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ЕКОНОМИЈА

Јавни дуг Србије пада великом бр-
зином, констатује глобална бонитет-
на кућа „Дан&Бредстрит“ (Д&Б) у 
најновијем Извештају о међународ-
ном ризику и ефикасности плаћања 
према иностранству. Са нивоа од 
74,7 одсто БДП-а у 2015. години, 
јавни дуг Србије пао је на 63,6 одсто 
на крају 2017. године, што је навело 
агенцију „Фич“ да подигне кредитни 
рејтинг Србије са ББ- на ББ, напо-
миње се у извештају „Д&Б“, а према 
саопштењу компаније „Бисноде“, 

динар друга најбоља валута 
у свету у 12 месеци

блумберг

Српски динар је 
друга валута у 

свету са најбољим 
перформансама у 
протеклих 12 месе-
ци, чему је допри-
нела и чињеница да 
је прошлог месеца 
достигао највећу 
вредност према 
евру у више од три 
године, оценила 
је америчка аген-
ција „Блумберг“.

Одлука Наро-
дне банке Србије да, трећи пут у 
последњих седам месеци, снизи ка-
матну стопу, према оценама „Блум-
берга“, улиће додатни оптимизам 
инвеститорима у погледу обвезни-
ца деноминованих у динарима, које 
су већ у овој години надмашиле све 
хартије од вредности из региона.

Њујоршка агенција наводи да, за 
разлику од остатка највећег дела ев-
ропског континента који се креће ка 
постепеном пооштравању монетарне 
политике, Србија не иде у том смеру 
и да нема потребе за скоријим по-
већањем камата, будући да је инфла-
ција у фебруару пала на доњу грани-
цу дефинисаног коридора НБС и да 
је настављена апрецијација динара.

„Расположење према српским об-

везницама је позитивно“, сматра 
стратег аустријске банке Рајфајзен 
у Бечу, Штефан Имре, и препоручује 
куповину српских обвезница.

Инфлација је прошлог месеца драс-
тично успорила на 1,5 одсто, што је 
упола мање од стопе из децембра и 
15-томесечни минимум. Приноси на 
10-тогодишње обвезнице Србије су 
5,88 процената, што је дупло више 
у односу на приносе на мађарске 
и чешке хартије од вредности, наво-
ди „Блумберг“ и додаје да је Србија 
једна од малобројних земаља у ис-
точној Европи која и даље нуди пози-
тивне реалне приносе на краткороч-
не инвестиције. Извршни одбор НБС 
смањио је референтну каматну стопу 
на ниво од 3,25 одсто, са претходног 
нивоа од 3,5 процената.

извештај д&б

јавни дуг 
србије у паду ексклузивног заступника те бони-

тетне куће у Србији.
„То је резултат два главна фак-

тора. Први је успех Владиних мера 
штедње, што је смањило буџетски 
дефицит са 6,3 одсто БДП-а у 2014. 
години, на само 0,2 одсто у 2016. 
и 2017. Други је недавна апреција-
ција динара, што је смањило дуг у 
страној валути изражено у дина-
рима (око 65 одсто укупног дуга). 
С падом дуга и цене сервисирања 
дуга, смањује се и ризик финансијс-
ке кризе у неком будућем тренутку, 
као претња економској стабилности 
Србије“, оцењује „Д&Б”.

У ЖИЖИ

Пад наталитета, 
који је кључни 
проблем Ср-
бије, ускоро 
би могао да 

буде ублажен, јер је држа-
ва припремила сет мера за 
подстицај рађања, а пред-
седник Републике основао 
је Савет који ће се бавити 
овом проблематиком.

За прво дете мајке ће убу-
дуће добијати једнократно 
100.000 динара, а за друго 
дете 10.000 динара месеч-
но, и то 24 месеца. Мајка 
која роди треће дете имаће 
12.000 динара месечно 
у току десет година, а за 
четврто дете за тај пери-
од укупна помоћ изно-
сиће 18.000 евра. Држава 

ће обезбедити да сваког 
месеца мајке на рачун до-
бију тај новац .

„Ако проблем натали-
тета не обрадимо одмах, 
изгубићемо земљу, а на то 
немамо право, јер је наша 
обавеза да бринемо о отаџ-
бини у будућности“, рекао 
је председник Србије, Алек-
сандар Вучић, на ванредној 

конференцији за новинаре, 
којој су присуствовали и 
министарка Славица Ђукић 
Дејановић и генерални се-
кретар председника Нико-
ла Селаковић.

Према његовим речима, 
демографска слика Србије 
је поражавајућа. Србија 
тренутно има 6.995.808 
становника, а ако се овакви 

мере зА 
ПодстиЦАње нАтАлитетА 

у србији

за прво дете држава даје 100.000 динара

за друго дете 10.000 динара месечно две године

за треће дете 12.000 динара месечно у току 10 година

за четврто дете укупно 18.000 евра

ПодрШкА мАјкАмА 
зА рАЂАње
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У ЖИЖИ
негативни трендови наста-
ве до 2060. имаће између 
3,9 и 5,5 милиона станов-
ника. То значи да бисмо 
завршили као народ и као 
нација, не бисмо имали ни 
национални, ни економски, 
ни демографски, ни поли-
тички потенцијал. Србија 
сваки дан губи 107 људи, и 
тако већ 67 година, а по-
следњих 27 година имамо 
негативни природни при-
раштај.

„Број деце по мајци је 
1,44, а за просту репро-
дукцију треба нам бар 0,8 
више. У противном, доћи 
ћемо у ситуацију да кроз 
неколико година имамо 
значајно мање становника 

са истим бројем пензио-
нера. Зато нам нико дру-
ги није крив, ни САД, ни 
ЕУ... Сами смо криви“, ре-
као је председник Вучић.

Зато је Влада Србије ус-
војила популациону стра-
тегију, а председник је 
позвао све надлежне да се 
ангажују на њеном спро-
вођењу. Неке мере ступиће 
на снагу од 1. јула, остале 
од почетка наредне годи-
не, што ће државу, према 
његовим речима, у првом 
тренутку коштати 12 мили-

она евра.
 „Ухватили смо се реша-

вања овог проблема када 
нам економија иде набоље, 
али има оних људи који 
говоре да није време за 
то. Ми немамо деце. То је за 
нас кључни проблем. У Ср-
бији је последњих 27 годи-
на, на основу истраживања, 
владала апатија и сада први 
пут, у последњих шест ме-
сеци људи имају већу наду 
и мисле позитивно. Рађање 
детета треба да буде срећа 
за све, да труднице и мај-
ке не брину за свој посао, 

да послодавци 
имају разу-
мевања и да 
постоји подрш-
ка свих. Држа-
ва ће више ма-
теријално да 
помогне у про-
цесу вештачке 
оплодње. Пи-
тање наталите-
та никако није 
питање за днев-
н о п о л и т и ч к а 
п р е п у ц а в а њ а 
јер, ако нешто 
не урадимо, за 
40 година неће-
мо имати ни 
народ, ни др-
жаву. Никога 
нећемо да тера-
мо да рађа, већ 
ћемо,као др-
жава, учинити 
све да 

се мајке на то одлу-
че, а ту мора да помогне и 
друштво и породица“, каже 
председник.

Вучић је пренео да је 
Србија, без албанског 
становништва на КиМ, 
прошле године 1. јануара 
имала 7.040.272 станов-
ника, да је прираштај био 
минус 39.202. Процена 
броја становника данас је 
6.995.808 људи, од тога 
имамо брачних парова без 
деце 600.724, ванбрачних 
парова без деце 48.943, 
брачних парова са децом 
1.040.000, ванбрачних па-
рова са децом 67.971, мајке 
са децом 291.522, и очева 
са децом 76.485.

„Топлички управни округ 
има 2.231 километар ква-
дратни, а Подујево само 
653 квадратна километра, 

Процедура за абортус

Председник Вучић рекао је да мајке имају неспорно 

право да одлучују, а да он, као председник, има право 

да каже да су последице пада наталитета катастро-

фалне, и да га не интересују реакције ни из Владе, ни 

из света, нити било кога ко би да му „соли памет“, јер 

ничије уставно право неће бити угрожено.

„и још нешто, када говоримо о абортусима, па нека 

се љуте све организације за права жена и друге, мора 

да се испоштује процедура. између осталог, да пока-

жете мајци ултразвук с откуцајима срца њене бебе, па 

нека се одлучи. онда још један разговор пре одлуке... 

једноставно, хоћемо да људи разумеју колико су деца 

потребна нашој србији“, каже председник Вучић.

број насеља у Топлици је 
267, у Подујеву 77, али је 
број становника у Топлици 
86.327, а у Подујеву 83.242. 
Само Подујево је једнако 
велико колико читава наша 
Топлица. Северно Косово, 
са четири општине, има 
42.000 становника, а јуж-
на Косовска Митровица 
сама 68.474. Смедерево је 
веће од Урошевца. Смеде-
рево има новорођене деце 
868, а Урошевац 1.561. 
Умрлих је Смедерево има-
ло три пута више. Прираш-
тај у Смедереву је такав да 
смо изгубили 588 људи, а 
Урошевац је добио 1.020 
становника. Поређење 
Зајечара и Србице показује 
сличне податке, јер је Заје-
чар изгубио 651 житеља, а 

они добили 643. Поређење 
Горњег Милановца и Де-
чана показује да смо изгу-
били 308 људи, а 
они добили 402“, 
рекао је председ-
ник Вучић.

Председник је 
додао да је на-
прављена дуго-
рочна демограф-
ска прогноза која је 
поражавајућа. Мо-
гуће је да, по кон-
зервативном сце-
нарију, од 3,9 ми-
лиона становника 
имамо 1,7 милиона 
пензионера, што је 
исти број као да-
нас када имамо се-
дам милиона ста-
новника. То значи 

да смо тада завршили као 
нација.

„Од броја рођене деце, за 

15-20 година, зави-
сиће одрживост пензио-
ног система, јер ће деца 
која су данас рођена тада 
уплаћивати у пензиони 
систем. Демографски 
проблем имамо и на селу 
и у градовима, а најмање 
проблема је у Новом 
Саду, највише због избе-
глих људи који су дошли 
ту, затим у Новом Паза-
ру, Сјеници, Тутину, Пре-
шеву“, истакао је Вучић, 
и нагласио да држава 
проблемом наталитета 
мора да се позабави 50 
година унапред и да мо-
рамо да живимо животе 

наше деце и унучића, да раз-
мишљамо остављамо ли им 
земљу, отаџбину или не.

ПодрШкА мАјкАмА зА рАЂАње

Александар Вучић и Никола Селаковић на конференцији за 
новинаре посвећеној проблему наталитета у Србији
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ИНТЕРВЈУИ БРОЈА

Никола Селаковић, ге-
нерални секретар 
председника Републи-

ке Србије, каже да је, у ок-
виру унутрашњег дијалога о 
Косову и Метохији, до сада је 
одржано 14 округлих столова. 
Петнаести по реду насилно је 
прекинут 26. марта у Косов-
ској Митровици, да би, затим, 
уследило безумно дивљање 
терориста, који су по налогу 
Приштине послати да туку го-
лоруки народ који мирно раз-
говарао о налажењу решења 
за проблеме са којима смо, 
као држава и народ, суочени 
деценијама.

- Тада је повређен већи број 
наших највиђенијих људи и 
отет је директор Канцеларије 
за КиМ, Марко Ђурић, кога су 
терористи покушали да по-
нижавају на најгоре могуће 
начине, мислећи да ће тако 
успети да понизе нашу држа-
ву. Тиме су показали шта, ина-
че, мисле о дијалогу и оголили 
своју праву намеру - да заузму 
север наше покрајине, као ба-
стион Срба који не прихватају 
да се покоравају њиховој сили 
и жељи да импровизујући др-
жаву заиста и дођу до ње у 
пуном смислу. Можда је једна 
од бољих оцена унутрашњег 
дијалога управо став наших 
непријатеља о њему. Поје-
динци на политичкој сцени 
Србије прозивали су председ-

ника Вучића због покретања 
унутрашњег дијалога. Колико 
је такав њихов став ирацио-
налан, показује управо оно 
шта о унутрашњем дијалогу 
мисле албански сепаратисти. 
Кроз унутрашњи дијалог ус-
пели смо тему косовскомето-
хијског проблема да вратимо 
у жижу наше стварности, да 
проблем приближимо свим 
сферама живота, да сагле-
дамо колико реално знамо 
о проблемима наших људи 
на КиМ и чујемо шта о свему 
томе имају да кажу људи који 
се не баве само политиком.

колико се променио жи-
вот срба на ким после по-
сете председника Алек-
сандра Вучића?
- Мења се живот нашег на-

рода на КиМ, у оним обичним 
животним ситуацијама по-
родица које опстају у својим 
домовима и на својим имањи-
ма. Председникова посета 
је скренула пажњу са круп-
них политичких проблема на 
проблеме са којима се Срби 
на КиМ сусрећу свакога дана 
и које не могу сами да реше. 
Посета и разговор са наро-
дом утицали су на озбиљ-
нију материјалну подршку 
Владе Канцеларији за КиМ, 
али су довели и до велике 
солидарности појединаца и 
предузећа, који су својим до-
нацијама помогли немалом 

броју српских породица у 
нашој јужној покрајини, обез-
беђујући им да од свога рада 
зарађују више и живе пристој-
није.

када очекујете прве ефек-
те мера за подизање ната-
литета у србији?
- Србија има озбиљне про-

блеме са сталним смањењем 
броја живорођених беба, који 
трају непуних седам деценија 
и који су пре 26 година пре-
расли у „белу кугу“, јер број 
умрлих надмашује број живо-
рођених. Александар Вучић је 
први председник Србије који 
је почео озбиљно да се бави 
овим проблемом у циљу њего-
вог решавања и, колико је год 
могуће, умањења катастро-
фалних бројки које су резул-
тат вишедеценијске небриге 
и гурања главе у песак. Поче-
тком марта, број становника 
Србије пао је испод седам ми-
лиона и тиме смо се вратили 
на број који смо последњи пут 
имали 1966. године, уз разли-
ку што је те године у Србији 
рођено 103.000 беба, а 2017. 
исти број становника родио 
је 65.000 беба. Председник 
је представио неке од кључ-
них мера којима ће држава 
да помаже мајкама које се 
одлуче да рађају више деце, 
а дан пре тога Влада је доне-
ла Стратегију за подстицање 
рађања и припрема озбиљан 

Акциони план. Први пут др-
жава је изашла са озбиљним 
финансијским подстицајним 
мерама. Да бисмо постигли 
жељене резултате морамо 
да радимо много и вредно, а 
активности се не тичу само 
једног или два ресора, већ 
подразумевају садејство не-
колико министарстава, али и 
читавог друштва. За прве зна-
чајне ефекте морали бисмо да 
радимо много дуже од неко-
лико година.

николА селАкоВић

Вучић је ПрВи 
Председник који 
реШАВА Проблем 
беле куге

Председников разговор са народом на ким довео је 
до велике солидарности и помоћи српским породицама

Након брутал-
ног хапшења 
и пребијања 

представника Владе 
Републике Србије, ди-
ректор Канцеларије 
за Косово и Мето-
хију и потпредседник 
Главног одбора Српс-
ке напредне странке, 
за „СНС Информатор“ 
каже да физички бол 
прође, али да остаје 
зачуђеност због свега 
што се десило и, пре 
свега, запитаност над 
будућношћу српско-
албанских односа и 
наших настојања да 
овај регион учинимо 
стабилним и проспе-
ритетним.
- Ако је ико сумњао у 

чињеницу да у Приштини седе 
неки неодговорни људи, који 
не маре за будућност сопстве-
ног, а камоли српског народа, 
те сумње су, верујем, данас 
развејане. Ипак, као човек 
мира, након што сам видео зло 
на делу, наставићу да се борим 
за то да људима оно чему смо 
били сведоци деведесетих го-
дина никада више не постане 
стварност.  

о чему сте размишља-
ли док су Вас специјалци 
росу водили са лисицама 
на рукама?
- Када сам видео како се 

опходе према министрима и 
влади привремених инсти-
туција у Приштини и пред-
ставнику Владе Србије, било 
ми је јасно да су од својих 
налогодаваца добили доз-
волу за највећу бруталност. 
Размишљао сам, наравно, о 

својој породици, 
јер био сам спре-
ман на најгори ис-
ход, али, пре свега, 
стрепео сам зато 
што нисам знао шта 
се даље догађало 
са свим оним љу-
дима у Косовској 
Митровици. 
какве сте повреде 
задобили?

- Ја сам добро. 
Неки људи тамо 
су прошли горе од 
мене и надам се да 
ће потпуно оздра-
вити. Најтеже ране 
у оваквим ситу-
ацијама су оне на 
души, и оне најтеже 
зацељују. Настојим 
да о читавој тој те-
рористичкој акцији 
размишљам у ширем 

контексту, јер мета суштински 
нисам био ни ја, ни представ-
ници Српске листе, већ Србија 
и српски народ. Посматрано 
из таквог ширег угла, нисмо 
понижени ми, већ они који су 
се устремили на нас, јер нису 
били такви „јунаци“ када су 
добили телефонски позив из 
Београда. 

колико је људи повређено 
у овој њиховој акцији?
- Многи вероватно нису ни 

хтели да се обрате лекару, али 
у здравственим установама у 
Косовској Митровици збри-
нуто је више од 30 људи са 
најразличитијим повредама. 
Најгоре је, како изгледа, про-
шао министар Ненад Рикало, 
који је завршио на интензивној 
нези са прилично опасним и 
болним повредама. 

