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Немачка компанија „Ле-
они“ свечано је 25. ап-
рила, у присуству пред-

седника Србије Александра 
Вучића, обележила комплетан 
завршетак изградње фабирке у 
Нишу, укупне производне по-
вршине од 20.000 метара ква-
дратних, вредности 22 милиона 
евра.

Председник Вучић се у 
фабрици састао са руковод-
ством „Леонија“, а затим је 
обишао погон и разговарао са 
запосленима. У новом делу по-
гона, чијом је изградњом ком-
плетирана фабрика глобалног произ-
вођача жица, оптичких каблова и компо-
ненти за аутоиндустрију, посао ће наћи 
2.200 људи. Вредност досадашњих ин-
вестиција ове компаније у Србији износи 
75 милиона евра, а до сада су запослили 
више од 6.000 радника у нашој земљи.

„Данас видите како се оно што смо 
обећали остварује“, рекао је председник 
Вучић обраћајући се пред више хиљада 
Нишлија, који 
су дошли да га 
подрже и поздра-
ве.

„Дошао сам да 
вам предам из-
вештај за оно што 
смо радили пре-
тходних година 
и месеци, а гово-
рили су ми - не 
смеш да дођеш у 
Ниш, отераћемо 
те. Да ли мислите 
да је требало да 
се плашим, кад 
сам довео све ове 
фабрике, градио 
путеве, најмо-
дернији Клинич-
ки центар, за раз-
лику од оних који 
су само рушили 
и разарали?“, за-
питао је Вучић 
Нишлије, којима 

је најавио и нове фабрике.
„Држава је препознала значај Ниша, 

разумела колико је важно уложити у 
Ниш, да бисмо могли да вратимо све 
дугове, који су неки 2010. и 2011. оста-
вили Нишлијама. Резултат су фабрике 
попут „Леонија“, „Цумтобела“, „Џонсон 
електрика...“, поручио је председник Ву-
чић,  и навео да ће исто тако бити урађе-
но и за Пиротски, Топлички, Јабланички, 
Пчињски округ...

П р е д с е д н и к 
Србије поручио 
је грађанима да 
је захваљући њи-
ховом раду, стр-
пљењу и марљи-
вости, Ниш данас 
град будућности, 
а такође и да ће 
Нишлије имати 
најбољу мрежу 
саобраћајница, 
најбржу везу са 
Софијом, Ско-
пљем и Солуном, 
Приштином ...

„Ниш постаје 
апсолутни цен-
тар Балкана“, 
поручио је пред-
седник Вучић и 
додао да ће у 
Нишу бити орга-
низовани и мно-
ги међународни 
скупови.

Ниш постаје центар Балкана

„Леони” 
запослио 
6.000 радника 
у Србији

Председник Европског 
савета, Доналд Туск, 
поручио је да се о бу-

дућности Србије неће од-
лучивати ни у Москви, ни у 
Вашингтону, ни у Анкари ни 
у Бриселу, већ у Србији. У 
обраћању медијима после 
састанка са председником 
Србије Александром Вучићем 
у Београду, које је у целини 
изговорио на српском језику, 
рекао је да је уверен, знајући 
српску историју, да Срби неће 
допустити да не одлучују сами 
о својој будућности.

„Задовољство ми је да сам 
поново у Београду. И захвалан 
сам председнику Вучићу на 
гостопримству. Као и увек. И 
као и увек, морао сам посебно 
добро да се припремим за по-
сету Србији. Зато што знам да 
сте у политици креативни као 
што је Никола Тесла био у нау-
ци, ефикасни као што је Новак 
Ђоковић у тенису и, кад год то 
желите, шармантни као кад се 
заигра ваше коло“, започео је 
обраћање председник Европ-
ског савета.

Истакао је да је главни раз-
лог његове посете припрема 
за Самит ЕУ - Западни Балкан, 

који ће се у мају одр-
жати у Софији, те да 
је у Београд стигао с 
јасном поруком.

„ЕУ јесте и хоће и 
да остане најпоузда-
нији партнер Србије 
и читавог региона 
Западног Балкана. 
На Самиту у Софији 
потврдићемо спрем-
ност да наставимо да 
радимо на европској 
перспективи региона. 
Нећу понављати сло-
гане о предностима заједничке 
сарадње. Баш као и Ви, не во-
лим пропаганду. Знам и да мр-
зите кад Вам неко каже шта да 
радите. Много пута 
сте у историји до-
казали да сте чврс-
ти, тврдоглави и 
независни. Данас је 
читавом свету јас-
но да о будућности 
Србије неће одлучивати ни 
Москва, ни Вашингтон. Као ни 
Анкара, ни Брисел. Одлучиваће 
само српски народ. Као Пољак и 
убеђени Европљанин, желим да 
вам кажем да је Европска унија 
управо место на коме нико 
никоме ништа не намеће. Из-

градили смо ту заједницу како 
нико никада своју независност 
не би платио својом крвљу“, ре-
као је Туск.

Наредни део говора у Бео-

граду, председник Европског 
савета посветио је европским 
вредностима, а потом и лич-
ним квалитетима Александра 
Вучића, рекавши да не зна 
већег Србина од њега.  

„Стојим овде поред свог 
пријатеља и вашег председни-
ка, Александра Вучића. Србина 
од крви и меса. Мислим да је 
немогуће наћи већег Србина од 
њега. Моји разговори са њим о 
сарадњи и заједничком европ-
ском путу увек су велики иза-
зов. У њему препознајем сродну 
душу. Обојица знамо да се у 
животу и политици понекад мо-
рате борити без оклевања. Али, 
знамо и да су дијалог и напор за 
међусобним разумевањем бољи 
од сукоба“, рекао је Туск.

Према речима председника 
Европског савета, Александар 
Вучић је живи доказ да се може 
у исто време бити велики патри-

ота и рационални пра-
гматичар.

„Нисам сигуран 
да ли знате да је он, 
заправо, покретач 
амбициозне визије 
економске интегра-
ције овог региона. 
И то већ сада, не че-
кајући финале про-
цеса приступања. 
Захваљујући његовој 
визији и одлучности, 
самит у Софији биће 
посвећен и јачању 

привредне сарадње ЕУ и ре-
гиона Западног Балкана. То 
подразумева инвестирање у 
путеве, железнице, олакшане 
прелазе на границама, летове 
у небу. То подразумева више 
студентских и културних раз-
мена, као и смањивање трош-
кова за роминг“, истакао је 
Туск.

Он се на крају говора зах-
валио председнику Вучићу на 
његовом личном залагању за 
дијалог са Приштином.

„Знам да је ово тешко пи-
тање с великим емотивним 
набојем. Али, то је уједно и 
стратешки избор који ће се на 
крају исплатити. Дозволите 
ми да за крај цитирам једног 
од ваших славних писаца, Бо-
рислава Пекића, који је живот 
посветио европским вреднос-
тима демократије и слободе, и 
који је пре 30 година у чланку 
„Жеља за Европом“ написао: 
„Желим да историја Србије 
буде и њена будућност, а не 
само патриотско сећање“. Од 
тада су Србија и регион прош-
ли кроз тешка времена. Време 
је да заједно радимо на будућ-
ности у којој ће Србија наћи 
своје природно место као сас-
тавни део уједињене Европе“, 
закључио је Туск.

О будућности Србије неће одлучивати 
ни Москва, ни Вашингтон, ни Анкара, ни Брисел

дОНАЛд ТУСК, 
председник 
европског 
савета, поручио:

одЛуЧиваЋе СрПСки народ!

Нова улагања у аеродроме
Финансијски уговор 

између европске инвес-
тиционе банке (еИБ) и 
Контроле летења Србије 
и Црне Горе (СМАТСА), 
потиписан је у присуству 
председника Србије Алек-
сандра Вучића и председ-
ника европског савета до-
налда Туска.

Уговором, вредним 45 
милиона евра, обезбедиће 
се улагања у аеродроме и 
друге радове потребне за 

већу безбедност летења, а 
око 5,5 милиона евра тре-
бало би да буде уложено 
у изградњу Контролног 
торња аеродрома у Нишу. 
председник еИБ, Вернер 
Хојер, рекао је да је еИБ 
одлучна да подржи стра-
тегију еУ за Западни Бал-
кан јачањем финансирања 
и пружања савета овом ре-
гиону јер улагање у Запад-
ни Балкан значи улагање у 
будућност европе.

Нема већег Србина од Вучића

вуЧиЋ је у ПоЛитици 
оно што је теСЛа у науци, 
а ЂоковиЋ у тениСу

Вучић и Туск

Председник Вучић обилази фабрику у Нишу
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На позив председ-
ника Руске Феде-
рације, председ-
ник Србије Алек-
сандар Вучић бо-

равио је у дводневној посети 
Москви, разговарао у четири 
ока са Владимиром Путином 
и, поред израелског премије-
ра Бењамина Нетанјахуа, био 
једини светски државник који 
је био гост руског председни-
ка на војној паради поводом 
Дана победе и на манифеста-
цији „Бесмртни пук“.

„Без сагласности Москве 
немогуће је да се добије било 
какво решење за Косово и 
Метохију. Русија ће пратити 
садржаје наших разговора и 
правовремено реаговати и на 
одређен начин, који не значи 
директне преговоре, јер их во-
димо под окриљем ЕУ. Али, на 
веома активан и суштински 
начин учествоваће у праћењу 
комплетног процеса и односа 
Београда и Приштине, а по-

себно утицаја међународног 
фактора на то питање“, рекао 
је председник Вучић, после 
разговора са руским пред-
седником, и изразио захвал-
ност Руској Федерацији и ње-
ном председнику за подршку 
Србији.

„Поновио сам неколико 
пута да је Србија спремна на 
компромис са косовским Ал-
банцима, али да није и никада 
неће бити спремна да прихва-

ти сопствено унижавање и ру-
шење међународног права. За-
молили смо председника Пу-
тина да нам Русија, као једна 
од најважнијих и најмоћнијих 
светских сила у УН и другим 
организацијама, помогне по 
питању решавања косовско-
метохијског проблема“, рекао 
је председник Србије.

Теме разговора биле су 
и енергетика, војно-техничка 
сарадња, економска размена, 

послови које Руска железни-
ца има на изградњи и рекон-
струкцији наших пруга, диспе-
черског центра.

„Буквално смо све теме до-
дирнули, до тога да сви тре-
ба да учествујемо у заштити 
вредности које почивају на 
антифашизму, на свему што 
смо успели побеђујући у два 
светска рата“, навео је Вучић и 
открио да је председнику Пу-
тину пренео позив да посети 
Србију и да је он тај позив при-
хватио, те да само треба дого-
ворити датум.

Председник Русије Влади-
мир Путин рекао је да је за-
довољан што је са председни-
ком Србије размотрио читаву 
лепезу питања у одосима две 
земље.

„Веома ми је драго што сте 
у Москви и то поводом који 
је веома значајан и за Русију и 
за Србију, поводом завршетка 
Другог светског рата или Ве-
ликог отаџбинског рата, како 

га ми зовемо. У историјском 
сећању два народа безуслов-
но су сачуване славне страни-
це историје Србије и Русије, 
које су се заједнички бориле 
против заједничког неприја-
теља. Ове године обележа-
ва се и 180 година од успоста-
вљања дипломатских односа 
између Србије и Русије, а 
робна размена између наших 
земаља прошле године пора-
сла је 23 одсто“, нагласио је 
председник Путин.

Председник Вучић је рекао 
да се Србија показала као вео-
ма поуздан партнер Руске Фе-
дерације и да у тренуцима који 
нису увек били лаки за Русију 
никада није ишла против ин-
тереса Русије и руског народа.

„У име грађана Србије зах-
валио бих се на подршци коју 
сте увек пружали Србији у 
тешким тренуцима. У међуна-
родним односима ништа не 
траје краће од захвалности, 
али српски народ никада неће 

заборавити вашу подршку ни 
2015. године, када сте најстра-
далнији народ на Балкану 
спасили од жига геноцидног 
народа, стављајући вето на 
британску резолуцију, али и 
много пута помажући нам да 
сачувамо територијални ин-
тегритет и суверенитет. Ср-
бија је трајно учврстила прија-
тељство и сарадњу с Русијом“, 
истакао је председник Вучић.

Председник Србије је раз-
говор са председником Пу-
тином наставио иза затворе-
них врата, у четири ока, али 
и током радне вечере, да би 
сутрадан присуствовао војној 
паради поводом прославе  9. 
маја - Дана победе над фа-
шизмом. Иначе, председник 
Вучић, заједно са изралеским 
премијером Бењамином Не-
танјахуом, био је једини гост 
председника Путина на па-
ради поводом Дана победе и 
на манифестацији „Бесмртни 
пук“.

„То показује 
колика је наша 
блискост, не 
само у прошло-
сти, већ и у бу-
дућности“, објас-
нио је председ-
ник Србије.

Председник Ву-
чић је, заједно 
са руским коле-
гом и израелским 
премијером Не-
танјахуом, поло-
жио венац на Спо-
меник Незнаном 
јунаку у Москви, 
а потом и цвет на 
спомен плоче градова хероја, 
када су интониране химне све 
три државе, а затим је при-
суствовао и пријему у Великом 
кремљанском дворцу. На позив 
председника Путина, учест-
вовао је и у традиционалној 
шетњи поводом обележавања 
годишњице победе над фашиз-
мом - „Бесмртни пук“, у колони 

са стотинама хиљада грађана 
који су носили портрете својих 
рођака који су учествовали у 
Великом отаџбинском рату. 
Том приликом, председник Ср-
бије носио је фотографију свог 
деде Анђелка Вучића, којег су 
убиле усташе, а председник 
Путин очеву слику као успоме-
ну на учеснике и жртве Другог 
светског рата.

МОСКВА Путин је за Србију увек 
ту кад је Потребно

Председник Русије Владимир Путин, председник Србије Александар 
Вучић и премијер Израела Бењамин Нетанјаху постављају цвеће на 

Споменик Незнаном јунаку

Велика част за Србију: Председник Вучић стоји са десне стране 
председника Путина на војној паради поводом Дана победе

Председници Путин и Вучић у традиционалној 
шетњи „Бесмртни пук“ са фотографијама својих 

предака, учесника Другог светског рата
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Председник Ср-
бије Александар 
Вучић, на позив 
п р е д с е д н и к а 
Турске Реџепа 

Тајипа Ердогана, започео је 
дводневну посету Турској до-
ласком у Истанбул, где га је 
на аеродрому дочекао пред-
седник Ердоган лично, што 
представља огромну част за 
Србију и њеног председника, 
јер председник Турске обично 
не дочекује своје госте на ае-
родрому, већ то чине предста-
вници Владе.

ИСТАНБУЛ / АНКАРА

Заједнички рад на јачању 
стабилности и мира на Балкану

Односи са Турском најбољи у модерној српској историји

Председник Вучић, зајед-
но са председником Ердога-
ном, током првог дана посете, 
присуствовао је Пословном 
форуму у Истанбулу, у орга-
низацији Одбора за економс-
ке односе Турске, а затим је 
дан касније отпутовао у глав-
ни град Турске. У делегацији 
Србије били су и министри 
Небојша Стефановић, Зорана 
Михајловић, Александар Ан-
тић, Расим Љајић и Бранислав 
Недимовић, као и председ-
ник Привредне коморе Србије 
Марко Чадеж.

У Анкари је, уз свечано инто-
нирање химни Србије и Турс-
ке, председник Реџеп Тајип 
Ердоган дочекао председника 
Александра Вучића испред 
Председничке палате. Српски 
председник у палату је стигао 
у пратњи турске коњице, уз 
почасни батаљон гарде, инто-
нирање химни две земље и ис-
паљивање почасних плотуна. 
Двојица лидера заједнички су 
обавили смотру, а председник 
Вучић гарду је поздравио на 
турском са „Мерхаба аскери“.

„Односи са Турском нај-
бољи су у модерној српској 
историји. То није ствар личног 
утиска, то је ствар резултата. У 
последњих десет година, го-
тово девет пута повећали смо 
трговинску размену, имамо 
много више заједичких по-

слова и чак 30 пута већи број 
инвестиција и инвеститора. То 
нашим људима доноси посао и 
бољу будућност“, напоменуо 
је председник Вучић.

Након састанка са председ-
ником Ердоганом, председник 
Вучић је рекао да је посебно 
захвалан што је турски пред-
седник, упркос страначким 
обавезама, издвојио два дана 
да дочека српску делегацију 
и показао тиме да је прави др-
жавник. Указао је и да је Турска 
највећа сила на Балкану, што, 
сматра, треба да је јасан одго-
вор онима који се питају коли-
ки је утицај Турске, и у питањи-
ма која су од значаја за нашу 
земљу. Захвалио се председни-
ку Ердогану на величанственом 
дочеку којим је указао почаст 
свим грађанима Србије.

„Мислим да су људи у Србији 
могли да буду одушевљени 
и да виде посебан респект на 
који је наша земља наишла у 
Анкари. Они то умеју да цене 
и следећи пут кад будете до-
лазили, потрудићемо се да вас 
дочекамо на још вишем нивоу, 
а једнако и пуног срца као први 
пут кад сте долазили“, рекао је 
Вучић обраћајући се Ердогану.

Кад је реч о унутрашњим 
стварима Турске, председ-
ник Вучић је поновио да Србија 
није крила подршку турском 
председнику и демократском 

поретку, који је био нападнут 
у време пуча у тој земљи. Ре-
као је да нас све више ствари 
везује за Турску у којој препо-
знајемо искреног партнера и 
пријатеља.

„Наставићемо озбиљну са-
радњу на свим пољима, не 
само у области привреде, него 

и у области друштва, спорта, 
културе. Хвала председнику 
Ердогану што улаже у мир и 
стабилност на Балкану, чекамо 
вас у Србији, надам се ускоро“, 
истакао је српски председник.

Вучић је изјавио да је Ер-
доган јасно позвао све инвес-
титоре из његове земље да 

улажу у Србији што је више 
могуће и да су те његове речи 
су охрабрујуће. Председник 
Турске изјавио је да је циљ 
његове земље размена са Ср-
бијом вредна пет милијарди 
долара, те поручио да ће ра-
дити и даље на јачању ста-
билности и мира на Балкану, 
упркос онима којима то смета.

„Турска ће наставити да нано-
си ударац плановима оних који 
покушавају да изазову кризу и 
нестабилност у Турској и реги-
ону. Поручујемо им да, уместо 
да се баве узалудним напорима 
да дестабилизују Турску, боље 
је да те напоре уложе у успоста-
вљање мира и стабилности на 
Балкану“, поручио је председ-
ник Ердоган.

Нагласио је да је почаство-
ван што је са председником 
Србије имао могућност да 
разговара о продубљивању 
сарадње и одржи први са-
станак Високог већа сарадње 
две земље, које је договорено 
Декларацијом о политичком 
партнерству, потписаном при-
ликом његове посете Београду 
прошле године. Велики под-

стрек турским инвеститорима, 
како је рекао, пружио је уп-
раво председник Вучић, због 
чега му се захвалио. Предло-
жио је да српски и турски ин-
веститори предузму заједнич-
ка улагања у трећим земљама, 
те нагласио да ће Турска нас-
тавити да дели своје искуство 
са Србијом у области инфра-
структурних пројеката.

„Пројекат ауто-пута Бе-
оград-Сарајево, који ће се 
остварити уз подршку наше 
земље, ојачаће односе у реги-
ону, то је пројекат мира и биће 
реализован у најкраћем року“, 
најавио је Ердоган, и истакао 
да Турска никада неће забо-
равити подршку председника 
Вучића у борби против теро-
ристичке организације Фето.

„Захваљујем се у име наше 
земље и народа због те подрш-
ке, а посебно се захваљујем 
Србији за подршку у борби 
против терористичке органи-
зације ПКК“, објаснио је он, и 
оценио да ће споразуми који 
су потписани током ове посете 
унапредити и продубити са-
радњу две земље.

