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ОТВОРЕНО ПИСМО

АЛПБАХ

Поштовани грађани Косова и Метохије,

Пустите Србе и Албанце
да сами реше проблем

П

редседник Србије Александар Вучић апеловао је, на Европском
форуму у аустријском Алпбаху, на међународну заједницу да
допусти Србима и Албанцима да покушају сами да реше проблем
Косова и Метохије, јер ако се дође до решења то би било од суштинског
значаја за цео Балкан, нешто о чему нисмо могли да сањамо дуго време.
Председник Вучић је, говорећи на дебати „Нове перспективе проширења ЕУ“, у оквиру „Политичких разговора“, рекао да се види све више
да неки, као Лондон, наводно брину више од нас и више су заинтересовани за нашу будућност наводно од нас.
„Разумемо да имате сопствени интерес, али
које су границе Србије или Косова? Ми Косово сматрамо, према Уставу и Резолуцији УН
1244, као део Србије, а они се сматрају независном државом. Где су границе? Ко ће да нам
помогне? Пола света, укључујући и Аустрију,
каже Косово је независна држава, а друга половина, укључујући пет чланица ЕУ, Кина, Русија,
Аргентина, Мексико, пола исламског света признаје само Србију. Како да решимо проблем?“,
упитао је он додајући да сви из Лондона или
Беча поручују да не треба мењати границе, јер
су их успоставили како су желели.
Срби, како је додао, неће прихватити такав
став, јер ће рећи да имају своје границе, а
Албанци се с тим неће сложити и због тога покушавамо да урадимо нешто што је од значаја
за наше грађане.
„Чиним најбоље да помогнем Србима да
имају будућност, али мислим да радимо и
нешто важно за Албанце. Ради се о Србима и Албанцима, морамо да живимо заједно у будућности. То су највеће нације на Западном Балкану,
и остаће тако и наредних сто година. Ко ће да реши тај проблем, ако ми
не будемо у могућности?“, нагласио је Вучић.
Указао је да је изложен снажним политичким нападима у својој
земљи, укључујући и представнике цркве, који га оптужују да је највећи
издајник, јер жели да наводно да свету земљу Албанцима, а истовремено на западу га називају лидером великосрпске идеје.
„Ја сам обичан човек који покушава да утиче на начин да можемо да
нађемо пут да одржимо мир и стабилност у региону. Сада, када смо
коначно почели да причамо о суштинским питањима, сви они кажу „шта
то радите“. Шта вас брига, ми радимо за будућност наших грађана.
Чинимо то за нас. Не утичемо ни на кога другог у региону“, поручио је
Вучић, подсећајући да је хиљаду пута рекао да Србија поштује и да ће
поштовати територијални интегритет БиХ.
Пренео је да је питао канцелара Себастијана Курца и европског комесара Јоханеса Хана да подрже не само наш регион, већ и дијалог Београда и Приштине.
„Да ли мислите да се Тачи обрадовао што седи поред мене? Да ли
ме воли - не, и ја га не волим уопште. Али морамо да разговарамо и
покушамо да решавамо проблем који постоји 200 година. Ако будемо у
могућности да пронађемо решење, то ће бити могуће само ако добијемо
подршку ЕУ. Без тога нећемо никада бити у могућности“, казао је председник.
Указао је и да увек тражи решење које би могло изазвати најмање негативних последица, и да се нада да ће обе стране бити довољно храбре
да донесу свету праве поруке.
„То би било нешто суштински за Балкан нешто о чему нисмо могли да
сањамо дуго времена. Људи који су били раније на власти увек су радили на склањању у страну проблеме, само да преживе политички још коју
годину“, нагласио је председник Србије.

