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Председник Србије Александар Ву-
чић и премијерка Ана Брнабић 
обишли су огледни стан из држав-

ног пројекта изградње станова за припа-
днике снага безбедности, који ће моћи да 
се купе по веома повољним ценама и на 
кредит.

Председник Србије позвао је припадни-
ке војске, полиције и Безбедносно-инфор-
мативне агенције, који су заинтересовани 
да купе стан уз помоћ Владе Србије, да и 
сами погледају огледни стан у насељу Зе-
мунске капије и увере се шта ће моћи да купе.

Такође, поручио је Влади Србије да ис-
пита могућност да се на сличан начин и 
под сличним условима обезбеди да ста-
нове могу да купују и медицинске сестре, 

лекари, млади брачни парови који имају 
намеру да остану у земљи...

Председник Вучић захвалио се Вла-
ди што је разумела његову иницијативу, 
министарствима грађевинарства и поли-
ције, и навео да верује да ће се заинтере-
совани припадници снага безбедности и 
агенције уверити да ће ови станови бити 
високог квалитета, са петослојном стола-
ријом, паркетом, изолационим материја-
лима од 40 центиметара и видети да се 
ради по високим стандардима, а по цени 
мањој од тржишне.

Премијерка Брнабић рекла је да су 
у буџету већ издвојена средства за прву 
фазу градње јефтиних станова, а да ће 
радови почети најкасније до септембра.

„Градња траје 
између 12 и 14 
месеци и до краја 
2019. биће завр-
шена прва фаза 
у којој ће бити 
изграђено 1.578 
станова. Најкас-
није од септем-
бра почиње из-
градња у Нишу 
и Врању, а онда 
сукцесивно, до 
краја године и у 

Београду, Новом Саду, Краљеву и Крагује-
вцу“, каже председница Владе, и нагла-
шава да је реализација пројекта јефтине 
станоградње почела на иницијативу пред-
седника Вучића.

Србија је привукла рекордан 
број страних директних инвес-
тиција (СДИ) у 2017. години, 

захваљујући чему се први пут нашла 
на листи топ 15 земаља у Европи по 
броју СДИ, показују резултати ис-
траживања о активности европског 
тржишта ревизорско-консултантске 
компаније ЕY.
Србија је прошле године привукла 
118 СДИ пројеката, за 157 одсто више 
у односу на 2016. годину (46 пројека-
та), што јој је омогућило да напредује 
за осам места на ранг листи Европе 
по броју СДИ на 14. позицију за 2017. 
годину, наводи се у истраживању 
EY „European Attractivenes Survey 
2018“.

Посредством страних директних 
инвестиција у Србији је у 2017. годи-
ни створено више од 20.000 нових 
радних места.

„Раст од 157 одсто у односу на 
претходну годину представља 
највећи раст од свих земаља које су 
биле предмет анализе. Уз наведени 
раст, Србија се по први пут нашла 
на листи топ 15 земаља у Европи по 

броју СДИ“, каже Иван Ракић, руко-
водећи партнер компаније ЕY за Ср-
бију, БиХ и Црну Гору.

Како додаје, резултати истражи-
вања које је спровела компанија ЕY 
указују на то да је регион Централне 
и Источне Европе други најпожељ-
нији регион по броју СДИ у Европи.

СДИ упућене ка Европи достигле 
су рекорд у 2017. години са 6.653 за-
бележених СДИ пројеката, што је го-
дишњи пораст од 10 одсто. У проте-
клој години, из СДИ у Европи отворе-
но је 353.469 нових радних места, за 
19 одсто више у односу на претходну 
годину, од чега је 20.103 у Републи-
ци Србији, што чини шест одсто од 
укупно новостворених радних места 
у Европи за 2017. годину.

Три најпопуларније европске 
земље којима је током 2017. 
упућено 50 одсто прилива СДИ су 
Велика Британија (1.205), Немачка 
(1.124) и Француска (1.019). Земље 
Централне и Источне Европе и даље 
привлаче више директних страних 
инвестиција од својих партнера из 
Западне Европе чланица ЕУ.

Србија по броју страних 
директних инвестиција у топ 15

Станови за припаднике снага 
безбедности по повољним ценама

иНиЦијаТива ПреДСеДНика алекСаНДра вучића

Заједничка вежба војске и 
полиције Србије „Зајед-
нички удар 2018“ одржана 

је у Краљеву, у присуству пред-
седника Србије Александра Ву-
чића, премијерке Ане Брнабић, 
министара у Влади и војног врха. 
Председник Вучић указао је да је 
ова вежба показала да смо спрем-
ни да, у случају напада на нашу 
земљу и народ, одбранимо нашу 
безбедност и зауставимо свакога 
ко мисли да проблеме треба ре-
шавати насиљем.

„Војска и полиција нису показа-
ли само своје вештине, обученост, 
техничку опремљеност, већ су 
показали да су у сваком тренутку 
спремни да бране самосталност и слобо-
ду Србије, независност да сама одлучује о 
себи. Од тога нема већег, ни пречег задат-
ка“, истакао је српски председник.

Подсетио је да смо много уложили у ту 

слободу, велику цену платили у људским 
животима и зато је нама, Србима, иста-
као је, та слобода толико света.

„Потребни су нам управо оваква војска, 
полиција, опремљене и обучене као брана 
свакоме ко би пробао да нам угрози сло-

боду. Они су начин да сачувамо 
животе људи, да не доводимо 
грађане у ситуацију да морају да 
ратују. Србија данас никога не 
угрожава, али никоме неће дозво-
лити ни да буде угрожена. Не пре-
тимо никоме. Спремни смо увек на 
компромисе, дијалог и мир, али 
нисмо спремни и никада нећемо 
прихватити некакве нове „Олује“, 
нити за нови егзодус, злочин над 
Србима“, подвукао је он, и рекао 
да је ова вежба показала реакцију 
у случају напада на нашу земљу и 
народ.

„Показана је спремност да нашу 
безбедност одбранимо и зауста-
вимо свакога ко мисли да пробле-

ме треба да решава насиљем“, закључио 
је председник Вучић, и најавио да ће др-
жава и даље улагати у наоружање, опре-
му и стандард припадника безбедносних 
снага.

војска и полиција спремне да бране слободу Србије
У ЖИЖИ

Небојша Стефановић, Акександар Вучић и Александар Вулин

Стефановић, Брнабић, Вучић

Градилиште у насељу 
Земунске капије
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Компанија „Лидл“, немачки 
прехрамбени трговински 

ланац број један у Европи, 
стигла је и у Србију и отвори-
ла логистички центар у Новој 
Пазови, што је први корак и 
основа за отварање продавни-
ца у Србији, којих би до краја 
године требало да буде из-
међу 10 и 20.

Логистички центар, у којем ће 
бити запослено око 180 људи, 
простире се на више од 45.000 

квадрата, има капацитет за 
складиштење 30. 000 палета 
и 120 утоварних и истоварних 
рампи, односно могућност за 
снабдевање 100 продавница.

„Још једно кукурузно поље 
претворили смо у нешто од 
огромног значаја за нашу 
земљу. На конкурсе „Лид-
ла“ пријавило се 23.000 рад-
ника, а 1.500 добиће посао до 
краја године. Око 300 домаћих 
артикала налази се на „Лид-

ловој“ листи, а молио сам их 
да прошире тај асортиман. До 
наших потрошача долазиће 
проверени производи. Видео 
сам да јабуци мере темпера-
туру више него човек детету. 
Тако ће да оно што дође до 
српских потрошача проћи ри-
горознији систематски него 
било ко од нас пред војску“, 
рекао је Вучић.

„Лидл Србија“ у из-
градњу логистичког центра 

укључио је српску грађевин-
ску индустрију ангажовањем 
домаћих пројектантских, над-
зорних и извођачких фирми, са 
укупно ангажованих 50 подиз-
вођача, а објавио је и конкурс 
за више од 1.000 продаваца у 
Београду, Бору, Инђији, Ле-
сковцу, Нишу, Новом Саду, Ја-
години, Кикинди, Крагујевцу, 
Крушевцу, Панчеву, Смедере-
ву, Сомбору, Суботици, Шапцу, 
Ужицу, Вршцу и Зрењанину.
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У присуству председника Ср-
бије Александра Вучића, у 
Панчеву је постављен камен 
- темељац за фабрику елек-
тричних и хибридних погона 
компаније „ЗФ Фридрихсха-
фен АГ“. Немачка фирма „ЗФ“ 
долази у Панчево са инвес-
тицијом од 160 милиона евра 
и запослиће, како се очекује, 
више од 1.000 људи.

„Дуго смо се надали оваквој 
инвестицији. „ЗФ“ није фабри-

ка јефтиних делова, 
већ будућности. Реч 
је о првој или дру-
гој компанији по ве-
личини овог типа и 
желим им да дуго ос-
тану у Банату, Војво-
дини и Србији“, по-
ручио је председник 
Вучић.

Рекао је да је план 
да се после овог про-
изводног погона, у 
којем ће радити 620 
радника у произ-

водњи, док ће остали бити ин-
жењери, логистички радници 
и администрација, запосли још 
100 људи у научно-истражива-
чком центру „ЗФ“-а. Председник 
Вучић захвалио се немачком 
амбасадору Акселу Дитману и 
подсетио да, када је амбасадор 
немачке дошао у нашу земљу, у 
немачким компанијама је било 
23.000 запослених радника из 
Србије, а данас је та бројка до-
шла до 47.508.
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Немачки „лидл” стигао у Србију

каМеН-ТеМељаЦ За фабрику „Зф”

Немачка компанија 
„Кромберг и Шуберт“ 
отворила је у Крушевцу 

фабрику за производњу 
каблова за ауто-индустрију, у 
присуству председника 
Србије Александра Вучића, 
амбасадора Немачке Аксела 
Дитмана и власника компаније 
Ханс Отоа Кромберга.
Вредност инвестиције је 29 
милиона евра, а у фабрици ће 
ове године бити запослено 
око 800 људи, а до 2022. 
укупно 2.500.

„Са оваквим гигантом какав је 
„Кромберг и Шуберт“, у Србију 
је стигла нова вера која нам је 

неопходна. Данас се грађани 
Крушевца осећају посебно. 
Хвала пријатељима из Немачке 

и поручујем им да ћемо 
наставити да отварамо 
фабрике, Србија ће 
наставити да се отвара 
према инвеститорима и 
улагањима. Крушевац 
ће постати престоница 
напретка“, истакао је 
председник Вучић, 
и рекао да само две 
ствари не могу да се 
блокирају, а то су време 
и отварање фабрика у 

Србији.
„Ускоро ће „Кромберг и 

Шуберт“ донети одлуку о 
својој новој инвестицији. То ће 
бити неки други град, надам 
се да ће то бити у Србији у 
једном од четири града о 
којима смо причали“, нагласио 
је председник Вучић.

На крају обраћања, рекао 
је радницама да држава своје 
обавезе испуњава на време, 
и пожелео им да на прави 
начин представљају нашу 
земљу:

„Хвала вам за вашу 
марљивост, труд и осмехе. 
Превасходни циљ нам је да 
незапосленост смањимо до 
10 процената и да повећања 
плата и пензија буде пре краја 
године“.

Нови производни погон 
компаније „Кромберг и Шуберт“ 
простире се на 23.000 квадрата. 
Фабрика тренутно запошљава 
565 људи, док је циљ повећање 
броја запослених на 2.500 у 
наредних неколико година. 
Компанија се бави производњом 
каблова за ауто-индустрију, а у 
Крушевцу је први кабловски 
сноп произведен 2017. године.

Посао за 2.500 радника

Пре свечаног отварања производног по-
гона, председник вучић посетио је поро-
дицу крстић из крушевца, млади брачни 
пар Дејана и Драгану, који већ раде у тој 
фабрици. Председника је занимало од кад 
раде и у каквим условима. крстићи су од-
говорили да су задовољни послодавцем, 
као и да су у фабрици запослени од јану-
ара ове године, када су примљени преко 
конкурса.

„важна је диплома, али не само диплома, 
важан је рад. они цене марљивост и 
дисциплину“, поручио је председник 
вучић крстићима, који су се председнику 
Србије захвалили на томе што је довео 
великог немачког инвеститора у њихов 
град. Дејан и Драгана имају трогодишњу 
ћерку Дуњу, а на путу је и дечак, за шта, 
како кажу крстићи, имају максималну 
подршку и разумевање послодавца.

крушеваЦ

Велики број грађана Крушевца дочекао је 
председника Србије испред фабрике „Кромберг и 

Шуберт“ уз аплауз и транспарент „Хвала Вучићу“

ДрагаНа и ДејаН Добили 
ПоСао у Новој фабриЦи

Виши ниво инвестиција: Прво фабрика, а ускоро и научно - истраживачки центар у Панчеву

Обилазак  логистичког центра и Старој Пазови

Председник Александар Вучић у посети породици Крстић



Поздрав премијера 
виктора орбана
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Председник Бугарске 
Румен Радев боравио 
је у дводневној посети 

Србији, где му је домаћин био 
председник Србије Александар 
Вучић. Председници Србије и 
Бугарске разговарали су у Бео-
граду, а затим су посетили Ди-
митровград, где су заједнички 
положили камен - те-
мељац за споменик 
„Свети Кирило и 
Методије“ у исто-
именој гимназији и 
обишли радове на 
петљи „Димитров-
град запад“ на Ко-
ридору 10.

„Ми, Срби, воли-
мо Бугаре, ја не по-
знајем ниједног Ср-
бина који не воли 
Бугаре. Надам се 
да ћемо увек једни друге нази-
вати браћом, јер смо схватили 
какве смо грешке у прошлости 
правили. Увек у будућности 
треба да се поштујемо, али не 
само то, него и да се волимо. 
Да не живимо једни поред 
других, него заједно“, рекао је 
председник Вучић.

Двојица председника у Бе-
ограду су разговарала о томе 
да је време да се прошлост у 
потпуности превазиђе и да се 
отвори страница будућности, 
те да се две земље посвете 
пријатељству и сарадњи, трго-
винској размени, повезивању 
компанија... Констатовали су 
да је робна размена између 
две земље више од милијар-
ду евра, а да Србија и Бугар-
ска имају заједнички успех на 

свим пољима, посебно у ин-
фраструктурним пројектима. 
Председник Радев посебно је 
нагласио подршку Бугарске у 
ЕУ интеграцијама Србије, те да 
се у решавању питања КиМ не 
смеју запоставити аргументи 
српске стране, јер би се у су-
протном добило неодрживо 
решење.

Председник Србије наја-
вио је три пута већу подршку 
медијима на бугарском је-
зику у Србији и знатно већа 
улагања у инфраструктуру у 
срединама у којима живи бу-
гарска мањина. Најавио је да 
ће, осим изградње ауто-пута 
и приступних саобраћајни-
ца код Димитровграда, бити 
изграђени и старачки дом, 
вртић, школа, Дом здравља и 
други објекти, а да се планира 
и спајање Босилеграда са гра-
ничним прелазом. Он је, та-
кође, најавио да ће наставити 
са напорима да се доведу ин-
веститори у тај крај, како би се 
смањило исељавање и бугар-
ског и српског становништва.

Бугарски председник Румен 
Радев рекао је да је са пред-

седником Вучићем разговарао 
о положају бугарске мањине у 
Србији и захвалио се на напо-
рима да се очува њихов кул-
турни идентитет.

„Разговарали смо о финан-
сирању медија на бугарском 
језику које ће бити три пута 
већа него до сада. Важно је 
и образовање на бугарском 

језику и обезбеђивање уџбе-
ника. Највећи проблем је де-
мографски, и зато су важни 
инфраструктурни радови и 
отварање нових радних мес-
та. Локална власт треба да 
буде ажурнија у привлачењу 
инвеститора и запошљавању. 
Огроман напредак је учињен 
у законодавном делу који се 
тиче заштите мањина“, рекао 
је Радев.

Двојица председника по-
ложили су венце на споме-
ник „Паметник“ на Нешковом 
брду, где су сахрањени српски 
и бугарски војници, а онда су 
у дворишту Гимназије „Све-
ти Кирило и Методије“ по-
ложили камен - темељац за 
изградњу споменика двојици 
словенских просветитеља и 

светаца.
Радев је рекао да с Вучићем 

ради на историјском поми-
рењу два народа и да улажу 
у будућност како би регион 
имао просперитет.

„Народи су показали да су 
мудрији од политичара и то је 
пример који треба следити. Ви 
који овде живите веза сте из-

међу два народа. 
Гледамо напред и 
улажемо у будућ-
ност и сарадњу, 
да овај регион има 
просперитет“, на-
вео је Радев.

Председници Ср-
бије и Бугарске по-
сетили су и радове на 
петљи Димитровград 
на источном краку 
Коридора 10. Пред-

седник Вучић најавио је да ће 
до краја године бити завршен 
источни крак ауто -  пута пре-
ма Бугарској и позвао власти 
те земље да и они убрзају 
изградњу деонице од српске 
границе до Софије. Честитао 
је и радницима српских, бугар-
ских и грчких фирми, који раде 
на ауто - путу, и позвао их да 
свакако заврше радове у току 
ове године, јер је то изузетно 
важно да би људи имали боље 
услове живота и више разлога 
да остану у својим кућама.

„Позивам и Србе и Бугаре 
да остану на својим огњиш-
тима, јер ће имати прилику да 
живе све боље. Иде то полако, 
не може одмах, али људи већ 
виде да иде на боље“, поручио 
је председник Вучић.

Нова страница у сарадњи 
Србије и бугарске

ПреДСеДНик Србије алекСаНДар вучић угоСТио је 
ПреДСеДНика бугарСке руМеНа раДева, и Поручио:

Председник Србије Александар Ву-
чић посетио је Ескишехир где је, на 
позив турског председника Реџепа 

Тајипа Ердогана, присуствовао свечаном 
отварању Трансанадолијског гасовода 
(ТАНАП). У обраћању на церемонији отва-
рања, председник Вучић истакао је да ње-
гово присуство на свечаности представља 
јасну потврду успешних билатералних од-
носа Србије и Турске.

„Моје присуство представља нову, врло 
видљиву потврду успешних билатералних 
односа Србије и Турске, који доприносе 
напретку наше две земље и региона За-
падног Балкана“, рекао је председник Ср-
бије и нагласио да је изградња ТАНАП-а 
важна јер даје наду да регион Југоисточне 
Европе неће остати изолован, када су у 
питању велики енергетски пројекти.

Додао је и како ће овај гасовод знатно 
побољшати енергетску повезаност тог дела 
Европе, чиме ће побољшати и климу за до-
лазак нових инвеститора у земље региона.

