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в р е м е н о м 
смањењу пен-
зија из 2014. 
године биће 

укинут и сви пензио-
нери имаће значајно 
веће пензије него пре примене тог зако-
на. Председник Србије Александар Ву-
чић рекао је да је одлука донета после 
тешких и вишемесечних преговора са 
Међународним монетарним фондом, 
заједно са председницом Владе Србије 
Аном Брнабић.

Укупно увећање пензија износиће из-
међу пет и 25 одсто, а у односу на 2014. 
годину између 8,4 и 13,3 одсто. Онај 
ко је примао пензију од 50.000 дина-

ра 2014. године, имаће 
после ове одлуке укуп-
но повећање у односу 
на 2014. од 9,1 одсто и 
примаће више до 54.000 
динара.

Председник Ву-
чић је навео да је највећи проблем био 
са 1.191.000 пензионера који примају 
до 30.000 динара, јер би они само уки-
дањем закона добили повећање само од 
2,8 одсто и зато је одлучено да се њима 
пензије повећају за додатних пет одсто. 
Зато ће они имати укупно повећање у од-
носу на 2014. годину између 10,4 одсто 
и 13,3 одсто. Дакле, они који примају до 
25.000 динара имаће 10,4 одсто, а они 
преко 30.000 динара - 13,3 одсто.
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веће пенЗије За Све пенЗионере
Вучић је ре-

као да ће најмањи 
проценат увећања 
имати они који имају 
пензију 120.000 ди-
нара и то 8,4 одсто у 
односу на 2014. го-
дину, а пензија ће им 
после повећања бити 
130.076 динара.

Председник је на-
вео да би волео да 
одлука о већим пен-
зијама буде примење-
на од новембра, а да 
ће се у сваком слу-
чају примењивати од 
почетка наредне го-
дине. Према његовим 
речима, одлука је 
донета захваљујући 
успеху фискалних ре-
форми, разумевању 
и стрпљењу пензио-
нера, и да је заснова-
на на економским, а 
не на политичким раз-
лозима.

„Дакле, не постоји више ниједан пензи-
онер који има приближно исту пензију као 
2014. године, већ најмање за 8,4 до 13,3 
одсто више. Ако Влада буде могла да кре-
не са тим још од новембра, волео бих да 
то крене још ове године“, рекао је пред-
седник Србије, и поручио да више никада 
нећемо бити пред банкротством.

„Оно што будемо исплаћивали, ис-
плаћиваћемо, а покушаћемо да сачува-
мо суфицит или минимални дефицит у 
буџету. То су резултати за историју и 
будућност Србије. Хвала грађанима што 

су веровали и знали да немају посла са 
преварантима, са каквима су имали посла 
раније, већ са вредним, озбиљним и од-
говорним људима“, рекао је председник 
Вучић.

Навео је и да Закон о привременом 
умањењу пензија није била бахатост или 
ароганција било кога, а да му је лично, у ње-
говом досадашњем политичком животу, то 
била најтежа одлука.

„Морала је да буде донесена да бисмо 
имали за пензије, за плате и да би Србија 
могла да опстане, а захваљујући неодго-

ворности оних који су земљу водили у 
пропаст, који ниједног секунда нису раз-
мишљали о будућности, већ су гледали 
како да нешто траје од једног до другог 
изборног циклуса. Укидање закона омо-
гућено је захваљујући стрпљењу и вери, 
пре свега, пензионера, којима сам до неба 
захвалан, јер су стрпљењем извукли Ср-
бију из тешке кризе. Зато се Србија данас 
налази на одличном путу. Ни у чему нис-
мо на дну Европе, у свему напредујемо ве-
ликом брзином, напредујемо и тек ћемо“, 
поручио је председник Вучић.

пенЗија 
2018.

пенЗија 
2014.

у динарима

У ЖИЖИ

Делегација Међународног монетарног 
фонда, коју је предводио Џејмс Руф, разго-
варала је са председником Србије Алексан-
дром Вучићем, а Руф је нагласио да, након 
успешно завршеног трогодишњег аранж-
мана, српска економија наставља раст на 
здравим основама. ММФ очекује да ће Ср-
бија испунити предвиђену стопу раста од 
3,5 одсто БДП за 2018. годину, као и да тај 
раст може да буде и већи.

Председник Вучић нагласио је да је 
раст заснован на инвестицијама, извозу и 
потрошњи. Саговорници су разговарали 
о повећању буџета за капиталне инвести-
ције за наредну годину, с обзиром на то да 
је ММФ потврдио да ће Србија остварити 
значајан суфицит и ове године.

Вучић је нагла-
сио да је спреман 
да разговара са 
п р е д с е д н и ц о м 
Владе Аном Брна-
бић о пронала-
жењу начина за 
повећања пен-
зија тако да сви 
пензионери буду 
задовољни, а ва-
жна тема разго-
вора била је и по-
већање плата за 
наредну годину у јавном сектору.

„Србија остаје посвећена реформском 
путу у сфери економије у сарадњи с ММФ-

ом“, нагласио је председник, и додао да 
очекује да ће нови аранжман са овом ин-
ституцијом бити закључен током лета.

Састанак са делегацијом ммФ-а

Значајно повећање 
плата у јавном 

сектору до краја 
године

29.132
30.016
30.900
31.784
32.836
34.000
35.000
36.100
37.153

38.232
39.311

40.400
41.500
42.600
43.700
49.145
54.541
65.331
76.122
87.000
97.703

108.500
120.000
130.000

26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

100.000
110.000
120.000

Џејмс Руф, Александар Вучић и Јоргованка Табаковић
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Председник Републи-
ке Србије Александар 
Вучић и председни-

ца Владе Србије Ана Брна-
бић обишли су радове на из-
градњи моста преко Саве и 
Колубаре код Обреновца, на 
деоници Коридора 11.

Том приликом, председник 
Вучић рекао је да ће Србија 
ускоро имати највише ки-
лометара ауто-путева у ре-
гиону, више него све земље 
у окружењу и најавио да ће 
у јуну почети радови на об-
нови ауто-пута од Сремске 
Митровице до границе са 
Хрватском.

„До краја године имаће-
мо више ауто-путева него 
Хрватска, а некада смо имали 
дупло мање. Сада имамо мно-
го више километара ауто-пута 
него Румунија, која је чланица 
ЕУ, али нећемо ту стати. Вели-
ке ствари се догађају“, истакао 
је председник Вучић.

Кинеска компанија 
„ЦЦЦЦ” је у мају прошле го-
дине почела да гради нови 
мост преко ушћа Колубаре у 
Саву код Обреновца, а радо-
ве је, заједно са представни-
цима српске власти, обишао 
и амбасадор Кине у Србији 
Ли Манчанг, који је истакао 

да ће пројекат бити вечни 
симбол пријатељства између 
Србије и Кине.

„Не могу да изразим ко-
лико сам срећан што пред-
седник други пут долази да 
обиђе градилиште, то је на-
града и велико признање и 
за Кинезе и за Србе који овде 
заједно раде“, рекао је амба-
садор Ли.

Председник Србије чес-
титао је свим мајсторима и 
стручњацима који раде ог-
роман посао на овој деоно-
ци обилазнице, рекавши да, 
када је последњи пут био 
на градилишту није било 
ниједног носећег стуба, а да 
сада већ величанствено из-
гледају. Указао је да се гра-
де два моста, оба са по три 
траке, којим ће се премости-
ти Сава и Колубара на веома 
тешком делу.

Вучић је најавио да ће у јуну 
кренути радови на обнови ау-
то-пута од хрватске границе 
до Сремске Митровице, де-
оници од 25 километара, и да 
ће трајати годину дана.

„То ће бити као писта. Када 
из ЕУ улазите у Србију, видеће-
те да нисте ушли на лошије 
место, док не постанемо чла-
ница, већ на боље место“, ре-

Србија ће уСкоро имати највише 
километара ауто-путева у региону

као је председник, и додао:
„До краја године, а можда 

и раније, биће завршен пут 
Лајковац-Љиг, где остаје је-
дан тунел проблем, заштита 
и водотокови, а све ће бити 
решено до новембра. Остаје 
затим још Уб - Обреновац и 
Обреновац - Сурчин, за шта 
је рок до краја идуће године, 
али ће се завршити пре вре-
мена, јер радови иду одлич-
но. Имаћемо за мање од го-
дину и по дана, у потпуности 
ауто-пут до Чачка, за мање од 

три до Пожеге, а тада остаје 
Пожега-Бољаре, и Пожега-
Котроман. То је веома важно 
за спајање са српским делом 
Херцеговине, РС и БиХ у це-
лини. Такође, у међувремену 
морамо да кренемо у конач-
но уговарање моравског ау-
то-пута, јер фабрике не би 
дошле у Краљево, ни „Ле-
они“ нити „Таип група“, да 
нисмо обећали изградњу 
ауто-пута Чачак - Краље-
во -Врњачка Бања - Трсте-
ник - Крушевац - Ћиће-

вац - Појате, око 106 кило-
метара“.

Рекао је да остаје да се 
коначно заврши брза са-
обраћајница до Крагујевца, 
у најгорем случају, до По-
жаревца, па да се продужи 
према Великом Градишту и 
Голупцу, да би се прибли-
жила источна Србија. Та-
кође, указао је и на потребу 
изградње аутопута Рума - Ша-
бац, те потом брзог пута Ша-
бац - Лозница, а онда и Бео-
град - Зрењанин - Нови Сад, а 

ако Румуни инсистирају и до 
Вршца.

„Пре краја године, до Бу-
гарске и Грчке грађани ће моћи 
да путују ауто-путем. Свој део 
у потпуности ћемо заврши-
ти и свима ће бити лакше да 
иду преко једне уређене земље 
и дивних ауто-путева“, навео 
је председник Вучић, и указао 
да се радови обављају и на „ип-
силон“ краку код Суботице, и 
да је са Азербејџаном и Ки-
ном договорена обилазница до 
Бубањ Потока.

коридор 11

Председник Александар Вучић и премијерка Ана Брнабић са сарадницима у обиласку радова на мосту преко Саве и Колубаре

Александар Вучић, Зоран Ђорђевић, Ли Манчанг и Синиша Мали
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Председник Србије Алек-
сандар Вучић предво-
дио је делегацију Ср-

бије током дводневне посете 
Азербејџану. Испред палате 
Загуљба у Бакуу, председник 
Азербејџана Илхам Алијев 
приредио је свечани дочек за 
председника Вучића, након 
чега је одржан састанак шефо-
ва држава у четири ока.

Уследио је пленарни саста-
нак делегација Србије и Азер-
бејџана, којим су председавали 
председници Вучић и Алијев. 
Председник Србије рекао је да 
српске компаније, снажењем 
наше економије, која је у прва 
три месеца 2018. године забеле-
жила највиши раст у последњој 
деценији од 4,5 одсто, имају 
већу могућност за сарадњу са 
азербејџанским компанијама.

Вучић, који је честитао 
Алијеву на убедљивој победи 
на изборима, пожелевши му 
успешан мандат и благостање 
грађанима Азербејџана, рекао 
је да цени Алијеве напоре и 
жељу да сачува независност 
своје земље, и да је у тешким, 
понекад смутним глобалним 
временима, води путем мира, 

економског просперитета и 
одржавања политичких прија-
тељстава са свима који такву 
политику подржавају.

„То није увек лако, а Србија 
је једна од земаља која ту по-
литику препознаје и изузетно 
поштује“, поручио је председ-
ник Вучић.

Председник Србије иста-
као је да је веома поносан на 
земљу из које долази, јер јој је 
у Азербејџану показано огро-
мно поштовање, и истакао да 
је председника Илхама Алије-
ва позвао да посети Србију и 
да га очекује у марту или ап-
рилу идуће године.

„Наши домаћини су се до 
сваког детаља бринули да по-
кажу поштовање, од председ-
никовог аутомобила, који су 
добили до сада само предсе-
дници Русије и Турске, Влади-
мир Путин и Реџеп Тајип Ердо-

ган, преко потпуно од сваког 
саобраћаја очишћених улица, 
до тога да смо имали веома 
дуг разговор у четири ока са 
председником Алијевим“, ре-
као је председник Вучић, и 
истакао да је са председни-
ком Азербејџана разговарао 
о сарадњи у различитим об-
ластима, подсећајући да се 
добрим показала сарадња са 
азербејџанским компанијама 
на ауто-путу Љиг-Чачак.

Председник Вучић је рекао 
да ћемо промптно да кренемо у 
изградњу обилазнице Оструж-
ница -Бубањ Поток, у дужини од 
19 километара, и да ту постоји 
могућност за сарадњу. Такође, 
како је додао, разговарано је и о 
енергетском сектору, здравству, 
сарадњи у спорту и култури.

Нагласио је и да подршка 
Азербејџана Србији по питању 
Косова и Метохије за нас мно-

го значи, јер је то земља која 
ужива огроман углед у мус-
лиманском свету и подршка 
једне такве земље сигнал је и 
многим другим муслиманским 
земљама да не могу да приста-
ну на прекрајање норми међу-
народног права, јер ће се то 
сваком вратити.

Председник Србије најавио је 
да ће у наредних десетак дана у 
Србију допутовати делегација 
Азербејџана како би размотри-
ла могућности за инвестиције.

Председници Вучић и 
Алијев потписали су и Зајед-
нички акциони план о стра-
тешком партнерству између 
две земље, а затим је потписан 
читав низ других билатерал-
них докумената - у области 
здравства, правде, заштите 
биља, међународног ваздуш-
ног и друмског саобраћаја.

Председник Вучић рекао 
је да Србија и Азербејџан не-
мају отворених питања, да се 
међусобно подржавају по пи-
тању очувања територијалне 
целовитости и интегритета, те 
да је Србија заинтересована 
за унапређење сарадње у што 
више сфера.

пријатељство и сарадња 
Србије и азербејџана

Лидери Европске уније 
и Западног Балкана 
окупили су се у На-

ционалној палати културе у 
Софији, на самиту на којем 
су разматрали даље мере 
за приближавање региона 
Европској унији, а председ-
ник Србије Александар Ву-

Србија има много пријатеља 
који Су За проширење еу

баку

Председник Азербејџана Илхам Алијев и 
председник Србије Александар Вучић

Председник Вучић полаже цвеће на 
споменик Николи Тесли у Бакуу

Са председником азербејџанског 
парламента Октајем Асадовим

СОФИЈА

чић имао је част да говори 
први на скупу.

Вучић, кога је дочекао 
премијер Бугарске Бојко 
Борисов, разговарао је са 
бројним европским зва-
ничницима - председником 
Француске Емануелом Ма-
кроном, немачком канце-
ларком Ангелом Меркел, 
британском премијерком 
Терезом Меј коју је позвао 
да посети Србију, премије-
ром Шведске Стефаном 
Левеном, председником 
Европског парламента Ан-
тонијем Тајанијем...

Тајани је истакао да је 
могуће постићи договор о 
приступању Србије члан-
ству у ЕУ до 2025. године, 
што је иницијални датум 
који је садржан у Страте-
гији ЕУ о приступању зе-
маља Западног Балкана, 
усвојеној у фебруару ове 
године.

„Оптимиста сам пово-
дом вашег чланства“, ре-
као је Тајани, и истакао да 
је предложио пакет од 10 
милијарди евра за инфра-

структурне пројекте на За-
падном Балкану, као и да је 
Србија важна за Европу.

Комесар за проширење 
Јоханес Хан рекао је да 
је циљ самита да унесе 
нову енергију у односе 
ЕУ и Западног Балкана, а 
аустријски канцелар Се-
бастијан Курц да ће и током 
председавања Аустрије ЕУ, 
од 1. јула, приближавање 
Западног Балкана бити 
приоритет, а да је жеља да 
у тих шест месеци буде по-
стигнут напредак, посебно 

када је реч о Србији и Цр-
ној Гори.

Председник Француске 
Емануел Макрон истакао је 
да је за ојачани стратешки 
дијалог са Западним Балка-
ном и европску перспективу, 
али не и за проширење пре 
продубљења и спровођења 
реформи у ЕУ. Бојко Борисов 
сматра да долазак лидера ЕУ 
у Софију и њихово упозна-
вање са проблемима региона 
представља успех, али да 
ипак све зависи од самог За-
падног Балкана.

„Уверен сам да ће Балкан 
постати једно од најбољих 
места за живот у Европи“, 
рекао је Борисов.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић рекао да је 
Самит у Софији веома ва-
жан, јер је то први пут, по-
сле 15 година, да се орга-
низује на овакав начин, те 
да је у Софији било присут-
но много људи и из региона 
и из Европе.

„Показало се да имамо 
много пријатеља који јесу 
за проширење, што се пре 
свега односи на Србију и 
Црну Гору, али има много 
оних који су против про-
ширења, из различитих 
земаља и то људи у Ср-
бији треба да знају. Пред-
ставници Србије били су 
веома поштовани на са-
миту. Рекао сам да их не 
молимо ни за шта. Сви ос-
тали су, чини ми се, кука-
ли и молили - погледајте 
нас, примите нас. Ја сам 
рекао - то је ваша одлу-
ка“, подвукао је председ-
ник Вучић.

Лидери ЕУ и Западног Балкана

Вучић, Борисов, Јункер, Туск Ангела Меркел и Александар Вучић
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„Придајем велику пажњу развоју кинеско-српских 
односа и спреман сам да са Вама уложим напор да 
наше државне односе подигнемо на нови ниво“, по-
ручио је председник Кине, Си Ђинпинг, у одговору на 
писмо председника Србије Александра Вучића, који је 
тражио блиску сарадњу са Пекингом у свим областима 
од обостраног значаја.

„Ваше писмо ме је много одбрадовало. Веома ценим 
то што поклањате велику пажњу развоју односа са Ки-
ном и активно се залажете за унапређење практичне 
сарадње наших двеју земаља. Свеобухватно стратешко 
партнерство Кине и Србије одлично се развија, учвр-
шћује се међусобно политичко поверење и интензивно 
напредује практична сарадња у областима енергетске 
и саобраћајне инфраструктуре, као и у другим обла-
стима, што представља конкретне интересе народа 
наше две земље. Сарадња у области војне индустрије и 
трговине представља важан израз високог нивоа међу-

собног политичког поверења и стратешког карактера 
билатералних односа Кине и Србије. Кинеска страна је 
спремна да са српском страном разговара о продубљи-
вању размене и сарадње у области војне индустрије и 
трговине, као и сарадње у другим областима, непре-
кидно обогаћујући садржај свеобухватног стратешког 
партнерства двеју земаља. Кинеска страна изражава 
добродошлицу српској делегацији, која би дошла у по-
сету Кини на разговор о конкретним темама, у термину 
који ће договорити наше ресорне институције“, наве-
дено је у писму председника Си Ђинпинга.

Председник Си је указао да придаје велику пажњу 
развоју кинеско-српских односа и да је спреман да са 
председником Вучићем уложи напор како би се односи 
подигли на нови ниво.