како коментаришете то 

што је српска листа доне-
ла одлуку да се повуче из 
владе у Приштини?
- Српска листа није могла 

да поступи другачије. Посла-
ли су батинаше са дугим 
цевима да бију министре и 
градоначелнике, на најнасил-
нији начин им је ускраћено 
основно политичко право на 
окупљање и дијалог. Влада 
и председник Србије подр-
жавају сваку њихову одлуку, 
укључујући ону да иницирају 
формирање Заједнице срп-
ских општина у складу са Бри-
селским споразумом.

Шта, у ствари, значи на-
пад на првог преговарача 
србије у бриселском дија-
логу?
- То показује шта налого-

давци тог напада мисле и о Ср-
бији и о дијалогу и, на послетку, 
о мени. Предано сам годинама 
уназад у дијалогу радио на по-
бољшању поверења, верујући 
да политичари морају давати 
позитивне примере грађанима. 
Приштина није никада желела 
да следи такву иницијативу и у 
Косовској Митровици су конач-
но све маске пале – они би тако 
да разговарају са нама. Е, па, 
неће моћи!

каква је, после свега што 
се догодило, судбина бри-
селског дијалога?
- Искрено, у овом тренутку 

ми је веома тешко да зами-
слим како би могао изгледати 
разговор са људима који су 
наредили онакво дивљаштво. 
Србија је, међутим, озбиљна 
држава, доследно опредељена 
за мир, и не треба да дозволи 
да је провокације, колико год 
бруталне оне биле,  одврате са 
тог пута.

нисмо понижени ми, већ они који 
су се устремили на нас, јер нису 
били такви „јунаци” када су 
добили телефонски позив из 
београда

борим се зА мир, А Видео 
сАм зло нА делу
мАрко Ђурић
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Патријарх иринеј:
благодаримо господу на Вучићу
Људи могу да причају 

ово или оно, али ми види-
мо колико се председник 
Србије,Александар Ву-
чић, бори да сачува Косо-
во и Метохију, поручио је 
патријарх српски Иринеј, на 
литургији коју је служио у 
Бањалуци, поводом Дана 
Републике Српске.

„Благодаримо Господу 
што нам је подарио чове-
ка који се лавовски бори за 
српски народ, а посебно за 
мученичко и страдално Ко-
сово и Метохију. Људи могу 
да причају ово или оно, али 
ми видимо колико се он, са 
својим сарадницима,бори 
да сачува тај најсветији део 

наше земље, КиМ, 
тај наш Јерусалим, 
ту нашу Палестину, 
ту нашу свету земљу 
са оним светињама 
бројним, великим 
и славним“, рекао 
је српски патријарх.

Надамо се и моли-
мо Господу, додао 
је патријарх Иринеј, 
да председнику Ре-
публике Србије дâ 
снаге и моћи да се 
одупре силним вет-
ровима нашега вре-
мена, са надом и ве-
ром и уз помоћ Божју 
да нас Господ неће 
оставити.
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Вести

Председник Србије Алек-
сандар Вучић и мађар-
ски премијер Виктор 

Орбан отворили су у Суботи-
ци реконструисану синагогу, 
другу по величини у Европи, 
након будимпештанске. Пред-
седник Вучић захвалио се 
мађарском премијеру Орбану, 
без чије помоћи, како је навео, 
не би било оваквог прелепог 
сакралног објекта који делује 
нестварно.
„Суботичка синагога постаће 
један од симбола наше земље, 
али и симбола толеранције. 
Могли су и Мађари и Виктор 

Орбан нама, Србима, да нађу 
безброј замерки, могли су да 
улазе у сукобе, као да смо их 
мало имали, али он је желео 
да изградимо најбоље могуће 
односе и зато могу да потвр-
дим да имамо најбоље одно-
се у историји Срба и Мађара 
и најбоље односе између две 
земље“, рекао је председник 
Вучић.

Премијер Мађарске, Виктор 
Орбан, рекао је да ће дан све-
чаног отварања обновљене 
синагоге бити упамћен као 
дан када је средња Европа по-
казала свој најлепши лик свету 

- лик сарадње и међусобне то-
леранције. Навео је да су срп-
ску и мађарску владу спојили 
поштовање према јеврејском 
народу, као и да је синагога 
окретање према будућности у 
којој Јевреји, Срби и Мађари 
живе заједно.

„Срби и Мађари већ живе 
заједно у Суботици, а данас 
шаљемо поруку да је ово Ев-
ропа у којој желимо да живи-
мо - у миру и безбедности сви 
заједно“, рекао је Орбан.

Врхунски рабин Србије, 
Исак Асиел, рекао је да су 
суботички Јевреји подигли 

здање синагоге почетком 20. 
века, а да је зграда, након Дру-
гог светског рата, туговала и 
полако старила.

„Ово је наслеђе и Суботице 
и Србије и Мађарске и Евро-
пе и света, и хвала српској и 
мађарској влади које су је об-
новиле од темеља и створиле 
место окупљања и љубави. 
Срећан сам што Суботичани 
имају нову-стару кућу лепшу 
него икада. Ово ће бити кул-
турно стециште и туристи ће 
долазити из Србије и Европе, 
јер су овакви објекти ретки“, 
рекао је Асиел.

Полагању камена-темељца 
за изградњу фабрике „Еssеx 

Еurope“ у Зрењанину, у којој 
ће посао наћи 160 људи, где 
ће просечна нето плата 
бити 90.000 динара, а за радни-
ке 67.400 динара, присуствовао 
је председник Србије, Алексан-
дар Вучић. Укупна инвестиција 
у фабрику је 30,4 милиона евра, 

а држава је помогла са 1,6 ми-
лиона евра. Зграда ће се прос-
тирати на 16.000 квадратних 
метара.

„Не можемо високообра-
зоване људе да задржимо у 
Србији са ниским платама и 
зато је важно што у Зрења-
нин долази „Еssеx Еurope“ и 
што је „Континентал“ отво-

рио развојни центар у Новом 
Саду“, рекао је председник 
Вучић, и нагласио да су то 
компаније које ће запошља-
вати младе, високошколоване 
људе, који ће имати високе 
плате, што је један од начина 
да се они задрже у Србији и да 
не оду у иностранство.

„У наредном периоду по-

чињемо да градимо и брзе са-
обраћајнице између Зрењани-
на и Новог Сада (50 километа-
ра пута) и Зрењанина и Београ-
да, а та инвестиција биће око 
200 милиона евра, чиме ћемо 
још боље повезати Банат, омо-
гућити долазак нових инвести-
ција и отварање нових радних 
места“, истакао је председник.

Немачка компанија „Конти-
нентал“ отворила је у Но-

вом Саду свој Центар за истра-
живање и развој, а председник 
Србије Александар Вучић оце-
нио је да је то за српску еконо-
мију скок унапред, имајући у 
виду да се ради о вишој лиги 
инвестиција и инвеститора.
Председник Вучић рекао је да 
радници у овој фирми примају 

од плате од 850 до 2.500 евра, 
што је далеко изнад српског 
просека, те да ова инвестиција 
развија наше знање, предста-
вља темеље и основу за ус-
пешнију и снажнију Србију.

„Ово је за Србију у цели-
ни велики и важан догађај. 
Радници који раде у компа-
нији, не раде само за себе и 
своје породице, већ својим 

радом и знањем предста-
вљају своју државу. Тако по-
казујемо свету какви смо и шта 
можемо, што је важно за даље 
привлачење инвестиција“, 
нагласио је Вучић.

Пословна јединица за енте-
ријер у оквиру Центра у Но-
вом Саду већ је ангажовала 
100 високо квалификованих 
инжењера, а у плану је да у на-

редним годинама „Континен-
тал“ отвори нових 500 радних 
места у Новом Саду, углавном 
у области софтвера и систем-
ског инжењеринга. Током це-
ремоније отварања, председ-
ник Вучић уручио је српски 
пасош генералном директору 
Истраживачког центра, Саши 
Ћиорингу, чиме је он постао 
држављанин Србије.

Нови погон фабрике „Биз 
линк“, која производи ка-

блове за мале кућне апарате, 
отворио је председник Алек-
сандар Вучић, а у овој фабри-
ци ће, у наредне две до три 
године, поред постојећих 350 
радника, посао добити још 
500 људи.

Нови погон, пресецањем 
врпце, свечано су отворили 
председник Вучић и извршни 
директор „Бизлинк холдинга“, 
Феликс Тенг. Ова фирма послује 
у Прокупљу већ пет година и за-
пошљава 350 радника. Иначе, 
компанија послује у САД, Јапа-
ну, Индији, Ирској, Кини, Мек-

сику, Словачкој, Србији...
„Топлички крај чувао је Ср-

бију од Бугара и Албанаца, а 
када год су држави били по-
требни радници и војници, 
Топличанин је био први. Из 
буџета ће бити издвојен новац 
за улагање у овај крај, већ је 
издвојено 25 милиона динара 

за споменик Гвозденом пуку, 
300 милиона динара за ула-
гање у индустријску зону и за 
пресељење болнице. Новац ће 
бити уложен и у ауто-пут Ниш-
Приштина, који ће помоћи ин-
дустријски развој тог краја и 
запошљавање“, рекао је пред-
седник Вучић.
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НОВИ САД

Виша лига 
инвестиција

отВоренА 
реноВирАнА 
синАгогА

Више радних места у топлици Високим платама задржати високообразоване људе

СУБОТИЦА

Суботичка синагога

Виктор Орбан и Александар Вучић

Обилазак фабрике „Бизлинк”

Полагање камена-темељца за фабрику у Зрењанину

Председник Вучић са руководством и радницима 
компаније „Континентал“
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ВЕСТИ

Народни посланик Вла-
димир Орлић, заменик 
шефа Посланичке гру-

пе СНС у Народној скупштини 
и члан Председништва СНС, 
каже да су атмосферу у Скупш-
тини, након београдских избо-
ра, у значајној мери формира-
ли резултати тих избора, те да 
се све варијанте ДОС-овског 
режима, које су потучене до 
ногу, понашају се на исти на-
чин.

- У очигледном, како сами 
кажу, грчу, дубоко заглављени 
између неуспеха који им раза-
ра самопоуздање и неконтро-
лисане жеље за одмаздом над 
скупштинском већином - жеље 
која их константно нагони 
на агресију, они тумарају по 
згради без јасног плана шта 
уопште да раде. У скупштин-
ској сали изливају жуч, наго-
милану хистерију и гнев, али 

опозиција је нервозна због 
вишегодишњих пораза на изборима

 
- колико год ужасно деловао 
кочијашки речник опозиције у 
директном преносу, несагледиво 

је горе када се он претвори у махање ка-
мењем, чупање микрофона, а брзо потом 
и ударце

»

је брзо напуштају неспремни 
да се изборе са одговорима 
наших народних посланика. 
Онда бесциљно лутају ход-
ницима, вајкају се по ћош-
ковима и сами себе правдају 
новинарима, дају театрална 
саопштења и изјаве, све за-
обилазећи салу у широком 
луку, а убедљиво највише 
времена проводе заваљени 
у скупштинском ресторану. 
Углавном аветињски празне 
клупе, у којим би требало да 
седе представници бившег 
режима, сада су врло честа 
појава. Колико год се правили 
да то не признају, заступници 
времена пропасти су, изгледа, 
ипак, свесни да данас њихове 
опције не прелазе ни цензус у 
Србији, па се и понашају као да 
им у Скупштини није место.   

колико у скупштинској 
сали има непримерених 
речи, добацивања и увре-
да ван онога што гледаоци 
могу да чују у директном 
преносу?
- Простачко вређање, вул-

гарно добацивање, галама у 
којој се речи не бирају – све је 
то редовна појава, саставни 
део уобичајеног репертоара 

самозване опозиције. Оно што 
гледаоци у преносу могу да 
чују представља тек мали део 
сирових и примитивних ис-
пада генерисаних из тог дела 
скупштинске сале. Буде ту и 
отворених претњи, помињања 
чланова породице, дрских про-
вокација... Свега што човеку 
може на памет да падне, а тиче 
се намере да се други увре-
ди, повреди или испровоцира. 
Практично је немогуће зами-
слити седницу на којој пеша-
дија бившег режима не пока-
зује такво понашање. Међутим, 
народни посланици СНС нави-
кли су на те појаве. Максимал-
на концентрација приликом 
излагања и јаки живци наш 
су начин да превазиђемо свако 
ометање, па и оно најниже вр-
сте. Достојанствено понашање 

је наша обавеза, коју бивши 
режим нема, јер за разлику од 
њих, ми знамо кога предста-
вљамо. Грађане Србије који 
убедљивом већином дају глас 
и поверење Александру Вучићу 
и СНС, озбиљну странку којој 
припадамо и своје колеге, као 
и политику стабилног развоја 
наше вољене земље - што, све 
скупа, представља јасну оба-
везу да покажемо колико смо 
изнад губитничких остатака 
мрачне прошлости. У сваком 
смислу.

Шта бисте издвојили као 
најдрастичнији пример не-
културе и непоштовања ин-
ституција народне скупшти-
не и грађана?
- Најгори су, наравно, на-

пади којима се физички угро-
жавају други људи. У којима 

насиље лако исклиза из вер-
балног терора, говора мржње, 
и претвори се у отворену фи-
зичку деструкцију. Колико год 
ужасно деловао кочијашки 
речник у директном преносу, 
несагледиво је горе када се он 
претвори у махање камењем, 
чупање микрофона, а брзо 
потом и ударце. Модрице на 
руци председнице Народне 
скупштине представљају најре-
читије сведочанство најгорег, 
најдрастичнијег непоштовања 
институције Народне скупшти-
не. То је негација нормалног 
односа према политичким кон-
курентима и здравог дијалога у 
друштву, односа према женама 
и коначно елементарне људ-
скости. Тај грех на равне час-
ти деле екстремисти из Двери 
са свим својим коалиционим 
партнерима, као и са свим фи-
лијалама жутог предузећа, које 
су им на показаном насиљу 
аплаудирале, које сеире и 
наслађују се над сваким чином 
сирове мржње и зла које се от-
ворено приказује и испољава. 
Данас, када су им пуна уста 
„фашизма“, ти људи доказују 
да су не само безнадежне не-
зналице, већ и неизлечиви 

лицемери, који су темељно по-
разбијали сва огледала у свом 
окружењу. Јер, фашизам би, 
заиста, био управо оно што се 
препознаје у њиховом пона-
шању: мржња која прелази у 
отворену намеру да се физички 
униште други. Да се прогласи 
непријатељ, нацрта му се мета, 
а онда се по тој мети туче до 
истребљења. Ту границу су, сви 
заједно, ДОС-овски јуришници 
одавно прешли.  

чиме објашњавате такво 
понашање опозиције?
- Реч је о очигледној немоћи: 

потпуно одсуство политике, 
идеја и садржаја, уз сада већ 
вишегодишње поразе на избо-
рима који временом постају све 
убедљивији и стварају неиздр-
живу фрустрацију, недостатак 
аргумената, знања и способно-
сти да се парира у политичком 
надметању - све је то трајно 
обележило овдашњу опози-
цију. Кад нестане средстава 
која креира ум, остају само 
голи нагони. А у њиховом слу-
чају то је обична мржња, дубо-
ко лична и потпуна, као једино 
што их покреће. С обзиром на 
то да у политичком смислу 
више не постоје и баш ништа не 
значе, они се политиком више и 
не баве. Та мржња према Алек-
сандру Вучићу и Српској на-
предној странци постала је за 
њих читав смисао постојања. И 
њихово понашање просто ос-
ликава ову тешку истину.

каква је ситуација у 
градском парламенту? у 
прошлом сазиву драган 
Ђилас није се ни појављи-
вао на седницама, а уред-
но је примао надокнаду...

- У претходном сазиву 
Скупштине града, опозиција 
је деловала као депресивни 
скуп малобројних појединаца, 
веома налик овом који данас 
имамо у Народној скупшти-
ни, само у џепном издању. 
Највећи број њихових одбор-
ника није се уопште појављи-
вао. Драган Ђилас је само 
најпознатији пример, а многи 
његови и декларисани Ша-
пићеви одборници понашали 

су се на исти начин. Будући да 
се ти исти људи налазе на Ђи-
ласовим и Шапићевим листама 
и у овом сазиву, за очекивати 
је да ће се понашати исто. Ма-
лобројне агресивце, који су у 
претходном сазиву градског 
парламента били перјанице 
жутог предузећа Демократ-
ске странке и били задужени 
за дивљачке вербалне испаде, 
претње и физичке обрачуне 
у покушају, сада ће заменити 
неко од Ђиласових и Шапиће-
вих јуришника. Све у свему, 
очекује се већ добро познати 
концепт - мртво море незаин-
тересованих представника ло-
повско-тајкунских снага, које 
за Скупштину везује само ме-
сечна надокнада коју редовно 
примају, из ког искачу поје-
дини таласи отрова и запљус-
кују говорницу и скупштинске 
клупе. За представнике листе 
„Александар Вучић - Зато што 
волимо Београд!“ они ће пред-
стављати тек плитак поток. И 
неће моћи да успоре велики 
посао који је пред нама, развој 
Београда и изградњу добре 
будућности за наш град, па ма-
кар се претворили и у најгору 
каљугу.

 
- модрице на руци председнице 
народне скупштине предста-
вљају најречитије сведочанство 

најгорег, најдрастичнијег непоштовања 
институције парламента

»

ВлАдимир 
орлић, 
заменик шефа 
Посланичке 
групе снс 
у народној 
скупштини

Не постоји ниједан 
правни међународни акт 
који може да оправда 
формирање оружаних 
снага Косова и Србија ће 
се томе супротстављати, 
рекао је председник Ср-
бије Александар Вучић, 
додајући да је тај став 
пренео Весу Мичелу, 
помоћнику америчког 
државног секретара за 
Европу и Евроазију, који 
је посетио Београд.