„Србија жели да види регион који је по-
везан инфраструктурним пројектима, али 
истовремено и повезан са другим земља-
ма“, рекао је Вучић, и честитао председ-
нику Турске Ердогану и председнику 
Азербејџана Илхаму Алијеву.

„Дивимо се начину на који је председ-
ник Ердоган урадио одређене ствари за 

Чланове славног Академ-
ског ансамбла песама и игара 
руске армије „Александров“ 
угостио је председник Алек-
сандар Вучић, захвалио им се 
што су поново дошли у Србију 
и што Руси поштују и никада не 
заборављају нашу државу, баш 
колико и ми поштујемо Русију. 
Поручио је и да Србија неће 
дозволити прекрајање исто-
рије, у којој би постало свејед-
но ко је био на којој страни.

„Нећемо дозволити 
прекрајање историје у којем 
ће они у региону, који су били 
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Потврда добрих 
односа Србије и Турске

Гасовод су заједно отворили (слева на десно) председник Северног Кипра 
Мустафа Акинци, председник Азербејџана Илхам Алијев, председник Турске 

Реџеп Тајип Ердоган, председник Украјине Петро Порошенко, председник 
Србије Александар Вучић и турски министар енергетике Берат Албајрак

свој народ и своју земљу. Под вашим ру-
ководством Турска ће имати добре одно-
се и са Азербејџаном, и са Србијом“, иста-
као је српски председник.

Председник Вучић, током боравка у  Ес-
кишехиру, разговарао је и са председни-
ком Украјине Петром Порошенком о била-
тералним односима и економској сарадњи. 
Украјински председник поручио је да 
његова земља поштује територијални ин-
тегритет Србије и затражио од председни-
ка Вучића да апелује на политичаре у Ср-
бији да не воде антиукрајинску кампању.

Српски председник изразио је зах-
валност за принципијелну позицију 
Украјине по питању непризнавања јед-
нострано проглашене независности 
Косова, и нагласио да Србија поштује 
територијални интегритет Украјине. 
Констатовао да две земље имају тра-
диционално пријатељске односе и ис-
такао да је Србија заинтересована за 
даље проширење билатералне сарадње 
и да нам је заједнички интерес рад на 
усаглашавању билатералног Споразума 
о слободној трговини.
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Гост Београда био је ми-
нистар спољних послова и 
спољне трговине Мађарске 
Петер Сијарто, који је пред-
седнику Александру Вучићу 
пренео поздраве премијера 
Виктора Орбана. Председник 
Вучић и министар Сијарто 
разговарали су о билатерал-
ним односима, регионалној 
ситуацији и евроинтегра-
цијама Србије. Председник је 
нагласио трајно опредељење 
Србије да унапређује односе 
са северним суседом, конста-
тујући да су они тренутно на 
највишем нивоу у историји, 

захваљујући и посвећености 
и отворености владе пре-
мијера Орбана за билатерал-
ну сарадњу. Захвалио се ми-
нистру Сијарту и премијеру 
Орбану на снажној подршци 
Мађарске евроинтеграција-
ма Србије, коју истичу увек 
и на сваком месту. Саговор-
ници су размотрили и зајед-
ничке инфраструктурне и 
енергетске пројекте, као и 
конкретне мере за њихову 
реализацију, а истакли су и 
потребу сарадње двеју зе-
маља у постављању према 
мигрантској кризи.

Посета 
ансамбла 
„александров”

на страни фашиста у Другом 
светском рату и на страни ос-
вајача у Првом, да нам држе 
предавања о слободи и дру-
гачијем погледу на прошлост. 
Очекујемо вашег председника 
пре краја године. Славимо по-
беду у Првом светском рату, за 
разлику од других, који увек 
славе нека примирја. Ми сла-
вимо победу, јер смо били на 
правој, слободарској страни и 
победили, и уз вашу подршку. 
Наше пријатељске везе, као 
што видите, без обзира на те-
жину спољнополитичких при-
лика, нико не може да уништи. 
Поносни смо на то што се по-
нашамо као независна земља, 
која држи до свог достојан-
ства, поноса својих грађана и 
која поштује руски народ и др-
жаву“, подвукао је Вучић.

Сијарто и Вучић

Председник Бугарске Румен Радев и председник Србије Александар Вучић

Председници полажу камен - темељац за споменик Ћирилу и Методију у Димитровграду

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
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ВЕСТИ

Прве дане на функ-
цији градоначе-
лника Београда, 
проф. др Зоран 
Радојичић про-

води тако што упознаје људе 
и систем, и бави се форми-
рањем свог Кабинета. Како 
каже за „СНС Информатор“, 
већ се састао са чланови-
ма Градског већа, градским 
секретарима и директорима 
јавних предузећа. А сваки 
радни дан почиње на исти 
начин - са замеником градо-
начелника Гораном Весићем, 
који га, као врстан познава-
лац управе Града, упућује у 
започете пројекте и заједно 
се договарају о даљим кора-
цима.

- Разговарао сам и са не-
колико искусних стручњака 

ИНТЕРВЈУ БРОЈА
Проф. др ЗораН раДојичић, 
градоначелник београда

Научио СаМ Да Не оДуСТајеМ, 
бориМ Се каД је НајТеже

- Добио сам подршку председника 
Србије и СНС, странке која годинама 
уназад, континуирано, добија 
највећу подршку бирача у модерној 
српској историји. То обавезује, 
тера на посвећеност и истрајност, и 
велика је част

из различитих области, као и 
са групом младих, образова-
них људи, жељних да добију 
шансу да ураде нешто добро 
за свој град - каже градона-
челник Радојичић. - Мислим 
да ћемо сјајно радити, као 
велики тим за Београд, а уп-
раво смо то и обећали Бео-
грађанима у кампањи. Када 
ми је указао част да будем 
први на листи СНС на бео-
градским изборима у марту, 
председник Вучић је рекао 
да ћу у управи Града затећи 
сјајан тим који је гарант ус-
пеха Београда, јер престони-
цу нико не може и не треба 
да води сам, а он верује да 
ја могу да предводим један 
тако сјајан тим и очекује да 
се град развија у складу са 
потребама грађана.

како вам се чини коли-
ко је захтеван посао и на 
које области ћете посеб-
но ставити акценат то-

ком мандата?
- Посао је изузетно за-

хтеван и одговоран. Мени 
то није страно, јер сам дуги 
низ година лекар и менаџер 
велике клинике, родитељи 
су ми поверавали здравље 
и животе своје деце, научио 
сам да не одустајем и да се 
борим када је најтеже. До-
био сам подршку председ-
ника Србије и СНС, странке 
која годинама уназад, кон-
тинуирано, добија највећу 
подршку бирача у модерној 
српској историји. То оба-
везује, тера на посвећеност 
и истрајност, и велика је 
част. Наставићемо велике 
инфраструктурне пројекте и 
трудићемо се да више разго-
варамо са Београђанкама и 
Београђанима, и да их укљу-

чимо у развој града на нов 
начин. Од мене се очекује и 
да се бавим здравством сада 
на локалном нивоу и, нарав-
но, то ћу са задовољством 
чинити и применити успеш-
не моделе које сам са својим 
тимом осмислио у Тиршовој. 
Већ сам разговарао са мини-
стром здравља, Златибором 
Лончаром о томе.

колико лекарска профе-
сија, која подразумева 

емпатију, помагање и 
бригу о другоме, може 
да помогне у послу гра-
доначелника, који под-
разумева 24 сата бриге о 
два милиона људи?
- Пријатељ ми је рекао 

да је бити градоначел-
ник, заправо, бити „отац гра-
да“, који брине да све буде у 
реду, да су људи сигурни и 
да добијају шансу за развој. 
Циљ је да Београђани осете 

побољшање квалитета жи-
вота у граду, да имају више 
могућности да остваре своје 
потенцијале и да моји сино-
ви и сва наша деца остану у 
Београду, не само из љубави 
према Србији и граду, већ и 
зато што им је овде добро, 
зато што овде виде будућ-
ност за себе и своје породи-
це.

како видите београд за 
четири године? По чему 
бисте волели да вас бео-
грађани памте?
- Београд видим као место 

сусрета у овом делу Европе, 
отворен и уређен град, град 
који се развија. Мој пре-
тходник, Синиша Мали, у 
експозеу је рекао да жели 
да Београд буде велико 
градилиште, град кранова. 
Претходна Градска управа 
је у томе успела. Желимо да 
наставимо добре промене у 
Београду. Волео бих да ре-

- Пријатељ ми је рекао да је бити 
градоначелник, заправо, бити 
„отац града“, који брине да 
све буде у реду. Циљ ми је да 
београђани осете побољшање 

квалитета живота, да имају више мо-
гућности да остваре своје потенцијале 
и да наша деца остану у београду

»

зултати мог тима говоре у 
наше име и да нас памте по 
томе како смо им унапреди-
ли животе, по томе шта смо 
урадили за Београђане.

које су, по вашем 
мишљењу, најважније 
ствари које су урадили 
или започели ваши прет-
ходници?
- Много тога је урађено и 

Београд није исти као пре 
четири године. Као Бео-
грађанин, у претходним го-
динама највише сам уживао 
у сређеним улицама, фаса-
дама... Волим да се шетам и 

много ми је пријало то што је 
град све лепши, што је више 
шетачких зона, што су уређе-

ни паркови. Пријало ми је и 
што чујем страни језик свуда 
око себе, што видим насмеја-
не туристе који се заљубљују 
у наш лепи град и његову 
енергију. И био сам задо-
вољан, јер је културни садр-
жај у граду све богатији. 
Данас, као градоначелник, 
бавим се и великим инфра-
структурним пројектима. За-
вртели смо причу око метроа, 
савремене дечије болнице 
Тиршове 2, много је проје-
ката које треба реализовати, 
много је започето и велики 
посао је пред нама. Верујем 

да ћемо се заједно радовати 
резултатима и бити поносни 
на урађено.

Поносан сам на подршку СНС
На вест да је Градски одбор СНС 
Београд кандидовао Горана Ве-
сића за заменика градоначелника, 
досадашњи градски менаџер ре-
као је да је поносан на једногла-
сну подршку ГО његове Српске 
напредне странке.
- Захвалан сам председнику Ву-
чићу на поверењу и подршци. Кан-
дидатуру разумем као признање 
за досадашњи рад у Скупштини 
града Београда. Кандидатура је и 
обавеза за нови тим СНС, на челу 
са др Зораном Радојичићем, који 
ће водити Београд и наставити да 
спроводи започете пројекте, да 
мења и развија наш град, како би 
постао боље место за живот свих 
његових грађана - навео је Весић.

Посао за 100 младих лекара

Влада Србије дала је са-
гласност Министарству 
здравља за запошљавање 
100 најбољих дипломаца 
медицинских факултета, 
како би омогућили младим 
лекарима да раде и усавр-
шавају се у Србији и заус-
тавили њихов одлазак из 
земље. Стотину најбољих 
дипломаца добило је уго-
воре о раду на шест месе-
ци, а након што изаберу 
одређену специјализацију 
биће им понуђен и сталан 
посао.

Председник Србије Алек-

сандар Вучић, том при-
ликом, нагласио је да је 
свестан да специјализа-
ција и докторске студије за 
најбоље дипломце неће у 
потпуности спречити њихов 
одлазак у иностранство, али 
да ће Србија наставити да 
ради на побољшању усло-
ва рада и живота за здрав-
ствене раднике. Следећи 
задатак државе, како је ре-
као председник, биће помоћ 
око решавања стамбеног 
питања младим људима, 
поготово онима који се баве 
научним радом.

Др Зоран Перишић на 
највећем скупу кардиолога

На највећем светском 
скупу интервентних кар-
диолога у Паризу, проф. 
др Зоран Перишић пред-
седавао је у две сесије, по-
казујући наше резултате 
и оцењујући рад других 
интервентних кардиолога. 
Према речима проф. Пери-
шића, Србија много улаже 
у врхунску кардиологију и 

непрекидно подиже ниво 
квалитета и у томе смо ли-
дери у региону. Циљ нам 
је, како каже, да врхунска 
кардиолошка дијагностика 
и терапија постају доступ-
не свим грађанима Србије, 
али и онима који путују 
кроз њу, што повећава кон-
курентност понуде Србије у 
многим областима.

Горан Весић
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НароДНа СкуПшТиНа

ПОЛИЦИЈА

ЗДРАВЉЕ
ФИНАНСИЈЕ

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Председница Народне скупшти-
не Маја Гојковић захвалила се 

Либерији на одлуци да повуче при-
знање једнострано проглашене неза-
висности Косова, истичући да је то 
значајно и за укупан процес дијало-
га са Приштином. Гојковић је, у раз-
говору са либеријским министром 
спољних послова Гбезонгаром Мил-
тоном Финдлијем, нагласила да се 
овом одлуком Либерија придружила 

групи пријатељских земаља. Гојко-
вић је подсетила да је управо у згра-
ди Дома Народне скупштине одржа-
на оснивачка конференција Покрета 
несврстаних, а да Србија данас има 
стратешки циљ јачања и обнављања 
сарадње са земљама афричког конти-
нента, уз посебан интерес за домене 
образовања, привреде, пољопривре-
де, индустрије, трговине, здравства, 
образовања и културе.

Гувернерка Јоргованка Та-
баковић каже да је ниво 

проблематичних кредита у 
Србији пао на рекордно низак 
ниво. Према њеним речима, 
ниво проблематичних креди-
та у априлу је био 8,8 одсто, 

што је најнижи ниво од када 
се прати овај податак, а пре-
тходно је био 9,2 одсто. Та-
баковић је истакла да се при-
вредни раст Србије базира на 
инвестицијама, али и домаћој 
тражњи.

Са банкомата Поштанске 
штедионице новац од сада 
могу да подижу и власници 
картица из кинеског „Јунион 
пеј“ картичарског система, 
чиме је српско тржиште отво-
рено и за овај систем, прих-

ваћен у 168 земаља и региона 
света... Првој трансакцији при-
суствовали су гувернер Јорго-
ванка Табаковић, амбасадор 
Кине Ли Манчанг, представни-
ци Поштанске штедионице и 
„Јунион пеј“ система.

Клинички цен-
тар Србије добио је 
једну од пет најса-
временијих биоме-
дицинских лабора-
торија у свету, која 
је последња реч тех-
нологије. Министар 
Златибор Лончар 
указао је да ће ла-
бораторија обрађи-
вати 5.000 узорака 
за сат времена, што је више од 
12 милиона анализа годишње. 
Таквих лабораторија има само 
четири у свету, у Немачкој, 
Енглеској, Белгији и Изра-
елу. Министар је подсетио и 

да је у Здравстве-
ном центру у Ужицу 
урађена 100. карди-
охируршка опера-
ција и истакао ко-
лико је важно да се 
захтевне операције 
раде и на локалу, а 
похвалио је и нову 
ангио-салу у КБЦ 
Бежанијска коса. У 
плану је да се ре-

конструкција више од 10.000 
квадрата у КБЦ Драгиша Ми-
шовић заврши до септембра, 
закључи се набавка опреме за 
породилиште у Лазаревцу, об-
нови хируршки блок у Врању...

Министар Синиша Мали 
састао се са шефом Канцела-
рије Светске банке у Србији, 
Стивеном Ндегвом, и разго-
варао о актуелним и будућим 
пројектима које Србија спро-
води у сарадњи са том фи-
нансијском институцијом 
- изградњи друмског Кори-
дора 10, пројекту за реформу 
Пореске управе, пројектима 
за побољшање ефикасности 
јавног сектора и за пољопри-

вреду. Министар 
Синиша Мали ис-
такао је да је спро-
ведена фискална 
к о н с о л и д а ц и ј а , 
започето реструктурирање 
привреде, унапређено по-
словно окружење, остварен 
динамичан привредни раст, 
али да посао још није завр-
шен и да нам је веома значај-
на подршка и помоћ Светске 
банке.

М и н и с т а р 
унутрашњих по-
слова Небојша 
Стефановић састао 
се у Београду са 
директором Феде-
ралне криминалис-
тичке полиције Ује-
дињених Арапских 
Емирата. Стефано-
вић и Хамад Ажлан 
Аламими разгова-

рали су о наставку сарадње 
полиција двеју земаља, пре 
свега у области борбе против 
организованог криминала и 
тероризма. Министар Стефа-
новић и Аламими оценили су 

да ће јачање сарадње у тим 
областима допринети већој 
безбедности и грађана Ср-
бије и УАЕ.

Србија је на Међувладиној 
конференцији у Луксембургу 
отворила два нова поглавља 
у приступним преговорима са 
ЕУ - 33 и 13, која се односе на 
финансијске и буџетске од-
редбе и на рибарство. У овом 
тренутку Србија има 14 отворе-
них поглавља, од којих су два 
привремено затворена. Деле-
гацију Србије на Међувладиној 
конференцији предводила ми-

нистарка за евроин-
теграције Јадранка 
Јоксимовић, Европ-
ску комисију пред-
ствљао је комесар за 
преговоре о проши-
рењу Јоханес Хан, 
а испред Савета ЕУ 
била је шефица бу-
гарске дипломатије 
Екатарина Захари-
ева.

Министар Зоран 
Ђорђевић каже да 
је Изменама и до-
пунама закона о фи-
нансијској подршци 
породицама са де-
цом предвиђено да 
родитељи од 1. јула 
2018. године за прво 
дете једнократно 
добију 100.000 ди-
нара, за друго дете 
10.000 динара месечно две го-
дине, за треће дете по 12.000 

динара месечно 10 
година, а за четвр-
то 18.000 динара 
месечно 10 година. 
У поступку оствари-
вања права на ро-
дитељски додатак, 
као посебни услови, 
предвиђени су ре-
довна вакцинација 
све деце, редовно 
похађање припрем-

ног предшколског програма и 
наставе у школама.

Дан по објављивању вести 
да је Либерија повукла при-
знање независности Косова, 
Србија је договорила потпи-
сивање првог споразума са 
том афричком земљом. Ми-
нистар Бранислав Недимовић 
и министар спољних послова 
Либерије Гбезонгар Милтон 
Финдлеј договорили су потпи-
сивање посебног споразума о 
сарадњи две земље у области 
пољопривреде, који се одно-
се на трансфер искустава и 
технологија које Србија има 
у пољопривреди, као и на по-
већање извоза пољопривред-
но-прехрамбених производа 
из Србије на тржиште Либе-

рије. Недимовић је 
изјавио да је захва-
лан колегама из Ли-
берије на њиховој политичкој 
подршци у погледу статуса 
Косова.