Драги Срби,
Четвртог августа истиче рок који је Европска унија дала привременим институцијама самоуправе у Приштини да, на основу Бриселског споразума, заврше усвајање Статута Заједнице српских општина.
Дан пред истек најновијег рока за обавезе Приштине у формирању ЗСО и на 1930. дан од када је Приштина потписом преузела
ту обавезу, обистињују се и потврђују сва упозорења и сумње које сам исказивао сво време. Приштина ни овог пута прстом неће
мрднути како би формирала Заједницу српских општина.
Драги Срби, молим вас да у вези са овим не предузимате ништа што би појединци међу Албанцима, или делу међународне заједнице, искористили као изговор за предузимање било каквих акција против вас.
И баш због тога, у овим данима у нашој јужној покрајини, али и мањем делу међународне заједнице, гласно се чује реч и јасно
види деловање оних који, уместо да извршавају преузете обавезе према Србији и Србима, овај период користе да у српски народ
на Косову и Метохији, свакодневним претњама и организованим ширењем гласина, унесу немир и страх, прижељкујући панику, са
циљем изазивања неповерења у државне институције Србије, стварања поделе међу политичким представницима Срба на КиМ и
укупног слабљења наше позиције у осетљивој фази преговора.
Драги суграђани, управо из ових разлога, нама је мир највећи интерес. Изазови који су пред нама захтевају од нас да будемо
изнад раздора, манипулација и циљане кампање дезинформација. Зато вас молим и позивам да не наседате на било какве провокације, да на све евентуалне изазове реагујете мирно, цивилизовано и достојанствено, а ми ћемо бити предани томе да вам
политичким методама обезбедимо сигурност и будућност на тим просторима.
Србија је данас спремна да изврши своју обавезу према вама и заштити ваше животе и мир, ако то буде неопходно. Док сам на
њеном челу, Србија неће дозволити организовано насиље над Србима и њиховим светињама, као ни њихов прогон. Нове „Олује“
на Косову и Метохији неће бити. Мир за Србију и српски народ јесте највиша вредност, коју, поред свега другог, настојимо да заштитимо и кроз тешке разговоре које водимо са политичким представницима Албанаца и међународне заједнице.
Осим нас, који смо томе искрено посвећени, очување мира у нашој јужној покрајини јесте и примарни задатак мисије КФОР и
НАТО, од којих посебно очекујем и захтевам да мир заштите тако што ће спречити сваки евентуални покушај, било чији и под било
каквим изговором, да заузму и од вас отму Хидроелектрану „Газиводе“, трафостаницу „Валач“ или било који други кључни објекат
инфраструктуре од кога зависи ваш опстанак.
Због ваше и будућности целе Србије наставићемо да се на искључиво миран начин залажемо за компромисно и свеобухватно решавање односа на Косову и Метохији, и нећемо стати све док за наш народ не обезбедимо у сваком погледу више него што имамо данас.
Вама и вашим породицама од срца желим све најбоље.
Александар Вучић,
председник Републике Србије

Градоначелници
десет општина са
српском већином на
КиМ писали
председнику
Александру Вучићу

Г

Председниче, изборите се за мир!

радоначелници десет општина са српском већином на Косову и Метохији
упутили су отворено писмо подршке
председнику Србије Александру Вучићу,
тражећи да не одустане од борбе која за
њих значи живот на Косову и Метохији и
истичући да ће подржати свако решење
било оно разграничење, корекција или
нешто треће.
Поручили су председнику Вучићу да не
одустаје од борбе за праведно, компромисно и одрживо решење, а које ће значити бољу будућност не само за Србе на
Косову, већ за целокупан српски народ.
„Поштовани председниче, иако сте тога
више него свесни, подсећамо Вас да ако
сада одустанете од борбе која за нас значи живот на Косову и Метохији, то ће бити

највећи историјски пораз нашег народа у
новијој историји Србије и уједно највећа
победа наших непријатеља и њихових домаћих полтрона. Овим писмом желимо да
Вам поручимо, да смо свесни бремена које
носите и да неретко из немогуће ситуације
покушавате да извучете највише, зато Вас
уверавамо да ћемо свако решење до којег
дођете, а које би значило више права за
Србе, безбедније окружење за грађане и
очување наших светиња и које би омогућило бољи економски положај нашег народа,
ми сви подржати, па било то разграничење,
корекција или нешто треће“, истакли су они.
У писму су навели да Вучић треба да
настави преговоре и да подстрек треба
да му пружи и ликовање Приштине, али
и миљеника и полтрона страних амбаса-