„У складу са војно-
техничким споразумом из Ку-
манова, никакве војне снаге 
Косова не могу да постоје. И 
Резолуција 1244, такође, не 
предвиђа албанске војне сна-
ге, већ говори само о враћању 
српских снага безбедности. 
Зато питам све наше госте да 
наведу један члан, параграф 
који даје за право било коме 
да формира такву војску“, ре-

као је српски председник.
Према његовим речима, 

Србија је спремна на компро-
мис по питању КиМ, али није 
спремна и неће прихватити 
никакво понижење и уруша-
вање српске државе. Пред-
седник Вучић је америчком 
дипломати пренео и став да 
је готово уверен да Пришти-
на неће спровести Бриселски 
споразум, односно форми-
рање ЗСО.

Председник Србије, Алексан-
дар Вучић, састао се у Њујор-
ку са генералним секретаром 
УН, Антонијом Гутерешом, са 
којим је разговарао о ситу-
ацији у региону и тренутном 
стању дијалога Београда и 
Приштине. Гутереш је изразио 
подршку дијалогу и рекао да 
све проблеме треба решавати 
мирним путем. Оценио је да је 
недовољан повратак расеље-
них и да тај процес треба да 
се убрза, истакавши да сва пи-

тања у јужној српској покраји-
ни треба решавати на миран и 
политички начин. Председник 
Србије је рекао да је важно 
поштовати Резолуцију 1244, 
већу улогу Унмика у покрајини 
и проналажење компромисног 
решења за Косово. Нагласио 
је да је Србија спремна да при-
хвати компромис, али да то не 
значи да једна страна добије 
све, а друга изгуби све, већ 
да обе стране нешто треба да 
дају и уложе.

њујорк

беогрАд

разговор о региону и 
дијалогу београда и 

Приштине

србија неће дати војску косова

Мичел и Вучић

Вучић и Гутереш
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         НАРОДНА БАНКА  

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

ПОЛИЦИЈА

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

нАроднА скуПШтинА

Председница Народне 
скупштине, Маја Гојко-

вић, боравила је у дводнев-
ној званичној посети Швед-
ској аудијенцијом код краља 
Шведске, Карла Густава XVI, 
у Краљевској палати у Сток-
холму. Гојковић се захвалила 
на гостопримству и указала да 
Србија и Шведска имају дугу 
традицију пријатељских одно-

са, а разговарало се о актуел-
ним темама у области образо-
вања, културе и унапређења 
права детета. Гојковић се су-
срела и са председавајућом 
Градске скупштине Стокхол-
ма, Евом Луиз Ерландсон Сло-
рах, коју је позвала да посети 
Београд, и нагласила важност 
интензивирања сарадње Бе-
ограда и Стокхолма у разли-

читим областима. Гојковић је 
имала сусрет и са председ-
ником Одбора за послове ЕУ 
Парламента Шведске, Јонасом 
Ериксоном, и члановима тог 
тела, са председником Пар-
ламента, Урбаном Алином, 
на чији позив је боравила у 
Шведској и са министарком 
спољних послова Маргот Вал-
стром.

Током пријема делегације 
ММФ у Србији, шеф Мисије 

ММФ, Џејмс Руф честитао је 
председнику Србије Алексан-
дру Вучићу успешан заврше-
так трогодишњег аранжмана 
и нагласио да је руководство 
ММФ користило пример Србије 
као успешан модел за друге 
земље. Председник Вучић је 

захвалио на честиткама и ре-
као да Србија жели да настави 
сарадњу са ММФ-ом кроз нови 
програм. Састанку су при-
суствовали и гувернер НБС Јор-
гованка Табаковић и министар 
Душан Вујовић. Саговорници 
су се сагласили да је неопход-
но завршити реформу јавних 
предузећа и решити проблем са 

губиташима у јавном сектору. 
Такође, договорена је помоћ и 
подршка ММФ-а за ефикасније 
управљање јавним инвестиција-
ма. Посебна тема састанка тица-
ла се повећања плата и пензија, 
а саговорници су се сагласили 
да у буџету Србије има просто-
ра за повећања. Теме су биле и 
доношење новог Закона о нак-

надама, којим би били укинути 
сви парафискални намети, што 
би олакшало пословање при-
вредним субјектима. Констато-
вано је да Србија иде добрим 
путем и да је остала посвећена 
даљем провођењу економских 
реформи, повећању стопе раста 
БДП-а и побољшању животног 
стандарда грађана.

ПријАтељстВо 
србије и ШВедске

за борбу против тероризма 
потребна међународна сарадња

Србија има стал-
ну и интензивну 
сарадњу са другим 
земљама, класич-
ну кроз Интерпол, 
Еуропол и СЕЛЕЦ, 
и билатералну са 
великим бројем др-
жава, и наставиће 
посвећено да ради 
на спречавању свих 
потенцијалних теро-

ристичких деловања, поручио 
је министар Небојша Стефано-
вић. Министар је, на предавању 
у Војној академији, истакао да је 

за ефикасан одговор на претње 
од тероризма неопходна добра 
координација државних органа, 
њихово снажење и повезаност, 
као и чврста регионална и међу-
народна сарадња. Стефановић 
је, као пример, навео је добру 
сарадњу и размену информа-
ција између граничних поли-
ција током мигрантске кризе. 
Такође, рекао је да је од 2015. 
године кроз Србију прошло 1,5 
милиона људи, а захваљујући 
напору и раду безбедносних 
служби грађани нису осетили 
било какву врсту несигурности.

Министар Зоран Ђорђевић 
разговарао је са амбасадором 
Кине, Ли Манчангом, и пред-
седницом Кинеске инвести-
ционе компаније (ЧИГ), Јианг 
Нан, која је истакла интере-
совање за инвестирање у Ср-
бији, посебно када је реч о из-
градњи домова за стара лица.

„Познато је да Кина има нај-
боље изграђене и опремље-
не домове за стара лица који 
представљају пример целом 
свету. Надам се да ће се са-
радња са кинеском компанијом 
„ЧИГ“ остварити и да ће се, 
по узору на кинеске домове, 
један такав наћи и у Србији“, 
истакао је министар. Ђорђевић 

је информисао ам-
басадора и предсе-
дницу и о државном 
субенционисању 
приватних  домова 
којим се подстиче 
њихова изградња 
по целој Србији. 
„Држава активно 
брине о најстаријим 
грађанима и жели 
да уложи додат-
на средства и посвети им још 
више пажње. Влада Србије 
обезбедиће све потребне усло-
ве да њени најстарији грађани 
старост проведу у миру и близу 
својих најмилијих“, нагласио је 
Ђорђевић.

савремени домови за старе

ПРАВДА

САОБРАЋАЈ, ГРАЂЕВИНА И ИНФРАСТРУКТУРА

Министарка Зо-
рана Михајловић 
потписала је с ки-
неском компанијом 
„СССС“ Меморан-
дум о сарадњи на 
пројекту Београд 
- Јужни Јадран, за 
деоницу Поже-
га - Бољаре. То је 
последња неуго-
ворена деоница 
аутопута Е-763 на 

територији Србије, а циљ Мемо-
рандума је убрза-
вање реализације 
пројекта изградње 
ауто-пута. Мемо-
рандум је у име 
кинеске стране, 
потписао изврш-
ни председник 
„СССС“ Интернеш-
нл Ду Феј, а пот-
писивању у Влади 
Србије присуство-
вао је и амбасадор 

Кине Ли Манчанг. Усвојена тра-
са ауто-пута Пожега-Ивањица-
Бољаре дуга је 107 километара 
и пројектована је за брзине од 
100 и 120 километара на час. 
Са истом компанијом је прошле 
године потписан комерцијални 
уговор за изградњу новог ауто-
пута, од Прељине до Пожеге, на 
Коридору 11, вредан 450 милона 
евра. Уговорено је пројектовање 
и извођење радова на изградњи 
ауто-пута од Прељине до Поже-
ге, у дужини од 30,9 км.

Потписан меморандум за ауто-
пут Пожега - бољаре

Министарка Нела Кубуровић 
најавила је увођење „Е - суда“ 
најпре у Управни суд, а потом 
и у привредне судове, који ће 
омогућити да странке у пос-
тупку више не морају да дола-
зе у суд. „Увођењем „Е - суда“ 
биће омогућена комплетна 
електронска размена, како 
приликом достављања подне-
сака тако и приликом позивања 
странака“, рекла је Кубуровић 
у Палати Србија на састанку 
са председницима свих судова 
у Србији, који је организовао 
Врховни касациони суд. Изра-
зила је уверење да ће овај пи-
лот пројекат са Управног суда 
бити проширен и на привредне 
судове јер, како је навела, уп-
раво привредни субјекти рас-

полажу електронским 
потписима и већ су у 
том систему далеко 
одмакли. Током ове 
године, Министарство 
правде радиће и на 
унапређењу статис-
тике извештавања о 
раду сваког појединачног су-
дије. „Тако ћемо на један клик 
имати податке о раду судије, 
а самим тим и судови ће се 
растеретити обавезе да шаљу 
извештаје и табеле“, навела 
је Кубуровић, и указала да од 
прошле године судије имају 
приступ електронским евиден-
цијама: МУП-овој евиденцији 
пребивалишта, Агенцији за 
привредне регистре, Центру за 
социјално осигурање...

увођење „е – суда”

ПРИВРЕДА

Министарство привреде расписало је два јавна пози-
ва за доделу бесповратних средстава предузетницима и 
почетницима у бизнису у износу од 750 милиона динара, 
рекао је министар Горан Кнежевић. Кнежевић је рекао 
да је Министарство отворило четири програма којима је 
циљ да подрже привреду, а расписан је и позив банкама 
и лизинг кућама за партнерство у програму подршке за 
набавку опреме. Такође, поново су доступне бесплатне 
обуке, саветодавне услуге и менторинг. Министарство 

привреде је за развојне пројекте ове године обез-
бедило 500 милиона динара, а за незапослене, 
почетнике у пословању и привреднике који су у 
почетној фази развоја 250 милиона бесповратно. 
За набавку нове опреме обезбеђено је око 560 
милиона динара бесповратних средстава, за која 
ће предузетници моћи да конкуришу најраније 
крајем марта, кад се одаберу партнерске банке и 
лизинг куће са најповољнијим каматама.

бесповратна средства

ЗДРАВСТВО

Министарство здравља за-
послиће 10 радиолога и фор-
мирати тим који ће у целој Ср-
бији организовати бесплатне 
прегледе дојке на покретном 
мамографу, рекао је министар 
Златибор Лончар на трибини 
посвећеној Националном дану 
борбе против рака дојке. Лон-
чар је навео да је прошле године 
120.000 жена између 50. и 69. 
године позвано на редован ма-
мографски преглед дојке, а да се 
одазвало око 45.000 жена. Ми-
нистар каже и да ће, због вели-
ког интересовања суграђанки, 
акција бесплатног прегледа на 
покретном мамографу испред 
зграде РТС бити продужена, 
док ће сличне акције бити ор-

ганизоване 
у целој Ср-
бији.

„ З а -
послићемо 
још техни-
чара и десетак младих ради-
олога који ће се бавити само 
прегледима на покретним ма-
мографима. Суочавамо се са два 
апсурда - жене се не одазивају 
се на редовне прегледе, а онда 
не могу да стигну на ред када 
су у питању акције на покрет-
ним мамографима“, напоменуо 
је Лончар, и навео да је обез-
беђена најсавременија терапија 
за оболеле од рака дојке, као и 
довољан број апарата за радио 
терапију.

бесплатни 
прегледи дојке

ПОЉОПРИВРЕДА

Министар Бра-
нислав Недимо-
вић изјавио је да 
је дигитализа-
ција неопходна 
за будућност, јер 
примена најсавре-
меније техноло-
гије појефтињује 
п о љ о п р и в р е д н у 
производњу. Нед-
мовић је рекао да 
је бенефит диги-

тализације у томе што нема 
расипања код наводњавања, 
коришћења ђубрива и се-
менског материјала. Предсе-
дница Владе, Ана Брнабић, 

отворила је прву дигиталну 
фарму у Србији и региону, у 
Криваји код Бачке Тополе, 
која ће пољопривредницима 
омогућити да бесплатно и из 
прве руке науче како да смање 
ризике у производњи, троше 
мање воде и ђубрива и уложе 
мање средстава, а добију веће 
приносе. Недимовић је иста-
као и да свако пољопривредно 
газдинство може да користи 
субвенционисане кредите. 
Како је рекао, први пут ове го-
дине не траже се рачуни за ђу-
бриво, а сваком пољопривред-
нику биће исплаћено 4.000 
динара по хектару.

дигитализација 
појефтињује производњу

У Београду је настављен 
унутрашњи дијалог у органи-
зацији Радне групе Владе Ср-
бије и Студентске конферен-
ције универзитета, а директор 
владине Канцеларије за КиМ, 
Марко Ђурић, поручио је да 
је проблем КиМ наслеђен и 
да ће се за јужну покраји-
ну борити и будуће генера-
ције. Отварајући разговор о 
унутрашњем дијалогу, који је 
иницирао председник Србије 
Александар Вучић, Ђурић је 
рекао да је зато учешће мла-
дих у решавању питања КиМ 
од великог значаја.

„Сасвим је сигурно да ћемо 
имати одговорност да пону-
димо одговор на нека од кру-
цијалних питања у вези са овом 

темом“, казао је Ђу-
рић. Према његовим 
речима, много младих 
Албанаца са КиМ го-
динама уназад шко-
лује се на најбољим 
школама на западу 
и они се враћају на 
КиМ како би помогли 
у остваривању ал-
банских националних 
циљева, без обзира 
што су ти циљеви су-
протни са принципима права и 
правде, али и интересима свих 
који живе на КиМ. „Наша од-
говорност је да у том погледу 
не заостанемо и зато је важно 
да наши студенти буду у пуној 
мери ангажовани на овом пи-
тању“, казао је Ђурић.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Важно је да млади учествују 
у решавању питања ким

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

спремни за отварање 
пет поглавља

Министарка Јадранка Јокси-
мовић изјавила је да је Србија 
спремна за отварање пет пре-
говарачких поглавља - 33 (фи-
нансијске и буџетске одредбе), 
9 (финансијске услуге), 13 (ри-
барство), 18 (статистика) и 17 
(економска и монетарна унија). 
Нагласила је да ће државе чла-
нице ЕУ разматрати одлуку о 
отварању поглавља након обја-
вљивања годишњег извештаја 
о напретку Србије, који ће Ев-
ропска комисија објавити 17. 
априла. Јоксимовић је, такође, 
подвукла да је у сталном и ре-

довном контакту 
са институцијама 
ЕУ и државама чла-
ницама, као и да је 
информисала амба-
садоре ЕУ о пресеку 
нашег процеса интерграција, 
са циљем представљања ре-
формских резултата Србије у 
свим релевантним областима. 
Министарка је изразила очеки-
вање да ће Србија у јуну бити 
у могућности да отвори значај-
нији пакет преговарачких пог-
лавља, јер би то била позитивна 
политичка порука нашој земљи.

могућа нова повећања 
плата и пензија
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ИНТЕРВЈУ

Народна посланица у 
Скупштини Србије, Сту-
денка Ковачевић, дип-

ломирани инжењер менаџ-
мента из Бора, позната је по 
томе што је недавно покренула 
иницијативу да се Бору врати 
статус града, али и по борби да 
допринесе развоју средине из 
које долази.

Према њеним речима, од 
2016. године, од када је на-
родна посланица, решена су 
многа питања и проблеми 
Општине Бор. Доступност 

ТРАжИМО НОВУ РАЗВОЈНУ 
ШАНСУ ЗА БОР

студенкА 
коВАчеВић, 
народна 
посланица

информација и прилика да 
се проблем искаже кроз њен 
рад у Парламенту, како каже, 
допринеле су да се направи 
озбиљан помак у разумевању 
и сарадњи између републич-
ких и локалних органа. Посла-
ница Ковачевић истиче и да 
је најпоноснија на мишљење 
Владе РС којим се прихвата 
иницијатива за измену Зако-
на о територијалној органи-
зацији РС, коју је, заједно са 
неколико колега, поднела На-
родној скупштини.

недавно сте покренули 
иницијативу да се бору 
врати статус града, који је 
добио уредбом још давне 
1947. године. Шта би то 
конкретно значило за бор?
- Добијањем статуса града, 

не само да потврђујемо напре-
дак који је Бору донела Српска 
напредна странка, већ му даје-
мо и нову развојну шансу. Бор 
се налази у близини граница 
са Бугарском и Румунијом, а 
осим што је пребогат 
рудом бакра 

и осталих племенитих метала, 
Бор је изузетно атрактивно 
туристичко место. Уз Борско 
језеро, Лазарев кањон, Брес-
товачку бању и планине које 
га окружују, има велики по-
тенцијал за развој туризма. У 
том смислу, могу се планирати 
пројекти прекограничне са-
радње, а са статусом града Бор 
постаје видљивији и омогућа-
ва му се учешће на пољима 
која су дефинисана за градове.

српска напредна странка 
је на локалним изборима 
у бору, који су се одржа-
вали кад и београдски, 
освојила 58,53 одсто. да 
ли сте задовољни резул-
татом?
- Поверење које нам грађани 

указују на изборима, показује да 
се међусобно разумемо, да иде-
мо у добром смеру и да чинимо 
све да се реше проблеми који су 
присутни деценијама уназад. 
Највећи ударац претрпели смо 
када је досовска власт прода-

ла 13 предузећа из 
састава РТБ 

Бор, 

од којих данас послује само јед-
но. Том приликом је без посла 
остало око 13.000 људи. Од до-
совских катастрофалних при-
ватизација сви се тешко опо-
рављамо, али смо спасили оно 
што се спасити могло. Брижно 
чувамо свако радно место, и 
то грађани препознају. Бор 
је својим грађанима понудио 
разне садржаје, зоолошки врт, 
скијалиште, дом за стара лица. 
Прошле године се на отворе-
ним базенима одржао међу-
народни ватерполо турнир, а 
привукли смо и филмску индус-
трију, која је урадила неколико 
значајних пројеката. Када се 
све узме у обзир, задовољна 
сам процентом који је странка 
освојила на изборима и јасно је 
да су грађани својим гласовима, 
заправо, показали захвалност 
председнику Вучићу на свему 
што је учинио за Бор.