Састанак са председником 
Народне скупштине Турске

председник Србије 
састао се са председни-
ком Народне скупштине 
Турске Исмаилом Кахра-
маном и истакао да су од-
носи две земље све бољи и 
да се нада да ће бити још 
бољи јер, како је рекао, 
у свим сферама живота 
постоји простор за напре-
дак. Кахраман је високог 
госта из Србије дочекао 
испред турског парламен-
та и у поздравном говору 
истакао важност сарадње 
са нашом државом.

„Заслуге за наше 
зближавање су на пред-
седнику ердогану и на 

његовој визионарској по-
литици стварања прија-
теља и прављење мостова 
на Балкану, а не рушења“, 
нагласио је Вучић, који је 
том приликом положио 
венац и одао почаст ос-
нивачу модерне турске 
државе Мустафи Кемалу 
Ататурку.

„Одајући почаст вели-
кану турске историје Ке-
мал паши Ататурку, из-
ражавам снажно уверење 
да ће се односи Србије и 
Турске развијати у корист 
обеју земаља и народа. 
На месту где се сећамо 
прошлости, истичем да 

Србија жели нај-
боље односе са 
Турском, јер су 
они од значаја за 
нашу будућност.

председник ердоган:
Циљ нам је трговинска размена са 
Србијом од 5 милијарди $ и 
заједнички наступ на трећим 
тржиштима

потписани бројни споразуми
У присуству председника Турске и Србије, потписа-

но је више споразума и меморандума: у области научне 
сарадње између полицијских академија, у области ру-
дарства и енергетике, затим ветеринарства, животне 
средине, информационо-комуникационих технологија, 
саобраћаја, као и Меморандум о сарадњи са турском 
грађевинском компанијом „Тасјапи“ за израду пројекта 
ауто-пута Београд - Сарајево и рехабилитацију регионал-
них путева у Рашкој области.

Председник Вучић у председничку палату у Анкари стигао је у 
пратњи турске коњице, уз почасни батаљон гарде, интонирање 

химни две земље и испаљивање почасних плотуна

Уважавање Србије: Председник Реџип Тајип Ердоган лично је 
дочекао председника Александра Вучића на аеродрому у Истанбулу

Двојица лидера заједнички су 
обавили смотру гарде, коју 

је председник Вучић 
поздравио на турском са 

„Мерхаба аскери“

Одавање поште оснивачу модерне турске 
државе Мустафи Кемалу Ататурку



ВЕСТИ

Ангела Меркел је инсис-
тирала, а ми смо ап-
солутно сагласни, да 

се мир и стабилност морају 
очувати по сваку цену, и ре-
кла је да увек могу да је позо-
вем, ако је потребно“, изјавио 
је председник Србије Алексан-
дар Вучић у Берлину, након 
састанка са немачком канце-
ларком Ангелом Меркел, где је 
боравио на њен позив, други 
пут у веома кратком року.

Председник Вучић и кан-
целарка Меркел разговарали 
су о четири кључне теме - би-
латералним и економским од-
носима, Косову и Метохији, 
ситуацији у региону и европ-
ским интеграцијама. Саго-
ворници су највише времена 
посветили КиМ и договори-
ли се да у оквиру ЕУ наставе да 
раде на проналаску решења.

„Решење је увек боље него 
да решења нема, боље је од 
сваког конфликта, макар и 
замрзнутог. Не постоји ништа 
важније од очувања мира и 
стабилности“, рекао је пред-
седник Вучић, и истакао да 
је веома задовољан разуме-
вањем на које је наишао и по-
штовањем које Србија ужива 
код немачке канцеларке.

„Веома сам задовољан што 
је Ангела Меркел хтела, не 
само да нас чује, већ и да сас-
луша наше ставове. Раније 
сам веровао да је лакше да 
Срби и Албанци сами разго-
варају. Међутим, за трајно ре-
шење потребна је и сагласност 
Немаца, Француза, дакле ЕУ, 

Американаца, Турске, Русије, 
а да о свему томе буде оба-
вештена и Кина. Спремни смо 
на компромис, али за то су 
потребне две стране. Немачка 
канцеларка разуме нашу пози-
цију и схвата шта за нас значи 
Косово“, истакао је председ-
ник Вучић.

Председник Србије рекао 
је да немачка канцеларка није 
помињала столицу у УН за 
КиМ, нити је у разговору са 
њом било речи о било каквом 
исцртавању мапа.

„Госпођа Меркел је једна од 
најмудријих и најпаметнијих 
саговорника с којима сам раз-
говарао, а неко ко је мудар и 
паметан никада не би на такав 
начин говорио. Она је корект-
на и конкретна, пуна самопо-
уздања, а такви људи не кори-
сте такав речник. Рекла је да 
између ње и мене постоји 
поверење, а ја сам рекао да је 
моје поверење у њу неограни-
чено. Госпођа Меркел зна шта 
за Србију значи КиМ, разуме 
нашу позицију и у складу с тим 
се тражи решење. Она поштује 
Србију“, нагласио је председ-
ник Вучић.

Према његовим речима, неће 
бити лако у вези са КиМ, све ос-
тало иде у добром смеру. „Не 
желим да лажем људе у Србији, 
никада нисам и људи то знају. 
Неће бити доброг решења за 
КиМ, али компромис значи да 
сви помало будемо незадовољ-
ни“, истакао је Вучић.

Уочи другог сусрета са пред-
седником Вучићем за мање од 

Гост Београда био 
је белгијски премијер 
Шарл Мишел, који је на 

конференцији за новинаре 
са председником Александ-
ром Вучићем рекао да цени 
искрен и директан дијалог 
са српским председником и 
да Србију сматра кључним 
чиниоцем на Балкану.

„Премијер Мишел је до-
нео нове предлоге за ев-
ропски пут Србије, али о 
њима не могу да кажем 
нешто више док то не буде 
део политке ЕУ и док неки 
неки други фактори не буду 
са тим предлозима саглас-
ни“, рекао је том прили-
ком председник Вучић.

„Разговарали смо о ев-
ропском путу Србије и о на-
шој највећој препреци - спо-
разуму који треба постићи 
са Приштином. То је за 

нас тешко питање, али Ср-
бија је спремна на спора-
зумна решења са обе стра-
не“, истакао је Вучић.

Шарл Мишел навео је да 
ће, када се буде вратио у 
Брисел, поделити с колега-
ма мишљења и ставове, али 
и неке могуће поступке.

„У том контексту разго-
вараћемо и о ЗСО, јер то је 
нешто где треба да се ради. 
Разговараћу са колегама 
из ЕУ како би Унија могла 
ангажованије да поступа и 
изнађе стабилније решење, 
прихватљиво за све“, иста-
као је Мишел.

Обраћајући се председ-
нику Србије, белгијски пре-
мијер је рекао:

„Захваљући разговорима 
са вама могао сам да чујем 
ваше аргументе, не бих ли 
што боље могао да разу-

мем ваша размишљања и 
мотиве. Ако треба да се 
донесу важне одлуке, ва-
жно је да се све стране 
суштински разумеју, а не 
само површно. Разговара-
ли смо са много поверења 
и искрености, веома ценим 
ваш отворен и директан 
тон. Врло је важна дебата у 
ЕУ. Има пуно процеса који 
у наредним месецима могу 
да се искористе како би се 
начинио корак напред“.

Председник Вучић на-
вео је да је белгијском 
премијеру показао Бри-
селски споразум, из чега 
је јасно да Приштина 
није испунила оно што 
је договорено у Брисе-
лу и да ништа нису ради-
ли све док Срби нису сами 
најавили формирање Зајед-
нице српских општина.
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Председник Србије 
Александар Вучић и 
премијери Румуније, 

Бугарске и Грчке - Вјори-
ка Данћила, Бојко Борисов и 
Алексис Ципрас, одржали су 
састанак у Букурешту, на којем 
је фокус био на регионалним 
пројектима међусобног пове-
зивања, приступању Србије 
ЕУ и европским перспективама 
целокупног региона. 

Председник Вучић захва-
лио се Румунији, Бугарској и 

Грчкој на снажној подршци 
нашој земљи на њеном европ-
ском путу, и поручио да Србија 
жели да буде прва следећа 
земља чланица ЕУ. Најавио и 
формирање Радне групе у којој 
би били министри саобраћаја, 
транспорта и комуникација, 
која ће убрзано радити на кон-
кретизацији договорених проје-
ката, како би спремно дочекали 
Самит у Бугарској. Указао је и на 
значај састанака попут тог у Бу-
курешту, истичући да је Србија 

једина земља, од те четири, ван 
ЕУ, те да је утолико значајнија 
подршка Грчке, Румуније и Бу-
гарске на европском путу.

„Желимо да нам помогнете, 
јер и ми бисмо вама помог-
ли да смо на вашем месту, јер 
желимо да будемо следећа 
земља која ће постати чланица 
ЕУ, а без ваше снажне подршке 
то не можемо да урадимо“, ис-
такао је српски председник, и 
указао да Србија мора да раз-
вија економију, да напредује, 

размишља како ће да расте 
БДП, а да смањује дуг, неза-
посленост, али и како ће поли-
тички себе да осигура и да има 
што више инвестиција, да би 
грађани живели боље.

„Србија је важан фактор ста-
билности на Западном Балкану 
која је дала позитиван допри-
нос процесу сарадње и поми-
рења“, истакла је румунска 
премијерка Вјорика Данћила, 
и посебно се захвалила Вучићу 
на доприносу његове земље у 

процесу сарадње и помирења 
у региону, те изразила уве-
рење да ће Румунија, Грчка 
и Бугарска, као чланице ЕУ, 
подржати Србију.

Премијер Бугарске, земље 
која тренутно председава ЕУ, 
Бојко Борисов, указао је да 
одлуке које се тичу Приштине 
нису биле лаке председнику 
Вучићу.

„Поносан сам на политичку 
елиту на Балкану, никада није 
било више одговорних поли-

тичара него сада. Са колегама 
из Румуније и Грчке морамо 
да урадимо све што је мо-
гуће како би Западни Балкан 
вратили у европску породи-
цу, где и припада“, рекао је он.

И грчки премијер Алексис 
Ципрас истакао је да је веома 
битно што је састанку у Буку-
решту присуствовао председ-
ник Србије, додајући да Руму-
нија, Бугарска и Грчка желе да 
помогну остварењу циља да 
Србија постане чланице Уније.

Србија жели да буде прва следећа земља чланица еУ

два месеца, немачка канцелар-
ка је изјавила да новим сусре-
том жели да допринесе прона-
лажењу решења за проблеме 
на Балкану. Истакла је да је и 
председник Европске комиси-
је, Жан Клод Јункер, недавно 
боравио на Западном Балкану, 
где је нагласио колико је ва-

жан тај регион. Указала је да 
је Србија кључна земља ре-
гиона, са којом Немачка тес-
но сарађује, и похвалила је 
за реформе које, како је ис-
такла, храбро напредују, до-
дајући да је то комплимент 
председници Владе Србије и 
њеним министрима.

Меркел и Вучић

Белгијски премијер Мишел и српски 
председник Вучић

Председник Александар Вучић и премијери Румуније, Бугарске и Грчке – Вјорика Данћила, Бојко Борисов и Алексис Ципрас
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Вест да је наш динар 
друга најбоља валу-
та света у протеклих 
годину дана, сре-
дином марта пре-

нела једна од најпознатијих 
и најкредибилнијих светских 
медијских агенција „Блум-
берг“. Гувернер Народне банке 
Србије, Јоргованка Табаковић, 
каже да је то потврда адекват-
не монетарне политике коју 
НБС води последњих шест 

динар од 2012. до 2018.

јОРГОВАНКА 
ТАБАКОВИЋ, 
гувернер Народне 
банке Србије

година и успеха заједничког 
рада председника, Владе и 
НБС. Курс је, према њеним 
речима, одраз стања у еконо-
мији, а јачање динара у 2017. 
и 2018. резултат је све боље 
укупне макроекономске слике 
Србије.

То потврђују и основни 
фактори који су у 2017. води-
ли његовом јачању - снажан 
нето прилив страних директ-
них инвестиција који је (трећу 
годину узастопно) више него 
довољан да покрије дефицит 
текућег рачуна, високо инте-

ресовање страних улагача за 
дугорочне државне хартије у 
динарима, појачана кредитна 
активност, повећан прилив 
девиза од туризма... Поред 
несумњиво позитивног одјека 
у јавности и признања добрих 
резултата српске економије, 
јачање динара свакако има 
позитивне ефекте на грађане 
Републике Србије. 

- У протеклим годинама 
постигнута је и одржана пре-
ко потребна стабилност, пре 
свега политичка, као основ 
и предуслов за заједничко 

и ефикасно функционисање 
свих институција у земљи, а 
затим и ценовна, финансијска 
и релативна стабилност де-
визног курса, које доприно-
се бољем макроекономском 
амбијенту и извесности по-
словања. Ниска и стабилна 
инфлација, ликвидан и добро 
капитализован банкарски сис-
тем, смањење учешћа пробле-
матичних кредита, напредак 
у процесу динаризације - ре-
зултати су напорног и преда-
ног рада и настојања НБС да 
у домену својих надлежности 

допринесе укупној стабил-
ности. Оцена „Блумберга“ је 
још значајнија ако се зна да је 
2012. године, од те исте аген-
ције динар проглашен четвр-
том најслабијом светском ва-
лутом. Дакле, напредак током 
последњих шест година је 
очигледан у сваком смислу.

да ли такве вести доносе 
нове инвеститоре и отва-
рање нових радних места?
- Такве вести нас увек подсе-

те на то  где смо били пре не-
колико година, а где смо да-
нас. Битна разлика у односу на 

стање до пре нпр. пет година је 
то што сада имамо стабилнији 
и стимулативнији пословни и 
инвестициони амбијент. Креи-
рали смо га. Због чега je то ва-
жно? Јер је то неопходан услов 
конкурентног и одрживог 
раста. Из угла централне бан-
ке, фокусираност на очување 
ниске инфлације и стабилног 
финансијског система, јесте 
стуб нашег доприноса бољем 
стандарду и одрживом расту. 
А релативна стабилност курса 
јесте била један од фактора 
ценовне и финансијске стабил-
ности, а тиме и предвидивости 
пословног и инвестиционог 
амбијента. Увек понављамо 
да су важни фактори релатив-
не стабилности курса и јаког 
динара – све бољи домаћи еко-
номски показатељи. У услови-
ма постигнуте стабилности и 
захваљујући њој, ојачане су 
трговинске и економске везе 
са иностранством, повећана 
је конкурентност наше при-
вреде, отворена су нова радна 
места. И то је капитализација 
свега што је урађено у прет-
ходном периоду. Ако преведе-
мо и у конкретне податке, сто-
па незапослености смањена је 
са 23 одсто у 2011. години на 
13,5 одсто у 2017. години.

Како се динар котирао 
2012. године, када сте до-
шли на чело Народне бан-
ке Србијe?
- Када сам дошла на чело 

НБС, 6. августа 2012. годи-
не, званични средњи курс 
динара према евру изно-
сио је 118,5676. Од почетка те 
године, динар је већ био изгу-
био 11,7 одсто своје вредности 
према евру, а НБС је у девиз-
ним интервенцијама продала 
преко 1,3 милијарди евра. У 
поређењу са истим периодом 
2011. године, слабљење ди-
нара било је још израженије – 
13,6 одсто. Данас, скоро шест 
година касније, динар је на 
готово истом нивоу. Званични 
средњи курс износи 118,2381. 
(јачање динара од 0,3 одсто). 

Још је значајније да је у овом 
периоду НБС, путем девизних 
интервенција, увећала своје 
девизне резерве. Дакле, јас-
но је како је динар у релативно 
кратком временском року пре-
шао пут од четврте најгоре, до 
друге најбоље валуте у свету.

Како видите тренутну 
економску ситу-
ацију у Србији?
- У једној реченици 

- економску ситуацију 
у Србији опредељује 
исказана одлучност 
и координација еко-
номских политика, 
с једне стране, као 
и постигнути ре-
зултати на јачању 
и очувању макро-
економске стабил-
ности и убрзању 
раста на одрживим 
основама, с друге 
стране. Звучи јед-
ноставно, али до 
тога је требало 
доћи, и пређен 
је дуг пут. Данас 
можемо да го-
воримо о потпу-
но промењеној 
економској сли-
ци Србије како 
међу нашим 
г р а ђ а н и м а , 
тако и у свету. 
Неће бити нес-
кромно ако изнесем своје чвр-
сто уверење да није промење-
на само економска слика Ср-
бије, већ укупан утисак о нашој 
земљи која се, полако али си-
гурно, издваја као својеврсни 
лидеру региону. Тренутну еко-
номску ситуацију видим и као 
изузетно подстицајну за раст 
и развој, што значи да и за на-
редни период можемо очеки-
вати наставак позитивних кре-
тања. То не значи да смо посао 
завршили, напротив, то значи 
да морамо да наставимо да ра-
димо посвећено како бисмо по-
стигнуто очували, уважавајући 
све околности у домaћем и 
међународном окружењу.

Колики раст Бдп-а оче-
кујете у овој години?
- Не бих се само ограничила 

на једну годину, већ бих кон-
статовала да се Србија нала-
зи на путањи убрзања раста 
у средњем року. Истакла бих 
да су створени неопходни ма-
кроекономски и други услови 

који гарантују да ће тај раст 
бити и одржив. Позитивне из-
гледе раста наше економије 
потврђује и поверење тржиш-
них субјеката, а посебно њи-
хова спремност да послују и 
инвестирају у Србији. У овој 
години очекујемо динамичан 
раст наше економије од око 
3,5 одсто.

шта се дешава након 
закључења трогодишњег 
аранжмана са ММФ-ом? 
да ли ћемо склапати нови 
аранжман?
- Обострана је оцена да је 

Србија врло успешно реали-
зовала аранжман са ММФ-ом, 
а потврда тога су и резултати 

који су, не ретко, били изнад 
очекивања. За постизање 
ових резултата, важније од 
самог аранжмана, било је 
чврсто опредељење Владе 
и институције на чијем сам 
челу, да се сви капацитети 
ставе у функцију очувања 
макроекономске стабилности 
и унапређења пословног ам-
бијента. Дакле, ништа нам 
није дато, радили смо и ура-
дили. Нешто нам је ишло на 
руку, нешто не. Али нас ништа 
не сме спречити да негује-
мо конструктивну размену 
мишљења која доприноси и 
бољем међусобном разуме-
вању и томе да стварамо бу-
дућност по сопственој мери и 

уважавајући потребе 
будућих генерација. 
Јер, будућност нас 
обавезује. Са аранж-
маном или без њега, 
Србија ће ићи напред. 
Не због ММФ-а, већ 
због Србије. Ипак, 
чињеница је да је аран-
жман са ММФ-ом дао 
одређену дозу додатног 
кредибилитета мерама 
економске политике, 
посебно имајући у виду 
да инвеститори, друге 
међународне институције 
и рејтинг агенције прате 
оцене макроекономске 
ситуације дате од стра-
не ове институције. У том 
смислу наша сарадња са 
ММФ-ом није остала само 
у домену обликовања нуж-
них мера у циљу стабили-
зације наше економије, већ 
је доприносила и позитивној 
перцепцији макроеконом-
ских трендова од стране тр-
жишних учесника. У погледу 
новог аранжмана, чињеница 
је да он, као и управо завршен 
аранжман, не би био неоп-
ходан ради обезбеђења фи-
нансијских средстава, јер је 
наша економија у претходном 
периоду ојачала отпорност 
на екстерне шокове и распо-
лаже адекватним нивоом де-
визних резерви, али би могао 
да буде користан из помену-
тих разлога. Другим речима, 
наставак отворене размене 
мишљења и аргумената, оце-
не објективног посматрача би 
могле, као и у претходном пе-
риоду, да помогну у очувању 
макроекономске стабилности 
и у наставку пројеката и ре-
форми.