„Желим Вам велики успех у раду и добро здравље“, 
поручио је председник Кине на крају писма.

Желим да државне односе 
подигнемо на виши ниво

председник кине Си Ђинпинг писао 
председнику Србије алекСандру вучићу

обрадовало ме је ваше пиСмо

Председник Србије Александар 
Вучић учествовао је на го-

дишњем састанку Европског саве-
та за међународне односе (ЕЦФР) 
у Паризу, у оквиру којег је одржан 
панел на тему Западни Балкан: Ев-
ропска унија и такмичење великих 
сила.

На панелу су, поред српског 
председника, учествовали и ал-
бански премијер Еди Рама, ми-
нистарка одбране и потпредсе-
дница Владе Македоније Радмила 
Шекеринска и Мајкл Рот, државни 
секретар Министарства спољних 
послова Немачке.

Председник Вучић је рекао да 
се држава бори за КиМ из амби-
са у који нас је по том питању 
довела претходна власт, која је 
фактички печатирала коверат 
косовске независности. Када је 
реч о НАТО, рекао да је и на ску-
пу у Паризу, као што то ради и на 
сваком другом месту, поручио да 
Србија нема никакве аспирације 
према НАТО.

Иначе, председник Вучић бора-
виће 17. јула у званичној посети 
Француској, где ће се састати са 
председником Емануелом Макро-
ном.

Гошћа Београда била је пред-
седница Литваније Даља Гри-

баускаите са којом је председник 
Србије Александар Вучић разго-
варао о европском путу Србије и 
билатералним односима. Вучић 
је истакао је да жели да односи 
две земље буду што бољи и да 
се нада да ће Литванија подр-
жати процес приступања Србије 
Европској унији. Изразио је наду 
да ће се интензивирати при-
вредна сарадња и да ће доћи до 
реализације нових литванских 
инвестиција у Србији.

„Србија наставља да попра-
вља пословни амбијент и оче-
кујем повећање трговинске 
размене са Литванијом. Шансу 
за привредну сарадњу пружа 
и велики број уговора о сло-
бодној трговини које је Србија 
закључила са низом држава“, 
истакао је председник Вучић.

Председница Грибаускаите 
нагласила је да Литванија жели 
стабилан и просперитетан Бал-
кан, те да су врата ЕУ отворена 
за све који прихвате европске 
вредности.

панел о Западном балкану
17. јула састанак вучић - макрон

Председник Вучић са министарком одбране 
и потпредседницом Владе Македоније, 

Радмилом Шекеринском

Београд је посетио Дејвид 
Мекалистер, председа-

вајући Комитета за спољне 
послове и известилац ЕП за 
Србију, и разговарао са пред-
седником Александром Ву-
чићем.

„Однос Београда и Пришти-
не је наш највећи проблем, и 
то не зато што је неко неко-
ме нешто обећао, као што то 
често говоре неодговорни 
људи у Србији, већ зато што 
је неко одговоран и размишља 
о будућности Србије. И зато 
што нека тешка питања из 
прошлости желимо да реши-
мо, а да уместо о прошлости, 
размишљамо о будућности и 

нашој деци“, рекао је председ-
ник Вучић, који се Мекалисте-
ру захвалио на његовом одно-
су према Србији, и истакао да 
је Београд у сваком тренутку 
спреман за разговор с Алба-
нцима о постизању компро-
миса, али да пре тога очекује 
да буду испуњени Бриселски 
споразум.

Вучић је изразио сумњу да 
и албанска страна жели исто, 
јер, како је навео, њихов глав-
ни преговарач Авни Арифи ре-
као да њима не пада на памет 
да губе време на испуњавање 
споразума и формирање ЗСО. 
Осим договора с Приштином, 
додао је, нама остаје и раз-

говор између нас самих, јер, 
како је навео, без обзира на то 
што је истраживање показало 
да се 80 одсто људи у Србији 
залаже за одржавање замрз-
нутог конфликта, он се томе 
противи.

„Даћу све од себе да се из-
борим против става 80 одсто 
људи који мисле да треба одр-
жати замрзнути конфликт, јер 
ако буде одмрзнут, не желим 
да будем одговоран за нови 
сукоб. Нећу доносити одлуку 
против нашег народа. Стабил-
ност је важнија од свега дру-
гог“, поручио је.

Известилац Дејвид Мека-
листер оценио је да је 2018. 

кључна година за регион и 
изразио уверење да ће регион 
успети да своју европску перс-
пективу преточи у стварност, а 
да ће Србија искористити нови 
замах. Рекао је да је дошао 
у Србију да би пријатељима 
потврдио да ће и даље подр-
жавати ту земљу, јер верује у 
Србију и способност председ-
ника Вучића.

„Уверен сам да ће Србија 
искористити тај нови замах 
и да ће спровести потребне 
реформе у владавини права 
и основних људских права, 
те да ће се усредсредити на 
помирење“, рекао је Мека-
листер.
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СтабилноСт 
је најважнија

литванија подржава Србију

Председница Грибаускаите и председник Вучић

Мекалистер и Вучић

Челично пријатељство Србије и Кине: Председници Александар Вучић и Си Ђинпинг



У актуелном сазиву 
парламента, број 
посланичких група 
сваког дана све је 
већи. Опозиција је 

у Народну скупштину ушла са 
пет листа, а имамо девет опо-
зиционих посланичких група 
и условно речено десету - по-
сланике који нису припадници 
ниједне од посланичких група. 
Ова постизборна гимнастика 
служи само да би се трошило 
време. Као пример, Александар 
Мартиновић, шеф Посланичке 
групе СНС у Народној скупш-
тини, наводи да од листе Дос-
та је било, данас у Скупштини 
имамо три листе: Посланичку 
групу Доста је било, Посла-
ничку групу Клуб самосталних 
посланика и Посланичку групу 
Слободни посланици.

Према његовим речима, Срп-
ска напредна странка је и 2014. 
и 2016. године добила огромно 
поверење грађана Републике 
Србије. Интересантно је да је 
2016. године број грађана који 
су подржали листу СНС већи 
за неких 80.000, а да је због 
грчевите „борбе за цензус“ опо-
зиционара, број мандата нешто 
мањи. Иначе, како каже Мар-
тиновић, опозиција у Народној 
скупштини од самог конститу-
исања овог сазива приступила 
је свим облицима парламентар-
не опструкције - утврђивање 
дневног реда траје за сваку 
седницу сатима, јер опозиција 
предаје стотине допуна днев-
ног реда.

- Све те допуне су листом 
бесмислене, 

служе само за куповање време-
на да се облати рад Владе Ср-
бије и председника Републике 
Србије Александра Вучића. 
Такође, од стране опозиције 
стиже и хиљаде амандмана за 
сваку седницу и они суштински 
нису поднети са циљем побољ-
шања предложених закона, 
него да се опструира рад пар-
ламента. Све ово Посланичка 
група Српске напредне странке 
препознаје, те неће и не жели 
да ћути, него активно брани 
политику наше Странке и на-
шег председника. Надам се да 
се то и примети - каже Марти-
новић.

Зашто представницима 
опозиције смета подноше-
ње амандмана у циљу по-
прављања закона?
- Од прошлогодишњег ус-

вајања Буџета за 2018. годину, 
у расправама у појединостима 
Посланичка група СНС одлучи-
ла је да покаже како се активно 
афирмише политика Владе Ре-
публике Србије. Као што сам већ 
рекао, посланичке групе опо-
зиције, из седнице у седницу, 
подносе хиљаде и хиљаде аман-
дмана. Чак 90 одсто поднетих 
амандмана су амандмани опо-
зиције. У већини случајева ти 
амандмани гласе „члан тај и тај 
- брише се“. Ево, на Четвртој се-
дници актуелног заседања под-
нето је преко 1.100 опозиционих 
амандмана, од којих преко 800 
гласи „брише се“. За Пету сед-
ницу у процедури је око 2.500 
амандмана. Посланичка група 
СНС подноси за сваку седни-

цу амандмане на основне 
системске законе 

којим афир-
м и ш е м о 

с в е -

укупни развој Републике Србије. 
Подносимо по четири аманд-
мана који, у правилу, третирају 
појам, циљеве и принципе за-
кона. Специфично је да су ова 
четири амандмана урађени у 
95 различитих варијација. Сва-
ко од наших посланика из свог 
стручног или локалног домена 
афирмише овај евидентан раз-
вој. Индикативно је да су пред-
ставници опозиције, а и неки ме-
дији, ове наше амандмане ока-
рактерисали као бесмислене. 
Критичари очито нису упознати 
са дефиницијом амандмана и 
његовој сврси. Наиме, сврха 
амандмана је, превасходно, да 
побољша законски предлог. Сви 
наши амандмани суштински су 
афирмативни, позитивни и слу-
же побољшању предложеног 
закона. Са друге стране, опози-
циони амандмани суштински су 
деструктивни и самим тим за не-
ког ко ово објективно сагледава 
морали би бити окарактерисани 
као бесмислени. И није истини-
та тврдња да ми овим трошимо 
„нечије време“. Време колико 

ће ко да говори у Скупштини 
Србије одредили су грађани Ср-
бије на изборима. Ту је сваком 
од нас одређена политичка те-
жина и мера.

откуд толико нервозе и 
агресије, вербалне, али и 
физичке, међу редовима 
опозиције у парламенту?
- Агресија произилази из 

немоћи опозиције да пружи 
адекватне политичке одговоре 
грађанима Републике Србије. 
Представници опозиције лажно 
тврде да им је одузето право да 
говоре у Народној скупштини. 
То, напросто, није тачно. Ево, 
недавно смо радили пресек 
обраћања у овом сазиву парла-
мента и дошли смо до податка 
да су посланици СНС у овом са-
зиву говорили 3.200 пута, што 
даје 30,7 обраћања по посла-
нику. За то време, посланици 
опозиције говорили су 6.700 
пута, што чини 76 обраћања по 
посланику. Проста статистика 
каже да посланици опозиције 
два и по пута више говоре у 
Народној скупштини Републи-

- посланици СнС 
у овом сазиву су говорили 

3.200 пута, што даје 30,7 обраћања 
по посланику. За то време, посланици 
опозиције говорили су 6.700 пута, што 
чини 76 обраћања по посланику. прос-
та статистика каже да посланици опози-
ције два и по пута више говоре у народној 
скупштини. питам се онда како опози-
ција може да каже да им је укинуто било 
какво право?

агреСија опоЗиције проиЗилаЗи иЗ 
немоћи да граЂанима пруже одговоре

ке Србије. Питам се онда како 
опозиција може да каже да им 
је укинуто било какво право?

Сведоци смо готово сва-
кодневног непоштовања 
институције парламента 
Србије од стране опози-
ционих посланика. како се 
може променити ова прак-
са?
- Тако је. Непоштовање 

институције је константно. 
Постоје предлози да се ово 
спречи доношењем новог по-
словника, као и кодекса по-
нашања. Подсетићу да је овај 
пословник донесен у време 
власти Демократске странке, 
а да ми у њему нисмо проме-
нили ни слово. Представници 
опозиције га константно зло-
употребљавају, али, знате, ве-
личина и одговорност показује 
се у трпељивости.  Иако смо 
изложени константној бесмис-
леној опструкцији, Посланичка 
група СНС зна, може и уме да 
се избори са оваквим стварима. 

шта значе позиви опози-
ционих лидера да се сед-
нице народне скупштине 
организују на трговима и 
улицама?
- Ти позиви су наставак оне 

раније поменуте бесмислене аг-
ресије. Не знају и не умеју друга-
чије. Само, с обзиром на подрш-
ку коју у народу „уживају“, трго-
ви и улице су им ипак превелики. 
Довољне су им и неке просто-
рије, с обрзиром на бројност - не 
превелике квадратуре.

који важни закони ће се 
наћи на дневном реду на-
родне скупштине у наред-
ном периоду?
- У току актуелне седни-

це пажњу свакако привлачи 
Предлог закона о посебним ус-
ловима за реализацију проје-
кта изградње станова за при-
паднике снага безбедности, 
којим омогућујемо да при-
падници наших снага безбед-
ности реше један од најваж-
нијих животних проблема 
- стамбено питање. Оваквих 
закона који решавају пробле-
ме, који побољшавају услове 
живота грађана биће још. И ми 
ћемо са задовољством да их 
доносимо.

алекСандар мартиновић, 
шеф посланичке групе СнС у народној 
Скупштини републике Србије
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После два дана расправе 
у Скупштини Србије, 
посланици су изабра-

ли Синишу Малог за новог 
министра финансија у Влади 
Србије. За избор Малог гласа-
ла су 154 посланика, против је 
било 30 посланика, уздржаних 
није било. Гласање је обавље-
но јавно, прозивком.

Синиша Мали је пред по-
сланицима положио заклетву, 
чиме му је почео мандат.

„Заклињем се на оданост 
републици Србији и својом 
чашћу обавезујем да ћу по-
штовати устав и закон, да 
ћу дужност члана владе 
вршити савесно, одговорно 
и предано и бити посвећен 
очувању косова и метохије 
унутар републике Србије“, 
пише у тексту заклетве коју је 
Мали прочитао у Скупштини 
Србије.

Избору Малог присуствова-
ли су чланови Владе Србије. 
Премијерка Србије Ана Брна-
бић је у завршници дводневне 

седнице Скупштине Србије 
о предлогу за избор Малог, 
изјавила да од њега очекује да 
ради тако како би се одржали 
сви досадашњи успеси Владе 
Србије, а које су потврдили и 
међународни чиниоци.

„Уз дужно поштовање пре-
тходним министрима, није ми 
само циљ да чувам касу, већ 
и да обезбедим новац за све 
развојне пројекте. Одговорна 

фискална политика даје место 
за повећање плата и пензија, 
а у јуну ће се разговарати и 
о повећању плата у јавном 
сектору. Као министар фина-
сија, водићу рачуна о сваком 
динару. Циљ нам је да буџет 
Србије буде што већи. Највећи 
изазов за мене је да стопа на-
шег економског раста буде у 
будућем периоду што виша“, 
рекао је Мали.

Водићу рачуна о сВаком динару

Синиша мали нови 
миниСтар ФинанСија

Свечано полагање заклетве у Народној скупштини

На састанку проширеног 
Градског одбора СНС Бе-

оград, директор Дечије болни-
це у Тиршовој, хирург др Зо-
ран Радојичић, једногласно је 
предложен за кандидата СНС 
за градоначелника Београда.

Састанак је водио Небојша 
Стефановић, председник ГО 
СНС Београд, и истакао да је Ра-
дојичић човек који је био први 
на листи, који је читав живот 
посветио ономе што је за СНС 
најважније, а то је брига о људи-
ма, те да је одлука показала оно 
што су напредњаци обећали 
грађанима, одговорност према 
њима. Додао је да је за СНС вео-
ма важна будућност Београда и 
да ће у складу са тим сви носио-
ци градских функција морати да 
покажу опипљиве, конкретне и 
мерљиве резултате.

Др Зоран Радојичић рекао 
је да му је велика част што је 
добио поверење да води Бео-
град, захвалио се председнику 
Странке и члановима ГО на 
поверењу и најавио нове ре-
зултате. „Свестан сам да ми 
предстоји одговоран и тежак 

задатак, али му се радујем. Ра-
дујем се новом почетку и но-
вим резултатима“, поручио је 
др Радојичић, који је на функ-
цију градоначелника српске 
престонице изабран на седни-
ци Скупштине Града Београда 
7. јуна 2018. године. 

Зоран радојичић 
градоначелник београда



СНС ИНФОРМАТОР 50/2017  |  1312  |  

ВЕСТИ                 НАРОДНА БАНКА  

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ    ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

народна Скупштина

Председница Скупштине 
Србије, Маја Гојковић, 

изјавила је, после разговора 
са председником парламента 
Гвинеје Бисао, Сиприаоном Ка-
самом, да та земља недвосмис-
лено подржава територијал-
ни интегритет и суверенитет 
Србије. „Гвинеја Бисао јасно је 

ставила до знања да подржава 
међународно право, одлуке УН 
и резолуцију 1244 и захвални 
смо на посети председника 
парламента, који је поновио 
тај јасан политички став своје 
земље“, рекла је Гојковић. 
Према њеним речима, Гвинеја 
Бисао препознала је опасан 

преседан једностраног прог-
лашења дела територије су-
верене земље и нагласила да 
је договорено да парламенти 
две државе потпишу споразум 
по којем би Скупштина Србије 
пружила сву неопходну помоћ 
како би се модернизовао пар-
ламент Гвинеје Бисао. Касаме 

је потврдио да ће та држава 
наставити да подржава терито-
ријални интегритет Србије и да 
поштује резолуцију Уједиње-
них нација 1244, те је подсетио 
да је његова земља ратовала 
11 година за независност и да 
због тога поштује став Србије 
о територијалном интегритету.

гвинеја биСао подржава 
територијални интегритет Србије

Од почетка године Србија 
има висок нето прилив 

страних директних инвес-
тиција, па ће њихов ниво до 
краја године бити око 2,6 
милијарди евра, рекла је гу-
вернер Народне банке Србије 
Јоргованка Табаковић. Таба-

ковићева је, на представљању 
извештаја НБС, истакла да 
инфлација успорава и да ће 
до краја године остати ниска 
и стабилна, а да ће раст бру-
то домаћег производа бити 
најмање 3,5 одсто у овој и 
следећој години. Према ње-

ним речима, изазови за ста-
билност курса динара и цена 
могу бити само у повећању 
цена нафте и неизвесности-
ма у међународним токовима 
капитала. Економска актив-
ност расте десето узастопно 
тромесечје, што је омогући-

ло повећање инвестиција и 
смањење нивоа ненаплати-
вих кредита, а инфлација ће, 
према прогнозама НБС, ове и 
наредне године бити око три 
одсто. Бележи се и раст ин-
вестиција и увоза, који је у ве-
ликој мери покривен извозом.

висок прилив страних 
директних инвестиција

Централна мани-
фестација обележа-
вања Дана полиције 
одржана је испред 
Дома Народне 
скупштине Србије, а 
почела је предајом 
рапорта генерала по-
лиције Зорана Алиг-
рудића председнику 
Републике, који је на 
прославу дошао у 

пратњи министра унутрашњих 
послова Небојше Стефановића. 
Стефановић је, том приликом, 
истакао да је српска полиција 
доказала да је гарант стабил-
ности и безбедности, и нагла-
сио да се чувари реда свако-
дневно боре са организованим 
криминалом, те да на нашој 
територији не постоји ниједна 

озбиљна криминална група која 
може да угрози државу, нити 
криминалац који не стрепи од 
привођења лицу правде. „Данас 
је овде много наших грађана са 
децом, а то је био циљ, да овај 
дан посветимо породици. Ини-
цирао сам програм безбедности 
деце који се спроводи у школа-
ма у Србији. До сада је одржано 
45.000 часова. Захваљујући пре-
даном раду полицајаца, у близи-
ни наших школа нема страдале 
деце“, истакао је Стефановић, и 
рекао да је поносан на све при-
паднике МУП-а, на најмањи број 
кривичних дела у последњих де-
сет година и најмањи број уби-
става у последњих 30 година, 
као најмањи број погинулих у 
саобраћају од како се воде ста-
тистички подаци.