Фабрика сладоледа „Фро-
нери Адриатик“ отворена је 
у Старој Пазови, у њу је уло-
жено 20 милиона евра, а за-
пошљава 400 људи. Фабрику 
су отворили министар Бра-
нислав Недимовић, потпред-
седник Владе АПВ Ђорђе 
Милићевић, председник 
Општине Стара Пазова Ђорђе 
Радиновић и директор ком-
паније „Фронери“ Ибрахим 
Наџафи.

Министарка Зо-
рана Михајловић и 
министар рударства, 
индустрије и трго-
вине Ирана, Моха-
мад Шариатмадари, 
потписали су Спора-
зум о ваздушном са-
обраћају између две 
земље. „Потписали 
смо нови, модеран 
споразум о ваздуш-
ном саобраћају, који ће бити 
оквир за одвијање саобраћаја 
и директне летове између две 

земље који су не-
давно обновљени, 
после 27 година, као 
и за комерцијалну 
сарадњу између Ер 
Србије и Иран ера“, 
рекла је Михајловић. 
Споразум је потпи-
сан у оквиру 15. за-
седања Мешовите 
комисије за тргови-
ну између Републи-

ке Србије и Исламске Репу-
блике Иран, које је одржано у 
Палати Србија у Београду.

Средства од опортунитета 
за болнице и школе

у Србију стигао 
„јунион пеј” систем

Најсавременија 
лабораторија у кЦС

Подршка Светске банке

Сарадња са уае

обнављање сарадње 
са афричким земљама

отворена поглавља 13 и 33

ПРАВДА

ПОЉОПРИВРЕДА
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Повећање родитељског 
додатка

Сарадња са либеријом

„Укупан износ 
средстава од опор-
тунитета, који је 
током три конкур-
са Министарства 
правде додељен 
корисницима током 
2016, 2017 и 2018. 
године, износи 1,15 
милијарди динара. 
Тај износ распо-
ређен је на скоро 
300 пројеката и школа, бол-
ница и других установа, са 
циљем побољшања живота 
грађана“, рекла је министар-

ка правде Нела Ку-
буровић, приликом 
доделе уговора 
добитницима сред-
става од опортуни-
тета. На трећи јавни 
конкурс из фебру-
ара пријављено је 
скоро двоструко 
више пројеката него 
прошле године - 
1.336, а износ који 

је распоређен био је за скоро 
100 милиона већи, па су сред-
ства износила 445 милиона 
динара.

Споразум са ираном

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Прослави Дана Приштинског универзи-
тета са привременим седиштем у Косов-
ској Митровици присуствовали су Марко 
Ђурић, директор Канцеларије за КиМ, и 
Младен Шарчевић, министар просвете, 
науке и технолошког развоја. „Видовдан 
је празник који нас опомиње и подсећа 
да смо, као народ, у прошлости уложили 

много како бисмо данас имали право да 
говоримо својим језиком, пишемо својим 
писмом и са поносом се сећамо великих 
дела наших предака. Нећемо одустати од 
Видовданског завета, нећемо престати да 
будемо народ Видовдана, никада се неће-
мо уплашити, побећи и одустати од онога 
што је наше“, поручио је Ђурић.

Дан универзитета 
у косовској Митровици



ИНТЕРВЈУ

Синиша Мали је на 
функцију градоначе-
лника Београда до-

шао у тренутку када је Град 
био на ивици банкрота и 
када је градска каса била 
у потпуности празна. Зате-
као је рекордно висок де-
фицит и дуг од 1,2 милијар-
де евра. Са друге стране, 
када је дошао на место 
министра финансија зате-
као је стабилне републич-
ке финансије, спроведену 
фискалну консолидацију, 
унапређено пословно ок-
ружење, започето реструк-
турирање привреде...

На питање колико има 
сличности функција мини-
стра финансија са функ-
цијом градоначелника Бе-
ограда, Синиша Мали од-
говара да су га различите 
врсте изазова затекле на 
месту градоначелника и на 
месту министра финансија, 
али да им је заједнички 
циљ - бољи квалитет живо-
та грађана, за шта је радио 
сваког дана као градона-
челник Београда, а за шта 
ће радити и даље.

какво је тренутно 
стање у српским финан-
сијама?
- У претходних неколико 

година, Влада Србије, на 
челу са тадашњим премије-
ром Александром Вучићем, 
спровела је потпуну фи-
нансијску стабилизацију. 
На крају маја ове године у 
буџету смо имали суфицит 
од 8,8 милијарди динара 
на годишњем нивоу. То је 
за 46,5 милијарди динара 
боље од буџетског плана, с 
обзиром на то да је за овај 

период плани-
ран дефицит од 
37,7 милијарди 
динара, односно 
око 320 мили-
она евра. Укупна 
економска актив-
ност налази се у 
фази експанзије 
и у првом квар-
талу ове годи-
не забележен је 
раст од 4,6 одсто, 
што је највећи 
м е ђ у г о д и ш њ и 
раст од избијања 
кризе. Инфлација је ниска 

и стабилна четири го-
дине заредом. Све 

ово су показатељи 
опоравка наше 

економије, која 
бележи раст 
уз повећање 
и н в е с т и ц и ј а 
и запошља-
вања. Најваж-

није је да све 
п о з и т и в н е 

промене у срп-
ским финансијама 

осећају грађани Ср-
бије. Животни стандард 

грађана се из месеца у 
месец побољшава, а како 
наша економија буде даље 
јачала, тако ће даље расти 
и њихов животни стандард.

који су највећи изазови 
са којима ћете се ухва-
тити у коштац током 
мандата?
- Најтеже одлуке су 

иза нас и следи нам 
одржавање макрофискалне 
стабилности  и 
убрзан и одржив раст 
привреде. Свакако је један 
од највећих изазова да се 
пронађу нови извори раста, 
где првенствено мислим на 

СиНиша Мали, 
министар финансија

ЗНачајНо Повећање 
ПлаТа у јавНоМ СекТору

бензин је скупљи у 
26 европских земаља

како објашњавате 
то што су се Ђилас, 
јеремић, јанковић, 
обрадовић и њи-
хови пулени поди-
гли да праве хаос 
по улицама, а што 
ни реч нису рекли 
када је борис Тадић 
2009. године, као 
председник Србије, 
потписао повећање 
акциза на гориво?

- Ђилас, Јанковић, 
Јеремић и Обрадовић 
једино што знају јесте 
да праве хаос. Немају 
подршку грађана, не-
мају политику за коју се 
залажу, немају ништа 
да понуде осим мржње 
и лажи. Изгледа да су 

заборавили да су го-
динама уништавали 
ову земљу и пљачкали 
грађане, и да је управо 
Борис Тадић, када је 
био председник Србије, 
потписао повећање ак-
циза на гориво за чак 
54 одсто. То су забо-
равили, али грађани 
нису, што су јасно пока-
зали на изборима. Из-
мишљају да је цена бен-
зина у Србији највиша у 
Европи, што је апсолут-
на лаж. Чак 26 европ-
ских земаља има вишу 
цену бензина од Србије. 
Али они то не говоре, 
него манипулишу и 
желе да направе хаос у 
Србији, јер је то једино 
што знају да раде.

- један од највећих 
изазова је да се 
пронађу нови извори 
раста, где првенствено 
мислим на иТ сектор, 
који има огроман 
потенцијал који морамо 
да искористимо

ИТ сектор, који има огроман 
потенцијал који морамо да 
искористимо. Очекује нас 
и реформа јавног сектора и 
јавних предузећа. Наравно, 
ту је и наставак сарадње 
са ММФ-ом, са којим смо 
постигли договор о новом 
програму под називом 
„The Policy Coordination 
Instrument”, који ће трајати 
две и по године. Приоритет 
нам је и повећање јавних 
инвестиција које ће довести 
до раста БДП-а. Са ММФ-
ом разговарали смо и о 
пакету стимулативних мера 
које могу да се спроведу од 
следеће године, са циљем 
побољшања пословног 
окружења, инвестиционе 
климе и конкурентности 

привреде. У том смислу 
размишљамо о смањењу 
неких пореза, доприноса и 
парафискалних намета.

колико сте задовољ-
ни резултатом разго-
вора са шефом мисије 
ММф-а Џејмсом руфом 
о могућности повећања 
плата у јавном сектору?
- Са Мисијом ММФ-а 

имали смо интензивне 
разговоре и задовољан 
сам како су протекли. Једна 
од тема свакако је било и 
повећање плата. Постоји 
простор за повећање 
плата у јавном сектору, а 
иако је још рано говорити 
о конкретним цифрама, 
извесно је да је реч о 
значајном повећању.

- Са ММф-ом 
разговарали 
смо о стимула-
тивним мерама 
за побољшање 
конкурентности 

привреде и размишљамо 
о смањењу неких поре-
за, доприноса и пара-
фискалних намета

»
Извршни одбор Срспке напредне 

странке одржао је састанак у про-
ширеном саставу, којем су присуство-
вали председници свих градских и 
општинских одбора у Србији. Саста-
нак ИО у Новом Саду водио је пред-
седник ИО Дарко Глишић, заједно са 
Милошем Вучевићем, потпредседни-
ком Главног одбора СНС, и потпред-
седницима ИО Дамиром Зобеницом, 
Луком Петровићем и Драганом Стева-
новићем.

Окупљеним напредњацима обра-
тили су се и потпредседник Главног 
одбора Марко Ђурић, члан Председ-
ништва СНС и генерални секретар 
председника Републике Никола Села-
ковић, координатор СНС за Западну 
Србију Крсто Јањушевић и председни-
ца Дисциплинске комисије СНС Дра-
гана Одовић.   

На састанку се разговарало о до-
садашњем раду страначких одбора 
широм Србије и плановима за будуће 
активности, а окупљеним напредња-
цима телефонски се обратио и пред-

седник Српске напредне странке Александар Вучић, 
који је послао поруку о важности вредног рада у корист 
грађана и јединства свих чланова СНС.

Састанак проширеног 
извршног одбора

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Нови СаД
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Милош Вучевић, Дарко Глишић, Лука Петровић

Зобеница

Ђурић

Петровић Јањушевић

Одовић

Стевановић

Селаковић
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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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1. уб

асфалтирање 
саобраћајница
Насеље Алексића имање добија чети-

ри нове саобраћајнице, а у Трњацима ас-
фалтира се Улица 25. маја. Асфалтиране 
су две деонице у Врелу, два пута у Со-
вљаку и по један у Брезовици и Трлићу. 
Руководство Општине, на челу са Дар-
ком Глишићем, обезбедило је средства 
за изградњу дечијег игралишта на СРЦ 
„Школарац“. „Булевар женских тајни“ 
гостовао је на Убу, а седамдесетак жена 
дружило се са Сањом Маринковић и Ве-

сном Дедић. Започета је градња водо-
водне мреже и трафо-станице за будућу 
фабрику обуће. Велики број инвестито-
ра интересује се за Индустријску зону у 
Стубленици. Почиње изградња новог вр-
тића. Уводи се видео надзор за контролу 
саобраћаја и јавног реда и мира. У току 
је чишћење корита реке Уб. Захваљујући 
сарадњи Општине и „Телекома Србије“, 
модернизована је мрежа за кабловску те-
левизију и интернет.

На иницијативу заменика председника СО Љубовија, Милана Тофиловића, одржан је 
састанак са представницима правосуђа Мачванског округа у вези са решавањем питања 
функционисања Судске јединице у Љубовији. Завршено је асфалтирање пута Узовница 
- Виногради и Доња Трешњица - Грчић. Састанку ОО присуствовао је потпредседник 
Главног одбора СНС Миленко Јованов, заједно са чланом ИО Браниславом Маловићем.

6. љубовија
разговор са чланством

7. ПришТиНа
кућа за породицу Ничић

Уз помоћ Привременог органа СГ Приштине и 
Канцеларије за КиМ, у Лапљем Селу завршава се 
градња куће за шесточлану породицу Звоними-
ра Ничића. Љубинко Караџић, председник При-
временог органа, каже да је Влада Србије изгра-
дила 70 кућа и 20 станова по сличном програму 
у Новом Бадовцу и Грачаници.

8. Нова Црња

отворен савремени 
очни центар
Дом здравља у Српској Црњи добио је најса-

временији Центар за ласерску хирургију и тера-
пију очних болести, посредством ИПА пројекта 
Србија - Румунија. Почела је реконструкција 
руинираног објекта који ће бити претворен 
у Цикло центар, регионални центар за цикло 
туризам. Ученички парламент Средње школе 
„Ђура Јакшић“ присуствовао је заседању СО 
Нова Црња.

2. араНЂеловаЦ
реконструкција поликлинике

Павиљон „Књаз Милош“ 
у парку Буковичке бање 
добитник је награде ЕУ за 
културно наслеђе за 2018. у 
категорији конзервација. У 
поликлиничком делу болни-
це постављена је столарија, а 
болница ускоро добија и ске-
нер. Започети су радови на 
сали Васпитно-образовног 
центра код Средње технич-
ке школе „Милета Николић“. 
Одржана је презентација 
развојног програма ЕУ ПРО 
за унапређење инфраструк-
туре у 99 локалних самоу-
права у Србији. Председник 
Општине Бојан Радовић оби-
шао је радове на реконструк-
цији Јадранске улице. Савет 
за безбедност саобраћаја из-
двојио је 300.000 динара за 
опрему за Саобраћајну поли-
цију. У организацији Општи-
не, пољопривредници су по-
сетили Сајам у Новом Саду. 
Општина је организовала још 
једну бесплатну екскурзију 
за најстарије суграђане, као 
и пријем за рукометашице 
клуба „Бекамент“.

3. беочиН
улагање у 
водоснабдевање

У току је замена главног доводника сирове воде. 
Положени су венци поводом Дана победе. Општина 
је добила од АП Војводине средства за адаптацију 
подстанице „Шакотинац“ и подземног вода. Свечано 
су обележени Дан МЗ Беочин град и црквена слава. 

Председник Општине Митар Милинко-
вић организовао је пријем за ученике 
ОШ „Јован Грчић - Миленко“ који су 
постигли изузетне резултате на такми-
чењима. Почела је подела пензионер-
ских картица. Удружење жена, под по-
кровитељством Општине, организовало 
је манифестацију „Черевић у мају“. За-
вод за равноправност полова, у сарадњи 
са општинама Беочин и Бачка Паланка, 
одржао је изложбу предузетничких 

вештина жена. Покрајински се-
кретаријат за регионални раз-
вој Општини је уручио средства 
за путничко пристаниште за 
међународни саобраћај. У ок-
виру обележавања Дана зашти-
те животне средине, активисти 
МО Беочин очистили су парк 
у Шпицер башти, а активисти 
МО Сусек центар села. Омла-
дина СНС прикључила се ху-
манитарној акцији прикупљања 
пластичних чепова. Чланови МО Раковац уредили су 
канцеларију МО, пешачке стазе, паркове... Почиње 
градња пешачке стазе кроз парк у Новоградњи. Одр-
жан је састанак Савета за здравство.

4. ариље
Помоћ старим 
и болесним 
суграђанима

9. СурДулиЦа

Посета Марије 
обрадовић
Потпредседница Главног одбора 

СНС, Марија Обрадовић, боравила је 
у радној посети ОО СНС Сурдулица 
и разговарала са чланством о досада-
шњем раду и будућим активностима у 
овом месту.

Чланови ОО СНС, заједно 
са председником Зораном То-
доровићем, обилазе домаћин-
ства у којима живе болесни, 
стари и немоћни суграђани, и 
помажу им у обављању свако-
дневних активности.

5. иНЂија
Нове фабрике
Компанија „Златибор градња“ 

купила је парцелу у радној зони у 
Инђији, где ће производити сто-
ларију за инострано тржиште и за-
послити 70 радника. Општина је 
обезбедила комби за превоз деце са 
потешкоћама у развоју, а Центар за 
социјални рад „Дунав“ ангажовао је и 
15 личних пратилаца. Нови логистич-
ки центар, који ће кинески инвеститори изградити у Инђији, донеће 
већи број радних места. Делегација из Кине, која је посетила нашу 
Општину, задовољна је условима, а инвеститори су заинтересовани 
за прехрамбену индустрију и изградњу инфраструктуре.

Дарко Глишић обилази градилишта широм Уба

Миленко Јованов посетио је ОО СНС Љубовија

Марија Обрадовић и Драган Стевановић 
са мештанима Сурдулице

Зоран Тодоровић са суграђанком

Владимир Гак на 
потписивању уговора



БРИГА О ГРАЂАНИМАСНС ПАНОРАМА

15. аПаТиН
акције уређења
Активисти СНС реновирали су 

дечије игралиште у „есовима“, 
простор око Музеја подунавских 
Немаца и Доњег гробља, а помо-
гли су и фудбалерима ОФК „Мла-
дост“ у акцији фарбања голова и 
простора поред терена.

16. ћићеваЦ
иконе на дар
Чланови ОО СНС Ћићевац, на 

челу са председницом др Мирја-
ном Кркић, из личних средстава 
даривали су иконе за иконостас 
цркве Светог Ђорђа у Плочнику.

17. жабаљ
уређење купалишта
Министар Бранислав Недимо-

вић посетио је Жабаљ и, заједно 
са покрајинским секретаром Ву-
ком Радојевићем и председником 
Општине Чедомиром Божићем, 
обишао погон за производњу 
биомасе на органској фарми ком-
паније „Глобал сид“ у Чуругу. Ак-
тивисти МО Жабаљ уредили су 
Мали стадион, а активисти МО 
Чуруг купалиште на Старој Тиси.

18. ДиМиТровграД
радови на мосту
Почела је реконструкција моста 

у Пастеровој улици, школе и Дома 
за старе. У организацији Атлет-
ског клуба „Балкан“, под покро-
витељством Општине, одржана је 
прва Ђурђевданска трка - Паметник 
2018. Почиње изградња последње 
деонице пута Трнски Одоровци - 

Куса Врана. Обновљен је возни парк 
ЈП „Комуналац“ куповином мини-
буса за превоз радника. Театарска 
трупа „Камичак“ освојила је три 
награде на Међуокружној смотри 
аматерских позоришта у Лебану.

19. лоЗНиЦа
Здравствене и еколошке 
акције
Чланови Савета за здравство ГО 

СНС подржали су акцију превентив-
них прегледа и предавање о дијабе-
тесу у Бањи Ковиљачи. Чланови Са-
вета за заштиту животне средине, 
поводом Светског дана рециклаже, 
организовали су акцију „Цвеће за 
смеће“ и поклонили саксију цвећа 
грађанима који су смеће, картон, 
стакло, пластику или пет-амбалажу 
одложили у намењене контејнере.