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Од чеТВРТе НАјГОРе
дО дРУГе НАјБОље
ВАЛУТе У СВеТУ

Уједињени радимо 
за грађане

Каква је сарадња НБС са Владом Србије и 
са председником Александром Вучићем?

- То је сарадња заснована на поверењу, 
на истим вредностима. А највећа храброст 
је потребна за одмерене одлуке. Сматрам 
то највећим квалитетом Александра Вучића 
и сама се трудим да тако поступам. Енер-
гичност у раду и одмереност у одлучивању 
кључ су резултата на дуги рок. Постепе-
них, али видљивих и неспорних резултата 
који су мотив и снага за све нас. Темељ оног 
што се назива координација монетарне и 
фискалне политике поставио је управо Алек-
сандар Вучић, као председник Владе. НБС је 
данас у суштинском, а не само формалном 
смислу, самостална и независна институција, 
чврсто повезана са председником Србије и 
Владом у заједничком циљу - бољем живо-
ту наших грађана. Најбољи вид сарадње је 
када свако од нас обавља свој посао успешно, 
као што то чинимо у претходних шест годи-
на и подржавамо једни друге, уједињени у 
остваривању онога чему тежимо као држава - 
економском расту и просперитету грађана.
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Председник Ср-
бије Александар 
Вучић боравио је 
у дводневној посе-
ти БиХ, а разговоре 

са званичницима започео је са-
станком са чланом Председни-
штва БиХ Драганом Човићем у 
Мостару, са којим је разменио 
мишљења о односима Срба и 
Хрвата и о томе колико је ва-
жно да се превазиђу одређе-

не теме из прошлости, те да 
се стално унапређује сарадња.

„Важно је да покажемо коли-
ки значај Мостар има за Србију 
у смислу сарадње, будућности 
и бољих привредних контака-
та“, поручио је српски председ-
ник након састанка са Човићем.

Председник Вучић затим је, 
заједно са председником Ре-
публике Српске Милорадом 
Додиком и епископом захум-

ско-херцеговачким и при-
морским Григоријем, обишао 
радове на обнови Саборне 
цркве Свете Тројице,  а потом 
и отворио 21. Међународни 
сајам привреде у Мостару, на 
којем је Србија била земља 
партнер, да би касније посетио 
и Требиње.

„Очекујем да односи Срба, 
Хрвата и Бошњака буду бољи, 
а сами ћемо дати све од себе 
да градимо боље односе у бу-
дућности. Србија и БиХ у 2017. 
години имале су 13,9 одсто 
већу трговинску размену. Ова 
размена је 1,7 милијарди евра, 
а била је 1,5 милијарди. Од 

2005. године смо удвостручи-
ли трговинску размену и то је 
добро и за БиХ и за Србију. Из 
Србије је у Мостар дошло више 
од 60 компанија да би се пред-
ставило на сајму. Тиме пока-
зујемо и колико нам је значај-
но што смо овде и колико су 
нам важни и Мостар, и БиХ 
као трговински партнер. Ср-
бија поштује БиХ, ради на 
томе да односи буду још бољи 
и даће све од себе да се гра-
де што боље економије на-
ших земаља и да заједнички 
гледамо у будућност“, рекао 
је председник Вучић након су-
срета са Човићем.

Сарадња је једини на-
чин да преживимо сви 
заједно и да постанемо 
озбиљни пратнери јед-
ни другима. Подељени 
на ситне државе и сит-
на тржишта, немамо 
чему да се надамо у 
сарадњи са светом, 
поручио је председник 
Србије Александар Ву-
чић са 21. Међународ-
ног сајма привреде у 
Мостару

Заједничко тржиште 
у будућности

МОСТАР/ТРЕБИЊЕ

БОјКО БОРИСОВ, пРеМИјеР БУГАРСКе:

Очувати мир на Балкану
председник Александар 

Вучић разговарао је у Мо-
стару и са бугарским пре-
мијером Бојком Борисовим, 
који је апеловао на све ли-
дере региона да буду раз-
умни и да очувају мир.

„Као Балканац, знам 
колико је Вучићу тешко и 
знам да улаже огромне на-
поре да би се очувао мир у 
региону и наставио процес 
интеграција. Обраћам се 
читавом региону, морамо 
бити разумни, јер би по-
следице осетили сви на 
Балкану“, рекао је бугар-
ски премијер.

На заједничкој кон-
ференцији за новинаре, 
председник Вучић је пору-

чио да је Србија посвеће-
на миру и стабилности у 
региону и додао да би нас 
сваки сукоб вратио сто го-
дина уназад.

Председник Вучић обећао 
је даљу помоћ и подршку Ср-
бије за развој тог краја како 
би, каже, наш народ опстао и 
просперирао на просторима на 
којима вековима живи.

„Пресрећан сам што је урађе-
но нешто добро и што се помо-
гло грађанима Републике Српс-
ке, као што су они помагали Ср-
бију када год је било потребно 
и када је било могуће“, истакао 
је председник Вучић.

Председник Србије разгова-
рао је са владиком Григоријем 
о положају СПЦ у Херцего-
вини и Мостару, након чега 
је уследио састанак са пред-
ставницима Координационог 
одбора српских удружења и 
организација у Мостару, са 
којима је разговарао о инфра-
структурним и другим важним 
пројектима за српску заједницу 
на том подручју.

На отварању 21. Сајма при-
вреде, председник Вучић рекао 
је да ће наставити да се залаже 
за јединствено економско тр-
жиште региона, као простора 
за нове инвестиције, додајући 

да је то привредницима много 
потребније него политичари-
ма.

„Најбољи начин да вас поз-
дравим је у реченици Бертран-
да Расела да је сарадња једини 
начин да се човечанство иску-
пи. То нама у региону треба, ис-
купљење за све грешке, крваве 
свађе. Сарадња је једини начин 
да преживимо сви заједно и да 
постанемо озбиљни пратнери 
једни другима и свету који нас 
окружује. Подељени на сит-
не државе и ситна тржишта, 
немамо чему да се надамо 
у сарадњи са светом, ако не 
створимо једно много веће тр-

жиште у будућности“, рекао је 
Вучић.

Председник Србије је у Тре-
бињу присуствовао свечаном 
отварању Конзуларне канце-
ларије Генералног конзулата 
Србије, заједно са Милорадом 
Додиком, и обишао радове на 
изградњи вртића „Србија“ у 
насељу Горица, који се гради 
средствима Владе Србије, као и 
Саборни храм Светог Преобра-
жења Господњег. Председнике 
Вучића и Додика дочекали су 
премијерка РС Жељка Цвијано-
вић и градоначелник Требиња 
Лука Петровић, као и деца која 
су узвикивала „Србија, Србија“. 

Председник Србије Александар Вучић и 
хрватски члан Председништва 

БиХ Драган Човић на отварању 21. 
Међународног сајма привреде у Мостару

Председник Србије обилази штандове земље партнера Републике Србије и других излагача

Председник Црне Горе Филип Вујановић, премијер Хрватске Андреј 
Пленковић, председник Србије Александар Вучић, премијер Бугарске 

Бојко Борисов, хрватски члан Председништва БиХ Драган Човић и 
председник Републике Српске Милорад Додик

Председници Вучић и Додик заједно са епископом захумско-херцеговачким и 
приморским Григоријем у обиласку радова на обнови Саборне цркве Свете 

тројице у Мостару, за чију обнову је Србија издвојила 700.000 евра

Председници Додик и Вучић са представницима 
Координационог одбора српских удружења и организација

Обилазак радова на изградњи вртића „Србија“ у Требињу

Посета Саборном храму Светог 
Преображења Господњег у Требињу

Председници Вучић и Додик свечано 
су отворили Канцеларију Генералног 

конзулата Србије у Требињу
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Некада један од ста-
тусних симбола не-
кадашње државе 

била је производња тракто-
ра у оквиру фабрике „ИМТ“. 
Дугогодишњом небригом 
и лоповлуком претходне 
власти уништено је гото-
во све од овог привред-
ног гиганта. Према речима 
Бранислава Недимовића, 
министра пољопривреде, 
шумарства и водопривре-
де, посета председника 
Александра Вучића Индији 
означила је почетак распе-
тљавања овог Гордијевог 
чвора.

- Разговори са неколи-
ко индијских произвођача 
трактора (од топ 10 свет-
ских произвођача, Индија 
има чак три представни-
ка), довели су до тога да 
индијска компанија „Тафе“ 
постане купац бренда и 
дела имовине „ИМТ“-а и 
да тако и у овом сегменту 
индустрије отворимо нову 
страницу приче која може 
довести до лидерста у про-
изводњи трактора у југоис-
точној Европи.

шта за домаће пољопри-
вреднике значи то што 

ће се трактори поново 
производити у нашој 
земљи?
- Када човек помисли 

на пољопривреду, прве 
две ствари које му падну 

на памет су земља и трак-
тор. Сама ова чињеница 
говори о важности произ-
водње за једну пољопри-
вредну земљу, као што смо 
ми. Производња неколико 
хиљада трактора довешће 
до буђења машинског 
комплекса преко систе-
ма коопераната. Фабрика 
трактора је много више од 
просте фабрике, јер је за 
сваки део овог система 
потребан један нови погон.

шта бисте издвојили 
као најзначајнију меру 
која се спроводи отка-
ко сте Ви на челу Ми-
нистарства пољопри-
вреде?
- Не бих могао да се оп-

ределим за једну меру, пре 
бих рекао да је то једна 
другачија филозофија пос-
матрања пољопривреде, 
не искључиво само коли-
ки је принос на њиви. Тру-
дио сам се да увежем три 
сегмента - пољопривред-
ну производњу, трговину 
овом робом и прехрамбену 
индустрију. Џаба све што 
произведемо, ако то нема 
ко да купи. Фокус је на тр-
жиштима.

Колико пољопривредни-
цима помажу субвен-
ционисани кредити за 
сетву?
- Један од алата за фи-

нансирање пољопривред-
них активности су и суб-
венционисани кредити 
које држава креира зајед-
но са пословним банкама. 
Држава ту својим давањи-
ма обара каматну стопу 
чак и до њеног минимал-
ног износа од један одсто 
(случај са младима до 40 
година и женама). Тражња 
је огромна, пре свега, јер 
у односу на класично кре-
дитно задужење држава 
пољопривреднику покри-
ва од 300 до 10.000 евра 
по кредиту, у зависности 
од износа.

Какво је интересовање 
за ИпАРд средства? 
Колико је до сада било 
позива и за шта се но-
вац користи?
- ИПАРД акредитација 

је мера озбиљности нашег 
система да на професиона-
лан начин, као свака земља 
ЕУ, опслужимо субвенције 
за пољопривреднике. Осам 
година се само причало 

производња неколико 
хиљада трактора довешће 
до буђења машинског 
комплекса преко система 
коопераната

Тражња за субвенционисаним 
пољопривредним кредитима 
је огромна јер држава својим 
давањима обара каматну 
стопу и до један одсто, и 
покрива од 300 евра до 
10.000 евра по кредиту

Нова револуција у пољопривреди
о томе и великим анга-
жовањем Владе, данас је 
ИПАРД за Србију реалност. 
Имали смо већ два позива 
за тракторе и механиза-
цију, и трећи је у току за 
прерађивачку индустрију. 
До сада је стигло више од 
500 апликација. Активи-
рањем овог процеса затво-
рили смо уста свим невер-
ним Томама.

Колико Србија ради на 
модернизацији систе-
ма за наводњавање и 
за противградну заш-
титу?
- По питању ове две 

теме, које су рак рана за 
пољопривреднике, триде-
сет година готово се ништа 
није радило. У последњих 
годину дана, покренули 
смо изградњу 14 система 

за наводњавање корис-
тећи тзв. Абу Даби фонд и 
развијамо за ову и следећу 
годину нових 30 проје-
ката који би требало да 
доведу до наводњавања 
нових 200.000 хектара 
земљишта. За другу поло-
вину 2018. године, плани-
рали смо почетак увођења 
аутоматизоване проти-
вградне заштите користећи 
српску памет и опрему. 
Систем би функционисао 

на најсавременијим инфор-
мационим решењима који 
искључују људску грешку. 
Поред тога, покренућемо 
и електрификацију поља за 
српске воћаре и повртаре. 
Прве инвестиције биће у 
Лесковцу, Житорађи, То-
поли...

У Криваји код Бачке То-
поле недавно је отворе-
на прва дигитална фар-
ма у Србији. Колико су 
оне значајне за развој 
пољопривреде?
- Свет се мења и мора-

мо бити свесни да без ИТ 
нема ни пољопривреде у 
будућности. Фарме као 
у Бачкој Тополи треба да 
буду огледна добра за 
пољопривреднике у који-
ма би се едуковали како 
да користећи савремене, 

а доступне технологије 
смање трошкове своје 
пољопривредне произ-
водње и тако остваре већи 
профит за себе. Овакав 
приступ представља нову 
револуцију у пољопривре-
ди, поготово што помоћу 
обичног паметног телефо-
на, који готово сви данас 
имају, могу да се врше ове 
операције. У пољопривре-
ди је ово шанса за лидер-
ство.

 
За другу 
половину 

2018. године, пла-
нирамо увођење 
аутоматизоване 
противградне 
заштите корис-
тећи српску памет 
и опрему. Систем 
би функционисао 
на најсавреме-
нијим информа-
ционим решењи-
ма који искључују 
људску грешку. 
покренућемо и 
електрификацију 
поља за српске 
воћаре и повртаре 
у Лесковцу, Жи-
торађи, Тополи...

Бриселски споразум 
мора у потпуности да 
се испуни, и Заједни-

ца српских општина и сви 
други елементи споразума, 
рекла је приликом посете 
Београду, друге за само две 
недеље, шефица европс-
ке дипломатије Федерика 
Могерини, а њен домаћин, 
председник Србије Алек-
сандар Вучић, узвратио да 
је ЗСО једина неиспуњена 
обавеза из Бриселског спо-
разума.

„Поздрављам почетак из-
раде статута ЗСО који, ис-
тина, касни извесно време, 
али пратићу и додатно ћу 
радити како бисмо обезбе-
дили даље кораке“, рекла 
је Могерини, одговарајући 
на новинарско питање шта 
тачно ЕУ подразумева под 
потпуном применом Бри-
селских споразума.

Председник Вучић још 
једном је указао да није 
сагласан са таквим балан-
сираним приступом и по-
зивањем обе стране на ис-
пуњење обавеза, јер, како 
је истакао, једино што није 
испуњено јесте форми-
рање ЗСО, а то је обавеза 
Приштине.

„Остајем при ономе што 
сам више пута рекао, а то 
сам рекао и Федерики Мо-
герини, да не мислите да 

сам нем кад дођу високи 
званичници ЕУ - сигуран 
сам да Албанци никада 
неће испунити обавезе из 
Бриселског споразума и ни-
када им то није била наме-
ра. А поред ЗСО, нема оба-
веза које нису испуњене. То 
је једина“, рекао је Вучић.

Поновио је да се на ЗСО 
односи шест, од 15 тача-
ка споразума, односно да 
чини 40 одсто споразума, а 
да то није ни дирнуто, иако 
је прошло пет година од 
како је споразум потписан. 
Могерини је рекла да дија-
лог који модерира у Брисе-
лу не значи само позивање 
две стране да размене ста-
вове у покушају да се дого-
воре.

„То видим као технички 
компликован подухват који 
захтева да читав тим сва-
кодневно ради у Бриселу. 
Гарантујем да ће наш тим 
наставити вредно да ради 
на реализацији Бриселског 
споразума и уверена сам да 
може да дође до завршетка 
тог процеса онако како и 
очекујемо“, рекла је Моге-
рини, и истакла да Србија 
иде у правом смеру, да је 
њена европска перспектива 
опипљива, и да је Брисел 
препознао решеност пред-
седника Вучића да Србију 
уведе у ЕУ.

Могерини: Бриселски 
споразум мора да се испуни

Вучић: Албанци никад неће 
испунити обавезе

»

БРАНИСЛАВ 
НедИМОВИЋ, 
министар 
пољопривреде, 
шумарства 
и водопривреде
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         народна банка  

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

ПоЛиција

НАРОдНА СКУпшТИНА

Правда

СаобраЋај, ГраЂевина и инФраСтруктура

рад, заПошЉаваЊе и СоцијаЛна ПоЛитиказдравСтво

Заменик директо-
ра индијске компа-
није „Тафе“, Камал 
Ахуђа, и Душан Дра-
гојловић из Агенције 
за лиценцирање сте-
чајних управника 
потписали су у „Па-
лати Србија“ уго-
вор о купопродаји 
„ИМТ“-а. Потпи-

сивању уговора 
присуствовали су 
и председница 
Владе Ана Брна-
бић, министар 
п о љ о п р и в р е д е 
Бранислав Неди-
мовић и амбаса-
дорка Индије у 
Београду Нарин-
дер Чаухан.

Председница Скупштине 
Србије, Маја Гојковић, 

разговарала је у Талину са ко-
легама из земаља ЕУ и региона. 
Гојковић је, у оквиру Конфе-
ренције председника парламе-
ната држава чланица ЕУ и зе-
маља кандидата, разговарала 
са председницима парламена-

та Шпаније, Аустрије, Пољске, 
Чешке, Албаније и Словеније. 
У разговору са председницом 
Конгреса посланика Шпаније, 
Аном Пастор, захвалила се тој 
земљи на принципијелној ста-
ву и подршци територијалном 
интегритету и суверенитету 
Србије, а председнику Пар-

ламента Аустрије, Волфгану 
Соботки, на континуираној 
подршци те земље евроин-
теграцијама Србије. Председ-
ник чешке Скупштине, Радек 
Вондрачек, нагласио је да се 
Чешка залаже за проширење 
ЕУ на Западни Балкан и да Ср-
бија може да рачуна на пуну 
подршку земаља Вишеградске 
групе.

Гојковић се сусрела и са 

председником Сејма Пољске, 
Мареком Кухћинским, а на 
састанку је договорено да, 
у светлу обележавања 100 
година од упостављања ди-
пломатских односа, дође до 
размене посета. На састанку 
са председником албанске 
Скупштине, Грамозом Ру-
чијем, наглашен је значај раз-
вијања свих видова сарадње, 
посебно у области европских 
интеграција. Председник 
Државног савета Словеније, 
Алојз Ковшца, истакао је да 
Словенија подржава чланство 
Србије у ЕУ и да је спремна да 
пружи експертску помоћ, по-
себно у вези са коришћењем 
ЕУ фондова.

Српска делегација, коју је 
предводила гувернер НБС 

Јоргованка Табаковић, саста-
ла се у Вашингтону са Тао Зан-
гом, извршним директором 
Међународног монетарног 
фонда. Тема састанка, одржа-
ног у оквиру пролећног засе-
дања ММФ и Светске банке, 
била је анализа постигнутих 
резултата након завршетка 

трогодишњег аранжмана из 
предострожности Србије и 
ММФ, и дефинисање елеме-
ната који претходе договори-
ма у вези са новим аранжма-
ном.

„Уважавајући постигнуте 
резултате, а тиме и ојачану 
отпорност домаће економије, 
Народна банка је у марту и 
априлу додатно смањила ре-

ферентну стопу, на три одсто“, 
истакла је Табаковић.

Она је додала да је у пре-
тходном периоду битно 
смањено учешће проблема-
тичних кредита, а остварено 
ублажавање монетарне по-
литике, што би требало да 
настави да доприноси већем 
расположивом дохотку по ос-
нову нижих камата. Гувернер 

НБС се осврнула и на чиње-
ницу да повољни изгледи до-
маће економије резултирају 
високом заинтересованошћу 
инвеститора за дугорочна 
улагања у Србију, чиме се по-
тврђују постигнути резултати 
на унапређењу домаћег по-
словног амбијента, као и на-
предак на светским листама 
конкурентности.

