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У ЖИЖИ

пројекат Београд на води реализује се на 
укупно милион квадрата, са 6.000 станова, 
у којима ће живети 14.000 људи, а 12.000 људи 
радиће у том делу града

У септембру 2015. године, тада премијер 
србије александар вучић и представник 
„игл хилса“ Мухамед алабар поставили су 
камен - темељац за две стамбене куле, чиме је 
званично почела изградња пројекта Београд на 
води, вредног 3,5 милијарди евра

Миодраг Ђорђевић купио стан на 12. спрату

србија светски 
лидер у отварању 
радних места кроз 
страна директна 

улагања

Србија је другу годину заредом 
светски лидер по броју отворених 

радних места кроз пројекте (СДИ) 
у 2017. години, посматрано према 
броју становника, објављено је у нај-
новијем извештају „ИБМ Глобал ло-
кејшн тренд 2018“.

Такође, по критеријуму броја кре-
ираних нових радних места кроз 
СДИ чија реализација је започела у 
2017. години, Србија је заузела висо-
ко шесто место 
међу европ-
ским земља-
ма, а петнаес-
то место међу 
свим државама 
света, наводи 
се у извештају 
о б ј а в љ е н о м 
на званичном 
сајту ИБМ-а.

Производне 
активности у Србији генеришу око 80 
посто укупно креираних нових радних 
места, и то највише у текстилној, ауто, 
хемијској и електро индустрији, а цео 
регион Западног Балкана бележи зна-
чајан ниво интересовања страних ин-
веститора.

„Ово је још једна потврда да је 
наша земља постала атрактивно тр-
жиште за инвестирање. То је резул-
тат наших напора да стабилизујемо 
јавне финансије и направимо добар 
инвестициони амбијент. Инвестито-
ри долазе у земљу која је стабилна, 
која има добру инфраструктуру и 
која је добро окружење за њихово 
пословање“, рекао је министар фи-
нансија Синиша Мали.

Инвеститори, према његовим речи-
ма, не желе да ризикују свој новац и 
да улажу у нестабилна тржишта.

„Ово показује да је српска привре-
да на стабилним темељима и да је 
Србија постала атрактивно тржиште 
за улагање“, истиче Мали, и каже да 
веома охрабрује потписивање но-
вог аранжмана са Међународним 
монетарним фондом, који је савето-
давног карактера и који ће трајати до 
јануара 2021. године.

„Задатак нам је да у годинама које 
долазе будемо још бољи како бис-
мо привукли још више инвестиција, 
отворили нове фабрике, нова радна 
места и побољшали животни стан-
дард грађана. Овакве потврде које 
стижу од кредибилних извора из 
иностранства могу само да нам буду 
подстрек и мотивација да још јачим 
темпом наставимо даље да се бори-
мо“, закључио је министар.

Средином јула свечано је отворена 
за станаре прва стамбена згра-
да у оквиру комплекса Београд на 

води, а тим поводом организована је све-
чаност покрај Саве, којој су присуство-
вали, осим премијерке, министара и че-
лника Града, и Александар Вучић, пред-
седник Србије, и Мухамед Алабар, први 
човек компаније „Игл хилс“, која је и фи-
нансијер овог пројекта.

„Добродошли у остварење наших ве-
ликих снова које су многи осуђивали 
и у које је мало ко веровао. Само мали 

број људи веровао је у овај резултат, да 
од шикара и уџерица може да се створи 
ово. Урадили смо оно што смо народу 
обећали и Београд је коначно сишао на 
своје реке. Веровали смо у успех, у своје 
људе, предано радили... Поред реке сада 
настаје сасвим нови град. И како би ре-
као Младен Делић „Људи моји, да ли је 
ово могуће?“. Јесте. Прву победу, прво 
првенство на овој реци већ смо освојили. 
Хвала градитељима, хвала мом прија-
тељу Алабару, хвала шеику Мухамеду 
бин Заједу, који је од почетка веровао и 

без кога не бисмо успели“, рекао је пред-
седник Александар Вучић на отварању.

Изградњом BW Residences завршена је 

прва фаза пројекта. 
Зграда је висока 20 
спратова и има 296 
станова, који су по 
структури од двособ-
них до петособних. У 
њој се налазе и базен 
за децу и одрасле, 
теретана са најсавре-
менијом опремом, иг-
раоница за децу, ре-
цепција. Ту су и два 
подијума за станаре 
- на другом и четвр-
том нивоу, са зеле-
ним површинама и 

дечијим игралиштем, као и под-
земна гаража, локали, кафићи и 
ресторани у приземљу.

Мухамед Алабар захвалио 
се клијентима, купцима станова 
који су имали поверење у овај 
пројекат, као и градоначелни-
ку Београда, Влади Србије, до-
бављачима, извођачима и це-
лом народу.

„Брига, пажња и љубав коју 
сам видео код чланова вашег 
тима, учинили су да све поста-
не могуће и изводљиво. Тим 
више ми је задовољство да ка-
жем да нису важне само број-
ке - БДП и већа запосленост, већ 

напоран рад и посвећеност“, истакао је 
Алабар.

стоматолог др Миодраг Ђорђе-
вић власник је стана на 12. спрату 
завршене зграде. како каже, радни 
век је провео у немачкој, а када је 
почео да машта о повратку у ср-
бију, указала се прилика да купи 
стан баш овде.

„када сам видео пројекат, знао сам 
да је то то. размишљао сам само о 
страни на којој ће стан бити, односно 
о погледу. размишљао сам и о косан-
чићевом венцу, али тамо је проблем 
што се ради о старијој градњи. с об-
зиром на моју животну доб, ово је 

пун погодак. лифтом из гараже до-
лазим до стана, све је врло практич-
но, прилагођено“, каже Ђорђевић.

доБродошли У остварење 
наших великих снова

први станари У „БеоГрадУ на води”

нових 1.000 радних места
Председник Александар Вучић по-

ложио je камен темељац за изградњу 
немачке фабрике „Форверк“ у Прељини 
код Чачка, која важи за једну од водећих 
на планети у производњи ауто -делова 
за светски познате ауто-индустрије. 
Погон ће се простирати на око шест 
хектара и запослиће око 1.000 радника, 
а целокупна инвестиција вредна је око 
50 милиона евра.

„Једно велико хвала за све што сте 

учинили да би „Форверк“ био у Србији, 
дивну породичну фирму добијамо у 
Чачку, не сећам се да је у претходних 
45 година било оваквог погона и ди-
ректне стране инвестиције“, рекао је 
председник Вучић, и истакао да ће овај 
погон обезбедити егзистенцију за по-
родице запослених, али да ће значити и 
нове путеве, паркове, односно улагање 
у инфраструктуру у целом Моравичком 
округу.

ч
а

ч
а

к

Председник Александар Вучић и извршни 
диерктор компаније „Форверк“ Јирген 

Милер са временском капсулом приликом 
полагања камена темељца

Врпцу су пресекли градоначелник Зоран Радојичић, 
премијерка Ана Брнабић, први човек „Игл хилса“ 

Мухамед Алабар и министар Синиша Мали

Председник Александар Вучић на свечаном отварању

Синиша Мали
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Председник Србије Алек-
сандар Вучић састао се 
са председником Фран-

цуске Емануелом Макроном 
у Паризу, и разговарао о би-
латералним питањима, прија-
тељству двеју земаља, дија-
логу Београда и Приштине... 
Након састанка, рекао је да је 
од француског председника 
добио подршку за пронала-
жење компромисног решења 
са Албанцима на КиМ, те да 
је Макрон прихватио позив да 
посети Србију.

„Ја сам данас успео, мучио 
сам, мучио председника Ма-
крона да ми обећа да ће доћи 
у Србију и на крају сам успео 

и рекао сам да ћу то да кажем 
српској јавности и да се он не 
љути због тога“, рекао је пред-
седник Вучић на заједничкој 
конференцији за новинаре, и 
обратио се председнику Ма-
крону речима:

„Ми Вас очекујемо пуног 
срца и да то буде што пре!“

„И ја сам то потврдио“, ре-
као је председник Макрон, 
захваливши се на позиву.

Председник Вучић истакао 
је да Србија и цео наш реги-
он поново гледају у Париз, у 
Француску, за шта је, према 
његовим речима, заслужан уп-
раво Макрон.

„Француска је данас мно-

го значајнија за наш регион и 
целу Европу него што је била у 
ранијем периоду. Отворен сам 
човек и говорим шта мислим. 
Честитам Макрону што је вра-
тио Француску на место које 
јој припада у Европи и свету“, 
нагласио је председник Ср-
бије.

Истакао је да је са фран-
цуским председником по-
стигао висок степен саглас-
ности о кључним питањима 
- очувању мира и стабилности, 
заједничком тражењу решења 
и гледању у будућност. Иста-
као је да билатерална сарадња 
Србије и Француске напредује 
из године у годину и да је све 

више француских компанија 
које праве добре послове у Ср-
бији. Додао је да трговинска 
размена Србије и Француске 
расте и да ће прећи милијарду 
евра, те да француска преду-
зећа запошљавају 11.000 рад-
ника у Србији.

Француски председник зах-
валио се председнику Алек-
сандру Вучићу на позиву да 
дође у Србију 11. новембра. 
Подсетио је на дуготрајно и 
искрено пријатељство и са-
везништво две земље које је 
посебно потврђено у Великом 
рату.

„У том страшном рату срп-
ски народ претрпео је вели-

Француска помаже србији на путу ка еУ

председник србије је француском колеги 
поклонио специјалну едицију алексан-
дровић вина у дрвеној кутији са кључем 
и ратни дневник од 7. септембра 1918. го-

дине, копију са преводом на француски, 
са порукама стојана протића и поенка-
реа. Макрон је вучићу поклонио вино и 
специјалне држаче за боце.

Председник Украјине 
Петро Порошенко бо-
равио је у дводневној 

посети Београду, где га је 
угостио председник Србије 
Александар Вучић. После све-
чаног дочека, састанка у че-
тири ока, пленарног сусрета 
делегација две земље и потпи-
сивања билатералних спора-
зума, председници су се обра-
тили новинарима говорећи о 
сарадњи две земље на путу ка 
ЕУ, о могућности јачања поли-
тичког дијалога и унапређењу 
економске сарадње.

„Украјина је увек била на 

страни територијалног ин-
тегритета Србије, на томе 
смо веома захвални нашим 
украјинским пријатељима. 
Порошенко нам је пожелео 
да постигнемо компромис са 
косовским Албанцима, а ми 
се надамо да ће сви проблеми 
у Украјини бити решавани на 
миран начин. Залажемо се за 
поштовање Минских договора 
и сматрамо да је ОЕБС важна 
карика у успостављању мира“, 
рекао је Вучић.

Председник Србије рекао је 
да две земље имају традицио-
нално добре и пријатељске 

Бе
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д Украјина поштУје територијални интеГритет срБије

ке људске жртве и показао 
страшну храброст. Понекад 
смо заборавили колико смо 
били блиски у тим тренуцима. 
Године 1915. француска војска 
евакуисала је српску војску, 
опремила је и поново форми-
рала, и онда смо заједно ос-
лободили Србију“, указао је 
Макрон.

Навео је и да данас војни-
ци две земље заједно учест-
вују у мировним операција-
ма у Малију, Централноаф-
ричкој Републици и Либану, 
и с тим у вези је захвалио 
Србији на важном доприносу 
безбедности Африке и Евро-
пе.

„Када говоримо о реги-
оналној ситуацији, Србија 
преговара о чланству у ЕУ. 
Постоје критеријуми које 
треба испунити. Желим да 
Француска помогне Србији 
на том путу, па и у реша-
вању најосетљивијих пи-
тања. Срећан сам због из-
врсне сарадње у области 
безбедности, борбе против 
криминала, тероризма и ми-
грантске кризе. Србија је по-
казала да је поуздан партнер 
у овој области, а сарадња 
ЕУ и Западног Балкана је од 
суштинске важности за оси-
гурање безбедности“, нагла-
сио је Макрон.

Председници Вучић и Макрон размењују поклоне у Јелисејској палати

односе и да нема отворених 
билатералних питања, али да 
у будућности мешовити ко-
митет може да уради много 
за унапређење економске са-
радње, политичких и култур-
них веза. Указао је и на то да 
је тек од прошле године, после 
вишегодишњег великог пада, 
остварена већа трговинска 
размена, која је у 2017. години 
износила 357 милиона долара, 
уз знатан скок нашег увоза и 
извоза.

„И даље имамо значајан 
дефицит у трговинској разме-
ни са Украјином. Очекујемо и 

разговарао сам са председни-
ком Порошенком да дамо неку 
врсту инјекције сарадњи да 
достигнемо цифру од милијар-
ду евра“, рекао је председник 
Вучић, и изразио уверење да 
ће Србија и Украјина моћи да 
потпишу споразум о слободној 
трговини.

Председник Петро Поро-
шенко поручио је да Украјина 
одлучно поштује и уважава 
територијални интегритет Ср-
бије, да није признала Косово, 
а да решење за то питање тре-
ба наћи путем компромиса уз 
уважавање интереса Србије.

париЗ Гост Београда био је пред-
седник Израела Рувен 
Ривлин, први председ-

ник те државе који је посетио 
Србију, где је разговарао са 
српским председником Алек-
сандром Вучићем, а затим су 
председници заједнички от-
крили у Земуну таблу са име-
ном Улице Теодора Херцла, 

аустро-угарског новинара и 
писца, који је ушао у историју 
као отац идеје модерне изра-
елске државе.

„Новембра 1917. године, 
тачно 20 година пошто је на 
првом ционистичком кон-
гресу установљена светска 
ционистичка организација и 
Теодор Херцл, пореком Зе-
мунац, у чијој улици стојимо, 
постао њен први председник, 
појавила се чувена Балфорова 
декларација, прво званично 
обећање да ће Јевреји добити 
своје национално огњиште, а 
Србија је била прва држава у 
свету која је подржала ту де-
кларацију и оснивање јеврејс-
ке државе“, истакао је пред-
седник Вучић.

Како каже, Срби и Јевреји 
су дуго пријатељи са сличним 
сновима, сличним језивим 
трагедијама, са светим мести-
ма која смо напуштали да би 
она живела у нама, као и са 
истим тежњама.

„Посебно хоћу да се зах-
валим председнику Ривлину 
на речима које је изговорио, 
а за које је и велики Ефраим 

Зуроф рекао да у последњих 
30 година нико није тако 
добро говорио у Јасеновцу, 
на месту великог страдања 
српског народа, јеврејског 
народа, ромског народа. Хва-
ла, председниче, на томе, јер 
заједнички нећемо дозво-
лити да затру истину и да 
нас склањају и удаљавају од 

онога што је наша прошлост, 
наша историја, од онога што 
је наша бол. Наш задатак је 
да спречимо све оне који би 
тако нешто да понове у бу-
дућности“, нагласио је Вучић.

Председник Ривлин иста-
као је да су прошле године 
Србија и Израел обележили 
25 година од обнове прија-
тељских односа, али да ти 
односи сежу много раније, 
и додао да ће радо угостити 
председника Вучића у Јеруса-
лиму.

„Жеља Израела је да буде 
прави партнер Србији. Био 
бих задовољан када бих ви-
део у блиској будућности 
како наше земље јачају. Са 
председником Вучићем дого-
ворено је да се окупи зајед-
ничка економска комисија и о 
потписивању споразума о из-
бегавању двоструког опоре-
зивања. Израел је свестан па-
тње кроз коју су Срби прошли. 
Надам се да ће моја данашња 
посета помоћи да још више 
развијемо сарадњу. Нека Бог 
благослови вас и Србију“, по-
ручио је председник Ривлин.

БеоГрад

председници вучић и 
ривлин открили таблу са 
именом теодора херцла

Свечани дочек за председника Србије: Александар Вучић и Емануел Макрон

Председник Вучић организовао 
је свечану вечеру за украјинског 
председника Петра Порошенка

Председник Макрон представио је 
председнику Вучићу Златана 

Јанковића, службеника Јелисејске 
палате пореклом из Свилајнца

Председници Израела и Србије приликом 
обраћања грађанима Земуна
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Председник Србије 
Александар Вучић 
присуствовао је све-

чаности полагања каме-
на - темељца за изградњу 
хотела „Сплендор“, у ок-
виру Специјалне болни-
це „Меркур“ у Врњачкој 
Бањи, и том приликом по-
ручио бројним окупљеним 
грађанима да за три-че-
тири године неће моћи да 
препознају Бању колико 

ће нових ствари у њој бити 
урађено.

„Данас Врњачка Бања 
изгледа фантастично, а за 
неколико година изгле-
даће као најбоље бање у 
Немачкој. И ви ћете моћи 
боље да живите. Нећете 
више маштати о одласку у 
иностранство и ваше пла-
те неће више заостајати 
пет - шест пута за Запа-
дом“, рекао је председник 

Вучић, и поручио меди-
цинским радницима да 
их за три месеца очекује 
повећање плата, а да ће им 
се плате повећавати и на-
редних година.

„Позивам грађане да 
не посећују само бање у 
Мађарској и Словенији, већ 
да дођу да виде да је Врњач-
ка Бања боља од свих дру-
гих. Уложили смо десетине 
милиона евра у Врњачку 

Бању и никада се нисмо 
покајали. Око милион евра 
уложено је у Дом здравља, 
а улажемо и у школе. По-
крићемо базен, јер хоћемо 
да долазе ватерполисти и 
сви други спортисти из це-
лог света“, поручио је пред-
седник Србије из највеће и 
најлепше српске бање, која 
ове године бележи 150 
година организованог ба-
вљења туризмом.

врњачка Бања као најбоља немачка лечилишта

Реконструисан је амфитеатар на Цркве-
ном брду.
Реконструисан Дом здравља и купље-
на су четири нова санитетска возила.
Гради се нова зграда Гимназије.
Обновљена је Променада, главно ше-
талиште на 10.000 квадрата, изграђена 
је нова фонтана у центру Бање, поставље-
не су нове клупе и мобилијар.
Изграђене су четири спортске дворане 
са најсавременијом опремом за припреме 
спортиста.
На Црквеном брду изграђен је водо-
пад, а до краја 2018. почеће његово ком-
плетно уређење, изградња пешачких ста-
за, постављање расвете и клупа.
Реконструисано је шест хотела, који су 

успешно приватизовани, „Цептер 1 и 2“, 
„Бамбус“, „Тонанти“, „Слатина“, „Фонта-
на“ и „Парк“.
У току је градња аква парка.
Урађено је више од  100 километара но-
вих саобраћајница, замењена је комплет-
на инфраструктура, постављени су нови 
тротоари.
Урађена је фасада библиотеке Културног 
центра, а до краја године следи комплет-
на рестаурација Парка скулптура. 
У свакој школи изграђен је вртић и дечије 
игралиште.
Гради се национални ватерполо центар и 
три нова фудбалска терена.
Специјална болница „Меркур“ гради нови 
хотел са четири звездице.