20. Пожега
Спортска дешавања
Захваљујући ангажовању ло-

калне самоуправе, СКЦ, Спортског 
савеза, ТО и Стонотениског клуба, 
на челу са Жељком Димитрије-
вићем, Општина је била домаћин 
квалификационог меча пред Ев-
ропско првенство у стоном тени-
су. На састанку са представницима 
спортско-привредне делегације са 
Малте разговарало се о сарадњи 
градова Пожеге и Гзире. Просла-
вљен је Дан породице. Делега-
ција Пожеге присуствовала је ос-
већењу Храма цара Константина 
и царице Јелене у селу Каменица, 
у Општини Лепосавић, чију из-
градњу смо финансијски помогли. 
Активисти ОО СНС чистили су јав-
не површине у МЗ Честобродица.

22. влаДиМирЦи
градња подстанице
У селу Јаловик гради се 

подстаница која ће допринети 
уредном водоснабдевању, а радове 
финансира Општина, у сарадањи 
са МЗ Јаловик. У току је градња 
бунарске кућице у Сувом Селу, у 
којој ће бити инсталирана електро 
опрема за покретање бунара 2, 
који би требало да се повеже 
на централни систем. У току је 
насипање локалног пута Пејиновић 
- Мровска и путева у МЗ Крнуле.

23. кНић
Награда за седмаке и осмаке
Председник Општине Зоран 

Ђоровић и председник СО Ми-
лош Сретеновић присуствовали 
су завршетку асфалтирања пута 
Брњица - Рашковић - Рибеш. 
Пољопривредници су посетили 
Сајам пољопривреде у Новом 
Саду. У сарадњи са Градом Краље-
вом, организован је одлазак уче-
ника седмог и осмог разреда на 
одбојкашку утакмицу Србија - Ру-
сија. Црвени крст, у сарадњи са 
98. ваздухопловном бригадом Ае-
родрома Лађевци и Домом здра-
вља, организовао је акцију „Војни 
лекар на селу“ у Гунцатима.

24. врање
Помоћ за угрожене суграђане
У Слободној зони у Бунушевцу 

граде се два кружна тока и 

саобраћајница између фабрика 
„Геокс“ и „Дитра Италија“. Савет за 
социјална питања ГО СНС подржао 
је бесплатне стоматолошке 
прегледе за социјално угрожене 
породице у Трговишту, Горњем 
Вртогошу, Трстенику и Нишу. 
Такође, Савет је донирао пакете 
са храном и гардеробом за 
угрожене породице у Крушевцу, 
а у Врању је 14 породица добило 
животне намирнице. Активисти 
СНС поделили су 3.000 садница 
мештанима у Врањској Бањи, 
Ристовацу и Бресници. Чланови 
Уније младих делили су грађанима 
„СНС Информатор“, а акцији је 
присуствовао председник ГО 
Славиша Булатовић. Више од 
1.500 чланова и симпатизера СНС 
уређивало је јавне површине на 23 
локације.

27. ПећиНЦи
Прикупљање гардеробе
Активисти МО Огар и ОО СНС 

прикупљали су одећу и обућу за 
најсиромашније суграђане. При-
купљено је 12 пакета гардеробе, 
највише за најмлађе, који су пре-
дати Црвеном крсту.

28. жагубиЦа
Сарадња са општином 
шамац
Делегација Општине Шамац 

из Републике Српске посетила 
је Жагубицу, што је први корак 

ка обнављању сарадње која је 
постојала осамдесетих година, 
када је потписана Повеља о бра-
тимљењу. Пријем је организо-
вао председник Општине Сафет 
Павловић, а делегацију Шамца 
предводио је Ђорђе Милићевић. 
Наредни сусрет договорен је то-
ком Сабора врела Хомоља.

30. ТеМериН
Дружење са грађанима
Активисти МО Темерин 1 и Те-

мерин 2 дружили су се са грађа-
нима, делили „СНС Информатор“ 
и промотивни материјал.

31. СреМСки 
карловЦи
Посета Дневном боравку
Јагода Агбаба, председница 

Уније жена ОО СНС, и Милица 
Плавшић, чланица ОО, посетиле 
су кориснике Дневног боравка 
за ометене у развоју, и уручиле 
слаткише и материјал за цртање.

32. СвилајНаЦ
обилазак месних одбора
Обилазили смо месне одбо-

ре, разговарали са чланством, 
посебно са пољопривредници-
ма којима су потребни стручни 
савети у вези са субвенцијама. 
За новог председника МО Ку-
шиљево изабран је Милош Три-
фуновић.

21. крушеваЦ

Поклони за сеоске школе

Обележен је Дан Војске, уз свечани 
дефиле јединица Гарнизона Крушевац. 
Поводом Дана породице, ГО СНС и 
Унија жена одржали су спортски дан, 
дружили се са грађанима и подржали 
превентивне здравствене прегледе. 
Градоначелница Jасмина Палуровић и 
др Драгана Баришић, том приликом, 
посадиле су садницу бреста. Градо-
начелница и председник СГ Живојин 

Милорадовић посетили су школу у 
Кукљину и донели ђацима таблу за 
кошарку, али и лопте за кошарку, 
одбојку и фудбал, поклон бившег гра-
доначелника Братислава Гашића. Чла-
нови СНС из личних средстава купили 
су рачунаре за школе у Срњу, Великој 
Крушевици, Шанцу и Кукљину. Акти-
висти ГО делили су „СНС Информа-
тор“ и разговарали са грађанима.

10. кучево
Најбоља локална самоуправа 
браничевског округа

13. СеНТа

Дочек за Немеша
Разговарамо са грађанима и делимо страначки промотивни мате-

ријал. Организовали смо свечани дочек за рвача Виктора Немеша, 
освајача сребрне медаље на Европском првенству у Русији.

Асфалтиране су две улице у 
Зеленику и по једна улица у Ра-
ковој Бари и Кучајни, а асфалти-
рају се и деонице Равниште - Ку-
чајна и Раденка - Кривача. Пред-
седнику Општине Новици Ја-
ношевићу уручено је признање 
„Капетан Миша Анастасијевић“, 
за најбољу локалну самоуправу 
Браничевског округа. Видико-
вац Јелена стена је по трећи пут 
угостио официре, подофицире 
и борце 3. чете 125. Мотори-
зоване бригаде, као и родбину 
погинулих јунака из ове једини-
це која се прва пробила до Ко-
шара. Прослављена је градска 
и храмовна слава Спасовдан. 

ОШ „Милутин Миланковић“ 
у Раброву добила је још једну 
„паметну“ таблу. На конкурсу 
Министарства правде, Устано-
ва за старије и одрасле добила 
је средства за замену подова, 
а ПУ „Лане“ за замену грејања. 
Организован је Караван запо-
шљавања у Турији. Општинска 
служба за пољопривреду орга-
низовала је презентацију у вези 
са конкурисањем за субвенције. 
Свим школама подељена је 
спортска опрема. Одржани су 
51. Хомољски мотиви. Фабрика 
минералне воде „Дубока“ поно-
во ради и у саставу је компаније 
„Анђелковић“.

14. Мали иЂош
Ново санитетско возило
Дом здравља добио је још 

једно санитетско возило, а 
кључеве је уручио председник 
Владе АПВ Игор Мировић. 
Општини су додељена средства 
за регресирање превоза ученика 
средњих школа и за уређење 
атарских путева. Одржан је 
састанак на тему положаја Рома. 
Комисија за јавно - приватно 
партнерство дала је позитивно 
мишљење на пројекат замене 
постојећих котлова, котловима на 
природни гас за зграду Општине, 
Дома здравља и Полицијске 
станице, школа... Министарство 

привреде доделило је средства 
за израду пројектно-техничке 
документације за канализациију у 
Фекетићу, Ловћенцу и Малом 
Иђошу.11. СоМбор

акције уређења

Чланови Савета за културу 
ГО СНС уредили су двориште 
Културног центра „Лаза Кос-
тић“ и Омладинског клуба, а 
активисти МО Млаке покосили 
су траву испред Сигурне куће. 
Активисти МО Стапар заменили 
су и офарбали клупе, покосили 
траву испред напуштених кућа 
и на стадиону, и уредили плато 
испред МЗ и СТК „Гусар“. Акти-
висти МО Светозар Милетић 
улепшали су центар свог места 
и простор око фудбалског ста-
диона. Активисти МО Бачки 
Моноштор косили су траву и са-
купљали смеће у дворишту мале 
школе. Активисти МО Горња 
Варош уредили су фудбалски 
терен. Напредњаци у МО Алекса 
Шантић уредили су центар села 
и парк, а у МО Млаке излили су 

темељ и постављали преградне 
стубове у простору МЗ Млаке. 
Напредњаци МО Гаково очис-
тили су простор око фудбалског 
игралишта. Активисти МО Колут 
покосили су траву и поправили 
справе на игралишту на „Језеру“. 
Чланови МО Риђица покосили су 
траву око фудбалског стадиона, 
у дворишту старе школе и на иг-
ралиштима. Чланови МО Телеч-
ка покосили су траву у центру 
села, на фудбалском стадиону и 
испред кућа старих и непокрет-
них особа. Активисти МО Чоно-
пља офарбали су конструкције 
спортског терена, трибина и де-
чијег игралишта. Активисти МО 
Селенча посекли су растиње на 
раскрсници код моста на Ста-
парском путу и стајалишту пре-
ма Жарковцу.

12. Зајечар
Нова улична расвета
у Дубочану је асфалтирана улица, а у радовима заједнички 

учествују градска управа и грађани. На Тргу ослобођења и су-
седним улицама замењена је улична расвета и посађено цвеће.

25. влаДичиН ХаН
уклањање последица пожара

26. ТиТел
уређење 
главне улице 
у шајкашу

Уређује се главна улица у 
Шајкашу, где се постављају пе-
шачке и бициклистичке стазе и 
паркинг. Такође, испред право-
славне цркве и школе уређују 
се стазе и паркинг.

Активисти СНС при-
кључили су се акцији 
чишћења отпада нас-
талог после пожара 
манастирског конака 
у селу Кацапун, коју су 
организовале Црквена 
општина и Општина.

29. рековаЦ
асфалт у левачкој улици
П о в е р е н и ц и 

ОО СНС Реко-
вац обишли су 
МО Богалинац и 
Надрље, и дого-
ворили наредне 
активности. Та-
кође, асфалтирана 
је Левачка улица у 
центру Рековца.

Дарко Глишић на састанку ГО СНС Сомбор

Градоначелница Јасмина Палуровић уручује поклоне за школуЗорана Михајловић у обиласку радова

Игор Мировић уручује уговоре
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39. врбаС
Диплома „Најбољи у агро-
бизнису“
Чланови ОО СНС положили 

су венац на споменик на мосту 
срушеном у НАТО бомбардовању 
и обележили Дан победе. Акти-
висти МО Змајево офарбали су 
мост у центру села, а активисти 
МО Бачко Добро Поље уредили 
су парк и игралиште. Чланице 
Уније жена одржале су трибину 
поводом Дана породице. Акти-
висти МО Змајево уредили су 
стазу здравља и офарбали чесму 
у центру. Одржано је такмичење 
младих у организовању бизнис 
планова и пословних идеја. Руко-
водство Општине и привредници 
присуствовали су презентацији 
потенцијала Архангелске области 
у Русији. Привредници из Црне 
Горе посетили су Врбас и разго-
варали о заједничком наступу 
на трећим тржиштима. У оквиру 
Пољопривредног сајма, Општи-
на је добила диплому „Најбољи 
у агробизнису“. Општина је од 
АПВ добила новчану подршку за 
уређење каналске мреже, пре-

воз средњошколаца и студију 
изводљивости укључења ре-
циклажног центра у регионални 
систем управљања отпадом. Ло-
кална самоуправа организовала 
је радионицу за избегле и ра-
сељене на тему вођења породич-
них бизниса.

41. жиТишТе
улагање у спорт
Покрајински секретар за 

спорт, Владимир Батез, посетио 
је Општину, Спортски савез, 
ОФК „Бегеј“, фискултурну салу 
ОШ „Свети Сава“ и терене за 
мале спортове у Банатском Ка-
рађорђеву.

42. ПеТроваЦ 
На Млави
реконструкција улице 8. 
марта
Почела је реконструкција Ули-

це 8. марта, што је највећи ин-
фраструктурни пројекат у 2018. 
години. Средства су обезбедили 
Општина и Министарство привре-
де, кроз програм ЕБРД.

44. ПироТ
Састанак уније жена Пирота 
и Трстеника
Представнице Уније жена ОО 

СНС Пирот одржале су у Тр-
стенику заједнички састанак са 
чланицама Уније жена ОО СНС 
Трстеник, уз подршку Милене 
Турк, народне посланице, на тему 
унапређења положаја жена у ло-
калним самоуправама.

45. Сечањ
културна дешавања 
у јарковцу
Прослављен је Спасовдан, сла-

ва Јарковца, уз литургију, резање 
славског колача, такмичење у ку-
вању рибље чорбе и бројне кул-
турне и спортске манифестације.

46. шиД
акције уређења места
Чланови МО Бачинци уредили 

су спортски терен и простор око 
гробља, активисти МО Адашевци 
посадили тује и покосили траву 
испред напуштених кућа, а чла-
нице Уније жена оплемениле су 
простор испред амбуланте. У ок-
виру акције МО Илинци, уређен 
је центар села и гробље. Активи-
сти МО Јамена уредили су прос-
тор око споменика, а чланови МО 
Привина Глава гробље и прилаз-
не путеве. МО Сот организовао 
је уређење дечијег игралишта, а 
МО 7 игралишта у насељу Г2. Ак-
тивисти МО Беркасово уредили 
су центар и излетиште Липова-
ча, а активисти МО 1 игралишта 
у насељу Јелица Станивуковић 

Шиља. Савет за бригу о деци ОО 
обележио је Светски дан писања 
писама, Дан породице и организо-
вао радионицу „Деца света“. Чла-
нови МО Љуба уредили су парк и 
простор испред Дома културе, а 
чланови МО 2 и 3 - Трг младенаца. 

Представници Америчке агенције 
за међународни развој, Програма 
УН за развој, Општине и Комеса-
ријата за избеглице, отворили су 
обновљени кошаркашки терен и 
теретану на отвореном у Шиду. 
На изворишту Батровци почела је 
градња новог бунара. У Јамени је 
приређен свечани дочек за Дејана 
Јокића, који је на Светском првен-
ству у парастрељаштву освојио 
екипно злато. Заменица шефа 
Делегације ЕУ, Матеја Норчић 
Штамцар, обишла је Прихватни 
центар за мигранте, Дом здравља 
и школе, у оквиру подршке ЕУ уп-
рављању миграцијама у Србији.

49. ПараћиН
Хуманитарне акције младих
Чланови Уније младих при-

дружили су се хуманитарној 
акцији прикупљања пластичних 
чепова, а покренули су и акције 
прикупљање обуће, одеће и 

средстава за хигијену за нају-
гроженије суграђане, те све 
прикупљено предали Црвеном 
крсту и манастиру Света Петка 
у Извору.

50. алекСаНДроваЦ
разговор са грађанима
Активисти OO обилазе мешта-

не и деле „СНС Информатор“. 
Формирали смо МО Пуховац, Ра-
таје и Мрмош, а страначке просто-
рије отворене су за помоћ грађа-
нима. Повереник ОО Славољуб 
Миљковић био је домаћин гости-
ма из Грузије, са којима је обишао 
жупске винаре.

51. баТочиНа
канализација у 
Старој лозници
Организован је бесплатан пре-

воз пољопривредника на Сајам 
пољопривреде у Новом Саду. Пред-
седник Општине Здравко Младено-

вић потписао је Споразум о наставку 
коришћења средстава Швајцарске 
агенције за развој, чиме је Баточина 
добила средства за коришћење је-
динственог информационог систе-
ма локалних пореских администра-
ција. Општина је од Министарства 
привреде добила средства за израду 
пројектно-техничке документације 
за канализацију у Старој Лозни-
ци. Ревитализован је атарски пут у 
потезу Баре, а Општина изражава 
захвалност мештанину Горње мале, 
Ивану Стевановићу, који је меха-
низацијом помогао уређење пута. 
Започета је градња саобраћајнице 
од Жировнице до укључења на пут 
Баточина-Крагујевац.

33. лиПљаН
Посета црквама 
и манастирима

43. лајковаЦ

булевар женских тајни

Председник Општине Андрија 
Живковић озваничио је почетак 
изградње постројења за прераду 
отпадних вода у Словцу. У Дому 
здравља организовани су бес-
платни прегледи за све грађане. 
Одржан је „Булевар женских тај-
ни“, у организацији Весне Дедић 
и Сање Маринковић. Омладина 
ОО делила је „СНС Информа-
тор“, а грађани су разговарали 

са нашим функционерима. У току 
су радови на црпној станици 
„Борверк“, партерном уређењу 
вртића, школе у Ратковцу, базе-
на, пешачке стазе у Рубрибрези, 
путу за Ивковиће у Бајевцу, по-
стројења за пречишћавање от-
падних вода, резервоару Оштри-
ковац – Ратковац, а ускоро креће 
асфалтирање десет путних пра-
ваца.

47. шабаЦ
Победа у 
Преком шору
Активисти ГО СНС Шабац, на 

штанду испред МЗ Преки Шор, 
делили су „СНС Информатор“ 
и информисали грађане о из-
борима за чланове Савета ове 
МЗ, на којима су кандидати које 
је подржала СНС победили са 
11:0.

48. KикиНДа
реконструкција водовода

Локална самоуправа уважила 
је иницијативу грађана и 
започела изградњу паркинга у 
Микронасељу. Слава Града, летњи 
Свети Никола, обележена је 
литијом која је прошла централним 
градским улицима, уз присуство 
свештеника СПЦ, челника 
локалне самоуправе и грађана. 
У Градској кући уприличено је 
свечано резање славског колача. 
Отпочела је реконструкција 
водоводне мреже у улицама 
Албертова, Кумановска и Вељка 
Петровића, и важан је предуслов 
за почетак изградње фабрике 
воде. Завршена је реконструкција 
Дечијег позоришта „Лане“. Град 
је финансирао изградњу фоајеа, 

режијске собе, мултимедијалне 
сале, санацију крова и санитарних 
чворова. Почела је прва фаза 
изградње фоајеа Народног 
позоришта.