Боља отпорност 
домаће економије

Немачко савез-
но министарство 
унутрашњих по-
слова донирало 
је МУП-у Србије 
20 возила, укупне 
вредности 300.000 
евра, намењених 
јединицама гранич-
не полиције у спре-
чавању илегалних 
миграција на мање 

приступачним теренима. Ми-
нистар Небојша Стефановић 
и немачки амбасадор Аксел 
Дитман потписали су Прото-
кол о примопредаји опреме 
и возила истичући да односи 
између две земље напредују 
одличним темпом. Стефано-

вић је рекао да Србија има 
одличну сарадњу са МУП-ом 
Немачке, наводећи да су то 
министарство и немачка вла-
да у последњих осам - девет 
година донирали преко девет 
милиона евра, што Немачку 
сврстава у једну од најзначај-
нијих донатора. Захваљујући 
на континуираној подршци, 
Стефановић је подсетио да је 
МУП раније од њих добио се-
дам возила за Криминалистич-
ку полицију и једно возило за 
Унутрашњу контролу. Указао 
је да је са немачком полицијом 
обављена једна од најбољих 
акција у којој је заплењено 
више од 300 килограма кока-
ина, 106 килограма хашиша...

донација немачког МУп-а

Клиника за уроло-
гију КЦС добила је 
најсавременији апа-
рат за разбијање ка-
мена у бубрегу, а за 
њега су Министар-
ство здравља и КЦС 
издвојили више од 
48 милиона динара. 
Министар Златибор 
Лончар рекао је, 
приликом обиласка 
Клинике за урологију, да ће на 
новом апарату годишње бити 
лечено око 2.000 пацијената и 
да апарат представља златни 
стандард у тој области меди-
цине.

„Апарат штеди 
здраво ткиво, а тре-
тира само камен. 
Успешност је око 90 
одсто“, рекао је Лон-
чар, и додао да је на-
бавка овог савреме-
ног апарата потврда 
одлуке Министар-
ства здравља да све 
здравствене устано-
ве добију најсавре-

менију дијагностичку опрему 
и у апарате. Такође, најавио 
је и да ће у КЦС бити отворен 
Центар за простату, у сарадњи 
са најбољим стручњацима из 
иностранства.

Најсавременији апарат за 
разбијање камена у бубрегу

Министарка Нела 
Кубуровић изја-
вила је да Закон о 
спречавању насиља 
у породици првен-
ствено има превен-
тивну функцију и 
нагласила да је то-
ком његове приме-
не размотрено више 
од 30.000 случајева 
насиља у породи-

ци, а да је изречено више од 
12.000 хитних мера. Имајући 

у виду да се закон примењује 
скоро годину дана, а да је 18 
жена убијено у породичном 
насиљу од почетка 2018, Ку-
буровић је истакла да је ос-
новни циљ тог закона био 
мултисекторска сарадња и 
добра координација између 
полиције, тужилаштва и су-
дова, те је оценила да је закон 
то успео да постигне. Она је, 
ипак, сагласна да су потребне 
додатне мере да би се побољ-
шала статистика.

Изречено 12.000 хитних мера 
због насиља у породици Завршен тунел предејане

Тунел Предеја-
не на Коридору 
10 потпуно је за-
вршен, изјавила је 
министарка Зорана 
Михајловић, и до-
дала да би од јуна 
ауто-пут кроз Грде-
личку клисуру тре-
бало да на неким 
деловима буде про-
ходан у пуном про-
филу, а негде у полупрофилу.

„Видећемо да ли 
ћемо га пустити на 
тај начин, или ћемо 
да сачекамо до јесе-
ни, када ће све бити 
готово“, истакла 
је министарка, уз 
констатацију да је 
Грделичка клисура 
најтеже градилиште 
у Европи, где рад-
ници раде од седам 

ујутру до поноћи.

Разговори са 
председницима 
парламената

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

Предлог Закона 
о сезонским рад-
ницима предвиђа 
да послодавци 
пријаве сезонског 
радника у цен-
трални регистар и 
плаћају порезе и 
доприносе, рекао 
је министар Зоран 
Ђорђевић. Подсе-
тио је да је постојао 

велики проблем, јер је орга-
низација рада сезонских рад-
ника била под велом тајне, 

није била уређена и било је 
могућности за злоупотребе. 
Објаснио је да је завршена 
јавна расправа и да очекује 
да се ускоро имплементирају 
примедбе, а затим да закон 
иде у Владу Србије, а затим 
у Скупштину. Сезонски рад-
ници, према нацрту закона, 
имаће усмени уговор са по-
слодавцем који је дужан да 
их упозна о условима рада и 
ризицима који би могли да 
утичу на безбедност и здра-
вље на раду.

ПоЉоПривреда

коСово и МетоХија

евроПСке интеГрације

Три тоне семен-
ског кромпира, тону 
и по вештачког 
ђубрива и 50 ки-
лограма кукуруза, 
обезбедила је Кан-
целарија за КиМ 
за пољопривредно 
добро Хуманитарне 
организације „Мајка 
девет Југовића“. 
Захваљујући дона-
цији, сетва кукуруза је у току. 
Ова организација, која ру-
ководи народним кухињама, 
обрађује 35 хектара земље, 
делом у новобрдском крају 
где се гаје житарице, док се 

остале повртарске 
сорте сеју у витин-
ском крају. Добије-
ни свежи плодови 
користе се управо у 
народним кухиња-
ма које пет дана у 
недељи припремају 
оброке за најуг-
роженије породи-
це, а део плодова 
се пастеризује. На 

територији КиМ је шест на-
родних кухиња у којима се 
храни више од 2.000 људи, а 
за спремање оброка у једном 
дану потроши се преко тона 
хране.

донација за народне кухиње М и н и с т а р к а 
Јадранка Јоксимовић 
разговарала је са 
новоименованим ам-
басадором Аустрије 
у Србији, Николау-
сом Лутеротијем, о 
Извештају ЕК о на-
претку Србије, била-
тералним односима 
и сарадњи у наставку 
приступања Србије 
ЕУ. Саговорници су разматрали 
и резултате реформског проце-
са, ситуацију у региону и прио-
ритете председавања Аустрије 
Саветом ЕУ у другој половини 
године. Јоксимовићева је оце-
нила да је Извештај ЕК изба-
лансиран, добар и одмерен, да 

је запажен напредак 
Србије у готово свим 
областима. Посебно 
је нагласила резулта-
те у економији, вла-
давини права, борби 
против организова-
ног криминала и ко-
рупције, али и наво-
де о значају наше 
државе као фактору 
регионалне сарадње 

и стабилности. Извештај је, та-
кође, како је оценила, значајан 
индикатор и за отварање нових 
поглавља (33 - финансијске и 
буџетске одредбе, 9 - финан-
сијске услуге, 13 - рибарство, 18 
- статистика и 17 - економска и 
монетарна унија).

пријава за сезонске раднике Индијски „Тафе” купио „ИМТ”

Србија спремна за 
отварање пет поглавља
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1. УБ

почиње градња Улице нове 1
Министар Небојша 

Стефановић посетио 
је Уб и са полицијским 
службеницима разго-
варао о безбедносној 
ситуацији, а са председ-
ником Општине, Дарком 
Глишићем, о пројектима 
који треба да доприне-
су сигурности грађана. 
Почиње изградња Улице 
нова 1 у Мургашу, где 
ће се пресељавати ста-
новништво са просто-
ра будућег копа „Радљево“. 
Италијанскa „Карина мода“ 
гради погон у Паљувима 
и запослиће 200 радника. 
Припрема се градња новог 
вртића и обилазнице у Мур-

гашу. Саобраћајно предузеће 
„Ласта“ донирало је агрегат 
Дому здравља. Реконструис-
ани су грејање, струјна мре-
жа и расвета у ОШ „Милан 
Муњас“. Припрема се доку-
ментација за гасификацију 

Колубарског и Мачванског 
округа. Очишћена је дивља 
депонија код гробља у Тако-
ву. Реконструисани су мокри 
чворови, свлачионице и кан-
целарије на базенима.

2. БОљеВАЦ
Нови фабрички 
погони

Фабрика пољопривредних 
машина „Агромеханика“ гра-
ди нову производну халу и 
запослиће још радника, а не-
мачка фирма „World rotor KD“, 
такође, проширује пословање. 
У сарадњи са НСЗ и локалном 
самоуправом, текстилни по-
гон „Рис“ из Чачка организује 
обуку за 70 радника како 
би покренули производњу у 
Бољевцу. Почиње са радом и 
погон индустријског експло-
зива „Рудекс“.

6. БеЛА ЦРКВА
Радови у индустријској зони

З а х в а љ у ј у ћ и 
Управи за капи-
тална улагања АП 
Војводине, у ин-
дустријској зони 
ради се канализа-
ција и јавна расве-
та. Уз помоћ 
Покрајинског се-
кретаријата за об-
разовање, вртић 
у Белој Цркви добио је нови кров, а вртић у Јасенову 
нову столарију, паркет и санитарни чвор.

5. љУБОВИјА
Водовод са леве стране магистрале
У Омладинској улици замење-

не су водоводне и канализационе 
цеви, уведена атмосферска ка-
нализација, а у току је изградња 
тротоара и асфалтирање колово-
за. Започета је енергетска сана-
ција зграде Општинске управе. 
Заједничком акцијом МО Доња 
Љубовиђа и ЈКП „Стандард“, во-
довод је прошао и са леве стране 

магистрале, чиме је обез-
беђено водоснабдевање за 
више од 50 домаћинстава. 
Поверник ОО, Милан Јова-
новић, одржао је састанке 
са грађанима у Цапарићу, 
Доњој Љубовиђи и Лоњи-
ну. Представници локалне 
самоуправе представили су 
министру Расиму Љајићу пројек-

те за развој туристичке инфра-
структуре.

4. ТИТеЛ
помоћ за народ 
на КиМ

ОО СНС Тител учествовао је 
у акцији прикупљања помоћи 
српском народу на КиМ, а ак-
цију су подржали одборници 
СО Тител, чланови Већа, при-
вредници и људи добре воље. 
Прикупљено је више од 15 
тона брашна, пшенице, јечма, 
22 јунице, фрижидери, шпоре-
ти, телевизори...

3. АЛеКСАНдРОВАЦ
Разговор 
са грађанима

ОО СНС Александровац форми-
рао је МО у Плешу, Великој Врбни-
ци, Лескоњој Врбници, а у току је 
формирање осталих МО. Омладина 
има константне активности на тере-
ну, разговоре са грађанима, поделу 
„СНС Информатора“ и флајера.

8. СМедеРеВСКА пАЛАНКА
чишћење смећа и уређење

Активисти ОО СНС Сме-
деревска Паланка уредили 
су аутобуска стајалишта, 
дечије мобилијаре, ограде у 
сеоским школама, запуштен 
простор Дома културе у Гли-
бовцу... Уклоњено је смеће 
из корита реке Кубршнице и 
дивља депонија у Голобоку. 
Активисткиње Уније жена су 
за Дан жена припремиле при-
годне поклоне које су припадницама лепшег 
пола уручили председник и потпредседник ИО 
СНС, Дарко Глишић и Бранко Маловић.

10. КИКИНдА

посета премијерке 
Ане Брнабић
Председница Владе Србије Ана Брнабић посетила 

је компанију „Зопас“, где се гради нови погон који ће 
запослити још 1.000 радника. Са челницима Града 
разговарала је о актуелним питањима и најважнијим 
пројектима. После 18 година, подигнут је споменик 
„Туга“ погинулим и несталим лицима током ратова 
деведесетих и НАТО агресије, а изградњу је финан-
сирао Град.

9. БОјНИК
Изградња две саобраћајнице
Почела је градња саобраћај-

нице Придворица-Зелетово, 
што је део пројекта изградње 
приступног пута до културно-
верских места у Општини Бојник 
и бугарском Земену, и финанси-
ра се средствима ЕУ. Почиње ре-
конструкција пута од Зелетова 
до гробља у Лапотинцу. Локална 
самоуправа обезбедила је ново 
возило за ОШ „Станимир Вељковић-Зеле“.

7. ВЛАдИМИРЦИ
Копање новог бунара
Почело је копање пробне бушотине бунара 

у Сувом Селу, одакле ће се водом снабдева-
ти становници околних места. Миољуб Пав-
личевић и Радио „Владимирци“ донирали су 
Дому здравља десет нових столица. Одржа-
ни су бесплатни превентивни лекарски пре-
гледи, на иницијативу Министарства здра-
вља. Свечано је отворен супермаркет који 
је запослио нове раднике. У Дому културе 
Месарци, после више од 30 година неактив-
ности, одржана је културна манифестација 
„Златни глас Посавотамнаве“.

12. НИш
Трибина поводом 
дана жена
ГО СНС Ниш, поводом обеле-

жавања Дана жена, организоваo 
је трибину „Улога жена у јавном 
животу Ниша“, на којој су гово-
рили челници Града и истакнуте 
Нишлијке.

13. УЖИЦе
Реконструкција фабрике воде
Министарка Зорана Михајловић и градоначелник Тихо-

мир Петковић потписали су уговор за другу фазу рекон-
струкције и доградње фабрике воде, која ће омогућити да се 
Ужичани до краја године поново снабдевају са акумулације 
Врутци. Заменик градоначелника Немања Нешић предста-
вио је кинеском амбасадору Ли Манчангу и Лиу Џиченгу, 
менаџеру компаније „CSIE&Technical“, пројекте оспособља-
вања аеродрома Поникве, изградње хотела на Тари и узгоја 
лековитог биља. Град ће и ове године суфинансирати мере 
енергетске ефикасности и вантелесне оплодње.

11. ЛеСКОВАЦ
Трактор за 
породицу са КиМ
СНС је однела апсолутну победу и освојила 972, 

од укупно 999 места у саветима МЗ. Председница 
Владе Ана Брнабић обишла је предузеће „Бане Ко-
мерц“ и Општу болницу, а министар Бранислав Не-
димовић сеоска домаћинства, хладњачу и парцелу 
где ће бити спроведена електрификација. Градона-
челник Горан Цветановић, привредник Дејан Јанко-
вић и Зоран Бојовић из Канцеларије за КиМ обишли 
су породицу Станојковић у селу Сушице у Општи-
ни Штрпце и донирали трактор. Чланови ГО СНС 
делили су цвеће и поклоне поводом Дана жена. За-
почета је рехабилитација пута Лесковац-Јашуњски 
манастири и пута Ораовица-Грделица. Вантелесна 
оплодња финансираће се из градског буџета.

Дарко Глушић, Небојша Стефановић 
и Биљана Поповић Ивковић

Миленко Јованов, Ана Брнабић и Павле Марков

Дарко Булатовић са суграђанкама

Горан Цветановић у посети породици 
Станојковић у Сушици на КиМ
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23. СОКОБАњА
добар резултат на изборима 
за МЗ
На изборима за месне заједни-

це у Сокобањи, од укупно 24 МЗ, 
кандидати које је подржала СНС 
победили су у 21 месној заједни-
ци.

24. МАЛО ЦРНИЋе
Налепнице за возила особа са 
инвалидитетом
Локална самоуправа донела 

је одлуку о издавању налепница 

за возила којима управљају лица 
са инвалидитетом, како би били 
видљиви у саобраћају и користи-
ли повољности приликом парки-
рања. Такође, донета је одлука о 
субвенционисању цене комунал-
них услуга, како би се помогло, 
пре свега, најстаријим суграђа-
нима.

26. НОВА ВАРОш
Завршетак пословног центра
Почели су радови на завршетку 

Пословног центра на Браношевцу, 
а пројекат финансирају Општина, 

Министарство финансија и Европ-
ска унија. Изградњом овог центра 
обезбедиће се бољи привредни 
амбијент за инвеститоре и смањи-
ти незапосленост.

27. пАНчеВО
Нова инвестиција
Град Панчево, у сарадњи са 

ЈКП и другим службама, у зим-
ским данима бринуо се о збриња-
вању бескућника. Електронски 
рецепти ускоро треба да замене 
папирне у свим амбулантама. 
Град учествује на јавном пози-

ву за средства из републичког 
буџета за водовод у Кудељар-
ском насипу. Колективни цен-
тар за избеглице биће затворен 
после 26 година рада. Поново 
су организовани превентивни 
здравствени прегледи за жене. У 
току је реконструкција Интерног 
одељења Опште болнице. Не-
мачки произвођач ауто-делова 
„ZF Friedrichshafen AG“ заинте-
ресован је за покретање произ-
водње у Северној индустријској 
зони и запошљавање више од 
500 радника.

14. ОпОВО
пензионерске 
картице

Председник Општине др Зоран Тасић 
уручио је првих десет пензионерских 
картица. У Виноградарској улици у Са-
кулама постављени су гребани асфалт 
и улична расвета. Започело је крпљење 
ударних рупа, уређење гробља у Баран-
ди, изградња ограде и капеле. Наста-
вљено је озелењавање оповачког парка. 
У оквиру пројекта „Социјална инклузија 
Рома“, анализирано је материјално стање 
домаћинстава. У оповачкој школи одр-
жано је стручно усавршавање учитеља, 
изложба офарбаних јаја и радова учени-
ка. Зрењанинско позориште „Звездица“ 
гостовало је у Опову, а у Дому здравља 
отвара се „Роса школа родитељства“. По-
дељени су пакети за бебе.

15. БРУС
дневни 
боравак 
за лица са 
сметњама 
у развоју

Државни секретар Светозар Алексов при-
суствовао је отварању Дневног боравка за лица са 
сметњама у развоју, у чијој изградњи је учество-
вала и локална самоуправа, на челу са председни-
ком Општине Милутином Јеличићем. На иниција-
тиву општинског руководства, реновиране су две 
учионице у селу Стројинци.

16. МедВеђА
Ангажовање 
високошколаца
Општина Медвеђа, у са-

радњи са УНДП, ангажовала је 
високошколце са евиденције 
НЗС како би омогућила млади-
ма да стекну радно искуство и 
финансијску стабилност, и по-
могну развоју Општине.

21. ЛеБАНе
добровољно 
давање крви
ОО СНС Лебане подржао је акцију да-

вања крви, у сарадњи са Општом болни-
цом Лесковац. Чланице Актива жена де-
лиле су васкршња јаја и честитале празник 
суграђанима.

22. НОВИ САд

донација за пензионере, Сигурну кућу и дечије село

Поводом обележавања Дана жена, 
сви МО делили су руже и „СНС Ин-
форматор“ суграђанкама.  МО Центар 
1 организовао је здравствену трибину, 
а активисти MO Сремска Каменица 
1, уз помоћ донатора Млина „Жито-
Миљко“, подeлили су брашно пензио-
нерима, Сигурној кући и Дечијем селу. 
Активисти МО Лединци уредили су 
пут ка викенд насељу, а активисти МО 
Степановићево, заједно са запослени-
ма у Железницама Србије, поставили 
су бетонске стазе. Градоначелник Ми-
лош Вучевић и председник Александар 
Вучић присуствовали су отварању ком-

паније „Continental“. Вучевић је зајед-
но са министарком Зораном Михајло-
вић, председником Владе АПВ Игором 
Мировићем и делегацијом ЕУ, обишао 
градилиште Жежељевог моста. Пово-
дом обележавања Дана жена, Вучевић 
је обишао запослене у Геронтолошком 
центру и Сигурној кући, а посетио је и 
вртић „Златна греда“. Градоначелник 
Вучевић и министар Зоран Ђорђевић 
уручили су кључеве стана добитнику 
у наградној игри „Узми рачун и побе-
ди“. Градоначелник је присуствовао 
и скупу поводом обележавања Дана 
сећања.

