је органи-
зовала пријем поводом доделе 

уговора за куповину 21 сеоске 
куће са окућницом за избеглич-
ке породице. На језеру Провала 
организовано је пливање за Бо-
гојављенски крст.

56. СРЕМСки кАРЛОВЦи
пакетићи за малишане у каменици и Лепосавићу

Председник Општине Сремски Карловци, Ненад Ми-
ленковић, у оквиру посете Косову и Метохији, 
посетио је Општину Лепосавић и место Ка-
меница. Уручио је новогодишње пакетиће 
деци палих бораца, деци ометеној у 
развоју и малишанима из Каменице, а 
приложио је и донацију за изградњу 
православног храма у том месту. 
Председник је био гост Општине 
Лепосавић, председника Зорана То-
дића и чланова Црквене општине. У 
оквиру посете, договорено је да деца 
палих бораца на пролеће буду гости 
Сремских Карловаца.

Шарчевић и Митровић

Чланице Уније жена припремиле су пакетиће за најмлађе
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64. БАРАЈЕВО
Санација речног корита

Члан Председништва 
СНС, Бранислав Недимо-
вић, посетио је винарију 
Тришић и пољопривредно 
домаћинство у Вранићу, 
где је са грађанима раз-
говарао о подстицајима 

градске власти за развој 
пољопривреде. Градски ме-
наџер Горан Весић обишао 
је радове на асфалтирању 
улица Милисава Крстића и 
Устаничке у Мељаку. Весић 
је истакао да је, захваљујући 
Граду Београду, у Барајеву, 
у претходне четири године, 
урађено 60 километара пу-
тева, колико није урађено у 
последњих 20 година. Он 
је, такође, рекао да се у Ба-
рајеву асфалтира на пет ло-
кација и да је изузетно ва-
жно што се ради о улицама 
на којима деценијама није 
рађена никаква санација. 
ЈП Београдводе санира 
корито реке Барајевице 
у Улици Миодрага Ву-
ковића, иза општинског 
паркинга. Чланови Саве-
та за културу посетили су 
Дом за старе „Сениор плус 
1“ у Липовици, а у Дому 

културе у Вранићу органи-
зовано је књижевно вече 
и представљена је књига 
„Српско срце Јоханово“, 
Веселина Џелетовића. Акти-
висти ОО свакодневно су на 
штандовима и разговарају са 
грађанима.

66. ГРОЦкА
Небојша Стефановић 
почасни грађанин
За најмлађе су-

грађане, четврту 
годину заредом, 
приређен је забавни 
програм и представе 
за децу. У организа-
цији ГО Гроцка, про-
слављено је Бадње 
вече уз ватромет у 
Умчарима, Гроцкој, 
Врчину, Лештанима, 
Болечу и Калуђери-
ци, а Божић је обеле-
жен традиционалним 
ломљењем чеснице 
испред Општине. Со-
цијално угроженој 
породици Маријано-
вић из Умчара, након 
пет деценија, обез-
беђен је прикључак 
на водоводну мрежу, 
а породици Минић из 
Калуђерице дониран 
је огрев обезбеђен 
из личних средстава 
функционера. Ос-
мочланој породици из 
Винче Организациони 
одбор пливања за Часни крст 
и пријатељи манифестације 
донирали су белу технику и 
пакете са хемијом и слаткиши-
ма. Решено је стамбено питање 
учитељице Славице Младено-
вић, која је живела у помоћном 
објекту школе у Лештанама, 
а председник Општине, Дра-
гољуб Симоновић, уручио јој 

је кључеве стана. На свечаној 
седници СО, Небојша Стефано-
вић проглашен је за почасног 
грађанина Гроцке, а повељу му 
је уручио председник Симоно-
вић. Традиционално пливање 
за Часни крст одржано је на 
Дунавском кеју. Асфалтиран је 
крак Кикине улице у Врчину и 
реконструисна је Улица Мила-
на Ракића у Калуђерици.