који проблеми највише 
муче боране? Шта је по-
требно урадити како би 
се унапредио квалитет 
живота мештана и врати-
ла перспектива у источну 
србију?
- Споменула сам лоше до-
совске приватизације и јас-

но се може закључити да 
Боране највише мучи 

незапосленост. Ло-
кална самоуправа је 
планом генералне 
регулације одре-
дила индустријску 
зону и извршиће 
се препарцелација 
земљишта на мање 
парцеле које ће се 

понудити заинте-

ресованим инвеститорима за 
изградњу хала и постројења. 
Ових дана, видела сам у Шума-
дији пуно нових хала, видела 
сам и да предузетници про-
ширују посао, и то је јако лепа 
слика. Спремни смо да пону-
димо још неке погодности, као 
што су бесплатни прикључци 
на водовод и канализацију. 
Ако се осврнемо на подстицаје 
које држава даје за будуће ин-
веститоре, искрено се надамо 
да ће приватни сектор у Бору 
почети да се развија. Лично, 
највише типујем на развој жен-
ског предузетништва, чини ми 
се да жене имају више идеја 
и спремности. Такође, позна-
то је да ће у будућности, када 
се буду створили сви услови, 
доћи до отварања још једног 
рудника на најбогатијем на-
лазишту на свету, налазишту 
Чукару Пеки, у близини ае-
родрома. Источна Србија је 
деценијама била неправедно 
запостављена. Поред свих по-
тенцијала за развој које нуде 
Бор, Сокобања, Неготин, затим 
Кладово на Дунаву, и уз сва је-
зера и бање у овим крајевима 
нетакнуте природе, морамо да 
подстакнемо заједничке напо-
ре свих општина, и тако издиг-
немо Источну Србију до грани-
ца одрживог развоја. Да спре-
чимо одлив становништва и 
задржимо младе. Мерама које 
је председник Вучић, зајед-
но са Владом РС, увео у циљу 
повећања наталитета, морамо 
мотивисати брачне парове да 
прошире породице и да тако 
зауставимо негативне демо-
графске трендове.

симбол борбе за 
заштиту животне средине

како се бор бори са проблемом загађења?
- Сви који су посетили Бор, знају да је наш град данас један од најле-

пше уређених рударских градова на свету. Бор је индустријски центар 
Србије, који својим пословањем на пољу рударства и металургије учест-
вује у БДП Србије са 0,8 одсто. РТБ Бор је међу десет највећих извозника 
из Србије, а у фебруару ове године, иностраном тржишту испоручио је 
робу у вредности од 22,5 милиона долара. Бор је завршетком нове то-
пионице и фабрике сумпорне киселине постао симбол борбе за заштиту 
животне средине у Србији. Овим подвигом постигнуто је да, после више 
од једног века, ваздух над Бором буде потпуно чист. Сада је Бор, по чис-
тоћи ваздуха, један од четири града у Србији са најчистијим ваздухом.

Деветнаест година од по-
четка НАТО ваздушних напада 
на Србију обележено је држав-
ном церемонијом у Алексин-
цу, коју је предводио председ-
ник Србије Александар Вучић, 
који је, том приликом, подсе-
тио на страшне бројке агре-
сије, када је НАТО 1999. го-
дине ударио, како је рекао, на 
малу земљу поносног народа 
који је био крив што постоји и 
што чува своје.

„Деветнаест је година од 
када је 24. март симбол не-
правде нанете народу, који је 
кроз историју прошао многе 
недаће и патње, али није ни 
слутио да би оваква судбина 
могла да га задеси на крају 
20. века. Деветнаест је, како 
су говорили и данас кажу, 
највећих и најјачих ударило 
на једну малу земљу поносног 
и непокореног народа који је 
био крив што постоји и брани 
своје. Тај чин бездушја и без-
умља назвали су Милосрдни 
анђео, као да се убијање неви-
ног народа, рушење фабрика 
и болница може подвести под 
било шта људско, а камоли 
милосрдно“, навео је председ-
ник Вучић, и рекао:

„Када прође 19 година од 

злочина, шта он постане? 
Када нема криваца, званич-
них, осуђених и правде, него 
остану само жртве? Како се 
онда тај злочин зове? Да ли 
је савршен и по негирању и 
по намерном забораву и по 
последицама? Шта данас да 
кажемо ми, на које је бачено 
420.000 пројектила и скоро 
40.000 касетних бомби, пошто 
су нам убили 2.500 људи, у та-
чно 2.500 ваздушних удара?“

Жива, вредна и богата Ср-
бија, коју нису убили и ни-
када неће, њихова је највећа 
клетва, а наш задатак и наша 
будућност, поручио је пред-
седник Вучић, и истакао да је 
циљ те агресије, ма како су 
је агресори тада објашњава-
ли, недвосмислено био да се 
убије Србија. Подсетио је да 
је тај злочин објашњаван по-
зивањем на диктатуру и лоше 
људе на власти, а када више 
није било те диктатуре и тих 
људи настављено је, каже, 
кажњавање Србије протери-
вањем нашег народа са Ко-
сова, одвајањем Црне Горе и 
признавањем независности 
КиМ.

„Ми јесмо у праву, и они 
знају да ми јесмо у праву и 

знају да они нису у праву. Ре-
кли су да се боре против зла, 
а зло је било то што смо рекли 
да Косово припада Србији, 
зло је било што смо га бра-
нили. Нећемо да ћутимо и да 
жртве представљамо колате-
ралном штетом. Морамо да 
урадимо све да га не губимо. 
То је наша обавеза и према 
онима који су овде убијени. 
Сада нам је више од свега пот-
ребан живот и морамо да га 
стварамо свакога дана, и да 
будемо довољно снажни, јаки, 
да одвратимо све оне који би 
да политику зачине смрћу и 
бомбама. Док сам председник 
Србије, никоме нећу дозво-
лити да нас понижава. Ово 
је Србија, земља која има своје 
достојанство, има свој понос и 
памти оне који су за њу дали 
животе“, истакао је српски 
председник.

Како је рекао, нико неће 
моћи Србију безразложно да 
кажњава и да ради шта му пад-
не на памет.

„КиМ је и сада главна тема, 
јер смо се подигли из пепела и 
мало ојачали, што је и то мало 
за нас - за њих велико. Убијали 
сте нас због тог Косова, али то 
више не можете. Данас је сви-

ма јасно да Србија која живи 
и ради може да каже свима 
шта хоће. Наш живот је постао 
наш глас. Мораће да почну да 
цене наш живот. Доста сте нас 
убијали. Да, хоћемо партнер-
ство и са вама који сте ура-
дили страшне злочине. Лепа 
нам је Србија, свакога дана је 
лепша и богатија. Другу земљу 
немамо, нити је тражимо. Ово 
је наша домовина, једина лепа 
српска отаџбина. Србију више 
нико неће моћи да напада, 
јер ће бити све јача. Никоме 
нећемо дозволити да понизи 
Србију, поручио је председник 
Вучић, и захвалио се предста-
вницима дела дипломатског 
кора који су те вечери дошли 
у Алексинац да изразе пошто-
вање према нашим жртвама.

„Нека је вечна слава поги-
нулим српским витезовима на 
КиМ, војницима у централној 
Србији, нашим полицајцима 
који су јуначки штитили срп-
ску груду и свим грађанима, 
Србима и другим грађанима, 
цивилима кривим само зато 
што су се дрзнули да живе у 
Србији, својој и нашој Србији. 
Живела слободна, непокорена 
Србија“, закључио је председ-
ник Вучић.

дАн сећАњА
АлексинАЦ

ЖиВА, ВреднА и богАтА 
србијА њихоВА је клетВА, 

А нАШ зАдАтАк

Да се не заборави: На Србију је бачено 420.000 пројектила и скоро 40.000 
касетних бомби, убијено је 2.500 људи у 2.500 ваздушних удара
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1. уб 

радови на оШ „милан муњас”

Започета je реконструк-
цијa система грејања, унутра-
шње расвете и електроинста-
лација у ОШ „Милан Муњас“. 
Такође, реконструисанa је 
струјнa мрежa и уграђена је 
ЛЕД расвета. Планирано је про-
ширење школске зграде за 
додатних шест учионица, а 
ради се и пројекат затвореног 
базена уз школску зграду. За-
вршена је изградња помоћног 

објекта Дома здравља, а ново-
изграђени објекат обишао је 
председник Општине Уб, Дарко 
Глишић, и најавио да ће Кан-
целарија за управљање јавним 
улагањима финансирати и ком-
плетну адаптацију Дома здра-
вља. Одобрено је 175 студент-
ских стипендија од по 60.000 
динара. Чланови ОО СНС по-
делили су пакетиће малиша-
нима у издвојеном одељењу 

ОШ „Рајко Миха-
иловић“ у Брезо-
вици. Општина 
Уб укључена је 
у пројекат „По-
бољшање услова 
живота у ром-
ским насељима“, 
у оквиру кога су 
обезбеђена стам-
бена решења за 39 ромских 
породица. ЈКП„Ђунис“ заврши-

ло је сервисирање и четвртог 
филтера на постројењу за пре-
раду воде у Такову.

3. бАч
Помоћ за сународнике на ким
Општина је организовала 

одлазак пољопривредника и 
пчелара на Сајам пчеларства у 
Београду. Председник Општине 

Бач, Борислав 
Антонић, посе-
тио је Сајам ту-
ризма у Београду 
и присуствовао 
п р е з е н т а ц и ј и 
туристичке по-
нуде ТО Бач.
Текстилна фирма 
из Сегедина от-
вара нови погон 
у којем ће радно 
место добити 

100 грађана. Исплаћена је четвр-
та рата стипенидија за најбоље 
ученике и студенте. Председник 
Општине, Борислав Антонић, 
потписао је, са Управом за ка-
питална улагања АП Војводине, 

уговор о реконструкцији пет 
километара пута до Плавне. На 
Светосавској академији уруче-
не су награде најуспешнијим 
просветним радницима. Члано-
ви МО Бођани организовали су 
радну акцију и поставили голо-
ве на игралишту у ОШ „Алекса 
Шантић“. Талентована деца из 
наше Општине ће и ове године 
учествовати на манифестацији 
„Србија у ритму Европе“. Мешта-
ни Бача упутили су помоћ за су-
народнике на КиМ. Небојша Ми-
линовић донирао је теле, Миро-
слав Адамовић јуницу, а чланови 
ОО СНС Бач из сопствених сред-
става обезбедили су осам оваца. 
Председник Антонић обишао 
је радионице и возни парк ЈКП 
„Тврђава“. Чланови МО Плавна 
уручили су социјално угроженој 
породици пакет са животним на-

мирницама.

2. ПећинЦи
чишћење центра доњег товарника

Након снежних падавина 
које су захватиле Општину 
Пећинци, активисти СНС ор-
ганизовали су акцију чишћења 
снега у Доњем Товарнику. За 

само неколико сати очистили 
су тротоаре, паркинге, прилазе 
школи, цркви, пошти, амбулан-
ти, ловачком дому, аутобуском 
стајалишту...

Одржан је састанак ОО СНС Свилајнац, на којем су председник 
ОО Бранислав Маринковић и председник Савета за пољопривреду 
Радиша Љубисављевић изнели програм помоћи пољопривредницима 
у прикупљању документације и конкурисању за субвенције. За новог 
председника Савета за економска питања изабран је Ненад Вучковић, 
а за новог председника Савета за здравство др Предраг Златановић.

5. ноВи бечеј
још једна саобраћајница 
у јужној индустријској зони
Радници ЈП „Комуналац“ на-

ставили су реконструкцију во-
довода у Улици Слободана Пе-
рића, од Улице 7. јула до Рајка 
Ракочевића. Нови Бечеј ће нови 
ИПА пројекат, који се односи 
на развој туристичке понуде 
Специјалног резервата природе 
Слано копово, реализовати са 
мађарским градом Шандорфал-
ва. Изграђена је још једна са-
обраћајница у Јужној индус-
тријској зони у Новом Милоше-
ву, која је нову фабрику „ЈС&О“ 

повезала са главним путем. У 
току је насипање неасфалтира-
них улица ломљеним црепом 
и спровођење одлуке Савета о 
помоћи школама са по 200.000 
динара. Влада Србије донела 
је Одлуку о утврђивању старог 
центра Врањева, дела Новог Бе-
чеја, за просторну културно-ис-
торијску целину због урбанис-
тичке, архитектонско-стилске и 
културно-историјске вредности.

Завршава се реновирање 
спортске сале у сакулској 
школи, а завршен је и проје-
кат побољшања енергетске 
ефикасности школске зграде. 
Поред фисклултурне сале, из-

грађена је и нова котларница 
са пратећом машинском опре-
мом, а грејање је преусмере-
но на пелет чиме је остварена 
огромна уштеда. Постављена 
је туристичка сигнализација 

у сва четири насељена мес-
та. Организоване су акције 
чишћења паркова и тротоара у 
свим месним заједницама. Уд-
ружење виноградара и винара 
из Сакула обележило је еснаф-

ску славу, Светог Трифуна, док 
су поводом Дана заљубљених 
чланице Унија жена ОО дели-
ле медена срца у Сефкерину. 
Пакети за бебе подељени су и 
овог месеца.

6. лиПљАн

Поклони 
за ученике
Поводом почетка другог полугодишта, 

председник ОО СНС Липљан и начелник 
Косовског управног округа, Срђан Пе-
тковић, обзбедио је и поделио више од 
400 пакетића за ученике од првог до пе-
тог разреда у школама у Лепини, Скула-
неву, Радеву, Батусу, Горњој Гуштерици, 
Добротину, Лиовађу, Рабовцу.

7. ниШ
едукативне радионице 
и трибине
Милан Стевановић, шеф Центра за едукацију 

СНС, одржао је едукативну радионицу „Вештине 
јавног наступа и медијског представљања“. ГО 
СНС Ниш организовао је панел дискусију на тему 
подстицања формирања женске одборничке мре-
же у локалним парламентима, а модератори су 
биле народна посланица Јелена Жарић Ковачевић 
и председница СО Палилула Адриана Анастасов. 
Министар Небојша Стефановић посетио је Ниш 
и разговарао о подршци Владе Србије развојним 
пројектима у самом граду и округу, захваљујући 
којима долазе инвеститори и отварају се рад-
на места. Државни секретар Иван Бошњак при-
суствовао је трибини Савета за популацију, бригу 
о деци и социјална питања поводом обележавања 
Међународног дана матерњег језика.

Дарко Глишић са малишанима

Посета Небојше Стефановића

Зоран Тасић у обиласку 
сакулске школе

Срђан Петковић са ђацима

Едукативна радионица Милана 
Стевановића
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11. лАјкоВАЦ
ускоро отварање затвореног 
базена
Свечано су отворене нове прос-

торије ОО СНС Лајковац, а прија-
теље и госте поздравио је пред-
седник ОО, Владан Костић. Запо-
чета је друга фаза изградње новог 
објекта ПУ „Лептирић“, за који су 
Општина Лајковац и Министар-
ство привреде издвојили по 18 ми-
лиона динара. Повећан је буџет за 
стипендије ученика и студената за 
40 одсто. У Спортско-рекреатив-
ној зони гради се затворен базен, 
а приликом обиласка радова пред-
седник Општине, Андрија Живко-
вић, рекао је да ће објекат бити 
завршен до краја маја. Председник 
Живковић обишао је градилиште у 
Словцу, где је у току изградња це-
вовода од 1.500 метара, којим ће 
бити повезана комора на Оштри-
ковцу са водоводом у Ратковцу. 
Општина је издвојила 30 милиона 
динара за некатегорисану сеоску 
путну инфраструктуру, чиме ће 
бити финансирана реконструкција 
и асфалтирање око 10 километара 
путева. Отворена је реконструис-
ана амбуланта у Боговађи, обез-

беђен је рад медицинске екипе и 
набављено је санитетско возило.

12. инЂијА
руже за даме
У организацији ОО СНС Инђија 

и Уније жена, у пешачкој зони у 
центру Инђије дамама су дељене 
руже поводом Дана жена.

13. кучеВо
нови апарати за дом здравља
Завршетком адаптације главног 

потисног вода, Дом културе добио 
је грејање. У Волуји је организова-
на едукација за чланове Удружења 
воћара и повртара на тему зашти-
те воћака од болести. У циљу што 
бољег сагледавања проблемати-
ке социјалне заштите, одржан је 
састанак са председницима мес-
них заједница. Из Канцеларије 
за управљање јавним улагањима 
стигло је обавештење да је прих-
ваћен пројекат реконструкције 
ОШ „Угрин Бранковић“. Донета је 
одлука да се додели још 38 нових 
студентских стипендија, укупно 
97. У част Дана  државности, Шах 
клуб „Звижд“ и Библиотека „Ни-
кола Сикимић-Максим“ организо-

вали су пети турнир у шаху. Фор-
миран је Организациони одбор 
атлетске трке „Хомољски мотиви 
2018“. ТО Кучева представила је 
туристичке потенцијале на Међу-
народном сајму туризма у Београ-
ду. Амбасада Јапана донирала је 
81.690 евра за набавку мамографа, 
ултразвучног апарата и ЦР апара-
та за Дом здравља.