17. пРИшТИНА

Трактор за породицу Миладиновић

Уз подршку ОО СНС Приштина, Канцела-
рије за КиМ и Владе Србије, а након посете 
председника Александра Вучића, уручен је 
трактор шесточланој породици Миладино-
вић у Доњој Брници. Уручењу су присуство-

вали генерални секретар председника Ни-
кола Селаковић, заменик директора Канце-
ларије за КиМ Душан Козарев, председник 
ОО Љубинко Караџић, председници месних 
одбора, чланови и сипатизери странке.

18. ЛИпљАН
Васкршње свечаности
У организацији Општине и уз финансијс-

ку подршку Канцеларије за КиМ одржана је 
троднедвна васкршња манифестација у којој 
су учествовали основци, а коју су отворили 
Срђан Петковић, председник ОО СНС Липљан 
и начелник Косовског округа, и Златко Лазић, 
председник Привременог органа Општине 
Липљан.

19. ТРСТеНИК
Водоснабдевање 
13 села
На иницијативу председника 

Општине Александра Ћирића пот-
писан је споразум између ЈКП „Ком-
стан“ и Водовода Крушевац за из-
градњу магистралног водовода који 
ће решити проблем водоснабдевања 
13 села. ОО СНС Трстеник и Савет 
за социјална питања ГО СНС Врање 
обезбедили су радне униформе за 
Дом здравља у Трстенику.

28. чАчАК
Бесплатни правни савети

20. ЋУпРИјА
пензионерске картице
У сали филијале ПИО фонда Ћу-

прија подељено је првих сто пен-
зионерских картица, а подели су 
присуствовали државни секретар 
Ненад Нерић и председник Општи-
не Нинослав Ерић.

25. КРУшеВАЦ
помоћ за младе спортисте
Савет за спорт ГО СНС Крушевац организовао је 

хуманитарно дружење за омладину са циљем при-
купљања средстава за младе спортисте који нису у 
могућности да себи обезбеде опрему. Чланови ГО, 
поводом Дана жена, организовали су поделу ружа и 
садница воћа.

Чланови Савета за правна питања 
сваке среде деле бесплатне правне са-
вете заинтересованим грађанима. Са-
станку МО Танаско Рајић присуство-
вали су Милун Тодоровић, члан Пред-

седништва СНС, и Игор Трифуновић, 
повереник ГО СНС Чачак. Чланови 
Савета за здравство обележили су 
Светски дан вода и Европску недељу 
превенције рака грлића материце.

Никола Селаковић и Душан Козарев у посети породици у Доњој Брници

Зоран Тасић са пензионерима

Нинослав Ерић обрадовао је 
најстарије суграђане

Небојша Арсић са високошколцима

Градоначелник Милош Вучевић и председник Александар 
Вучић на отварању погона компаније „Континентал“

Обележавање Дана жена
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СНС ПАНОРАМА БРИГА О ГРАЂАНИМА

30. БУјАНОВАЦ
Разговор са грађанима
Редовно разговарамо са грађа-

нима и увек смо им на распола-
гању. Одржали смо два редовна 
и два ванредна састанка ОО СНС, 
као и састанак Уније жена.

31. деСпОТОВАЦ
превенција поплава
Председник Општине Никола 

Николић обишао је месне заједнице 
и са члановима савета разговарао 
о решавању проблема. Из предо-
строжности због поплава, почело 
је чишћење канала и притока Реса-
ве. За све прваке у породицама које 
имају треће и четврто дете обез-
беђени су бесплатна ужина, превоз 
и књиге. Са 90 студената потписани 
су уговори о стипендирању.

32. КРУпАњ
Реконструкција пута
Почела је реконструкција пута 

Бела Црква-Ликодра, за шта је 
Општина издвојила 22 милиона 
динара, а Министарство привреде 
више од 15 милиона динара.

33. АпАТИН
поклони поводом празника
Активисти свих месних одбора 

СНС традиционално су, поводом 
Дана жена, а касније и Васкрса, 
обрадовали суграђане пригодним 
поклонима.

36. НОВИ пАЗАР
помоћ у дрвима
У оквиру акције „Помози ком-

шији“, активисти ГО Нови Пазар 
обезбедили су дрва за породице 
Вуксановић и Николић, као и го-
риво за машине које су у леденим 
данима чистиле путеве Голије. По-
стављене су плочице у сали у Вра-
новини. Обележен је Дан жена. 
Директорка ТО, Љиљана Леше-
вић, у Бриселу је примила награ-
ду за именовање Новог Пазара за 
изузетну дестинацију Европе.

39. НеГОТИН
поклони за мајке
Поводом Дана жена, Владимир 

Величковић, председник Општи-
не, уручио је поклон честитке 
у вредности од 10.000 динара 
мајкама које су прошле године ро-
диле треће, четврто и пето дете. 
Председник Величковић и заме-
ница Мерлина Селенић обишли су 
радове на чишћењу и одвожењу 
снега, које је наложио Штаб за 
ванредне ситуације.

40. НОВИ Бечеј
Реновирање школа
Некадашња управна зграда „Со-

колца“ званично је постала јавна 
својина Општине Нови Бечеј. Пот-
писан је уговор за стипендирање 
најуспешнијих студената са 7.000 
динара месечно. ТО је представи-
ла туристичку понуду Новог Бе-
чеја. У току је уређење хола, парка 
и летње учионице у ОШ „Јосиф 
Маринковић“. Постављена је ште-
дљива расвета у ОШ „Милоје Чи-
плић“. Захваљујући НИС-у, у току 
је уређење Дома културе у Куману.

41. МАЛИ ЗВОРНИК
Нова радна места
Уз подршку локалне самоупра-

ве и Владе Србије, покренута је 
производња у погону „Вискозе“, 
уз помоћ инвеститора из Турске, 
и посао је добило 30-так радника. 

Општину су посетили инвести-
тори из Русије заинтересовани за 
улагање у Радаљску бању. Чла-
нице Уније жена учествовале су у 
организацији прела и предавања о 
сеоском туризму.

42. РАшКА
Фабрика у драганићу
Општина Рашка, после више 

деценија, добила је нови погон 
за текстилну производњу у Дра-
ганићу, арапског инвеститора, у 
коме ће посао добити неколико 
стотина људи. Председница Саве-
та за пољопривреду ОО, Милена 
Савић, организовала је трибине у 
МЗ Јошаничка Бања, Рудница, Ва-
рево и Градац, на тему подстицаја 
пољопривреди.

43. СечАњ
Бесплатни прегледи
Дом здравља Сечањ организо-

вао је акцију бесплатних превен-
тивних прегледа грађана.

44. ЖАБАљ
Нови погон у Госпођинцима
Активисти МО Ђурђево на-

правили су и поставили клупе у 
парку и поред Дома здравља. У 
Госпођинцима је положен камен-
темељац за нови погон за пре-
раду поврћа немачке компаније 
„Mamminger conserven“, у којем ће 
се запослити 300 радника.

47. ВРњАчКА 
БАњА
Градња водопада, обнова 
променаде
У години када Врњачка Бања 

слави 150 година организованог 
бављења туризмом, гради се веш-
тачки водопад низ Црквено брдо 
и реконструше се читава Проме-
нада. Отварање се планира за Дан 
Општине, 14. јула.

48. пОЖеГА
Разговор са грађанима
Др Милан Божић, председ-

ник Општине и председник 
ОО СНС Пожега, обилазио је 
месне заједнице и разговарао 
са грађанима о инвестицијама, 
запошљавању, подстицајима за 
пољопривреду.

49. шИд
Нова расвета
Одржана је завршна конфе-

ренција пројекта прекограничне 
сарадње Србије и БиХ, у окви-
ру ИПА програма, „Одговор на 
ванредне ситуације“. Реконстру-
исано је осветљење око Основ-
не школе „Бранко Радичевић“. 
Потписан је меморандум о раз-
умевању између Министарства 
за рад, Групе 484 и Амбасаде 
Норвешке о рaдовима на јавној 
расвети на пружном пре-
лазу према Вашици и об-
нови школе у Моловину. 
Уручене су прве пензио-
нерске картице. Одржано 
је такмичење средњош-
колских тимова у окви-
ру пројекта „Научи пре-
дузетништво“. Чланице 
Уније жена организовале 
су акцију чишћења снега 
у домаћинствима старих 
лица.

50. КУчеВО
Касарна за Центар за 
социјални рад
Титулар власништва 

бивше касарне, уместо 
Министарства одбране, 
постало је Министарство 
за рад, борачка и социјална 
питања, а самим тим и ку-
чевски Центар за социјал-

ни рад. Одржана је едукација у ок-
виру пројекта „ И лепо и корисно и 
чисто“, који проводе општине Ку-
чево и Голубац и Удружење Рома. 
За поплављена два домаћинства у 
Турији допремљени су пакети са 
храном и неопходним стварима. 
У току је проширење дотрајале 
водоводне мреже у улицама Жике 
Поповића и Ослобођења. Свечано 
су уручени уговори о студентским 
стипендијама.

51. чОКА
Традиционалне 
манифестације
Чланови ОО СНС Чока учест-

вовали су у организацији тради-
ционалне манифестације поводом 
Лазареве суботе у Остојићеву, а 
поводом католичког Ускрса дели-
ли су слаткише са симболима.

52. ГОРњИ 
МИЛАНОВАЦ
Обнова болнице
После 15 година, поново са-

обраћа линијски превоз. Канцела-
рија за јавна улагања РС финанси-
ра реконструкцију Опште болни-
це, а локална самоуправа израду 
пројектне документације. Прва 
фаза обнове подразумева енер-
гетску санацију, друга загревање 
обновљивим изворима енергије, 

а трећа технолошку реконструк-
цију.

55. ИНђИјА
још једна инвестиција
У присуству представника ло-

калне самоуправе, премијерка 
Ана Брнабић отворила је нови ло-
гистички центар компаније „Агро-
маркет“, који тренутно запошљава 
65 радника. ОО СНС Инђија ор-
ганизовао је акцију поделе васкр-
шњих јаја грађанима.

56. ИРИГ
Награда Влади АпВ
Српска читаоница у Иригу, 

прво и најстарије читалиште у 
српском народу, прославило је 
176 година постојања и рада. 
Српска читаоница је овогодишњу 
награду „Луча“ доделила Влади 
АП Војводине, а примио ју је пред-
седник Игор Мировић, који је, том 
приликом, обишао и родну кућу 
Борислава Михајловића Михиза, 
за чију реконструкцију је средства 
обезбедила Влада АПВ.

57. РеКОВАЦ
давање крви
Чланови ОО СНС Рековац одаз-

вали су се акцији доборовољног 
давања крви.

58. шАБАЦ
почела обнова пруге
Министарка Зорана Михајловић 

присуствовала је обележавању 
почетка радова на реконструкцији 
пруге Шабац - Брасина. Радовима 
је обухваћена реконструкција 24 
километра пруге на деоницама 
Петловача - Лешница и Лозница - 
Горња Ковиљача.

59. СеНТА
посета хранитељској 
породици
Активисти ОО СНС Сента, по-

водом католичког Ускрса, дру-
жили су се са грађанима и чес-
титали празник. Чланице Уније 
жена посетиле су хранитељску 
породицу и децу обрадовале па-
кетићима.

29. ОџАЦИ
Бољи услови за ромске породице

35. НОВА ЦРњА
представљање 
на сајмовима
Представници Општине 

присуствовали су промоцији 
Нове Црње на Сајму туризма у 
Београду и Сајму енергетике 
у Новом Саду. Учествовали су 
и у хуманитарној трци за децу 
без родитељског старања. 
Удружење потомака ратних 
добровољаца 1912-1918. ор-
ганизовало је Дане војводе 
Степе. Представници Кан-
целарије за младе, Општин-
ског већа и Канцеларије за 
смањење сиромаштва били су 
на обуци за праћење реализа-
ције Стратегије за социјално 
укључивање Рома.

38. БАБУшНИЦА
Реконструкција пијаце
Наставља се реконструкција пијаце са приступним саобраћајни-

цама и пута у селу Горчинце ка манастиру Света Петка. Центар за 
едукацију СНС одржао је предавање на тему тимског рада.

Изградњом инфраструкту-
ре обезбеђени су бољи услови 
становања за ромске породице 
у Дероњама. Подељене су прве 
пензионерске картице, а почео 
је са радом и јавни бележник. 
У Бачком Брестовцу изграђе-
на је модерна фарма свиња. 
Општина је расписала конкур-

се за суфинансирање медија, 
подстицаје студентима и удру-
жењима грађана. Посађено је 
1.400 садница дуж пута Бачки 
Грачац - Крушчић. Министар 
Милан Кркобабић посетио је 
земљорадничку задругу у Ка-
равукову, а заменица финског 
амбасадора Оџаке.

34. СРеМСКИ КАРЛОВЦИ
посета Клубу пензионера
Председник Општине Ненад Миленковић и пове-

реница ОО СНС Сремски Карловци Jeлена Добрије-
вић посетили су Клуб пензионера „Братство и једин-
ство“ на Дудари, разговарали о проблемима са који-
ма се сусрећу и најавили помоћ локалне самоуправе.

45. АдА МОЛ
подршка за породице с бебама

Поводом католичког 
Ускрса чланови ОО СНС 
делили су грађанима 
пригодне поклоне. Ор-
ганизован је пријем за 
најмлађе суграђане и 
њихове родитеље пово-

дом поделе општинске 
подршке за 56 породица 
са бебама. Подршка за 
прво дете је 30.000 ди-
нара, за друго 40.000 ди-
нара, за треће и четврто 
дете 50.000,00 динара.

37. КРАљеВО
Ускоро две 
фабрике и станови

Председница Владе Ана 
Брнабић посетила је Краље-
во, најавила отварање две 
фабрике, оживљавање про-
изводње у „Магнохрому“ 
и изградњу 366 станова за 
Краљевчане којима су до-
мови оштећени у земљотре-
су 2010. Председница Вла-
де обишла је и градилиште 
вртића на Берановцу, у чију 
је градњу Миломир Главчић 
из Канаде уложио 200.000 
евра, а локална самоуправа 
25 милиона динара. Сви ти-
мови ГО СНС Краљево оби-
лазили су чланство.

46. 
МИОНИЦА

Мост преко 
Сувоборске реке

Министар Небојша Стефано-
вић посетио је Мионицу, разго-
варао са грађанима о безбед-
ности, запошљавању, инвести-

цијама... Председник Општине 
Бобан Јанковић обишао је ра-
дове на изградњи моста преко 
Сувоборске реке у Планиници.

54. ЗРењАНИН
Нова инвестиција
У индустријској зони Југоисток положен је камен-темељац за 

производне погоне јужнокорејске компаније „Есекс“, а полагању 
је присуствовао председник Србије Александар Вучић. На седници 
Скупштине АПВ, председнику Савета за правна питања ГО Марку 
Шијану почео је посланички мандат.

53. ЖАГУБИЦА
Отворен реновирани вртић

Амбасадор Јапана Ђунићи Марујама присуствовао је 
отварању објекта ПУ „Полетарац“, који је реновиран сред-
ствима Амбасаде Јапана. Амбасадора је дочекао председ-
ник Општине Жагубица, Сафет Павловић, са представни-
цом Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

60. пеТРОВАЦ НА МЛАВИ
Нова трафостаница
Нову трафостаницу у Старчеву у рад су пусти-

ли председник Општине Душко Нединић и  ди-
ректор ЕДБ за Крагујевац Дејан Савић. У току је 
реконструкција три улице у ужем градском јез-
гру које ће добити нови асфалт, водоводну мре-
жу и кишну канализацију.

Милан Стевановић предаје о тимском раду у политици

Посета министра 
Небојше Стефановића

Председник Вучић у разговору са Зрењанинцима
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ИНТЕРВЈУ
представници ИРИ 

посетили СНС
Представници Међународног републиканског института (ИРИ), заме-

ник директора за Европу Пол Мекарти и бивши директор ИРИ у Србији 
Пол Прососки, са сарадницима, посетили су Српску напредну странку 

и разговарали са њеним представницима о актуелним темама, будућем 
раду и интензивирању сарадње.

Интернационални секретар СНС Јадран-
ка Јоксимовић информисала је пред-
ставнике ИРИ о резултатима у процесу 

приступања Србије ЕУ, постигнутом напретку 
у свеобухватним реформама. На састанку је 
било речи и о страначким активностима СНС-
а, пре свега, резултатима београдских избора 
који су потврдили да већина грађана пружа 
снажну подршку одговорној политици СНС, 
предвођене Александром Вучићем.

Јоксимовић је истакла да је одговорна по-
литика развоја допринела и јачању међуна-
родне позиције странке, што је резултирало 
пријемом у придружено чланство у ЕПП - по-
литичке групације која окупља партије десног 
центра из земаља ЕУ, а затим и пуноправним 
чланством у Међународној демократској 
унији, која окупља више од 80 партија десног 
центра из читавог света.

Заменик директора за Европу у ИРИ Пол 
Мекарти оценио је да партнери које СНС има 
у свету могу представљати додатне канале 
комуникације за подршку просперитетној 
политици која служи, пре свега, интереси-
ма наше земље и грађана. Он је истакао да 
је ИРИ заинтересован да обнови своје при-
суство у Србији, и да на СНС, којој је захвалио 
на пређашњој успешној сарадњи, гледа као на 
активног партнера с којим жели да додатно 
унапреди сарадњу.

елегација Српске на-
предне странке, пред-
вођена потпредседни-
ком Главног одбора СНС 
Миленком Јовановим, 

разговарала је са представницима 
Међународног републиканског 
института из Вашингтона. Гово-
рећи о структури и активностима 
странке, актуелној политичкој си-
туацији у Србији и дешавањима 
у региону, Јованов је нагласио зна-
чај и улогу коју СНС, као одговорна странка предвођена председником 
Александром Вучићем, има у провођењу тешких економских реформи, 
процесу европских интеграција Србије и очувању мира и стабилности у 
региону.

Осврнувши се на претходну вишегодишњу сарадњу коју је СНС имао 
са ИРИ, члан Председништва СНС Владимир Орлић истакао је да постоји 
простор за даље унапређење сарадње на свим нивоима, као и треба зајед-
нички радити на креирању конкретних програма од којих ће највише бе-
нефита имати управо представници СНС. Члан Савета за Међународну 
сарадњу СНС Никола Ерић изразио је захвалност представницима ИРИ 
на подршци коју су пружали у раду Уније младих СНС, као и на могућ-
ности да значајан број младих чланова СНС широм Србије учествује у 
разним програмима политичке едукације у земљи и иностранству.  

Говорећи о искуствима ИРИ који је са својим представништвима при-
сутан у 85 држава света, Пол Мекарти је изразио задовољство претход-
ном сарадњом са СНС и пренео заинтересованост ове организације да, 
након неколико година од затварања канцеларије у Београду, обнови 
своје присуство у Србији.

Никола Ерић, Миленко Јованов и Владимир ОрлићЈадранка Јоксимовић, Пол Мекарти и Пол Прососки

Биљана Љубић и Пол Мекарти

Д

По т п р е д с е д н и ц а 
Скупштине АП Војводи-
не, Снежана Седлар, за 

„СНС Информатор“ каже да је 
најбољи показатељ рада Вла-
де и Скупштине АП Војводине 
то да је буџет у 2017. години 
био за 10 одсто већи, а да је 
буџет за 2018. годину према-
шио прошлогодишњи за чак 
пет милијарди динара. 

Буџети су развојни, како 
каже, и циљ Скупштине АПВ 
и Владе АПВ је да се побољ-
ша живот грађана Војводине, 
отворе нова радна места, при-
вуку инвеститори и побољша 
инфраструкстура, односно 
поправи све лоше што је зате-
чено после 16 година власти 
ДС-а.