65. ВОжДОВАЦ

Санација пружних прелаза
Министар Бранислав Неди-

мовић, заједно са председником 
Општине Вождовац Александром 
Савићем, обишао је пољопри-
вредна газдинства у подавалским 
селима Бели Поток, Зуце и Рипањ. 
Свечано је отворена реконстру-
исана и савремено опремљена 
Здравствена станица „Војвода 
Степа“. Постављени су нови кон-
тејнери у улицама Видској, Ма-
журанићевој, Петроварадинској, 
Крушевачкој и Варваринској, а 
почела је и санација оштећеног 
коловоза. Општина је издвоји-
ла 10 милиона динара за обнову 
паркинга у Заплањској и Мештро-
вићевој улици, као и око МЗ Браће 
Јерковић. На недавно реконстру-
исани Бањички плато постављени 

су чесма, соларни канделабар и 
паметна клупа. У току је санација 
небезбедног пружног прелаза у 
Авалској улици у Рипњу, а у пла-
ну је и санација пружног прелаза 
у насељима Колонија и Трешња. 
Општина Вождовац је за 2018. 
годину издвојила 100 милиона 
динара за асфалтирање некате-
горисаних путева. Упостављена 
је нова линија 409 кроз Јајинце и 
Кумодраж. Општина организује 
дружења за најстарије суграђане 
у ресторану „Три шешира“ у Ска-
дарлији. Дом здравља организо-
вао је радионице на тему здраве 
исхране и превенције болести. За 
све грађане Вождовца којима је 
отежано или онемогућено кре-
тање, обезебеђен је бесплатан 
превоз до жељене дестинације. 
Током зимског распуста органи-
зовани су бесплатни програми за 
основце и средњошколце у „Шу-
мицама“ и „Бањици“. Отворено 

је бесплатно клизалиште у на-
сељу Степа Степановић, изложба 
награђених ликовних радова о 
Светом Сави и Рок фестивал мла-
дих. Личним залагањем и сред-
ствима МО Кумодраж Село и уз 
помоћ ФК „Торлак“, изграђена 
је теретана на отвореном у Тор-
лачкој шуми. Унија жена ОО СНС 
Вождовац покренула је радиони-
цу „Стари занати“, а покренута је 
Мала школа рачунара, у органи-
зацији Савета за комуникационе 
технологије и Уније жена. МО 
Пашино брдо, Виногради, Те-
шића купатило и Савет за спорт 

прикупили су књиге које ће обо-
гатити библиотеку ОШ „Доситеј 
Обрадовић“. Чланови и активисти 
учествовали су у хуманитарној 
фудбалској утакмици у Јајинцима. 
МО Пашино брдо организовао је 
мини тренинг на тему прављења 
биографија и фотографија. У току 
је акција  бесплатих часова ен-
глеског и немачког језика. Едука-
тивни магнети и метални албуми 
са азбуком, обезбеђени из личних 
средстава чланова МО Митрово 
брдо, Савета за привреду и Саве-
та за пољопривреду, уручени су 
вртићу „Плави чуперак“.

67. ВРАчАР
„Врачунари” за 641 ученика

ГО Врачар организовала је манифестацију „Паркић отвореног 
срца“ у Чубурском парку, где су малишане, уз слаткише, забавља-
ли аниматори. Одржана је манифестација „Божићно сеоце“ испред 
Храма Светог Саве. Општина Врачар обезбедила је и ове године 
преносиве рачунаре, популарне „врачунаре“ за 641 ученика трећег 
разреда у седам основних школа на Врачару.

69. зВЕзДАРА

Акције за најмлађе

Пред више од 10.000 Звез-
дараца, уз ватромет и музич-
ки програм, на платоу испред 
Општине подељено је 7.000 но-
вогодишњих пакетића малиша-
нима. Акцијa бесплатне вожње 
трамвајем уз поделу пакетића 
и дружења са Деда Марзом, ре-
ализована је у сарадњи са Вај-
бер саветовалиштем „Бебирон“, 
ГСП, ТОБ и општинама Звезда-
ра, Врачар и Палилула. ГО Звез-
дара и компанија „Дунав осигу-
рање“ обезбедиле су прехрам-
бене пакете за 130 социјално 
угрожених породица. У вр-
тићима је организовано сађење 
новогодишњих јелки, које су 
поклоњене у акцији ГО Звезда-
ра и ЈКП „Зеленило Београд“. 