У сУсрет јУБилејУ - 150 Година 
орГаниЗованоГ Бављења тУриЗМоМ

поводом великог јубилеја, про-
славе 150 година организованог 
бављења туризмом, локална само-
управа, на челу са председником 

општине Бобаном Ђуровићем, уз 
помоћ републике србије, привела 
је крају или започела бројне капи-
талне пројекте.

УлаГање У тУриЗаМ

Камен - темељац за 
будући хотел постави-
ли су министар здравља 
Златибор Лончар и дирек-
тор болнице Дејан Станоје-
вић. Министар здравља из-
разио је задовољство што 
се налази у месту које има 
толико дугу традицију у 
лечењу пацијената и додао 
да о успеху у привлачењу 
туриста говоре сами резул-
тати те српске бање. Навео 
је да у специјалној бол-
ници ради око 50 лекара 
и најавио да ће се, ако се 
буду ширили капацитети 
у тој установи, повећавати 
и број запослених, али и 
људи који се специјализују.

Укупан смештајни ка-
пацитет будућег луксуз-
ног хотела биће 58 соба и 
апартмана, укупна повр-
шина објекта биће 6.500 
метара квадратних, а ин-
вестиција је вредна око 
четири милиона евра. За 
реализацију овог пројекта 
добијена је подршка др-
жавних институција, што 
указује на његов значај за 
државу Србију. Додатни 
садржаји укључиће вел-
нес и спа центар (који ће се 
простирати на 1.000 ква-
драта са отвореним и за-
твореним базеном, маса-
жама и третманима).

Председник Александар Вучић на свечаности поводом полагања 
камена - темељца за хотел „Сплендор“ Председник Вучић и председник Општине 

Врњачка Бања Бобан Ђуровић

Ђуровић

Шетња бањском Променадом: Ђуровић, Вучић, Бабић
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СОЛУН

Република Србија одлучна је да 
се бескомпромисно супротста-
ви дилерима дроге кроз нацио-
налну кампању и у оквиру ње 
и кроз рад Комисије за борбу 

против наркоманије у школама, на чијем 
челу се налази министар здравља Злати-
бор Лончар, који за „СНС Информатор“ 
каже да су установљене три стратешке та-
чке и правца деловања Комисије: едука-
ција ученика, едукативна кампања са по-
рукама о штетности наркотика у медијима 
са националном покривеношћу која ће 
бити усмерена ка родитељима и обиласци 
здравствених установа које збрињавају и 
лече особе које имају проблеме са завис-

од првог јануара 2018. запослили смо 2.072 здравствена радника

За две, три године имаћемо најбољи здравствени систем у региону

најБољи Млади лекари остајУ У срБији

На седници Високог савета за са-
радњу између Србије, Грчке, Бу-

гарске и Румуније, одржаној у Солуну, 
Србију je представљаo председник 
Александар Вучић. Квадрилатерални 
састанак, чији је домаћин био пре-
мијер Грчке Алексис Ципрас, а на 
којем су, поред председника Ву-
чића, учествовали још и премијери 
Бугарске и Румуније, Бојко Борисов 
и Вјорика Данћила, био је посвећен 
највећим делом инфраструктурним 
пројектима у циљу међусобног пове-
зивања четири земље и региона.

Председник Вучић истакао је да га 
радује што се четврти пут у овом фор-
мату састаје са суседима и Грчком, 
нама пријатељским земљама.

„Молићу земље које нису признале 
Косово, а две од њих нису, да остану 
чврсте у свом ставу и покушаћу на-
шим бугарским пријатељима да поно-
вим какви су наши ставови поводом 
КиМ“, рекао је председник Србије.

Када је реч о путној инфраструк-
тури, председник Вучић рекао је да 
ће ускоро кренути комплетна ре-
конструкција ауто-пута од улаза из 
Хрватске, то јест 23,5 километара од 
шидске општине до скретања ка Куз-
мину. Подсетио је и да Србија приво-
ди крају Коридор 10 и да ће пре краја 
године оба крака бити отворена, и да 
ће позвати суседе да поправе своје 
путне комуникације ка Србији како 
бисмо могли да привучемо део људи 
који иду ка трећим земљама. Он је, 
уједно, указао и на значај железнице, 
истичући да је она саобраћајно сред-
ство будућности.

повеЗати 
реГион 

пУтевиМа 
и прУГаМа

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

ЗлатиБор лончар, 
министар здравља

ношћу од наркотика, попут „Драјзерове“ 
и других установа. Према његовим речи-
ма, покренута је и кампања „Музика ДА, 
дрога НЕ“, која је била усмерена ка млади-
ма који посећују ЕГЗИТ фестивал.

да ли је истина да су у србију стигле 
нове, смртоносне дроге?
- Тренутно је на листи укупно 360 кон-

тролисаних психоактивних супстанци, а 
чак 20 нових појавило се током прошле 
године, које су се, такође, нашле на овој 
листи. Али, понављам, довољна је само 
једна или две дозе да се изгуби живот. 
Управо зато, желимо да они којима је та 
дрога намењена, млади, као и њихови 
родитељи апсолутно буду свесни ризика 
који употреба наркотика носи по здравље 
и живот.

да ли сарађујете са МУп-ом по том 
питању и да ли се може зауставити 
дистрибуција младима?
- Неопходна је интензивна сарадња 

са МУП-ом и са свим другим државним 
органима, установама и стручњаци-
ма различитог профила, који могу дати 
допринос. Кроз рад наших стручних ти-
мова, састављених од психијатара, поли-
цајаца, психолога, тужилаца и стручњака 
других профила, обилазићемо основне и 
средње школе широм земље, као и друге 
установе намењене омладини, и у ди-
ректном, отвореном разговору са ђацима 
представљати по њихово здравље погуб-
но дејство наркотика. И не само то, кроз 
приказивање шокантних, али реалних, 
нецензурисаних снимака који приказују 
страшне последице узимања дроге, и то 
како по њихове конзументе, тако и по 
њихове породице и пријатеље, настојаће-
мо да млади јасно увиде како дрога није 
„ИН“, није „КУЛ“, већ оставља најстраш-
није последице и одузима живот. Пара-
лелно са тим, морамо додатно едуковати 

родитеље како да препознају промене у 
понашању код своје деце настале услед 
конзумирања дроге и њихова потенцијал-
но ризична стања.

недавно сте рекли да ће грађани за 
две - три године бити задовољни 
стањем у здравству. шта би још треба-
ло да се уради да би се то догодило?
- Још увек радимо на томе да решимо 

многобројне, системске проблеме које смо 
затекли 2014. године у здравственом сис-
тему и здравственим установама широм 
Србије. Затекли смо нераспаковану опре-
му којој је истекла гаранција у магацини-
ма која се куповала за изборе, затекли смо 
више возача него доктора у здравственим 
центрима, да не причам да је на снази била 
забрана специјализација... Да се наставило 
тако, да смо преузели њихов модел, апо-
строфирајући и стварајући лажну слику 

у медијима како тече мед и млеко, кроз 
плаћање ПР услуга појединим медијима, 
па данас не бисмо ни имали специјалисте 
који би могли да задовоље клиничке цен-
тре, а да не причамо о општим болницама, 
домовима здравља. За разлику од њих, 
ми заиста радимо на томе да на реалним 
и одрживим основама наш здравствени 
систем учинимо ефикаснијим и бољим, 
пружајући квалитетне здравствене ус-
луге грађанима у новим и реновираним 
здравственим установама, набављајући 
најсавременију медицинску опрему и апа-
рате, запошљавајући најбоље свршене 
студенте медицинских факултета, ула-
гањем у стручност и усавршавање младих 
лекара. Само од првог јануара ове године, 
запослили смо укупно 2.072 здравствена 
радника на неодређено време у здрав-
ственим установама широм Србије. Од 

2014. године запослено је више од 10.000 
здравствених радника и одобрено више 
од 6.000 специјализација. Настављамо 
да делујемо у том правцу - запошљавање 
младих лекара и њихово стручно уса-
вршавање, изградња нове здравствене 
инфраструктуре и реконструкција старе, 
набавка савремених апарата и опреме. То 
захтева много рада и значајна материјал-
на улагања, али то је чврсто опредељење 
ове Владе и Министарства здравља, има-
мо подршку председника који се и лично 
залаже за унапређење и развој здравстве-

ног система и чврсто верујем да ћемо у 
наредне две, три године имати најбољи 
здравствени систем и бити лидери у ре-
гиону.

шта за грађане значи то што је у кли-
ничком центру србије отворена јед-
на од најсавременијих биомедицин-
ских лабораторија у свету?
- Циљ нам је да здравствени систем Ср-

бије поставимо на лидерско место у овом 
делу Европе, не говоримо то реда ради, 
нити дајемо олако празна обећања, већ 
заиста мислимо на овакве ствари - најмо-
дернију опрему, најсавременије апарате, 
изузетне услове рада и високо стручан 
кадар. Новоотворена Централна лабора-
торија Центра за медицинску биохемију 
КЦС омогућава најквалитетнију и најбржу 
лабораторијску дијагностику и најсавре-
менија је у овом делу Европе. За набавку 
најсавременије опреме и апарата, као и 
комплетну адаптацију простора ове ла-
бораторије, издвојено је више од 1,5 ми-
лиона евра. Ова лабораторија омогућава 
значајно бољи квалитет и доступност 
лабораторијске услуге, краће чекање на 
венепункцију, односно бољу превенцију и 
ефикасније лечење пацијената. У оквиру 
лабораторије инсталирани су најсавреме-
нији апарати, анализатори и опрема, сис-
тем поседује аутоматизацију радног про-
цеса од 30 метара дужине, што омогућава 
највећи могући степен заштите узорака, 
а за сат времена може да се обради чак 
1.500 епрувета и обави око 4.500 анализа. 
Зато с поносом кажем да је оваква, најмо-
дернија лабораторија у овом делу Европе, 
управо лабораторија какву здравствени 
систем и грађани Србије заслужују.

када можемо да очекујемо почетак, 
а када завршетак реконструкције 
клиничких центара у Београду, но-
вом саду и крагујевцу? колико ће, 
после реновирања, бити побољшан 
квалитет здравствене заштите?
- У наредних неколико дана биће по-

знато који су извођачи радова с којим ће 
ЕИБ склопити уговор за реконструкцију и 

изградњу клинич-
ког центра у Београ-

ду, а недуго затим и за оне у Новом Саду 
и Крагујевцу. Након тога, следи грађевин-
ски део посла. Не бих лицитирао рокови-
ма, јер је на првом месту транспарентност 
поступка и стриктно поштовање закон-
ских процедура и рокова предвиђених 
јавним тендером, али је сигурно да ћемо 
са новим клиничким центрима у наредних 
неколико година здравствени систем по-
дићи на ниво који је пре само пар година 
изгледао светлосним годинама далеко од 
Србије. Видите и сами како грађани реа-
гују на КЦ Ниш. И данас, пола године од 
отварања, грађани су одушевљени и уз-

буђени што имамо једну такву, најсавре-
менију болницу у Србији и шире.

да ли је србија суочена са проблемом 
недостатка здравствених радника 
или су те приче пренаглашене? шта 
се чини за останак младих кадрова?
- Министарство здравља интензивно 

спроводи политику кадровског оснажи-
вања здравственог система, запошља-
вањем младих медицинских радника и 
одобравањем стручног усавршавања 
лекара, односно специјализација. Ре-
као сам већ, више од 10.000 запослених 
здравствених радника и више од 6.000 
одобрених специјализација у претхо-
дне четири године најбоља су потврда 
таквог опредељења. А верујем да би нај-
бољи одговор на ово питање могли да вам 
дају млади дипломци, најбољи студенти 
државних медицинских факултета, њих 
стотину, који су пре месец дана добили 
посао у здравственим установама широм 
земље. Тако раде одговорне и озбиљне 
државе - најбоље, понављам, најбоље 
кадрове задржавају у свом здравственом 
систему, јер желе да о грађанима и њи-
ховом здрављу бригу воде најбољи док-
тори. Обезбедили смо им и специјализа-
ције и докторске студије, дакле додатно 
усавршавање и подизање нивоа њихових 
професионалних капацитета, паралелно 
са тим унапређујемо болничке капаците-
те, градимо савремене клиничке центре, 
набављамо најбољу опрему... Ствара-
мо предуслове да здравствени радници 
имају најбоље могуће радне услове и ок-
ружење, а уз већ остварено и за другу по-
ловину године најављено ново повећање 
плата у здравственом сектору, мислим да 
су услови такви да подстичу останак и 
рад у својој земљи. А здравствени радни-
ци одлазе и из најбогатијих држава, јер је 
просто то закон слободног тржишта. Шта 
мислите, откуд толико слободних радних 
места у здравственим установама у Не-
мачкој? Просто, њихови лекари, Немци, 
одлазе у још богатије земље Блиског ис-
тока и тамо раде.

лекари имају више времена за пацијенте
колико је заказивање лекарских 
прегледа преко апликације „иза-
брани доктор“ смањило време че-
кања и увело ред у чекаонице?
- Читав ИЗИС (Интегрисани здрав-

ствени информациони систем), и сви 
његови модули, дакле еРецепт, апли-
кација „Изабрани доктор“, електрон-
ско заказивање, будући еКартон... им-
плементирани су у здравствени систем 
Србије са циљем да обезбеде брже и 
ефикасније функционисање здрав-
ственог система, односно да грађани 
здравствену услугу остваре брже и ква-
литетније, а да лекари имају на распо-
лагању више времена да се посвете па-
цијентима, за бављење превентивним 
и систематским прегледима, уз знатно 
смањење администрације. Апликација 
„Изабрани доктор“ омогућава лак, 
једноставан и савремен начин закази-

вања прегледа код изабраног лекара, 
на примарном нивоу здравствене заш-
тите. Она представља наставак наших 
активности ка пуној дигитализацији и 
информатизацији здравственог систе-
ма, и мислим да су оцене стручне јав-
ности, једнако као и грађана, да је Ми-
нистарство здравља лидер у области 
дигитализације, релевантне и засно-
ване на реалним и мерљивим резулта-
тима. Све то радимо у складу са прио-
ритетима Владе Србије, која је, између 
осталог, дигитализацију поставила на 
врх своје агенде. И у наредном пери-
оду посебну пажњу посветићемо овој 
области, у циљу обезбеђивања бржег 
и ефикаснијег функционисања здрав-
ственог система. А реакције грађана, 
које су изузетно позитивне, дају нам 
подстицај да у тој намери будемо ис-
трајни и доследни.

- Здравствени радници одлазе и из 

најбогатијих држава, јер је то закон 

слободног тржишта. откуд толико 

слободних радних места у здравственим 

установама у немачкој? њихови 

лекари, немци, одлазе да раде у још 

богатије земље Блиског истока

Квадрилатерала: Вучић, Ципрас, 
Данћила, Борисов
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На питање на шта је најпонос-
нији од ствари које су урађе-
не у српској престоници 
током последњих неколико 
година, заменик градона-

челника Београда, Горан Весић, за „СНС 
Информатор“ каже да је најпоноснији на 
чињеницу да се Београд коначно,после 
скоро два века настојања, од кнеза Ми-
лоша који је то први покушао, коначно 
спустио на реке. Према његовим речима, 
главни град има скоро 200 километара 
обале која скоро да није искоришћена,  и 
нема власти која није имала идеју да то 
промени, али да се све сводило на лепе 
речи.

- Ми смо прва власт која је успела у 
томе, захваљујући снажној политичкој 
вољи председника Александра Вучића 
и нашој упорности. Спуштање Београда 
на реку последица је успешне реализа-
ције пројекта Београд на води. Чувена 
Савамала сада постаје нови центар гра-
да, налик ономе што је била између два 
светска рата. Када Београд на води буде 
завршен на простору Савамале, Београђа-
нима ће бити доступно више од 40.000 
метара квадратних јавног простора у 
власништву Града, које ће изградити ин-
веститор.

шта ће све бити промењено на прос-
тору савамале?
- Реконструисана је зграда Београдске 

задруге, која је деценијама била запуште-
на и ругло. Гради се Булевар Вудро Вил-
сон, који ће спојити садашњи трамвајски 
мост и Београдски сајам, чија је дужина 
око два километара, ширина 40 метара, 
са шест саобраћајних трака, два дрвореда 
и бициклистичким стазама, који ће грађа-
ни моћи да користе већ у марту наредне 
године. Нешто раније почиње рекон-
струкција Савског трга, после које ће се 
трамвајски и путнички саобраћај одвијати 
по ободу трга на коме ће 28. јуна 2019. го-
дине бити постављен споменик Стефану 
Немањи. Зграда Железничке станице, из-
грађена 1884. године, биће реконструиса-
на и постаје Историјски музеј Србије, а на 
месту где сада налазе перони градиће се 
уметничка галерија. Ложионица постаје 
центар за креативне индустрије, Шпанска 
кућа биће Кућа архитектуре, а Савски кеј 
биће уређен све до Београдског сајма. Ре-
конструише се Херцеговачка улица, а биће 
уређене улице Травничка, Краљевића 
Марка и Карађорђева. До краја године по-
чиње да се гради Централни парк, који ће 
се простирати на два хектара, са дечијим 
игралиштима и спортским теренима. У 
оквиру Београда на води градиће се две 
основне школе, једна средња школа, об-
даништа, полицијска и ватрогасна стани-
ца. Ако томе додамо да ће сада оронули 
хотел „Бристол“ бити реконструисан, да 

ће пошта у Савској поново 
добити предратну фасаду, 
да ће парк код Економског 
факултета бити уређен, 
да ће средином следеће 
године почети уклањање 
трамвајског моста на Сави 
и изградња новог Савског 
моста и градског туне-
ла који ће повезати Ка-
рађорђеву и Булевар дес-
пота Стефана, да ће прва 
линија метроа бити испод 
Савске улице, као и да нас 
очекује рестаурација свих 
фасада у Карађорђевој 
улици, јасно је да Сава-
мала постаје нови центар 
града. То значи, Београд 
на води нису само зграде 
које грађани већ могу да 
виде, прве две куле које 
се завршавају и усељавају, 
трећа и четврта кула које 
се граде, тржни центар 
који је већ достигао Газе-
лу и Кула „Београд“, нови 
симбол града, у оквиру 
које ће бити „Сент Риџис 
хотел”, већ и сви ови јавни 
простори и објекти.