35. Мали ЗворНик
Нови инвеститори

Потписан је меморандум о са-
радњи између турске компаније 
„YGS Текстил“ и Општине, којим 
се предвиђа отварање погона, 
који би до краја 2019. године 
требало да запосли 300 рад-

ника, а до краја 
2020. године још 
200. Предста-
вници две ки-
неске фирме из 
Ханџоа посетили 
су Мали Зворник 
и разговарали са 
челницима ло-
калне самоупра-
ве о условима за 
отварање погона 
за производњу 
високотехнолош-
ких уређаја. Пот-
писан је и уговор 
о уређењу дела 
Подземног града 
Карађорђевића. 

Чланице Уније 
жена ОО учествовале су на 
Гастро фестивалу у Љубовији. 
Пољопривредници, у организа-
цији Општине, посетили су Сајам 
пољопривреде у Новом Саду.

ОО СНС Липљан, на челу са председни-
ком Срђаном Петковићем, организовao је 
обилазак манастира и цркава на КиМ за 90 
чланица и симпатизерки СНС са територије 
наше Општине. У току је и акција обиласка 
чланства.

Градоначелник Горан Цветановић, заједно 
са директорима јавних институција, разгова-
рао са око 50 Лесковчана. Поводом Међуна-
родног дана физичке активности, градона-
челник Цветановић возио је бицикл заједно 
са суграђанима. Завршено је одржавање пута 
Лесковац - Јашуњски манастири, на деоници 
Лесковац - мост на Јужној Морави. У Братми-

ловцу је асфалтирана Улица Мирка Горчића, 
а у Лесковцу раскрсница код Главне поште и 
Улица јужноморавских бригада. Народни му-
зеј обележио је 70 година постојања. Градо-
начелник је приредио пријем за ученике који 
су учествовали на престижним такмичењима, 
а обишао је и седам школа. Чланови МО Ду-
бочица 1, 2 и 3 уредили су три игралишта.

34. СТара ПаЗова
водовод у војки
Почела је четврта фаза изградње во-

довода у Војки. Захваљујући сарадњи са 
Управом за капитална улагања АПВ, обез-
беђена су средства за изградњу ове водо-
водне мреже, дуге око 27 километара.

37. ТрговишТе
Награде за најбоље 
средњошколце

Општина је обележила градску славу Светог Ни-
колу, а том приликом Трговиште је посетио држав-
ни секретар Бојан Стевић. Поводом Дана Општине, 
награђени су ученици ССС „Милутин Бојић“ за 
освојено прво место у предузетништву на Међуна-
родном такмичењу у Бугарској.

38. бољеваЦ
градња моста, 
санација клизишта
У Бачевици је изграђен мост, а саниран је и део пута 

који село повезује са магистралом Параћин - Зајечар. 
Санирано је клизиште у селу Оснић Буково, које је пре-
тило да се уруши на пут и угрози околне куће.

36. леСковаЦ
Пријем за најбоље 
ученике

40. СубоТиЦа
Најуспешнија локална 
самоуправа у региону
Састанку ГО СНС присуствова-

ли су председник ИО СНС Дарко 
Глишић и потпредседник ИО СНС 
Дамир Зобеница. Град Суботица до-
битник је признања „Капетан Миша 
Анастасијевић“ као најуспешнија 
локална самоуправа у региону. У 
Привредној зони отворена је фабри-
ка „Пластикам Ист“, а у првој фази 
посао је добило 26 људи. Предста-
вљено је идејно решење за уређење 
простора бивше касарне „Коста 
Нађ“. Одржан је 12. Међународни 
и регионални привредни сајам. За-
меници шефова мисија чланица ЕУ 
посетили су Суботицу, разговарали 
са представницима локалне самоу-
праве и обишли пројекте који се фи-
нансирају средствима ЕУ.

Горан Цветановић на обележавању 
Међународног дана физичке активности

Сања Маринковић и 
Весна Дедић у разговору 

са Лајковчанкама

Миленко Јованов, Никола Лукач и Павле 
Марков на обележвавању градске славе
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Народна банка Ср-
бије је Скупштини 
Србије доставила на 

усвајање сет закона, међу 
којима је и Предлог закона 
о заштити корисника фи-
нансијских услуга, којим 
се унапређује заштита ко-
рисника у случају када им 
се финансијске услуге пру-
жају путем савремених ме-
тода комуникације (интер-
нет и мобилни телефони). 

Народна посланица Алек-
сандра Томић истиче потре-
бу да Србија уђе у доба 
убрзане дигитализације и 
каже да финансијски сектор 
представља мотор развоја 
који грађане Србије води у 
то ново доба, у коме се раз-
вијени свет већ налази. Пре-
ма њеним речима, прошле 
године први пут у Србији 
било је више од два милиона 
корисника мобилног бан-
карства, због чега постоји 
потреба да се уведе посебна 
заштита за кориснике, који 
нису физички присутни у 
моменту пружања информа-
ција или закључивања уго-
вора, што ствара ризик да 
ће корисник без потребних 
објашњења изабрати финан-
сијски производ и обавезати 
се уговором који не одгова-
ра његовим потребама.

- Народна скупштина ус-
војила је Предлог закона о 
финансијском обезбеђењу 
којим се утврђују јасна 
правила за уговарање и ко-
ришћење средстава финан-
сијског обезбеђења (то могу 
бити само новац на рачуну, 
финансијски инструменти 
или потраживања по основу 
кредита), као и за наплату 
из тих средстава, што тре-
ба да допринесе смањењу 
кредитног ризика учесника 
на финансијском тржишту, 
односно увећању њиховог 

рејтинга, али и да утиче на 
бољу оцену кредитног реј-
тинга државе. Циљ закона 
је смањење трошкова при-
хватања платних картица и 
повећање броја продајних 
места на којима је могуће 
плаћати платном картицом. 
У НБС очекују да се позити-
ван ефекат тог закона, којим 
дефинишу ниже међубан-
карске накнаде у картич-
ним плаћањима, пренесе до 
крајњег потрошача.

шта то конкретно зна-
чи за грађане?
- Сви пружаоци платних 

услуга биће у обавези да 
приликом понуде и угова-
рања платних услуга кори-
сте стандардизовану тер-
минологију, коју ће утврди-
ти НБС, и да информације о 
накнадама у предуговорној 

фази достављају на стан-
дардизованом обрасцу, што 
ће омогућити лакше по-
ређење тих накнада. Пру-
жаоци платних услуга оба-
везни су да корисницима 
најмање једном годишње, 
без накнаде, доставе из-
вештај о свим наплаћеним 
накнадама за услуге по-
везане са платним рачу-
ном.  Новина је и то што ће, 
у случају да је некоме укра-
дена платна картица и да 
је потом злоупотребљена, 
корисник одговарати само 
до износа од 3.000 дина-
ра, а преко тог износа сву 
одговорност сносиће банка 
и мораће да му надокна-
ди губитак. Увођењем до-
маће „дина“ картице за све 
грађане Србије без накна-
де, НБС је показала највиши 

ниво економског патриоти-
зма.

како коментаришете из-
бор јоргованке Табако-
вић за гувернера НбС 
у још једном шестого-
дишњем мандату?
- Председник Вучић је 

у образложењу предлога, 
који је достављен Скупш-
тини Србије, навео све ре-
зултате. Није било тешко 
видети велики успех у раду 
НБС данас, у односу на зате-
чену ситуацију 2012. годи-
не. Инфлација је са 12,9 од-
сто смањена на два одсто, 
као у развијеним еконо-
мијама ЕУ, успоставље-
на је стабилност девизног 
курса и макроекономска 
стабилност, пуна коорди-
нација са економском по-
литиком Владе Србије, ви-
шеструко повећање девиз-
них резерви НБС на више 
од 10 милијарди евра, ре-
шавање проблематичних 
кредита државе, драстично 
смањење каматних стопа 
код кредита грађана и при-
вреде... Ови резултати 
гаранција су да ће и у сле-
дећем мандату Јоргованка 
Табаковић добро водити 
НБС. Председник Републи-
ке определио се за струч-
ност, резултате и посвеће-
ност послу.

Да ли сте задовољни 
брзином економског 
опоравка наше земље?
- Данас говоримо о 

економском расту у пр-
вих пет месеци од 4,5 од-
сто и суфициту у буџету 
од 8,7 милијарди динара. 
То значи да резултати ште-
дње, посвећеног рада Вла-
де Србије од 2012. до да-
нас и стрпљења грађана 
Србије, имају пун ефекат. 
Буџет за 2018. предвиђа 
економски раст од три од-

СРБИЈА УЛАЗИ У ПЕРИОД 
ВИСОКОГ ЕКОНОМСКОГ РАСТА

сто и 128 милијарди ди-
нара за инфрастуктурне 
пројекте. Када смо у децем-
бру 2017. усвајали буџет за 
2018. годину, нисмо знали 
да ли ћемо моћи да гово-

римо одједном о великом 
повећању плата и пензија, 
о изградњи 1.578 станова у 
једној години по повлашће-
ној цени за припаднике сна-
га безбедности, запошља-
вању 100 младих лекара, 
најбољих студената меди-
цинских факултета у Србији, 
смањењу парафискалних 
намета привредницима, али 
сада говоримо, што значи 
да не треба да се бринемо 
за одрживост јавних финан-
сија. Резултати економског 
опоравка показују да се 
Србија креће бржим путем 
него што је планирано, и то 
су рекли и ММФ, Светска 
банка, ИБРД...

колики економски раст 
Србија може да очекује 
у овој и наредним годи-
нама?
- Уколико будемо наста-

вили овим темпом, улази-

мо у период високог раста 
од четири или пет одсто, 
смањење јавног дуга испод 
60 одсто БДП, што је карак-
теристика високо развије-
них земаља ЕУ. Са економ-

ским растом у првих пет ме-
сеци у 2018. од 4,5 одсто, 
Србија се ставила на четвр-
то место по успешности 
раста, иза Мађарске, Чеш-
ке и Словачке. Одговорна 
спољна и унутрашња поли-
тика председника Србије, 
Владе и Народне скупшти-
не основ су за креирање до-
бре економске и монетарне 
политике. Сви у друштву 
учествују у реализацији 
ових политика и од свих нас 
зависи да ли ћемо прева-
зићи изазове и прећи у висо-
коразвијене економије. СНС 
се изборила да имамо добре 
основе за то. Надам се да 
смо научили лекције из про-
шлости и да смо окренути 
успешности и одрживости 
развоја наше државе и еко-
номије, јер смо се увек, као 
странка, руководили инте-
ресима грађана.

још већа сигурност за грађане
Народна банка Србије од 
1. јануара преузима део 
надлежности Пореске 
управе у домену контро-
ле мењачког и девизног 
пословања. шта грађани 
тиме добијају?
- То значи економску си-

гурност за наше грађане, 
отварање нових компанија 
и радних места, као и при-
влачење више директних 
страних инвестиција, при-
прему за висок раст и развој 
наше економије, нашу тран-
зицију друштва из времена 
реалних инвестиција у раз-
вијено друштво знања, тј. 
привреду засновану на ино-
вацијама. Наиме, Законом о 
девизном пословању реша-

ва се и питање испуњавања 
обавеза Србије које су преу-
зете на основу Споразума о 
стабилизацији и придружи-
вању са ЕУ, које се односе 
на слободно кретање капи-
тала по основу портфолио 
инвестиција и финансијских 
зајмова и кредита са роком 
доспећа краћим од годи-
ну дана. Циљ доношења 
закона је стварање услова 
за слободно кретање ка-
питала по основу улагања 
резидената у краткорочне 
хартије од вредности изда-
ваоца из ЕУ, као и улагања 
нерезидената који имају се-
диште или пребивалиште у 
ЕУ у краткорочне хартије од 
вредности у Србији.

алекСаНДра ТоМић, 
народна посланица
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Интернационални секре-
тар СНС Јадранка Јоксимовић 
састала се са делегацијом 
шведске Фондације „Јарл 
Хјалмарсон“, коју је предво-
дио Петер Егарт, и захвали-
ла се Шведској на континуира-

ној подршци европском путу 
Србије и њеној посвећености 
процесу проширења ЕУ, као и 
свеукупној помоћи коју пружа 
нашој држави. Навела је и да 
је Србија добила сагласност 
свих држава чланица ЕУ за 
отварање још два поглавља 
на следећој Међувладиној 
конференцији у Луксембургу, 
што је похвала и потврда која 

указује да је Србија остварила 
завидан напредак.

Председник Фондације 
Егарт похвалио је резултате 
реформи које Србија остварује 
у процесу приступања ЕУ, и 
истакао да су оне показатељ 

јасног проевропског 
опредељења. Представивши 
рад и активности Фондације 
на чијем је челу, Егарт је 
изразио вољу за остваривањем 
сарадње са СНС, као кључном 
владајућом партијом, кроз 
програме политичке едукације 
које Фондација организује, 
размену искустава и уједно 
јачање мреже контаката СНС.

јоксимовић на Политичкој 
скупштини еПП у варшави

Интернационални секре-
тар Српске напредне стран-
ке и Јадранка Јоксимовић 
учествовала је на Политичкој 
скупштини Европске народне 
партије (ЕПП) у Варшави, где 
се разговарало о актуелним 
политичким дешавањима и 
изазовима са којима се Европа 
суочава, новој регулативи ЕП 
о статуту и финансирању ев-
ропских политичких партија, 
као и о предстојећем Конгресу 
ЕПП у Хелсинкију, на који је 
позван и председник Алексан-
дар Вучић, а где је предвиђено 
да ЕПП изабере свог кандида-
та за председника Европске 
комисије на изборима у про-
леће 2019. године.

Јоксимовић је истакла да 
СНС, на челу са председни-
ком Вучићем, води политику 
економског развоја земље, 

политику мира, стабилности и 
сарадње са свим партнерима, 
и да резултати које постиже-
мо на путу европских интегра-
ција представљају јасну смер-
ницу у ком правцу Србија иде.

Састанак са делегацијом 
шведске фондације „јарл 

Хјалмарсон”

Јадранка Јоксимовић
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Потпредседници Главног одбора 
СНС, Марко Ђурић, Миленко Јо-
ванов, Милош Вучевић и Марија 

Обрадовић, као и председник Извршног 
одбора СНС Дарко Глишић, током јуна, 
обишли су све градске и општинске одбо-
ре СНС у Србији, разговарали са члан-
ством, указивали на важне политичке мо-
менте у земљи, бодрили напредњаке да 
боље и марљивије раде и свима пренели 
поруку страначког јединства.

И сам председник Српске напредне 
странке Александар Вучић учествовао је у 
раду одбора, тако што се свакодневно те-
лефонски укључивао, говорио о актуелној 
политичкој ситуацији, изазовима који су 
пред нашом државом и плановима за бу-
дући рад Српске напредне странке.

Укључења председника Вучића у рад 

обилаЗак оДбора широМ Србије
више од 150 одбора била су праћена гро-
могласним аплаузом напредњака широм 
Србије и великим одобравањем, уз кон-
статацију чланова СНС да је председнику 
важан сваки одбор и сваки појединац, те 
да за сваког нађе времена, упркос бројним 
државничким обавезама.   

На састанцима се окупљао велики број 
напредњака, тако да су поједини скупови 
изгледали као мали митинзи, са више од 
500 људи, који су имали прилику да чују 
поруку председника и потпредседника 
странке, као и председника ИО, о важ-
ности одржавања мира и стабилности, о 
потреби за вредним радом у свим обла-
стима, новим инвестицијама, подизању 
животног стандарда, свакодневној бризи 
за грађане, а посебно о страначкој слози 
и јединству.

Марко Ђурић

Марија обраДовић

Дарко глишић

МилеНко јоваНов

Милош вучевић

Владимирци

Раковица Савски венац

Лозница

Косјерић

Сента

Панчево

Чачак

БечејКрушевац

Апатин

Краљево

БачШабац
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Мајданпек

Неготин

Сурдулица

Трстеник

Кладово

Књажевац

Бела Паланка

Власотинце

Кучево
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ИНТЕРВЈУ

С Н С 
ПАНОРАМА

Народни посланик и ко-
ординатор ИО СНС 
за Златиборски округ 

Крсто Јањушевић доспео је у 
жижу јавности када је убе-
дио малинаре да прекину чет-
вородневни протест и одбло-

крСТо јањушевић, 
народни посланик и координатор 
ио СНС за Златиборски округ

Стаматовић напада вучића да 
би сакрио своје малверзације

кирају магистрални пут кроз 
Пријепоље. На питање како му 
је то пошло за руком, за „СНС 
Информатор“ овако одговара:

- Велики број људи који су 
били на том скупу лично по-
знајем. Пољопривреда није 
моја струка, али мој став је 
био да блокада пута није ре-
шење. Указао сам им и на мно-
ге лажне информације које 
им је неко очигледно плански 
сервирао, од тога да уопште 
неће бити откупа малине, до 
тога да ће откупна цена ма-
лине бити 50 динара. Убрзо су 
разговори настављени у Ми-
нистарству пољопривреде у 
добром смеру.

колико је овај протест био 
политизован од стране 
опозиције и шта конкрет-
но држава може да уради 
како би помогла малина-
рима?
- Не сумњам да ће малинари 

и даље бити циљна група дела 
тајкунске опозиције која само 
жели да их злоупотреби. До-
гађаји који су следили након 
протеста малинара, блока-
да путева због цена горива и 
бруталне лажи око исправ-
ности пијаће воде у Београ-
ду, показали су да је и тај до-
гађај требало да послужи сце-
нарију изазивања планског 
хаоса, у режији тајкунске еки-
пе жељне да се послужи опо-
рављеном Србијом и добрим 
буџетом. Ђилас, Стаматовић 
и остали из екипе понудили 
су се да дођу и обрате се ма-
линарима, али им је један чес-
тити домаћин поручио да могу 
да дођу једино да беру малине 
код њега, уз сумњу да ће на 
то пристати, јер сви знају да 
су Ђилас и та екипа навикли 
да „беру“ Србију за много веће 
дневнице. Они су навикли да 
што је Србији горе, њима буде 
боље, па зато где год виде 
рану, трче да сипају со и где 

виде ватру, сипају уље.
каква је економска си-
туација у Златиборском 
округу? Да ли има нових 
фабрика и нових радних 
места?
- Од 2012. године и доласка 

Александра Вучића на место 
председника Владе Србије, на-
род Златиборског округа у 
сваком сегменту види напре-
дак и сталну тежњу ка развоју 
овог дела Србије. Коридор 11 
и потписан Уговор за нову де-
оницу пута Прељина - Поже-
га уједно је и путоказ многим 
инвеститорима ка овом делу 
Србије. У току је реконструк-
ција пруге Београд - Бар, после 

40 година, и од немерљивог је 
значаја за Косјерић, Пожегу, 
Ужице, Прибој, Пријепоље... 
Највећа инвестиција наменске 
индустрије, фабрика стрељач-
ке муниције у Узићима у Поже-
ги, инвестиција је од 90 мили-
она евра. Ту ће посао добити 
470 људи. Ужицу је неопход-
но проширење индустријске 
зоне, а држава је инвестирала 
милионе у аеродром Поник-
ве који ће, сигуран сам, веома 
брзо одиграти улогу у развоју 
Златиборског округа. Прибој је 
пре две и по године, уз огромну 
помоћ државе, формирао Сло-
бодну индустријску зону, где 
данас ради неколико домаћих 

и страних фирми, и има близу 
300 нових радних места. При-
суствовао сам више пута када је 
Александар Вучић, поред влас-
ника и менаџмента, разгова-
рао и са инжењерима страних 
фирми које је желео да види у 
Прибоју. Свакоме је дао гаран-
ције да је Србија сигурно место 
за инвестирање. И данас, када 
се сретнем са пријатељима из 
Шпаније који у Прибоју произ-

воде полиестерске елементе за 
железницу и запошљавају 40 
људи, испричају како су имали 
пуно непознаница о Србији, а 
онда су лично са премијером 
разговарали о свему, разби-
ли предрасуде и овде били ува-
жени као ретко где у свету. 