17. димитроВгрАд
нови инвеститор
Поводом 145 година од поги-

бије бугарског револуционара 
Васила Левског, одржана је свеча-

ност испред спомен бисте Левског 
у центру града, којој су присуство-
вали гости из Бугарске и Србије, 
представници локалне самоупра-
ве, културних и образовних уста-
нова и грађани. Фабрика конфек-
ције, која је после приватизације 
„Свободе“ пословала под именом 
„Интертекст ДОО Димитровград“, 
добила је новог власника, ита-
лијанску компанију „Е. Мирољо“. 
Поводом 30 година од оснивања 
првог атлетског клуба у Дими-
тровграду, председник Општине, 
Владица Димитров, најавио је ве-
лика улагања у атлетску инфра-
структуру. 

18. мАло Црниће
Признање пчелара
Савез пчеларских организа-

ција Србије посебне дипломе даје 
појединцима који су се потврдили 
као велики пријатељи пчелара, а 
на редовној годишњој Скупштини 
пчелара препознат је труд и зала-
гање председника ОО СНС Мало 
Црниће и председника Општине 
и уручена му је диплома почасног 
члана Савеза за развој пчеларства 
у Општини.

20. ноВи сАд
радови на водоводу и канализацији

21. трстеник
Вредне донације

14. лескоВАЦ
Помоћ за 
породицу 
миловановић
Започета је изградња 

секундарне водоводне 
мреже у Вучју. Фонда-
ција принцезе Катарине и 
C.U.R.E. пројекат донира-
ли су Општој болници апарат 
за стерилизацију. Амбасадор 
Данске, Андрес Кристијан Хо-
угoр, посетио је Лесковац и 
са градоначелником Гораном 
Цветановићем разговарао о 
привредној сарадњи. Чланови 
МО Бобиште донирали су на-
мирнице, средства за хигијену, 
дрва за огрев, одећу, зимницу, 
новчану помоћ и пакетиће за 

децу породици Миловановић. 
Појачано је одржавање седам 
улица у централној градској 
зони, уз градњу тротоара од 
бехатон плоча, уградњу но-
вих ивичњака и гајгер слив-
ника, висинско нивелисање 
шахт поклопаца и садњу др-
вореда. Савет за здравство ГО 
СНС подржао је организацију 
трећег скрининга на остеопо-
розу за суграђанке.

9. круШеВАЦ

кућа за милосављевиће
Захваљујући дона-

цији добрих и хуманих 
људи из наше земље и 
дијаспоре, као и ан-
гажовању чланова 
ГО СНС, донирана је 
кућа Верици и Дарку 
Милосављевићу из 
Јабланице. Милоса-
вљевићи сада живе 
у потпуно опремље-
ној кући која има две 
собе и купатило, а на 
располагању им је и 
помоћни објекат. У 
просторијама ГО СНС 
Крушевац одржана 
је прва овогодишња 
акција добровољног 
давања крви, а више 
сличних акција орга-
низовано је у месним 
заједницама.

10. мАјдАнПек
реновирање школских зграда

ОО СНС Мајданпек организовао је дру-
жење за своје чланове у Рудној Глави и 
Доњем Милановцу. Реновирана је фискул-
турна сала у ОШ „12. септембар“, а ОШ 
„Велимир Маркићевић“ добила је ново 
школско двориште и терен за мале спор-
тове. У ОШ „Бранко Перић“ комплетно је 
замењена конструкција на згради старе 
школе и делом на новој, а грејање је доби-
ла школска хала.

19. АрАнЂелоВАЦ

обнова комплекса на букуљи

15. ПријеПоље
састанак са мештанима камене горе
Чланови ОО СНС Пријепоље посетили су МО Камена Гора, где 

је одржана редовна седница ОО и представљени нови чланови 
странке. Чланови ОО разговарали су са мештанима Камене Горе, 
а председник ОО и председник Општине, Драгољуб Зиндовић, 
обећао је боље путеве и помоћ у посредовању код републичких 
институција за решавање проблема лоше електромреже.

16. лАПоВо
Промоција 
виноградарства

Општина Лапово и КТЦ 
„Стефан Немања“ организо-
вали су традиционалну при-
вредно-туристичку манифес-
тацију „Вину у част“, а винари 
и виноградари приказали су 
квалитет својих вина у такми-
чарском делу.

Централна прослава Дана др-
жавности одржана је у Орашцу 
уз присуство државног, војног, 
верског врха и локалне самоупра-
ве. Министарка Зорана Михајло-
вић изјавила је, приликом посете 
Аранђеловцу, да је ова Општина 
једна од најбољих у издавању 
грађевинских дозвола. Министар 
Бранислав Недимовић обишао је 
неколико газдинстава и разгова-
рао са пољопривредним произ-
вођачима. Министар Вања Удови-
чић присуствовао је Сајму спорта 
и обишао отворене терене, а ми-
нистар Ненад Поповић разгова-

рао је са председником Општине 
Бојаном Радовићем и народним 
послаником Милосавом Милоје-
вићем. У току је тражење решења 
за обнову комплекса на врху Бу-
куље, а започиње и асфалтирање 
пута од осматрачнице ка ресто-
рану „Качара“. Активисти СНС 
организовали су бројна дружења 
са суграђанима на штандовима 
СНС, на неколико локација у гра-
ду и селима. Постављена је нова 
асфалтна подлога у Улици Нико-
ле Пашића, а туристичка понуда 
представљена је на Сајму туризма 
у Београду.

Чланови свих мес-
них одбора ГО СНС 
Нови Сад чисти-
ли су снег и делили 
„СНС Информатор“ 
суграђанима, а акти-
висти МО Каменица 1 
уручили су ћебад, топ-
лу обућу и одећу Днев-
ном прихватилишту за 
бескућнике. Свечаном 

академијом и пријемом 
у Градској кући обеле-
жен је Дан града Новог 
Сада. Тим поводом, гра-
доначелник Милош Ву-
чевић посетио је маму 
и прву бебу рођену тог 
дана и уручио поклон од 
200.000 динара. Општи-
на Крф и Град Нови Сад 
потписали су споразум 
о сарадњи. Градоначел-
ник Вучевић примио је 
амбасадора Хрватске, 
министарку Нелу Ку-
буровић и делегацију 
Општине Сребрени-
це, а присуствовао 
је и конститутивној 
седници Одбора за 
обележавање сто-
годишњице осло-
бођења Новог Сада 
у Првом светском 
рату и манифеста-
цији „Недеља КиМ 
у Матици Српској“. 
Градоначелник Вуче-
вић обишао је радове 

на изградњи водово-
да и канализације у 
Ветернику и Петров-
данском насељу у 
Каћу.

ОО СНС Трстеник и Савет 
за социјална питања ГО СНС 
Врање обезбедили су више од 
150 униформи за запослене у 
Дому здравља у Трстенику. Та-
кође, обезбеђени су и пакети 
хране и гардеробе за породи-
це слабијег имовинског стања. 

На иницијативу председника 
ОО СНС Трстеник, Александра 
Ћирића, потписан је споразум 
између ЈКПСП „Комстан“ и „Во-
довода“ Крушевац за изградњу 
магистралног водовода који ће 
решити питање водоснабде-
вање у 13 села.

22. јАгодинА
Посета друштву за дечију и 
церебралну парализу

Чланице Уније жена ГО СНС Јагодина и председник ГО Никола 
Радосављевић посетили су Друштво за дечију и церебралну пара-
лизу и честитали Дан жена.

Горан Цветановић у посети 
Општој болници

Председник Александар Вучић на свечаности 
поводом Дана државности у Орашцу

Униформе за запослене у Дому здравља

Милош Вучевић са грађанима Новог Сада



35. сремски кАрлоВЦи
Посета дому пензионера

30. Пирот
спречавање насиља у породици
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31. кулА
отварање три фабрике
Председник Општине Кула, Пе-

рица Видекањић, каже да је уређе-
на индустријска зона и да су у Кулу 
стигла три озбиљна инвеститора - 
компанија „Севеплант“ запослила 
је седамдесетак радника, „Матео“ 
ће запослити више од 200 радни-
ка, а италијански „Фиорано“ 300 
радника. У току један од највећих 
пројеката у протеклих неколико 
деценија, вредан 600 милиона ди-
нара, за који је половину средста-
ва обезбедила Општина, а другу 
половину Покрајина и Република 
– изградња комплетне канализа-
ционе мреже у Кули и Црвенки 
и усмеравање отпадних вода до 
пречистача у Врбасу. Реконструис-
ана је спортска хала у ОШ „Петефи 
бригада“, завршено је ново крило 
зграде Средње економске школе, 
при крају је градња спортске хале 
у Сивцу, а очекује се и отварање 
новог објекта Дома здравља.

32. АдА мол
чишћење снега
Активисти ОО СНС Ада орга-

низовали су чишћење снега на 
тротоарима испред Дома културе, 
Месне канцеларије, школе, Дома 
здравља... Поводом Дана жена, 
организовали смо дружење и при-
падницама лепшег пола поделили 
цвеће.

36. оџАЦи
наставља се реконструкција 
улица
АП Војводина определила је 76 

милиона динара за другу фазу ра-
дова у Железничкој и Улици Иве 
Лоле Рибара у Оџацима. Органи-
зован је Сајам спорта и додељена 
су признања најбољима. У Опш-
тини Оџаци понуђено је у закуп 
1.660 хектара државног пољопри-
вредног земљишта. Црвени крст 
обележио је 72 године рада. 
Одржана је редовна годишња 
скупштина Удружења пчелара. 
Локална самоуправа определила 
је 5,5 милиона динара за активне 
мере запошљавања у 2018. години 
и представила туристичке потен-
цијале на Сајму туризма у Београ-
ду.

37. ВлАдимирЦи
Велика акција чишћења
Активисти ОО СНС Владимир-

ци, поводом Дана жена, делили 
су цвеће и честитали празник су-
грађанкама. Општина је покрови-
тељ такмичења певача аматера 
„Златни глас Посавотамнаве“. У 
току је израда пројектне докумен-
тације за асфалтирање 2,5 км пута 
у Драгојевцу, а очекује се наставак 
радова на напонској мрежи, за-
мена дотрајалих дрвених стубова 
бетонским и постављање уличног 
осветљења. У плану је реновирање 

Мале школе, која је изгорела, и 
изградња Цветног трга са старом 
чесмом. Одборничка група СНС 
добила је још један одборнички 
мандат у СО. Становници Месара-
ца обновили су Дом културе који 
је био затворен 25 година. Започе-
ло је чишћење и прање улица, као 
и реновирање изгореле полицијс-
ке станице.

38. Шид
ускоро обилазница
Почело је обнављање путне 

инфраструктуре у Беркасову, где 
је асфалтирана Сремска улица. У 
току је израда пројектно-технич-
ке документације за изградњу 
обилазнице око Шида. Одржана 
је манифестација Сремски свињо-
кољ и кобасицијада, која про-
мовише традиционалне сремске 
обичаје, под покровитељством 
Општине. Туристичка организа-
ција наступила је на Сајму тури-
зма у Београду. Синдикална ор-
ганизација компаније „Victoriaoil“ 
организовала је акцију добро-
вољног давања крви, а позиву су 
се одазвали и запослени у дру-
гим чланицама „Victoria Group“ 
и представници локалне самоу-
праве. Чланице Уније жена ОО 
организовале су књижевно вече у 
моровићком Дому културе. Одр-
жан је традиционални избор за 
спортисту године.

29. бАбуШниЦА
Помоћ поплављенима
Председница Општине и по-

вереница ОО СНС Бабушница, 
Слађана Николић, обишла је 
подручја на којима постоји ви-
сок ризик од поплава, као и већ 
поплављено село Љуберађа на 

деоници магистралног пута Пи-
рот-Лесковац, где је саобраћај 
привремено био прекинут. Ак-
тивисти СНС свакодневно оби-
лазе угрожена подручја и пру-
жају неопходну помоћ.

33. љиг
нова лед 
расвета

Почела је замена постојеће 
расвете ЛЕД сијалицама у 
Љигу у вредности од пет ми-
лиона динара. У наредном 
периоду биће расписана још 
једна јавна набавка у истој 
вредности, а планирано је да 
у наредне четири године ЛЕД 
расвета буде постављена у 
свим МЗ.

34. кАњиЖА
разговор за суграђанима
Чланови ОО СНС Кањижа су на Дан заљубљених и Светог Трифу-

на организовали штанд испред страначких просторија, где су разго-
варали са суграђанима, делили „СНС Информатор“ и слаткише.26. мАли зВорник

турски инвеститор

23. неготин
замена столарије на дому културе
Радове на замени 

столарије на згра-
ди Дома културе 
у Јабуковцу, који 
се финансирају из 
општинског буџета, 
обишли су Владимир 
Величковић, пред-
седник Општине 
Неготин и Мерлина 
Селенић, заменица 
председника. Дра-
ган Добросављевић, 
потпредседник Саве-
та МЗ Јабуковац, у име мештана 

захвалио се на разумевању ло-
калној самоуправи.

Општинска власт наставила је са 
асфалтирањем локалних путева, 
а активисти СНС покренули су 
акцију израде банкина поред ас-
фалтираних деоница. Председ-
ник Општине, Зоран Јевтић, пот-
писао је Повељу о братимљењу 
са Општином Херцег Нови, која 
предвиђа успостављање и ши-
рење привредних, социјалних 

и културних веза. Општина, уз 
подршку Владе РС, интензивно 
ради на довођењу нових инвес-
титора, а у току су преговори 
са турском текстилном фабри-
ком „Maydenim Tekstil“. Члани-
це Уније жена организовале су 
гостовање љубовијског аматер-
ског позоришта у Малом Звор-
нику.

24. коВАчиЦА
Промоција туристичких садржаја

Пословно рекре-
ативни центар 
„Relax“ из Ковачице 
представио се на 
Сајму туризма у Бе-
ограду, а ТО учест-
вовала је на Сајму 
туризма у Братис-
лави. Општина је 
издвојила 8,5 ми-
лиона динара за 
невладине органи-
зације. Стручњаци 
из Министарства 
пољопривреде, шу-
марства и водопри-
вреде и Института 
„Тамиш“ из Панчева 
одржали су преда-
вање за пољопри-
вреднике на тему 
ИПАРД програма. 
За заслуге у области 
сликарства, указом 
председника Србије 
одликован је Јан Ба-
чур, члан Галерије 
наивне уметности. 
Завршена је рекон-
струкција унутрашњег дела 
зграде Дома културе. Јоханес 
Иршик, директор Аустријског 

културног форума у Београду, 
посетио је Ковачицу, разгова-
рао са председником СО Кова-
чица и сликарима.

25. АлексинАЦ
добровољно давање крви
Активисти ОО СНС Алексинац прикључили су се акцији добро-

вољног давања крви, коју је организовао Завод за трансфузију крви 
из Ниша.

27. ВрАње
Помоћ за угрожене породице

Поводом Међународног дана матерњег језика, Савет за просве-
ту, Савет за културу и Унија жена ГО СНС Врање организовали су 
едукативно предавање. У организацији Уније младих, грађанима 
су подељени „СНС Информатори“ и пропагандни материјал. Чла-
нови Савета за социјална питања разговарали су са суграђанима, 
а 19 породица добило је помоћ у виду хране и средстава за личну 
хигијену. Организована је подела униформи медицинском особљу 
у болници у Трстенику, која је реализована у сарадњи са Саветом 
за социјална питања ГО СНС Крушевац. За овај хуманитарни под-
виг, председник Општине Трстеник уручио је захвалницу Ненаду 
Милојевићу, председнику из Врања, као и Миомиру Божиловићу 
из Крушевца. У сарадњи ова два градска одбора, подељени су и па-
кети са храном угроженим породицама у Трстенику. Чланови МО 
Бунушевац обезбедили су помоћ самохраном родитељу са двоје 
деце у виду дрвене столарије, намештаја и санитарија за купатило.

28. ЖитиШте
изградња пречишћивача 
отпадних вода
Општина Житиште издвојиће више од седам милиона динара за 

суфинансирање програмских активности у области спорта. Пред-
седник Општине, Митар Вучуревић, потписао је Уговор о наставку 
изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода, 
а инвестиција је суфинансирана од стране Управе за капитална 
улагања АПВ. Традиционални, 12. Мини сајам пољопривреде оку-
пио је бројне излагаче и изазвао велико интересовање пољопри-
вредника.

Чланице Форума жена ГО СНС Пирот одржале су трибину у MЗ 
Пољска Ржана „Стоп насиљу“ и скренуле пажњу на проблем насиља 
у породици и насиља над женама.

Поводом Дана жена, чланови ОО СНС Сремски Карловци посети-
ли су Дом пензионера и амбуланту, разговарали са суграђанкама и 
поклонили им цвеће.

Председник Вучић одликовао је 
Јана Бачура, сликара наиве

Акција уређња банкина

Слађана Николић у обиласку подручја 
која су у ризику од поплава
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зАјечАр
убедљиВА 

ПобедА
на изборима за савете месних 

заједница у зајечару, који су одржа-
ни 18. марта, колација „наша кућа 
зајечар-снс, сПс, јс, Псс-бошко 

ничић“ освојила је око 90 одсто 
укупних чланова савета мз, и 

дала кандидате за свих 46 
месних заједница.

На локалним избори-
ма у Смедеревској 
Паланци, који су 

одржани 25. марта, Српска 
напредна странка освоји-
ла је још једну више него 
убедљиву победу и оства-
рила резултат од 66,4 од-
сто гласова грађана.

На конференцији за но-
винаре која је, том прили-
ком, одржана у централи 
СНС, председник Извршног 

одбора СНС, Дарко Глишић, 
рекао је да су напредњаци 
и на недавним локалним 
изборима у још неколико 
градова убедљиво победи-
ли, што, како каже, јасно 
показује да људи не желе 
да гласају за мржњу, већ за 
људе који су нешто уради-
ли и за политику која даје 
резултате.