Које су најважније ства-
ри урађене или покре-
нуте, а које је претходна 

покрајинска влада Бојана 
пајтића оставила нереше-
не?
- Списак је ту, нажалост, за-

иста подугачак, јер смо у лето 
2016. године, када смо преузе-
ли одговорност за њено функ-
ционисање и развој, наследи-
ли запуштену, лоше вођену и 
у великој мери девастирану 
Војводину. Побољшана је са-
радња са републичком Владом 
и локалним самоуправама, а 
равномеран регионални раз-
вој поставили смо као приро-

итет. Тренутно подржавамо 
уређење 11 индустријских 
зона широм Покрајине, вели-
ка средства улажемо у обно-
ву девастираних здравстве-
них објеката, попут Интерног 
одељења Опште болнице у 
Панчеву, за чију обнову смо 
издвојили више од пола ми-
лијарде динара. Најважнији 
помак је у капиталним ула-
гањима у инфраструктуру, 
здравство и социјалну заш-
титу. Влада АПВ, коју успеш-
но предводи Игор Мировић, 
успела је да значајно смањи 
дуг који је затекла 2016. го-
дине. Буџет је 2016. године 
био 63 милијарде, а данас је 
70 милијарди динара. После 
19 година, започета је и из-
градња зграде РТВ Војводине. 
У Новом Саду биће саграђена 
најсавременија зграда Хитне 

помоћи. Улаже се милијарду 
динара за потребе здравстве-
них институција, што подразу-
мева набавку магнетне резо-
нанце, ЦТ уређаја, ангио сала, 
мамографа... Затим, завршене 
су фабрике воде у Сомбору 
и Вршцу, а уговорени и нови 
пројекти који ће решити во-
доснабдевање у Кикинди и Вр-
басу. По први пут од 2016. го-
дине, имамо редовну исплату 
накнаде за треће дете, а пла-
нирано је и 150 милиона ди-
нара за обнову предшколских 

установа и школа. 
Такође, Војводина 
је имала највећу 
црну еколошку 
тачку у Европи, 
Велики бачки ка-
нал, проблем који 
је претходна вла-
да АПВ гурала 
под тепих. Сада 
је обезбеђено 600 
милиона динара за 
чишћење водото-
ка и подизање од-
брамбених насипа 
уз Саву и Дунав.

Који су још 
важни инфра-
с т р у к т у р н и 
пројекти који 
се спроводе у Војводини?
- Влада АПВ и Влада Србије 

оформиле су Радну групу за 
праћење реализације инфра-
структурних пројеката у АПВ, 
чија је вредност готово две 
милијарде евра само у области 
железнице, а за одржавање и 
рехабилитацију путне мреже 
улаже се 20 милиона евра. 
После 19 година, Новосађани 
имају Жежељев мост, на којем 
за сада саобраћају само во-
зови, али од јуна и друмски и 
пешачки саобраћај. Ово је зна-
чајно и због изградње пруге 
Београд-Будимпешта, која је 
део међународног споразума 
који је председник Александар 
Вучић договорио са кинеским 
председником Си Ђипингом 
и мађарским премијером Ор-
баном. Такође, настављају се 
радови на Ипсилон краку код 
Суботице, а у изради је доку-
ментација за брзе саобраћај-
нице Нови Сад - Зрењанин и 
Зрењанин - Борча. Планирана 
је изградња Фрушкогорског 
коридора, то јест брзе са-
обраћајнице Нови Сад - Рума. 
Уз то, заједно са Градом Но-
вим Садом, градићемо и Сен-
тандрејски пут. Наставили 
смо реконструкцију Народног 
позоришта у Суботици, на 
Летенки, градимо најмодер-
нији Центар за развој спор-

та и едукацију омладине, на 
Фрушкој гори реконстрише-
мо Гребенски пут. Предстоји 
нам и градња блокова Б и Ц у 
Клиничком центру Војводи-
не, најзначајнији подухват не 
само у области здравства. 

Колико је стигло нових ин-
веститора?
- Отварање нових фабрика 

у Војводини постало је готово 
свакодневица - Развојни цен-
тар „Континентала“ у Новом 
Саду, „Есекс“ у Зрењанину, 
„Мамингер“ у Жабљу... То је 
резултат добро осмишљене и 
одлучно спровођене полити-
ке чије темеље је, док је био 
на челу Владе Србије, ударио 
председник Александар Ву-
чић, а коју ефикасно наставља 
Ана Брнабић.

Колика је стопа незапос-
лености у Војводини? да 
ли се смањује као што се 
смањује и у целој Србији?
- Не само да се смањује као 

и у целој Србији, него је тај, за 
наше људе, а тиме и за полити-
ку коју водимо, свакако најваж-
нији тренд, у АП Војводини и 
бржи. Илустрације ради, број 
незапослених у Покрајини на 
крају фебруара ове, у односу на 
крај фебруара прошле године, 
смањен је за 25.182 лица или за 
15,8 одсто. То је највећа стопа 
смањења броја незапослених у 
целој нашој земљи.

СНеЖАНА СедЛАР, 
потпредседница Скупштине 
Ап Војводине

Рад у корист грађана

СВе МАње 
НеЗАпОСЛеНИХ 
У ВОјВОдИНИ

Колико је значајна са-
радња Скупштине АпВ са 
скупштинама покрајина у 
другим државама?
- Скупштина АП Војводине 

има јаку међурегионалну са-
радњу, што је добро за раз-
мену искустава и знања, али 
и привлачење инвеститора. 
У априлу смо имали посету 
премијера немачке Савезне 
Покрајине Баден Виртемберг. 
Иначе, Скупштина АП Војво-
дине је чланица највеће мреже 

регија у Европи - Скупштине 
европских регија, са преко 150 
чланица, а њен потпредседник 
од прошле године је и Дамир 
Зобеница. У сарадњи са њом, 
организовали смо највећи 
међународни скуп у Војводи-
ни - Конференцију о биомаси, 
са више од 140 пријављених 
учесника. На иницијативу из 
Скупштине АПВ, у норвешкој 
регији Нордланд поставље-
не су инфо табле са именима 
преко 4.000 страдалих Срба у 

логорима на северу Норвешке 
у Другом светском рату, а спо-
мен страдалим жртвама ис-
казао је и норвешки краљ Ха-
ралд Пети. Такође, обновље-
на је Повеља о братимљењу 
између Кикинде и Нарвика. 
Организовали смо и Генерал-
ну скупштину Мреже младих 
европских регија, а заједно са 
фондацијом Конрад Аденауер 
неколико семинара за посла-
нике. Скупштина АПВ биће 
домаћин Јесењем пленарном 

заседању Скупштине европ-
ских регија, а биће организо-
ван и први Регионални бизнис 
форум. Такође, Влада АПВ 
потписала је споразуме о са-
радњи са Алматинском обла-
шћу у Казахстану и Гомељском 
облашћу у Белорусији, као и 
Протокол о сарадњи са Репу-
бликом Српском, а припрема 
се формализација сарадње са 
регијом Хибеј у Кини, Архан-
гелском и Нижеградском об-
ласти у Русији.

Скупштина АпВ за го-
тово две године мандата, 
имала је 20 седница, што 
је дупло више него у пре-
тходном мандату за исти 
период. Новина је што по-
сланици сада скупштин-
ски материјал добијају 
на језицима у службеној 
употреби, а усвојене су 
подстицајне мере за про-
наталитетну политику, по-
већан је буџет за збриња-
вање избеглих и за младе 
брачне парове који желе 

да остану на селу, изгласа-
не су мере за побољшање 
попопривреде и рад ма-
лих и средњих газдинства, 
улагања у капиталне ин-
фраструктурне пројекте, 
омогућен је несметан рад 
институцији Заштитника 
грађана, финансијски је 
помогнута изградња згра-
де Института БиоСенс и 
набављена научноистра-
живачка опрема у оквиру 
европског пројекта „Анта-
рес“.
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Представници Уније младих 
Српске напреде странке, Ра-
дослав Марјановић и Немања 
Јоксимовић, угостили су де-
легацију oмладине Аустријске 
народне партије, предвођену 
интернационалним секрета-
ром Маркусом Патшајером. 
На састанку је било речи о 
унапређењу сарадње и ја-
чању партнерских односноса 
између Уније младих Српске 
напредне странке и oмладине 

Аустријске народне партије, 
на чијем челу је до прошле го-
дине био садашњи аустријски 
канцелар Себастијан Курц. 
Том приликом, разговарало се 
и о размени искуства две ом-
ладинске организације, већем 
учешћу младих у политичком 
животу Србије и Аустрије, 
као и о плановима за наставак 
заједничког рада у оквиру ом-
ладине Европске народне пар-
тије (YEPP).

Народни посланик, 
Марко Парезановић, 
представљао је Србију 
на Генералном одбору за 
економију, енергетику и 
инфраструктуру Парламен-
тарне скупштине Процеса 
сарадње у југоисточној Евро-
пи на скупу у Истанбулу.

Према Парезановићевим 
речима, економска сарадња 
у југоисточној Европи била је 
једна од тема разговора, а он 
је истакао шта све Србија чини 
на пољу економског повези-
вања у региону, са нагласком 
на инфраструктурно повези-
вање кроз завршетак Коридо-
ра 10 ка Бугарској и Македо-
нији, и наставак градње Ко-
ридора 11 ка Црној Гори, као 
и нашу спремност за повези-
вање Београда и Сарајева но-
вим ауто-путем.

„Споразум ЦЕФТА допри-
нео је повећању извоза од 

75 одсто између држава реги-
она, али је потребно унапре-
дити га, како нам камиони 
на границама не би чекали 
по 48 сати, јер то повећава 
трошкове и смањује ефикас-
ност у пословању. На моје 
задовољство, наишао сам на 
подршку колега из региона по 
том питању“, рекао је Пареза-
новић.

На састанку је усвојена ре-
золуција у којој се позива на 
повећање броја споразума о 
слободној трговини широм ре-
гиона, организовање Бизнис 
форума за представнике при-
ватног сектора и предузетника 
у региону, као и организовање 
међународне конференције 
уз учешће пословних људи, 
стручњака и научника.

Председник Србије 
Александар Вучић 
испратио је четво-

ро бициклиста из Србије и 
Турске који су кренули на 
туру „Мост пријатељства“, 
од Стамбол капије у Бео-
граду до Београдске капије 
у Истанбулу, и поручио да 
тај гест говори о све снаж-
нијем, ближем и озбиљ-
нијем повезивању Србије и 
Турске.

„Ово је диван знак и гест 
пријатељства“, рекао је 
председник Вучић новина-
рима на Калемегдану, ода-
кле су бициклисти Милица 
Ракић, Александар Мијато-
вић, Оузхан Ермиш и Муха-
мед Али Уз, кренули у Ис-
танбул, у сусрет Вучићевој 
посети Турској 7. маја.

Мост пријатељства између Србије и Турске

Сарадња младих СНС и 
Аустријске народне партије

ИСТАНБУЛ

јачање 
слободне 
трговине 
у региону

БЕОГРАД

УОчИ СУСРеТА ВУчИЋ - еРдОГАН

Председник Србије је Ми-
лици и Александру поручио 
да не представљају само 
себе и свој бициклистички 
клуб или савез, већ Србију, 
све раднике који су у по-
следњих неколико година 
добили посао у турским 
компанијама и све оне који 
ће у њиховим компанијама 
тек добити посао.

Истакао је да ће за њих 
вожња трасом дугом 1.200 
километара бити изазов и 
важно достигнуће, те да ће 
дневно прелазити око 130 
километара и то не ауто-
путем, већ тешким путеви-

ма, и пожелео им срећан 
пут.

Пут дуг 1.200 киломе-
тара траје девет дана, а 
бициклисти дневно пре-
лазе између 100 и 160 
километара, и то у девет 
етапа: Београд-Сребрно 
језеро, Сребрно језеро-
Зајечар, Зајечар-Пирот, 
Пирот-Софија, Софија-
Пазарџик, Пазарџик-Ха-
сково, Хасково-Едирне, 
Едирне-Чорлу, Чорлу-
Истанбул. Спонзори овог 
својеврсног моста прија-
тељства између две прес-
тонице, како је писало на 

дресовима бициклиста, 
су истанбулска Општина 
Фатих и фабрика бицика-
ла „Салкано“.

Председник Вучић је, на-
кон што је испратио бицик-
листе пут Истанбула, рекао 
да је Турска земља која нам 
је много помогла, подсе-
тивши на помоћ након 
катастрофалних поплава 
2014, те поручио да смо на 
томе бескрајно захвални, и 
пожелео још више туриста 
и инвеститора из те земље. 
Подсетио је и да имамо 
одличне политичке одно-
се, који су омогућили да 

размена између две земље 
стално расте, те да нам је, 
рецимо, само извоз гове-
дине у ту земљу обезбедио 
да њена цена порасте за 20 
одсто.

„И то је то тек почетак 
и тек ћемо имати прилику 
да сарађујемо у различи-
тим сферама друштвеног 
живота. Напорно радимо 
на томе. Недавно су били 
људи на основу договора 
са Ердоганом и Бакиром 
Изетбеговићем и угово-
рили смо градњу деонице 
пута Чачак – Пожега..“, на-
вео је Вучић, уз констата-

цију да су финансијски ре-
зултати Србије изванредни 
и да можемо да кажемо да 
ћемо и после априла има-
ти суфицит. А то, додао је, 
значи да ћемо имати осетне 
додатне промене на боље и 
узлазни тренд плата и пен-
зија, због чега је честитао 
Влади и свима који на томе 
раде.

Још једном се захвалио 
турским пријатељима и по-
ручио да с радошћу очекује 
сусрете са председником 
Ердоганом.

„Има много тема о који-
ма ће разговарати“, додао 

је, наводећи да су турски 
туристи постали најброј-
нији у Србији, те приметио 
да остају по два, три дана и 
обилазе све наше знамени-
тости, што, каже, не верује 
да наши туристи чине кад 
оду у Турску.

„Они редовно обила-
зе Стамбол капију, а не 
верујем да ми кад одемо 
тамо проналазимо лако 
Београдску капију. Али 
то ће се променити, јер 
грађани Србије воле Ис-
танбул, који нам је ближи 
од Анкаре“, рекао је пред-
седник Вучић.

Спремни за пут од 1.200 километара: Милица Ракић и Александар 
Мијатовић из Србије, и Оузхан Ермис и Мухамед Али Уз из Турске
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62. СУБОТИЦА
Међународна чваркијада
Привредно-туристичка мани-

фестација Чваркијада у МЗ Пешча-
ра окупила је више од 40 екипа из 
Србије и Мађарске, а у припреми 
манифестације учествовали су и 
активисти МО Пешчара.

63. ВАРВАРИН
Обележен дан жена
Поводом Дана жена, органи-

зована је прослава којој је при-
суствовало више од 80 суграђан-
ки.

64. пРИБОј
Субвенције локалне 
самоуправе
Деца са КиМ, њих 82, посетила 

су Прибој и манастир у Прибојској 

бањи. Бившим радницима ФАП-
ових зависних предузећа и рад-
ницима без социјалног програма 
подељења су решења о субвен-
цијама од стране локалне самоу-
праве, за започињање привредних 
активности, за шта је Општина 
обезбедила 45 милиона динара. 
Почела је завршна фаза изградње 
Рибарског насеља на Потпећком 
језеру. Прибој добија кружни ток 
на раскрсници код новог моста. 
Почиње и реконстукција Машин-
ско-електротехничке школе и ОШ 
„Десанка Максимовић“.

65. СРБОБРАН
105 стипендија за студенте
Омладина ОО СНС Србобран 

делила је цвеће женама у центру 
града и радницама у новом погону 

„СД Текстил“. Општина је додели-
ла и 105 студентских стипендија, 
што је највећи број до сада.

67. НОВИ 
КНеЖеВАЦ
Турнир у стоном тенису
Активисти ОО и МО Ђала 

уређивали су центар села, дво-
риште школе и порту. Под покро-
витељством председника Општи-
не др Радована Уверића и локалне 
самоуправе, ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ организовала Први турнир у 
стоном тенису у Српском Крстуру.

68. пЛАНдИшТе
Васкршњи базар
У организацији Уније жена, одр-

жан је Васкршњи базар, а на сајму 
су се представили и припадници 
националних мањина. ОО СНС 

Пландиште помогао је у организа-
цији традиционалне смотре фолк-
лора. Савет за здравство органи-
зовао је предавање о превенцији 
карцинома дојке. Заједно са пред-
ставницима Националног савета 
македонске националне заједнице 
у Србији, Пландиште је посетио 
Васко Грков, в.д. дужности амба-
садора Македоније.

69. ЛАпОВО
поклони за бебе
На основу одлуке Општин-

ског већа, заменик председника 
Општине Мирела Раденковић уру-
чила је по 20.000 динара и ауто-
седишта за две прворођене бебе у 
2018. години. Осим тога, сва деца 
добијају бесплатна ауто-седишта 
од Општине.

Зaвoд за здравствену заш-
титу здравља радника 
Железница Србије, као 

здрaвствeна устaнoва примар-
ног нивоа, бринe се o здрaвљу 
вишe oд 104.000 осигурани-
ка - жeлeзничaрa, члaнoвa њи-
хoвих пoрoдицa, жeлeзничaр-
ских пeнзиoнeрa, али и свих 
других пацијената који су се 
определили за лечење у овој 
установи, која медицинске 
услуге пружа у 24 aмбулaнтe 
опште медицине, у 16 грaдова 
у Србиjи.

- Отворили смо своја врата 
за све пацијенте, ко год жели 
да се лечи код нас, може да 
пренесе свој картон у Завод. 
Број осигураника који корис-
ти наше здравствене услуге 
стално се повећава. Тако смо 
од 86.000 пацијената 2012. 
године дошли до данашњих 
104.000 корисника, и то са 
сталном тенденцијом пораста 
- каже прим. др Владо Батно-
жић, директор Завода.

Према његовим речи-
ма, у сaрaдњи сa Грaдскoм 
oпштинoм Сaвски вeнaц,  
Зaвoд је организовао бeс-
плaтнe гинеколошке скрининг 
прeглeдe у Београду, али и 
у Новом Саду и Нишу, у oк-
виру Meсeцa бoрбe прoтив 
рaкa. Поводом националног 
Дана борбе против можданог 
удара, ГО Савски венац и За-
вод, такође су организовали 
прегледе грађана. Уређени 
су и прeвeнтивни прегледи 
дojки и мерење крвног при-
тиска и шећера у крви, oргa-
низoвaнa сaвeтoвaњa o знaчajу 
рaнoг oткривaњa карцинома 
дојки и простате. ГО Савски 
вeнaц, у сaрaдњи сa Зaвoдoм, 
oргaнизoвaлa je и бeсплaтнe 
ултрaзвучнe прeглeдe крвних 
судoвa врaтa, као и 4Д бeс-
плaтнe ултрaзвучнe прeглeдe 
за труднице, интернистичке 
и ОРЛ прегледе, ултразвучне 
прегледе штитне жлезде... 

Колико су ови прегледи 
важни за здравље нације 

и за откривање болести у 
раној фази?
- Циљ превентивних прeглe-

да је пoдизање свeсти грaђaнa 
o прeвeнтиви и здрaвствeнoj 
култури, aли и смaњење брojа 
oбoлeлих. Овакве акције вaж-
не су због раног откривања бо-
лести, али и због савета лeкaрa 
кaдa дoћи нa слeдeћи прeглeд. 
Веома важно је то што су пре-
гледани пацијенти прихватили 
савете и што они којима је то 
потребно, настављају лечење.