како објашњавате то што 
сте и ви лично, председник 
вучић и СНС често на 
мети напада Милана 
Стаматовића?
- Милану Стаматовићу, који 

је у политичкој каријери 
променио пет партија, само 
још није пошло за руком 
да изда саопштење сам 
против себе. Можда ће то 

урадити када успе да сакупи 
10.000 потписа за регистрацију 
своје странке, што покушава 
већ више од две године. 
Суштина је да галамом жели да 
сакрије велике малверзације у 
својој Општини.

које су највеће малверза-
ције Стаматовића у чаје-
тини? колико се ситуација 
у овој општини разликује 
од ситуације у осталим 
општинама у Златибор-
ском округу?
- Општина Чајетина више 

од 80 одсто свог буџета 
(око две милијарде динара) 
пуни распродајом златибор-
ских парцела. Истовреме-
но, по подацима Управе за 
јавни дуг, Општина Чајетина 
је најзадуженија у Србији. 
Налази државних ревизора 
о стотинама милиона динара 
ненаменски потрошених сред-
става говоре да је поступак 
јавне набавке одавно проте-
ран из ове Општине. Свака се-
дница чајетинске СО обилује 
тачкама распродаје земље не-
посредном погодбом. Милан 
Стаматовић је у једном пери-
оду сам себи потписао доку-
мент којим се промовисао за 
начелника Општинске управе. 
Иначе, школовао се за мета-
лостругара (уз сво уважавање 
за људе те струке). На конста-
тацију да начелник Општинске 
управе мора имати Правни фа-
култет, искуство од пет годи-
на у органима државне управе 
и да, чак и ако све то има, не 
може истовремено бити пред-
седник Општине и начелник 
Општинске управе - он одго-
вара пљувањем Александра 
Вучића и његове породице. 
И сада Стаматовић, као пред-
седник - начелник, потписује 
грађевинске дозволе за хиља-
де квадрата градње на Зла-
тибору. Замислите да је тако 
нешто урадио неко из СНС-а!

озбиљна туристичка понуда
колико сте задовољни 
развојем туризма у овом 
делу Србије?
Светски медији у избо-

ру најбољих туристичких 
дестинација ових дана 
показују управо ка овом 
делу Србије. Ту су једин-
ствана река Увац, Нацио-
нали парк Тара, Злати-
бор, Златар, Лимска долина 
препуна културно - исто-
ријског наслеђа, манастир 
Милешева који идуће го-
дине слави осам векова 
постојања, Прибојска бања 
која је почела да се раз-
вија... За развој туризма не-
опходна је путна инфра-
структура и држава управо 

ради на томе. Затекли смо 
2012. године пуно рупа у 
закону, буџету, на путеви-
ма и велики посао је све 
то исправити. Председ-
ник ИО СНС Дарко Глишић 
често је у Златиборском 
округу и инсистира на још 
јачем раду на свим пољи-
ма, новим радним местима, 
идејама за напредак на ло-
калу и инфраструктурним 
пројектима. Наши функцио-
нери су под сталном анали-
зом рада и таман када неко 
помисли да је добро ра-
дио, буде обавештен да мора 
још боље. Нема ту ничег лич-
но, једноставно морамо дати 
све од себе за бољу Србију!

53. бачки 
ПеТроваЦ
Сарадња са Немачком 
и Словачком
Делегација Општине борави-

ла је у Киркхајму под Теком, у 
покрајини Баден-Виртемберг, у 
оквиру прославе Дана Европе, 
где је уприличен пријем у град-
ској кући, представљен пројекат 
реконструкције Евангелистичке 
цркве у Маглићу и поново потпи-
сан споразум о сарадњи два града. 
Амбасада Словачке, у сарадњи са 
Словачком иновационом и енер-
гетском агенцијом и Пословним 
и иновативним центром, органи-
зовала је радионицу о интегра-
цији иновативних елемената 
пословања у различите облике 
привреде, коју су посетили пред-
седник Општине Срђан Симић, 
амбасадорка Дагмар Репчекова, 
министар Ненад Поповић... Про-
слављен је Дан Петровца и одр-
жан Фестивал „Танцуј, танцуј“ у 
Гложану.

54. кула
излет за пензионере
Чланови МО Горњи град офар-

бали су мобилијар на игралишту 
код Дома здравља, заменили клу-
пе и поткресали растиње. Општи-
ни Кула припало је 23.000 евра 
на такмичењу општина и градова 
у склопу наградне игре „Узми ра-
чун и победи 2018“. Чланови МО 
Руски Крстур организовали су 
посету манастирима на Фрушкој 
гори за пензионере. Чланови МО 
Крушчић уредили су купалиште на 
каналу и покосили траву око игра-
лишта ФК „Младост“.

55. љиг
Нова расвета
Почела је друга фаза замене 

уличне расвете ЛЕД сијалицама. 
На иницијативу Савета за безбед-
ност саобраћаја, одржана је еду-
кација о понашању тракториста у 
саобраћају у МЗ Моравци, Липље, 
Бошњановић и Дићи. Организова-

но је дељење „СНС Информатора“ и 
одржан састанак ОО на коме се раз-
говарало о будућим активностима.

56. СрбобраН
уређење дечијих игралишта
ОО СНС Србобран организо-

вао је акције уређења дечијих 
игралишта у Турији и Србобрану. 
Такође, Дом здравља спроводи 
акцију бесплатног скрининга ради 
превенције малигних болести.

57. СМеДерево
боља безбедност у са-
обраћају
Започели су радови на град-

ским и приградским улицама, и 
рехабилитацији локалних путева. 
Обележен је Дан победе. Савет за 
безбедност саобраћаја, Агенција за 
безбедност саобраћаја, Полицијска 
управа и Савез параплегичара и 
квадриплегичара организовали су 
предавање за матуранте на тему 
безбедности у саобраћају. Градона-
челница др Јасна Аврамовић покре-
нула је иницијативу за подизање 
фонтане на тргу и за подизање спо-
меника Деспоту Ђурђу и његовој 
породици. Град Смедерево, преко 

Савета за безбедност саобраћаја, 
поклонио је основним школама би-
цикле за коришћење у образовном 
процесу из области саобраћаја.

59. рача
изборна скупштина
На Изборној скупштини ОО 

СНС Рача, тајним гласањем, свих 
34 делегата изабрало је за пред-
седника ОО Александра Сенића. 
Изборној скупштини присуство-
вали су високи функционери СНС, 
представници медија, коалициони 
партнери и велики број грађана. 
Присутнима су се обратили пред-
седник ИО СНС Дарко Глишић и 
потпредседник СНС Миленко Јо-
ванов.

60. ваљево
Сарадња са Немцима
Градоначелник др Слободан 

Гвозденовић обишао је радове на 
санацији Попарског пута. Челници 
локалне самоуправе разговарали 
су са представницима Удружења 
грађана „Тешњар“ и житељима Ули-
це кнеза Милоша. У ГО СНС одржан 
је састанак 38 месних одбора СНС. 
Градоначелник је угостио представ-
нике Фондације „Конрад Аденауер 
Штифтунг“ и власнике дестилерије 

у Немачкој, а разговарало се о са-
радњи у области пољопривреде и 
производње пића. Град је обезбе-
дио посету Пољопривредном сајму 
у Новом Саду.

62. варвариН
Надоградња школске зграде
Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја, преко ЕИБ, 
обезбедило је средства за надо-
градњу спрата на згради основне 
и средње школе. Радови су почели 
24. марта, а рок за завршетак је 
270 дана.

63. алибуНар
акције уређења
Одлуком ИО СНС, за новог по-

вереника ОО СНС Алибунар име-
нована је Данијела Лончар. Чла-
нице Уније жена ОО уредиле су 
парк у Иланџи и уредиле просто-
рије МЗ. Чланови МО Николинци 
уредили су простор око цркве, МЗ 
и очистили главну улицу. Наба-
вљен је и први контејнер којим се 
решава проблем одлагања смећа у 
центру села.

64. жабари
Насипање путева
У току је насипање путева у се-

лима Четереже, Кочетин, Свиња-
рево и Горња Ливадица. Такође, 
почиње реновирање зграде амбу-
ланте у Влашком Долу.

65. руМа
бесплатни вртић 
у Путинцима
Путинци ће ускоро добити вр-

тић у саставу основне школе који 
ће, одлуком СО Рума, бити беспла-
тан. У циљу повећања енергетске 
ефикасности, биће комплетно ре-
новирана и ОШ „Доситеј Обрадо-
вић“.

66. бабушНиЦа
Магистрални цевовод
Министарство привреде одо-

брило је Општини средства за 
израду пројектно-техничке доку-
ментације за санацију магистрал-
ног цевовода Љуберађа - Велико 
Боњинце.

67. аДа Мол
уређење штранда у Молу
Активисти ОО СНС Ада, у са-

радњи са МЗ Мол, цивилним удру-
жењима и спортским клубовима, 
уредили су штранд у Молу. На 
иницијативу локалне самоуправе, 
организован је састанак са пред-
ставницима Регионалне привред-
не коморе Суботице и привредних 
друштава текстилне делатности, 
на тему унапређења положаја 
текстилне индустрије. Радници 
локалне самоуправе и општински 
функционери учествовали су у 
акцији посипања туцаником атар-
ских путева код Утрине.

68. бела Црква
уређење Спомен дома 
у кусићу
Локална самоуправа, МЗ Кусић 

и партнери из Румуније, средстви-
ма из ИПА фонда, финансирали 
су реконструкцију Спомен дома у 
Кусићу. На згради је реконструи-
сан кров, постављена изолација, 
замењена столарија, електро, во-
доводне инсталације и подови, а 
ентеријер опремљен најсавреме-
нијом опремом.

58. јагоДиНа
Сарадња са турским изником

Према подацима Министар-
ства грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре, 
Општина Опово је рекордер у 
брзини издавања грађевинских 
дозвола. Општински Спортски 
савез учланио се у Спортски 
покрајински савез. У Влади АПВ 
потписани су уговори за регре-
сирање превоза средњошко-
лаца и изградњу пута Опово 
- Дебељача, а креће и уређење 
атарских путева у Сакулама. 
Општина је потписала низ уго-
вора са Владом АПВ за уређење 
атарских путева, отресишта, 
каналске мреже и уклањање 
дивљих депонија. Председник 
Зоран Тасић угостио је спор-
тисте и представнике Ученич-

ког парламента. Спроведене 
су акције добровољног давања 
крви и сакупљања амбалаж-
ног отпада. Одржана је друга 
Мајска академија на којој је 
представљен извештај о раду 
локалне самоуправе у прет-
ходних годину дана и уручене 
награде истакнутим поједин-
цима, а Мајске дане пратило 
је мноштво културних и спорт-
ских дешавања. Отворена 
је Роса школа родитељства. 
Председник Тасић уручио је 
новчану стимулацију радници-
ма ЈП „Младост“ за пожртво-
вани рад. Поплочан је паркинг 
испред Дома здравља и уређен 
плато испред парка. Подељени 
су пакети за бебе.

52. оПово
извештај о раду 
локалне самоуправе

Председник ГО СНС Јагодина, 
Никола Радосављевић, боравио 
је у турском Изнику, где се састао 
са челним људима града и при-
вредницима. Успостављена је 
тесна сарадња у области културе 

и договорено је гостовање Ото-
манског традиционалног војног 
ансамбла у Јагодини. Убрзо је 
уследила узвратна посета потен-
цијалног инвеститора из Турске и 
обилазак Јагодинске пиваре.

61. ПрокуПље
Нове улице и 
путеви
Aсфалтиране су Кордун-

ска и Личка улица, а асфалт 
добија и Улица Арсенија 
Чарнојевића. Асфалтирани 
су и тротоари у центру гра-
да и урађене рампе за инва-
лиде и ивичњаци. Урађен је 
пут Миљковица - Обртинце, 
заједно са одводним канали-
ма, у оквиру опсежне акције 
уређења сеоских путева. Еки-
пе ЈКП „Хамеум“ раде водо-
водну мрежу од Булатовца до 
Горње Трнаве.

Зоран Тасић 
уручује 
Мајске 

награде 
ветеранима

Никола Радосављевић са потенцијалним инвеститорима
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70. бела ПалаНка
Стамбено збрињавање 
избеглих
Десет избегличких породица 

из БиХ и Хрватске добило је кров 
над главом, преко регионалног 
стамбеног програма Комесарија-
та за избеглице и миграције, уз 
подршку ОЕБС и УНХЦР. Пред-
седник Општине Горан Миљковић 
потписао је уговоре са корисни-
цима који ће добити 9.500 евра 
за куповину куће са окућницом и 
1.500 евра за грађевински мате-
ријал. Локална самоуправа је већ 
помагала донирајући грађевински 
материјал, пољопривредне маши-
не, те изградила 26 станова и 14 
монтажних објеката.

71. чачак
борба за здравију нацију
Савет за здравље и социјална 

питања ГО СНС обележио је Свет-
ски дан борбе против хипертензије, 
а одржао је и редовни састанак на 
којем су разматране досадашње 
активности и планиране нове.

72. богаТић
Санација пута у белотићу
На регионалном путу Шабац - 

Богатић, у селу Белотић, саниран 
је пут, пресвучен новим слојем ас-
фалта и урађене су банкине.

73. ћуПрија
Дружење са легендама 
спорта
„Легенде спорта и природе“ је 

пројекат који је подржала локал-
на самоуправа у циљу преноше-
ња духа некадашњих спортских 
великана млађим генерацијама. 
Ове године, спортске легенде - 
прослављени кошаркаш Жарко 
Паспаљ и некадашњи фудбалери 
Црвене звезде Ратомир Дујковић, 
Јован - Куле Аћимовић и Милош 
Шестић, посетили су Општину и 
Гимназију, а затим се дружили са 
Ћупричанима у Сисевцу, изле-
тишту надомак града.

74. голубаЦ
Припрема терена за 
саобраћајнице
Тридесетак чланова ОО СНС 

чистили су и припремали терен за 
изградњу приступних саобраћај-
ница ка новом мосту преко Пека 

у МЗ Шувајић. Кроз Голубац је 
прошла Међународна трка мира, 
а учешће у трци узели су и члано-
ви ОО СНС. Урађена је асфалтна 
подлога у МЗ Клење, а у Доњој 
Крушевици завршава се мост пре-
ко Пека.

78. жиТораЂа
Модернизација општинске 
управе
Реконструисан је кров и за-

мењени су олуци на објекту МЗ 
Бадњевац, у склопу којег се нала-
зе амбуланта, Дом културе и МЗ. 
Општина је закључила уговоре 
о куповини кућа за две породи-
це избеглих из БиХ и Хрватске. 
Општина је, путем учешћа на 
конкурсу Министарства држав-
не управе, обезбедила средства 
за набавку рачунарске опреме и 
обуку за запослене, у циљу модер-
низације и дигитализације. Са Ми-
нистарством привреде закључен је 
уговор о реконструкцији коловоза 
и изградњи тротоара у Улици Ни-
коле Тесле.

79. чока
уређење центра Санада
Чланови МО Падеј, у сарадњи 

са Удружењем жена „Сунце“ и 
члановима Савета МЗ Падеј, уре-
дили су центар, пијацу и парк у 
Санаду.

80. бруС
одмор за основце
ОО СНС Брус организовао је 

одмор за децу из основних шко-
ла са сеоског подручја у Бруској 
бањи.

81. ириг
уређење игралишта
Активисти МО Ириг уредили су 

фудбалско игралиште „Терајзија“, 
а активисти МО Ривица поставили 
су дечије игралиште у овом месту.

82. бор
Награде за најбоље 
спортисте
Представници Спортског саве-

за и Општине доделили су награ-
де спортистима и клубовима, који 
су постигли најбоље резултате у 
2017. години. Одржано је Држав-
но првенство у рукомету за де-
војчице до 14 година. Матуранти 
средњих школа, и ове године, обе-
лежили су завршетак школовања 
матурским плесом. Одржани су 
традиционални 57. Сусрети села.

83. Сокобања
Покренуто осам градилишта
Свечано је обележена крсна 

слава Сокобање, Света Тројица. 
Завршава се нови пут у Жучковцу. 
Председник ОО СНС Владимир 
Миловановић разговарао је са 
мештанима и истакао да је локална 
власт, чији је стожер СНС, покре-
нула осам градилишта у Општини.

84. ужиЦе
Затварање Зелене стазе за 
саобраћај
Настављено је асфалтирање оби-

лазнице око акумулације Врутци, 
на потезу Биоска - Омар. Отворен 
је нови видиковац на Великом За-
бучју, а до краја године биће из-
грађен зип-лајн систем на Старом 
граду. Асфалтирана је Доситејева 
улица, реконструисани су коловоз 
и тротоари. У току је асфалтирање 
Бановског пута у Дрежнику, а ра-
дове је обишао градоначелник Ти-
хомир Петковић. Асфалтиран је и 
део пута који спаја клисуру реке 
Ђетиње према Радојичића кули, а 
намера градског руководства је да 
затвори за саобраћај Зелену стазу и 
пружи је рекреативцима.