Глишић је истакао да је 
изборе у Смедеревској Па-
ланци обележила прља-

хВАлА,смедереВскА ПАлАнкА

кенини дугови 3 милијарде динара Потребан пут од Азање до кусатка
српска напредна стран-

ка одржала је предизбор-
ни митинг у културном 
центру у смедеревској Па-
ланци, на којем су се грађа-
нима обратили потпред-
седници снс миленко 
јованов и милош Вучевић, 
чланица Председништва 
снс ирена Вујовић и кан-
дидат за одборника у со 
смедеревска Паланка ни-
кола Вучен. 

током конвенције, мог-
ло се чути да је бивша 
власт демократске стран-

ке, на челу са радославом 
милојичићем кеном, иза 
себе оставила дуг од три 
милијарде динара, да су у 
блокади рачуни свих јав-
них предузећа и установа, 
да у граду и селима због 
лошег управљања често 
нема воде, струје, осве-
тљења, те да је смедерев-
ској Паланци потребно до-
маћинско управљање, ула-
гање у инфраструктуру, 
привлачење инвестиција 
и отварање нових радних 
места.

Председник ио, дарко 
глишић, и координатор за 
Подунавски округ, бранко 
маловић, у Азањи су раз-
говарали са мештани-
ма и истакли су да је циљ 
снс да локална власт буде 
у служби грађана и да се 
тимски ради на решавању 
многобројних проблема. 
као приоритет, навели су 
побољшање инфраструк-
туре, изградњу локалног 
пута између Азање и ку-
сатка, као и реновирање и 
опремање основне школе.

наглашено је да се 
снс подједнако залаже за 
равномеран развој села и 
градова, а грађани су иска-
зали уверење да снс, као 

најјача и најорганизованија 
странка, може ову општи-
ну, која је током владавине 
демократске странке до-
ведена до руба пропасти и 
сврстана у најгоре приме-
ре ненаменског трошења 
буџетских средстава, да 
поведе у правцу напретка, 
како би се вратила у круг 
локалних самоуправа које 
су синоним развоја и ус-
пешности, којима је некада 
припадала. осим глишића 
и маловића, у Азањи је био 
и директор јП „Путеви ср-
бије“, зоран дробњак, како 
би се на лицу места уверио 
у лоше стање инфраструк-
туре у овом делу смеде-
ревске Паланке.

снс             66,4%
дс                   9,72%
сПс                7,27%
јеремић       5,43%

ва кампања оних који су 
у претходном периоду ту 
Општину учинили најза-
дуженијом и најсиромаш-
нијом.

„Прљава кампања нека 
остане онима који немају 
другу политику осим те, а 
листа СНС-а ће се труди-
ти да учини живот људима 

лакшим и бољим“, истакао 
је Глишић.

Грађани су, каже он, 
двотрећинском подршком 
СНС-у показали да не желе 
да слушају бесмислице, 
глупости и увреде, као и да 
не пролази политика праз-
них обећања.

„Обећања да ће падати 

златна киша само ако они 
добију поверење грађа-
на. Та „тра ла ла полити-
ка“ ништа добро није до-
нела грађанима, већ само 
онима који су је спроводи-
ли и обогатили се преко 
ноћи, а Србију уништили. 
Данас би да опет преваре 
грађане и примакну се по-

ново касама које су у свакој 
општини све пуније“, рекао 
је Глишић.

Он је навео и да у СНС-
у нема вечито заслужних 
и оних који живе од старе 
славе, већ само оних који 
могу да преузму терет оба-
веза и да постигну резул-
тате.
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Миленко Јованов, потпредседник Главног 
одбора СНС, на завршном митингу

Подршка: Дарко Глишић, Ирена 
Вујовић, Милош Вучевић, Марија 

Обрадовић, Бранко Маловић, Зоран 
Ђорђевић...

Бранко Маловић, Дарко Глишић и Зоран Дробњак

Увек са народом на терену: Дарко Глишић и Бранко Маловић, 
председник и потпредседник Извршног одбора СНС

Глишић са активисткињама СНС у Смедеревској Паланци
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роднА 
рАВноПрАВност

Поред председнице народне 
скупштине, председнице Вла-
де, гувернерке народне бан-
ке, бројних министарки и на-
родних посланица, српска на-
предна странка указала је же-
нама поверење и на локалу, те 
их делегирала да воде једи-
нице локалне самоуправе ши-
ром земље. тако србија данас 
има четири градоначeлнице 
– крушевца, смедерева, Вршца 
и сомбора, и шест председница 
општина – савског венца, ба-
бушбнице, ковина, оџака, лу-
чана и чоке.

Жене нА челу грАдоВА и оПШтинА
ВеснА 
стАмболић
председница 
општине лучани

сАњА ПетроВић
председница општине ковин

дрАгАнА 
митроВић 
градоначелница 
Вршца

стАнА Ђембер
Председница 
општине чока

слАЂАнА николић
председница 
општине бабушница

иренА ВујоВић
председница 
општине 
савски венац

Рођена је у Београду 3. 
априла 1983. године. По 
образовању је дипломи-
рани мастер економи-
ста. На изборима 2012. 
и 2014. године изабрана 
је за народну посланицу 
у Скупштини Србије, где 
је била председник Од-
бора за спољне послове, 
члан Одбора за админи-
стративно- буџетска и 
мандатно- имунитетска 
питања, и Одбора за 
привреду, регионални 
развој, трговину, тури-
зам и енергетику. Била 
је шеф Сталне делега-
ције ПС Црноморске 
економске сарадње и 
председник Групе прија-
тељства са Азербејџа-
ном. Године 2014. поста-
вљена је за помоћницу 
градоначелника Београ-
да за област друштвених 
делатности. Од 2015. 
године налази се на челу 
Савета за родну равноп-
равност Града Београда 
и заменица је председ-
ника Савета за права 
детета. Политички је 
представник Београ-
да у асоцијацији градо-
ва „Еуроцитиес“. У мају 
2016. године изабрана је 
за члана Председништва 
СНС. Од 2016. године 
обавља функцију пред-
седнице Градске општи-
не Савски венац. Говори 
енглески и руски језик.

Рођена је у Вршцу 1982. године. Ди-
пломирала је 2007. године на Правном 
факултету у Београду, а правосудни 
испит положила је 2012. године. Радно 
искуство започела је у Водопривредном 
предузећу „Јужни банат“, а од 2009. до 
2016. године била је запослена у По-
реској управи у Вршцу, на пословима 
пореског инспектора наплате. На кон-
ститутивној седници СГ, 16. маја 2016. 
године изабрана је за градоначелницу 
Вршца. Од маја 2017. године, повереник 
је Градског одбора СНС у Вршцу. Удата 
је, мајка двоје деце.

Рођена је 5. фебруара 
1961. године у Лесковцу, а 
живи у Лучанима. У Лучани-
ма је завршила основу шко-
лу, Гимназију у Пожеги и 
Факултет народне одбране 
у Београду. Одмах после 
дипломирања почела је да 
ради у предузећу „Милан 
Благојевић“ у Служби пла-
нирања одбране. Године 
2001. одлази на послове уп-
равника Дома културе у Лу-

чанима, а са тог радног мес-
та и на место председника 
Општине Лучани 27. фебру-
ара 2015. године. Удата је и 
мајка двоје деце.

Рођена је у Сомбору, 13. јула 1981. го-
дине. Основну школу похађала је у Оџа-
цима, а у Београду Средњу техничку ПТТ 
школу. На Факултету техничких наука 
у Новом Саду, на Одсеку за саобраћај, 
завршила је редовне и последипломске 
студије. Од 2009. до 2013. радила је на 
административним пословима у приват-
ном сектору. Током 2014. и 2015. године 
обављала је функцију председника Саве-

та МЗ Оџаци. Одлуком Владе РС, 14. маја 
2015. године, ступила је на дужност наче-
лника Западнобачког управног округа. На 
место председника Привременог органа 
Општине Оџаци именована је 10. марта 
2017. године, а за председника Општине 
изабрана је 15. маја 2017. године. Члан је 
Главног одбора СНС  и председница Уније 
жена ОО СНС Оџаци. Говори енглески је-
зик. Удата је и мајка три ћерке.

Рођена је у Ковину 1972. године, 
где је завршила основну школу, а 
потом Средњу медицинску у Пан-
чеву. Успешно брани дипломски 
рад на Педагошкој академији за 
васпитаче и на Дефектолошком 
факултету у Београду. Радила је 
као медицинска сестра и васпитач. 
Службовала је у осигуравајућем 
друштву ДДОР Нови Сад, у болни-
ци у Смедереву на месту дефекто-
лога, у ОШ „Бранко Радичевић“ у 
Смедереву на месту педагога, по-
том и као вероучитељ у истој шко-
ли. Седам година била је део тима 

хуманитарне НВО „Здраво да сте“. 
Потпредседница ОО СНС у Ковину 
била је пет година и у том периоду 
изабрана је за директора Фонда за 
градско грађевинско земљиште, ко-
муналну потрошњу и путеве. После 
локалних избора 2013. године, оба-
вљала је функцију председнице СО, 
а од 2015. је председница Општине 
Ковин. Поверење за нови мандат 
добила је и после локалних избора 
у априлу 2017. Почетком 2015. иза-
брана је за председницу ОО СНС 
Ковин. Удата је и мајка једног де-
тета.

Од 1983. године запослена 
је у Општинској управи, као 
канцеларијски референт, 
шеф писарнице, шеф Месне 
канцеларије Падеј, односно 
виши референт и матичар. 
У периоду од 1991. до 2000. 
хонорарно обавља послове 
Секретара МЗ Падеј. У три 
узастопна мандата била је 
председник Савета Месне 
заједнице Падеј. Функцију 
председнице Општине Чока 
обавља од 9. јуна 2016. го-
дине.

Рођена је 13. септембра 1964. године 
у Бабушници, Средњу медицинску шко-
лу завршила у Нишу. Дипломирала је  на 
Вишој медицинској школи у Ћуприји и од 
1983. године запoслена је у Дому здравља 
у Бабушници. У четири мандата била је 
одборница у СО Бабушница, у једном ман-
дату била је и чланица Општинског већа. 
Била је чланица скупштинске Комисије 
за родну равноправност и председница 
Женске одборничке мреже у СО Бабуш-
ница. За председницу Општине изабрана 
је 11. децембра 2017. године, а 9. фебру-
ара 2018. постављена је и за поверницу 
ОО СНС Бабушница.

Рођена је 5. јуна 1972. у Круше-
вцу. Завршила је Технички  факул-
тет, а радну каријеру започела је 
у „Трајалу“, а обављала је послове 
заменика директора „ЈАТ апарт-
мана“. Од 2012. до 2014. године 
била је одборник Скупштине гра-
да и председник Савета за буџет 
и финансије. Од 30. априла 2014. 
године до јуна 2016. године оба-
вљала је функцију  заменика гра-
доначелника Крушевца, а од јуна 
2016. године до 25. децембра 
2017. функцију председника СГ 
Крушевца. Говори енглески језик.

јАсминА 
ПАлуроВић
градоначелница 
крушевца

др јАснА 
АВрАмоВић
градоначелница 
смедерева

дуШАнкА 
голубоВић
градоначелница 
сомбора

Рођена у Сомбору, где је завршила ос-
новну школу и Гимназију „Вељко Петро-
вић“. Дипломирала је на Правном факул-
тетету у Београду. Након приправничке 
праксе у адвокатској канцеларији, од 
2007. године запослена је у Градској уп-
рави Града Сомбора. За начелника Град-
ске управе постављена је 17. новембра 
2015. године и ове послове је обављала 
до избора за градоначелника 8. јуна 2016. 
Од септембра 2016. до краја 2017. била је 
члан УО НАЛЕД-а. На место председнице 
СКГО изабрана је у децембру 2017. годи-
не. Служи се енглеским и немачким јези-
ком. Удата је и мајка двоје деце.

Вољом грађана, на непо-
средним изборима 2004. го-
дине изабрана је за председ-
ника Општине и напустила 
лекарску ординацију. Функ-
цију заменика градоначе-
лника обављала је од 2008. 
до 2012. године. Победом на 
изборима 2012. године, до-
шла је на функцију градоначе-
лника Града Смедерева, коју 
обавља и данас. Године 2013. 
године постала је члан Српске 
напредне странке. 

лАтинкА ВАсиљкоВић
председница општине оџаци

јасмина Палуровић душанка голубовић

латинка 
ВасиљковићВесна стамболић

драгана митровићдр јасна Аврамовић

сања Петровићстана Ђембер ирена Вујовић слађана николић
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42. румА
Помоћ за угрожене породице
Локална самоуправа издвојила 

је 19 милиона динара за помоћ со-
цијално угроженим становницима, 
од којих је пет милиона динара на-
мењено за набавку огрева. Центар 
за социјални рад, у сарадњи са 
јединицом локалне самоуправе, 
омогућио је и кварталну финан-
сијску помоћ у износу до 5.000 ди-
нара најугроженијим породицама.

43. ноВА ЦрњА
опрема за спортске клубове
На конкурсу Управе за капи-

тална улагања АПВ Новој Црњи 
одобрен је пројекат и потписан 
је уговор. У новоотвореној Хали 
спортова одржан је годишњи кон-
церт КУД-а „Ђура Јакшић“ Српска 
Црња. Комисија за родну рав-
ноправност, Одбор за друштвене 
делатности и Савет за здравље 
организовали су трибину пово-
дом обележавања Међународног 
дана борбе против рака. Предста-
вници локалне самоуправе и СКТЦ 
„Ђура Јакшић“ присуствовали су 
представљању књиге „Ђура Јак-
шић - једна епоха“ у Новом Саду. 
Представници локалне самоупра-
ве, уз помоћ општинског Спорт-
ског савеза, набавили су опрему за 
спортске клубове.

44. србобрАн
дневни боравак за особе са 
инвалидитетом
Општина Србобран уступи-

ла је на коришћење кућу у свом 
власништву Удружењу за помоћ 
ментално недoвољно развијеним 
особама „Бисер“, која ће бити 
претворена у дневни боравак за 

особе са инвалидитетом. Ком-
панија НИС донирала је милион 
динара за реконструкцију овог 
објекта, а Општина ће обезбе-
дити и трошкове додатних ра-
дова. Омладина ОО СНС делила 
је грађанима колачиће среће и 
медењаке на Дан заљубљених, а 
на Дан жена поклоне припадни-
цама лепшег пола. Омладина је 
увек на располагању да старијим 
суграђанима очисти снег испред 
кућа.

45. ноВи ПАзАр
Акција „Помози комшији“
У оквиру акције „Помози ком-

шији“, представници ГО Нови Па-
зар посетили су породицу Дуњић, 
самохрану мајку са четворо деце, 
и поклонили им средства за хи-
гијену, храну, слаткише, одећу и 
обућу. Обишли су и трочлану по-
родицу Станић, која живи у прос-
торијама амбуланте МЗ Лукаре, 
одакле ће ускоро морати да се 
исели. Туристичка организација 
представила је Нови Пазар на 
Сајму туризма у Београду. Чла-
нови ГО Нови Пазар учествовали 
су у акцији добровољног давања 
крви и чишћењу прилазних путе-
ва, школских дворишта и путева 
до удаљених села.

46. бујАноВАЦ
хуманитарна акција
Чланице Уније жена, у сарадњи 

са Саветом за социјална питања, 
организовале су акцију помоћи 
социјално угроженим породицама 
у селу Лопардинце. Редовно раз-
говарамо са суграђанима, а одр-
жали смо два састанкa ОО и један 
састанак МО Бујановац.

41. кикиндА
реновиран клуб геронтолошког центра

ГО СНС Кикинда организовао је акцију „Помози комшији“, у којој је 
учествовало око 100 активиста који су помогли у чишћењу снега испред 
вртића, школа и здравствених установа у граду и селима. Поново је за 
кориснике отворен Клуб Герoнтолошког центра, за чију адаптацију је из-
двојено око милион динара из градског буџета.

39. бор

Посета премијерке и министара

Премијерка Ана Брнабић посетила је 
Општину Бор, РТБ Бор, нову топионицу 
и фабрику сумпорне киселине, као и гра-
дилиште зграде за избегла лица. Након 
санације аутобуских стајалишта, биће по-
стављено педесетак корпи за отпад и 250 
клупа. Активисти ОО СНС Бор свакоднев-
но разговарају са суграђанима на пултови-
ма. Министар Вања Удовичић посетио је 

Спортски центар и поклонио школама лоп-
те, голове, кошаркашке табле и мреже за 
одбојку. Министар Младен Шарчевић раз-
говарао је о плановима за улагање у обра-
зовање са представницима локалне само-
управе, посетио је Студентски центар, Те-
хнички факултет, Институт за рударство 
и металургију и будући Дом омладине, 
чија реконструкција је у току. Министар је 

уручио кључеве нове „шкоде фабие“ пред-
ставницима Машинско електротехничке 
школе, које ће служити за обуку ученика 
саобраћајног смера. Министарка Зорана 
Михајловић обишла је деоницу Брестовач-
ка Бања - Брестовац, а министар Бранислав 
Недимовић пољопривредна домаћинства 
и одржао трибине у Шарбановцу, Злоту и 
Метовници.

40. бечеј
реконструкција олимпијског базена
Настављена је реконструкција Доситејеве улице, реконструис-

ане су водоводна и канализациона мрежа, топловод и каблирање 
на електродистрибутивној мрежи. Почиње и реконструкција олим-
пијског базена.

48. ВАљеВо
реновирање зграда 
обданишта
Град Ваљево издвојио је сред-

ства за потпуно реновирање 
Центра за културу. Од укупно 11 
обданишта, реновирано је девет, а 
планирана је изградња нове згра-
де обданишта „Бамби“ у Колубари 
два. Са намером да дамама улеп-
шају Дан жена, млади активисти 
ГО СНС Ваљево организовали су 
поделу ружа суграђанкама испред 
зграде Општине.