Милош Игњатовић, председник 
ГО Звездара, уручио је златник 
првој беби рођеној на Божић у 
породилишту Градске болнице. 
Обележен је Бадњи дан. Преко 
20.000 Београђана било је на 
платоу испред Општине, где је 
организован дочек Српске Нове 
године. Цветанова ћуприја до-
бија нови слој асфалта. У прос-
торијама ГО Звездара сваког 
понедељка организује се разго-
вор са народним посланицима 
др Александром Томић, проф. 
др Љубишом Стојмировићем и 
Звонимиром Ђокићем. Пред-
седник Градског одбора СНС 
Београд, Небојша Стефановић, 
разговарао је са најстаријим су-
грађанима. Активисти ОО СНС 
Звездара наставили су дружење 
са комшијама уз разговор и при-
купљање потписа петиције за 
решавање проблема амбуланте 
и отварања Дома пензионера на 
Коњарнику. Центар за едукацију 
СНС одржао је обуку за омлади-
ну на тему јавног наступа.

70. зЕМУН
пуштен у рад кишни колектор
Градоначелник Синиша 

Мали разговарао је са грађа-
нима насеља Батајница и Нови 
град, обишао је радове на ас-
фалтирању у насељу Шангај 
и изградњи школе и вртића у 
Бусијама. Почела је реконструк-
ција дечијег игралишта у Улици 
Милана Степановића Матроза, а 
пушен је у рад кишни колектор 
„Земун Поље – Дунав“, у који 
је Град уложио 3,2 милијарде 
динара. На Земунском кеју одр-
жано је пливање за Часни крст. 
Свечано је прослављен дочек 
Нове године на Великом тргу, 
а одржане су манифестације 
„Трг отвореног срца“ и „Ново-
годишња жеља“. Председник 
ГО Земун, Дејан Матић, уручио 
је честитку од 100.000 динара 

и ваучере од 25.000 динара ма-
мама беба рођених  1. јануара 
у породилишту КБЦ Земун. За 
Бадњи дан организован је Бо-
жићни караван са кочијама и 
подељено је 2.000 поклона. Ак-
тивисти свих МО за Бадње вече 
служили су рибу и кувано вино, 
а на страначким штандовима 
делили су се бадњаци. Такође, 
за најмлађе суграђане, ОО СНС 
Земун организовао је представе 
и поделу пакетића. Пакетићи 
су подељени и малишанима из 
Сигурне куће, а Унија жена до-
нирала је одећу Прихватилишту 
„Васа Стајић“. На иницијативу 
грађана и подршку МО Батајни-
ца, „Градска чистоћа“ очистила 
је центар Батајнице, а помогли 
су и активисти СНС.

68. МЛАДЕНОВАЦ
помоћ ромским породицама

Члан Председ-
ништва СНС, Зоран 
Ђорђевић, разгова-
рао је са најстаријим 
Младеновчанима, а 
Зорана Михајловић 
са омладином на 
страначком штанду 
и са председником 
Општине Владаном 
Глишићем. Градона-
челник Синиша Мали обишао 
је продајни објекат „Метро“, у 
којем важи програм попуста уз 
сениор картице, као и недав-
но реновиран Клуб за старија 
лица. Такође, градоначелник 
је разговарао и са мештанима 
Шепшина о њиховим пробле-
мима. Чланови Савета за со-
цијална питања и националне 
мањине помогли су ромској 
породици у МО Баташево, 
реновирали дечију собу и 
д о н и р а л и 
намештај и 
п о к у ћ с т в о . 
У ромским 
н а с е љ и м а 
Карађорђе-
ва, Драпшин, 

Баташево, Границе, Керами-
ка и Радничка подељени су 
прехрамбени пакети и нового-
дишњи пакетићи за децу. Ом-
ладина ОО СНС Младеновац и 
Савет за привреду обезбедили 
су четворочланој социјално 
угроженој породици Банковић 
из Велике Крсне веш машину и 
средства за хигијену. Све до-
нације обезбеђене су из лич-
них средстава функционера. 
Савет за пољопривреду одр-

жао је трибине 
о подстицајима 
и ИПАРД кон-
курсу који је у 
току у селима 
Велика Крсна, 
Дубона, Рабро-
вац и Јагњило.