Због чега сте толико 
често на мети критике опозиције и 
зашто неким људима баш ништа не 
ваља што се уради у престоници?
- Мени не смета то што сам лично на 

мети напада опозиције, јер то значи да 
добро радим посао како за Град, тако и за 
странку. Поносан сам на то. Јер када вас 
нападају, не само неспособни људи који 
док су владали Београдом нису били у 
стању, не да ураде макар хиљадити део 
онога што смо ми урадили, већ су заду-
жили град за 1,2 милијарди евра и униш-
тили градска предузећа, тада је јасно да 
радите добро. Немам проблем са тим што 
нас напада опозиција. Не дај Боже да ми-
слимо исто као они. Немам проблем ни са 
тим што су у нападима прешли сваку гра-
ницу пристојности, зато што, не само да 
вређају представнике градске власти, већ 
покушавају да се физички обрачунавају са 
нашим људима. Као што је Драган Ђилас 
ударио шефа наше Одборничке групе у 
Скупштини града Београда, Александра 
Мирковића, на првој седници. Имам про-
блем са тим што креирају лажне афере иг-
рајући се безбедношћу грађана, као што 
је била она у којој су организовано и сис-
тематски ширили лажи да је вода из град-
ског водовода отрована!? Или како тоне 
Београд на води, па како је пукла фонтана 
на Славији... Људи који то раде не напа-
дају нас, као власт, већ раде против ин-
тереса свог народа и његовог напретка. 

настављаМо да МењаМо лице БеоГрадаБЕОГРАД

За БољУ 
привреднУ 

сарадњУ са 
норвешкоМ

Председник Србије Александар Ву-
чић приредио је радну вечеру за 

премијерку Норвешке Ерну Солберг, са 
којом је разговарао о билатералним 
односима, економској сарадњи, европ-
ском путу Србије и ситуацији у региону.

Председник Вучић истакао је да су 
политички односи две земље добри 
и да представљају потврду обостра-
не жеље за унапређењем политичког 
дијалога на највишем нивоу, те да 
је пуноправно чланство у ЕУ стратеш-
ки циљ Србије. Захвалио се на спрем-
ности Норвешке да помогне Србији 
својим искуствима у хармонизацији 
стандарда и прописа ЕУ, експертској 
и финансијској помоћи у реформском 
процесу, и истакао да Србија посебну 
захвалност дугује Норвешкој као јед-
ном од највећих билатералних донато-
ра Србије.

„Имајући у виду добре политичке 
односе, надамо се да ће се у наредном 
периоду интензивирати привредна са-
радња, као и да ће бити реализоване 
нове Норвешке инвестиције у Србији“ , 
истакао је председник Вучић.

Премијерка Норвешке Ерна Солберг 
нагласила је да две земље имају добре, 
партнерске односе у политичком, еко-
номском и културном пољу и истакла да 
Норвешка пружа пуну подршку Србији 
на њеном европском путу, као и свим ре-
формским процесима.

ВЕСТИ

Зато такво понашање не могу да разумем. 
Ако ме питате зашто то раде, једино ло-
гично објашњење је да је сваки наш успех, 
сваки нови квадрат пешачке зоне, метар 
водовода, пута или канализације или сва-
ки нови изграђени квадрат у Београду, а 
било их је прошле године преко милион 
без Београда на води, доказ њихове не-
способности. Јер све су то могли да ура-
де и Ђилас и Јеремић. А нису. Отуд таква 
мржња према нама и таква хистерија как-
ва није запамћена у било којој демократ-
ској земљи.

како оцењујете сарадњу са градона-
челником др Зораном радојичићем?
- Доктор Радојичић је у политику ушао 

из потпуно другог света. СНС је поносна 
што је он, као и десетине других углед-
них и нестраначких личности, подржао 

политику председника Ву-
чића и стао на нашу листу. 
То је доказ да СНС не води 
страначку, већ народну по-
литику. Ми смо политички 
покрет који спроводи друш-
твене и економске рефор-
ме, а велике промене не 
могу да се десе без велике 
подршке грађана. Зато смо 
поносни што су нам пришли 
др Радојичић, Аја Јунг, Весна 
Станојевић, Горан Грбовић, 
Милан Гуровић, Иван Та-
совац, Слободан Накарада, 
Душица Бојић, Бранко Ко-
цкица, Бојана Борић Бреш-
ковић... Задовољан сам са-
радњом са др Радојичићем 
који је показао да поштује 
странку која му је указала 
поверење да буде градо-
начелник. Имамо поделу 
посла, одлично сарађујемо и 
најважније је да настављамо 
политику коју је СНС води-
ла у Београду од новембра 
2013. године.
какви су планови Града до 
краја ове године, а какви 
су у наредних неколико, 

до краја мандата?
- До краја ове године почиње неколи-

ко великих пројеката као што су рекон-
струкција Трга Републике и Карађорђеве 
улице, од Бранковог моста до Београдске 
тврђаве. Наставља се уређење Савамале и 
постављање трамвајских шина преко Мо-
ста на Ади, чиме ће у мају наредне године 
трамвајем бити повезано Баново брдо и 
Нови Беград, као и изградња регионалног 
водовода Макиш - Младеновац. Санира-
мо депонију комуналног отпада у Вин-
чи, заједно са нашим партнерима из фран-
цуско - јапанског конзорцијума. Очекује-
мо да до краја овог мандата изградимо 
већи део недостајуће канализационе мре-
же, са пет фабрика за прераду отпадних 
вода. Почели смо са првом фабриком у 
Великом Селу. Тако ћемо решити и вели-

ки еколошки проблем, јер данас се читава 
београдска канализација излива директ-
но у Саву и Дунав, и последња смо метро-
пола у Европи у којој се то дешава. Поред 
Београда на води, скоро сви велики, нови 
пројекти су на рекама: блок 18 нала-
зи се тачно преко пута Београда на води, 
стамбено пословни комплекс у Макишком 
пољу је на Сави, бивши „Беко, лука „Бе-
оград“ и марина „Дорћол“, која одлуком 
Владе Србије постаје Научно - истражи-
вачки центар „Никола Тесла“, Вишњичко 
поље, лева обала Дунава, од Пупиновог 
до Панчевачког моста тзв. Трећи Бео-
град... Београд на води покренуо је низ 
инфраструктурних пројеката који су де-
ценијама били незавршени, као што су из-
градња Главне железничке станице „Про-
коп“, исељење железничког и аутобуског 
саобраћаја из центра града, изградња 
аутомобилског тунела који ће повеза-
ти Саву и Дунав, измештање аутобуске 
станице. Радићемо и тунел испод Топ-
чидера, који ће повезати Мост на Ади и 
Аутокоманду... Градиће се зграде Опере и 
Филхармоније, а реконструисаће се згра-
де Музеја града Београда и театра „Бојан 
Ступица“. 

када предвиђете да ће Београђани 
почети да се возе метроом?
- Изградња прве линије метроа почиње 

до краја 2020. године. Колико ће трајати 
изградња прве линије, знаћемо када се за-
врши пројекат. Већи део прве линије биће 
завршен до 2022. године. Чињеница је да 
се завршавају последње претпоставке да 
почнемо са изградњом метроа и да Бео-
град никада није био ближи овом циљу 
који сања скоро 50 година.

колико ће изградња гондоле значи-
ти за развој туризма у Београду?
- Гондола је важан пројекат за Београд, 

јер ће повезати Ушће и Београдску тврђа-
ву. То је саобраћајни аспект овог пројекта. 
Туристички аспект је у томе што гондола 
повећава атрактивност нашег града и ту-
ристичку понуду. Гондола ће нудити нај-
боље панорамско разгледање града. Већ 
на јесен Скијалишта Србије расписују тен-
дер за изградњу гондоле, а посао почиње 
већ на пролеће.

да ли сте задовољни туристичком 
посетом главном граду?
- Задовољан сам растом туриста, јер 

сваке године имамо двоцифрен пораст 
броја туриста. Али можемо боље. То 
значи да треба да повећамо туристич-
ку атрактивност града како би туристи 
остајали дан дуже у Београду. Просечан 
страни туриста остави у Београду, са хо-
телом, дневно око 300 евра. Прошле го-
дине зарадили смо у Београду око 800 
милиона евра од туризма. Зарађиваћемо 
све више, туризам је најбрже растућа при-
вредна грана у Београду.

Улагање у приградске општине
колико се улаже у приградски део 

Београда?

- Спуштање града на реке је наш 
стратешки успех. Међутим, поносан 
сам и на чињеницу да смо уложили 
четири пута више средстава у из-
градњу недостајуће инфраструктуре 
у београдским приградским општина-
ма. Током претходне четири године, 
грађани периферних делова Београда 

први пут су могли да кажу да су тре-
тирани исто као грађани који живе у 
центру града. Путеви, водовод, ка-
нализација, школе, вртићи и домови 
здравља само су део онога што смо 
радили у прошлом мандату у приград-
ским општинама. Грађани осећају да 
смо градска власт која има визију и 
план како ће се наш град развијати. 
Зато смо убедљиво победили на град-
ским изборима у марту ове године.

Горан весић, 
заменик 
градоначелника 
Београда
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ПОлИЦИЈА

ЗДРАВЉЕ ФИНАНСИЈЕ

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Председница Скупштине Ср-
бије Маја Гојковић угости-

ла је председника парламента 
Кипра Деметриса Силуриса, 
који је после састанка изјавио 
да Кипар поштује територијал-
ни интегритет и суверенитет 
Србије и даје подршку европ-
ским интеграцијама. Гојковић 
и Силурис потписали су Мемо-
рандум о сарадњи, а Гојковић 
је рекла да је између Србије и 
Кипра отворено ново поглавље 
билатералних односа, те да је 
потписивањем Меморандума 
унапређена сарадња две др-
жаве, парламената и одбора, 

кипар не признаје косово

Сваки пут када свој рачун 
платите „дина“ картицом, 

уштедите новац себи и својој 
држави, поручила је гувернер 
Народне банке Србије Јорго-
ванка Табаковић, и истакла 
да домаћа „дина“ картица по-
већава број безготовинских 
плаћања, а смањује трошкове 
и удео сиве економије.

„Желимо да промовишемо 
„дина“ кард систем, као што 
то раде све развијене и мно-
го снажније земље од Србије, 
развијајући домаћи картични 

систем“, рекла је гувернер Та-
баковић, која је, током прош-
лог месеца, наложила струч-
ним службама и да учине све 
што је у надлежности НБС да 

банке не уписују грађане у 
Кредитни биро због минимал-
них дуговања.

плаћање домаћим 
„дина” картицама

реконструкција клиничког 
центра србије

Министар Зла-
тибор Лончар пот-
писао је Уговор о 
изградњи и рекон-
струкцији Клинич-
ког центра Србије 
са представницима 
понуђача који је 
доставио најбољу 
понуду, и оценио да 
је то почетак нове 
етапе у развоју срп-
ског здравства. У првој фази 
радова биће изграђено нових 
86.000 квадрата простора, 
а Клинички центар Србије 

добиће комплетно 
нов Ургентни цен-
тар и дијагностику, 
уз 20 нових опера-
ционих сала и 500 
болесничких соба. 
У другој фази ра-
дова, планирана је 
изградња нове куле 
од 25.000 квадрата 
и рехабилитација 
давно изграђеног 

подијума од 60.000 квадрата, 
заједно са техничким блоко-
вима, паркинзима и саобраћај-
ницама.

Потврда ММФ-а да ће са 
Србијом имати нови аранжман 
је веома важна вест и потврда 
изузетних економских резул-
тата, као и доказ да су јавне 
финансије консолидоване, ре-
као је министар Синиша Мали. 
Аранжман са ММФ-ом је саве-
тодавног карактера, што зна-
чи да не подразумева никаква 
финансијска средства, која Ср-
бији у овом тренутку нису ни 
потребна.

„У првих шест месеци има-
мо суфицит у буџету од 30,9 

милијарди динара, 
што је 1,4 одсто на-
шег БДП-а, а било је 
планирано преко 20 
милијарди, што зна-
чи да имамо 450 милиона евра 
више него што смо планирали. 
Подсећања ради, 2013. годи-
не дефицит у буџету био је 
6,6 одсто, дакле као резултат 
реформи које је тадашњи пре-
мијер Вучић започео, имамо 
ситуацију да смо потпуно кон-
солидовали финансије“, рекао 
је министар Мали.

суфицит у буџету

Боља безбедност саобраћаја
Министар Не-

бојша Стефановић 
истакао је да је при-
мена измене Закона 
о безбедности са-
обраћаја доприне-
ла даљем смањењу 
смртности у са-
обраћају у Србији.

„Од примене но-
вог Закона и мера, 
од почетка године 

до 20. Јула, број особа које су 
изгубиле живот смањен је 11,5 
одсто, али када узмемо у об-

зир од тренутка када је нови 
закон почео да се примењује, 
смањење износи чак 23,81 
одсто. Очекујем да ће се до 
краја године значајно попра-
вити резултат и да ћемо успе-
ти да убедимо све учеснике у 
саобраћају да буду одговор-
нији“, рекао је Стефановић, и 
истакао да се велика пажња 
придаје и школама где, зајед-
но с Агенцијом за безбедност 
саобраћаја и локалним самоу-
правама, МУП ради на едука-
цији деце.

већи буџет еУ за 
државе кандидате

М и н и с т а р к а 
Јадранка Јоксимо-
вић разговарала је 
са комесаром ЕУ 
за буџет и људске 
ресурсе Гинтером 
Етингером о на-
чинима на које ће 
Србија, као канди-
дат за чланство, 
користити финан-
сијска средства 
Уније, а која ће бити у функ-
цији напретка наше државе. 
Министарка је констатовала 
да садашњи предлог буџе-

та ЕУ подразумева 
значајно повећање 
издвајања за пре-
тприступну помоћ 
кандидатима и по-
тенцијалним канди-
датима, док је Етин-
гер нагласио да је 
новим европским 
буџетом планирано 
значајно повећање 
средстава за пре-

тприступну помоћ Западном 
Балкану и да помоћ зависи од 
напретка који држава канди-
дат оствари.

ПРАВДА

ПОЉОПРИВРЕДАРАД, ЗАПОшЉАВАњЕ И СОЦИЈАлНА ПОлИТИКА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Ускоро социјалне карте
Министар Зоран 

Ђорђевић најавио 
је да би социјалне 
карте требало да 
буду у функцији 
од прве половине 
идуће године, а 
да је циљ њихове 
израде то да сви 
који примају неку 
надокнаду буду 
заведени на једном 
месту, проверени и категори-
зовани. То за грађане значи 
смањење администрације, 
а за државу препознавање 
оних којима може да помог-

не и пре него што се 
они њој обрате за 
помоћ.

„Људи неће мо-
рати ни да апли-
цирају, јер ће сви 
подаци у бази бити 
редовно ажурира-
ни, а цео систем 
заштићен. Моћи 
ћемо да спречимо 
злоупотребе, јер ће 

се лако утврдити да ли се 
неко ко има богате родитеље 
налази на списку за добијање 
социјалне помоћи“, рекао је 
Ђорђевић.

рекордни приноси 
пшенице и кукуруза

Пшенице ће бити довољно за 
домаће тржиште и за извоз бар 
два милиона тона овогодишњег 
рода, док ће производња ку-
куруза ове године вероватно 
достићи рекорд, изјавио је ми-
нистар Бранислав Недимовић. 
Навео је да је ове године под 
пшеницом 650.000 хектара и да 
су приноси рекордни, без обзи-

ра на проблеме са квалитетом 
зрна које је у сетви проузроко-
вала киша.

„Имаћемо не само довољно 
за себе, него да извеземо бар 
два милиона тона, за разлику од 
прошле године. Зато морамо да 
отворимо нова тржишта да бис-
мо пласирали вишкове“, нагла-
сио је министар Недимовић.

радови на обилазници 
око Београда

На обилазници око Београ-
да, кинески и азербејџански 
извођачи започели су из-
градњу недостајуће леве тра-
ке ауто-пута, од моста на Сави 
код Остружнице до тунела 
Стражевица и обе траке до Бу-
бањ Потока.

„Сваки километар пута и 
пруге који направимо је побе-
да рада над нерадом и правде 
над силом“, поручила је ми-

нистарка Зорана 
Михајловић, и наја-
вила завршетак тра-
ке пута која недос-
таје. „Као што завр-
шавамо Коридор 10 
и Коридор 11, као 
што смо направи-
ли мост Љубовија - Братунац, 
Жежељев мост, завршићемо и 
ову обилазницу и тако допри-
нети развоју Србије“.

амандмани на Устав 
до краја лета

Министарка Нела 
Кубуровић најавила 
је да ће нова верзија 
амандмана на Устав 
Србије у области 
правосуђа, усагла-
шена са препору-
кама Венецијанске 
комисије, бити за-
вршена до краја 
лета. Током састан-
ка са председни-

ком Италијанског друштва за 
међународну организацију 
Франком Фратинијем, рекла 
је да ће Министарство прав-
де проследити Влади Србије 
на усвајање усаглашени текст 
Нацрта, како би се потом тај 
предлог нашао у Скупштини 
Србије. Након што предлог за 

измену Устава буде упућен на-
длежном скупштинском одбо-
ру, Скупштина Србије органи-
зоваће јавно слушање и деба-
ту поводом уставних измена.

прекинути заверу ћутањаКОСОВО И мЕТОХИЈА

Пре 19 година, 23. јула 1999, у 
пољу поред села Старо Грацко, 
недалеко од Липљана на КиМ, 
убијено је 14 Срба, мештана тог 
села, док су сакупљали жито. За 
масакр у Старом Грацком до да-
нас нико није одговарао. Директор 
Канцеларије за КиМ Марко Ђурић 
оценио је да је тај злочин неизбри-
сива мрља на образу међународне 
заједнице, пред чијим очима су 

невини људи масакрирани, али и 
свих оних који су помогли да почи-
ниоци до данас не буду кажњени.

„Од представника привремених 
институција самоуправе у Приш-
тини, који нечињењем заправо 
штите терористе, захтевам да пре-
кину заверу ћутања о злочинима 
такозване ОВК и других крими-
нално - терористичких група на 
КиМ“, каже Ђурић.

иЗложБа „Заједно поБеЂУјеМо”

народна скУпштина Председница На-
родне скупштине 

Маја Гојковић отвори-
ла је изложбу „Зајед-
но побеђујемо“, у знак 
прославе стогодишњи-
це Дана Србије у Сје-
дињеним Америчким 
Државама 28. јула 1918. 
године, и том приликом 
нагласила да је потреб-
но да се подсетимо на 
светле странице зајед-
ничке историје, које су 
најбољи темељ за на-
доградњу наших одно-
са, јачање поверења и 
бољег разумевања.

посебно за спољне послове и 
европске интеграције. Она је 
позвала Силуриса да у фебру-
ару 2019. присуствује парла-
ментарној скупштини Медите-
рана у Београду, и додала да 
се разговарало и о економској 
сарадњи и подршци Кипра Ср-
бији на путу ка ЕУ.2,6 милијарди евра страних 

директних инвестиција
Нето прилив страних директних инвестиција (СДИ) у Ср-

бији би до краја године требало да износи 2,6 милијарди 
евра према конзервативној процени Народне банке Србије, 
изјавила је гувернер НБС Јоргованка Табаковић, на презен-
тацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског 
система за 2017. годину.
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ПАНОРАМА

1. УБ

најмодерније дечије 
игралиште у србији
Отворено је најмодерније 

дечије игралиште у Србији, у 
оквиру СРЦ „Школарац“. Део 
опреме финансирао је некада-
шњи фудбалски репрезента-
тивац Убљанин Радослав Раћа 
Петровић. Локална самоуправа 
определила је значајна средства 
у реновирање базена, а следеће 
године градиће се додатни 
објекти и аква парк. Министар 

Вања Удовичић посетио је ОШ 
„Милан Муњас“, присуствовао 
часу физичког и уручио опрему. 
Општина је потписала уговор 
са Министарством привреде о 
изградњи пет улица. Генерални 
секретар Спортског савеза Горан 
Маринковић обишао је спортску 
инфраструктуру. Асфалтирани 
су путеви у Памбуковици и Крш-
ној Глави.