49. ВрбАс
градња станова за избеглице
Врбас је један од градова у 

којем ће се градити станови за из-
беглице из БиХ и Хрватске, а стам-
бени проблем требало би да реши 
14 породица. Смештај Центра за 
физичку културу „Драго Јововић“ 
поново је награђен за квалитет 
услуга од стране гостију. Пред-
седник Општине Милан Глушац 
разговарао је са председником 
Општине Херцег Нови, Стеваном 
Катићем, и са генералним конзу-
лом Србије у овом граду, Зора-
ном Дојчиновићем, о проширењу 
сарадње на пољима економије, 
туризма, културе и спорта. Уз 
подршку РЕС фондације, почео је 
са радом секретаријат Мреже до-
бре енергије. Председник Глушац 
учествовао је на округлом столу 
градова и општина посвећеном 
унутрашњем дијалогу о КиМ, у 
организацији  СКГО и Радне групе 
Владе Србије. Општина је орга-
низовала обуку за лиценцираног 
личног пратиоца детета са по-
себним потребама. Поводом Дана 
државности, председник Глушац 
положио је венце на спомен би-
сте народним херојима у Савином 
Селу. Туристичка организација 
учествовала је Сајму туризма у Бе-
ограду, а у Врбасу је одржан Сајам 
образовања. 

50. ПлАндиШте
Фудбалски дресови за млађе 
селекције
Поводом Дана матерњег језика, 

чланице Уније жена ОО приреди-
ле су етно вече и вече матерњег 
језика. У организацији ОО СНС 
и Фудбалског савеза Пландиште, 
одржан је десети јубиларни 
фудбалски турнир. Чланови МО 
Велика Греда уручили су гарни-
туру дресова млађим селекцијама 

ФК „Младост“. Потписани су 
протоколи о сарадњи градова и 
општина у сливовима Велике Мо-
раве и Горњег Дунава. Расписан 
је конкурс за доделу новчаних на-
града најбољим студентима.

51. Прибој
летовање за 50 малишана са 
ким
Као и претходне четири годи-

не, није било свечаности поводом 
Дана Општине, већ ће средства 
опредељена за те сврхе бити пре-
усмерена за летовање 50 мали-
шана са КиМ. Почиње изградња 
атмосферске канализације у ули-
цама Данила Јауковића, Рифата 
Бурџевића и Иве Лоле Рибара. 
Канцеларија за управљање јавним 
улагањима тренутно финансира 
четири пројекта на територији 
Општине Прибој - изградњу два 
моста према Сјеверину, одводне 
воде клизишта на Бањи и водовод 
у Годуши. У фази припрема је и 
пројекат потпуне реконструкције 
Машинско-електротехничке шко-
ле и ОШ „Десанка Максимовић“.

52. ЖАбАљ
нова хала у госпођинцима
Наша Општина представила 

је своје потенцијале на Сајму ту-
ризма у Београду. Председник 
Општине и председник СО Жа-
баљ, Чедомир Божић и Радован 
Чолић, са председником МЗ Гос-
пођинци Борисом Страживу-
ком, одборницима и члановима 

Општинског већа, посетили су 
новоизграђену спортску халу у 
склопу ОШ „Жарко Зрењанин“ у 
Госпођинцима. Општина Жабаљ 
ће ове године издвојити више 
средстава за суфинансирање про-
грама у области спорта. Члано-
ви ОО СНС поделили су дамама 
цвеће поводом Дана жена.

54. зрењАнин
Признање за посланицу 
лекић
Председник Покрајинске владе, 

Игор Мировић, уручио је годишње 
признање у области равноправ-
ности полова покрајинској по-
сланици из Зрењанина, Стојанки 
Лекић, за активизам у формирању 
Женске парламентарне мреже у 
Скупштини Војводине, активнос-
ти на оснаживању жена из разли-
читих друштвених група, као и за 
успостављање и промовисање ме-
ханизама родне равноправности у 
локалним самоуправама.

55. ВрШАЦ
Апарати за специјалну 
болницу
Активисти МО Избиште уреди-

ли су и очистили парк у свом селу, 
а активисти 4. МО Вршац уручили 
су социјално угроженој комшини-
ци пакет са стварима које су сами 
прикупили. За потребе Специјалне 
болнице за психијатријске боле-
сти, Град је обезбедио најсавре-
менији рендген апарат, а у оквиру 
пројекта прекограничне сарадње 
са Румунијом у току је набавка и 
најсавременијег 64-оро слајсног 
скенера.

56. сомбор
изградња саобраћајнице и 
опремање индустријске зоне
У оквиру финансирања и суфи-

нансирања капиталних пројеката 
у Војводини, Управа за капитална 
улагања доделила је средства за 
изградњу саобраћајнице у „Блоку 

82“ и за инфраструктурно опре-
мање индустријске зоне у Сом-
бору. Делегација Савета Европе 
боравила у Сомбору и са градо-
начелницом Душанком Голубовић 
разговарала о употреби језика 
мањинских  заједница у локалној 
управи, школама, јавним преду-
зећима и установама. Министар 
Зоран Ђорђевић представио је 
пензионерску картицу коју ће пен-
зионери моћи да користе уместо 
пензионог чека. Дан града обе-
лежен је низом манифестација, а 
на свечаној академији уручене су 
награде и Повеља Града Сомбора.

57. бАточинА 
Превенција поплава
Општина Баточина започела је 

доделу бесплатних аутоседишта 
деци рођеној у 2017. и 2018. го-
дини, као и деци трећег и каснијег 
реда рођења, рођеној у 2015. и 
2016. години. Возачима почет-
ницима организује се бесплатна 
посета тренинг центру Национал-
не возачке академије – НАВАК. 
Завршена је прва фаза чишћења 
и уређења корита и обалоутвр-
де реке Лепенице, у дужини од 
око два километра. Почела је из-
градња примарне дистрибутивне 
мреже за Брзан, са скоро 11 кило-
метара цевовода и 54 водоводна 
шахта. Председник Општине пот-
писао је протокол о сарадњи гра-
дова и општина дуж слива Велике 
Мораве у циљу смањења ризика и 
превенције последица елементар-
них непогода.

58. ПАнчеВо
разговор са грађанима
Седморо основаца који су 

остварили најбоље резултате на 
окружном такмичењу „Шта знаш 
о саобраћају“, као награду од 
Града добили су бицикле и осве-
тљење за бицикле. Настављена 
је пракса директних разговора 
представника власти са грађа-
нима Панчева, овога пута у МЗ 
Тесла. Дом здравља организо-
вао је превентивне прегледе за 
запослене у ЈКП „Зеленило“. По-
чео је са радом нови инвеститор, 
аустријска компанија „Егстон сис-
тем електроникс“, која производи 
кабловске системе за машинску 
грађевинску индустрију. Градона-
челник Саша Павлов састао се са 
амбасадорком Словачке, Дагмар 
Репчековом, и разговарао о сло-
вачкој националној заједници у 
Панчеву. Више од 50 чланова ГО 
СНС Панчево учествовало је у ак-
цији добровољног давања крви. 
Представници локалне самоупра-
ве, на челу са градоначелником 
Павловим и градском менаџерком 
Мајом Витман, присуствовали 
су седници Привредног савета. 
У плану је реконструкција неко-
лико цркава, споменика културе. 
Одржан је веома посећен ММА 
турнир.

47. ћићеВАЦ
Подела „снс информатора”

Активисти ОО 
СНС Ћићевац 
разговарали су 
са мештанима на 
штанду и делили 
најновији „СНС 
Информатор“.

53. беочин
чишћење снега и правни савети
Председник Општине Беочин, 

Митар Милинковић, потписао је 
уговор са Управом за капитална 
улагања за финансирање адап-
тације електроенергетске ин-
фраструктуре приступног пута 
и окружења манастира Беочин, 
манастира Раковац и туристич-
ког насеља „Дунав“. Активисти 
ОО СНС Беочин чистили су снег 

на пешачким стазама, прилазима 
пословним просторима и улази-
ма у зграде. Састанку Правног 
савета ОО присуствовали су 
председник ОО Митар Милин-
ковић, потпредседник Зоран 
Стокућа и активиста Карчика Ка-
тона, а направљен је и распоред 
дежурства у пружању бесплатне 
правне помоћи грађанима.

Председница Владе Србије, Ана Брнабић, у посети РТБ Бор и локалној самоуправи

Митар Милинковић 
на састанку Правног 

савета ОО СНС
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59. бАрАјеВо

спортска опрема за школу и клубове
Министар Вања Удовичић обишао је ОШ „Kнез Сима 

Марковић“ и неколико фудбалских клубова којима је уру-
чио спортску опрему и реквизите. Полицијску станицу у 
Барајеву обишао је, заједно са председником Општине 
Слободаном Адамовићем, министар Небојша Стефано-
вић, поводом почетка рада мониторинг центар са 46 ка-
мера постављених на територији целе Општине. Такође, 
Стефановић је, као председник ГО СНС Београд, разго-
варао са члановима Удружења пензионера. Страначке 
штандове у центру Барајева обишао је и члан Главног од-
бора СНС, Верољуб Арсић. Потписан је уговор за гасифи-
кацију насељених места. ОО СНС Барајево организовао је 
низ књижевних дружења, посета домовима за старе, дру-
жења са пензионерима, радионица квилинга, грнчарије и 
позоришних представа.

60. ВоЖдоВАЦ

у служби грађана

Пред-
с е д н и к 
СНС, Алексан-
дар Вучић, обратио се 
грађанима на Бањици и у Рипњу, а председник 
ГО СНС Београд, Небојша Стефановић, посе-
тио је више десетина породица у насељима 
Бањица, Јајинци, Кумодраж село, Раковица 
село, Рипањ, Пиносава, Зуце и Бели поток. Са 
више од 4.000 пензионера дружили су се и 
разговарали општински и градски функционе-
ри, као и кандидати за одборнике. Са грађа-
нима насеља Степа Степановић разговарали 
су Небојша Стефановић и Александар Вулин, 
као и председник Општине Александар Савић 
и председник СО 
Александар Мирко-
вић, и том приликом 
добили су гаранције 
да се пумпа неће 
градити у овом на-
сељу. Такође, ор-
ганизован је низ 
трибина по МЗ. Ми-
нистарка Зорана Ми-
хајловић, приликом 
посете Вождовцу, 
најавила је радове на 

изградњи 
обилазнице 

од Остружнице 
до Бубањ Потока, док 
је министар Удовичић 
ОШ „Јанко Веселино-
вић“ поклонио опрему за фискултурну салу. У 
име Бициклистичког савеза, Удовичић је уру-
чио и 30 бицикала. Општина Вождовац обез-
бедила је бесплатне лекарске прегледе, едука-
ције, бављење спортом, ветеринарске услуге, 
турнир у ПЕС-у и шаху, обуку о предузетништву 
за незапослене. Продужена је линија 404, уве-
дена нова 407л, а становници подавалског 
дела добили су директан превоз до центра. Су-

срету две генера-
ције у ОШ „Доси-
теј Обрадовић“, 
присуствовали су 
секретар за обра-
зовање и дечију 
заштиту Славко 
Гак, члан Град-
ског већа Драго-
мир Петроније-
вић и члан Већа 
ГО Вождовац Ми-

лош Стојановић, који су обезбедили реквизите 
за фискултурну салу. На захтев грађана, уређен 
је простор око ОШ „Доситеј Обрадовић“, вр-
тића „Наша деца“ и МЗ Медаковић, поставље-
ни су шаховски столови и клупе у порти Храма 
преображења и два комплета кошева на платоу 
изнад гараже у Улици Радована Симића Циге 
32а. У току је асфалтирање Улице Воје Радића 
у насељу Мала утрина. Активисти и функцио-
нери ОО свакодневно су разговарали саграђа-
нима, а посетили су нас и потпредседница 
Главног одбора СНС Марија Обрадовић и чла-
нови Главног одбора Дубравка Филиповски и 
Верољуб Арсић. Потпредседник Главног одбо-
ра СНС Марко Ђурић обишао је неколико ви-
шечланих породица у Раковица селу, а о борби 
против насиља у породици са суграђанкама су 
разговарале кандидаткиње за одборнице Ире-
на Вујовић и Весна Станојевић, као и чланица 
Председништва СНС Нела Кубуровић. Чланице 
Уније жена из личних средстава обезбедиле су 
донацију за штићенице Сигурне куће, а за све 
Вождовчанке и третмане биоптрон лампом.

61. ВрАчАр
отворено прихватилиште за бескућнике

Министар Небојша Стефановић, заједно са председником 
Општине др Миланом Недељковићем, директором полиције 
Владимиром Ребићем и директорима 14. и 3. београдске гиман-
зије, присуствовао је перформансу који су на тему вршњачког 
насиља извели матуранти 14. Београдске гимназије. Одржана 
је трибина „Запошљавање младих у зеленој економији“, а от-
варању Прихватилишта за особе без крова над главом у Се-
зановој улици присуствовао је градски менаџер Горан Весић. 
Такође, организована су дружења са најстаријим суграђанима.

Председник ГО Београд СНС, Небојша Стефановић, обишао је низ до-
маћинстава у Борчи, Крњачи и Вишњици, а потпредседник Главног обо-
ра СНС, Марко Ђурић, обишао је породицу Горанца, Муамера Алије, и 
успешног предузетника Жељка Џабића. Потпредседница Главног одбора 
СНС, Марија Обрадовић, посетила је домове за пензионере. Синиша Мали 
посетио је домаћинства у центру Палилуле, а заједно са председником 
Општине, Александром Јовичићем, обишао је радове на изградњи нове 
Палилулске пијаце. Са становницима Котежа и Крњаче, поред народне 
посланице Јелене Мијатовић и председника Јовичића, разговарали су и 
директори ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и „Београд пут“. Зо-
ран Ђорђевић и Александар Јовичић, заједно са повереницом ОО Јеленом 
Мијатовић, обишли су најстарије Палилулце. Вања Удовичић и Дарко Ста-
нић разговарали су са омладином Палилуле.

63. гроЦкА
Вучић посетио калуђерицу

Насеље Калуђерица посетио 
је председник СНС Александар 
Вучић, а у МЗ организовани 
су зборови грађана и предста-
вљени су будући пројекти. У 
Калуђерици је асфалтирана 
Улица 7. јула и започета је ре-
конструкција Улица Васе Ча-
рапића у Гроцкој, професора 
Васића у Винчи, главне улице 
у Брестовику, и постављање 
другог хабајућег слоја на путу 

Заклопача-Врчин. Уведене су 
и нове линије саобраћајног 
предузећа „Ласта“ 350 и 467. 
Кандидати за одборнике др 
Зоран Радојчић, Горан Весић 
и председник ОО Драгољуб 
Симоновић разговарали су са 
грађанима Врчина о новој фази 
пројекта магистралног цевово-
да Макиш-Младеновац. Обно-
вљена је библиотека у Гроцкој 
са читаоницом.

65. земун

нова 
игралишта
У току је изградња игра-

лишта у Грмовцу, Прве пруге 
13-27 и 31-43, на две локације 
у Земун пољу, Карађорђевом 
тргу, у улицама Сремских 
бораца и Јосипа Шенера. Та-
кође, у току је реализација 
пројекта за 130 нових ули-
ца, а радови се изводе у на-
сељима Угриновци, Бусије, 
Батајница, Алтина и Плави 
хоризонти, а очекује се да се 
прошире и на Војни пут, Земун 
поље, Грмовац и централни део 
Земуна. На Земунском кеју поста-
вљен је јавни тоалет, урађен по 
најновијим стандардима. Отво-
рен је нови саобраћајни полигон 
за слепе и слабовиде, у склопу 
Школе за ученике оштећеног 
вида „Вељко Рамадановић“. Чла-
нице Уније жена ОО донирале су 
књиге школским библиотекама, 
гардеробу Свратишту за децу 
улице, потрепштине Сигурној 
кући, организовала су трибине на 

тему заштите здравља жена, вече 
посвећено поезији, обележавање 
Светог Саве, Дана борбе против 
дуванског дима, туристички оби-
лазак Земуна, радионицу деку-
паж технике... Активисти ОО СНС 
Земун свакодневно су разговара-
ли са суграђанима, од снега чис-
тили прилазе вртићима, школама, 
домовима здравља, болницама, 
хитној помоћи, продавницама и 
кућама најстаријих суграђана. 
Омладинци ОО СНС Земун при-
дружили су се акцији ГО СНС Бе-
оград „Метро недеља“.

64. зВездАрА
Представљен пројекат изградње метроа
На трибини о оснаживању 

жена говориле су чланице Пред-
седништва СНС Нела Кубуровић 
и Александра Томић, чланице 
Главног одбора СНС Наташа Ста-
нисављевић, Андреа Радуловић и 
Дубравка Филиповски, и повере-
ник ОО Владан Јеремић. Дружењу 
са пензионерима присуствовали 
су, поред општинских функцио-
нера и кандидата за одборнике, 
и Небојша Стефановић, Марија 
Обрадовић и Зоран Ђорђевић. 
Потпредседник Главног одбора 
СНС, Марко Ђурић, и Весна Ста-
нојевић разговарали су са акти-
вистима СНС. Сви функционери 

ОО СНС Звездара учествовали у 
акцији уклањања плаката и раз-
говору са грађанима на штандо-
вима. Обележили смо дан Светог 
Трифуна и обезбедили бесплатне 
представе „Курсаџија“ у Миријеву, 
Малом Мокром Лугу и Липовом 
Ладу... Са породицама у Старом 
и Новом Миријеву разговарали 
су Небојша Стефановић и Синиша 
Мали, а Стефановић је учествовао 
и на завршној конвенцији коју је 
организовао ОО у СЦ „Олимп“. 
Синиша Мали, Славко Гак и Ми-
лош Игњатовић обишли су радове 
на реконструкцији вртића „Лане“ 
и „Зека“ у Великом Мокром Лугу, 

а градски менаџер Горан Весић 
присуствовао је акцији чишћења 
подземних пролаза на станици 
„Вуков споменик“ и обишао радо-
ве на канализацији у насељу ММЛ. 
На иницијативу ГО Звездара, ук-
лоњено је неколико дивљих депо-
нија. Пројекат изградње метроа у 
Миријеву представио је кандидат 
за градског одборника професор 
Машинског факултета, др Часлав 
Митровић. Министар Вања Удо-
вичић, заједно са председником 
ГО Милошем Игњатовићем, пред-
седником Савеза за школски спорт 
Жељком Танасковићем и председ-
ником Бициклистичког савеза Ср-

бије Бранком Бановићем, обишао 
је ОШ „Марија Бурсаћ“. Општина 
је обезбедила 134 канте за смеће 
домаћинствима у Старом Мирије-
ву, ВМЛ и Медаковић Падини, као 
и бесплатне представе и концерте.