Министар Зоран Ђорђевић 
позвао је све приватне домове 
за старе да потпишу споразум 
којим би и њима било омо-
гућено да, уз субвенцију држа-
ве, примају најстарије суграђа-
не и тако смање трошкове. 
„Увек је недовољно капаците-
та у државним институцијама 
за пријем најстаријих, а на овај 
начин би се смањиле листе че-
кања. Надам се да ће сви ли-
ценцирани домови потписати 
оквирни споразум, јер ће тако 
моћи да изађу на тржиште и 

привуку старе који 
нису збринути, а др-
жава ће да, уколико 
нема довољно сред-
става из прихода тог 
грађанина, субвен-
ционисати разлику“, 
рекао је Ђорђевић, 
и додао да је попуњеност у 
приватним домовима око 70 
одсто. Напоменуо је да држа-
ва субвенционише смештај до 
износа који плаћа и државним 
установама, што је у просеку 
35.750 динара.

Министарка Нела Кубуро-
вић састала се са делегацијом 
Одбора немачког Бундеста-
га за односе за ЕУ, на челу са 
Мануелом Саразином, с којим 
је разговарала о спровођењу 
акционог плана за Поглавље 
23 и изменама Устава у обла-
сти правосуђа. Саразин је ре-
као да Министарство правде 
има важну улогу у процесу 
придруживања ЕУ, нарочито 
узимајући у обзир сложеност 
Поглавља 23, а министарка 
је навела да Немачка пружа 
значајну подршку Министар-
ству правде кроз пројекте 
који су помогли спровођењу 
Акционог плана за Поглавље 
23 и унапређење владавине 
права. Указала је да је један 
од тих пројеката, спроведен 
са ГИЗ-ом, пружио значајан 
допринос унапређењу рада 

јавних извршитеља 
и изради новог За-
кона о извршењу и 
обезбеђењу, чија је 
примена омогући-
ла решавање готово 
милион и по старих предмета, 
као и увођење јавнобележнич-
ке професије у правни систем 
Србије. Кубуровић је додала 
да почиње спровођење и новог 
ГИЗ-овог пројекта, усмереног 
на унапређење управног суд-
ства, а који треба да омогући 
брже и краће административ-
не поступке. На састанку је 
било речи и о изменама Устава 
у области правосуђа, при чему 
је Кубуровић подсетила да је 
Нацрт измена прослеђен Ве-
нецијанској комисији и да ће 
Србија поштовати мишљење 
те институције и ускладити 
Нацрт са њеним препорукама.

Министарка Зорана Михајло-
вић изјавила је да је у прет-

ходних годину дана 
изграђено 56 кило-
метара ауто-путе-
ва и обновљено 85 
километара пруга. 
Потписан је и комер-
цијални уговор за 
деоницу Коридора 
11, од Прељине до 
Пожеге, договорена 
изградња ауто-пута 
Шабац-Рума и брзе 

саобраћајнице Рума-Лозница.  
Михајловић је подсетила да ће 

ове године почети градња ста-
нова на пет локација за припа-
днике снага безбедности и да у 
августу крећу грађевински ра-
дови у три града, а месец дана 
касније у преостала два.

„Имамо припремљене локације 
у још 10 градова. Следеће године 
могли бисмо да очекујемо про-
ширење овог модела и на друге 
групе, као што су просветари или 
лекари“, рекла је Михајловић, и 
истакла да држава има довољно 
новца и сигурност у буџету, и да 
је у плану изградња 5.000 стано-
ва до 2020. године.

Министар здравља 
Златибор Лончар изја-
вио је да је Србија ис-
пунила стандарде који 
важе за савремени свет 
и да поседује модеран 

апарат за зрачење који „покрива“ 
250.000 становника. „Колико ми 
је познато, то никада није било у 
Србији“, нагласио је Лончар на от-
варању Онкологије 2 у Београду, и 
најавио да ће здравствени објекти 
бити модернизовани и у Кладову, 
Крагујевцу и Сремској Каменици. 
Такође, рекао је да за КЦ Крагујевац 
набављен акцелератор и изграђен 
бункер, док је КЦ Ниш добио ли-
неарни акцелератор, ЦТ симула-
тор и реконструкцију постојећег 
бункера. Здравствени центар Кла-
дово, такође, добио је линеарни 

акцелератор, ЦТ симулатор и бун-
кер. Министарство здравља већ је 
пустило у рад четири линеарна ак-
целератора у КЦ Ниш, КЦ Крагује-
вац и Институту за онкологију КЦС. 
Уз пуштање у рад ових шест нових 
акцелератора, Србија ће испуњава-
ти светске критеријуме.

Министарство привреде 
суфинансира 54 пројекта у 57 
локалних самоуправа, у прели-
минарном износу од 143 мили-
она динара. Новац је намењен 
за израду пројектно-техничке 
документације за инфраструк-
турне пројекте, унапређење ин-
дустријских и пословних зона, 
браунфилд локацијe и раз-
вијање саобраћајне и комунал-
не инфраструктуре. Локалне 
самоуправе ће спровести јавнe 
набавкe, а на основу  уговора 

који буду закључиле 
са најповољнијим 
понуђачем, биће 
утврђен и коначан 
износ којим ће Ми-
нистарство  суфинансирати 
пројекте. Министарство при-
вреде је прошле године суфи-
нансирало израду пројектно-
техничке документације за 48 
локалних самоуправа у вред-
ности од 107,5 милиона динара, 
од којих су три пројекта регио-
налног карактера. 

Канцеларија за 
КиМ донирала је 
две краве и два 
телета породици 
Марковић из села 
Зебинце, у Општини 
Ново Брдо, којој су 
на Ђурђевдан лопо-

ви одвели две краве из штале. 
Стоку је породици Марковић 
предао помоћник директора 
Канцеларије за КиМ, Зоран 
Бојовић, који је, том приликом, 
истакао да ће Влада Србије 
наставити да помаже српском 
народу у покрајини.

Канцеларија за КиМ органи-

зовала је посету пољопривред-
ника из јужне српске покрајине 
Пољопривредном сајму у Но-
вом Саду, у циљу унапређења 
пољопривредне производње на 
Космету. Генерални директор 
Новосадаског сајма, Слободан 
Цветковић, пожелео је добро-
дошлицу пољопривредницима 
са КиМ и изразио наду да ће им 
ова посета омогућити да нађу 
пословне партнере и упознају 
се са трендовима у пољопри-
вреди и агробизнису. Редовни 
гости Новосадског сајма су и 
ученици пољопривредних шко-
ла са КиМ.

Министарка Јадранка Јок-
симовић разговарала је са 
председавајућим Комитета за 
спољне послове  и известио-
цем Европског парламента за 
Србију, Дејвидом Мекалис-
тером, о односима Србије и 
ЕУ, активностима које се тичу 
европских интеграција, при-
ликама у региону и другим 
значајним питањима. Јоксимо-
вић се захвалила Мекалистеру 
на сарадњи и подршци коју он 
лично, али и Европски парла-
мент, пружају Србији у про-

цесу приступања и 
обавестила га да је 
Србија спремна за 
отварање пет пог-
лавља: 33 - финан-
сијске и буџетске 
одредбе, 9 - фи-
нансијске услуге, 
13 - рибарство, 18 
- статистика и 17 - 
економска и моне-
тарна унија. Јокси-
мовић и Мекалистер указали 
су на важност наставка рефор-
ми у поглављима 23 и 24. .

обележен дан полиције
ПОЛИЦИЈА

ПРАВДА

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Субвенције за приватне 
домове за старе

Састанак са делегацијом 
бундестага

косовски пољопривредници 
у новом Саду

САОБРАЋАЈ, ГРАЂЕВИНА И ИНФРАСТРУКТУРА

ЗДРАВСТВО

ПРИВРЕДА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

56 километара 
ауто-пута за годину дана

Суфинансирање 
пројеката

подршка европског парламента

Сарадња младих из Србије и Словеније

један апарат за зрачење 
на 250.000 становника

ПОЉОПРИВРЕДА

Министар Бранислав Недимовић и његов сло-
веначки колега Дејан Жидан потписали су Ме-
морандум о сарадњи младих пољопривредника 
две земље којим се предвиђа формирање радне 
групе, пилот пројекат у Србији и саветодавне 
услуге у припреми Акционог плана за рад с мла-
дим пољопривредницима у Србији. Недимовић 
је рекао да је Словенија један од узора у читавој 
ЕУ по начину на који је решила проблем финан-

сирања младих фармера. У складу са циљевима 
Меморандума о сарадњи Србије и Словеније, 
спроводиће се обуке, предавања, са-
ветовања, размена информација и 
техничких података, израда публика-
ција и докумената, стручне обуке, ста-
жирање и студијска путовања, зајед-
ничка организација конференција, 
радионица, семинара и предавања.
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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4. пријепоље
водоснабдевање за насеља
Општина Пријепоље, зах-

ваљујући финансијској помоћи ЕУ, 
решила је вишедеценијски про-
блем водоснабдевања мештана 
насеља Луке. Завршетком радова 
на примарном воду, створени су 
услови и за изградњу секундарног 
вода за насеља Непек и Томово 
насеље.

5. СмедеревСка 
паланка
уређење дечијих игралишта, 
књиге за библиотеку
У организацији Уније жена 

ОО СНС, грађанима су дељена 
васкршња јаја. Активисти МО 
Доњи град обележили су Дан 
планете, оплеменили парк новим 
садницама и уредили обалу језе-
ра, а активисти МО Центар уре-
дили су дечије игралиште у Ули-
ци Вељка Влаховића. На Светски 
дан књиге, чланице Уније жена 
МО Доњи град поклониле су 
књиге библиотеци. Заједничком 
акцијом МО Стара чаршија, Цен-
тар и Колонија, уклоњен је пре-
дизборни материјал са фасада 
и уређене су стазе и фонтана у 

парку код позоришта, као и зеле-
не површине у централној зони 
МЗ Колонија. Приватни расадник 
донирао је саднице за дечије иг-
ралиште код аутобуског стаја-
лишта.

6. пожега
Сарадња са братским 
општинама
Одржан је радни састанак 

општинског руководства са брат-
ским општинама из Шентјура, 
Мостара, Лепосавића, Жабља. За 
две године, од када је СНС фор-
мирала власт на локалном нивоу 
у Пожеги, успостављена је зна-
чајна сарадња у домену привре-
де, културе, спорта, здравства, 
школства, као и добри међуна-
ционални односи. Чланови МЗ 
Мршељи организовали су пр-
вомајску акцију чишћења путе-
ва. Општинско руководство, на 
челу са председником Миланом 
Божићем, у континуитету оби-
лази месне заједнице и одборе, 
ослушкујући предлоге грађана, 
у циљу заједничке реализације. 
На иницијативу Уније жена, 
подржан је пројекат „Цена минус 
за 3+“ за помоћ породицама са 
троје и више деце.

1. уб
ускоро отварање хотела
Уб добија хотел по европским 

стандардима, а отварање овог ве-
лелепног здања очекује се током 
јуна. Почела је изградња главне 
саобраћајнице, а планира се и при-
кључак у раскрсници улица ЈНА 
и 8. марта. Биће изграђен и водо-
вод, канализација, јавна расвета и 
телекомуникације. Одржан је први 
пролећни Убски фестић, драмски 
сусрет вртића из Колубарског и 
Мачванског округа. Нови путеви 
граде се у 30 убских села, а до краја 
године асфалт ће добити још де-
сетак села. Први овогодишњи ра-
дови започети су у Вукони, Зула-
рима и Бањанима. Почела је друга 
фаза градње парка на Вашаришту 
садњом украсног дрвећа, из-
градњом вештачког језера са мос-
том и неколико водених зидова. 
Радови на парку, који ће носити 
име нашег прослављеног фудба-
лера, Радосава Раће Петровића, 
обишао је председник Општине 
Уб, Дарко Глишић.

2. опово
волонтери чистили смеће поред пута

7. Сокобања
посета небојше Стефановића

Члан Председништва СНС, Небојша Стефановић, посетио је 
ОО СНС Сокобања и разговарао са чланством, на челу са пред-
седником ОО Владимиром Миловановићем, а одржао је и радни 
састанак са председником Општине Исидором Крстићем.

Омладина ГО СНС поделила је су-
грађанима 300 садница јабука и трешања. 
Чланови МО Моша Пијаде 1 посетили су 
породицу Филиповић и уручили им хра-
ну, одећу и средства за хигијену. Чланице 
Форума жена делиле су васкршња јаја су-
грађанима. Министар Вања Удовичић и др-
жавни секретар Дарко Станић, заједно са 
градоначелником Гораном Цветановићем, 

посетили су ОШ „Петар 
Тасић“ и уручили голове, 

кошаркашке табле, мреже 
за одбојку... Амбасадор Кореје Деђонг Ју 
посетио је Лесковац и са градоначелником 
Цветановићем разговарао о могућем отва-
рању четврте фабрике „Јуре“. Чланови Са-
вета за екологију и Омладине ГО СНС, по-
водом Дана планете, делили су суграђани-
ма платнене торбе и тако скренули пажњу 
на штетност пластичних кеса.

9. леСковац
посета амбасадора кореје

Почело је уређење централ-
не раскрснице, пешачке стазе 
до виле Михајлене и паркинга 
испред Дома здравља. Преко 
Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, обез-
беђено је суфинансирање 
за реконструкцију водовода 
у улицама Светозара Марко-
вића и Максима Горког. Чла-
нови МЗ Опово и Иниција-
тиве младих посадили су 120 
садница пауловније. Одржан 
је Овчарски дан у Сакулама. 

Акција сакупљања васкршњих 
јаја организована је у порти 
сефкеринске цркве. У акцији 
чишћења путева, стотинак 
волонтера покупило је више 
од 300 џакова смећа. Радни-
ци ЈП „Младост“ започели су 
чишћење депонија. Волонте-
ри удружења „Креатива“ и 
представници МЗ Сефкерин 
уредили су парк. Председ-
ник Општине Зоран Тасић 
организовао је пријем за 
атлетичаре „Спартака“ и 
тренера Немању Стојано-

вића. Потписан је уговор за суф-
инансирање превоза студената. 
Подељени су беби пакети и на-
граде најбољим полицајцима.

3. јагодина
дружење за чланство
ГО СНС Јагодина организује редовна 

дружења за своје чланове, а приликом 
последњег дружења са чланством је раз-
говарао члан Главног одбора СНС, Иван 
Бошњак.

8. липљан
дружење деце из 
новог Сада и липљана

На иницијативу Срђана Петковића, председника 
ОО СНС Липљан и начелника Косовског округа, до-
шло је до узајамне посете основаца из Новог Сада 
и Липљана. Деца су била смештена код својих вр-
шњака, а посетили су бројне културно-историјске 
споменике на КиМ и у Новом Саду.

10. коСјерић
нове саднице на јавним површинама

Поводом Дана 
заштите приро-
де, на иницијати-
ву председника 
Општине Жарка 
Ђокића, засађено 
је дрвеће на јав-
ним површинама.

Дарко Глишић у обиласку радова

Горан Цветановић и амбасадор 
Јужне Кореје Деђонг Ју

Небојша Стефановић на радном састанку 
са члановима ОО СНС Сокобања
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13. бајина башта 

обнова школских зграда

26. ниш
Спортски дан и 
еколошке радионице

ОШ „Рајак Павићевић“ у Бајиној Башти 
реновирана је захваљујући средствима Кан-
целарије за управљање јавним улагањима и 
Влади Србије. Замењени су подови, стола-
рија, олуци, хидроизолација, мокри чворо-

ви, фасада... Ово је наставак обимних радо-
ва, прошле године  замењена је столарија у 
школи у Рогачици и њених шест издвојених 
одељења, а овог лета следи привођење на-
мени зграде средњих школа.

11. медвеЂа
чишћење 
Сијаринске бање
Поводом обележавања Дана планете, 

активисти ОО СНС Медвеђа организова-
ли су акцију чишћења и уређења Сијарин-
ске бање.

12. лоЗница
Хумане акције

Чланови Савета за популацију и бри-
гу о деци и омладини СНС подржали су 
хуманитарни концерт за помоћ М. Т. из 
Козјака и Н. Н. из Пасковца. Прикупље-
на средства предата су родитељима ове 
деце. Поводом Светског дана здравља, 
Дом здравља „Др Миленко Марин“ ор-
ганизовао је превентивне прегледе за 
грађане удаљене МЗ Јошева, која нема 
сталног лекара и лабораторију. Активисти 
Савета за популацију и бригу о деци посе-
тили су породице Кокановић и Јеремић из 
Горњих Недељица и Јаребица, које имају 
по троје деце, и уручили им пакете.

14. кикинда
реконструкција пута и 
пешачких површина
Становници Шумица добиће дуго очекивани 

приступ канализационој мрежи. Градоначелник 
Павле Марков положио је камен-темељац за из-
градњу нове зграде за 25 избегличких породица из 
БиХ и Хрватске. Завршава се реконструкција пута 
Руско Село - Нови Козарци. Министарство држав-
не управе и локалне самоуправе одобрило је шест 
милиона за реконструкцију пешачких површина у 
Светосавској улици. На свечаности у Градској кући, 
родитељима деце рођене од октобра до фебруара 
подељено је 180 пакета са беби опремом и мулти-
функционалном столицом.

15. рума
расвета на 
румској петљи
Завршава се постављање јавне 

расвете у индустријској зони Румска 
петља, а радове је обишао председник 
Општине Рума, Слађан Манчић.

Звездан Миловановић, Александар Фар-
каш, Дарко Булатовић, Милош Банђур и 
Александар Ждрале учествовали су акцији 
поводом обележавања Дана планете, у пар-
ку код главне железничке станице, коју је 
организовао ОО СНС Палилула. Миловано-
вић, Булатовић и Фаркаш дружили су се са 
активистима СНС на спортском дану, у ор-
ганизацији ОО СНС Нишка Бања. Унија мла-
дих и Савет за заштиту животне средине ГО 
СНС Ниш организовали су еколошку радио-
ницу прављења корпица од старог папира. 
Активисти су, поводом Васкрса, организова-
ли штанд и делили фарбана јаја грађанима 
који су могли да разговарају са носиоцима 
извршне власти и својим представницима у 
СГ и скупштинама градских општина. На не-
колико десетина локација у Нишу и околи-
ни, чланови месних одбора СНС чистили су 
и уређивали зелене површине.

32. пожаревац
нова радна места

Реализована је прва велика директна 
страна инвестиција у виду отварања ри-
тејл парка „Стоп шоп“, аустријске ком-
паније „Имофинанс“, и отварања 300 
радних места. Инвеститор из Аустрије 
најавио је и изградњу нових 3.000 ква-
драта пословног простора. Градоначел-
ник Бане Спасовић истакао је да се от-
вара и погон компаније „Рингелсан“, са 
још 1.000 нових радних места.