2. Горњи Милановац
сезонски радови

Грађевински радови изводе 
се у МЗ Брђани, Горња Црнућа, 
Горњи Бранетићи... Поред наси-
пања, зацевљења, ископа канала 
на локалним и некатегориса-
ним путевима, уређују се и зе-
лене површине и косе банкине. 
Потпредседник Главног одбора 
СНС Миленко Јованов посетио 

је ОО СНС Горњи Милановац и 
разговарао са чланством. „Ре-
зултати говоре о раду странке 
у Горњем Милановцу. Недавно 
одржани избори за месне зајед-
нице показали су да умете да 
радите, да постижете резултате 
и да грађани препознају труд и 
рад“, истакао је Јованов.

4. жаГУБица
посета Марка Ђурића

Потпредседник Главног одбо-
ра СНС Марко Ђурић посетио је 
ОО СНС Жагубица и разговарао 
са чланством. Ђурић је похва-
лио ангажовање ОО, пренео је 

поздраве председника Алексан-
дра Вучића и нагласио важност 
јединства и подршке у борби 
за очување територијалног ин-
тегритета и суверенитета Србије.

3. Беочин
акције чишћења и уређења

Општина Беочин добила је од Владе 
АПВ средства за адаптацију подстани-
це „Шакотинац“. Почели су радови на 
раскрсници пута према насељу Дунав. 
Општина је поставила успориваче са-
обраћаја у Цементашкој и насељу Дунав. 
Реновира се пешачка стаза у Светосавској 
улици. На иницијативу председника Митра 
Милинковића, запослени у Општинској уп-

рави и Центру за културу, спорт и туризам 
сакупљали су амбалажу и уредили Свето-
савску улицу, Шпицер башту, дечије игра-
лиште... Активисти МО Беочин уредили су 
парк и дечије игралиште. Наши активисти 
делили су „СНС Информатор“ и разговара-
ли са грађанима. Активисти МО Бразилија 
уредили су игралиште и централни плато. 
Насут је пут према игралишту ФК „Борац“.

5. Бела паланка

акције уређења
Чланови ОО СНС Бела Паланка делили су „СНС Ин-

форматор“ и разговарали са грађанима. Активисти МО 
3 очистили су простор код споменика у Јанкиној па-
дини, а чланови  МО 9 двориште амбуланте у Црвеној 
Реци. Активисти МО 7 искрчили су пут кроз Дивљану 
ради боље прегледности и безбедности саобраћаја.

6. приштина
спортска хала у 
Грачаници
У Грачаници је свечано отворена вишенамен-

ска спортска хала, урађена по европским стан-
дардима са затвореним тереном са 2.000 се-
дишта, два отворена тениска терена, стазом за 
трчање, низом мањих објеката... Изградња хале 
започета је средствима ЕУ 2013. године, а вред-
ност пројекта је око четири милиона евра.

7. липљан
прослављен дан општине
Привремени орган Општине Липљан, у сарадњи 

са Канцеларијом за КиМ и Косовским управним 
округом, организовао је Дане Општине. Тим по-
водом, Липљан су посетили начелник Косовског 
округа и председник ОО СНС Липљан Срђан Пе-
тковић и председник Привременог органа Златко 
Лазић. Општина је организовала изложбу и кул-
турно - уметнички програм.

8. косовска витина
трактор на 
коришћење
Срђан Николић, повереник ОО СНС 

Косовска Витина, у својству председника 
Привременог органа Општине Витина, 
уступио је трактор на коришћење Епар-
хији Рашко - призренској за потребе на-
родне кухиње.

Миленко Јованов обратио се чланству СНС

Дарко Глишић и Вања Удовичић

Ђурић у посети ОО СНС Жагубица

Активисти ОО СНС Бела Паланка на Јанкиној падини
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14. сМедерево
Уређење игралишта 
и школских дворишта 
Активисти ГО СНС Смедерево 

уређивали су дечија игралишта, 
паркове и школска дворишта, а у 
акцијама су, поред напредњака, 
учествовали и грађани.

15. житиште
летовање за најбоље ђаке
Организован је пријем за учени-

ке који су добили Вукову диплому. 
Заменик председника Општине 
Ђорђе Жужа истакао је да ће ђаци и 
ове године као награду, осим књи-
ге, добити и бесплатно летовање у 
Бијелој, уз прикладан џепарац.

16. владиМирци
признања даваоцима крви
Поводом Светског дана давала-

ца крви, Црвени крст и Општина 
организовали су традиционални 
пријем и уручење признања. У Дому 
здравља одржана је трећа акција 
бесплатних превентивних прегле-
да, коју организује Министарство 
здравља. Менаџмент Дома здра-
вља обезбедио је ЕКГ апарат за пе-
дијатрију и инхалатор, а уз помоћ 
локалне самоуправе обезбеђена 
је рачунарска опрема за Службу 
опште медицине. Редовно одр-
жавамо састанке МО и ОО, наши 
активисти организовали су акције 
чишћења својих места, делили смо 
„СНС Информатор“ у селима Дебрц, 
Прово, Владимирци... Савет за ом-
ладину одржао је шаховски тур-
нир, Савет за културу представу за 
најмлађе, а посетили смо и болесну 
девојчицу Наталију Лазић.

17. кикинда
путовања за најбоље ђаке
Чланице Уније жена ГО СНС 

Кикинда организовале су акцију 
уређења и фарбања аутобуских 

стајалишта у Руском Селу. Парла-
ментарна скупштина Савета Евро-
пе овогодишње признање „Заста-
ва части“ доделила је Кикинди за 
промоцију европских вредности 
и сарадњу са братским градови-
ма. Ове године стамбено ће бити 
збринуто 105 избегличких поро-
дица, а потписани су уговори за 
куповину 12 сеоских кућа са окућ-
ницом. У Градској кући уприличен 
је пријем за 17 најбољих матурана-
та основних и средњих школа, и 
додељени поклон ваучери за пу-
товања у Орашац и Будимпешту. 
Град је организовао излет за 700 
најстаријих суграђана у Бању Ју-
наковић.

18. аранЂеловац
нови производни погони
Потпредседник Владе Србије 

Небојша Стефановић присуство-
вао је свечаном отварању два 
погона компаније „Бекамент“. 
Започела је последња фаза ре-
конструкције Улице књаза Мило-
ша. Министарка Нела Кубуровић 
обишла је реновирану зграду Ос-
новног суда и најавила да ће Ми-
нистарство правде издвојити још 
10 милиона динара за Аранђело-
вац. Државни секретар Велимир 
Станојевић обишао је села тешко 
погођена невременом. Почела 
је реконструкција сале ВОЦ код 
Средње техничке школе „Миле-
та Николић“. Амбасадор Пољске 
Томаш Његођиш, државни секре-
тар Ненад Нерић и председник 
Општине Бојан Радовић обишли 
су Центар за социјални рад и Уд-
ружење за оболеле од мултипле 
склерозе.

19. Бела црква
помоћ пчеларима
Покрајинска Влада и Општина 

обезбедили су лекове за пчеле, а 
председник Општине Дарко Бо-

госављевић састао се са предста-
вницима пчеларских удружења и 
уручио им лекове. Пред почетак 
Белоцркванског карневала, ак-
тивисти МО, заједно са екипом 
ЈКП „Белоцрквански комуналац“, 
уређивали су град.

22. Бачка топола
обнова игралишта
У Улици Војводе Синђелића ре-

конструисано је још једно дечије 
игралиште и обновљен је компле-
тан мобилијар.

23. БоГатић
Боље наводњавање
Министар Бранислав Недимо-

вић, заједно са представницима 
локалне самоуправе, обишао је 
радове на реконструкцији канал-
ске мреже и изградњи црпних 
станица у сливу Доњомачванског 
канала. Ови радови омогућиће си-
гурније наводњавање обрадивих 
површина.

24. БУјановац
посета Марије обрадовић
Посетила нас је потпредседни-

ца Главног одбора СНС Марија 
Обрадовић, заједно са потпред-
седником ИО Драганом Стевано-
вићем, и разговарала са чланством 
о актуелној политичкој ситуацији. 
Oдржaли смо два сaстaнка ОО, 
четири сaстaнка МО Бујановац и 
састанак Уније жена.

25. ћУприја
посета Марка Ђурића
Потпредседник Главног одбора 

СНС Марко Ђурић, на састанку 
са руководством и члановима ОО 
СНС Ћуприја, говорио је о прио-
ритетима Владе Србије, подсти-
цајима за повећање наталитета, 
ситуацији на КиМ, току евроин-
теграција...

13. јаГодина

посета дарка Глишића
Председник ИО 

СНС Дарко Глишић 
посетио је ГО СНС Ја-
година, разговарао са 
чланством о актуелној 
политичкој ситуацији 
и похвалио рад нашег 
одбора. На крају по-
сете, Глишић је добио 
дрес фудбалске реп-
резентације Србије са 
својим именом.

20. МедвеЂа
отворена нова обилазница

Отворена је Нова зао-
билазница, асфалтирано је 
370 метара улице и поста-
вљена је комплетна инфра-
структура и расвета. Отва-
рање је било у склопу обе-
лежавања Дана Општине, а 

присуствовали су му пред-
седник Координационог 
тела, председници општи-
на и грађани. Повереник 
ОО Небојша Арсић учест-
вовао је у подели „СНС Ин-
форматора“ грађанима.

9. нови сад

Уређење јавних површина

Активисти МО Петроварадин 2 уредили су 
дечије игралиште, а МО Адице 1 и МО 7. јули 
уредили су зграду МЗ. Активисти МО Срем-
ска Каменица 1 и 2 и МО Парагово, у сарадњи 
са ЛИКУМ-ом и КУД „Сремац“, организовали 
су Змајеву колонију, уредили аутобуско стаја-
лиште код Мошине виле, Мајданску улицу и 
простор око ФК Фрушкогорац, те донирали 
реквизите за летовање и пернице за штиће-
нике Дечијег села. Активисти МО Житни трг 
1 помогли су особи са инвалидитетом и са-
мохраној мајци, којој су уплатили вишедневни 
боравак у бањи. Активисти МО Футог, Адице, 
Бистрица, Вера Павловић, Пејићеви салаши, 
Житни трг 2 и Ветерник косили су траву и са-

купљали смеће на игралиштима и око МЗ, док 
су у МО Центар 1 и МО Нова Детелинара 1 и 
2 офарбали ограде дечијих игралишта. Акцију 
поделе „СНС Информатора“ имали су сви 
МО. Активисти МО Бегеч уредили су вртић 
и прилаз терену у Бегечкој јами. Чланови МО 
Будисава уредили су терен за одбојку, а МО 
Ковиљ спортски центар Ада. Активисти МО 
Лединци уредили су прилазне пешачке стазе, 
због реконструкције Слободарске улице. МО 
Будисава организовао је баскет три на три. 
МЗ Гаврило Принцип промовисала је Дечији 
фестивал и бесплатну школу манекенства, 
бонтона и лепог понашања, док је МЗ Детели-
нара уручила помоћ Свратишту за децу.

Потпредседници Главног одбора СНС Ми-
лош Вучевић и Миленко Јованов, заједно са 
потпредседником ИО СНС Дамиром Зобе-
ницом, примили су у просторијама ГО СНС 
Нови Сад високу делегацију Комунистичке 
партије Кине. Градоначелник Милош Вуче-
вић обишао је радове на уређењу улица у Ве-
тернику, базена и спортских терена у оквиру 
Сајмишта. Вучевић је присуствовао предста-
вљању пројекта „Градоначелник отвара врата 
- укључимо се!“, затим Генералној скупштини 
Конференције европских цркава, освештању 
цркве у Петроварадину и темеља цркве на Гр-
бавици. Вучевић и Игор Мировић обишли су 
нову зграду Хитне помоћи.

10. БаБУшница
радови на школи 
у Братишевцу
Maрија Обрадовић, потпредседница 

Главног одбора СНС, посетила је ОО СНС 
Бабушница и одржала трибину. Активи-
сти ОО делили су „СНС Информатор“ и 
разговарали са грађанима. Председница 
Општине Слађана Николић обишла је ра-
дове на изградњи тоалета у истуреном 
одељењу ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
у селу Братишевац, који се изводе у оквиру 
пројекта „Побољшање услова живота Рома 
и Ромкиња и маргинализованих група, пре-
венција илегалних миграција и подстицање 
реинтеграције повратника у Србију“.

11. шид
веш машина и огревно дрво за суграђане
Завршена је приступна саобраћајница у 

индустријској зони. Председник Општине 
Предраг Вуковић приредио је пријем за нај-
боље ђаке. У Ердевику је одржана Сремска 
куленијада. Чланице Уније жена обезбедиле 
су веш машину, гардеробу и играчке за вишеч-
лану ромску породицу. Савет за  бригу о деци 
и МО Бачинци обележили су Међународни 
дан детета. Чланови МО 6 уредили су дечије 
игралиште, МО 4 офарбали ограду око ОШ 
„Сремски фронт”, а МО Бингула центар села. 
МО Вишњићево обележио је Светски дан 
заштите животне средине и помогао органи-
зацију Шкембићијаде. Чланови МО Моровић 
искрчили су растиње у Босутској улици, обез-
бедили огрев за старију мештанку и помогли 
уређење обале Босута. У Моровићу је одржа-
на манифестација „Млади и стари - најбољи 
другари“. Активисти МО Беркасово уредили 
су центар и очистили канале, а помогли су и 
МО Сот да уреде Сотско језеро. Чланови МО 
Батровци уредили су своје место. Унија жена 

ОО организовала је манифестацију „Најбоља 
пита“ у Јамени. Захваљујући акцији МО 1, по-
стављена је справа за вежбање у парку. Чла-
нови МО Адашевци помогли су самохраној 
мајци. Активисти МО Вашица уредили су оба 
гробља, а чланови МО Батровци зелене по-
вршине. Чланице Уније жена делиле су „СНС 
Информатор“ и организовале манифестацију 
„Музика нашег краја“.

12. житораЂа
посета Марије обрадовић
У току је припрема за асфалтирање улица 

и поствљање бочних прикључака за водосна-
бдевање у селима Бадњевац, Јасеница, Вољ-
чинац, Држановац, Подина, Лукомир, Речица 
и Извор. Одржан је састанак Повереништва 
ОО СНС Житорађа, којем је присуствовало 

око 1.000 чланова, а том приликом угости-
ли смо потпредседницу Главног одбора СНС 
Марију Обрадовић и члана Председништва 
СНС Драгана Стевановића. Одржани су са-
станци МО Бадњевац, Вољчинац, Јасеница, 
Подина, Лукомир и Речица.

21. Бачка 
паланка
канализација 
у северној 
радној зони
Председник Владе АПВ 

Игор Мировић, заједно са 
председником Општине Бра-
ниславом Шушницом, обишао 
је радове на реконструкцији 
пута од Младенова до Бача. 
Почела је изградња канали-
зационе мреже у северној 
радној зони, а настављена 
је реконструкција путева и 
тротоара у насељеним мес-
тима. Састанку ОО СНС Ба-
чка Паланка присуствовао 
је потпредседник Главног 
одбора СНС Милош Вучевић, 
који је информисао чланове 
о актуелној политичкој ситу-
ацији и страначком раду. Ак-
тивисти СНС дружили су се са 
суграђанима и делили „СНС 
Информатор“. Чланице Уније 
жена ОО посетиле су социјал-
но угрожене породице.

Милош Вучевић са радницима који раде 
на уређењу Новог Сада

Радна акција чланова ОО СНС Шид

Дарко Глишић у посети ГО СНС Јагодина

Зоран Станковић и Небојша Арсић свечано 
отварају улицу Нова заобилазница
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27. ГолУБац
нова фабрика
Гост ОО СНС Голубац био је 

Марко Ђурић, потпредседник 
Главног одбора СНС, и гово-
рио о политичкој ситуацији у 
земљи. Потписан је уговор између 
Општине Голубац и италијанске 
фирме „Ракеле“ о изградњи пого-
на за израду дечије конфекције и 
запошљавању 80 радника.

28. кладово
разговор са напредњацима
Састанку ОО СНС Кладово 

присуствовао је потпредседник 
Главног одбора СНС Марко Ђу-
рић, а разговарало се о странач-
ким задацима и актуелној поли-
тичкој ситуацији.

29. лапово
добровољно давање крви
Црвени крст Лапово, уз подрш-

ку Општине, поводом Светског 
дана давалаца крви, организовао 
је добровољно давање крви, а 
акцију су подржали чланови ОО 
СНС Лапово. Чланови ОО органи-
зовали су штанд на којем су раз-
говарали са грађанима и делили 
„СНС Информатор“.

30. лајковац
реконструкција две школе
Наш одбор посетио је потпред-

седник Главног одбора СНС Ми-
ленко Јованов, који је члановима 

говорио о актуелној политичкој 
ситуацији. Руководство ОО 
обишло је све МО и забележило 
проблеме које треба решавати. 
У организацији омладине СНС, 
сваког викенда одржавају се про-
мотивни штандови и дели „СНС 
Информатор“. Канцеларија за 
јавна улагања финансира рекон-
струкцију Средње школе „17. сеп-
тембар“ и издвојено одељење ОШ 
„Миле Дубљевић“ у Бајевцу. Више 
средстава за рад добиће амбу-
ланте у Боговађи и Врачевићу, а у 
Боговађи и Јабучју биће отворене 
апотеке. У Градској кући уручене 
су награде најбољим ђацима.

32. нова варош
реконструкција 
индустријске зоне
Захваљујући подршци локалне 

самоуправе и донатора, у току је 
набавка возила и дијагностичке 
опреме за Дом здравља. Општи-
на је финансирала одлазак 50-так 
првака на летовање у Сутомору. 
Захваљујући средствима од опор-
тунитета, биће реконструисани 
мокри чворови у ПУ „Паша и На-
таша“ и замењен кров на школи 
у Виловима. Уз помоћ Министар-
ства просвете биће замењена 
фасада, столарија и међуспратна 
конструкција ОШ „Живко Љујић“. 
Министарство културе помогло 
је изградњу Спомен собе војводе 
Петра Бојовића, а Општина ће фи-
нансирати проширење Завичајног 

музеја. Министарство привреде 
помаже реконструкцију индус-
тријске зоне.