Бранислав Недимовић у разговору 
са грађанима Стефановић, Симоновић и Миличковић на 

манифестацији пливање за Часни крст
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Horizontalna kompozicija broja i naziva liste

Vertikalne kompozicije broja i naziva liste

Grafički Elementi 
Kampanje

ГРАД БЕОГРАДСНС ПАНОРАМА

71. ЛАзАРЕВАЦ
Небојша Стефановић са мештанима Брајковца и Барзиловице

76. пАЛиЛУЛА

Нови вртић у Овчи
79. САВСки ВЕНАЦ

Дружење за 600 пензионера

Одржана је триби-
на у Борчи, на којој 
су сумирани доса-
дашњи резултати 
рада Општине и 
представљени даљи 
планови - изградња 
новог Дома здра-
вља и канализације. 
Са грађанима су 
разговарали члан 
П р е д с е д н и ш т в а 
СНС Александар Јовичић и 
повереница ОО Јелена Мија-
товић. Палилулски сениори 
посетили су Музеј аутомобила. 
ГО Палилула организовала је 
Улицу отвореног срца у Бор-
чи. Председник ГО Палилула 

Александар Јовичић обишао је, 
са градоначелником Синишом 
Малим, новоотворени вртић у 
Овчи, за који је Град издвојио 
15 милиона динара. Нови вртић 
„Срна“ смештен је у приземљу 
Библиотеке „Милутин Бојић“, а 
може да прими 54 малишана.

У организације 
Општине и ТО, одржан 
је „Парк отвореног срца“ 
испред Музеја Југосла-
вије, у оквиру којег је 
подељено 2.000 нового-
дишњих пакетића за ма-
лишане, а за најстарије 
суграђане организовани 
су дводневни излети 
у Врњачку Бању. Члан 
Председништва СНС и 
кандидат за одборника 
са листе „Александар 
Вучић - Зато што волимо 
Београд!“, Ирена Вујо-
вић, посетила је дом породице 
Маринковић у Карађорђевој 
улици, са чије терасе се пружа 
поглед на Београд на води и раз-
говарала о значају овог проје-
кта за њих и њихове комшије. 
Организовано је новогодишње 
дружење за 600 пензионера, а 
догађају су присуствовали чла-
нови Председништва СНС Ире-

на Вујовић и Златибор Лончар. У 
сусрет Божићу, подељени су па-
кетићи малишанима из социјал-
но угрожених породица, које су 
обезбедили чланови ОО из лич-
них средстава. Активисти ОО 
делили су бадњаке суграђанима. 
Чланови ОО издвојили су сред-
ства за уређење бетонске стазе у 
Хумској улици и за постављање 
потпорног зида.

Министар унутрашњих 
послова, Небојша Сте-
фановић, посетио је По-
лицијску станицу где је 
представљен најмодернији 
систем видео надзора. 
Такође, као председник 
Градског одбора Београд 
СНС, посетио је ОО, на-
кон чега је разговарао са 
мештанима Брајковца и 
Барзиловице. Одржан је 

скуп у МЗ Велики Црљени, 
којем су присуствовали 
кандидати за одборнике 
у СГ Београда - Синиша 
Мали, Богољуб Карић и 
Живорад Николић. Акти-
висти ОО организовали су 
штанд код Рударске чесме, 
који је посетио кандидат 
за одборника Синиша 
Мали. У МЗ Брајковац, на 
иницијативу мештана, ас-

фалтиран је пут до гробља, 
а у току је реконструкција 
пута Рудовци - Вреоци, док 
је Улица Душана Недељко-
вића у МЗ Дуле Караклајић 
потпуно реконструисана. 
Градоначелник Мали посе-
тио је некадашњу фабрику 
„Беко“, у којој сада ради 
турска фирма „Јунајтед 
текстил“, која ће запосли-
ти 600 радника.