16. Сечањ
Смотра рецитатора
Обележен је помен поводом 

годишњице смрти председника 
Општине Сечањ, Предрага Ми-
лошевића Карасија. Одржана је 
покрајинска смотра рецитатора, у 
организацији Савеза уметничког 
стваралаштва аматера Војводине 
и Образовног културног центра 
Сечањ.

17. велико 
градиште
подела васкршњих јаја
Активисти ОО обезбедили су 

васкршња јаја за социјално нају-
гроженије породице и породице 
са више деце, а са грађанима, том 
приликом, разговарао је повере-
ник ОО Владимир Штрбац.

18. Зајечар
видео надзор за бољу 
безбедност грађана
Министар и члан Председни-

штва СНС, Небојша Стефановић, 
разговарао је са градоначелником 
Бошком Ничићем и члановима 

ГО СНС Зајечар о инвестицијама, 
новим радним местима, замени 
водоводних цеви, реконструкцији 
школа и путне инфраструктуре. 
Стефановић је у Полицијској упра-
ви, у оквиру пројекта умрежавања 
видео надзора, пустио у рад сис-
тем са 22 камере.

19. ада мол
поклони за празник
Поводом православног Васкрса, 

активисти ОО СНС Ада организо-
вали су штанд у Молу и грађанима 
делили фарбана јаја и слаткише.

20. чока
радна акција
Чланови ОО СНС Чока органи-

зовали су радну акцију и уредили 
центар насељеног места Санад.

21. врњачка бања
100 милиона за путеве 
у години јубилеја
У години када Врњачка Бања 

слави 150 година организованог 
бављења туризмом, Општина, у 
сарадњи са министарствима и Пу-

тевима Србије, уложиће 100 мили-
она динара у путну инфраструкту-
ру. Асфалтиране су улице Бановић 
Страхиње и Крушевачка, а плани-
ра се реконструкција шеталишта, 
Променаде и улица у центру, при-
градским и сеоским насељима.

22. пирот
чишћење излетишта
Координатор Савета за при-

родне ресурсе, заштиту животне 
средине и одрживи развој СНС 
Пирот, Марјан Минчић, органи-
зовао је акцију чишћења изле-
тишта. Активисти СНС поставили 
су табле на излетничким местима 
и апеловали на грађане да смеће 
одложе у контејнере, очистили су 
простор и покупили неколико џа-
кова смећа.

23. жабаљ
акције уређења
Активисти МО Жабаљ 1 и 2 

уредили су плажу Јегричку, укло-
нили смеће, покосили растиње и 
припремили терен за постављање 
сунцобрана. У центру села поку-
пили су смеће и уклонили осуше-

не гране и уредили кружни ток на 
путу Нови Сад - Зрењанин. Чла-
нови МО Госпођинци очистили су 
локацију Авионско крило и уреди-
ли простор око Јегричке реке.

24. лапово
реконструкција трга краља 
александра
Чланови ОО СНС Лапово ор-

ганизовали су генерално сређи-
вање канцеларије ОО, а заједно 
са повереником Мирелом Раден-
ковић и председником Општине 
Бобаном Миличићем, разговарали 
са грађанима и делили „СНС Ин-
форматор“. Министарство држав-
не управе и локалне самоуправе 
доделило је Општини средства за 
реконструкцију Трга краља Алек-
сандра Првог у центру Лапова.

25. врбаС
Санација водовода
Покрајински секретаријат за 

пољопривреду, водопривреду и 
шумарство доделио је Општини 
средства за санацију чворишта 
на делу водоводне мреже. Сва-
ког првог понедељка у месецу, 

Савет Прве МЗ организује „отво-
рена врата“ за грађане. Општи-
на, све институције и установе 
потписале су Протокол о међу-
секторској сарадњи на превен-
цији и заштити деце од насиља, 
злостављања и занемаривања. 
ТО представила се на Међуна-
родном сајму туризма и активног 
одмора у Нишу. Финансијску 
подршку Владе АПВ добиле су 
школа у Бачком Добром Пољу 
за прикључење на гасну мрежу 
и Средња стручна школа за са-
нацију крова на фискултурној 
сали. Захваљујући Управи за ка-
питална улагања АПВ, Дом здра-
вља добио је нови гинеколошки 
сто и апарат за контролу вида. 
Влада АПВ обезбедила је сред-
ства за постављање двојезичних 
табли на улазима у Змајево, на 
школи „Јован Јовановић Змај“ и 
МЗ Змајево. Гости Врбаса били су 
ученици виших разреда Окруж-
не основне школе из мађарске 
Гедре, града са којим Врбас има 
Споразум о братимљењу. Опш-
тини је припало додатних 22.000 
евра за стамбено збрињавање 
још две избегличке породице. У 
сусрет Дану планете, одржана 
је акција „Уз мало твоје воље, 
природи ће бити боље“. У Влади 
АПВ потписан је уговор о регре-
сирању превоза студената.

27. алекСинац
пакети за седмочлану 
породицу
Поред традиционалне поделе 

васкршњих јаја у центру града, 
активисти ОО СНС Алексинац, 
заједно са народним послаником 
Далибором Радичевићем, посе-
тили су седмочлану породицу 
Здравковић и малишанима уру-
чили пакете са храном и слатки-
шима.

28. димитровград
борба за већу запосленост
Председник Општине Дими-

тровград, Владица Димитров, и 
представник организације „Хелп“, 
Бане Станојковић, потписали су 
уговор о сарадњи на пројекту 
смањења сиромаштва кроз мо-
гућности запошљавања у циљу 
приступања Србије ЕУ. Одржана 
је трећа Међународна олимпија-
да за особе трећег доба. Пово-
дом Васкрса, СТЦ „Цариброд“ 

организовао је 12. манифестацију 
„Великденска перашка“. Делега-
ција Одбора за европска питања 
и контролу европских фондова 
Народне скупштине Бугарске, бо-
равила је у тродневној посети Ср-
бији, коју је завршила у Димитров-
граду. Мења се водоводна мрежа 
у делу Улице Сутјеска и припрема 
изградња прихватилишта за псе и 
мачке. У Дому здравља отворена 
је Роса школа родитељства.

30. ваљево
посета Зоране михајловић
Најпознатији ваљевски парк 

Пећина добија ново, улепшано 
лице, а градоначелник др Слобо-
дан Гвозденовић обишао је радо-
ве на асфалтирању стаза. Одржан 

је међународни шаховски турнир 
„Тришин меморијал“, као и На-
ционална изложба паса свих раса 
и Изложба гонича, коју је Град 
ове године први пут помогao. На 
Дивчибарама су у јеку радови на 
комуналној инфраструктури. За-
вршава се асфалтирање тротоара 
у Ваљевској улици и постављање 
уличног осветљења, а започетa је 
изградња канализације. Поводом 
реализације пројекта „Партнер-
ство одрживог развоја јединица 

локалне самоуправе“, коју спро-
воде Ваљево и немачки Фафен-
хофен, делегација Ваљева бора-
вила је у овом немачком граду. 
Министарка Зорана Михајловић 
разговарала је са представници-
ма Града и општина Колубарског 
округа, а затим је обишла и брану 
„Стубо-Ровни“.

31. рача
обнова три моста
У МЗ Мало Крчмаре обновље-

на је здравствена амбуланта, а у 
Трсци је почела реконструкција 
издвојеног одељења ОШ „Ка-
рађорђе“. У засеоку Вишевчић 
реконструисан је општински пут, 
а започела је и обнова мостова у 
Доњој Рачи, Сепцима и Вишевцу.

33. шид
радне акције
Председник Општине Предраг 

Вуковић сваког понедељка орга-
низује разговаре са грађанима. У 
сарадњи са хуманитарном орга-
низацијом „Хелп“, Општина пружа 
подршку запошљавању и само-
запошљавању угроженог станов-
ништва. Покрајински секретар Не-
над Грбић посетио је Шид и разго-
варао са представницима локалне 
самоуправе. Обележена је 73. го-
дишњица пробоја Сремског фрон-
та. ИМ „Срем Шид у стечају“ до-
био је новог власника. Завршена је 
прва фаза градње Стазе здравља 
на излетишту Липовача. Чланови 
МО Јамена и МО Батровци уреди-
ли су центар села, а активисти МО 
1 уклонили су графите. Чланови 
МО 2 посадили су ветрозаштит-
ни појас око игралишта у Бељња-
чи, а чланови МО Сот уклонили 
су дотрајали мобилијар и спре-
мили игралиште за постављање 
нових справа. Чланови МО 2, 4 
и 5 офарбали су ограду око ОШ 
„Сремски фронт“. Чланови МО 
Бикић До помогли су санацију ћу-
прије у Чапајевој улици, чланови 
МО Моловин косили су траву, а 
МО Привина Глава поправили де-
чије игралиште и уредили центар 
села. Напредњаци у Вишњићеву 
уредили су обалу Босута, а у Ку-
кујевцу центар места.

34. бачки 
петровац
рехабилитација школе и пута
Бачки Петровац посетили су 

председник Владе АПВ Игор 
Мировић и директор Управе за 
капитална улагања Недељко Ко-
вачевић и, заједно са председни-
ком Општине Срђаном Симићем, 
обишли су адаптирану ОШ „Јан 

29. аранЂеловац
изложба војске Србије
Досадашњи председник Општине Бојан Радовић изабран је да и 

наредне четири године обавља ту функцију. Поводом Дана Војске 
Србије, у парку Буковичке бање одржана је изложба наоружања и 
војне опреме изван војних објеката. Амбасадор САД Кајл Скот по-
сетио је Аранђеловац и са челницима локалне самоуправе разгова-
рао о економској сарадњи. Општина је од Министарства државне 
управе и локалне самоуправе добила средства за доградњу вртића 
„Дуга“. Комисија за родну равноправност организовала је предста-
ву на тему превенције вршњачког насиља.

Павле Марков обилази радове

Дарко Булатовић на дружењу 
са активистима СНС

Бане Спасовић најављује нова радна места
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36. крушевац

Активисти ГО СНС Крушевац традицио-
нално су суграђанима делили васкршња јаја, 
организовали дружење чланова и симпати-
зера, и подржали такмичење у разбијању 
јаја, од чега је новац усмерен у хуманитар-
не сврхе. Напредњаци су обишли и Дечије 
одељење болнице, Дом за незбринуту децу 
„Јефимија“ и Геронтолошки центар, и пок-
лонили фарбана јаја. Компанија „Хенкел 
Србија“ отворила је у нову фабрику која ће 
запослити 50 радника, а отварању су при-

суствовали премијерка Ана Брнабић, амба-
садор Немачке Аксел Дитман, руководство 
Града и менаџмент компаније. Крушевац је 
посетио министар Ненад Поповић и разго-
варао са градоначелницом Јасмином Палу-
ровић о технолошком развоју, а обишао је и 
винарску кућу „Рубин“. Васпитнo-поправни 
дом добио је донацију од Владе Јапана, у 
циљу подршке унапређењу социјалне заш-
тите у Србији, а тим поводом ВПД посетио је 
амбасадор Ђунићи Марујама.

35. лебане
нови центар 
за хемодијализу

Пуштен је у 
рад Центар за 
хемодијализу 
при Дому здра-
вља, и пацијен-
ти са терито-
рије општина 
Лебане, Бојник 
и Медвеђа неће 
више морати да 
путују у Леско-
вац. Државни 

секретар Бојан Стевић разговарао је са 
представницима локалне самоуправе о 
идејама за побољшање животног стан-
дарда. JКП и МЗ Лебане улепшавају град 
новим садницама цвећа.

49. љубовија

енергетска санација 
зграде општине
Почели су радови на енергетској санацији зграде општин-

ске управе Љубовија. Једанаесту годину за редом, Туристич-
ка организација организовала је Гастро фестивал. Почели су 
радови на регулацији Медаљског потока и реконструкцији 
приступних путева у селу Црнча.

Чајак“ и радове на рехабилитацији 
пута Бачки Петровац - Кулпин. 
Покрајински секретаријат за науку 
и технолошки развој обезбедио је 
лекове за пчеле члановима Удру-
жења пчелара. Чланови МО Маг-
лић уредили су дечије игралиште, 
а чланови МО Бачки Петровац 
очистили и покосили игралиште 
у центру.

37. ћићевац
дружење поводом празника
Чланови ОО СНС Ћићевац 

обележили су Васкрс свечано у 
друштву чланова и симпатизера. У 
просторијама одбора постављена 
је изложба наивног сликара Зо-
рана Анђелковића, уметник Горан 
Ћеличанин осликавао је портре-
те и карикатуре наших најмлађих 
гостију, а на штанду је организо-
вана подела и куцање јајима.

38. голубац
Заштита од поплава
Активисти ОО СНС Голубац 

учествовали су у показној вежби 
постављања панелне заштите у 
одбрани од поплава. По процени 
Србијавода, одржан је заједнички 
састанак општинских руководста-
ва Голупца и Великог Градишта 

и договорене су смернице у слу-
чају опасности од плављења. Ми-
нистар Бранко Ружић обишао је 
радове на школи у Кривачи, која 
се гради средствима добијеним у 
наградној игри „Узми рачун и по-
беди“.

40. нови паЗар
постављање крста на храм
Постављен је крст на централ-

ну куполу храма Светог Саве у 
Мишчићима, родном месту Светог 
Саве. ТО Новог Пазара организо-
вала је манифестацију „Пазар на 
дар“, у циљу промоције ручних 
радова, сувенира и домаће ради-
ности. У селу Педеље реконструи-
сан је мост преко Трнавице.

41. трСтеник
Завршетак четвртог базена
Поводом првомајских празника, 

чланови ОО СНС Трстеник орга-
низовали су дружење на плажи. 
Општина финансира завршетак 
четвртог базена, који ће употпу-
нити комплекс Спортског центра. 
Традиционално, поводом васкр-
шњих празника, суграђанима смо 
поделили фарбана јаја на пијаци. 
Канцеларија за управљање јав-
ним улагањима финансира рекон-

струкцију три основне 
школе. Омладина ОО 
СНС обележила је Дан 
планете, сакупљајући 
отпад по плажи на За-
падној Морави. Чла-
нови ОО првомајске 
празнике провели у 
дружењу на обали ове 
реке.

42. тител
обнова рукометног 
терена

Делегација Вла-
де АПВ, на челу са 
п о т п р е д с е д н и к о м 
Ђорђем Милићевићем, 
посетила је Тител и 

обишла обновљени рукометни те-
рен и почетак изградње канализа-
ционе мреже у Шајкашу. Обилас-
ку су присуствовали покрајински 
секретари Владимир Батез и Вук 
Радојевић, као и директор Управе 
за капитална улагања Недељко 
Ковачевић.

44. варварин
дружење са суграђанима
Активисти ОО СНС дружили 

су се са суграђанима и даривали 
им васкршња јаја, а акцији су при-
суствовали председник Општине 
Војкан Павић и заменица председ-
ника Виолета Чолаковић.

45. жабари
помоћ за избегле и расељене
У оквиру пројекта „Интегриса-

на подршка за расељена и избегла 
лица у БиХ, Црној Гори и Србији“, 
Општину Жабари посетила је де-
легација Канцеларије за избегли-
це и миграције Владе САД-а, Кан-
целарије ЦРС-а у Србији и НВО 
„Божур“. На састанку са председ-
ником Општине Јованом Лукићем, 
Општина је одлично оцењена по 
питању провођења пројеката за 
избегла и расељена лица. 

46. Зрењанин
акције младих напредњака
Поводом Дана планете, чла-

нови Уније младих ГО СНС орга-
низовали су акцију „Рециклирај 
флашу, узми садницу“, еколошку 
трибину „Мисли глобално, делуј 
локално“ и посету језеру Чепел 
са едукативним предавањем. 
Организоване су и радионице за 
најмлађе суграђане поводом Ус-
крса по Јулијанском и Грегоријан-
ском календару.

47. владичин 
Хан
мазараћ добиo нову 
водоводну мрежу
У селу Мазараћ пуштена је у 

рад нова водоводна мрежа, зах-
ваљујући средствима Министар-
ства привреде и Општине, а свеча-
ности су присуствовали чланови 
општинског руководства, на челу 
са председником Гораном Младе-
новићем. 

48. бор
реконструкција зграде 
за нови вртић
На конститутивној седници СО 

Бор верификовани су мандати 35 
одборника, а коалиција око СНС 
освојила је 24 мандата. Одбор-
ници су за председника Општине 
изабрали Александра Миликића. 

43. вршац
донација за 
Специјалну 
болницу

Активисти МО Влајковац 
уредили су приобаље канала 
Дунав-Тиса-Дунав. Активисти 
2. МО делили су „СНС Ин-
форматор“ и васкршња јаја, а 
активисти 5. МО уредили су 
дворишта у оквиру објекта 
који користе месне заједнице 
Други октобар и Жива Јова-
новић. Активисти 1. MO очис-
тили су пролазе у Дрварској и 
Првомајској улици од траве и 
отпада. Активисти 5. МО пок-
лонили су пуно комби возило 
летње гардеробе и обуће за 
пацијенте Специјалне болни-
це за психијатријске болести. 
Активисти 4. МО уручили су 
кревет и фотељу самохраној 
мајци, које је донирао један 
члан. Аустријска компанија 
„Имофинанс“ отворила је 
први ритејл „Стоп шоп“. Гра-
доначелница Драгана Митро-
вић уручила је сигурносна ау-
то-седишта родитељима деце 
рођене у 2018. години.

39. крупањ
посета дому за старе
Чланице Уније жена ОО СНС посетиле 

су Дом за стара лица и поклониле цвеће за 
уређење дворишта.

ОО СНС подржао је акцију до-
бровољног давања крви, у са-
радњи са Одељењем за трансфу-
зију. На конкурсу Министарства 
државне управе и локалне само-
управе, Општина је добила девет 
милиона динара за реконструк-
цију зграде за нови вртић. Почела 
је замена постојеће расвете ЛЕД 
расветом.

50. кучево
почело асфалтирање
У току је проширење пута Мус-

тапић - Манастирица и асфалти-
рање у свим насељеним местима. 
Пуштена је у рад нова водоводна 
мрежа у улицама Жике Поповића 
и Ослобођења. Одржан је ок-
ругли сто о изменама и допунама 
Закона о националним саветима 
националних мањина. У настав-
ку акције „Средимо игралишта“, 
реновирана су игралишта у Ту-

рији. Дом здравља организовао је 
четврту акцију бесплатних прегле-
да. Председник Општине, Новица 
Јаношевић, пустио је у саобраћај 
седам километара пута Кучево - 
Жагубица. У оквиру Иницијативе 
за инклузију, одржан је семинар о 
рециклажи.

52. кањижа
дружење за васкрс
Чланови ОО СНС Кањижа дру-

жили су се са суграђанима пово-
дом Васкрса, уз честитке и симбо-
личне поклоне.