86. обилић
Посета Пољопривредном 
сајму у Новом Саду
У организацији ОО СНС Оби-

лић, на челу са председником 
Ненадом Денићем, организована 
је посета за педесеторо пољопри-
вредника Међународном сајму 
пољопривреде у Новом Саду.

87. алекСиНаЦ
Сала за борилачке спортове
Председник Општине Ненад 

Станковић свечано је отворио 
салу за борилачке и партерске 
спортове, која ће се користити и 
за корективну гимнастику и веж-
бање особа ометених у развоју.

88. Прибој
„Поносне картице“ за мајке 
се троје и више деце
Општини Прибој одобрена су 

средства за израду пројектно-
техничке документације за рекон-
струкцију фабрике воде. Педесет 
петоро деце из породица са еви-
денције Центра за социјални рад 
и 40 чланова Удружења за цере-
бралну и дечију парализу, као и 
деца са КиМ, и ове године лето-
ваће о трошку Општине. У току 
је последња фаза изградње Ри-
барског насеља на Потпећком је-
зеру. Председник Општине Лазар 
Рвовић уручио је „поносне карти-

це“ мајкама са троје и више деце. 
Предвиђена је изградња хале у 
Слободној зони. Део средстава 
од одлагања кривичног гоњења, 
Министарство правде доделило је 
Прибоју за обнову школа и вртића.

89. ПожареваЦ
радови на водоводу
У току је изградња јужног киш-

ног колектора за прикупљање ат-
мосферских падавина. У плану је 
изградња и северног, након чега ће 
Град у потпуности бити заштићен. 
Мењају се дотрајале азбестне во-
доводне цеви и уводе нови при-
кључци. У току је и реконструкција 
најпрометнијих улица. Градона-
челник Бане Спасовић, у више на-
врата, обилазио је радове у Хајдук 
Вељковој и Јована Шербановића. 

90. Нова варош
више издвајања за пољопри-
вреду
Општина ће издвојити за 

пољопривреду три милиона ди-
нара више него лане. Завршава 
се асфалтирање последњих 3,5 
километара пута кроз Калипоље, 
а ради се и деоница од Корића-
наца у Љепојевићима до спо-
меника мајору Илићу на Јавору. 
Постављене су две спомен-плоче 
са именима учесника Балканских 
и Првог светског рата, на звоник 

цркве брвнаре на Муртеници, а 
открили су их Никола Селаковић и 
ктитор храма Страхиња Кутлешић. 
Општина је организовала посету 
Пољопривредном сајму у Новом 
Саду за више од 100 произвођача.

91. Нови 
кНежеваЦ
Дружење припадника војске 
и грађана
У центру града представљен је 

део Прве бригаде копнене војске - 
пешадијска јединица и део једини-
це везе и артиљерије. Промоцији су 
присуствовали начелник Северно-
банатског округа Никола Лукач и 
представници локалне самоуправе, 
бројни грађани, ученици и деца из 
ПУ. Циљ промоције је позив млади-
ма да се пријаве за војну службу.

92. оСечиНа
Свечана академија
Одржана је Свечана академија 

посвећена владики Николају, а 
у оквиру програма додељене су 
награде најбољим учесницима ли-
ковно-литерарног конкурса.

93. коСјерић
регулација тока Сечице
Почела је регулација тока реке 

Сечице кроз село Сеча Река, а 
средства је обезбедила Влада Ср-
бије, преко Канцеларије за упра-
вљање јавним улагањима.

94. ПлаНДишТе
Помоћ сиромашној деци
МО Велика Греда и Актив 

жена „Гређанка“ организовали 
су хуманитарну акцију за помоћ 
социјално угроженој деци. Чла-
нице Уније жена представиле 
су традиционалне производе на 
Пољопривредном сајму у Новом 
Саду. Поводом месне и црквене 
славе, МО Маргита организовао 
је такмичење у кувању гулаша. OO 
СНС поносан је на успех свог чла-
на Страхиње Брекића, државног 
вицешампиона у рвању. Општина 
је организовала превоз пољопри-
вредника на Сајам у Новом Саду. 
Замењује се постојеће јавно осве-
тљење лед сијалицама.

95. клаДово
уређење дечијег града
Чланови ОО СНС Кладово, 

заједно са мештанима Подвршке, 
уредили су двориште амбуланте, 
а активисти МО Костол очистили 
су обалу. Активисти су обишли 
чланство и разговарали о актуел-
ним питањима. ОО иницирао је 
уређење дечијег града и идеју да 
Општина стипендира 36 ученика и 
студената. Издвојена су средства 
за одржавање међународног Бор-
дер рок фестивала.

96. лаПово
обнова водовода
Из републичког буџета издвоје-

на су средства за реконструкцију 
водоводне и канализационе мре-
же у згради ПУ „Наша младост“. 
Општина је добила средства за 
израду пројектно-техничке доку-
ментације за проширење система 
водоснабдевања.

97. Мало ЦрНиће
Промоција дуалног 
образовања
На промоцији дуалног образо-

вања учествовали су представници 
ОШ „Моша Пијаде“ из Малог Цр-
нића, Средње техничке школе „Ни-
кола Тесла“ из Костолца, Регионал-
не привредне коморе и директор 
Инвестиционе групе из Малог Цр-
нића. Руководству Општине циљ је 
да инвеститор обезбеди кадрове и 
отвори нова радна места, али и да 
се заустави одлив становништва.

98. ковиН
апсолутна победа 
у Мраморку
На изборима за Савет МЗ Мра-

морак, кандидати СНС освојили 
су свих девет мандата. Редовно 
се одржавају састанци ОО и свих 
МО. Делиблаћани су уредили цен-
тар села и пешачку зону, Гајчани 
покосили простор око фудбалског 
терена и пијачних тезги, док су 
чланови МО Плочица очистили 
парк и двориште цркве. Чланови 
Савета за здравство подржали су 
Базар здравља у Дубовцу.

99. краљево
Скенер за болницу
Потписан је уговор о новој до-

нацији добротвора из Канаде, 
Миломира Главчића, који купује 
скенер за болницу, а ускоро за ову 
здравствену установу, према којој 
гравитира око 500.000 људи, сти-
же и сет за лапароскопску хирур-
гију. Краљево ће бити први град 
у Србији који ће имати 80-редни 
64-слајсни скенер са великом пре-
цизношћу снимака.

100. Ниш - 
ЦрвеНи крСТ
Са грађанима о комуналним 
проблемима
Активисти ОО СНС Црвени крст 

очистили су бедем хумског потока 
у насељу Бранко Бјеговић, као и 
депоније у Горњој Трнави и Доњем 
Комрену. Одржани су састанци 
месних одбора на којима се раз-
говарало о решавању комуналних 
проблема. На захтев грађана, на 
Миљаковцу је уклоњено дрво које 
је претило се сруши. Очишћен је 
парк у МО Стеван Синђелић. Одр-
жани су састанци Савета за кому-
налне делатности и Омладине ОО 
СНС.

101. Нови бечеј
Санација фасаде Дома кул-
туре
Општина Нови Бечеј је од АПВ 

добила средства за наставак ре-
конструкције водоводне мреже у 
Улици 7. јула. Наставља се градња 
канализације у делу Шушањског 
слива и очишћен је канал 53. Све-
чано је обележен Дан победе. За-
почета је санација фасаде Дома 
културе. ОШ „Јосиф Маринковић“ 
једна је од 105 школа која ове го-
дине учествује у програму „За 
чистије и зеленије школе Војводи-
не“. У организацији Покрајинског 
завода за равноправност полова, 
одржана је друга изложба преду-
зетничких вештина жена на селу у 
Новом Милошеву.

69. ЦрНа Трава
Посета амбасадора кубе

76. ТрСТеНик
Нови изглед града

85. Нови СаД
кошење траве, уређење 
јавних површина

Амбасадор Кубе Густаво Триста дел Тодо, у пратњи супруге 
и народног посланика Љубише Стојмировића, посетио је Црну 
Траву, а домаћини су га упознали са могућностима за будућу 
сарадњу. Предложено је и братимљење са једном кубанском 
општином. Припрема се друга фаза асфалтирања путева у селима 
Градска и Дарковце.

Председник ИО СНС Дарко 
Глишић отворио је просторије 
ОО СНС Црвени крст, а зајед-
но са Звезданом Миловано-
вићем, повереником ГО СНС 
Ниш, одржао је састанак ОО. 
Глишић је посетио и Нишку 
Бању, разговарао са грађани-
ма и присуствовао састанку 
ОО СНС Нишка Бања. Орга-
низована је трибина на којој 
су Нишлије разговарале са 
народним посланицима. Ак-
тивисти СНС покосили су тра-
ву и уредили јавне површине, 
офарбали ограду вртића, клу-
пе, парковски мобилијар.

77. Ниш
Посета Дарка глишића

75. бујаНоваЦ
шаховски 
комплети за 
ученике
Oдржaни су сaстaнци ОО 

и МО Бујановац, као и саста-
нак Уније жена. Чланови МО 
Бујановац, у сарадњи са МО 
Раковац, уредили су зелене 
површине у стационару Буја-
новачке бање. Напредњаци 
МО Буjaнoвaц поклонили су 
пет шаховских комплета шко-
ли „Брaнкo Рaдичeвић“.

У току је асфалтирање ули-
ца и реконструкција старих 
мостова, те град добија нови 
изглед. Чланице Уније жена 
ОО СНС Пирот посетиле су 

Унију жена ОО СНС Трстеник 
и разговарале о активностима 
обе уније, са акцентом на по-
ложај жена у локалним самоу-
правама.

Активисти МО Омладински 
покрет 1 и 2 уредили су прос-
тор око Дома здравља, а МО 
Лединци косили су траву и уре-
дили простор око цркве. Чла-
нови МО Буковац освежили су 
просторије које ће користити 
пензионерско удружење, а МО 
Булевар 1 и 2 уредили су бло-
ковске површине у Улици Бра-
нимира Ћосића. Свакодневно 
се дружимо са грађанима и 
делимо „СНС Информатор“ на 
више локација. Активисти МО 
Бегеч офарбали су столарију у 
вртићу, покосили траву и обе-
лежили терен на игралишту, 
а активисти МО Центар 1 и 2 
уредили су двориште у МЗ. МО 
Футог 1, 2, 3, 4 косили су траву 
око игралишта и код станице 
полиције, и поправили пешач-
ки мост код ОШ „Десанка Мак-
симовић“, док су активисти МО 
Сремска Каменица 1 покосили 
траву око аутобуске окретни-
це. Активисти МО 7. јули и МО 
Бистрица 1, 2, 3 и 4 уредили 
су простор око новог дечијег 
игралишта, а активисти МО 
Слана бара освежили су терен 
у Приморској улици. МО Буди-
сава уредио је терен за одбојку 

на песку. Одржане су сликар-
ске радионице у МЗ Гаврило 
Принцип и у МЗ Сремска Ка-
меница, као и дечија ликовна 
колонија на Новом насељу. МЗ 
Сремска Каменица и Фејсбук 
група „Free treninzi Đačko“, уз 
подршку Града, организова-
ли су хуманитарни тренинг за 
одрасле и забавни програм за 
најмлађе у Каменичком парку.

Градоначелник Милош Ву-
чевић и председница Владе 
Србије Ана Брнабић обишли 
су  85. Међународни пољопри-
вредни сајaм у Новом Саду и 
свечано отворили хотел „Ше-
ратон“.  Градоначелник је по-
сетио манифестацију поводом 
Дана полиције у Новом Саду, а 
са министром Зораном Ђорђе-
вићем присуствовао је додели 
пензионерских картица. Вуче-
вић се састао са учесницима 
студијске посете из градова и 
општина БиХ, примио је и амба-
садора Француске Фредерика 
Мондолонија, као и делегацију 
Свекинеског народног конгре-
са. Поводом Дана победе, гра-
доначелник је положио венце 
на Спомен гробље и споменик 
Новосадском одреду.

Разговор за грађанима

Радна акција у Нишу

Милош Вучевић обилази градилишта
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ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА

102. СреМСка 
МиТровиЦа
културне манифестације
У току је реконструкција Улице 

Вука Караџића. Свечано је отво-
рен квиз Сирмијум - царски град. 
Одржани су Фестивал пијанизма 
и Фестивал народне традиције, 
као и Џез и блуз спринг фест и 
традиционални Плес матураната. 
Одржан је Сајам запошљавања и 
Ноћ музеја у више градских уста-
нова културе. Свечано су отворе-
не Спортске игре младих и одржан 
концерт Црвене јабуке.

103. оЏаЦи
уређење каналске мреже
Расписан је јавни позив за доделу 

30 монтажних кућа за избеглице. 
Напредњаци су организовали више 
радних акција. Одржана је мани-
фестација Дани црвенокосе богиње. 
Министарство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања 
донирало је ново возило Центру за 
социјални рад. У Дероњама је одр-
жана смотра трактора олдтајмера. 
Покрајина је доделила Општини 
средства за израду техничке доку-
ментације за пројекте регионалног 
развоја и уређење канала за од-
водњавање. Оџаци су домаћин 
Смотре ученичких задруга Ср-
бије, а у Каравукову је одржана 
осма манифестација „Удицом 
против дроге“.

104. бач
уређење језера Провала
Председник Општине Бо-

рислав Антонић потписао је 
уговоре са Покрајинским се-
кретаријатом за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство 
за реконструкцију водовода у 
Бачком Новом Селу и градњу 
колектора у Селенчи. Обеле-
жен је Дан победе. МО Вајска 
подржао је акцију мерења 
шећера у крви. Бачка тврђа-
ва добила је награду Европа 
ностре 2018. у области кон-
зервације историјских споме-
ника. Савет за пољопривреду 
ОО организовао је трибину. У 
уређењу обале језера Провала 
учествовали су активисти свих 
МО. Чланови МО Плавна подели-
ли су одећу социјално угроженим 
суграђанима. Са Покрајинским се-
кретаријатом за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу потписани су уго-
вори за израду пројектно-техничке 
документације за паркинг зоне и 
повезивање саобраћајница. Унија 
жена, у сарадњи са Саветом за 
здравство, организовала је триби-
ну у Бачком Новом Селу.

105. бачка 
ПалаНка
комби за удружење 
мултипле склерозе
Министар Зоран Ђорђевић, 

заједно са председником Општи-
не Браниславом Шушницом, при-
суствовао је потписивању уго-
вора о донацији комби возила 
Удружењу мултипле склерозе. Ми-
нистар Бранислав Недимовић и ми-
нистар климатских промена и заш-
тите животне средине УАЕ обишли 

су системе за наводњавање у Новој 
Гајдобри и најавили нове инвес-
тиције у Србији. Потписан је ме-
морандум о пословно-техничкој 
сарадњи са организацијом „Чепом 
до осмеха“. Реконструише се во-
доводна мрежа у Улици Светозара 
Милетића у Деспотову.

106. Нови ПаЗар
Помоћ за породицу бугарић
Активисти ГО Нови Пазар на-

ставили су са акцијом „Помози 
комшији“ и посетили породицу 
Бугарић у Врановини, која живи 
у тешким условима са четворо 
деце. Том приликом, породици је 
донирана дечија соба, за коју су 
средства прикпљена личним до-
нацијама чланова. Председник ГО 
Никола Јоловић обишао је радове 
на изградњи храма Светог Саве у 
Дежеви и цркве у Осоји, и уручио 
средства за помоћ у изградњи. У 
току је реконструкција путева у 
селима око Новог Пазара.

107. круПањ
Насипање путева
Председник Општине Иван Ис-

аиловић обишао је радове на путу 

Крупањ - Шљивова и асфалтиран 
пут Бела Црква - Ликодра. Наси-
пају се локални путеви у МЗ Бого-
штица, Мојковић, Церова, Завлака 
и Толисавац. Одржани су састанци 
ОО СНС Крупањ, на којима се раз-
говарало о будућем раду, а у МО 
Богоштица и МО Бела Црква раз-
говарало се о асфалтирању путева.

109. лебаНе
„улицама Царичиног града“
У току је свакодневно уређење 

града. Одржана је манифестација 
„Улицама Царичиног града“ на 
истоименом археолошком лока-
литету, чији су организатори ОШ 
„Вук Караџић“ и ТО. Литургијом, 
проношењем литија и културно-
уметничким програмом, обележе-
на је слава Лебана.

110. ПријеПоље
боље водоснабдевање
Након пуштања у рад 

водовода Луке, реконструисано 
је постројење за прераду воде на 

Сељашници, као и доводне цеви до 
резервоара Јездовића Коса. Радове 
финансира Владина  Канцеларија 
за управљање јавним улагањима.

112. вршаЦ
фестивал фанфара
Активисти Уније младих и 5. МО 

добровољно су дали крв, а акти-
висти МО Орешац офарбали су 
аутобуско стајалиште. Делегација 
ГО СНС Вршац положила је венац 
на споменик руским војницима. 
Активисти 5. МО организовали су 
штанд на Булевару Жарка Зрења-
нина, разговарали са грађанима и 
делили „СНС Информатор“. Акти-
висти 4. МО уредили су Мали рит. 
Чланови МО Војводинци подржали 

су организацију Међународног 
фестивала фанфара, коју су по-
сетиле градоначелница Вршца 
и амбасадорка Румуније. Акти-
висти МО Гудурица уредили 
су парк и гробље. МО Избиште 
учествовао је у организацији 
традиционалног дружења. 
Приређена је свечаност пово-
дом Дана Града. 

113. ЗрењаНиН
Сарадња са подмлатком 
еПП

Председник подмлатка Ев-
ропске народне партије Ан-
дријанос Ђаноу, представница 
Фондације „Конрад Аденауер“ 
Гордана Пилиповић и члан Са-
вета за међународну сарадњу 
ГО СНС Нови Сад Игор Цр-
нобарац посетили су ГО СНС 
Зрењанин и разговарали са ак-
тивистима. Положени су венци 
на спомен обележје народном 
хероју Жарку Зрењанину, по-
водом обележавања Дана по-

беде.

114. бајиНа башТа
реконструисан стационар
Захваљујући Канцеларији за уп-

рављање јавним радовима, Опш-
тини и донаторима, реконструи-
сан је стационар у Дому здравља.

115. НегоТиН
Сајам меда и вина
У оквиру Мајских свечаности 

и обележавања Дана Општине, 
одржан је Међународни сајам 
меда и вина, а манифестацију је, 
након проглашења најбољих вина, 
затворио Владимир Величковић, 
председник Општине.

116. гаЏиН ХаН
кошење кеја
Спровели смо акцију кошења 

кеја на Кутинској реци, а обез-
беђена су и средства за изградњу 
три летњиковца.