да ли ћете наставити са 
праксом превентивних 
прегледа?
- Мaлигнe бoлeсти и бoлeсти 

крвних судoвa су у пoрaсту, а 
прeвeнтивa и рaнa диjaгнoс-
тикa кључнe су зa oткривaњe 
пoчeтних фaзa бoлeсти и 
нajбoљи пут дo oздрaвљeњa. 
Зaтo су aкциje кoje прoмoвишу 
бeсплaтнe прeглeдe oд oгрoм-
нe вaжнoсти, jeр у крaткoм 
рoку дajу увид у кoмплeтнo 
здрaвствeнo стaњe вeликoг 
брoja пaциjeнaтa. Анализи-
рајући успешност сваке ак-
ције, закључили смо да је 

неопходно наставити са овак-
вом праксом, што ће Зaвoд, у 
сaрaдњи сa ГО Сaвски вeнaц, 
којој територијално припада, 
и наставити.

поред Клиничког центра 
и ГАК „Народни фронт“, 
Завод је трећа државна 
установа која има 4д ул-
тразвук. Колико то значи 
за квалитетније одржа-
вање трудноће?
- Труднoћa данас нe мoжe 

дa сe зaмисли бeз контроле 
ултрaзвучнoг прeглeдa, a свe 
вишe трудница oдлучуje сe зa 
прeглeд нa 3Д oднoснo 4Д ул-
трaзвучнoм aпaрaту. 4Д је тро-
димензионални филм који нa 
eкрaну прикaзуje фигуру бe-
бицe кoja мoжe дa сe глeдa из 
билo кojeг углa. Овaj прeглeд 
лекарима знaтнo oлaкшaвa 
aнaлизу спoљaшњeг изглeдa 
плoдa, у билo кojeм пeриoду 
труднoћe, и снимaњe oдрeђe-
них дeтaљa кojи кaсниje мoгу 
дa сe aнaлизирajу у три димeн-
зиje и бeз присуствa пaциjeнт-
кињe. 

Завод је један од ретких, 

ако не и једини дом 
здравља који има и маг-
нетну резонанцу. Ко-
лико значи за пацијен-
те? Каква је процедура 
и колико се чека?

- Преглед магнетном 
резонанцом је најса-
вршенији преглед који 
данашња медицин-
ска дијагностика по-
знаје, потпуно је безбе-
дан и безболан, и нема 
штетних ефеката за 
пацијента као код јо-
низујућег зрачења (рент-
гена и скенера). Завод је 
куповином апарата од 3 
тесле, направио велики 
искорак у радиолошкој 
дијагностици у Србији и 
региону. Завод је, преко 
РФЗО, установа на репу-
бличкој листи чекања за 
преглед пацијената. То 
значи да сваки пацијент 
у Србији има право на 

преглед по условима које ре-
гулише РФЗО. Сваког дана у 
обавези смо да шаљемо број 
прегледаних са листе. Чекање 
за преглед може бити и до три 
и више месеци, у зависности 
од броја пријављених и од 
евентуалног квара и застоја 
апарата.

да ли планирате набавку и 
мамографа?
- Да, планирамо набавку ма-

мографа и већ смо припреми-
ли просторију за њега, као и 
искусни лекарски и техничар-
ски кадар. Иначе, мамографија 
се ради на сваке две године 
након 40. године старости, по 
индикацији радиолога. То је 
најделотворнија, неинвазив-
на, рентгенска метода пре-
гледа дојки у циљу раног от-
кривања рака. И од изузетног 
је значаја када знамо да сваке 
године од рака дојке у Србији 
оболи око 4.600 жена, а умре 
њих 1.600, да се сваког дана 
дијагностикује 13 нових слу-
чајева рака дојке, а да четири 
жене умру од ове болести.

др ВЛАдО БАТНОЖИЋ, 
директор Зaвoда за здравствену 
заштиту здравља радника 
Железница Србије

Борба за здравију нацију
Наша врата 
отворена су за 
све пацијенте
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61. ВЛАдИчИН ХАН
На поклон возило за доставу 
хране и лекова
Директор компаније „Teklas automotive“ Фикрет Ајнибал уручио 

је председнику Општине, Горану Младеновићу, кључеве терен-
ског возила „стелс“, које ће се користити за доставу хране и лекова 
у брдским крајевима.

66. ВеЛИКА пЛАНА
Обнова зграде Центра за културу

Општина је у 2018. години 
обезбедила више од осам ми-
лиона динара за стипендирање 
ученика и студената. Средствима 
Канцеларије за управљање јав-
ним улагањима изграђен је мост у 
Лесковачкој улици у Крњеву. Ло-
кална самоуправа обезбедила је 

средства за куповину возила Цр-
веном крсту. Општина, уз подрш-
ку Министарства за енергетику, 
санираће зграду Центра за култу-
ру, која је под заштитом државе. 
СНС је на изборима за чланове 
Савета МЗ Милошевац освојила 
14, од могућих 15 мандата.

70. СОМБОР
Сарадња са шведском 
и Црном Гором

Градоначелница Душанка Голубовић и заменик амба-
садора Шведске Јоаким Верн разговарали о могућнос-
тима успостављања сарадње у области женског пре-
дузетништва и размене студената. Сомбор је посетио и 
амбасадор Црне Горе у Србији. Град ће ове године сти-
пендирати 19 најуспешнијих спортиста. Представници 

локалне само-
управе уру-
чили су прве 
пензионерске 
картице. Акти-
висти ГО СНС 
Сомбор обеле-
жили су Међу-
народни дан 
жена.

Др Владо Батножић
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73. КОСјеРИЋ
превенција поплава
Почела је регулација тока реке 

Сечице кроз село Сеча Река, за 
шта је средства обезбедила Вла-
да Србије, преко Канцеларије за 
управљање јавним улагањима, у 
циљу превенције поплава.

74. КОВИН
Улагање у спорт
Завршена је изградња хале за 

мале спортове, обезбеђени су бес-
платни лекарски прегледи за све 
спортисте, у изради је пројекат 
за изградњу хале у Баваништу и 
издвојено је више средстава за 
спортске клубове и организације. 

Чланице Уније жена обрадовале 
су припаднице лепшег пола руч-
но рађеним честиткама поводом 
Дана жена у Ковину, Баваништу, 
Делиблату, Мраморку и Гају. Рас-
писани су избори за чланове Саве-
та МЗ Мраморак за 13. мај.

76. дИМИТРОВГРАд
помоћ најугроженијим 
становницима
У саобраћај је пуштено 5,5 кило-

метара ауто-пута у пуном профи-
лу од Сопотске петље до тунела 
Сарлах, и око два километра код 
усека Градиње и у зони петље 
Димитровград исток. Од Ниша до 
границе са Бугарском у функцији 

је око 60 километара ауто-пута. 
Влада Србије одобрила је 15 мили-
она динара за исплату једнократне 
помоћи социјално најугроженијим 
становницима наше Општине. 
Поводом Дана жена, чланови ОО 
обрадовали су даме честиткама и 
цвећем.

78. ВРБАС
14 станова за избеглице
Председник Општине Ми-

лан Глушац обишао је радове на 
изградњи пута до централног 
постројења за прераду отпад-
них вода. Пољопривредници из 
Куцуре присуствовали су преда-
вању о органској производњи. 

Општина је склопила уговор са 
Комесаријатом за избеглице за 
изградњу 14 станова. Ускоро 
креће реконструкција Опште 
болнице. Челници словачког 
Свидњика посетили су Врбас и са 
председником Глушцем разгова-
рали о пројектима прекогранич-
не сарадње. Заменик покрајин-
ског секретара за образовање, 
Милан Ковачевић, обишао је три 
образовне установе. Поводом 
Светског дана вода, ЈКП „Кому-
налац“ покренуло је серију еду-
кативних активности. Годишње 
награде уручене су најбољим 
спортистима и спортским колек-
тивима.

71. љИГ

пробијање 
цеви тунела 
у Бранчићу
Нашу Општину посетили су 

председник Александар Вучић, 
министарка Зорана Михајло-
вић и амбасадор Кине Ли Ман-
чанг, који су присуствовали 
пробијању леве цеви тунела у 
Бранчићу, на Коридору 11. Пред-
седник Општине, Драган Лазаре-
вић, обрадовао је даме поводом 
Осмог марта.

75. ВРАње
1.000 садница за мештане Власа

79. БАТОчИНА
предавање за будуће предузетнике
Чланице Уније жена орга-

низовале су поделу цвећа по-
водом Дана жена, а одржано 
је и окупљање предузетница 
са темом „Како бити успеш-
на“. ЈП „Лепеница“ омогуће-
но је да набави машине за 
рад, а Дому здравља на ко-
ришћење уступљено је возило 
општинске управе. Свечано 
су уручене прве пензионерс-
ке картице. Расписан је позив 
за доделу средстава у оквиру 
пројекта  „Унапређење положаја 
жена у руралним подручјима Шу-
мадијског и Колубарског округа“. 

У сарадњи са Регионалном аген-
цијом за развој Шумадије и Помо-
равља, одржано је предавање за 
потенцијалне предузетнике.

Отвара се одељење Високе 
медицинске школе струковних 
студија из Ћуприје у Врању. Одр-
жани су Борини књижевни дани. 
Представници Уније младих и 
Савета за социјална питања по-
сетили су село Власе и мештнима 
поделили 1.000 садница и „СНС 
Информатор“. Чланице Уније 
жена обележиле су Дан жена, а 
чланови Уније младих делили 
су цвеће суграђанкама. Члано-
ви савета за безбедност, спорт и 
пољопривреду подржали су ак-
цију давања крви.

72. ЛОЗНИЦА
Здравље на 
првом месту

77. КУЛА
Три нове 
фабрике
Поводом Дана жена, члано-

ви ОО поклањали су суграђан-
кама честитке и медењаке на 
штандовима у Кули, Црвен-
ки, Сивцу, Руском Крстуру и 
Крушчићу. Изградњом три 
нове фабрике у индустријској 
зони, очекује се запошљавање 
око 500 радника до краја го-
дине.

Поводом Дана борбе 
против рака дојке разго-
варали смо са суграђан-
кама и делили едукатив-
не флајере. Подржали 
смо организацију пре-
вентивних прегледа по-
водом обележавања Дана 
бубрега, као и акцију 
потписивања донорских 
картица.

81. БАчКА пАЛАНКА
победа у Гајдобри и Визићу
На изборима за чланове Саве-

та месних заједница у Гајдобри и 
Визићу, становници су још једном 
поверење пружили Српској на-
предној странци.

82. БАчКИ 
пеТРОВАЦ
Реконструкција пута 
и доградња вртића
Управа за капитална улагања 

АПВ доделила је Бачком Петровцу 
средства за завршетак државног 
пута и доградњу вртића у Кулпи-
ну, а у оба пројекта финасијски 
учествује и Општина. У сарадњи са 
Министарством за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања 
обезбеђена је годишња финан-
сијска подршка за услуге социјал-
не заштите. Општина је доделила 
средства спортским организација-
ма. Одржане су седнице МО Бачки 
Петровац, Кулпин, Гложан и Маг-
лић на којима су договорене вели-
ке пролећне акције уређења.

83. ЛАјКОВАЦ
Веће студентске стипендије
Овогодишњи буџет за стипен-

дије повећан је са седам на десет 
милиона динара. Општина је за 
све бебе рођене у прошлој години 
обезбедила бесплатна ауто-се-
дишта. Активисти ОО СНС Лајко-
вац делили су руже суграђанкама 
поводом Дана жена. Министар 
Небојша Стефановић посетио је 
Полицијску станицу, а потом је 
разговарао са општинским руко-
водством и грађанима. Положени 
су венци поводом обележавања 
19 година од НАТО агресије и хе-
ројског страдања на Косову по-
лицајаца Душана Трифуновића и 
Милана Павловића.

84. СРеМСКА 
МИТРОВИЦА
Награда часописа „Finanсial 
Times“
Подељене су прве пензио-

нерске картице. Градоначелник 
Владимир Санадер и директор 
ЈКП „Водовод“ Борислав Бабић 
обишли нови бунар у Дивошу. 
Градоначелник је примио награду 
часописа „Finanсial Times“ за ТОП 
10 микро градова по ефикасности 
трошкова. У Великим Радинцима 
отворена је обновљена амбуланта, 
а министар Бранислав Недимовић, 
председник Владе АПВ Игор Ми-
ровић, градоначелник Санадер и 

председник Општине Рума Слађан 
Манчић обишли су радове на из-
градњи насипа на Сави. Директор-
ка Спортских игара младих Ивана 
Јовановић уручила је захвалнице 
представницима Града за допри-
нос организацији ове манифеста-
ције. Обележен је Дан сећања на 
бомбардовање 1999. године.

85. ВАљеВО
Ротациона светла 
за трактористе
Ваљево је обележило Дан града 

свечаном академијом на којој су 
уручене награде појединцима и 
колективима. У организацији Са-
вета за безбедност саобраћаја и 
Агенције за безбедност саобраћаја 

одржано је предавање за возаче 
трактора и подељена су им рота-
циона светла. Обележен је Дан 
сећања на НАТО бомбардовање.

87. пРОКУпље
Нова радна места
Председник Србије Александар 

Вучић посетио је Прокупље пово-
дом отварања нове хале фабрике 
америчке компаније „Бизлинк“, 
која производи кабловске системе 
и тренутно запошљава 350 радни-
ка. Компанија је направила нову 
халу и планира да запосли још 450 
радника.

88. пеЋИНЦИ
пажња поводом дана жена
Активисти ОО СНС су 8. марта, 

на штандовима СНС постављеним 
у центрима свих насеља пећинач-
ке општине, црвеним ружама чес-
титали суграђанкама Међународ-
ни дан жена. 

89. пИРОТ
Трибина против насиља
Чланице Форума жена ГО одр-

жале су изузетно посећену три-
бину у MЗ Пољска Ржана „Стоп 
насиљу“ на тему препознавања и 
пријављивања насиља над женама.

90. пРИјепОље
помоћ за болесну породицу
Општина Пријепоље, уз финан-

сијску подршку Европског прогреса 
и Владе Швајцарске, реконструисала 
је фискултурну салу у Економско-тр-
говинској школи. Активисти ОО СНС 
Пријепоље посетили су МО Камена 
Гора и разговарали са чланством и 
мештанима. Чланови руководства 
посетили су болесну породицу у Ча-
дињу и уручили им помоћ у храни и 
средствима за хигијену.

91. РАчА
Велики радови
Потписани су уговори о ре-

конструкцији постројења за пре-
чишћавање пијаће воде, црпне 
станице и амбуланте у Малим Крч-
марима, као и за обнову мостова у 
селу Доња Рача, Сепци и Вишевац.

92. СМедеРеВО
Обнова канализације 
и водовода
Реконструисана је канализа-

циона мрежа и изграђена дренаж-
на канализација у Дунавској ули-
ци. Започета је изградња фекал-
не канализације у насељу Липе. 
Обновљена је водоводна мрежа у 
Улици  Мите Ценића и изграђена 
нова у насељу Орешац и у Пивској 
улици. Урађен је нови магистрал-
ни цевовод за повезивање насеља 
Раља на градски водовод, као и 
цевовод од Петријева до резерво-
ара Водањ. Изграђена је водовод-
на мрежа у Петријевској, Старца 
Вујадина и Балканској улици, и 
реконструисани су делови мреже 
у селима Липе, Враново и Раља.

93. БеЛА пАЛАНКА
промоција туризма
Општина Бела Паланка пред-

ставила је туристичке потенцијале 
и манифестацију Дани банице на 

Сајму туризма у Софији, а на Сајму 
туризма у Београду презентовала 
је промо материјал о Сувој плани-
ни и Сићевачкој клисури.

94. КРАГУјеВАЦ
Сарадња и инвестиције
Градоначелник Радомир Нико-

лић и Андреј Стрелков потписали 
су уговор о сарадњи између Града 
и руске ИТ компаније „Јандекс“. 
Представници локалне самоуправе 
предали су Ватрогасној спасилач-
кој бригади четири специјализо-
вана возила, која је упутила Спаси-
лачка организација УК. Крагујевац 
је посетио саветник за економске 
послове Амбасаде Шпаније, Фран-
циско Хавиер Алварез Казанова. 
Потписан је Меморандум о разу-
мевању између Програма УНДП и 
Града за примену софтвера за из-
вештавање о потрошњи енергије 
и воде. Потписан је и Меморан-
дум о сарадњи између Града, ПКС 
и Привредне коморе Мађарске, 
а отворен је и Почасни конзулат 
Мађарске, чиме су отворена врата 
мађарским инвеститорима.

95. КУРшУМЛИјА
Асфалт, водовод
Асфалтиран је пут у Мачковцу, 

од споменика Топличком устанку 
према Чарапићима. Становници 
Улице Милоје Закић повезани су 
на водоводну мрежу, а у току су 
радови на водоводу у Улици Ни-
кодије Стојановић. Уређен је ба-
зен који је, према извештају на-
длежне службе из Ниша, био у пр-
вих пет по квалитету воде. Покре-
нута је школица спорта за децу 
од 5-11 година. У организацији 
СО, средњошколци су учествова-
ли на Међународном позоришном 
фестивалу у Француској.

96. БОГАТИЋ
Боље одржавање 
јавне расвете
ЈКП „Богатић“ купило је ками-

он са корпом дизалицом за одр-
жавање јавне расвете. У току је 
израда пројектне документације 
за уређење десне стране Улице 
Павла Орловића, други део Улице 
Мије Јовановића и асфалтирање 
улица у насељеним местима.

97. КњАЖеВАЦ
Нови ресорни одбори
Организован је састанак више 

од 200 чланова ОО СНС Књаже-
вац, општинских функционера 
и директора јавних предузећа и 

80. БАчКА ТОпОЛА
прва дигитална фарма
У присуству премијерке Ане 

Брнабић и министра Бранислава 
Недимовића, отворена је прва ди-
гитална фарма у Србији. Министар 

Младен Шарчевић разговорао је 
са представницима локалне само-
управе и обишао је ОШ „Никола 
Тесла“.

86. МАЛИ ИђОш
Обнова зграде 
дома здравља

Општина Мали Иђош уру-
чила је уговоре о стипенди-
рању најбољим студентима. 
Кампања „16 дана активизма“ 
обележена је трибином о 
спречавању насиља над же-
нама. Спортски савез орга-
низовао је Дечије спортске 
олимпијске игре. Потписан 
је Споразум о братимљењу 
са мађарским Гадорошом. 
Подељена су средства за 15 
избегличких породица, обез-
беђена преко Комесаријата 
за избеглице. Управа за капи-
тална улагања АПВ доделила 
је Општини средства за про-
ширење Улице Вука Караџића 
у Ловћенцу и асфалтирање 
Улице башта у Малом Иђо-
шу. У току је санација крова 
на Дому културе у Ловћенцу 
и обнова Дома здравља у Ма-
лом Иђошу.

Председник Вучић и министарка Михајловић у обиласку радова

Премијерка Ана Брнабић и министар Бранислав 
Недимовић на отварању најсавременије фарме у Србији
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установа. Председник ОО Милан 
Ђокић упознао је чланове са ново-
основаним ресорним одборима за 
пољопривреду, просвету и омла-
дину и спорт.

99. ЛУчАНИ
помоћ најстаријим 
мештанима
Током марта, у време времен-

ских непогода које су погодиле 
нашу Општину, чланови ОО чис-
тили снег испред кућа најстаријих 
суграђана и доносили им пакете са 
најосновнијим намирницама.

100. КНИЋ
Субвенције за 
555 пољопривредника
Током прошле године, 555 ко-

рисника потписало је уговоре о 
додели средстава за подстицаје 
пољопривредницима за инвести-
ције у физичку имовину газдин-
става. Обезбеђена је и кредитна 
подршка где се у потпуности 
финансира каматна стопа, рад 
пољопривредних удружења...

101. СВИЛАјНАЦ
Разговор са грађанима
Одржани су радни састанци Са-

вета за економска питања и Савета 
за енергетику ОО СНС. Наши акти-
висти су у свакодневном контакту 
и на располагању суграђанима.