35. рача
камен - темељац за 
нови погон
Положен је камен - темељац за 

погон за прикупљање и пласман 
меда Савеза пчеларских органи-
зација Србије „Наш мед“, којем су 
присуствовали председница Вла-
де Ана Брнабић и министар Бра-

нислав Недимовић. Саборовање у 
Шумадији обновљено је после три 
деценије, а Сабору фрулаша при-

суствовали су Дарко Глишић, Зо-
ран Бабић, представници градова 
и општина...

36. теМерин
дружење са грађанима
Састанку ОО СНС Темерин 

присуствовали су потпредседник 
Главног одбора СНС Милош Ву-
чевић и потпредседник ИО Дамир 

Зобеница. Чланови МО Бачки Ја-
рак делили су „СНС Информатор“ 
и дружили се са суграђанима, а 
ОО је организовао дружење чла-
нова на базену.

38. врБас
помоћ избеглим и расељеним
Представници ЕБРД, УН, Ми-

нистарства пољопривреде и 
Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду разговарали су 
са руководством Општине о на-
водњавању. Шеснаест избегличких 
породица добило је мотокултива-
торе и алат. Председник Општине 
Милан Глушац потписао је Спора-
зум о сарадњи са ГИЗ-ом за упра-
вљање отпадом у контексту кли-
матских промена. Активисти МО 
Змајево разговарали су са суграђа-
нима и делили „СНС Информатор“. 
Милош Вучевић, потпредседник 
Главног одбора СНС, и Дамир Зо-
беница, потпредседник ИО, разго-
варали су са чланством. Покрајин-
ски секретаријат за здравство 
доделио је Општој болници сред-
ства за набавку опреме. Змајево је 
четврти пут било домаћин Култур-
ног лета, а активисти МО Змајево 
уредили су простор око теретане 
и терена. Грађани су одлучили да 
Општина усмери 23.000 евра из 
наградне игре „Узми рачун и побе-
ди“ у опремање сензорне собе за 
децу са инвалидитетом.

39. Зрењанин
посао за 180 радника
У просторијама ГО СНС Зрења-

нин одржана је едукативна ра-
дионица „Знање на дар“, у орга-
низацији Уније младих и Уније 
пензионера. Испред просторија 
СНС организована је подела „СНС 
Информатора“ и разговор са 
грађанима. Седници ГО СНС, коју 
је водио председник Горан Кнеже-
вић, присуствовали су председник 
и потпредседник ИО СНС Дарко 
Глишић и Дамир Зобеница. У при-
суству амбасадора Белгије Леа 
Даеса и градоначелника Чедомира 
Јањића, отворен је производни по-
гон компаније „Талент 4 Блиндс“, 

која се бави израдом ролетни и 
декорације за прозоре, а очекује се 
запошљавање више од 180 Зрења-
нинаца.

40. Зајечар
Глишић разговарао 
са напредњацима
На састанку ГО СНС, којем је 

присуствовао председник ИО СНС 
Дарко Глишић, окупило се око 250 
људи, а Глишић је члановима СНС 
говорио о актуелној политичкој 
ситуацији и страначком раду.

41. Баточина
куће за избегле и расељене
Потпредседник Главног одбора 

СНС, Миленко Јованов, посетио је 
наш ОО и, у разговору са чланови-
ма и одборницима, истакао важ-
ност континуираног и одговорног 
рада, као и подршке председнику 

Александру Вучићу у важним тре-
нуцима по државу и народ. Пред-
седник Општине Здравко Младе-
новић уручио је уговоре избеглим 
и расељеним лицима за куповину 
сеоских кућа и грађевинског ма-
теријала. Председник Младеновић 
потписао је споразум са немачким 
ГИЗ-ом о управљању отпадом у 
контексту климатских промена. 
Општина је расписала јавни позив 
за доделу подстицаја пољопри-
вредницима. Одржани су Роготски 
котлић и турнир у малом фудбалу.

43. чока
такмичење у малом фудбалу
Проширеном састанку ОО СНС 

Чока присуствовали су потпред-
седник Главног одбора СНС Ми-
лош Вучевић, као и Владимир 
Галић, Драган Поповић и Нико-
ла Лукач. Одржани су састанци 

МО Чока, Падеј, Санад и Црна 
Бара, као и окружно такмичење 
општинских одбора СНС у малом 
фудбалу у Новом Кнежевцу. Чла-
нови МО Падеј уредили су плажу 
и офарбали аутобуске станице, 
а чланови МО Чока православно 
гробље. Активисти МО Остојиће-
во уредили су центар свог места, 
а активисти МО Санад школско 
двориште.

44. деспотовац
пешачка стаза 
до манастира Манасија
Руководство Општине, на челу 

са председником Николом Ни-
колићем, преко Путева Србије, 
обезбедило је почетак радова 
на санацији пута на улазу у Дес-
потовац из правца Свилајнца и 
реконструкцију пута и изградњу 
пешачке стазе од Деспотовца до 

манастира Манасија. У Ресавици 
је саниран пут од улаза у град 
до управне зграде ЈППЕУ „Реса-
вица“.

45. жаБаљ
Уређење плаже
У радној посети ОО Жабаљ бо-

равили су потпредседник Главног 
одбора СНС Милош Вучевић и 
потпредседник ИО Дамир Зобе-
ница, и разговарали са чланством. 
Чланови МО Жабаљ уредили су 
плажу Јегричка и поставили сун-
цобране и клупе.

46. пећинци
посета Милоша вучевића
Састанку ОО СНС Пећинци при-

суствовао је потпредседник Главног 
одбора СНС Милош Вучевић, а раз-
говарало се о актуелној политичкој 
ситуацији у земљи и региону.

47. пожеГа
отварање шесте месне 
канцеларије у МЗ Годовик
На Видовдан, отворили смо 

још једну Месну канцеларију у 
МЗ Годовик. ОО СНС Пожега и 
председник Милан Божић тако су 
испунили још једно обећање су-
грађанима.

48. пријепоље
нова спортска сала 
у Бродареву
ОО СНС Пријепоље посетили 

су Миленко Јованов, потпредсед-
ник Главног одбора СНС, и Крсто 
Јањушевић, координатор ИО за 
Златиборски округ, а разгова-
рало се о страначком јединству, 
раду и политичкој ситуацији. Зах-
ваљујући донацији Турске развој-
не агенције „Тика“, вртић у Прије-
пољу проширио је капацитете. 
Руководство Општине, на челу 
са председником Драгољубом 
Зиндовићем, присуствовало је 
испраћају предшколаца на даље 
школовање. На Видовдан је шко-
ли  „Светозар Марковић“ у Бро-
дареву предата за употребу нова 
спортска сала.

49. велика плана
помоћ после невремена
После убедљиве победе на 

изборима за чланове Савета МЗ 
Лозовик, формиран је нови Савет 
и свих 15 места припало је нашој 
странци. ОО СНС Велика Плана 
посетио је потпредседник Главног 
одбора СНС Марко Ђурић и разго-
варао са чланством. Поводом не-
времена које је погодило Лозовик, 
Милошевац и Крњево, локална са-
моуправа организовала је доделу 
семенског материјала, застакљи-
вање прозора и поделу црепа. ЦЗК 
Масука и Црквена општина орга-
низовали су културно - уметнички 
програм, у којем је учествовало и 
друштво „Ацо Караманов“ из брат-
ске Општине Радовиш из Македо-
није. МЗ и КУД Доња Ливадица 
организовали су Видовдански са-
бор, а празник су обележили и МЗ 
Милошевац и Савановац.

33. ћићевац
разговор са чланством
ОО СНС Ћићевац посетила је потпредседница Главног одбора 

СНС Марија Обрадовић, упознала чланове са политичком ситу-
ацијом и стекла увид у то како функционише наш одбор.

31. опово
видео надзор на кључним раскрсницама
У организацији МЗ Сакуле, уређене су 

раскрснице и покошена трава, а у орга-
низацији МЗ Опово уређен је парк. Трећу 
годину за редом локална самоуправа 
пружа подршку организацији мале мату-
ре и додељује пригодне поклоне. У орга-
низацији МЗ и МО Сефкерин, уређена су 
аутобуска стајалишта. Савет за попула-

цију, бригу о деци и социјална питања и 
Унија младих ОО помогли су угроженим 
породицама. Започело је реновирање 
ватрогасног дома у Баранди. Председник 
Општине др Зоран Тасић поднео је грађа-
нима извештај о раду локалне самоупра-
ве у претходних годину дана. Реновирани 
су плато и паркинг испред Дома здравља. 

Спроведена је прва фаза замене 
софтвера у постројењу за прера-
ду воде. У току је изградња пута 
Опово - Дебељача. Представнице 
локалних институција присуство-
вале су јавној расправи о нацрту 
Закона о родној равноправности 
у Дому НСРС. Постављене су ка-
мере на кључним раскрсницама.

37. трстеник

Уређење Зелене пијаце

26. леБане
разговор са активистима

П о т п р е д с е д н и ц а 
Главног одбора СНС 
Марија Обрадовић и 
потпредседник ИО Дра-
ган Стевановић одржа-
ли су састанак са члан-
ством, обавестили их о 
политичкој ситуацији и 
одговарали на питања.

34. диМитровГрад
посета српског и бугарског 
председника
Димитровград су посетили 

председници Бугарске и Србије, 
Румен Радев и Александар Вучић, 
разговарали са представницима 
бугарске националне мањине, 
положили венце на „Паметник“ 
на Нешковом вису, као и камен 
- темељац за споменик Кирилу и 
Методију, и обишли градилиште 
петље Димитровград запад на 
новоизграђеном ауто-путу. Ми-
нистар Златибор Лончар посетио 
је Дом здравља и обећао да ће за пацијенте бити обезбеђени тер-
мини за магнетну резонанцу у Нишу. Димитровград је посетила и 
потпредседница Главног одбора СНС Марија Обрадовић и разго-
варала са чланством и активистима. Асфалтиран је део пута према 
насељу Градиње.

Потпредседница Главног одбо-
ра СНС Марија Обрадовић посе-
тила је ОО СНС Трстеник и раз-

говарала са чланством. У току је 
реконструкција Зелене пијаце у 
Трстенику.

42. велико Градиште  
добровољно давање крви
Црвени крст, у сарадњи са Ловачким удружењем „Голуб“, орга-

низовао је акцију добровољног давања крви у Мајиловцу којој су 
се прикључили активисти ОО и повереник Владимир Штрбац.

Марија Обрадовић са напредњацима у Ћићевцу

Марија Обрадовић у посети ОО СНС Лебане

Обимни радови на уређењу сва четири 
места у Општини Опово

Свечани дочек за Марију Обрадовић
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Народни музеј Србије и Му-
зеј савремене уметности, две 
круцијалне установе за срп-
ску културу, после петнаест, 
односно после десет година 
реконструкције, коначно су 
отвориле врата за посетио-
це. Своје вредне збирке прво 
је показао Музеј савремене 
уметности у октобру 2017. го-

дине, а осам месеци касније и 
Народни музеј.

„Када смо отворили Музеј 
савремене уметности, раз-
мишљали смо да ћемо ост-
варити успех ако дођемо 
до 25.000 посетилаца у на-
редних шест месеци. Међу-
тим, прешли смо бројку 
од 110.000 посетилаца и то је 
невероватан успех“, каже Сло-
бодан Накарада, директор Му-
зеја савремене уметности.

Колико је Србија жељна 

културе говори и податак да 
је Народни музеј, за непуних 
месец дана од отварања за јав-
ност, имао рекордних 39.000 
посетилаца.

„Музеј савремене уметнос-
ти и нарочито Народни музеј, 
који је стуб културе народа, 
оличење наше државности и 
нашег трајања, пример су на-

ционалних институција заш-
тите које су у претходном 
периоду биле системски за-
постављане. Осећам обавезу 
да изнова нагласим да је кон-
тинутитет у бризи за културну 
баштину Србије успостављен 
откада је наш председник 
Александар Вучић, а тада пре-
мијер, програмски указао на 
незаобилазну бригу за култур-
но наслеђе. Народни музеј без 
сталне поставке, већ само уз 
тематске изложбе у делу из-

После више од деценије 
реконструкције, али и 
немара и небриге 
претходних власти за 
културу, Народни музеј 
и Музеј савремене 
уметности отворили су 
врата за посетиоце 
и свету представили 
огромну културну баштину 
српског народа Брига за богато културно наслеђе

сарадња са кином, италијом

- осећам обаве-
зу да изнова наг-
ласим да је кон-
тинуитет у бри-
зи за културну 

баштину србије успоста-
вљен откада је наш пред-
седник александар ву-
чић, а тада премијер, про-
грамски указао на незао-
билазну бригу за култур-
но наслеђе. кад установе 
културе не раде деценију 
и више, не наноси се ма-
теријална штета, већ неш-
то много значајније - кул-
турни губитак који је не-
надокнадив

»
- веома је важно нагласити да 
ниједна партија није власник 
културе, да култура припада на-
роду, али да је битно шта та пар-
тија ради за културу. сада је на-

предак видљив, на правом смо путу, али 
нам предстоји огромна борба у едука-
цији младих

(Слободан Накарада, директор 
Музеја савремене уметности)

»
ложбеног простора здања и 
гостујућих поставки у другим 
изложбеним просторима Бе-
ограда и Србије, није био до-
вољан простор за културне 
потребе друштва. Последице 
таквих прилика биле су неми-
новне. Није реч о материјалној 
штети, него о нечему много 
значајнијем - културном гу-
битку који је ненадокнадив“, 
каже Бојана Борић Брешковић, 
директорка Народног музеја у 
Београду.

И Слободан Накарада сагла-
сан је са тим да је отварање 
Музеја савремене уметности 

и Народног музеја од огро-
мног значаја за културу Србије, 
и цитира директора лондон-
ске Тејт модерн галерије, Кри-
са Деркона, који каже да се 
„историјска и културна по-

стигнућа огледају у чињеници 
да култура прераста у културу 
грађана, а не само музеја, те да 
су музеји једноставно одраз 
онога што грађани и друштво 
јесу“.

„Отварањем музеја нудимо 
и друге садржаје туристима, 
не само кафане и рестора-
не. Следи нам огромна битка 
у враћању публике у наше 
институције. Огромна је од-
говорност на нама да садр-
жајима вратимо публику и да 
покажемо богатство дела које 
баштинимо. Веома је важно 
нагласити да ниједна партија 
није власник културе, да кул-
тура припада народу, али да је 
битно шта та партија ради 
за културу. Сада је напре-
дак видљив, на правом смо 
путу, али нам предстоји огро-
мна борба у едукацији мла-
дих“, каже Накарада.

Наши саговорници саглас-
ни су да, откако Српска на-
предна странка, на челу са 
председником Александром 
Вучићем, води Србију јасно се 
препознаје, после много годи-
на немара и небриге, брига за 
културну баштину, едукацију 
младих генерација и заштиту 
и промовисање националног 
блага.

„Веома сам поносна на све 
што се дешава откада је СНС 
на власти, али то није само 
мој осећај, него је то и осећај 
највећег броја грађана Ср-
бије. Сада је успостављен кон-
тинуитет у решавању најне-
могућијих питања и проблема 
на свим пољима“, закључује 
Борић Брешковић.

„Уз могућност посете 
основној поставци и по-
себним изложбама, орга-
низујемо и округле сто-
лове, стручна вођења, 
програме за децу и про-
граме у сарадњи са другим 
институцијама. имајући у 
виду да је стална поставка 
народног музеја оно што 
је културној јавности нај-
више недостајало, музеј 
се управо новом сталном 
поставком отворио за јав-
ност. крајем текуће године 
очекујемо прву гостујућу 
тематску међународну из-

ложбу у централној згра-
ди, као плод сарадње са 
колегама из националног 
музеја кине. такође, оче-
кујемо сарадњу с италијом 
у смислу изложбе римски 
барок у првој половини 
2019. на основу недавне 
иницијативе Београдског 
универзитета, укључиће-
мо се и у обележавање 
210 година Универзите-
та. Уједно, народни му-
зеј планира да организује 
и тематске изложбе из 
властитих фондова“, каже 
Борић Брешковић.

изложба 
Марине 
абрамовић
„реконструкцијом Музеја 
савремене уметности до-
били смо могућност да пуб-
лици понудимо разне садр-
жаје и да се у музеју стално 
нешто дешава - изложбе, 
филмске пројекције, пре-
давања... крајем октобра 
2018. године имаћемо нову 
изложбу шошкића, у јану-
ару 2019. изложбу савре-
мене уметности из немач-
ке, а онда следи спектакл у 
септембру 2019. године ре-
троспективна изложба Ма-
рине абрамовић“, открива 
слободан накарада.

(Бојана Борић Брешковић, 
директорка Народног музеја)

Народни музеј Србије Музеј савремене уметности

КУЛТУРА
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Осми састанак Парла-
ментарног одбора за 

стабилизацију и придру-
живање одржан је у Страз-
буру, а почео је уводним 
обраћањем копредседа-
вајућих др Владимира Ор-
лића, председавајућег де-
легације Народне скупшти-
не, и Едуарда Кукана, пред-
седавајућег делегације 
Европског парламента, у 
Парламентарном одбору за 
стабилизацију и придружи-
вање ЕУ - Србија.

Кукан је истакао да је 
ове године Нацрт декла-
рације који је предвиђен 
за усвајање бољи од де-
кларација које су усвајане 
претходних година, јер 
је у њему истакнута јас-
на европска перспектива 
Србије, а др Орлић нагла-
сио је да је чланство у ЕУ 
међу главним спољнопо-

литичким приоритетима 
Србије, као и да је Србија 

мудром и уравнотеженом 
политиком, упркос број-

ним изазовима, показала 
да је кредибилан партнер 
ЕУ и фактор мира и стабил-
ности у региону.

Након дискусије, деле-
гације су усвојиле Декла-
рацију и препоруке осмог 
састанка ПОСП, којима се, 
пре свега, поздравља от-
варање 12 преговарачких 
поглавља и позивају Савет 
и Комисија да подрже от-
варање додатних, технички 
припремљених поглавља; 
похваљује напредак Србије 
у процесу европских ин-
теграција; подржавају из-
гледи за чланство Србије у 
ЕУ до 2025. године; апелује 
да се успостави ЗСО и из-
ражава озбиљна забрину-
тост због недавних тензија 
и употребе силе; констатују 
реформе које Србија прово-
ди и које су довеле до ства-
рања нових радних места...

Српска напредна странка је на избори-
ма за савете месних заједница у Србо-

брану, Надаљу и Турији однела убедљиву 
победу и освојила максималан број ман-
дата. У МЗ Србобран освојила је 11 од 11 
мандата, а у МЗ Надаљ и МЗ Турија седам 
од седам мандата.