54. нови 
кнежевац
помоћ за лечење суграђанке
У акцији „Војни лекар на селу“, 

прегледани су житељи Подло-
кања. Уговорено је уређење атар-
ских путева, асфалтирање Улице 
краља Петра Првог у Српском Кр-
стуру и Улице братства јединства 
у Банатском Аранђелову. У скла-
ду са обећањем, биће настављено 
партерно уређење центра Ђале, 
а Управа за капитална улагања 
АПВ одобрила је средства за на-
ставак реконструкције водовода 
у Новом Кнежевцу. Председник 

Општине Радован Уверић, на-
родни посланик Радован Јанчић и 
локална самоуправа подржали су 
акцију за прикупљање средстава 
за лечење Драгане Станимиров 
из Ђале. Председник Уверић уру-
чио је две нове косачице за ЈКП 
„7. октобар“.

55. нова варош
ускоро аква парк
На доњем платоу Трга војводе 

Петра Бојовића гради се велико 
дечије игралиште. Министарство 
трговине, туризма и телекомуни-

кација и Општина финансираће 
изградњу аква парка на Златар-
ском језеру, чије отварање је пла-
нирано пре почетка летње сезоне. 
Локална самоуправа финансира 
и модернизацију рада општинске 
управе и набавку ИТ опреме.

56. нова црња
нови пројекти
Чланови МО Нова Црња, у са-

радњи са Општином, организо-
вали су обележавање Васкрса за 
припаднике католичке вероис-
повести. Представнице локалне 
самоуправе присуствовале су у 

Зрењанину презентацији пројекта 
ажурирања адресног регистра, 
као и програму ЕУ подршке локал-
ним самоуправама на пројектима 
заштите животне средине. Пред-
ставници Општине посетили су 
Међународни сајам иноватора у 
Бањалуци.

57. трговиште
шпорет за суграђанку
Активисти ОО СНС из личних 

средстава набавили су шпорет 
на дрва за суграђанку Станојку 
Стојановић из Радовнице, којој је 
био преко потребан.

58. љиг
акције чишћења и уређења
На састанку ОО СНС Љиг раз-

говарало се о будућим активнос-
тима. У МЗ Славковица очишћен 
је простор око Дома културе, 
чија санација убрзо почиње. У 
МЗ Бошњановић, Цветановац, 
Јајчић и Бранчић санирани су пу-
теви и очишћени канали. Делили 
смо „СНС Информатор“ суграђа-
нима.

59. чачак
инвеститор из немачке
Поводом Васкрса, активи-

сти ГО СНС разговарали су 
са грађанима и делили фарба-
на јаја. На седници Градског већа 
представљен је Нацрт елабората 
о оправданости бесплатног ус-
тупања градског грађевинског 
земљишта немачкој фирми „Фор-
верк“ за изградњу фабрике у ин-
дустријској зони Прељина, која се 
обавезује да ће запослити 1.000 
радника.

60. инЂија
реконструкција пута 
банстол-Сремски карловци
Почела је потпуна рекон-

струкција пута Банстол-Срем-
ски Карловци, вредност инвес-
тиције је непуних 240 милиона 
динара, а заједно је финансирају 
покрајинска и републичка вла-
да. Том приликом, градилиште 
су посетили председник Владе 
АПВ Игор Мировић, државни се-
кретар Имре Кем, в.д. директора 
„Путева Србије“ Зоран Дробњак 
и председник Општине Влади-
мир Гак.

53. књажевац
Састанак са члановима 
месних одбора

Организовали смо састанак на 
којем је било више од 200 чланова 
и нестраначких личности. Пред-
седник ОО, Милан Ђокић, прису-

тне је упознао са новим одборима 
за пољопривреду, просвету и ом-
ладину и спорт, уведеним дежур-
ствима и страначким радом.

51. краљево
помоћ за 
породицу Симић

Чланови Омладине ГО 
СНС Краљево разговарали 
су са суграђанима и делили 
„СНС Информатор“. Милица 
и Миљана Симић из Жиче, 
после породичне трагедије и 
живота у тешким условима, 
захваљујући хуманим људи-
ма, васкршње празнике доче-
кале су у новој, опремљеној 
кући. У акцији помоћи учест-
вовала су бројна предузећа и 
појединци, а допинос из лич-
них средстава дали су и чла-
нови Савета за популацију, 
бригу о деци и породици и 
социјална питања ОО.

Премијерка Ана Брнабић на 
свечаном отварању нове фабрике 

компаније „Хенкел“

Манифестација на централном градском тргу у Љубовији
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асмина Палуровић 
је прва жена у исто-
рији Крушевца која је 
дошла на позицију гра-
доначелника. Према 

њеним речима, био је велики 
изазов упустити се у борбу 
за бољи и лепши Крушевац, 
али с обзиром на резултате 
њених претходника, пре све-
га, бившег градоначелника 
Братислава Гашића и, нажа-
лост, преминулог Драгог Нес-
торовића, који су трасирали 
пут, њена мисија је сада да 
следи започете активности и 
омогући да се остварују нове 
идеје, пројекти и планови.

- Као прва жена градоначел-
ник у историји нашег царског 
града, осим поноса, имам и 
велику одговорност, јер же-
лим да покажем да жене и у 
политици имају потенцијал, 
способност и знање. Искуство 
које сам стекла као председ-
ник Скупштине Града и заме-
ник градоначелника од дра-
гоцене ми је помоћи за оба-
вљање садашње функције, као 
и тим сарадника, одговорних, 
вредних и поштених људи, 
чланова СНС - објашњава Ја-
смина Палуровић.

који су вам били први за-
даци као градоначелни-
ци?
- Као што сам већ рекла, 

мој пут је наставак започетог. 
Приватно се бавим трчањем 
полумаратона и сматрам да је 
развој Крушевца, такође, бит-
ка на дуге стазе, где треба 
чувати снагу до краја трке. За 
постизање циља треба бити 
добро припремљен, издр-
жљив, тактичан и стрпљив. 
Тако је и у политици, и у свакој 
професији, животу и раду. На 
дужност градоначелнице сту-
пила сам крајем прошле го-
дине и наследила солвентан 
буџет без банкарских кредита. 
Прошла година остала је упа-
мћена и по значајном степену 
остварења инвестиција, у по-
ређењу са планом. Поред оних 
финансираних из буџета Гра-
да, имали смо и велики број 
реализованих уз помоћ ресор-

них министарстава, са којима 
имамо изванредну сарадњу. 
Сарадња између локалне са-
моуправе и Владе никада није 
била боља и сваким даном се 
унапређује.

у последње време много 
се радило на довођењу 
инвеститора и отварању 
нових радних места...
- Инвестициону активност 

2017. године, коју настављамо 
и ове године, обележили су ра-
дови на изградњи пословних 
капацитета домаћих и страних 
привредних субјеката „Кром-
берг и Шуберт“, „Лидл“, „Хен-
кел“ и „Купер тајер“, као и 
изградњи фабрике за пре-

чишћавање отпадних вода и 
аеродрома „Росуље“. „Кром-
берг и Шуберт“ планира за-
послење 2.500 радника у 
првој фази и око 1.500 у дру-
гој, „Лидл“ 50, „Непи“ око 300, 
а „Хенкел“ је позиционирао 
Крушевац као стратешку ло-
кацију за ширење у региону 
и Европи, „Купер Тајер“ наја-
вио је нова улагања... Поста-
вљен је камен темељац за прву 
биоенергану у Србији, реше-
ни су статуси два велика пре-
дузећа, „Фам“ и „Трајал“ путем 
УППР, купљен је „14. октобар“...

колико има нових инвес-
тиција и радних места?
- У евиденцији о посло-

вању имамо више од 5.000 
привредних субјеката. Раз-
вијен је предузетнички дух и 
додатно га стимулишемо про-
грамима запошљавања које 
финансирамо, подстицајима у 
развоју пољопривреде и при-
ватног бизниса и олакшица-
ма за почетнике у послу. Мо-
дерна градска управа, брзи-
ном и квалитетом рада, такође 
доприноси бољем раду при-
вредних субјеката, јавних пре-
дузећа и грађана.

докле се стигло са из-
градњом аеродрома „ро-
суље“, која је покренута 
средином 2017. године? 
шта крушевац добија 
овим пројектом?
- Пројекат аеродрома „Ро-

суље“ Владе Србије прогласила 
је пројектом од јавног интере-
са и, у складу са тим, извршена 
експропријација земљишта. 
Прошле године изведени су 
земљани радови и изграђена 
је приступна саобраћајни-
ца, што је финансирао Град 
са приближно 100 милиона 
динара. Изградњом аеродро-
ма, Крушевац ће добити још 
једну позитивну референцу за 
привлачење инвеститора, али 
ће бити створени и услови за 
спортско летење, једриличар-
ство, падобранство. Простор-
ним планом Републике Србије 
до 2020. године, ова локација 

јаСмина 
палуровић, 
градоначелница 
крушевца

Све више инвеСтитора 
долаЗи у наш град

реформе су промениле живот грађана

интервју

Конститутивну се-
дницу Скупшти-
не Града Београ-

да обележио је скандал 
када је одборник из 
редова опозиције, Дра-
ган Ђилас, применио 
огољену физичку силу 
и буквално одгурнуо 
са говорнице Алек-
сандра Мирковића, 
шефа Одборничке 
групе СНС. Мирковић 
за „СНС Информатор“ 
каже да бахатост коју је 
бивши градоначелник 
показао на конститу-
тивној седници намеће 
питање како би се по-
нашао према грађани-
ма да је на власти.

- Покушајем да ме 
физички спречи да се 
обратим одборницима, 
Ђилас је показао своју 
немоћ, осионост и без-
образлук, понизио је 
све колеге одборнике, 
али пре свега Београђа-
не. Скупштинска сала је место 
где сви ми представљамо Бео-
грађане и боримо се за њихове 
интересе, аргументима и дели-
ма, не физичким насртањем на 
неистомишљенике. 

да ли сте икада помислили 
да ћете доћи у ситуацију 
да вас неки одборник од-
гурне са говорнице?
- Искрено, нисам могао да 

верујем, али имајући у виду ка-
кав је однос тајкун Ђилас имао 
према Београду и Београђани-
ма, можда та арогантност не 
треба да ме чуди. Подсетићу 
вас само на дуг од 1,2 милијар-
де евра, пропале и преплаћене 
подземне контејнере, опљач-
кана градска предузећа, а 
можда најбољи пример ње-
гове обести јесте Пионирски 
град, који је одузео од деце 
како би направио ријалити и 
зарадио милионе.

ви сте председник одбор-
ничке групе „александар 
вучић – Зато што волимо 
београд“. какви су плано-
ви за рад у градском пар-
ламенту?

- Радићемо марљиво, биће-
мо увек доступни нашим 
грађанима за сва питања и 
сугестије, као и до сада, пра-
тићемо политику председника 
Александра Вучића и Владе РС 
и инсистираћемо на настав-
ку равномерног развоја свих 
београдских општина, јер за 
СНС нема поделе на грађане 
првог и другог реда. Оно што 
је сигурно, оправдаћемо пове-
рење и велику подршку коју су 
нам грађани дали на изборима 
4. марта.

како оцењујете све што је 
урађено у београду откако 
је Српска напредна стран-
ка преузела одговорност 
за управљање градом?
- Најважнија оцена је она 

коју дају грађани на избори-
ма, а 64 мандата (апсолутна 
већина) у овом сазиву по-
тврда је да смо у претходном 
периоду добро радили свој 
посао. Постигли смо велике 
резултате и покренули мно-
ге капиталне пројекте, по-
пут Београда на води, и то 
без додатних задуживања. 
Највећи успех је консолида-

ција јавних финан-
сија, преполовљен 
дуг од 1,2 милијарде 
евра, али и то што је 
градска каса у плу-
су. Београд је постао 
велико градилиште 
са преко 1.000 јавних 
градилишта, неза-
посленост је смањена 
за 20.000, град врви 
од туриста и постаје 
светска метропола. Уз 
све то, улагали смо у 
инфраструктуру, из-
градњу водоводне и 
канализационе мреже, 
отварали смо паркове, 
школе, вртиће, домо-
ве здравља, рекон-
струисали смо главне 
саобраћајнице, попут 
Славије и Рузвелтове, 
уређивали пешачке 
зоне, реконструиса-
ли јавне гараже и по-
већавали број паркинг 
места, улагали у јавни 
превоз и трудили се 

да на сваки начин олакшамо 
и побољшамо живот у Београ-
ду. Зато што волимо Београд, 
уверен сам да ћемо наста-
вити још брже да развијамо 
наш град.

шта сматрате да је потреб-
но да се уради у београду 
у наредном периоду?
- Себи смо одредили као 

циљ изградњу метроа. Та идеја 
постоји годинама, али смо сада 
најближи њеној реализацији 
и у плану је да изградња прве 
линије почне већ 2020. го-
дине. Урађен је Саобраћајни 
мастер план Београда и ус-
војен прошле године, а студија 
изводљивости за прву линију 
биће завршена до краја ове го-
дине. Наставићемо да улажемо 
у инфраструктуру и изградњу 
водоводне и канализационе 
мреже у свакој београдској 
општини, са посебним акцен-
том на приградске општине, јер 
је недопустиво да у 21. веку у 
Београду људи немају основне 
услове за живот, што је бивши 
градоначелник Ђилас потпуно 
занемаривао.

ЂилаС ме је гурнуо Са 
говорнице и покаЗао 

колико је оСион
алекСандар мирковић, 
шеф одборничке групе СнС 
у Скупштини града београда

је предвиђена као летелиште 
које се може укључити у мре-
жу регионалне понуде. Ком-
паније које већ послују у граду 
могу да га користити за превоз 
робе и путника, може се корис-
тити за активности пољопри-
вредне авијације, за случај 
ванредних интервенција или 
као школски центар.

шта је још уређено од 
важних пројеката и шта је 
све у плану?
- Градимо постројење за 

пречишћавање отпадних 
вода, чија је процењена вред-
ност, са пратећом канализа-
цијом и колекторима, чак 25 
милиона евра. Замењујемо 
јавну расвету ЛЕД расветом пу-
тем приватно-јавног партнер-
ства. Израђује се Студија 
изводљивости за изградњу 
регионалне депоније, улаже-
мо у енергетску ефикасност ус-
танова и школа, први смо град 
у Србији који је урадио План 
одрживе урбане мобилности - 
У плану је повезивање са ауто-
путем, односно изградња Мо-
равског коридора. Равномерни 
развој града и села, изградња 
саобраћајне, комуналне и ос-
тале инфраструктуре, проши-
рење водоводне мреже, из-
градња регионалне депоније и 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода, енергетска 
санација јавних и других обје-
ката... Наш најважнији циљ 
су велике и значајне инвес-
тиције и изграђеност инфра-
структуре, али и могућности за 
квалитетно бављење спортом, 
уживање у култури и леп, чист 
и уређен град, на чему смо, та-
кође, много урадили (уређење 
парка Багдала, Пионирског 
парка, у плану је Археолош-
ки). Такође, уз помоћ Републи-
ке, заокружили смо изградњу 
високо стандардних спортских 
комплекса. Наша визија је Кру-
шевац као град прогреса, отво-
рености, богате историје, кул-
турног и друштвеног напретка 
и место у коме ће инвеститори 
наћи доброг партнера за оства-
ривање својих циљева, на обо-
страно задовољство.

шта је све промењено у 
крушевцу откако је СнС 
преузела одговорност за 
управљање градом?

- Укратко да подсетим, за-
течено стање 2012. године 
карактерисали су кредитна 
задуженост, запостављена 
села, недостатак земљишта 
у власништву Града, нереше-
ни имовинско-правни одно-
си, енергетски неефикасне 
школе са небезбедним при-
лазима, лоше стање домова 
културе и спортских објеката 
по селима, застарела опрема 
у болници и амбулантама, 
девастирана привреда и као 
круна свега - елементарне 

непогоде за чије санирање 
смо утрошили чак 163 мили-
она динара! Није занемарљи-
ва ни цифра за судске пре-
суде које су нам доспеле на 
наплату, а „резултат“ су рада 
претходне валсти. СНС је од 
2012. године направила ко-
ренит заокрет и започете ре-
форме круцијално су проме-
ниле живот грађана. Изашли 
смо из дефицита, консолидо-
вали буџет, санирали безма-
ло све побројане проблеме, 
али и унапредили стање у 
свим областима, у некима 
чак до непрепознатљивости! 
Време је тешко и сада нам 
је приоритетан задатак по-

дизање стандарда грађана, 
како бисмо достигли циљ да 
Крушевац буде атрактиван 
за живот грађана, привла-
чан за инвеститоре и место 
у које се млади враћају и ос-
нивају породице. И све ове 
промене грађани Крушевца 
умели су да препознају, ис-
казујући то кроз давање по-
верења на изборима најјачој 
и најодговорнијој странци, 
предвођеној бескомпромис-
ним борцем за бољу, јачу, 
угледну, европску Србију, 
Александром Вучићем. По-
носна сам што сам градона-
челник Крушевца и грађанин 
Србије.

Ј

крушевац београд



СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Општински одбор СНС 
Топола одржао је Из-

борну скупштину, а за пред-
седника ОО, на јавном гла-
сању 39 присутних делегата, 
изабран је Игор Петровић. 
Поред делегата и члано-
ва Странке, представника 

медија и гостију из коали-
ционих странака, Изборној 
скупштини присуствовали 
су високи функционери СНС 
- потпредседник Главног од-
бора СНС, Миленко Јованов, 
и председник ИО СНС, Дар-
ко Глишић.

На Изборној скупштини ОО 
СНС Рача, тајним гласањем, 
свих 34 делегата изабрало је 
за председника ОО СНС Рача 
Александра Сенића. Изборној 
скупштини присуствовао је 
велики број високих званица 
руководства СНС, предста-
вници медија и коалициони 

партнери, као и грађани и 
симпатизери СНС. Присутни-
ма су се обратили председник 
Извршног одбора СНС, Дар-
ко Глишић, и потпредседник 
Главног одбора СНС, Миленко 
Јованов. О досадашњем раду и 
учинку СНС у Рачи, извештај је 
поднео Александар Сенић.

дарко глишић у нишкој бањи и црвеном крсту

Нови члан Српске на-
предне странке постао 

је наш познати фудбалер 
Владимир Волков, који тре-
нутно игра за Фудбалски 
клуб „Рад“, а приступницу 
је попунио у седишту СНС у 
Београду, у присуству Дар-
ка Глишића, председника 
Извршног одбора СНС.