72. НОВи БЕОГРАД
Брајева машина на поклон

ОО СНС Нови Београд покло-
нио је суграђанки Јовани Симић 
Брајеву машину за слепе особе, 
обезбеђену из личних средстава 
чланова ОО. Организоване су 

трибине на којима су Новобео-
грађани изнели своје проблеме 
и поставили питања везана за 
легализацију стамбених објека-
та и решавање комуналних про-
блема шефу кабинета председ-
ника Републике Ивици Којићу, 
помоћнику градоначелника Бео-
града Борку Милосављевићу, са-
ветнику председника Србије за 
социјална и здрвствена питања 
Верици Лазић, министару Зора-
ну Ђорђевићу и члану Градског 
већа и председнику ОО СНС 
Нови Београд Стеви Марушићу. 
Најмлађим суграђанима уручени 
су новогодишњи пакетићи.

74. ОБРЕНОВАЦ
Нова фабрика компаније „Меи та”
ГО Обреновац, у сарадњи са ЈП и кому-

налним службама, креће у свеобухватну 
акцију уређења и чишћења града. Завр-
шена је реконструкција пута од манасти-
ра у Грабовцу до Шабачког пута, а започе-
ти су радови на уређењу некатегорисаног 
пута који повезује Малу Моштаницу и 
Руцку, као и асфалтирање још 100 некате-
горисаних путева. У току је асфалтирање 
пута у МЗ Баљевац, а након тога путари 
селе механизацију у Дражевац, Пољане 
и Конатице. На територији МЗ Уровци и 
Кртинска започети су радови на ширењу канализационе мреже. Одр-
жана је презентација нове фабрике компаније „Меи Та” која ће по за-
вршетку изградње, што се очекује до краја године, запослити укупно 
2.500 људи. Потписани су уговори са спортским клубовима који су 
укључени у програм „Еко динар”. Одржана је конститутивна седница 
Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту. Комисија за безбед-
ност у саобраћју, уз помоћ патроле Саобраћајне полиције, поделила 
је пакете прве помоћи возачима моторних возила.

75. СОпОт
помоћ пољопривредницима
Председник Градског одбора 

Београд СНС, Небојша Стефа-
новић, обишао је пољопривред-
но домаћинство Мирољуба и 
Зорана Паунића у Неменикућу. 
Стефановић је истакао да је 
циљ Владе да сваком домаћин-
ству, које жели да ради, омогући 

сваку врсту помоћи кроз суб-
венције и пружи једнаку шансу 
свим грађанима. Такође, Стефа-
новић је посетио и пет породица 
на територији Општине Сопот и 
поручио да је веома важно да се 
континуирано улаже у бољи жи-
вот грађана.

73. СтАРи ГРАД
Уређење улаза и степеништа зграда
Кандидати за градске одборнике на листи „Александар Вучић - Зато што 

волимо Београд!“, Радослав Марјановић и Немања Јоксимовић, разговара-
ли са члановима удружења „ХАЈР“ за помоћ жртвама породичног насиља, 
које су основале жене жртве породичног насиља, и упознали их са актив-

ностима које је Град реализовао 
у области унапређења положаја 
жена и деце. Градски и општин-
ски одборници СНС одржали 
су састанке са грађанима у МЗ 
Скадарлија, Дорћол и Теразије 
и представили акцију „Да се 
ради и гради по твом“. Омла-
дина ОО кренула је са акцијом 
кречења улаза и степеништа 
запуштених зграда, а новац је 
прикупљен из личних средстава 
функционера и активиста ОО.