Листа Српске напредне странке одне-

Представници Уније младих 
Српске напредне странке, Ра-
дослав Марјановић и Немања 
Јоксимовић, учествовали су на 
конференцији у Берлину, коју 
су организовали фондација 
„Конрад Аденауeр“ и омла-
динска организација немачких 
странака ЦДУ - ЦСУ. Учесници 
конференције разговарали су 
о положају политичких пар-
тија у Европи, дигитализа-
цији, миграционој политици, 
привредном развоју и могућ-
ностима за запошљавање, 
као и о изазовима у области 

европске спољне и безбед-
носне политике. На маргинама 
конференције, представници 
Уније младих СНС, састали 
су се са интернационалним 
секретаром омладине ЦДУ - 
ЦСУ Стефаном Грунером, који 
се захвалио представници-
ма Уније младих на активном 
учешћу на конференцији. Са-
говорници су истакли важност 
унапређења сарадње две ом-
ладинске организације, како 
на билатералном нивоу, тако 
и у оквиру омладине Европске 
народне партије (YEPP).

Чланица Председништва 
СНС Биљана Поповић Ив-

ковић разговарала је са пред-
ставницима Националног де-
мократског института (НДИ) 

о политикама које спроводи 
Влада Републике Србије, пред-
вођена СНС, у циљу заштите 
права и слобода припадника 
осетљивих друштвених група 

у Србији, са посебним освртом 
на права ЛГБТ популације.

Члан Савета НДИ Боб Џо 
Сетвејк истакао је да су резул-
тати које је Србија постигла 
у циљу заштите права ЛГБТ 
заједнице значајни, и изразио 
уверење да ће се сарадња са 
Српском напредном странком 
у будућности наставити истим 
интензитетом.

Поповић Ивковић је ис-
такла да је Министарство 
унутрашњих послова, на 
чијем челу је члан Председ-
ништва СНС Небојша Стефа-
новић, у претходним година-
ма предузело низ активности 

на унапређењу безбедности 
припадника ЛГБТ популације 
и остваривања сензитивнијег 
приступа полиције, када је 
реч о овој популацији. Подсе-
тила је и да се у Србији „Па-
рада поноса“ дужи низ година 
организује без иједног инци-
дента, што шаље јасну пору-
ку да бринемо о безбедности 
наших грађана, а уједно је и 
апеловала на све припаднике 
осетљивих друштвених група 
да пријављују случајеве на-
пада, јер само реакцијом на-
длежних државних органа по-
чиниоци могу бити адекватно 
санкционисани.

Одборничка група „Александар 
Вучић - Зато што волимо Бео-

град!“, у Скупштини Града Београ-
да броји 60 одборника. Велики део 
одборничке групе чине припаднице 
лепшег пола, што је доказ да Српска 
напредна странка брине о положају 
жена и родној равноправности, као и 
о њиховом политичком и економском 
оснаживању. Такође, нашу одборнич-
ку групу чине бројне јавне личности 
из света културе, уметности, спорта, 
образовања и здравства. За председ-
ника Одборничке групе једногласно 
је изабран Александар Мирковић, а за 
заменика председника Одборничке 
групе Радослав Марјановић.

к. кушаковић

УБедљиве поБеде снс на иЗБориМа 
За савете Месних Заједница

србобран, надаљ, турија

руменка, руски крстур, криваја

ла је апсолутну победу и на изборима 
за чланове савета и надзорних одбора 
месних заједница у Руменки, Руском Кр-
стуру и Криваји. У МЗ Руменка и Руском 
Крстуру СНС је освојила свих 11 места у 
саветима месних заједница, а у Криваји 
освојила је девет од девет мандата у са-
ветима МЗ.

У четири месне заједнице у Сомбору 

одржани су избори за чланове саве-
та месних заједница, у МЗ Бездан, МЗ 
Колут, МЗ Бачки Брег и МЗ Црвенка. 
Грађани све четири месне заједнице су 
апсолутном већином гласова поверење 
указали кандидатима којима је подрш-
ку пружила СНС, а у Бездану је убедљи-
ву победу однела листа коју коју су 
подржали СНС и Савез војвођанских 
Мађара.

Унија младих снс на конференцији у Берлину

Заштита осетљивих дрУштвених ГрУпа

одборничка група „александар вучић 
- Зато што волимо Београд!”

парлаМентарни одБор За 
стаБилиЗацијУ и придрУживање

локлани избори у Мајданпеку 2. септембра
Председница Скупштине 

Србије Маја Гојковић донела 
је одлуку о расписивању из-
бора за одборнике Скупшти-

не Општине Мајданпек, за 2. 
септембар 2018. године.

Изборе за одборнике СО 
Мајданпек спровешће орга-

ни за спровођење избора на 
основу одредаба Закона о 
локалним изборима, а одлука 
ступа на снагу даном објављи-

вања у Службеном гласнику, 
а рокови за обављање избор-
них радњи почињу да теку од 
дана ступања на снагу.

Биљана Поповић Ивковић са представнцима Националног 
демократског института

Марјановић, Грунер и Јоксимовић

Едуард Кукан и Владимир Орлић

Одборници на седници Скупштине Града Београда

Бездан, колут, Бачки Брег, црвенка



СНС ИНФОРМАТОР 63/2018  |  25

СНС ПАНОРАМА БРИГА О ГРАЂАНИМА

50. кУчево
помоћ поплављенима
Марко Ђурић, потпредседник 

Главног одбора СНС, присуство-
вао је седници проширеног састава 
ОО СНС Кучево и разговарао са 
чланством о најактуелнијим по-
литичким темама. Министарство 
правде одобрило је Установи за 
старија и одрасла лица средства 
за замену подних облога. Саниран 
је пут за Церемошњу. Потпредсе-
дница Владе Зорана Михајловић 
обишла је радове на реватилиза-
цији пруге Пожаревац - Кучево 
- Мајданпек. Асфалтирано је више 
улица у Мишљеновцу и обновљено 
више атарских путева у Раброву. 
Адаптиран је Дом културе у Вукову. 
Одржан је округли сто канцеларија 
за локални економски развој и ту-
ристичких организација локалних 
самоуправа Црноморског коридо-
ра, који обухвата 16 општина у че-
тири округа. Након пуцања бране 
на Млави, Општина и фабрика „Ду-
бока“ ставили су на располагање 
своје ресурсе суседном Петровцу  
на Млави. Асфалтира се пут до засе-
ока Буковска река и тротоар у Ули-
це браће Ивковића. РФЗО почео је 
расподелу пензионерских картица.

51. Мали 
Зворник
канцеларија за пријем 
грађана
Министарство привреде обез-

бедило је већи део средстава за 
пројектовања трасе водовода у 
Цулинама и Великој Реци. Отвара 
се Канцеларија за пријем грађана, 
која ће радити у просторијама ОО 
СНС. Чланице Уније жена побе-
диле су у припремању гулаша на 
Гурманијади.

52. нова црња
реконструкција рибњака
У Српској Црњи одржани су 57. 

Ђурини дани - Липарске вечери. 
Заменик председника Општине 
обишао је радове на реконструк-
цији рибњака у Војвода Степи. Наш 
ОО посетио је Милош Вучевић, 
потпредседник Главног одбора 
СНС, заједно са Дамиром Зобени-
цом, Владимиром Галићем и Нико-
лом Лукачем, а разговарало се о ак-
туелним политичким дешавањима.

53. ада Мол
Уређење шеталишта
Активисти ОО СНС Ада и Уније 

жена уредили су шеталиште поред 
Тисе и офарбали жардињере.

54. алиБУнар
нова стаза у селеушу
После више деценија, напра-

вљена је нова стаза у парку у 
центру Селеуша, а мештани и 
чланови СНС били су од велике 
помоћи радницима. Чланице Уд-
ружења „Јаношичанка“ уредиле 

су старе и запуштене просто-
рије, и претвориле их у место за 
окупљање и дружење.

55. Бач
помоћ за две угрожене 
породице
Чланице Уније жена организо-

вале су Дан здравља и Инфо дан 
посвећен предузетништву. Члано-
ви МО Плавна уручили су помоћ 
породици која је претрпела по-
родично насиље, а активисти МО 
Вајска донирали су намештај по-
родици чија је кућа изгорела у по-
жару. Унија младих ОО успоста-
вила је сарадњу са Унијом младих 
СНСД из Новог Града из Републи-
ке Српске. ОО СНС организовао 
је акцију уређења обале Дунава, у 
којој су учествовали сви МО. Наш 
одбор посетили су потпредсед-
ник Главног одбора СНС Милош 
Вучевић и потпредседник ИО 
Дамир Зобеница, и разговарали 
са чланством. Одржан је четврти 
Цикло Бач. Општину је посетила 
делегација 15 заменика амбаса-
дора земаља ЕУ, а разговарало се 
о очувању културно - историјског 
наслеђа и средњовековне тврђаве. 
За Дом здравља обезбеђено је са-
нитетско возило.

56. Гаџин хан
позоришна представа
ОО СНС Гаџин Хан организовао 

је одржавање представе „Џорџ 
дан де“ Народног позоришта из 
Ниша.

57. оџаци
награде за најбоље ђаке
Награда за чистије и зеленије 

школе у Војводини додељена је 
ОШ „Бранко Радичевић“. Троднев-
на манифестација Црвенокоса бо-
гиња окупила је бројне посетиоце 
из земље и региона. Покрајина је 
донирала санитетско возило Дому 
здравља. У Лалићу је оспособље-

на еко чесма, а граде се нови 
тротоари. Каравуково је домаћин 
завршнице државног првенства 
за младе риболовце. Општина је 
наградила 170 ученика за резул-
тате на такмичењима. Оџачки 
напредњаци уредили су простор 
око базена. Одржан је Фестивал 
фолклора и Дани Српског Миле-
тића. Чланице Уније жена обеле-
жиле су Светски дан избеглица. 
Напредњаци су уредили центар 
Раткова. Мађарска заједница у 
Богојеву прославила свој празник. 
Будући прваци на поклон су доби-
ли школске торбе.   

60. осечина
сарадња са пријатељским 
општинама
Делегација Општине посе-

тила је пријатељску Општину 
Неделишће у Хрватској и при-
суствовала Међународном сајму 
предузетништва, а посетила је и 
пријатељску Општину Мислињу 
у Словенији. Такође, организо-
вана је промоција наше Општине 
у Зрењанину на манифестацији 
Банатска бајка. Организована је 
свечаност поводом 100 година 
победе у Првом светском рату и 
радионица за ученике Средње 
школе. Реконструисани су путеви 
у Белотићу, Плушцу и Лопатњу.

61. трГовиште
посета Марије обрадовић
ОО СНС Трговиште посетила 

је потпредседница Главног одбо-
ра СНС Марија Обрадовић која је 
разговарала са члановима о акту-
елној политичкој ситуацији и од-
говарала на питања.

62. врњачка 
Бања
реконструкција променаде
Поводом јубилеја, 150 година 

организованог бављења тури-
змом, започет је капитални проје-
кат реконструкција главног ше-
талишта Променаде, средствима 
Министарства туризма и Општи-
не. Променада је последњи пут 
реконструисана пре 30 година, а 
сада се дотрајала коцка замењује 
модерним бехатон плочама, ре-
конструише се јавна расвета, по-
ставља нов мобилијар.

63. љУБовија
трибина „народ пита“
Асфалтиран је локални пут 

Докин поток - Бок Врхпоље, за-
вршена је регулација Медаљског 
потока у Црнчи и асфалтирање 
приступних путева. Одржана је 
јавна трибина „Народ пита“, на 
којој су, поред локалног руковод-
ства, на питања грађана одговара-
ли народни посланици Србислав 
Филиповић,  Александар Марко-
вић и Јелена Жарић - Ковачевић. 
Наши активисти делили су „СНС 
Информатор“ грађанима.

64. вршац
Уређење платоа на 
Гудуричком врху
Град Вршац добио је пакет 

подршке СКГО за унапређење 
мера инклузије Рома, а у сарадњи 
са немачким ГИЗ-ом наставио је 
обуку за процену земљишта у пос-
тупку комасације. Поводом Дана 
заштите животне средине, уређен 
је плато на Гудуричком врху. Чла-
нови Уније пензионера донирали 
су гардеробу штићеницима Дома 
у Старом Лецу. Активисти МО 
Загајица уредили су дечије иг-
ралиште и поставили трибине на 
великом игралишту. Чланови МО 

Уљма засадили су 500 садница 
у центру, очистили канал и де-
понију, а активисти МО Орешац 
уредили су зелене површине. У 
посети ГО СНС Вршац били су 
потпредседник Главног одбора 
СНС Милош Вучевић и потпред-
седници ИО Дамир Зобеница и 
Бранко Маловић.

66. ваљево
летовање за социјално 
угрожену децу
Министар Младен Шарчевић 

разговарао је са градоначелником 
др Слободаном Гвозденовићем 
о повећању капацитета смештаја 
деце у обдаништима, обишао ПУ, 
Техничку школу и ОШ „Милован 

Глишић“. Одржан је традицио-
нални Дан малине. Чланови Уније 
младих делили су суграђанима 
страначки материјал, покосили 
простор око Петничког језера... 
Градоначелник Гвозденовић оби-
шао је радове на реконструкцији 
Хајдук Вељкове улице, пута у селу 
Ковачице и деонице од Белега до 
Богдановића брда. Град финан-
сира боравак на мору за 50-торо 
деце.

68. Мало црниће
помоћ поплављеним 
суграђанима
После великог невремена и 

увођења ванредног стања у делу 
Општине, одборници, председни-
ци МЗ и чланови СНС притекли су 
у помоћ угроженима и помогли у 
црпљењу воде из објеката, извла-
чењу стоке, поправци путева...

69. крУпањ
обнова спортске хале
Замењени су кров и паркет на 

спортској хали. Завршена је адап-
тација градског базена, а приводе 

се крају и припреме за Културно 
лето 2018. године.

70. среМски 
карловци
Уређење стражилова
Активисти ОО СНС, на челу са 

Ненадом Миленковићем, дружили 
су се са грађанима и делили „СНС 
Информатор“. Чланице Уније 
жена уредиле су зелене површине 
на Стражилову.

71. жаГУБица
сарадња са румунијом
Организована је Друга видео 

конференција прекограничних 
партнера Румуније и Србије у ок-
виру пројекта „Ватрогасци и упра-

вљање ванредним ситуацијама у 
општинама Рекаш и Жагубица“ и 
договорене су наредне активнос-
ти у циљу бољег деловања у ван-
редним ситуацијама.

73. тител
канализација у шајкашу

У току је градња прве 
фазе канализације у Шајка-
шу, а средства су обезбеђе-
на из Покрајинског секре-
таријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумар-
ство, Управе за капитална 
улагања и Општине. Наш 

одбор посетили су потпред-
седник Главног одбора СНС 
Милош Вучевић, као и Дамир 
Зобеница и Дина Вучинић, и 
информисали чланство о по-
литичкој ситуацији.

74. сечањ
Фото сафари у јаши
Одржана је свечаност поводом 

потписивања Повеље и Споразу-
ма о братимљењу Града Азова из 
Русије и Општине Сечањ. Милош 
Вучевић, потпредседник Главног 
одбора СНС, заједно са Дами-
ром Зобеницом и Ненадом Кара-
панџом, присуствовао је седници 
ОО СНС Сечањ. Фото сафари 
одржан је у Јаши, а позиву су се 
одазвали фотографи из Србије и 
Румуније. И ове године Општина 
је наградила најбоље ученике.

75. прокУпље
статус града
Прокупље је добило статус гра-

да изгласавањем новог Закона о 
изменама и допунама Закона о 
територијалној организацији, на 
иницијативу народног посланика 
др Дарка Лакетића. „Један сте од 
одбора на југу Србије који изузет-
но добро ради“, рекао је председ-
ник ИО СНС Дарко Глишић на са-
станку са прокупачким напредња-
цима, са којима је разговарао о 
политичкој ситуацији.

76. алексинац
расвета на кошаркашким 
теренима
У МО Житковац и Лоћика по-

стављена је расвета на кошар-

кашким теренима који су ренови-
рани прошле године, захваљујући 
ангажовању председника МО из 
ових насеља. Ово је још једна ак-
ција локалне самоуправе, на челу 
са Ненадом Станковићем, у циљу 
останка младих на селу.

77. књажевац
Грађевинска сезона 
у пуном јеку
У току је санација три улице 

које воде ка излетишту Јевик, за-
вршава се изградња теретане на 
отвореном и уређење атарских пу-

тева, поплочавају се нове пешачке 
зоне. Очекујемо завршетак јавних 
набавки за уређење шест сеоских 
домова, Спомен парка, нових иг-
ралишта, доградњу вртића, асфал-
тирање локалних путева и улица.

79. стара паЗова
две нове инвестиције
Милош Вучевић, потпредсед-

ник Главног одбора СНС, Дамир 
Зобеницa и Бранислав Недимовић 
разговарали су са чланством о по-
литичкој ситуацији и страначком 
раду. Активисти СНС уређивали 
су зелене површине и чистили ка-
нале. Отворен је дистрибутивни 
центар немачког „Лидла“ и фабри-
ка сладоледа „Фронери“. Најсиро-
машнијим суграђанима подељено 
је 250 пакета са прехрамбеним и 
хигијенским производима.

80. топола
јованов разговарао са 
чланством
Општински одбор СНС Топола 

посетио је потпредседник Главног 
одбора СНС Миленко Јованов, 
заједно са Александром Сенићем 
и Николом Дашићем, и са члан-
ством разговарао о политичкој 
ситуацији у земљи.

81. БрУс
помоћ за породицу са 
петоро деце
На трибини ОО СНС Брус гово-

рила је потпредседница Главног 
одбора СНС Марија Обрадовић, 
као и Ненад Дејановић, а тема су 
била актуелна политичка деша-
вања и рад ОО. У оквиру акције 

59. коцељева
нов трансформатор 
у доњем црниљеву
У Дому здравља отворена је Роса школа родитељства, у сарадњи 

са Министарством здравља. У МЗ Доње Црниљево урађена је нова 
линија електроснабдевања и постављен је трансформатор. Акти-
висти ОО СНС Коцељева добровољно су дали крв. Председник 
Општине Душан Илинчић присуствовао је трибини поводом Дана 
борбе против насиља над старијим особама. У МЗ Доње Црниљево 
урађен је асфалт, а раде се тротоари и кишна канализација.

65. сУрдУлица
хуманитарни концерт
ОО СНС Сурдулица, Савет за спорт и Унија младих подржали су 

организацију хуманитарног турнира у малом фудбалу, а прикупљена 
средства поклоњена су социјално угроженој породици. 

67. александровац
разговор са чланством и грађанима
Састанку ОО присуствовали 

су потпредседница Главног од-
бора СНС Марија Обрадовић и 
члан ИО Ненад Дејановић. Оби-
лазимо месне одборе и активи-
рамо нове чланове. Наши акти-

висти разговарали су са грађани-
ма и делили „СНС Информатор“. 
Чланови нашег ОО били су гости 
на Гулашијаду у Трстенику, све-
чаној седници СГ Крушевца и 
састанку у ГО Вождовац.

78. нови 
кнежевац
понтон на 
обали тисе
Председник Општине др 

Радован Уверић уручио је јед-
нократну помоћ мајкама које 
су се породиле у другом квар-
талу 2018. године. Завршена 
је изградња понтона на оба-
ли Тисе. Започело је уређење 
атарских путева и партерно 
уређење центра Ђале.