Горан Весић у обиласку 
Прихватилишта

Марија Обрадовић са активисткињама

Александар Савић и Небојша Стефановић 
са најстаријим суграђанима

Небојша Стефановић у обиласку мониторинг центра

Драгомир Петронијевић са пензионерима

Председник Александар Вучић на митингу у Калуђерици

Јелена Мијатовић, Вања Удовичић и Александар 
Јовичић са омладином

Небојша Стефановић 
са суграђанима

Марко Ђурић, Небојша Стефановић и Александар 
Јовичић у разговору са грађанима
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ПАНОРАМА

66. сАВски ВенАЦ

спортски реквизити на поклон

На иницијативу грађана, у 
просторијама некадашње МЗ 
Топчидерско брдо - Сењак от-
ворена је библиотека и кутак 
за старије. Општина је органи-
зовала бесплатну припремну 

наставу за 200 основаца. На 
предлог Општине, постављена је 
спомен-плоча глумцу Миодрагу 
Петровићу Чкаљи. Реконструи-
сана је сала у ДКЦ „Мајдан“. На 
иницијативу грађана, обновљен 
је још један урбани џеп, а рекон-
струисан је и парк на углу улица 
Алексе Бачванског и Младена 
Стојановића на Дедињу. Ђацима 
ОШ „Војвода Мишић“ приређено 
је изненађење, на часу физичког 
васпитања појавили су се предсе-
дница Општине Ирена Вујовић и 
министар Вања Удовичић који су 
им поклонили голове са мрежа-
ма, кошаркашке табле са обручи-
ма, мреже за одбојку и 40 лопти 
за четири спорта. Обезбеђене су 
бесплатне карте за позориште, 

рекреацију на Ташу и Старом 
дифу за старије суграђане и жене 
од 20 до 60 година. ОО СНС Сав-
ски венац, у сарaдњи са управни-
цима стамбених зграда, органи-
зовао је трибину о примени новог 
Закона о становању. Становници 
Савског венца имали су прилику 

да у просторијама ОО разгова-
рају са Аном Брнабић, Јадранком 
Јоксимовић, Нелом Кубуровић 
и Небојшом Стефановићем. Ак-
тивисти СНС чистили су снег на 
више локација и разговарали са 
грађанима на страначким штан-
довима.

67. лАзАреВАЦ
обилазак пољопривредних газдинства

Небојша Стефановић разго-
варао је са грађанима насеља 
Шопић и Шушњар, а  Горан 
Весић посетио је МЗ Бран-
ко Радичевић, где је најавио 
нове пројекте, међу којима и 
изградњу вртића за 400 мали-
шана. Синиша Мали посетио је 
Барзиловицу и Рудовце, а Ру-
довце су обишле и Марија Об-
радовић и Дубравка Филипов-
ски, док је Марко Ђурић раз-
говарао са грађанима Петке. 
Зоран Ђорђевић разговарао је 
са пензионерима, а Бранислав 
Недимовић обишао је газдин-
ства у селима Чибутковица, 
Барлизовица и Дудовица, где 
је са пољопривредницима раз-

говарао о подстицајима, здрав-
ственој заштити животиња и 
улагањима. Асфалтарана је 
деоница пута Сибница-Миро-
саљци, а у току је градња нове 
канализационе мреже у Улици 
Милована Петровића у МЗ Пет-
ка. На иницијативу Савета МЗ 
Брајковац и мештана, асфалти-
ран је сеоски пут од цркве брв-
наре до гробља. Савет за без-
бедост саобраћаја, у сарадњи 
са Агенцијом за безбедност са-
обраћаја, организовао је преда-
вање о правилном коришћењу 
аутоседишта, а том приликом 
подељено је 30 аутоседишта. 
У оквиру акције „Опрема за 100 
фискултурних сала у Србији“, 
министар Вања Удовичић, 
председник Спортског савеза 
Србије Давор Штефанек, др-
жавни секретари Предраг Пе-
руничић, Дарко Станић, Бојан 
Стевић, и председник Општи-
не Лазаревац Бојан Синђелић, 
посетили су ОШ „Кнез Лазар“ 
и основцима уручили спортску 
опрему. Градска општина Лаза-
ревац отворила је Канцеларију 
за пољопривреду. Министарка 
Нела Кубуровић обишла је ре-
конструисану зграду правосуд-
них органа у Лазаревцу.

69. млАденоВАЦ
ускоро прерада отпадних вода

Председник ГО Београд СНС, 
Небојша Стефановић, разгова-
рао је са најстаријим суграђани-
ма и обишао насеље Влашка. Са 
најстаријим Младеновчанима 
разговарао је и члан Председ-
ништва СНС Зоран Ђорђевић. 
Насеље Међулужје посетио 
је потпредседник Главног од-
бора СНС Марко Ђурић, као 
и Горан Весић, који је најавио 
изградњу постројења за прера-
ду отпадних вода. Са младим 
активистима разговарао је и 
потпредседник ГО СНС Београд 
Милосав Миличковић, а о ја-
чању женског предузетништва 
Марија Обрадовић и Дубравка 

Филиповски, док је инфрастук-
турне пројекте представила 
Зорана Михајловић. Пољопри-
вредна газдинства у насељима 
Велика Крсна и Кораћица оби-
шао је Бранислав Недимовић, а 
Техничку школу градски секре-
тар за образовање Славко Гак. 
Младеновац су посетили и кан-
дидати са листе „Александар 
Вучић - Зато што волимо Бео-
град!“ Синиша Мали, Живорад 
Николић и председник ПУПС-а 
Милан Кркобабић, а радове на 
реконструкцији Музеја обишли 
и кандидати за одборнике Све-
тислав Гонцић и Андреја Мла-
деновић.

70. рАкоВиЦА
реконструкција булевара 
патријарха Павла

Почетку прве фазе радова на ре-
конструкцији Булевара патријарха 
Павла присуствовали су Небојша 
Стефановић, Милосав Миличко-
вић, Горан Весић и Владан Коцић. 
Зорана Михајловић обишла је по-
четак радова на изградњи круж-
ног тока и обилазнице на улазу у 
Ресник, а Расим Љајић радове на 
изградњи саобраћајнице до Рес-
ничког језера. У рад је пуштена 
нова аутобуска линија 501, чијем 
отварању је присуствовао и Небој-
ша Стефановић, као и линија 506. 
Ресник је добио нови парк у Ули-
ци Љубише Јеленковића, а пчела-
рима из Ресника и Петловог брда 
додељене су нове кошнице. У на-

сељу Љубиша Јеленковић почела 
је изградња 1.300 метара канали-
зационе мреже, док je нови асфалт 
добило седам улица и неколико 
некатегорисаних путева. Орга-
низован је Сајам запошљавања, 
а у сарадњи са Агенцијом за без-
бедност саобраћаја обезбеђено је 
125 дечијих аутоседишта. Органи-
зована су и дружења са старијим 
суграђанима, којима су присуство-
вали Небојша Стефановић, Марија 
Обрадовић, Синиша Мали, Горан 
Весић, Наташа Станисављевић, 
Андреја Младеновић, Александар 
Вулин, Светислав Гонцић... Акти-
висти ОО СНС Раковица органи-
зовали су више акција уређења.

68. соПот
нова аутобуска линија

Председник ГО СНС Београд, Небојша Стефа-
новић, разговарао је са грађанима Сопота и по-
сетио пољопривредно домаћинство Мирољуба 
и Зорана Паунића у Неменикућу. Синиша Мали 
посетио је две породице у Рогачи и разговарао 
са грађанима на трибини. Такође, заједно са 
Булетом Гонцићем разговарао је са грађанима 
у центру Сопота, а у МЗ Ђуринци обишао је ра-
дове на асфалтирању. Горан Весић учествовао 
је на трибини у Раљи, а са директорм СП „Ласта“ 
и  секретаром за јавни превоз посетио је МЗ Ђу-

ринци, у којој је уведена линија аутобуса 4444. 
Бранислав Недимовић посетио је пољопривред-
но газдинство Драгана Попадића из Неменикућа 
и разговарао са пољопривредницима. Одржан је 
четврти Турнир пријатељства „Раља 2018“, а от-
варању су присуствовали председник Општине 
Живорад Милосављевић, министар Вања Удо-
вичић, државни секретари Предраг Перуничић 
и Дарко Станић, председник Спортског савеза 
Србије Давор Штефанек и председник Бицик-
листичког савеза Србије Бранко Бановић.

72. ноВи беогрАд
Постављена његошева биста
Активисти ОО СНС Нови Бео-

град, ИШ Ушће, Старо Сајмиште 
и Арена прикупили су средства 
и својом иницијативом постави-
ли бисту Петра Петровића Ње-
гоша у Блоку 28. Такође, више 
од 50 чланова и активиста ИШ 
Арена, Ушће и Сајмиште окре-
чили су графите и уредили Блок 
29 - булеваре Уметности, Зо-
рана Ђинђића и Арсенија Чар-

нојевића. У организацији ОО, 
чланови МО Газела и Фонтана, 
заједно са радницима „Градског 
зеленила“, уредили су паркове 
у блоковима 23 и 4, офарба-
ли реквизите и клупе, орезали 
дрвеће и покупили лишће. ОО 
СНС Нови Београд, ИШ Бежа-
нијска коса, у сарадњи са КБЦ 
Земун, организовао је акцију 
добровољног давања крви.

73. стАри грАд
Фарбање клупица
Млади ОО СНС Стари град, уз кафу са Вањом Удовичићем, разго-

варали су о својим идејама и иницијативама. Председник ОО Лука 
Петровић, заједно са одборницима и активистима СНС, органзовао 
је акцију фарбања клупица. Грађани Старог града имали су прилку да 
разговарају са Аном Брнабић, Маријом Обрадовић, Дубравком Фи-
липовски, Зораном Ђорђевићем - о будућим пројектима, социјалној 
заштити, борби против насиља над женама... Савет за здравство, на 
челу са др Дубравком Миљуш, организовао је предавање о хипертен-
зији за најстарије комшије.

71. обреноВАЦ
Почетак 
грађевинске сезоне
Започета је реконструкција котларнице ва-

рошког купатила - Старе бање. У оквиру про-
грама „Еко кампови“, 350 основаца бесплатно 
је путовало на Тару и Дивчибаре. Почело је 
уређење некатегорисаних путева у Орашцу, 
Вукићевици и Љубинићу, а наставља се и ши-

рења мреже 
јавне расвете. 
О р г а н и з о в а н 
је збор грађана 
са мештанима 
Звечке поводом 
почетка градње 
канализационе 
мреже дуж 
Ваљевског пута. 
У насељу Шљи-

вице настављена је градња канализационог 
система. На улицама је још осам нових возила 
саобраћајног предузећа „Ласта“. ЈКП „Водо-
вод и канализација“ гради водоводну мрежу 
у МЗ Баљевац, а мештанима Пиромана, Бро-
вића, Трстенице, Дрена, Орашца, Вукићевице 
и Љубинића представљен је пројекат водосна-
бдевања. Председници општина Обреновац и 
Чукарица свечано су отворили нови пут преко 
Мале Моштанице до Руцке. Одржана је триби-
на „Безбедно за старије у саобраћају“ и пред-
стављен пројекат санације и изградње топло-
водне мреже. Започета је реализација пројекта 
„Safe city“. Због реконструкције Спа центра у 
Здравствени центар, прво ће се радити трећа 
фаза реконструкције „Цевке“. ГО Обреновац 
поново финансира четврти покушај вантелесне 
оплодње. Започето је припремање терена за 
изградњу новог крила Дома здравља. Свеча-
но је уручен 1000-ти уговор о раду у фабрици 
„Меи Та“. Уговор између ПРО ТЕНТ-а и ЕПС-а 
обезбедиће сигурна радна места и повећати 
цену рада. Почиње градња фискултурне сале 
ОШ „Никола Тесла“ у Скели.  Мештани Ромског 
насеља, Јанковића и Јовановића краја добијају 
градску воду.

74. чукАриЦА
нова позоришна сцена

75. сурчин
Почела да ради 
хитна помоћ

Активисти и руководство ОО чистили су снег 
и уклањали плакате. Поводом Светог Трифуна, 
активисти су грађанима делили руже и бомбоне. 
Синиша Мали и кандидати за одборнике посет-
ли су инфо пулт организован поводом „Недеље 
метроа“. Синиша Мали посетио је и домаћин-
ства у Остружници. У сали Дома културе одржа-
на је трибина, на којој су гости били Владимир 
Орлић, Синиша Мали и Светислав Гонцић. На 
још једној трибини говорили су Никола Селако-
вић, Синиша Мали и Живорад Николић. Срђан 
Коларић посетио је станаре три зграде и уручио 
им 18 противпожарних апарата. У Сремчици је 
асфалтирано више од четири километара улица, 
а у току је градња тротоара у Београдској и ас-
фалтирање улица Славише Стефановића и Мир-
ковићеве. Завршен је пут од Мале Моштанице 
до Руцке. Асфалтирана је улица код гробља 
Алуге у Железнику, а ради се тротоар у Авалској 
улици. Завршено је асфалтирање Улице Мило-

рада Живковића у Рушњу. Насут је километар 
пута у насељу Партизан и на улазу у Шавничку 
улицу. Уређен је и пут до извора Свете Петке у 
Железнику. Почели су „мали радови“ на више од 
50 локација. У току је регулација сливног тока 
Степашнице, од ОШ „Доситеј Обрадовић“ до 
ушћа у Саву, и регулација ретензије 1 и 2. Отво-
рена је нова позоришна сцена. ФСС, у сарадњи 
са Министарством омладине и спорта, дони-
рао је опрему и реквизите за десет аматерских 
фудбалских клубова. Општина је организовала 
поделу спортске опреме и реквизита за 42 клуба 
и 18 школа. Министар Вања Удовичић уручио је 
ОШ „Ђорђе Крстић“ две табле за кош са обручи-
ма, два рукометна гола, мрежу за одбојку и 40 
лопти. Бициклистички савез Србије поделио је 
30 бицикала најбољим ученицима.

ГО Сурчин посетили су Небојша Стефа-
новић, Синиша Мали, Горан Весић, Живорад 
Николић, Ненад Поповић, Наташа Станиса-
вљевић, Андреја Младеновић, Владимир Ор-
лић, Србислав Филиповић, Милан Гуровић, 
Лепомир Ивковић, Верољуб Арсић, Марија 
Обрадовић, Весна Станојевић, Дубравка 
Филиповски, Нела Кубуровић... Хитна по-
моћ у Здравственој станици почела је са ра-
дом 1. фебруара, уређује се центар Сурчина, 
дотрајале канте за смеће замењене су контеј-
нерима, исечене су суве гране и дрвеће које 
је представљало опасност за пролазнике, 
асфалтира се раскрсница у центру Сурчина, 
насипају се гребаним асфалтом и асфалти-
рају се некатегорисане улице... Приводи се 
крају и асфалтирање свих главних саобраћај-

ница, наставља се градња канализације. Ре-
конструкцијом објекта у Војвођанској 80, 
Центар за социјални рад добија нову адресу, 
отвара се црпна станица у Прогару, креће 
изградња фискултурне сале у Бечмену и До-
бановцима... За најмлађе Сурчинце органи-
зовано је дружење са кошаркашем Миланом 
Гуровићем, бесплатне представе, обилазак 
Музеја ваздухопловства, одлазак на базен у 
Обреновац и предавања о заштити животне 
средине. За мало старије организована је 
манифестација „Мало вина, а пуно љубави”, 
окупљање три голубарска удружења срп-
ских високолетача, обележена је Слава Му-
зеја ваздухопловства... Организовани су и 
зборови грађана и разговор са директором 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 
Дирекције за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда и ЈКП „Београд-пут“. Чла-
нице Уније жена, из личних средстава, обез-
бедиле су инвалидска колица и организовале 
здравствене трибине.

Нела Кубуровић обилази зграду 
правосудних органа

Ирена Вујовић 
и Маја Гојковић

Милош Видовић, Ана Брнабић и Ирена Вујовић

Зоран Ђорђевић са најстаријим Младеновчанима

Мирослав Чучковић 
обилази радове

Синиша Мали на трибини



Пријем за светску шампионку 
у скоку у даљ, ивану Шпановић, 
и чланове репрезентације србије 

у стрељаштву који су освојили 
медаље на европском првенству 

у Ђеру

тактичка вежба са бојним гађањем „садејство 2018“ на полигону Пасуљанске ливаде, у извођењу четврте бригаде 
копнене војске, Ваздухопловне бригаде и специјалне бригаде, у присуству председника србије Александра Вучића

Председник Александар Вучић уписао се у књигу жалости у Амбасади руске Федерације 
и одао пошту страдалима у пожару у тржном центру „зимска вишња“ у кемерову

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

са грађанима суботице пре свечаног 
отварања обновљене зграде синагоге

сусрет са зрењанинцима пре 
полагања камена-темељца за фабрику 

у којој ће посао наћи 160 људи