„Решио сам да се учланим 
у Српску напредну странку, 
јер ми се свиђа политика 
коју води наш  председник 
Александар Вучић и же-
лим да дам лични допринос 
развоју нашег града и наше 
државе. Подржавам Ву-
чићеву политику мира, ста-
билности, војне неутрал-
ности и економског прос-
перитета. Својим потписом 

подржао сам листу „Алек-
сандар Вучић - Зато што 
волимо Београд!“, заједно 
са још више од 1.000 јавних 

личности и дајем себи за 
право, с обзиром на то да 
сам Београђанин, да кажем 
да нам Београд никад није 

био лепши и да верујем да 
ће у будућности бити још 
уређенији“, објашњава наш 
познати фудбалер разлоге 
свог приступања СНС-у.

Владимир Волков рођен у 
Београду 6. јуна 1986. годи-
не, где је завршио основну 
и средњу школу, као и Еко-
номски факултет. Фудбал-
ску каријеру започео је у ФК 
„Раднички Југопетрол“, за-
тим је играо за „Графичар“, 
„Железничар“, „БСК Борча“, 
португалски „Портимонен-
се“, као и „ОФК Београд“, 
молдавски ФК „Шериф Ти-
распољ“, београдски „Пар-
тизан“, белгијски „Мехе-
лен“, пољски „Лех Познањ“, 
а тренутно игра за ФК „Рад“ 
из Београда.
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Страначки иЗбори у тополи и рачи

„Хвала што се бринете о грађа-
нима Нишке Бање и што су њихови 
проблеми и ваши проблеми“, пору-
чио је Дарко Глишић, председник 
ИО СНС, пред члановима и сим-
патизерима СНС на шеталишту у 
Нишкој бањи.

Глишића су дочекали члан ИО 
Александар Фаркаш и председник 
ОО СНС Дејан Јовановић са сарад-
ницима. Глишић се прво прошетао 
парком и закључио да је потребна 
велика помоћ државе да би бањски 
хотели поново добили сјај какав су 

имали, а затим је оджан састанак 
у препуној сали ОО СНС Нишка 
бања, на којем су говорили Глишић, 
Фаркаш, Јовановић и повереник ГО 
СНС Ниш, Звездан Миловановић.

Дарко Глишић је присуствовао и 
отварању страначких просторија 
ОО СНС Црвени крст, у Булевару 
12. фебруар, заједно са члановима, 
активистима и руководством одбо-
ра, на челу са повереником Драга-
ном Станковићем, као повереником 
ГО СНС Ниш Звезданом Миловано-
вићем.

Фудбалер владимир волков постао члан СнС

Зоран Бабић, Миленко Јованов, Дарко Глишић и Александар 
Сенић на Изборној скупштини ОО СНС РачаИзборна скупштина  у ОО СНС Топола

Дарко Глишић у разговору са Нишлијама

Делегација Комунистичке 
партије Кине, коју је пред-
водила Хонгциjу Ју, шефи-
ца Радне групе Централне 

комисије за дисциплинску 
инспекцију у Департману за 
организацију Централног ко-
митета КП Кине, боравила је 

у тродневној посети Српској 
напредној странци. Том при-
ликом, чланови делегације 
КП Кине разговарали су, на 

одвојеним састанцима у Бе-
ограду, са интернационал-
ним секретаром СНС Јадран-
ком Јоксимовић и чланом 

Председништва СНС Небој-
шом Стефановићем, а затим 
у Новом Саду са потпред-
седницима Главног одбора 
СНС Милошем Вучевићем и 
Миленком Јовановим, као и 
чланом Председништва СНС 
Дамиром Зобеницом.

Ју је истакла да је СНС 
уложила огромне напоре 
за унапређење благостања 
друштва и економије, те да 
има водећу улогу у свеобух-
ватном напретку Србије. На-
гласила је да су пријатељски 
односи Србије и Кине допри-
нели интензивирању партијс-
ке сарадње СНС и КП Кине, 
посебно наглашивши да две 
владајуће странке имају мно-
ге заједничке теме и простор 

за јачање сарадње у различи-
тим областима.

Јоксимовић је оценила да 
су сусрети председника Алек-
сандра Вучића и Си Ђинпинга 
резултирали новом динамиком 
у односима Србије и Кине. На-
гласила је да КП Кине у СНС има 
искреног пријатеља, захвалила 
се подршци за очување терито-
ријалног интегритета и сувере-
нитета Србије и на подршци еко-
номском развоју наше државе.

Небојша Стефановић ос-
врнуо се на чињеницу да је 
председник Александар Вучић 
поносан на сусрете са председ-
ником Си Ђинпингом, на еко-
номску сарадњу две земље, као 
и на инвестиције које су помог-
ле српску привреду, а једна од 

тема разговора била је и борба 
против корупције у којој, како 
је нагласио Стефановић, у Ср-
бији нема заштићених.

Милош Вучевић, Милен-
ко Јованов и Дамир Зобени-
ца представили су делегацији 
КП Кине потенцијале Новог 
Сада и Војводине, и упознали 
их са функционисањем СНС у 
овом делу државе.

Ју Хонгцију нагласила 
је да се резултати досада-
шње сарадње две партије 
виде и да је циљ ове посете 
постизање још већих успе-
ха у оквиру међусобне са-
радње. „Идеја „Један појас, 
један пут“ донела је мно-
го успешних пројеката, а 
желимо још бољу сарадњу“, 
истакла је Ју.

посета делегације кп кине СнС-у

Ли Манчанг, Милош Вучевић, Ју Хонгцију, 
Миленко Јованов и Дамир Зобеница

Јадранка Јоксимовић са делегацијом КП Кине Хонгцију Ју и Небошја Стефановић
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

61. нови Сад

предавања, карте за 
библиотеку, уређење града

Поводом Васкрса, сви месни одбори ор-
ганизовали су пултове, на којима су делили 
„СНС Информатор“ и фарбана јаја. Чланови 
МО Сремска Каменица 1 поделили су васкр-
шње пакетиће пензионерима, активисти МО 
Ветерник 1, 2, 3 косили су траву код ОШ „Ма-
рије Трандафил“ и у Улици краља Петра, док 
су активисти МО Телеп и Адице 2 офарбали 
ограду вртића, а активисти МО Бегеч поко-
сили траву на кружном току и уредили парк 
испред Поштанске штедионице. У просторија-
ма МЗ Стари град организовано је предавање 
о утицају исхране на здравље, а МО Житни трг 
1 организовао је акцију „И ја читам“ и обрадо-

вао суграђане бесплатним учлањењем у биб-
лиотеку. Чланови МО Јаша Томић одржали су 
хумантирану акцију и подржали промоцију 
књиге Миодрага Петровића, младића са це-
ребралном парализом. Активисти МО Ледин-
ци очистили су олуке на згради МЗ и поште, 
и уредили дечије игралиште и плато испред 
Дома културе. Радну акцију фарбања ауто-
буских стајалишта спровели су напредњаци 
Будисаве и Адица 1, а акцију уређења дечијег 
игралишта активисти МО Ченеј, Будисава и 
Футог. МО Видовданско насеље и Ченеј уре-
дили су простор око МЗ.

Градоначелник Новог Сада Милош Вуче-

вић обишао је ОШ „Јован Поповић“, где се 
реконструише објекат у Раваничкој улици, 
као и радове у Петроварадинској тврђави 
и Сремској Каменици код парка на уласку у 
Дечије село. Вучевић је присуствоваo конфе-
ренцији „Дуaлнo oбрaзoвaњe - jeдaн eврoпски 
мoдeл зa Србиjу“, коју су организовали Грaд 
и Фoндaциja „Кoнрaд Aдeнaуeр“, уз пoдршку 
ПКС и Нeмaчкo-српскe приврeднe кoмoрe. 
Присуствовао је и састанку Одбора за кул-
туру, образовање и социјална питања Парла-
ментарне скупштине Црноморске економске 
сарадње, као и потписивању уговора са до-
битницима станова у Новом Саду и Београду.

Члан Председништва СНС, 
Владимир Орлић, састао 

се са делегацијом Хришћан-
ско-социјалне уније (ЦСУ) 
из Баварске, коју је предво-
дио Бернд Поселт, у пратњи 
председника и генералног 
секретара Паневропске уније 
за Србију, проф. др Војислава 
Митића и Игора Перића.

Тема састанка је био процес 
европских интеграција Србије, 
а Орлић се захвалио гостима 
из Немачке на подршци коју 
СНС и Србија добијају од коа-
лиције ЦДУ/ЦСУ и канцеларке 

Ангеле Меркел. Шеф немачке 
делегације пренео је поздраве 
руководства своје странке и ис-
такао да Немачка и ЦДУ/ЦСУ 
пружају пуну подршку процесу 
европских интеграција Србије, 
те похвалио напоре које наша 
држава улаже у циљу ојача-
вања регионалне сарадње. 
Заједнички је истакнута јасна 
подршка Србији и СНС на путу 
изградње модерног друштва и 
наглашено стратешко партнер-
ство између сестринских стра-
нака у оквиру породице ЕПП, 
као и између две државе.

делегација уСаид у посети СнС
Мајк Хенинг и Јелена 

Аврамовић из органи-
зације УСАИД, као и Дејвид 
Деренбек и Кејт Волчек из 
Амбасаде САД у Србији по-
сетили су седиште Српске 
напредне странке и разго-
варали са Миленком Јова-
новим, потпредседником 
Главног одбора СНС, и Вла-
димиром Орлићем, чланом 
Председништва СНС, и изра-
зили спремност за сарадњу 
са Српском напредном 
странком у области едука-

ције и промовисања ресор-
них политика.

Разговарано је о подршци 
одборничким и посланичким 
клубовима СНС, као и о усавр-
шавању политичких вештина 
функционера странке, мла-
дих страначких активиста и 
уопште о програмима поли-
тичке едукације чланова СНС. 
Гости су изразили подршку 
европским интеграцијама Ср-
бије и реформским процесима 
који се са великим успехом ре-
ализују у нашој земљи.

Делегација Српске напред-
не странке разговарала је у 
Зрењанину са председником 
омладине Европске наро-
дне партије (YЕPP), Андрија-
носом Ђаноуом, о даљем 
унапређењу сарадње између 
Уније младих СНС и YЕPP-а.

Делегација СНС упознала је 
председника YЕПП-а са акту-
елном политичком ситуацијом 
у земљи и региону, напретку 
у процесу европских интегра-
ција, резултатима економских 
реформи које Србија спрово-
ди у циљу подизања стандар-
да грађана, али и о важности 
одговорне политике Србије у 
очувању мира и стабилности у 
региону. Током посете Србији, 
Ђаноу је био гостујући преда-
вач на дводневном семинару 
„Основне политичке вреднос-
ти и комуникација“, у орга-
низацији Фондације „Конрад 
Аденауер“. У делегацији СНС 
били су Никола Ерић, члан Са-
вета за међународну сарадњу 

СНС и спољнополитички са-
ветник председника Владе 
Србије, Радослав Марјановић, 
потпредседник Уније младих 

и одборник у СГ Београда, и 
Немања Јоксимовић, генерал-
ни секретар Уније младих и 
одборник у СГ Београда.

Сарадња СнС и цСу делегација СнС са 
председником YеPP-а

62. бечеј
„паметна“ аутобуска 
стајалишта
Постављена су дечија игра-

лишта у насељу Дудара. Завршава 
се реконструкција отвореног олим-
пијског базена, коју финансира 
покрајински Секретаријат за при-
вреду. „Паметна“ аутобуска стаја-
лишта која, путем соларне енергије, 
омогућавају пуњење батерија мо-
билних телефона и прикључивање 
на WI-FI мрежу ускоро ће бити дос-
тупна и грађанима наше Општине. 
Локална самоуправа обезбедила је 
новац за обнову аутобуских стаја-
лишта у Бачком Градишту и Бечеју.

63. бруС
акција „помозимо комшији“
Чланови ОО СНС Брус, у оквиру 

акције „Помозимо комшији“, по-
сетили су породицу Марковић из 
села Равни и уручили им средства 
за личну хигијену. Организовали су 
и дружење са грађанима поводом 
Васкрса и поделу фарбаних јаја у 
Дому за стара лица. У току је сана-
ција Дома здравља, хале спортова и 
амбуланте у селу Батоте и Разбојна, 
као и изградња тротоара и колово-
за на путу Брус - Рибари, а радове су 
обишли челници Општине.

64. бујановац
Страначке активности
Одржана су два редовна састанка 

ОО СНС Бујановац и састанци Саве-
та за омладину и спорт и Уније жена.

65. мало црниће
отворена пешачка стаза
Отворена је пешачко-рекреатив-

на стаза „Ходањем до здравља“, 
која повезује културно историјске 
споменике и природна богатства 

Општине. У промотивној шетњи 
учествовали су и чланови ОО, на 
челу са Малишом Антонијевићем.

67. ниш - црвени 
крСт
радне акције
Активисти ОО СНС Црвени 

крст помогли су у акцији ук-
лањања дрвета у Миљковцу које 
је претило да падне и оштети 
мост. У Паљини је организовано 
чишћење парка од смећа, а акти-

висти ОО префарбали су љуљаш-
ке, клацкалице и справе. Акција-
ма су присуствовали Александра 
Божанић, Драган Станковић, 
Мирослав Милутиновић и Бојан 
Маринковић.

68. панчево
немачки инвеститор
Градоначелник Саша Павлов 

уручио је прве пензионерске 
картице најстаријим суграђани-
ма. Павлов је најавио долазак 
страног инвеститора у Панчево 
после скоро 40 година, немачке 
компаније „ZF Friedrichshafen“, 
која ће у првој фази обезбедити 
посао за више од 500 Панчева-
ца. Министарка Нела Кубуро-
вић отворила је нову зграду 
Прекршајног суда. Одржано је 
предавање немачког „Хелпа“ 
који, у сарадњи са Градом, пру-
жа подршку оснивању микро и 
малих бизниса. Министар Зоран 
Ђорђевић и амбасадор Норвеш-
ке Арне Санес Бјорнстад посе-
тили су „Техномаркет“, у оквиру 
пројекта „Реци не раду на црно“. 
Град учествује на конкурсу за 
доделу средстава за уређење 
каналске мреже.

69. пландиште 
подршка оснивању задруга
Чланови МО Велики Гај из лич-

них средстава донирали су дресо-
ве екипи малог фудбала из овог 
села, а ОО СНС је помогао у орга-

низацији турнира. Чланице Уније 
жена представиле су се на Сајму 
пољопривреде у Пландишту, ак-
тивисти Савета за спорт органи-
зовали су такмичење риболоваца. 
Помоћник покрајинског секретара 
за пољопривреду Милорад Ма-
лић, министар Милан Кркобабић, 
начелница Јужнобанатског округа 
Данијела Лончар и представници 
општина и градова Јужнобанат-
ског округа одржали су састанак у 
Пландишту поводом финансијских 
подстицаја Владе РС за оснивање 
задруга. Реновирана је зграда ПУ 
у Јерменовцима средствима фонда 
„Бертлем Габор“ из Будимпеште, 
у сарадњи са Општином и Нацио-
налниим саветом мађарске нацио-
налне мањине.

70. оџаци
инвестиције у школу и вртић
Заменица финског амбасадо-

ра посетила је Општину Оџаци. 
Покрајина је издвојила средства 
за инвестиције у ОШ „Мирослав 
Антић“ и вртић „Полетарац“. 
Објављен је позив за предлагање 
пројеката прекограничне сарадње 
са Хрватском. Немац Ханс Лаубер 
уручио је вредну донацију Дому 
здравља. Председници Општине, 
Латинки Васиљковић, у Брисе-
лу је уручена европска награда 
„Градоначелник - пријатељ Рома“. 
Градски стадион добија нову ат-
летску стазу. Кинолошко друштво 
организовало је Међународну 

66. мали Зворник
изградња 
резервоара 
за воду
У току је изградња резерво-

ара и реновирање водоводне 
мреже у МЗ Доња Трешњица 
и њено проширење на села 
Амајић и Читлук. Општина је 
набавила нову цистерну за 
пијаћу воду. Активисткиње 
Уније жена израдиле су васкр-
шње честитке и обрадовале 
малишане.

С Н С 
ПАНОРАМА

Владимир Орлић са делегацијом 
Хришћанско-социјалне уније из Баварске

Миленко Јованов и Владимир Орлић са Мајком Хенингом, 
Јеленом Аврамовић и Дејвидом Деренбеком

Марјановић, Ђаноу, Ерић и Јоксимовић

Милош Вучевић у обиласку радова

Српска напредна стран-
ка испунила још једно 

обећање дато грађанима 
Општине Смедеревска 
Паланка у предизборној 
кампањи: пут Азања- Ку-
садак завршен је у рекорд-
ном року, а председник и 
потпредседник ИО СНС, 
Дарко Глишић и Бранко Ма-
ловић, обишли су деоницу 
која је изграђена за непу-
на два месеца. Откако је 

Српска напредна странка 
преузела одговорност за 
вођење Општине, рекон-
струисани су многи сеоски 
и атарски путеви, асфал-
тирају се градске улице, 
уређена је јавна расвета, 
обнавља се здравство, 
школство, спорт, кому-
нална инфраструктура, а 
општинска каса полако 
излази из огромног зате-
ченог минуса.

глишић и маловић на отварању пута азања - кусадак
СмедеревСка паланка

убедљива победа СнС у шапцу
Српска напредна странка убедљи-
во је победила на изборима у мес-
ној заједници преки шор у шапцу. 
од 2.700 бирача у овој централној 

градској мЗ, укупно је изашло 834, 
а Српска напредна странка освојила 
је свих 11 места у Савету мЗ, и тако 
победила Заједно за Србију са 11:0.
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83. Сомбор

Садња дрвећа, 
кошење траве

Активисти ГО СНС Сомбор, поводом васкр-
шњих празника, делили су фарбана јаја грађанима 
и учествовали у традиционалној акцији улепша-
вања круга Градске болнице и стадиона ФК „Рад-
нички“. Чланови МО Гаково засадили су више од 
700 брестова и уредили рукометно игралиште. 
Чланови МО Бачки Моноштор засадили су дрвеће 

испред Спортског центра, Дома пензионера, ам-
буланте, цркве, школе и капеле. Активисти МО 
Селенча и Нова Селенча уклонили су плакате са 
трафо станица, саобраћајних знакова, излога, 
а чланови МО Чонопља покосили траву испред 
школе, МЗ, библиотеке, кућа старих и непокрет-
них особа...

изложбу паса свих раса. Члано-
ви ОО СНС организовали велики 
број радних акција. Месец ром-
ског женског активизма обележен 
је у Дероњама. Покрајина регре-
сира превоз студената. Почела 
је градња стамбених објеката за 
Роме из Новог насеља у Богоје-
ву. Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и 
шумарство одобрио је Оџацима 
средства за пројекте водоснабде-
вања и изградње канализације. 