58. крУшевац
нова фабрика
Немачка компанија „Кром-

берг и Шуберт“ свечано је от-
ворила производни погон на 
23.000 квадрата, а врпцу су 
пресекли председник Србије 
Александар Вучић, амбасадор 
Немачке Аксел Дитман, градо-
начелница Крушевца Јасмина 
Палуровић, представник ком-

паније Жељко Матијевић и 
Братислав Гашић. У Глобару јe 
одржан Европски, Балкански и 
Национални шампионат у мото 
кросу. У склопу прославе Дана 
Града, положени су венци на 
Споменик косовским јунацима 
и откривен споменик кнегињи 
Милици.

72. рашка
посета Миленка јованова
У Рватима је обележен по-

четак градње постројења за 
прераду отпадних вода, које 
су подржали ЕУ и Министар-
ство заштите животне среди-
не. ОО СНС Рашка одржао је 
састанак на којем се чланству 
обратио Миленко Јованов, 

потпредседник Главног одбо-
ра СНС, као и Крсто Јањуше-
вић, Небојша Симовић и Иг-
њат Ракитић. Чланице Уније 
жена излагале су на изложби 
традиционалних јела у оквиру 
манифестације Дани краљице 
Јелене.

Радови на путној инфраструктури

Председник Александар Вучић на свечаном отварању 
фабрике „Кромберг и Шуберт”

Потпредседник Главног одбора СНС 
у разговору са активистима
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„Помозимо комшији“, упутили 
смо помоћ породици Живковић у 
Златарима.

83. кањижа
Уређење амбуланте гараже
Чланови ОО СНС Кањижа уре-

дили су двориште и помогли у 
кречењу и бетонирању гараже 
амбуланте у насељу Мале пијаце.

85. Мали иЂош
Уређење ромског насеља
У два наврата спроведена је 

акција уређења ромског насеља 
у Малом Иђошу. Општинска уп-
рава издвојила је средства за 
асфалтирање оштећених улица. 
Председник Владе АПВ Игор Ми-
ровић уручио је кључеве сани-
тетског возила директорки Дома 
здравља. Чланови ОО СНС ини-
цирали су петицију за решавање 
проблема загађења реке Криваје, 
а резултат петиције је посета 
председника покрајинске Вла-
де, Игора Мировића, и обећање 
да ће се обезбедити средства. 
ОО СНС Мали Иђош посетио је 
потпредседник Главног одбора 
СНС Милош Вучевић и разгова-

рао са чланством о актуелној по-
литичкој ситуацији.

86. ниш пантелеј
Уређење црквеног дворишта
Чланови Савета за популацију, 

бригу о деци и социјална питања, 
поводом Међународног дана деце 
жртава насиља, организовали су 
психолошко - креативну радио-
ницу. Наши активисти делили су 

грађанима „СНС Информа-
тор“, подржали акцију ме-
рења притиска и шећера у 
крви, и уредили двориште 
цркве у селу Пасјача.

89. пирот
чишћење око 
Завојског језера
Унија младих, на ини-

цијативу Милана Јова-

новића и Оље Петровић, органи-
зовала је акцију чишћења Старе 
планине око Завојског језера, на 
неколико локација.

92. приБој
Грејање у новом делу града
Општина је закључила уговор о 

пројектовању, набавци и уградњи 
котла на биомасу који ће грејати 
јавне објекте у новом делу града. По 
препоруци Владе Србије, контрола 
управљања у „ФАП“-у пренета је 
на Министарство одбране. Општи-
на је наградила најбоље ученике. 
Почиње обнова Машинско-елек-
тротехничке школе и ОШ „Десанка 
Максимовић“. Захваљујући сред-
ствима Канцеларије за јавна ула-
гања, почиње реконструкција Ули-
це Треће санџачке бригаде.

94. рековац
асфалт и чесма
Одржана је седница ОО, а по-

вереници су обишли МО Калудра, 
Течић и Цикот. Општински одбор 
је посетио Марко Ђурић, потпред-
седник Главног одбора СНС, и 
разговарао са чланством о по-
литичкој ситуацији. Завршено је 
асфалтирање у МЗ Течић, а у МЗ 
Цикот санира се чесма.

95. рУМа
обилазак радова
Председник Владе АПВ Игор 

Мировић, заједно са председни-
ком Општине Слађаном Манчићем 
и директором Управе за капитална 
улагања Недељком Ковачевићем, 
обишао је радове на реконструк-
цији Главне улице, индустријске 
зоне „Румска петља“ и саобраћај-
ница у Буђановцима.

96. краљево
вежба војске и полиције
ГО СНС посетио је председник 

ИО Дарко Глишић и разговарао 
са чланством о актуелној поли-
тичкој ситуацији, а окупљенима 
су се обратили и председник ГО 
СНС Краљево Небојша Симовић и 
координатор Крсто Јањушевић. У 
Краљеву је одржана показна вежба 
„Заједнички удар“ војске и поли-
ције, којој је присуствовао и пред-
седник Србије Александар Вучић.

97. нови паЗар
помоћ за болесну суграђанку
Чланови ГО Нови Пазар посе-

тили су болесну суграђанку Изету 
Пезо и обезбедили јој животне 
намирнице и лекове. Санирани 
су атарски путеви у селима Ко-
суриће, Пустовлах, Балетиће и 
Свиланово, оштећени после олуј-
них падавина. Од градских улица 
асфалтиран је крак Меше Селимо-
вића и Стефана Немање, и поста-

вљена је расвета у Улици Емина 
Хаџовића.

98. кнић
обновљена амбуланта 
у Гружи
Свечано је отворена реновира-

на здравствена станица у Гружи. 
Настављено је асфалтирање ули-
ца у центру Кнића, поред ЈКП „Ко-
муналац“ и Ветеринарске станице.

99. кУла
Уређење гробља и 
купалишта
Чланови МО Црвенка офарбали 

су ограду на стадиону и уредили 
простор око њега, а чланови  МО 
Руски Крстур уредили су гробље 
и купалиште. Дом здравља добио 
је ново возило, а средства је обез-
бедила Влада АПВ. У ОШ „Вук Ка-
раџић“ у Црвенки постављени су 
нови плафон и под, а у Кули су ре-

конструисане пумпе на фекалним 
станицама. Председник Општине 
Велибор Милојичић поделио је 
лаптопове најбољим ученицима.

101. срБоБран
нова куглана
Захваљујући подршци 

Покрајинског секретаријата за 
спорт, Спортски центар добиће 
потпуно опремљену куглану. Та-

кође, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду определио је сред-
ства за уређење атарског пута Се-
гединац.

103. врање
радне акције у свим местима
ГО СНС Врање организовао је 

пријем за грађане, Савет за без-
бедност трибину на тему наркома-
није, а Савет за културу прикупио 

је књиге за библиотеку у Тибуж-
ду. Активисти МО Требешиње 
чистили су парк испред вртића, 
а активисти МО Горњи Вртогош 
спортски терен. Потписани су 
уговори за изградњу постројења 
за пречишћавање отпадних вода, 
у оквиру програма са Немачком 
развојном банком. Чланови Уније 
младих делили су „СНС Информа-
тор“. Председник ИО СНС Дарко 
Глишић разговарао је са члано-

вима ГО о актуелној политичкој 
ситуацији, а посетила нас је и 
потпредседница Главног одбора 
СНС Марија Обрадовић. Органи-
зован је Меморијални турнир у 
малом фудбалу и прикупљена је 
помоћ за болесног Павла Тасића 
из Дубнице. Чланови МО Доње 
Требешиње уредили су спортски 
терен, а чланови Савета за со-
цијална питања и Уније младих 
посетили су ГО СНС Крушевац.

104. шаБац
посета дарка Глишића
Савет за омладину ГО СНС, 

у координацији са Саветом за 
здравство, организовао је триби-
ну поводом Међународног дана 
борбе против дроге. Председник 
ИО СНС Дарко Глишић, заједно 
са координатором Браниславом 
Маловићем, посетио је ГО и раз-
говарао са чланством о актуелној 
политичкој ситуацији.

105. сокоБања
обележен дан општине
Одржана је свечаност поводом 

Дана Општине. Потпредседник 
Главног одбора СНС Марко Ђурић 
посетио је ОО СНС и разговарао 
са чланством о политичкој ситу-
ацији. Угостили смо децу са КиМ, 
слали пакете хуманитарне помоћи 
и књиге за школе на КиМ, Општи-
на је помогла цркву Светог Кон-

82. Бољевац
чишћење реке арнауте
На иницијативу омладине ОО СНС, очишћено је ко-

рито реке Арнауте, која протиче кроз центар варошице. 
Планирају се сличне акције и на другим локацијама.

88. ниш

посета дарка Глишића
Дарко Глишић, председник ИО СНС, 

одржао је састанак проширеног састава 
ГО СНС Ниш, разговарао са активисти-
ма и указао на актуелну политичку си-
туацију у земљи. Савет за популацију, 
бригу о деци и социјална питања ГО 

СНС обележио је Међународни дан за 
подршку жртвама насиља. Чланови Са-
вета за правна питања одговарали су 
на питања грађана. У организацији МО 
Браће Тасковић, одржана је трибина на 
тему проблема младих.

87. лоЗница
признање за председника вучића

93. пећ - Гораждевац

реконструкција школе
У Гораждевцу је 

обележена сеоска 
слава, Дан школе и 
прослава 120 година 
постојања ОШ „Јанко 
Јовићевић“, под по-
кровитељством Ми-
нистарства просвете 
и Канцеларије за КиМ. 
После разговора са 
председником Алек-
сандром Вучићем у 
Лапљем Селу, обезбеђена су средства за радионицу и магацински 
простор, радове на платоу школе и изградњу базена.

102. Мионица
Бесплатне књиге за прваке

На свечаној академији поводом Дана града, председнику Алек-
сандру Вучићу додељено је признање „Почасни грађанин Лознице“, 
које је уручено Николи Селаковићу. Потпредседник Главног одбора 
СНС Миленко Јованов разговарао је са чланством на састанку ГО 
СНС Лозница. Чланови Савета за здравство обележили су Међу-
народни дан против 
злоупотребе и не-
законите трговине 
дрогама, чланови 
Савета за заштиту 
животне средине 
Светски дан животне 
средине, а активисти 
Савета за популацију 
посетили су ратног 
војног инвалида.

100. Бачки петровац
подела ауто-седишта за децу

ОО СНС Мионица посетио је потпредседник Главног од-
бора СНС Миленко Јованов и разговарао са активистима о 
актуелној политичкој ситуацији. Општина Мионица ће и ове 
године набавити бесплатне комплете уџбеника за прваке, на 
предлог председника Општине Бобана Јанковића. Пуштен је 
у саобраћај мост преко Сувоборске реке у Планиници на путу 
Козомор - Планиница.

Савет за безбедност саобраћаја, у сарадњи са Институтом за 
безбедност саобраћаја, организовао је предавање о безбедности 
деце и поделио 35 ауто-седишта. Председник Срђан Симић ор-
ганизовао је пријем за најбоље ђаке. Потписан је уговор о закупу 
индустријског простора између приватне индустријске зоне Бачки 
Петровац и немачке компаније „СД Хирш аутомотив“. Милош Ву-
чевић посетио је ОО СНС и разговарао са чланством.

84. љиГ
Бесплатно летовање за најбоље 
ђаке и спортисте

Потпредседник Главног 
одбора СНС Миленко Јова-
нов посетио је ОО СНС Љиг 
и разговарао са члановима 

о политичкој ситуацији. 
Започето је асфалтирање 
паркинга у центру Љига, а 
радове је обишао председ-
ник Општине Драган Лаза-
ревић. Председник Србије 
Александар Вучић, ми-
нистарка Зорана Михајло-
вић и директор Путева 
Србије Зоран Дробњак  по-
сетили су МЗ Доњи Бањани 
где је, након само два месе-
ца, завршено асфалтирање 
деонице пута. Локална са-
моуправа је организовала 

бесплатно летовање и карте 
за базен за најбоље ученике и 
спортисте.

91. неГотин
разговор са 
чланством
Марко Ђурић, потпредседник 

Главног одбора СНС, разговарао је на 
састанку ОО СНС Неготин са чланови-
ма странке о политичкој ситуацији.

Посета Миленка Јованова

Председник ИО СНС разговарао је са напредњацима у Нишу

Видоје Петровић, Никола Селаковић 
и Милена Манојловић Кнежевић

Прослава 120 година ОШ „Јанко Јовићевић“

Јованов са активистима ОО СНС Мионица90. пландиште
игралишта на поклон малишанима

ОО СНС у Пландишту посе-
тио је потпредседник Главног 
одбора СНС Милош Вучевић и 
члановима говорио о актуелној 
политичкој ситуацији. Чланови 
Савета за културу ОО монтирали 
су дечија игралишта у Купинику и 
Великом Гају, која је председник 
Савета Дејан Симоновски изра-

дио и донирао малишанима. МО 
Банатски Соколац поклонио је 
кошаркашку таблу за игралиште 
и школско двориште. ОО СНС 
Пландиште помогао је органи-
зацију Дана рибара. Председник 
Општине Јован Репац уручио је 
књиге и новчане награде нај-
бољим ученицима.

Милош Вучевић са члановима ОО СНС Пландиште
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стантина и Јелене у Каменици код 
Лепосавића...

107. ириГ
амбуланта у крушедол селу
Свечано је отворена амбуланта 

у Крушедол Селу. Реконструкцију 
је финансирала Канцеларија за 
јавна улагања, а Влада АПВ доде-
лила је санитетско возило Дому 
здравља Ириг.

108. свилајнац
посета Марка Ђурића
Марко Ђурић, потпредседник 

Главног одбора СНС, посетио је ОО 
СНС Свилајнац и са активистима 
разговарао о актуелним дешавањи-
ма и приоритетима Владе Србије.

109. соМБор
акције уређења
Председник ИО СНС Дарко Гли-

шић посетио је ГО СНС Сомбор, 
говорио о политичкој ситуацији и 
инсистирао на јединству чланства. 
Активисти МО Стапар уредили 
су стадион ФК „Хајдук“, део ста-
ре школске зграде и двориште, а 
чланови МО Бачки Брег уредили 
су купалиште. Чланови МО Дорос-
лово покосили су траву и уредили 
простор у центру, док су активисти 
МО Нова Селенча уредили кошар-
кашки терен у Јамама.

110. ковин
стоп насиљу на женама
Под покровитељством Општи-

не, Удружење спортиста реализује 
бесплатни курс самоодбране у ок-
виру пројекта „Стоп насиљу над 
женама“. Потпредседник Главног 
одбора СНС Милош Вучевић посе-
тио је ОО СНС Ковин, у присуству 
Бранка Маловића и Дамира Зобе-
нице. Постављене су фонтана и јав-
на чесма у парку. Расписан је кон-
курс за суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите. Очишћен 
је простор на Ковинском дунавцу.

111. Бечеј
санитетско возило за 
дом здравља
Потпредседник Покрајинске 

владе Ђорђе Милићевић и пред-
седник Општине Драган Тошић 
обишли су Доситејеву улицу, која 
је реконструисана средствима 
Управе за капитална улагања и 
Општине. Председник Владе АПВ 
Игор Мировић уручио је кључеве 

новог санитетског возила Дому 
здравља. Одржана је музичка ма-
нифестација Бечеј ноћу.

112. среМска 
Митровица
отварање плаже
Градска управа за образовање, 

културу и спорт и Центар за култу-
ру Сирмијумарт, организовали су 
програм „Луди, летњи плес“, пово-
дом отварања плаже. Градоначел-
ник Владимир Санадер свечано је 
отворио нове просторије Градског 
одбојкашког савеза. Министар 
Александар Вулин обишао је нови 
објекат за смештај борбених вози-
ла у касарни „Бошко Палковљевић 

Пинки“. Организован је Дан отво-
рених врата Пројекта Глац, архео-
лошког налазишта. Реконструисана 
је Улица Вука Караџића и одржана 
је манифестација Вински парк.

114. Бор
нови рудник
Посланици Народне скупштине 

одлучили су да Бор добије статус 
града. Председник ИО СНС Дарко 
Глишић посетио је ОО СНС и раз-
говарао са члановима. Председни-

ца Владе Ана Брнабић присуство-
вала је почетку градње истраж-
ног ископа на локалитету Чукару 
Пеки, који претходе отварању 
рудника. Одржани су састанци 
месних одбора у свим сеоским и 
највећим градским МЗ.

115. инЂија
споменик Милунки савић
Свечано је откривен споменик 

Милунки Савић, ратнику, хероју, 
најодликованијем војнику Великог 
рата, а споменик су открили гене-
рални секретар председника Ср-
бије Никола Селаковић, бригадни 
генерал Душко Жарковић и пред-
седник Општине Владимир Гак.

116. ковачица
посета Милоша вучевића
Потпрeдсeдник Главног одбора 

СНС Милош Вучeвић одржао је са-
станак са члановима ОО СНС Ко-
вачица. Активисти МО Ковачица 
уредили су плато испред Општи-
не, активисти МО Падина терен за 
одбојку и теретану на отвореном. 
Чланови МО Дебељача делили су 
суграђанима „СНС Информатор“. 
Чланови MО Уздин и Самош при-
купљали су одећу за социјално 

угрожене мештане. Представ-
нице институционалног живота 
Општине присуствовале су јавној 
расправи о Нацрту закона о род-
ној равноправности у Дому НСРС. 
У Дом здравља стигла су два нова 
ЕКГ апарата, а ова установа дони-
рала је рачунаре за информатички 
кабинет Гимназије. Завршена је 
прва фаза реконструкције водо-
вода, а Општина је наградила нај-
боље ученике.

117. нови Бечеј
инвестициона конференција
Поводом прославе 230 годи-

на од како је Нови Бечеј добио 
статус вароши, Општина је ор-
ганизовала прву инвестициону 
конференцију „ИНВЕСТКО-НБ“. 
Општина је добила средства од 
Покрајинског секретаријата за фи-
нансије за учешће у ИПА пројекту, 
који се спроводи са партнером из 
Мађарске, у борби против поплава 
на Љутовачком насипу. МЗ Нови 
Бечеј завршила је поправке на 
мобилијару на обали Тисе. Дом 
здравља обновио је сарадњу са 
Институтом за КВБ у Сремској Ка-
меници. Постављен је хидрантски 
вод у Улици Петефи Шандора.

118. ариље
нова фабрика
Председник Општине Зоран 

Тодоровић примио је захвалницу 
од Удружења дијализних и транс-
плантираних бубрежних инвали-
да Западне Србије, због помоћи 
Општине за набавку новог возила 
за превоз болесника. У Ариље је 
стигао турски инвеститор, фирма 
„Ертекс“, који планира да изгради 
фабрику за производњу еко коже 
и запосли 400 радника.