117. књажеваЦ
Доградња вртића
Општина Књажевац је средства 

која је уштедела у 2017. години 
расподелила за реализацију не-
колико важних пројеката, међу 
којима је доградња вртића „Цр-
венкапа“.

118. ПаНчево
реконструкција 
Хале спортова
У Омољици су одржане Мале 

олимпијске игре, које је отворио 
градоначелник Саша Павлов. Пред-
ставници АП Војводине донирали 
су ромској заједници из Панчева 
намирнице и средства за хигијену. 
Поводом Међународног дана ме-
дицинских сестара, Дом здравља 
организовао је превентивне прегле-
де. Реконструише се Хала спортова 
у циљу боље енергетске ефикас-
ности. Град је организовао екскур-
зију за 160 вуковаца основних шко-
ла. Свечано је отворено 18. Бијенале 
уметности. Град Панчево и немачка 
компанија „ЗФ-Мобилити СРБ“ пот-
писали су уговор како би се стекли 
услови за прибављање грађевинске 
дозволе за градњу фабрике у Се-
верној пословној зони.

119. бечеј
Доситејева у новом руху
Уређено је двориште Економско 

- трговинске школе, постављен је 
нов мобилијар, зелене површине, 
стазе, плато... Завршено је асфал-
тирање у Доситејевој улици, поп-
лочавање пешачких стаза и из-
градња 44 паркинг места, поста-
вљање јавне расвете и озелења-
вање. У овој улици реконструиса-
не су водоводна, канализациона, 
вреловодна и део гасоводне мре-
же. Канцеларија за младе окупила 
је акцијаше који су уредили трим 
стазу у Горанском парку.

120. велико 
граДишТе
основана унија жена
Основана је Унија жена ОО 

СНС Велико Градиште и одржан 
је први састанак на којем су дого-
ворене наредне активности. Тим 
поводом, одржана је и позоришна 
представа у част велике глумице 
из Градишта, Жанке Стокић.

121. кањижа
Превенција болести
Чланице Уније жена ОО СНС 

организовале су предавање о 
превенцији болести и одржа-
вању оралне хигијене, а преда-
вач је била одборница СНС у СО 
Кањижа стоматолог др Милена 
Супић.

111. бачка ТоПола
уређење паркинга
У току је уређење паркинга како би испунио све безбедносне 

мере - уређује се тротоар, регулише одвођења атмосферских вода, 
вади дотрајало дрвеће и сади ново без проблематичног корена.

108. ковачиЦа
Посета гувернера 
Народне банке Словачке
Ковачицу је посетила делегација На-

родне банке Словачке, на челу са гувер-
нером Јозефом Макухом, а госте су све-
чано дочекали општински функционери. 
Општина јe добила средства од Покрајин-
ског сeкрeтаријата за пољоприврeду, 
водоприврeду и шумарство за уређење 
каналске мрeже и атарских путeва. Ре-
конструисана је зграда Хитне помоћи, а 
Служба физикалне медицине добила је 
нове апарате. Мењају се вентили на свим 
чвориштима водовода. Општина је орга-
низовала посету Пољопривредном сајму 
у Новом Саду, а у Црепаји је одржан Дан 
меда и цвећа. Чланови МО Идвор уредили 
су парк, а чланови МО Ковачица офарбали 
клупе. Општинска организација пeнзи-
онeра и Унија пeнзионeра организовали су 
дружeњe својих чланова.

122. барајево

асфалтирање улица

Асфалтиран је крак Улице Драгољуба Тришића у Вранићу, Нико-
ле Михајловића у Лисовићу, део Барајевске улице у Гају и Улица Бо-
ривоја Ташића. У Дому здравља почео је да ради рендген кабинет, а 
у функцији су и ултразвук и кабинет за очне болести.

125. вожДоваЦ

Са грађанима насеља 
Степа Степановић

Становници Зуца добили су 
везу са ауто-путем, након ре-
конструкције Улице 13. нова. 
Дечије игралиште, фитнес те-
рен и кутак за одмор изграђе-
ни су у Црнотравској улици. 
На захтев грађана, Еко патрола 
уредила је паркић у Пауновој 
улици. У току је замена коло-
воза на Булевару ослобођења, 
од Аутокоманде до Трошарине. 
Челници Oпштине и предста-
вници градских комуналних 
и јавних предузећа поново су 
разговарали са становницима 
насеља Степа Степановић. Пар-
кинг сервис и Саобраћајна по-
лиција одржали су предавања 
за ђаке на тему безбедности у 

саобраћају. Обележена је Не-
деља здравља уста и зуба. ПУ 
„Чика Јова Змај“, заједно са ГО 
Вождовац, одржала је Фести-
вал здравља. У ОШ „Војвода 
Степа“ одржан је Еко сајам и 
продајна изложба производа 
малих занатлија. Кросу РТС-а 
придружили су се и вождовач-
ки основци. Општина је подр-
жала хуманитарни концерт, 
у организацији ученика ОШ 
„Милан Ђ. Милићевић“, за ле-
чење мале Маше. Одржана је 
23. Змајада у Шумицама. Дом 
здравља организовао је про-
веру степена никотинске зави-
сности и семинар о репродук-
тивном здрављу.

123. врачар
Недеља европе

ГО Врачар, у сарадњи са НСЗ, 
презентовала је компанијама и 
удружењима програме обуке за 
особе са инвалидитетом. Недеља 
Европе обележена је едукатив-
ном представом о рециклажи, за 

ученике од првог до четвртог 
разреда ОШ „Краљ Петар Дру-
ги Карађорђевић“. Одржано је 
финално такмичење у рецито-
вању „Краљевство поезије 2018“, 
посвећено глумцу Петру Краљу.

124. гроЦка

боље наводњавање
126. СоПоТ
асфалтирана 
два пута
Завршено је асфалтирање путева Мали 

Пожаревац - Дражањ и Ђуринци – По-
повић, чиме је значајно унапређена са-
обраћајна комуникација у Сопоту.

Потписан је уговор за наводњавање 
пољопривредног земљишта. Пуштен је у 
рад први дистрибутивни правац од Бегаљи-
це до Дубочаја, а у току је градња још три. 
Реконструисан је плато окретнице аутобуса 
304, Индустријска улица, део Улице Саве 
Ковачевића, док је први пут асфалтирана 
Улица Јована Цвијића у Гроцкој. Започето 
је насипање атарског пута Удовице - Водањ. 
У Босанској улици очишћен је кишни канал. 

Уређен је дечији парк код фудбалског ста-
диона у Болечу. ГО Гроцка била је гост Сај-
ма пољопривреде у Новом Саду, у оквиру 
штанда Секретаријата за привреду Београ-
да, а организована је и посета Сајму за наше 
пољопривреднике. У организацији ОМШ 
„Невена Поповић“, а уз подршку ГО Гроцка, 
одржан је хуманитарни концерт „Срцем уз 
Љубицу“. Одржани су Бициклијада, Архан-
гел мото фест и Дан трешања.

Горан Весић, Александар Савић и Александар 
Мирковић у обиласку радова

Весић и Симоновић
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граД београД
С Н С 

ПАНОРАМА

127. ЗвеЗДара
реконструкција парка у Миријеву
Активисти ОО СНС улепша-

вали су паркове на Коњарнику, 
а сваког викенда дружили су се 
са комшијама, уз поделу стра-
начког материјала. У току је ре-
конструкција парка у Миријеву 
код поште, изградња парка у 
Бајдиној улици, а завршена је 
реконструкција вртића „Лане“. 
Обновљене су улице Нине 
Кирсанове и Радоја Домано-
вића, затим водоводна мрежа 
у ВМЛ и асфалтиран је пешач-
ки пролаз у Крфској улици. ГО 
Звездара учествује у акцији „За 
зеленији Београд“. Општина 
је подржала 18. турнир у ма-
лом фудбалу, у организацији 
ромског удружења „Слобода“. 
Одржана је изложба олдтајме-
ра. Делегација Општине, на 
челу са Милошем Игњато-
вићем, учествовала је у раду 

Међународне конференције у 
кинеском Нантонгу.

131. ЗеМуН

излети за најстарије

За пензионере организовани 
су једнодневни излети у Аранђе-
ловац, Тополу и Опленац. На Ши-
роком путу у Батајници очишћена 
је дивља депонија. Градоначел-
ник Београда, у присуству че-
лника ГО Земун, обишао је ре-

конструисани Земунски 
парк. Активисти ОО СНС 
и МО Доњи град уређи-
вали су зелене површине. 
Комплетно је реконстру-
исана Добановачка улица 
у Земун пољу, а уређују се 
дечија игралишта у улици 
Школско добро и између 
улица Павла Зарића и Де-
валдових. Између улица 
Ђуре Гајића и Вијетнамске 
уређено је игралиште, а 
на више локација постављене су 
табле са кошевима. Обележени 
су Недеља превенције повреда у 
саобраћају, Недеља здравља уста 
и зуба и Месец борбе против ме-
ланома.

128. лаЗареваЦ
безбедност младих у саобраћају

130. обреНоваЦ
летовање за најбоље матуранте и студенте

132. Нови београД
разговор са грађанима

129. МлаДеНоваЦ
уручено 106 дечијих ауто-седишта

Општина је покренула програм 
подстицаја пољопривредницима 
за копање бунара. Исплаћују се 
бесповратна средства за микро и 
мала правна лица. Асфалтирани 
су путеви у Дражевцу, Баричу, 
Скели, Звечкој, Ратарима и Ко-
натицама. Успостављена је ли-
нија јавног превоза 860Д. Црква 
Светог Василија Острошког у 
Скели обележила је славу и по-
стављање три крста на куполе. У 
школи у Скели гради се фискул-

турна сала. На простору бивше 
фабрике компаније „Прва искра“ 
у Баричу ускоро ће се налазити 
нови производни погони. Коми-
сија за безбедност у саобраћају, у 
сарадњи са Агенцијом за безбед-
ност саобраћаја, организовала је 
едукацију на симулаторима су-
дара. У организацији Општине и 
ПУ, одржане су Дечије олимпијс-
ке игре. Општина је организова-
ла посету Сајму пољопривреде 
за више од 200 Обреновчана и 

летовање на Закин-
тосу за најбоље ма-
туранте и студенте. 
Почиње реконструк-
ција постојећих и 
изградња нових 
тротоара. Наставља 
се реализација про-
грама Еко кампови. У 
МЗ Грабовац санира 
се мост који повезује 
Доњи крај са Ром-
ским делом. Општина и ЈП за заш-

титу животне средине поставили 
су 17 дечијих игралишта.

У организа-
цији ОО СНС, МО 
Арена, Ушће, Сај-
миште, Цептер и 
Белвил, органи-
зован је излет на 
Фрушку гору. ОО 
СНС организовао 
је пријем грађана у 
циљу решавања ко-
муналних, социјал-
них, здравствених 
и других проблема. 
Са суграђанима су 
разговарали Иви-
ца Kојић, Верица 
Лазић и Стево Ма-
рушић. Активисти ОО СНС орга-
низовали су низ акција уређења 

зелених и бетонских површина, 
као и уређење парковског моби-
лијара.

Агенција за безбедност саобраћајa, у 
сарадњи са Саветом за безбедност са-
обраћаја ГО Лазаревац и средњошкол-
цима, организовала је предавање.  ГО 
Лазаревац обезбедила је средства за са-
мозапошљавање преко Савета за привре-
ду, инвестиције и предузетништво. Обеле-
жена је крсна слава Лазаревца, Тројице. У 
циљу решавања проблема паса луталица, 
у Великим Црљенима почело је бесплатно 
чиповање, вакцинација и стерилизација. 

Асфалтиран је Ивановића сокак у МЗ Петка, Живановића сокак у МЗ Ру-
довци, Живковића сокак у МЗ Дрен, Јанковића сокак у МЗ Миросаљци, 
Прокића крај у МЗ Араповац, као и пут ка цркви у МЗ Соколово.

ГО Младеновац и Комисија за без-
бедност саобраћаја поделили су 106 
дечијих ауто-седишта. Асфалтиране 
су улице 21. маја и Миодрага Мило-
шевића у МЗ Мала Врбица и Пут за 
гробље у Дубони. У МЗ Сенаја урађени 
су путеви за Крак и Осоје, као и Школ-
ска улица, док је у МЗ Влашко Поље ас-
фалтиран стари пут. Завршена је прва 
фаза канализације у МЗ Кораћица.

133. Палилула
Подела хуманитарне помоћи

137. СавСки веНаЦ
Донација школи 
„антон Скала”

Литургијом у Цркви Све-
тог Марка, ГО Палилула 
обележила је крсну славу 
Марковдан, а свечаност 
је настављена у Центру за 
културу „Влада Дивљан“. 
Активисти ОО СНС поде-
лили су хуманитарну по-
моћ социјално угроженим 
породицама, обезбеђену 
из личних средстава чла-
нова и функционера ОО. 
Организовано је дружење 
омладине и надметање 
у стоном фудбалу, као и 
дружење са најстаријим 
суграђанима.

Председница Општине Савски венац 
Ирена Вујовић, селекторка женске кошар-
кашке репрезентације Марина Маљковић 
и представници компаније „Лукоил Ср-
бија“ посетили су  ОШ за децу са посеб-
ним потребама „Антон Скала“ и малиша-
нима уручили донацију. Одржан је спорт-
ски дан поводом Светског дана плућне 
хипертензије, затим Сајам спорта, Мини 
атлетски митинг за предшколце и „Urban 
basket challenge”. Општина, у сарадњи са 
ЗЗЗЗ „Железнице Србије“, организовала 
је трибину о интолеранцији на глутен. У 
сарадњи ГО Савски венац и НСЗ, органи-
зована је обука „Пут до успешног преду-
зетника“. Прeдсeдницa Вујовић и градска 
секретарка за социјалну заштиту Наташа 
Станисављевић представиле су пројекат 
„Сaмooдбрaнa пoд стрeсoм”. Реновирани 
су тоалети у вртићима „Грофица Олга“ 
и „Дуга“. У Улици Славка Ћурувије из-
грађено је дечије игралиште и спортски 
терен.

134. раковиЦа

Зборови 
грађана

Са мештанима Кнежевца раз-
говарали су Милосав Миличко-
вић, Горан Весић, Владан Коцић 
и руководећи људи јавно-кому-
налних предузећа. Имајући у 
виду да се највише питања од-

носило на легализа-
цију објеката, у ГО Ра-
ковица организован је 
разговор са градским 
секретаром Немањом 
Стајићем. Сличан 
због грађана одржан 
је и у Старој Рако-
вици, где се највише 
питања односило на 
стамбене зграде, те је 
организован разговор 
са представницима 
„Градског стамбе-
ног“ и ГО Раковица. 
Миличковић, Весић 

и Коцић обишли су недавно ас-
фалтиране улице Првобораца и 
Стојана Јанковића, као и штан-
дове Уније младих СНС. У скло-
пу акције „Помозимо комшији“, 
напредњаци су уредили паркове 
у улицама Опленачкој, Стојана 
Јанковића и Александра Воји-
новића, као и зелене површине 
између Јосипа Теларевића и Бу-
левара патријарха Димитрија, 
затим парк и паркинг у Вукасо-
вићевој улици. Такође, уређене 
су зелене површине у улицама 
Петра Коњовића и Николе Ма-
раковића, и одводни канал у 
насељу Сунчани брег. МО Ста-
ри Кошутњак и Душко Радо-
вић организовали су страначка 
дружења. Асфалтира се Ули-
ца патријарха Димитрија и ре-
конструише део Миљаковачке 

стазе. У Реснику су урађени 
канализација и асфалт у спо-
редном краку Улице Љубише Је-
ленковића. Реконструисана је и 
окретница аутобуса 47 и поста-
вљени рукохвати на степениште 
између Пере Велимировића и 
Милана Благојевића.

138. чукариЦа
уређење зелених 
површина
Након акције уређења 15 паркова, орга-

низовано је чишћење рекламног материјала 
на више од 40 локација. Чланови ОО СНС из 
личних средстава донирали су школи „Све-
ти Сава“ на Умци 90 душека. ГО Чукарица 
проширила је и реновирала вртић „Машта-
лица” у Остружници. Санирани су кровови 
вртића „Радосно детињство“ и „Сањалица“. 
Асфалтирана је Улица Милије Станојловића 
на Умци и Раде Спасојевић у Рушњу. Уређе-
ни су атарски путеви у Великој Моштаници 
и Остружници, а следи реконструкција пла-
тоа на Шумадијском тргу на Бановом брду. 
Станари Титове улице, Улице Драгојла Ду-
дића и Седам стражара добили су нове пар-
кинге. Степеништа су санирана у улицама 
Поручника Спасића и Машере на Јулином 
брду и у Радних акција 
у Железнику. Уређен је 
пролаз између Санџачке 
и Шавничке улице.

135. СТари граД
„Дан за Стари град”

ОО СНС Стари град наставио је акцију 
„Дан за Стари град“, у оквиру које градски 
и општински одборници разговарају са 
грађанима. До сада смо, на иницијативу 
грађана, покренули бројне иницијативе у 
СГ Београда.

136. СурчиН
Пролећна олимпијада 
у бечмену
Завршено је асфалтирање деонице пута 

Бољевци - Прогар и радови на мосту код улас-
ка у Јаково. На иницијативу грађана, покрену-
та је акција за заустављање пропадања СРЦ и 
обнављање аутобуских стајалишта. Подржали 
смо такмичење риболоваца на Бечменском 
језеру, манифестацију „Дизање маја“ у Боље-
вцима, Дан победе, славу Савеза потомака 
ратника 1912-1920. године, Дан сећања и кон-
церт КУД „Срем“. Организовали смо и обила-
зак Сајма пољопривреде у Новом Саду за наше 
пољопривреднике. Обележен је Дан ОШ „Вожд 
Карађорђе“ и ПУ Сурчин. За најмлађе суграђа-
не организована је прва Пролећна олимпијада, 
а све школе прикључиле су се Кросу РТС-а.

Синиша Мали обилази недавно обновљени Земунски парк

Александар Јовичић на обележавању Марковдана

Ирена Вујовић и Марина 
Маљковић у школи „Антон 

Скала“

Милосав Миличковић са грађанима



Председник Србије александар 
вучић био је домаћин групи од 

тридесеторо српске деце 
из Пакраца и крњака која су 

посетила београд ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

у посети амбасади руске федерације, 
поводом националног празника те земље

обилазак радова на изградњи будућег седишта амбасаде 
Немачке у београду и полагање капсуле у темеље нове зграде

Посета војној гимназији где су реновиране 
ученичке собе, читаоница и друге 

просторије интерната