72. прибој
атлетска стаза и терен за 
одбојку на песку
У оквиру програма стручне 

праксе, потписан је уговор за 50 
радника који ће бити ангажовани 
за усавршавање у „ФАП корпора-
цији“. Председник Општине Ла-
зар Рвовић најавио је и додатне 
мере за подстицај запошљавања. 
Почела је изградња атмосферске 
канализације у улицама Данила 
Јауковића, Рифата Бурџевића и 
Иве Лоле Рибара. Расписана је јав-
на набавка за изградњу још једног 
постројења на биомасу. Завршена 

је градња одводног ка-
нала у Прибојској бањи. 
Министарство државне 
управе и локалне са-
моуправе одобрило је 
средства за одржавање 
тротоара у Немањи-
ној улици. У сусрет 55. 
МОСИ, које ће се одр-
жати у Прибоју седми 
пут, гради се атлетска 
стаза и терен за одбој-
ку на песку. У Улици 
Вука Караџића почела 
је градња паркинга. За-
вршена је изградња во-
довода у Годуши и об-
новљен је Омладински 
дом у Кратову.

74. рашка
Фабричка хала у 
драганићу

Омладина ОО СНС 
Рашка организовала је 
штанд на коме је по-
дељен „СНС Информа-
тор“, а грађани упозна-
ти са давањем у закуп 
фабрике у Драганићу 
инвеститору који ће 
покренути производњу 
и запослити велики 
број суграђана.

75. врање
подршка 
иновацијама

Чланови МО Огледна станица 
засадили су платане дуж Улице 
Блаже Јовановића, чланови МО Бу-
нушевац уређивали су своје место, 
а активисти МО Требешиње спот-
ски терен. Напредњаци у Доњем 
Врању фарбали су мобилијаре на 
шеталишту у Радничкој улици и 
покосили траву око игралишта. Са-
вет за природне ресурсе и заштиту 
животне средине обележио је Дан 
планете акцијом садње цвећа. По-
водом Међународног дана Рома, у 
МЗ Бујковски мост организовано је 
дружење. Министар Ненад Попо-

вић, у присуству градоначелника 
др Слободана Миленковића, пред-
ставио је привредницима Програм 
суфинансирања иновација. Одр-
жан је састанак Парламента при-
вредника Јабланичког и Пчињског 
округа.

77. бач
Хуманитарне акције
Општину Бач посетила је амба-

садорка Словачке Дагмар Репчеко-
ва и разговарала о привредној са-
радњи и положају словачке мањи-
не. ТО је презентовала туристичку 
понуду Бача на Међународном 
сајму туризма у Нишу. ПУ „Коли-
бри“ добила је нови намештај за 
јаслену групу. Председник Општи-
не Борислав Антонић уручио је по-
родици Рамадан из Вајске средства 
за куповину куће, а чланови МО 
Вајска подржали су акцију купови-
не кревета за најмлађег члана по-
родице. Општина је организовала 
предавање за пчеларе и обезбеди-
ла лекове за пчеле. Чланице Уније 
жена организовале су дружење, а 
активисти МО Плавна и Селенча 
прикупљали су храну и средства за 
хигијену за социјално угрожене су-
грађане. Чланице Унија жена, у са-
радњи са Домом здравља, подржа-
ле су акцију превентивних прегле-
да дојки. Активисти МО Бач 1 и Бач 
2 уредили су парк и Улицу бачка 
тврђава. Одржана је Бачка куле-
нијада и кобасицијада. МО Вајска, 
Бођани и Бачко Ново Село уредили 
су своја села, а МО Плавна и Бач 1 
прикупљали су гардеробу и школ-
ски прибор за угрожене суграђане. 
Чланови МО Плавна уредили су и 
простор око гробља.

78. кула
Са грађанима за празнике
Чланови МО Руски Крстур, уз 

помоћ Уније младих ОО, делили су 
ускршња јаја и слаткише суграђа-
нима који славе католички Ускрс. 
Наши активисти, на штандовима у 
Кули, Црвенки, Сивцу и Крушчићу 

поделили су око 1.000 комада фар-
баних јаја суграђанима поводом 
православног Васкрса. МО Руски 
Крстур организовао је уређење ма-
лог парка и дечијег играчишта.

79. ариље
пут у мЗ богојевићи
Председник Општине Зоран То-

доровић обишао је радове на путу 
у МЗ Богојевићи, који се гради 
средствима грађана МЗ, Општине 
Ариље и Владе РС.

80. бачка 
паланка
уређење излетишта
Активисти МО Стари град уре-

дили су излетиште Багер, покоси-
ли траву, уклонили отпад, офар-
бали клупе, столове и нове летњи-
ковце. Активисти ОО СНС делили 
су „СНС Информатор“ и уредили 
излетиште Багремар, на којем су 
радници ПУ „Младост“ заменили 
оштећену чесму.

81. ковачица
враћени дугови дома 
здравља и апотеке
Обележена је годишњица смрти 

хероја из Дебељаче, Тибора Церне, 
који је страдао у борби на караули 
Кошаре. У Дому здравља одржа-
на је радионица за самоконтролу 
дијабетеса, а поново су почеле да 
раде апотеке након што су издвоје-
на средства за опремање, враћање 
дугова и плате радницима. Враће-
ни су дугови и Дома здравља, на-
прављени за време власти ДС-а. 
После готово 50 година, уређени 
су атарски путеви у Самошу. Одр-
жан је Сајам запошљавања, на 
којем је и Општинска библиотека 
понудила радна места за особе са 
инвалидитетом. Одржан је Дан 
цвећа и меда, додељена су сред-
ства за новорођенчад. Почела је 
реконструкција водовода у Кова-
чици, на основу пројекта Покрајин-
ског секретаријата за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство.

82. ковин
уређење паркова
Општина је издвојила до сада 

највећа средства за подстицај 
програма НВО у области спор-
та, културе, социјалне заштите, 
образовање, туризма и еколо-
гије... Ковински напредњаци 
улепшали су центар Мраморка, 
очистили парк, покосили траву, 
офарбали мобилијар за децу, а 
у наредној акцији уредили су и 
парк Титов гај.

76. црна трава
повеље заслужним грађанима
Свечаном седницом СО Црна Трава обележена је 75. годишњи-

ца ослобођења у Другом свет-
ском рату и уручене су повеље 
заслужним грађанима. Поводом 
Дана Општине, организована су 
и спортска такмичења младих. 
Асфалтирају се путеви у селима 
Градска и Дарковце.

71. бабушница
опрема за 
фискултурну салу
Министар Вања Удовичић посетио је 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ и уру-
чио комплет опреме за фискултурну салу. 
На конкурсу Министарства културе и 
информисања „Градови у фокусу 2018“, 
изабран је и пројекат „Караван културе“ из 
Бабушнице, а свечаности одабира проје-
кта присуствовала је председница Општи-
не Слађана Николић.

73. алекСандровац
обилазак свих 
села жупе
Активисти ОО СНС разговарали су 

са грађанима и делили „СНС Инфор-
матор“. Састанку ОО присуствовали 
су гости из Крушевца и многобројни 
активисти, а на њему је Повереништво 
представило активности у претходних годи-
ну дана и планове за даљи рад. Одборнички 

клуб СНС богатији је за новог одборника. 
Настављамо да обилазимо села и формирамо 
повереништва МО.

84. пећинци
нове саднице дрвећа
Активисти МО Огар укључили 

су се у акцију улепшавања овог 
насеља, коју је покренуо Савет 
МЗ Огар, у оквиру које је засађено 
50 садница липе.

85. Србобран
реновирани вртићи
Захваљујући донацији Нацио-

налног савета мађарске нацио-
налне мањине, реновиран је вртић 
„Барби“ и замењено је комплетно 
грејање. У том вртићу, као и у још 
три објекта, замењен је намештај, 
захваљујући подршци Покрајин-
ског секретаријата за образовање.

86. нови бечеј
изложба „нови бечеј 
кроз векове“
У реновираном Дому културе 

отворена је изложба „Нови Бечеј 
кроз епохе“. Председник Владе 
АПВ Игор Мировић и покрајински 
секретар за образовање Михаљ 
Њилаш уручили су уговоре о до-
дели средстава организацијама у 
чијем раду су у службеној употре-
би језици националних мањина. 
Усвојен је план одбране од попла-
ва. МЗ Нови Бечеј почела је ре-
довно одржавање приобаља Тисе. 
Засађене су нове саднице у Олим-
пијском парку. Савез пчеларских 
организација Војводине, у сарадњи 
са Покрајинским секретаријатом за 
науку и технолошки развој, доде-
лио је пчеларима лекове за пчеле. У 
Куману се ради на скидању банки-
на, изградњи чесме и реновирању 
санитарног чвора Дома културе.

87. ужице
возила за Службу кућног 
лечења
Град Ужице пружа финансијску 

подршку Здравственом центру, 
а градоначелник Тихомир Пе-
тковић уручио је кључеве два 
путничка возила Служби кућног 
лечења. Асфалтирана је Улица 
Милоша Обреновића, у плану је 
и асфалтирање дела Улице краља 
Петра и обилазнице од Стапарс-
ке бање. Васкршње јутро градо-
начелник Петковић провео је у 
посети Дому за старе на Забучју. 
Министар Бранко Ружић и градо-
начелник Петковић потписали су 
уговор којим је Ужицу додељено 
8,5 милиона динара за адаптацију 
ОШ „Алекса Дејовић“ у Севојну, а 

Град ће издвојити још седам ми-
лиона. Министар Ивица Дачић 
присуствовао је почетку градње 
20 станова за избеглице у Севојну.

88. владимирци
обнова водовода 
у новом Селу
У току је реконструкција цркве 

у Меховинама, а следи и крпљење 
ударних рупа у овом месту. Обно-
вљен је Дом културе у Месарцима. 
Због дотрајалог цевовода и свако-
дневних кварова, мења се целокуп-
на водоводна мрежа у Новом Селу. 
У току је ископавање пробне бушо-
тине у Сувом Селу. На великом језе-
ру, поред манастира Каона, одржа-
но је такмичење у риболову за децу.

89. лајковац
реновирана биоскопска сала
Завршено је асфалтирање пута 

за Бркиће у Ратковцу. У Лајковцу 
је формирана прва Женска одбор-
ничка мрежа, а њихова прва ак-
тивност било је организовање 
трибине о здрављу. Реновирана 
биоскопска сала Културног центра 
свечано је отворена представом 
„Ноћ богова“.

90. неготин
асфалт после четири 
деценије
Асфалтиране су улице Стари-

не Новака и Марка Орешковића, 
које су чекале на уређење чети-
ри деценије, а радове на поста-
вљању завршног асфалта обишли 
су председник Општине Владимир 
Величковић и извршни директор 
ЈКП „Бадњево“ Драган Мијуцић. 
Након постављања водоводне 
и канализационе мреже, биће 
завршена и Улица Синише Стан-
ковића. У току је реконструкција 
Даничићеве и Милинкове улице, 

а планира се комплетно уређење 
седам улица. 

92. Стара паЗова
уређење нових бановаца, 
Сурдука и крњешеваца
Пуштањем у рад нове ЛЕД расве-

те испред храма и Дома културе, 
завршена је друга фаза рекон-
струкције центра Нових Бановаца. 
Започета је реконструкција центра 
Сурдука и Крњешеваца, која обух-
вата изградњу и уређење паркин-
га, зелених површина, аутобуских 
стајалишта и разделних острва. 
Белегиш ће ускоро добити нови 
објекат ОШ „Вера Мишчевић“.

93. апатин
акција кошења
Активисти месних одбора СНС 

Апатин покосили су траву око му-
зеја Подунавских Немаца и Доњег 
гробља, и очистили од корова и 
земље тротоар и ивичњаке у овом 
делу града.

94. бачка топола
отворен модерни терен
У присуству покрајинског секре-

тара за омладину и спорт, свечано 
је отворен модеран спортски те-
рен у ОШ „Чаки Лајош“. Покрајин-
ски секретаријат суфинансирао 
је радове, а локална самоуправа 
пројектну документацију.

95. баточина
водовод у брзану
ОО СНС Баточина подржава 

акцију пружања бесплатних прав-
них савета грађанима. Уговорен 
је наставак радова у Брзану на 
изградњи водоводне мреже. Уру-
чена је помоћ проворођеној беби у 
2018. години. Отворена је излож-
ба академског сликара Владана 
Суботића и Атанасије Васић, као 

и изложба Живојина Андрејића и 
одржано је предавање „540 годи-
на историје Баточине“. Покренута 
је иницијатива за креирање часо-
писа о локалним дешавањима.

96. ћуприја
посета премијерке брнабић
Председница Владе Ана Брна-

бић посетила је Ћуприју и разго-
варала са председником Општине 
Нинославом Ерићем о реконструк-
цији водосистема, изградњи ат-
летског комплекса и инвестиција-
ма. Председница Владе нарочито 
је похвалила Општину што се бри-
не о Школи за музичке таленте, 
која Србију прославља широм све-
та, а обишла је и Високу медицин-
ску школу и предузеће „Стандард 
фурничр“, јединог српског доба-
вљача корпорације „Икеа“.

97. жагубица
договор око гасификације
Председник Општине Сафет 

Павловић разговарао је са пред-
ставницима компаније „Гас ин-
вест“, која је стратешки партнер 
Општине на пројекту гасифика-
ције. Уговорено је око 140 кило-
метара гасовода од полиетилен-
ских цеви и око 50 километара 
челичног гасовода, а инвеститор 
је ЈП „Србијагас“. На иницијативу 
мештана засеока Врањ, гради се 
мост преко Крепољинске реке, а у 
радовима доборовољно учествују 
мештани Крепољина, Осанице, 
као и чланови МО Крепољин.

98. оСечина
поправка путева
Настављени су интензивни ра-

дови на поправкама општинских 
и некатегорисаних путева. Најо-
бимнији радови изведени су у МЗ 
Гуњаци, где је у засеоку Тодорићи 
поправљено 2,5 километара пута, 
као и у засеку Урошевићи где је са-
нирано клизиште и реконструисан 
1,5 километар пута. У МЗ Белотић, 
заједничким напорима Општине, 
ЈКП „Осечина“ и грађана, попра-
вљено је 1,3 километар пута.

99. Сента
посета давора штефанека
Председник Спортског савеза 

Србије, Давор Штефанек, посетио 
је ОШ „11. новембар“, Спортски 
савез Општине и локалну самоу-
праву, и уручио лопте за школе и 
спортске клубове.

91. СремСка митровица
млади пољопривредници 
посетили бугарску
Државни секретар Алек-

сандар Гајовић састао се са 
представницима локалних 
медија како би се упознао са 
њиховим радом и сарадњом 
са локалном самоуправом. 
У ОШ „Трива Витасовић Ле-
барник“ у Лаћарку обележен 
је Светски дан Рома. На Тргу 
Ћире Милекића организована 

је Ускршња чаролија за децу. 
Почела је реконструкција Ули-
це Вука Караџића, за шта је 
средства издвојила Управа за 
капитална улагања. Агенција 
за рурални развој организова-
ла је посету Бургарској за мла-
де предузетнике са села, који 
су се упознали са дигиталном 
пољопривредом.

Вања Удовичић у посети Бабушници

Активисти СНС са грађанима Александровца
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100. беочин
велика акција сађења дрвећа

У организацији Уније жена ОО 
одржано је предавање на тему заш-
тите од крпеља. Активисти МО Че-
ревић уредили су центар свог места, 
а активисти МО Беочин Село пут на 
потезу Бисаг. Започето је чишћење 
корита потока у циљу заштите од 
поплава, као и проширење канали-
зационе мреже у насељу Раковац. 
Одржани су састанци свих МО. 
Канцеларија за младе, у сарадњи 
са компанијом „Лафарж“ и другим 

структурама локалне заједнице, 
спровела је акцију сађења дрвећа, 
као и низ акција и предавања која 
се тичу младих. Чланови Савета за 
здравство ОО обележили су Светски 
дан здравља, разговарали са грађа-
нима и делили флајере. Активисти 
ОО,  на челу са председником Мит-
ром Милинковићем, разговарали су 
са грађанима и делили васкршње 
честитке. Постављен је нови паркет 
у школи у Сусеку.

114. барајево
асфалтирање важних деоница

117. вождовац
донација бицикала за школе

Градски менаџер 
Горан Весић, пред-
седници општина 
Барајево и Обре-
новац Слободан 
Бата Адамовић и 
Мирослав Чучко-
вић, као и градски 
секретар за са-
обраћај Душан Ра-
фаиловић, обишли 
су радове на ас-
фалтирању Поса-
вских партизана 
у Вранићу. Пред-
седник Адамовић 
обишао је и радове на асфалти-
рању регионалног пута Барајево 
- Бељина. Завршени су и радови 
у Улици Милисава Kрстића у 
Мељаку. Одржана је традицио-
нална манифестација Барајевски 
медењак. У овиру пројекта за 

развој школског спорта, који фи-
нансира ГО Барајево, ОШ „Пав-
ле Поповић” из Вранића била је 
домаћин првог међуопштинског 
„Полигона спретности”. Плива-
чица Сара Петровић остварила 
је велики успех на Државном пр-
венству у даљинском пливању.

Одржана je свечана 
академија поводом 89. 
годишњице смрти војво-
де Степе Степановића. 
Општина је уложила 
130 милиона динара у 
уређење школа и вр-
тића. Бициклистички са-
вез Србије донирао је 24 
бицикла свим основним 
школама на Вождовцу. 
Реконструисан је пут до 
цркве Светог Василија 
Острошког на Бањици, асфал-
тирана је саобраћајница која 
повезује Вождовац и Звездару, 
Митков кладенац. Еко патро-
ла уредила је више од 
500 локација. Уређене 
су зелене површине и 
прилаз Булевару Пека 
Дапчевића и паркић у 
Пауновој. Постављају се 
две нове раскрснице са 
два семафора. Одржана 
је велика еколошка ак-
ција „Ђурино пролеће“, 
а отворен је и Центар за 
маргинализоване гру-
пе жена. Представници 
Општине и градских 
служби разговарали су са ста-
новницима насеља „Степа Сте-
пановић“. Станари Митровог 
брда добили су семафор у Ули-
ци Браће Јерковић, а са њима су 
разговарали народни посланик 
Србислав Филиповић и пред-
седник ГО Вождовац Алек-
сандар Савић. Ученици ОШ 

„Милан Ђ. Милићевић“ органи-
зовали су турнир у фудбалу на 
којем су прикупљена средстава 
за болесну другарицу Машу 
Артико. У Дoму здравља одр-

жана је акција превентивних 
здравствених прегледа. Чла-
нице Уније жена ОО изложиле 
су рукотворине које су настале 
на радионицама и креирале 
дечији кутак испод Авалског 
торња. Чланице МО Јајинци и 
Уније жена одржале су радио-
ницу „У сусрет Ускрсу“.