102. ЦРНА ТРАВА
Сарадња са бугарским 
Хајредином
Посетила нас је делегација 

Општине Хајредин у Бугарској, 
са којом је Општина Црна Трава 
успоставила сарадњу кроз парт-
нерске односе, а тренутно се ради 
на пројекту из области очувања 
културне баштине и традиције, 
који финансира ЕУ. У МЗ Криви 
Дел пуштена је у рад јавна расвета.

103. ТОпОЛА
Формирање ОО
Повереништво ОО СНС Топола 

формирало је 26 месних одбора и 
одржало седнице за избор делегата 
за ОО, који ће бити формиран поче-
тком маја. Наши активисти су у сва-
кодневном контакту са грађанима.

105. ТРГОВИшТе
Обележен дан жена
Полагањем венаца на споменик, 

обележен је Дан формирања Осме 
српске ударне бригаде, а Дан жена 
поделом ружа дамама.

106. ВеЛИКО 
ГРАдИшТе
Улагање у спорт
У Раму је одржано такмичење у 

стоном тенису којем је присуство-
вао Слађан Марковић, потпред-
седник Повереништва ОО СНС и 
заменик председника Општине. 
Општина улаже средства у стоно-
тенисерски спорт и у току је фор-
мирање неколико нових клубова.

107. БОР
дом омладине у новим 
просторијама
За само месец дана, адаптиране 

су просторије Дома омладине и 
свечано предате борској омлади-
ни на коришћење. Обновљено је 
200 квадрата простора, што је до-
вољно за активности организација 
младих и других удружења.

108. КАњИЖА
дружење с грађанима
Активисти ОО СНС Кањижа 

дружили су се са суграђанима по-
водом католичког Ускрса и делили 
симболичне поклоне.

109. Бечеј
Замена трафо-станица
Почиње реконструкција зграде 

ОШ „Север Ђуркић“. Електропри-
вреда Србије у Бечеју ће заменити 
шест дотрајалих трафо-станица. 
Наставља се реконструкција До-
ситејеве улице, изградња паркинг 
места и уређење зелених површина.

110. ЖАБАРИ
подршка за покретање посла
Општина Жабари, заједно 

са НВО „Божур“, обезбедила је 
средства за четири избегличке 
породице за куповину опреме за 
покретање или проширивање по-
словних активности. Корисницима 
је пружена и стручна обука о пре-
дузетништву. Кроз овај пројекат 

већ је подржано 12 породица.

111. СТАРА пАЗОВА
Обновљен центар 
Нових Бановаца
Пуштањем у рад модерне лед 

расвете око платоа испред цркве 
и Дома културе, завршена је дру-
га  фаза реконструкције центра 
Нових Бановаца. Започета је обно-
ва центра Сурдука и Крњешеваца.

113. БеОчИН
Одбрана од поплава
Општинско руководство, Штаб 

за ванредне ситуације и ЈКП „Бео-
чин“ спремно су дочекали снежне 
падавине и обезбедили проход-
ност путева до најудаљенијих села. 
Општину Беочин посетио је Милан 
Новаковић, начелник Јужнобачког 
управног округа, и са челницима 
разговарао о одбрани од поплава.

114. АРАНђеЛОВАЦ
Сениорске картице
Завршавају се радови на главној 

градској и Јадранској улици, а завр-
шено је и асфалтирање пута ка врху 
Букуље. Деца и васпитачице из ПУ 
„Звончић“ били су гости Општине. 
Уручене су сениорске картице за 
првих 50 пензионера. Додељена су 
признања најбољим спортистима, 
екипама и спортским радницима. 
Активисти ОО делили су цвеће же-
нама поводом Осмог марта.

115. ТеМеРИН
Одећа за угрожене суграђане
Чланице Уније жена поделиле 

су цвеће суграђанкама поводом 
Дана жена. Чланови МО Бачки Ја-
рак прикупљали су одећу за нају-
гроженије суграђане и предали је 
Црвеном крсту.

116. АРИље
Трибина о насиљу 
у породици
У оквиру обележавања двого-

дишњице рада Уније жена, одржа-

на је трибина о насиљу у породи-
ци. Завршава се градња путева у 
Добрачама, Вранама, Трешњевици 
и Ступчевићима. 

117. ЗАјечАР
дружење поводом Васкрса
Чланови ГО СНС делили 

су васкршња јаја и честитали 
празник суграђанима у центру 
града.

118. ЖИТИшТе
други Сајам запошљавања
У организацији Општине и НСЗ 

одржан је Други сајам запошља-
вања, који је окупио 13 послодава-
ца који су понудили око 270 радних 
места, што је за 100 радних места 
више него претходне године.

119. АЛеКСИНАЦ
посета Николе Селаковића
Никола Селаковић посетио је 

активисте ОО СНС Алексинац. По-
ред страначких тема, председник 
ОО Ненад Станковић упознао је 
Селаковића са резултатима рада 
локалне самоуправе, покретању 
рудника, новим инвеститорима и 
чињеницом да Алексинац, први 
пут у последњих неколико деце-
нија, није имао проблем са попла-
вама захваљујући бедему.

120. КОВАчИЦА
Ускоро завршетак 
гасификације
Дом здравља Ковачица ор-

ганизовао је акцију бесплатних 
превентивних прегледа дојки. 
Одржана је промоција књиге „Ба-
натске рапсодије“ и манифеста-
ција Црепајачки фијакер. У току 
су припреме за уградњу испусних 
вентила на водоводној мрежи, а 
приводи се крају гасификација. 
У Ковачици се планирају радови 
на спољашњем делу зграде Дома 
културе, израђује се пројектно-
техничка документација за дечије 
игралиште и завршава се ренови-
рање фискултурне сале Гимназије.

98. МАјдАНпеК
Спортски турнири
Активисти ОО СНС Мајданпек, током 

снежних падавина, чистили су терен око шко-
ла, вртића, домова здравља, а поводом Осмог 
марта делили су цвеће дамама. Спортски са-

вез Општине, у сарадњи са локалним МО, 
организовао је турнире у шаху и стоном 
тенису у Лескову, Рудној Глави, Дебелом 
Лугу, Мајданпеку, Доњем Милановцу. Уз 
подшку Олимпијског савеза и Кајакашког 
савеза Србије одржано је Вече шампиона и 
награђени су најбољи спортисти.

121. БАРАјеВО
Акција „Сат за планету”

Потписан је уговор о гасифи-
кацији између ГО Барајево, Ср-
бијагаса и компаније „Промонт 
груп“ из Новог Сада. Светска ор-
ганизација за природу и ГО Ба-
рајево укључили су се у глобал-
ну акцију „Сат за нашу планету“. 

Дом здравља организовао је бес-
платне превентивне гинеколош-
ке и ултразвучне прегледе. Нови 
асфалт добили су становници 
улица Иве Лоле Рибара, Душана 
Борисављевића и Милисава Kр-
стића у Мељаку.

Небојша Стефа-
новић разговарао 
је са становницима 
насеља Степа Сте-
пановић и посетио 
школу. Општина је 
организовала три-
бину о унапређењу 
безбедности у на-
сељу Медаковић. 
Грађани Митровог 
брда разговарали су 
са директорима јав-
них предузећа. Гради 
се још 200 метара 
Jeлeзoвaчкoг кoлeк-
тoрa. Председник 
Општине, Алексан-
дар Савић, одржао 
је пријем поводом Дана жена. 
Општина је покренула про-
цедуру за враћање пословног 
простора и базена на Бањици. 
Угостили смо градоначелника 
Кефалоније Александроса Па-
рисиса. У ДЗ Вождовац спрово-
де се превентивни здравствени 

прегледи. Омладина СНС уру-
чила је помоћ Центру за зашти-
ту одојчади, деце и омладине у 
Звечанској. Чланови МО Јајинци 
одржали су васкршњу радиони-
цу, а поводом Дана жена уручи-
ли су повеље „Најжена“. Акти-
висти ОО честитали су дамама 
празник уз руже.

123. ВОЖдОВАЦ
посета Небојше Стефановића

122. ВРАчАР
Брига о младима и старима

ГО Врачар уступила је прос-
торије анекса општинске уп-
равне зграде Граду Београду за 
потребе ПУ Врачар. У организа-
цији ГО Врачар и МУП одржана 
је трибина „Рецимо не насиљу“, 
којој је присуствовао министар 

др Небојша Стефановић. От-
ворен је Клуб за пензионере, 
други у последњих шест месе-
ци. Представници ГО Врачар 
обишли су малишане у свим вр-
тићима и поклонили им опрему 
за пливање.

124. ЛАЗАРеВАЦ
Асфалтирање улица

Асфалтирана је Улица 
Дринке Павловић у МЗ Мом-
чило Павловић, Ћирића со-
как у МЗ Стубица, Сокак у МЗ 
Горњи град, Милана Предића 
у МЗ Горњи град, док су у ули-
цама Стефана Немање, Ду-

шка Радовића и обилазници 
Дрењанског пута реконстру-
исани и изграђени тротоари. 
Капеле се граде у Барзилови-
ци и Дудовици, и уређује се 
унутрашњост Дома културе у 
Дрену.

112. ВРшАЦ
Уређење потока Месић
Почела је са радом Кан-

целарија за особе са инва-
лидитетом, организована је 
радионица о примени Закона 
о спречавању насиља у по-
родици. Савет за здравство 
ГО подржао је серију пре-
вентивних прегледа грађана. 
Почиње уређење потока Ме-
сић, како би се поплаве трај-
но спречиле. Чланови МО 
Влајковац организовали су 
велику акцију уређења села. 
Наш активиста Драган Богда-
новић освојио је највиши врх 
Анда и поставио заставу СНС 
на 6.962 метра висине.

104. АЛИБУНАР
Акције уређења
Реконструисана је 

деоница пута Владими-
ровац - Девојачки бу-
нар, у делу Улице брат-
ства јединства. Приво-
де се крају радови на 
уређењу свих објеката 
месних заједница. Ак-
тивисти МО Владими-
ровац и МО Банатски 
Карловац уређивали су 
своја места.

Душан 
Богдановић 
поставио је 

заставу СНС 
на највиши 

врх Анда

Небојша Стефановић са 
грађанима Врачара

Потписивање уговора о гасификацији

Горан Весић са најстаријим суграђанима

Александар Мирковић, Небојша Стефановић 
и Александар Савић
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ГРАд БеОГРАд
С н С 

ПАНОРАМА

130. НОВИ БеОГРАд
Нова Лед расвета 
и улазна врата
На иницијативу ОО СНС Нови Београд, 

МО Царина и суграђана, постављени су 
нова лед расвета и улазна врата у Булевару 
Арсенија Чарнојевића и Студентској улици. 
ОО СНС Нови Београд организовао је дру-
жење за чланове поводом завршетка кам-
пање за Београд. Активисти ОО, поводом 
Дана жена, делили су суграђанкама руже.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

125. ГРОЦКА
Нова линија јавног превоза 128. ЗВеЗдАРА

Градоначелник Синиша 
Мали обишао дЗПредседник ГО 

Гроцка Драгољуб 
Симоновић органи-
зовао је два пријема 
грађана. Почела је са 
радом нова линија 
јавног превоза 356. 
Санирају се паркови 
у Винчи, Калуђерици 
и Лештанима, а нови 
ће бити изграђени у 
Бегаљици и Болечу. 
Обновљене су улице 
Марије Бурсаћ и Ко-
зарачка у Калуђерици. 
Мења се хабајући слој 
асфалта у Синђелиће-
вој улици у Калуђе-
рици, а завршни слој 
асфалта поставља се 
на путу Заклопача-
Врчин. Представљене 
су „Дародавнице села 
Србије - грочански 
зборник 2017“. Чла-
нице Уније жена обе-
лежиле су Младенце 
изложбама ручних 
радова.

Градоначелник Синиша Мали 
обишао је ДЗ Звездара и при-
суствовао примопредаји ме-
дицинске опреме за особе са 
инвалидитетом. Завршени су 
радови у улицама Барутана и 
Митков кладенац, асфалтиран 
је паркинг у Улици Димитрија 
Туцовића. Организована је 

обука „Пут до успешног преду-
зетника”, у сарадњи НСЗ и ГО 
Звездара. Почела је бесплатна 
припремна настава из српског 
језика и математике за осмаке. 
Активисти ОО СНС сваког ви-
кенда друже се са комшијама, а 
поводом Дана жена делили су 
пригодне поклоне.

126. ЗеМУН
поклони за породиље

Активисти ОО СНС Зе-
мун чистили су снег на 
прилазима јавним објек-
тима. Унија жена органи-
зовала је туристички оби-
лазак Земуна и донацију 
књига библиотеци у ОШ 
„Сутјеска“. У КБЦ Земун, 
у име фонда „Милица 
Ракић“, породиљама је 
уручено 100 беби пакета. 
Представници ГО Земун 
уручили су породиља-
ма 100 ауто-седишта, а 
основцима 34 бицикла. 
Општина је уступила 17 
рачунара за опремање ин-
форматичког кабинета у 
ОШ „Михајло Пупин“, а у 
оквиру пројекта Моја зе-
мунска картица организо-
вана је бесплатна обука у 
пливању за малишане. За-
вршава се реконструкција 
улица у Угриновцима, а у 
Грмовцу се гради секун-
дарна водоводна мрежа.

127. ОБРеНОВАЦ
Инвестиције и нова радна места

129. МЛАдеНОВАЦ
Радови на путевима
Асфалтира се Улица мали пролаз 

са крацима, Крагујевачка са крацима, 
Пут за гробље, Дринска, Др Ставре и 
Улице Новаци и Антонијевића пут у 
Ковачевцу. Настављају се радови на 
некатегорисаним и атарским путеви-
ма, а завршени су радови у Пастеровој 
улици. Такође, завршена је друга фаза 
водоводне мреже у Белућанској улици 
у Великој Крсни и настављена градња 
канализације у Ливадарској улици у 
Кораћици.

Наставља се асфалтирање некатегорис-
аних путева у Пироману, Бровићу, Баричу 
и Грабовцу, а у току је и санација ударних 
рупа. Кинески инвеститори у фабрици 
„МеиТа” најавили су изградњу још једне 
фабрике и могућност запослења још 1.500 
радника. У склопу акције „Опрема за 100 
фискултурних сала“, школи у Баричу уру-

чена је спортска опрема. Потписан је уго-
вор о преузимању Прихватилишта за псе и 
мачке, о којем ће водити бригу „Ветерина 
Београд“. ЈКП „Обреновац“ очистило је још 
једну дивљу депонију. У ТЕ „Никола Тесла“ 
обележено је 48 година од пуштања у рад 
првог блока. Активисти ОО СНС честитали 
су дамама Осми март.

131. пАЛИЛУЛА
Нова амбуланта 

у Котежу
Председник Општине, Александар Јовичић, обишао 

је радове на чишћењу канала у Малом Збегу. Настављена је 
бесплатна обука пливања за све основце и пензионере. 

Општина организује бесплатну припремну наставу 
за осмаке. Mинистар Златибор Лончар и пред-

седник Јовичић присуствовали су отварању 
савремено опремљене амбуланте у Ко-

тежу.

134. САВСКИ ВеНАЦ
Бесплатна припремна настава
Делегација Града Москве била 

је у званичној посети ГО Савски 
венац. У Кући краља Петра Пр-
вог одржана је изложба слика и 
цртежа Моме Капора. Општина 
организује бесплатну припремну 
наставу за осмаке, а у сарадњи 

са Секретаријатом за образо-
вање и дечију заштиту одржан је 
Сајам средњих школа. У школа-
ма „Исидора Секулић“ и „Стефан 
Немања“ реновиране су фискул-
турне сале. У Општини Савски 
венац отворен је Беби кутак.

132. РАКОВИЦА
поправка улица

135. чУКАРИЦА
Тротоари и пешачке стазе

133. СУРчИН
25 бицикала за најбоље ученике 136. СТАРИ ГРАд

Разговор са комшијама

137. СОпОТ
Реконструкција Карађорђеве улице

На Стражевици је обележена 
19. годишњица почетка НАТО 
бомбардовања. Настављена је ре-
конструкција кружног тока на ула-
зу у Ресник и Булевара патријарха 
Павла. ГО Раковица финансирала 
је асфалтирање некатегорисаних 
путева. Завршени су радови у 
улицама Александра Војиновића, 

Михаила Петровића, Патријарха 
Димитрија, Кружног пута, Мрако-
вичке улице, Лабуда Шћековића. 
У току су радови на деловима 
Врбничке, Треће нове, Расинске, 
Вишевачке и Мраковичке улице, 
и изградња пута до језера у Рес-
нику. Завршена је пешачка стаза у 
Опленачкој улици, а ради се сте-
пениште у Јелезовачкој и Улици 
Миле Димић. Постављена је нова 
расвета у Улици делови. Завршена 
је обука из енглеског језика и ин-
форматике за незапослена лица. 
Организовано је разгледање гра-
да за 50 пензионера, а поводом 
Дана жена излет на Опленац. ГО 
Раковица организовала је Дечији 
васкршњи базар, а чланови Уније 
младих делили су цвеће и поклоне 
дамама.

Чланови ОО СНС Чукарица припре-
мили су поклоне за суграђанке поводом 
Дана жена. Завршени су радови у Улици 
Боре Станковића у Железнику, у току 
је градња тротоара у Палисадској ули-
ци и пешачке стазе у Авалској улици. У 
Радничкој и Тургењевој улици изграђен 
је паркинг и нове приступне стазе. На 
Умци је саниран прилаз вртићу. Попра-
вљен је паркинг у Улици Стјепана Супан-
ца код броја 30, који је добио највише 
гласова грађана у оквиру акције „Да се 
ради и гради по твом“.

ОО СНС Сурчин наставио је да организује дружења са пен-
зионерима. Уручена је донација од 25 бицикала као поклон Ми-
нистарства омладине и спорта и Бициклистичког савеза Србије 
најбољим ученицима слабијег материјалног стања. Такође, ФСС 
и Министaрство донирали су опрему за фудбалске клубoве. На 
спортском терену у Добановцима постављена је нова вештачка 
трава.  Настављена је изградња моста Сурчин - Обреновац, као 

и реконструкција главних саобраћај-
ница, некатегорисаних путева, тро-
тоара, црпне станице и аутобуских 
стајалишта. Организован је низ три-
бина на којима су суграђани износи-
ли своје проблеме.

ОО СНС редовно 
организује акцију 
„Дан за Стари град“. 
Сваког четвртка, од 
17 до 19 часова, у 
просторијама ОО, 
градски и општински 
одборници разгова-
рају са комшијама о 
комуналним пробле-
мима и предлозима 
за уређење Старог 
града.

У МЗ Ђуринци у току је 
реконструкција Карађорђе-
ве улице, проширење коло-
воза и израда тротоара, од 
гробља до Слободана Пене-
зића-Крцуна.

Дејан Матић (горе) и Горан Весић (доле)
у акцијама за бољи живот Земунаца

Млади напредњаци на штанду ОО СНС Звездара

Синиша Мали и Милорад Грчић

Александар Јовичић у обиласку 
радова на каналској мрежи

Зорана Михајловић у обиласку 
инфраструктурних радова у Сурчину

Ирена Вујовић посетила је изложбу

Коцић, Миличковић и Стефановић



председник Александар Вучић примио је у згради 
председништва Србије педесеторо деце из 

Косовског поморавља, која су посетила Београд

Са радницима 
на пробијању 

тунела Бранчић, 
на Коридору 11

Обележавање 
почетка радова 

на изградњи 
индустријског 

комплекса 
„Минд парк“ у 

Лужницама

Неколико хиљада грађана Ниша окупило се да поздрави председника 
Вучића, након обиласка фабрике „Леони” 

БеОГРАд

љИГ

КРАГУјеВАЦ

НИш

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