119. сУБотица
подстицање запошљавања 
младих
У оквиру пројекта „Подстицање 

и запошљавање младих“, који ре-
ализује немачки ГИЗ у сарадњи 
са Установом за образовање 
одраслих „Едукатива“ и Градом,  
додељено је 160 сертификата о 
стручној оспособљености. Градо-
начелник Богдан Лабан положио 
је венац на споменик жртвама Хо-
локауста. Град Суботица једина 
је локална самоуправа у Србији 
и југоисточној Европи, добитник 
награде „Бизнис партнер специјал 
2018“.

106. лесковац

посета пољопривредницима
Председник ИО Дарко Гли-

шић, заједно са потпредсед-
ником ИО Драганом Стевано-
вићем, посетио је ГО СНС Леско-
вац, и разговарао са чланством. 
Поводом десет година од дана 

када је Лесковац добио првог 
градоначелника др Горана Цве-
тановића, приказано је оно што 
је урађено у његовом мандату. 
Завршена је водоводна мрежа 
Вучју, радови у Светоилијској 

улици и радови на одржавању 
улица у центру града, а у скло-
пу обележавања славе Лесковца 
потписан је споразум о сарадњи 
са Бијељином. Градоначелник 
Цветановић поделио је захвал-

нице добровољним даваоцима 
крви, а посетио је и пољопри-
вредна газдинства у Великој 
Биљаници. Чланови Савета за 
екологију обележили су Светски 
дан животне средине.

113. панчево
нова радна места

Секретаријат за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство 
обезбедио је средства за атарски 
пут у Старчеву. Центар за безбед-
ност саобраћаја, Град и УГ Улице 
за бициклисте поделили су осве-
тљење за бициклисте. Одржани 
су Дани Вајферта и обележен 
је Дан Дунава. Председник ИО 

СНС Дарко Глишић присуство-
вао је седници ГО СНС и говорио 
о политичкој ситуацији. Завр-
шена је фасада на школи „Мара 
Мандић“. У присуству председ-
ника Србије Александра Вучића, 
постављен је камен - темељац за 
фабрику „ЗФ“ која ће запослити 
више од 1.000 људи.

Потпредседник Главног одбора 
СНС Миленко Јованов посетио је 
свих 17 београдских ОО и разго-
варао са члановима о актуелној 
политичкој ситуацији у земљи и 
даљим активностима СНС. Та-
кође, истакао је да је важно да се 
разговара са грађанима и додао 

да они разумеју да су равномеран 
развој Београда и пружање једна-
ких могућности свима најважнија 
ствар.

„Наставићемо да се боримо за 
модеран и уређен Београд, то је 
политика СНС и Александра Ву-
чића, који улаже велике напоре да 

интереси Србије и њених грађана 
буду приоритет“, истакао је Јова-
нов, који се захвалио члановима на 
раду, жељи и енергији да мењају 
ствари, као и на напорима које су 
чинили на београдским изборима, 
на којима је СНС однела убедљиву 
победу.

120. БеоГрад
Миленко јованов у разговору са 
члановима београдских одбора

121. Барајево
Уређен простор око 
језера дубоки поток
Након асфалтирања приступног 

пута ка језеру Дубоки поток, активисти 
ОО СНС Барајево очистили су површи-
ну око језера од смећа и офарбали нове 
клупе. На иницијативу општинског ру-
ководства, урађен је паркинг у центру 
Барајева, испред старе Механе.

122. вождовац
награде за 25 ђака генерације
Општина и Ватерполо савез 

Србије потписали су споразум 
о сарадњи. Еко патрола наста-
вља са уређивањем зелених 
површина. Радници су покоси-
ли и очистили простор око ОШ 
„Војвода Степа“, изнад Торлач-
ке шуме, код окретнице линије 
26, у Клинској улици, потом 
код платоа амбуланте у насељу 
Браће Јерковић и око ОШ „Змај 

Јова Јовановић“ и „Ђура Дани-
чић“. Очишћено је смеће са ди-
вље депоније у Степином лугу. 
Одржан је међународни летњи 
шаховски турнир у Шумицама, 
а трка уз Авалски торањ окупи-
ла је 90 такмичара. Одржана је 
23. Змајада у Шумицама. При-
знања и награде за успех у шко-
ловању добило је 230 вуковаца, 
а 25 ђака генерације добило је 

таблете и књиге. У 
току летњег распус-
та, организовани су 
бесплатни спортски 
кампови, школа глу-
ме и едукативне ра-
дионице. ПУ „Чика 
Јова Змај“ организо-
вала је Сајам науке за 
најмлађе. Одржана је 
изложба олдтајмера.

129. нови 
БеоГрад
Уређење 
паркова
ОО СНС ор-

ганизовао је из-
лет за чланове 
Уније пензионе-
ра, Уније жена и 
других активи-
ста на Фрушку 
гору. Организо-
вано је уређење 
дворишта ОШ 
„Влада Обра-
довић Камени“ 
и тротоара уз 
Сурчинску улицу 
у Лединама. Та-
кође, активисти 
МО Др Ивана Рибара уре-
дили су зелене површине 
и офарбали парковски мо-
билијар.

Горан Цветановић уручује захвалнице

Председник Александар Вучић на поствљању 
камена - темељца за фабрику „3Ф“

Дарко Глишић посетио је ГО СНС Лесковац 
и разговарао са чланством

Напредњаци у акцији чишћења

Разговор са члановама Српске напредне странке у свих 17 одбора у главном граду

наша врата су 
отворена за вас

сваког уторка, у прос-
торијама Градског одбора 
српске напредне стран-
ке, у Булевару војводе 
Мишића 41а, од 15 до 17 
часова, биће организован 
пријем грађана.

дођите да разговарамо!
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123. врачар
Фестивал „У сусрет лету”

Потписан је Меморандум из-
међу ГО Врачар и Округа Сјиченг 
града Пекинга. Одржан је први 
фестивал „У сусрет лету“, подр-
жан од стране градског Секре-
таријата за културу. Председник 
Општине Милан Недељковић 
уручио је поклоне и дипломе 
малишанима из вртића „Мића и 
Аћим“ и „Бисер“, након успешно 
завршене бесплатне обуке пли-
вања.

124. Гроцка
реконструкција улица

Санирани су атарски путеви у Камендо-
лу. Започето је насипање гребаног асфалта 
у Пролетерској улици у Болечу. Завршена је 
друга фаза размуљавања корита реке Грочи-
це. Изграђена је водоводна мрежа у Скадар-
ској улици у Врчину. Започето је постављање 
носећег слоја асфалта у главној улици у Вин-
чи. Настављена је изградња тротоара у зони 
раскрснице са улицом Бабин луг. Започето је 
и постављање носећег слоја асфалта у Улици 
Васе Чарапића. Асфалтирана је Улица Бориса 
Кидрича у Бегаљици и улице Милета Церовца 
и Крајишка у Врчину. Уприличен је пријем и 
подељени су поклони за најбоље ђаке. Ам-
басадор Александар Чепурин и председник 
Привредне коморе Руске Федерације посе-
тили су предузеће „ПДМ Агрофрит“ у Пударцима и разговарали о 
сарадњи у области воћарства. ГО Гроцка организовала је излете за 
најстарије суграђане у бању Ждрело. Активисти ОО СНС посетили 
су домове за старе „Соко“ и „Бели двор Ђорђевић“.

125. ЗвеЗдара
реконструисан вртић „лане”

Заменик градоначелника Го-
ран Весић и секретар за образо-
вање Славко Гак присуствовали 
су отварању реконструисаног 
вртића „Лане”. Почело је ре-
новирање објекта за рад првог 
Хоспис дневног центра у Србији. 
Одржан је хуманитарни турнир 
у футсалу, на који су се одаз-
вале 24 екипе, јавне личности, 
чланови Већа и Скупштине ГО 
Звездара и бројни грађани, а 
средства су уплаћена за лечење 
мале Маше Артико и Филипа Ри-

кића. На додели награда, у орга-
низацији Министарства заштите 
животне средине и УНДП, у ок-
виру пројекта „Локални развој 
отпоран на климатске промене“, 
председник Милош Игњато-
вић примио је награду у име ГО 
Звездара. Награђени су најбољи 
ђаци. За пензионере су обез-
беђене пропуснице за базен и 
излет у Бајину Башту. Активисти 
ОО сваког викенда разговарају 
са грађанима и деле страначки 
материјал.

126. ЗеМУн
весић обишао радове на изградњи 
социјалних станова
Асфалтиран је део Улице пуковни-

ка Миленка Павловића у Батајници. ГО 
Земун наставила је са организовањем 
бесплатних излета за пензионере и Еко-
лошком пешачком туром на Великом рат-
ном острву. Отварањем Улице отвореног 
срца, стартовало је Батајничко културно 
лето. ГО Земун је и ове године организо-
вала постављање понтонског моста до 
Великог ратног острва. Подељени су би-
цикли основцима, победницима на кон-
курсу о саобраћају. Поводом Светског 
дана избеглица, заменик градоначелника 
Горан Весић и челници Општине обишли 
су радове на изградњи социјалних стано-
ва у Земун пољу. ГО Земун организовала је презентацију рада НСЗ и 
ангажовање десет незапослених лица. Организован је и меморијални 
турнир „Сећање на жртве НАТО бомбардовања“. Активисти ОО СНС 
сваког викенда разговарају са грађанима.

134. сопот
четврта Фијакеријада
Четврту сопотску Фијаке-

ријаду отворио је председник 
ГО Сопот Живорад Милосавље-
вић. Завршено је асфалтирање 
улица у центру, Космајског трга 

и дела Кнеза Милоша. Такође, 
асфалтиране су и улице Ми-
лована Видаковића, Народних 
хероја и Опленачка, као и улице 
Ропочевачка и Милоша Васића.

132. раковица
нова линија градског превоза

ГО Раковица, дан након попла-
ва, оформила је комисије за попис 
штете, а представници Града и ло-
калне самоуправе обишли су Ста-
ро Кијево, које је погођено попла-
вама. Завршено је асфалтирање 
у улицама Миљаковачке стазе и 
Вељка Рамадановића. На иниција-
тиву ГО Раковица, почела је са ра-
дом линија 507 градског превоза. 

Одржани су зборови грађана у 
Улици Јанковић Стојана, у Ресни-
ку, Старој Раковици и Авала гра-
ду. Уређен је парк у Улици Старца 
Милије у Старој Раковици, зелене 
површине од Дома здравља до 
Железничке станице, окретница 
аутобуса 505 у Миљаковцу 3, по-
тез дуж саобраћајнице од Ресника 
до Рушња, канал у Улици Душице 

Спасић, парк у 
Улици Љубише 
Ј е л е н к о в и ћ а . 
Напредњаци су 
уклањали пла-
кате са бандера, 
трафоа и зидо-
ва у Реснику, а 
уређена је и једна 
фасада у том на-
сељу.

133. савски венац

први ентер фестивал

131. палилУла

посета социјално 
угроженој породици

Председница Општине Ире-
на Вујовић уручила је девет 
таблет рачунара ђацима гене-
рације, а за 36 вуковаца обез-
беђени су ваучери за спортску 
опрему. Општини је додељена 
плакета захвалности и наградни 
чек за допринос у борби против 
сиве економије. Градоначел-
ник кинеског града Лишуи Чен 
Руишанг и председница Ирена 
Вујовић потписали су Споразум 
о пријатељској размени и са-
радњи. Уручена је награда „Ис-
идора Секулић“ за 2018. годи-
ну. Организовани су Дани Иси-
доре Секулић, промоција књиге 
„Песнички завет Видовдану 4“, 
Афрo фeстивaл 2018, Булевар 
женских тајни... Председница 

Вујовић и члан Општинског 
већа за спорт Урош Трипковић 
примили су репрезентативку у 
стрељаштву Андреу Арсовић и 
тренера Драгана Доневића који 
су освојили злато на Медите-
ранским играма. У Хајд парку 
одржан је други Булевар шаха. 
У Топчидерском парку одржан 
је први ЕНТЕР фестивал. У Сит-
ничкој улици отворено је ново 
дечије игралиште. Еко патрола 
очистила је запуштене површи-
не у Облаковској, Кроштанској 
и Баје Пивљанина. Општина 
је организовала три излета на 
Тару за најстарије суграђане. 
Активисти ОО СНС помогли су 
комшијама из Улице Гаврила 
Принципа да очисте подрум.

ОО СНС Палилула органи-
зовао је дружење пензионе-
ра на Карабурми, Крњачи и 
централном делу Палилуле. 
Активисти ОО посетили су ви-
шечлане породице Салијевски 
и Крстић и уручили им пакете 
са храном и одећом, обез-
беђену из личних средстава 
функционера ОО. Председник 
ГО Палилула Александар Јо-
вичић обишао је ново дечије 
игралиште у Улици Михаила 
Шолохова у Борчи и најавио 
изградњу још два игралишта у Бор-
чи и четири на Карабурми. Почела 

је манифестација Културно лето. 
ГО Палилула наградила је најбоље 
ђаке таблет рачунарима.

137. чУкарица
асфалтирање улица
На фолклорном спектаклу 

„Свете Тројице“, председни-
ку ОО СНС Чукарица Радету 
Петровићу уручена је плакета 
за изузетну сарадњу и помоћ 
КУД „Светозар Марковић“. МО 
Церак 1 и Церак 2 организовали 
су културно-уметничку мани-
фестацију поводом Видовдана. 
Улица Жарка Вуковића Пуцара 
добила је нови асфалт. У току је 
реконструкција Улице Аце Јок-
симовића. Радови се изводе и у 
Шавничкој улици и Улици Боре 

Радивојевића у Железнику. Нова 
паркиралишта изграђена су у 
Улици Николаја Гогоља и на по-
четку Станка Опсенице. Уређено 
је двориште ФК „Сремчица“. На 
молбу становника Железника, 
у Улици Владе Аксентијевића 
20-22 саниран је паркинг. Про-
ширењем паркиралишта у Це-
тињској улици, уређен је прос-
тор за паркирање. Асфалтирана 
је и стаза у Радних акција 67. На 
предлог грађана, уређен је пар-
кинг испред вртића „Жирић“.

127. лаЗаревац
небојша стефановић 
добитник видовданске награде

Седници СО Лазаревац, пово-
дом Дана Општине, присуство-
вао је министар др Небојша 
Стефановић, који је добитник 
овогодишње Видовданске на-
граде. Делегација македонске 
Општине Валандово посетила је 
Лазаревац. Председник Општи-

не Бојан Синђелић уру-
чио је награде најбољим 
ученицима. Савет за без-
бедност у саобраћају ор-
ганизовао је обуку „Без-
бедна вожња“ и поделу 
кацига за возаче мото-
цикала. Четрнаест поро-
дица избеглих и интерно 
расељених лица добило 
је пластенике, а једна 
породица мотокултива-
тор и опрему за обраду 

дрвета. Асфалтиран је Мартин-
ски крај у Бистрици, Прва магис-
трала у Врбовну, Пут за гробље 
у Жупањцу, Липљанска улица у 
Петки, Церова главица и Васића 
крај у Чибутковици, Пантелића 
крај у Трбушници и Терзића крај 
у Медошевцу.

Активисти МО Амерић уредили 
су зелене површине у центру села и 
прилаз школи. Општина је уредила 
и опремила игралиште у насељу То-
зинио воће, а деца из вртића „Дуга“ 
добила су игралиште опремљено 
најсавременијим мобилијаром. Ас-

фалтирана је јед-
на од значајнијих 
саобраћајница на 
путу који повезује 

МЗ Шепшин и Умча-
ре. СКГО потписала је споразуме о 
сарадњи са десет градова и општи-
на, међу којима је и ГО Младеновац, 
за унапређење механизама за со-
цијално укључивање Рома и Ром-
киња.

128. Младеновац
нова игралишта за децу

130. оБреновац
ново крило дома здравља
Почела је изградња пешачко 

- бициклистичке стазе од Пери-
ла на Забрежју до Забрана. На 
иницијативу Комисије за без-
бедност у саобраћају, бицик-
листима су подељене заштитне 
кациге. Педесет пољопри-
вредника путовало је на Сајам 
пољопривреде у Минск. Завр-
шена је реконструкција Старе 
бање. МЗ Скела, Ушће и Јасенак 
обухваћене су системом одно-

шења комуналног отпада. Запо-
чета је реконструкција деонице 
пута од Љубинића ка Јошеви, 
и у Пољанама. Градоначелник 
Београда др Зоран Радојичић 
положио је камен - темељац 
за изградњу новог крила Дома 
здравља. Најбољим студентима 
подељене су новчане награде. У 
оквиру програма Еко кампови, 
пут Таре кренула је прва група 
од 180 ученика.

136. сУрчин
Бојчинско културно лето

ГО Сурчин, у сарадњи са ТО, 
омогућила је бесплатно летовање 
за 20 основаца слабијег имовног 
стања. Ученици ОШ „Вожд Ка-
рађорђе“ у Јакову добили су на 
поклон од Града 10 лаптоп ра-
чунара и од Удружења „Огњена 
Марија Ливањска“књиге за библи-
отеку. Угостили смо мале глумце 
из Бечмена и Петровчића који су 

освојили бројне награде на Фести-
валу дуге драмске форме. Пред-
седник ГО Сурчин Стеван Шуша 
организовао је пријем за најбоље 
ђаке и уручио им поклоне. Отво-
рено је девето Бојчинско култур-
но лето. Настављена је изградња 
терена са вештачком травом у 
Добановцима, а почела је градња 
фискултурне сале у Бечмену.

135. стари Град
Формирана Унија пензионера
ОО СНС Стари град формирао је Унију пензионера, а састанку којим 

је председавао Петар Марков, присуствовао је и градски одборник Ра-
дослав Марјановић, који је саслушао проблеме са којима се сусрећу 
најстарији суграђани. 

Милосав Миличковић у разговору са грађанима

Горан Весић и Славко Гак са малишанима

Посета амбасадора Александра Чепурина

Меморандум о сарадњи 
са пекиншким Округом 

Сјиченг

Чен Руишанг и 
Ирена Вујовић

Александар Јовичић са најмлађим 
Палилулцима

Обележавање Дана Општине у присуству 
Небојше Стефановића



председник александар вучић угостио је кинеске и српске кошаркашице, 
као и Марину Маљковић, селекторку женске кошаркашке репрезентације 

србије, и Баошан дахуа, тренера кинеског кошаркаског клуба шангај
поводом дана шаха, председник вучић дружио 
се са младим шахистима из свих крајева србије

ЗеМУн

посета фабрици 
„телеоптик 

жироскопи”, која 
производи 

најсофистицираније 
системе 

наоружања, оптичких 
и оптоелектронских 

справа

љиГ

са мештанима засеока петрићи, у селу доњи Бањани, где је асфалтиран пут

алексинац

обилазак реконструисаног породилишта опште болнице

сМедерево

У погону топле 
ваљаонице 

железаре „хБис 
Груп србија”

пријем за ватерполисте, који су освојили, четврти пут заредом, титулу европског првака

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
БеоГрад