115. гроцка
видео надзор у школи

Након реконструкције ОШ 
„Иво Лола Рибар“, ГО Гроцка из-
двојила је средства за увођење 
видео надзора и умрежавање 
са ПС у Гроцкој и Калуђерици. 
Одржан је Сајам хортикултуре 
и Сајам образовања. Реконстру-
исан је асфалт у Индустријској 
улици у Врчину и у делу Улице 
Саве Ковачевића. У Калуђерци је 
асфалтиран крак Булевара рево-
луције, Филипа Кљајића, Синђе-
лићева, Лунета Миловановића, 
Кленачка и наставак Авалске 
улице. У Гроцкој је асфалтирана 
Улица плавинци и паркинг ОШ 
„Илија Гарашанин“, а у Бресто-
вику је проширена Улица Миће 
Стојковића. Обновљена је во-
доводна мрежа у Улици Саве 
Ковачевића у Врчину и Улици 7. 
јула у Заклопачи, као и део мре-
же у Васе Чарапића у Гроцкој, а 
у Цвијићевој улици је дограђена.

118. врачар
посета дому за незбринуту децу

Председник ГО Врачар Ми-
лан Недељковић, председник 
Одборничке групе СНС у СО 
Врачар Угљеша Мрдић и град-
ски менаџер Горан Весић посе-
тили су Дом за незбринуту децу 
„Драгутин Филиповић Јуса“, и 
поклонили књиге, бојанке, сла-

галице и бојице које је обезбе-
дио Завод за уџбенике. Органи-
зован је први Дечији васкршњи 
базар. Одржан је други Сајам 
образовања и професионал-
не оријентације, у сарадњи са 
НСЗ. У току је реконструкција 
Сазонове улице.

116. Сурчин
радови на домовима културе
Настављена је изградња домова културе у Добановцима, Бољевцима 

и Сурчину. Гради се мост код уласка у Јаково, а реконструкцијом Трга 
Зорана Ђинђића биће завршена обнова центра Сурчина. Активисти ОО 
СНС делили су суграђанима ускршња јаја и слаткише, и учествовали у 
Васкршњем турниру у малом фудбалу и Васкршњем понедељку у Бечме-
ну. Дониран је грађевински материјал избеглим лицима са КиМ. При-

суствовали смо Сајму стручних и 
уметничких школа, Сајму образо-
вања, обележавању Дана сећања 
на жртве Јасеновца, а подржали 
смо и бројне хуманитарне мани-
фестације и угостили штићенике 
Дома за незбринуту децу „Дринка 
Павловић“.

101. влаСотинце
поклони за техничку школу
Представници Техничке шко-

ле из немачког Фридрихсхафена 
поклонили су стругове Техничкој 
школи у Власотинцу, а компанија 
„Грунер“ донирала је софтвер за 
30 рачунара. Председник Општи-
не Зоран Тодоровић потписао је у 
Министарству државне управе и 
локалне самоуправе уговор вре-
дан четири милиона динара за 
завршетак спортске хале. У току 
је изградња привременог прелаза 
преко реке Власине у Конопници, 
након чега ће се градити нови мост.

102. житиште
Стипендирање студената
Општина је доделила уговоре о 

стипендирању студената и једно-
кратној финансијској помоћи. Ове 
године издвојено је четири мили-
она динара за 23 стипендије и 52 
једнократне помоћи.

104. Свилајнац
реорганизација одбора
Одржан је састанак ОО СНС 

Свилајнац на коме је за новог 
потпредседника изабран Слађан 
Симић, а за повереника МО Сви-
лајнац Драгана Љубисављевић. 
Председник ОО, Бранислав Ма-

ринковић, рекао је да следи реор-
ганизација свих МО и ОО. Редов-
но се организују састанци савета, 
а посебну пажњу поклањамо про-
блему наталитета и опстанку се-
оских школа.

105. житораЂа
обнова домова културе
Локална самоуправа реконстру-

исала је Дом културе у МЗ Подина, 
а радове је обишао председник 
Општине Иван Станојевић. Сред-
ствима Општине уређени су путе-
ви и улица у МЗ Вољчинац, Јасени-
ца и Горње Црнатово, изграђен је 
мост преко Топлице у МЗ Горњи 
Дреновац и обновљен Дом култу-
ре у МЗ Бадњевац.

106. ириг
уређење игралишта
Активисти МО Врдник, у са-

радњи са мештанима Торине, уре-
дили су игралиште, покосили тра-
вњак, исправили ограду и избето-
нирали стубове за заштитну мрежу.

107. мајданпек
асфалтирање, одржавање 
речног корита
Настављено је асфалтирање 

пута Рудна Глава - Горњане преко 
Крша, а започето је и асфалтирање 
градских улица и уређење паркин-
га у Карађорђевој улици. У Рудној 

Глави се поплочава центар, а под 
покровитељском Општине одржа-
на је Плашинтијада. У Јасикови се 
радило на одржавању речних ко-
рита, а одржана је и Кољешијада. 
На Мирочу је одржан традицио-
нални Јоргован фест, Доњи Мила-
новац ради на санацији водовода.

109. бела црква
нова ограда на мосту 
у чешком Селу
На иницијативу локалне само-

управе, а са циљем да се обезбеди 
сигуран прeлаз преко Фабијанског 
потока, постављена је нова ограда 
на мосту на улазу у Чешко Село, као 
и три мостића са рукохватима преко 
најпрометније саобраћајнице у Бе-
лој Цркви, како би могле да их кори-
сте и особе са посебним потребама.

110. кнић
нова амбуланта у топоници
У Топоници је свечано отворена 

адаптирана здравствена станица. 
Председник Општине Зоран Ђо-
ровић, том приликом, истакао је 
и реновирање здравствених обје-
ката у Книћу и Гружи.

111. лучани
радови на инфраструктури
Слободан Јоловић, начелник 

Моравичког округа и шеф Одбор-
ничке групе СНС у Лучанима, каже 

да се очекује почетак градње де-
онице ауто-пута од Прељине до 
Пожеге, али да ће се градити и 
путеви Гуча - Губеревац, Живица 
- Горачић, Бјелица - Драшковића 
механа... Најављује улагања у во-
доводну и канализациону мрежу, 

санацију нисконапонске елек-
тромреже по селима, завршетак 
спортске хале, радове на бедему у 
Дљину и Ђераћу...

113. горњи 
милановац
ускоро реконструкција 
болнице
Свечано је обележен Дан 

Општине Горњи Милановац. У 
Горњој Црнући насуто је 930 ме-
тара пута каменим агрегатом, а у 
Брђанима се чисти канал поред ло-
калног пута. Председник Општине 
Дејан Ковачевић обишао је радо-
ве на потоку Јакљево. У плану је 
реконструкција Опште болнице. 
Председник Ковачевић добитник 
је републичког признања Статуета 
„Капетан Миша Анастасијевић“ за 
допринос развоју локалне самоу-
праве.

108. бела паланка
подршка запошљавању
Председник Општине Горан Миљковић и представник орга-

низације „Хелп“ у Србији Бане Станојковић потписали су уго-
вор о сарадњи у оквиру пројекта „Смањење сиромаштва кроз 
могућности запошљавања у циљу приступања Србије ЕУ“, који 
финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу.

112. бојник
Струја за 
породицу 
младеновић
Председник Општине 

Небојша Ненадовић, пред-
седник СО Дејан Стојано-
вић и његов заменик Дра-
ган Стојановић обишли су 
почетак радова на уређењу 
треће деонице пута до Гра-
нице. Захваљујући председ-
нику Ненадовићу, породица 
Младеновић из Кацабаћа 
добила је струју. Заједнич-
ким улагањима Општине 
и Министарства привреде 
биће реконструисан пут у 
Лапотинцу.

103. прокупље
асфалтирање 
улица
Асфалтирана је улица у 

селу Горња Стражава, а ра-
дови се одвијају у Ћуковцу, 
Доњој Трнави и Бабином 
Потоку. Након завршетка 
радова на водоводној мре-
жи, креће асфалтирање Пар-
тизанске и Појатске улице. 
Фонд за локалне самоуправе 
Министарства државне уп-
раве и локалне самоуправе 
обезбедио је средства за ре-
конструкцију крова и фасаде 
зграде Општинске управе.

Напредњаци, на челу са 
Митром Милинковићем, у 

разговору са грађанима

Горан Миљковић на потписивању уговора 
са организацијом „Хелп“

Горан Весић у обиласку радова

Драгољуб Симоновић на градилишту

Весић, Мрдић и Недељковић
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119. ЗвеЗдара
Завршен 
митков 
кладенац

Уз присуство градског ме-
наџера Горана Весића, град-
ског секретара за саобраћај 
Душанa Рафаиловићa, пред-
седника ГО Звездара и ГО 
Вождовац, Милоша Игњато-
вића и Александра Савића, 
чланова Већа и мештана 
ВМЛ и Вождовца, обележен 
је завршетак изградње Ули-
це Митков кладенац. У току 
је реконструкција Улице 29. 
новембар у ММЛ. Једна од 
најзначајнијих инвестиција 
је продужетак Пиранделове 
улице, која ће спојити Ми-
ријево са Булеваром краља 
Александра. Звездарска 
шума добија 300 метара ас-
фалтиране стазе дуж Волгине 
улице. Одржано је општин-
ско такмичење рецитатора и 
Ускршњи хуманитарни базар, 
а обележена је и годишница 
постојања СД „Раднички“. 
Активисти ОО СНС провели 
су ускршње пре подне са ком-
шијама на Цветковој пијаци, 
Ђерму, Коњарнику, Медаку, 
Миријеву и Луговима.

120. Земун

ново игралиште 
у карловачкој улици

У МЗ Земун Поље, у сарадњи 
са Заводом за трансфузију крви 
КБЦ Земун, организована је ак-
ција добровољног давања крви. 
ГО Земун организовала је че-
тири бесплатна излета за пен-
зионере и презентацију услуга 
НСЗ. У току је асфалтирање у 
насељима Плави хоризонти, 
Земун поље, Алтина, Батајница, 
Грмовац, Угриновици, Бусије, 

а очекују се радови и у центру 
Земуна. Најмлађи суграђани 
добили су још једно игралиште 
у Карловачкој улици, а у току 
је реконструкција игралишта 
у Улици Миће Радаковића. 
У оквиру акције „Пролећно 
чишћење“, очишћена је депо-
нија на Широком путу у Батај-
ници. Унија жена ОО организо-
вала је песничко вече.

126. палилула

пролећно чишћење

121. лаЗаревац
Фестивал здравља
Одржан је 4. Фес-

тивал здравља, у 
организацији Дома 
здравља. У МЗ 19. 
септембар асфал-
тиран је паркинг у 
Улици Тасе Мар-
ковића Солунца, 
у МЗ Шушњар пут 
за гробље, у МЗ 
Загорка Драговић 
Мајданпечка улица, 
у МЗ Барзиловица пут ка цркви, 
док је у МЗ Стубица асфалти-
ран Ћирића сокак. Такође, у 
МЗ Станислав Сремчевић Црни 
асфалтиран је сокак, а у МЗ Шо-
пић сокак којим је некада ишла 
стара траса пруге. Асфалтиран 

је крак 410 из Улице Вука Ка-
раџића у МЗ Бранко Радичевић, 
Гемића сокак у МЗ Шушњар, 
Улица Милана Предића у МЗ 
Горњи, сокак после БС Радоса-
вљевић, а у МЗ Момчило Пав-
ловић улице Даринке Радовић 
и Жичка.

122. Сопот
дневни боравак за младе 
са сметњама у развоју
Градска секретарка Наташа Станисављевић, амбасадор САД Кајл 

Скот и председник Општине  Живорад Милосављевић отворили 
су Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју, први 
дневни боравак у Сопоту.

128. младеновац
електронска претрага 
радних места

123. нови 
београд
шаховски 
турнир

Активисти ОО СНС и МО 
Младост, на челу са пред-
седницом МО Љубицом 
Арсенијевић, посетили су 
одељење онкологије Ин-
ститута за мајку и дете, и 
поделили ускршње поклоне 
за најмлађе. У организацији 
МО Старо сајмиште, Арена и 
Ушће, уређене су зелене по-
вршине између зграда, парко-
ва и паркинга. У организацији 
Уније жена ОО одржана је 
декупаж радионица. Активи-
сти ОО СНС, изборни штаб 
Блокови, били су домаћини 
Првомајског турнира. Такође, 
у Блоку 45 организован је још 
један турнир за пензионере и 
друге љубитеље шаха.

124. чукарица
асфалтирање и 
реконструкција 
улица

Постављен је завршни слој 
асфалта у Космајској улици у 
Остружници. Завршена је дру-
га фаза уређења Улице Браће 
Лукић у Железнику. Асфалти-
рана су два одвојка Улице Ане 
Ахматове, Хајдучка улица у 
Сремчици, Улица Милије Ста-
нојловића у Умци. У насељу 
Горица у Сремчици, уређен је 
и мобилијаром опремљен нови 
парк са играоницом у облику 
брода. Почела је регулација 
Жарковачког потока. Општи-
на је изградила још два пар-
кинг простора у Ваљевској и 
Радничкој улици. Уређена су 
дотрајала степеништа у По-
жешкој и Трговачкој улици, а 
ради се степениште у Улици 
Ратка Митровића.

У КЗМ Савски венац одржане су ра-
дионице у оквиру пројекта „Покрени 
своју ИТ будућност“, као и бесплатни 
часови салсе за младе. У организацији 
Општине и ТО, одржане су Васкр-
шње чаролије. Потписан је споразум 
о сарадњи између ГО Савски венац 
и Спортског друштва „Партизан“, а у 

125. СавСки венац

покрени своју ит будућност

оквиру споразума о сарадњи Општи-
не и СД „Црвена звезда“ за ученике 
ОШ „Војвода Мишић“ организован је 
обилазак стадиона и Звездиног му-
зеја. Председница ГО Савски венац 
Ирена Вујовић обишла је радове на 
реконструкцији Булевара кнеза Алек-
сандра Кaрађорђевића. Активисти 
СНС разговарали су са грађанима на 
више локација.

Градски менаџер Горан 
Весић, председник ГО Па-
лилула Александар Јовичић 
и народна посланица Јеле-
на Мијатовић обишли су ра-
дове на чишћењу дивље де-
поније у насељу Бесни Фок, 
у оквиру акције „Пролећно 
чишћење Београда“, у којој 
је очишћено 25 депонија 
за девет дана. Општина је 
организовала Васкршњи 

карневал у Ташмајданском 
парку, а активисти ОО СНС 
дружење са најстаријим 
суграђанима. Активисти са 
Карабурме разговарали су 
са грађанима о комуналним 
проблемима и делили „СНС 
Информатор“ и флајере. 
Такође, активисти СНС 
дружили су се са грађани-
ма на штанду код биоскопа 
„Славица“.

У току је реконструкција згра-
де Музеја, изградња канализа-
ционе мреже у Ливадарској ули-
ци, тротоара у Баташеву и атар-
ског пута у МЗ Пружатовац. По-
стављени су информативни пун-
ктови за електронску претрагу 
слободних радних места у згради ГО Младеновац и 
Услужног центра. Завршени су радови у Улици Јована 
Дучића у Великој Крсни, у МЗ Драпшин асфалтиран је 
крак Карађорђеве улице, као и Улица Владимира Бо-
жиновића у Великим Границама. Урађена је и Школска 
улица у Пружатовцу и пут за гробље у Шепшину. Ас-
фалтиране су улице у засеоку Мале Границе. Завршено 
је асфалтирање пута за гробље са крацима и Улица Ми-
одрага Луковића, као и Петкајска улица у Кораћици. У 
току је асфалтирање Улица Владимира Божиновића у 
Великим Границама и Теслине улице у МЗ 25. мај.

129. раковица
кошаркашки терен 
у Сунчаном брегу
К о ш а р к а ш к и м 

турниром, који су 
организовали ра-
ковички напредња-
ци, отворен је нови 
терен у Сунчаном 
брегу, у присуству 
Горана Весића, Ми-
лосава Миличковића, 
Милана Гуровића, 
Горана Грбовића и 
Божидара Маљко-
вића. Настављена 
је реконструкција 
Булевара патријарха Павла и Реснички пут. Асфалтирано 
је 13 некатегорисаних путева и улица, реконструисан је 
паркинг у Расинској улици и изграђен нови у Вишевачкој 
улици. Асфалтиран је део улица Љубише Јеленковића, Пр-
вобораца и Гочке. Представници градске управе, локалне 
самоуправе и ЈКП разговарали су са грађанима Кијева. 
Милосав Миличковић, Горан Весић, Владан Коцић и Ду-
шица Стојковић обишли су асфалтирану Опленачку улицу. 
Изграђен је парк у Миљаковачкој шуми, на молбу грађана 
овог дела Раковице. Одржан је традиционални Раковички 
карневал. Почела је бесплатна обука за информатику за 
незапослене. Напредњаци су организовали више акција 
уређења, током којих су разговарали са грађанима и дели-
ли промотивни материјал.

130. Стари град
разговор са грађанима
Секретар ОО СНС Ста-

ри град, Радослав Марја-
новић, и председник МО 
Скадарлија, Јован Кнеже-
вић, посетили су породицу 
Павловић на Гундулићевом 
венцу која је имала про-
блем са канализационим 
инсталацијама. Проблем је 
решен захваљујући пред-
ставницима СНС, који су 
увек спона између грађана 
и надлежних институција.

127. обреновац
нових 1.100 радних места
Завршава се изградња секундарне во-

доводне мреже у МЗ Конатице. Започе-
та је изградња друге фабрике „Меи Та“, 
у којој ће бити отвoрeнo 1.100 рaдних 
мeстa. Започето је уређење саобраћај-
нице и постављање јавне расвете поред 
цркве у Белом Пољу. Гради се приступ-
на саобраћајница са тротоарима и пар-
кингом за будући здравствени центар и 
Цевку. Поставља се јавно осветљење на 
пешачке стазе у Ројковцу. У сарадњи са 
МЗ Скела, Општина је помогла да се огра-
ди игралиште у Улици Милоја Бељинца. 
Нови путеви урађени су у МЗ Стублине, 
Ратари, Уровци, Кртинска, Скела, Барич 
и Дражевац. У оквиру акције „Пролећно 
уређење града“, очишћен је градски трг. 

Формирана је Радна група за израду пла-
на активности у МЗ Барич до 2028. го-
дине. Пољопривредницима су подељена 
ротациона светла и заштитни прслуци. 
Унија жена ОО СНС организовала је тра-
диционално васкршње дружење са мали-
шанима из хранитељских породица.

Срђан Коларић са грађанима Чукарице

Радослав Марјановић у 
посети породици Павловић

Ирена Вујовић са најмлађим становницима Савског венца

Александар Јовичић 
разговара са суграђанима о 

комуналним проблемима



централна манифестација поводом обележавања дана министарства унутрашњих 
послова и дана полиције испред дома народне скупштине републике Србије

председник александар вучић 
са спортистима који су освојили 
медаље на Светском првенству 

у парастрељаштву и на европским 
првенствима у каратеу и теквондоу

обилазак радова на изградњи и опремању новог објекта 
института за онкологију и радиологију - онкологија 2

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Са фудбалском репрезентацијом Србије, стручним штабом и руководством 
Фудбалског савеза Србије пред полазак на Светско првенство у русији