77. РАкОВиЦА
збор грађана у кнежевцу 
и Сунчаном брегу
Почели су радови у Улици 

Александра Војновића у Ресни-
ку, које финансира ГО Раковица, 
улица се проширује и асфалти-
ра, а предвиђена је и изградња 
окретнице за нови мини-бус. 
У разговору са надлежнима из 
„Железница Србије“, догово-
рено је чишћење канала који се 
изливао. Гребаним асфалтом 

покривено је 25 улица у насељу 
Сунчани брег. Почела је рекон-
струкција дела Вукасовићеве 
улице и Улице Матије Гупца. Ас-
фалтирана је Луговачка улица у 
Реснику, а у току су радови у По-
давалској улици. Захваљујући 
сарадњи ГО Раковица и ЈКП 
„Зеленило“, изграђен је парк у 
Кнежевачкој улици са тартан 
подлогом и новим реквизитима. 
Одржани су зборови грађана у 
насељима Кнежевац и Сунчани 
брег, где су општински и град-
ски функционери, заједно са 
директорима ЈКП, разговарали 
са грађанима о решавању про-
блема у њиховим насељима. Са 
најстаријим суграђанима дру-
жили су се Горан Весић, Владан 
Коцић и Душица Стојковић.

78. СУРчиН
200 пакета за социјално угрожене

80. чУкАРиЦА
Асфалтирање и реконструкција улица

Председник ОО СНС Сурчин, Милош Дангубић, пожелео је грађа-
нима срећне празнике, уз симболичне поклоне и напомену да се сва-
ки грађанин Сурчина може обратити свим функционерима и изложи-
ти своје проблеме, примедбе и сугестије. Активисти МО Петровчић 
организовали су акцију мерења шећера у крви и крвног притиска, а 
том приликом грађани су разговарали са председником МО и дали 
предлоге за напреднији Петровчић. Заједничком акцијом ГО Сур-
чин и Црвеног крста, за око 200 малишана из социјално угрожених 
породица обезбеђени су слатки пакети. Подељено је и 200 пакета 

хране и средстава за личну хигијену. 
Настављена је адаптација вртића у 
Бољевцима, као и радови на паркин-
гу испред Словачке евангелистичке 
цркве и на путу Сремска газела ка 
Бољевцима, главној саобраћајни-
ци у Добановцима и саобраћајници 
Сурчин - Јаково. Такође, у Сурчину 
се изводе радови на тротоару, као и 
на адаптацији поткровља Спортског 
комплекса „Интеграл“. Ове године за 
Часни крст пливало је 40 такмичара.

Активисти ОО СНС Чукарица 
делили су грађанима на стрња-
начким штандовима медењаке, 
новогодишње украсе, честитке, 
календаре... Уочи Божића, даме су 
обрадовали пакетима козметичких 
производа, а комшије бадњацима, 
јабукама и слаткишима. ОО СНС 
донирао је, из личних средстава 
чланова, шаховске сатове и ком-
плете домина за шаховску секцију 
Удржења пензионисаних подофи-
цира Србије. Почела је градња пута 
који повезује Малу Моштаницу и 
Руцку. Комплетно је реконструи-
сана Улица 1. маја у Великој Мо-
штаници, док је на Умци изграђена 

Улица црквине. У Сремчици је ком-
плетно реконструисана Горичка 
улица, укључујући и одвојак ка 
гробљу, где је проширен коловоз. 
У Читачкој улици промењене су 
водоводне цеви и реконструис-
ана је улица, као и одвојак Улице 
Радоја Марковића. У Остружници 
је изграђена окретница линије 92, 
са новим ивичњацима, тротоари-
ма и проширењем коловоза. Из-
међу улица Петефијеве и Антона 
Ашкерца изграђено је ново игра-
лиште. У току је уклањање дивље 
депоније између улица Арчибалда 
Рајса и Милоја Закића у насељу 
Филмски град.

Синиша Мали у обиласку радова

Ирена Вујовић са најстаријим суграђанима



председник Србије Александар Вучић уручио је, поводом Дана државности 
Србије, одликовања заслужним појединцима и институцијама

Централна државна церемонија обележавања Дана државности у Меморијалном комплексу у Орашцу

Свечаност поводом уручења 
уговора о стипендијама 
надареним ученицима

пријем за најуспешније студенте приштинског универзитета, 
са привременим седиштем у косовској Митровици

Са члановима Удружења СМА 
(спинална мишићна атрофија) Србија

председник Вучић у 
породици предрага 

Лапчевића у Вргинмосту

Митинзи подршке листи „Александар Вучић - зато што волимо Београд!”

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