да, међу којима су Вук Јеремић, Драган
Ђилас, Рада Трајковић, Сава Јањић...
Како су навели, од председника очекују
и да дође на Косово, а да ће Срби на КиМ
остати верни својој држави, без обзира на
сва искушења.
„Изборите се, председниче, да се после
много година целокупан српски народ не
осећа пониженим, како би напокон почели
да славимо мир и будућност, а не поразе“, написали су градоначелници Северне
Митровице Горан Ракић, Зубиног Потока
Стеван Вуловић, Звечана Вучина Јанковић,
Лепосавића Зоран Тодић, Грачанице Срђан
Поповић, Штрпца Братислав Николић, Ранилуга Владица Аритоновић, Новог Брда
Светислав Ивановић, Клокота Божидар
Дејановић и Партеша Драган Петковић.
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БЕОГРАД

Председник Србије Александар Вучић са министром одбране Александром
Вулином и амбасадором Руске Федерације Александром Чепурином

Први пут на небу изнад Србије: Два нова авиона типа „МИГ 29“

СРБИЈА ЈЕ ВОЈНО МНОГО СНАЖНИЈА НЕГО ПРЕ ПЕТ ГОДИНА
Председник Александар
Вучић предложио је да
нови „МИГ“-ови добију
имена по јунацима из
периода НАТО агресије Величковић, Ђурић,
Радосављевић,
Павловић...

П

редседник Србије Александар Вучић присуствовао je пријему два авиона
типа „МИГ 29“ на Батајничком
аеродрому и предложио да те
летилице и још шест које су тренутно у ремонту, добију назив по
именима јунака из периода НАТО
агресије.
„Мој је предлог, а надам се да
ће Војска Србије то прихватити,
да ови авиони добију назив по
именима јунака из периода НАТО
агресије, а то су Величковић, Ђурић, Радосављевић, Павловић...
Сви они дали су животе“, рекао је
Вучић, и обишао још шест „МИГ“ова на којима раде руски и српски
стручњаци, укупно осам, који ће
први пут летети на паради почетком новембра у Београду.
„Војска Србије сада ће имати
довољно мигова, а размишља се
и о набавци „пуминих“ хеликоп-

Осам нових борбених
авиона први пут летеће
на паради почетком
новембра у Београду

тера за полицију. Наставићемо да
јачамо капацитете у свим родовима, а трећа фаза која подразумева најмодерније наоружање и
радарске системе, биће готова
крајем наредне и почетком 2020.

Разматра се увођење
војне обавезе од три
или шест месеци за
мушкарце који би,
потом, имали предност
при запошљавању
у јавној служби

године. Све то добили смо много
јефтиније него што добијају друге
земље захваљујући нашим пријатељима у руском руководству“,
истакао је председник Србије.
Према његовим речима, оче-

кујемо и донацију 30 савремених
тенкова, који имају снажнији оклоп и бржи су од наших, тако да
ћемо модернизацију да наставимо, али, додао је, проблем су нам
и даље образовани, млади људи у
Војсци.
„Погледајте колико је данас Србија снажнија у односу на време
пре пет година и никоме не може
да буде лака мета. Нисмо никаква велесила, али данас и пре пет
година - то није за поређење“,
закључио је српски председник,
и рекао да се разматра увођење
војне обавезе од три или шест месеци за мушкарце, који би, потом,
имали предност при запошљавању у јавној служби.

Војнотехнички институт запослио 48 инжењера и официра
Приликом посете Војнотехничком
институту (ВТИ), председник Србије
Александар Вучић разговарао је са 48
новозапослених инжењера и официра
са Војне академије. Обећао им је да ће се
повећати плате и да ће се лакше добијати станови, што ће значити лакши живот
за њих и њихову децу, а што ће им омогућити да се посвете држави и њеном
напретку.
„Молим вас да гледате напред и да
видите шта можете да урадите за своју
земљу. Потребна нам је озбиљна и од-

говорна војска која је у стању да превентивно делује на сваког агресора, са
моћном техником и способним људима“,
рекао је председник Вучић.
Према његовим речима, ВТИ се опоравља након најтежих удараца које је
задобио 2005. и 2006. године, када је
из те установе отпуштено 600 људи.
Рекао је да ускоро очекује 30 тенкова и
друга нова оруђа за копнену војску, али
и беспилотне летелице у домаћој производњи.
Војнотехнички институт основан је

3. новембра 1948. године, као Војнотехнички институт Југословенске армије.
Његово приоритетно опредељење јесте
опремање, развој и модернизација војске са ослонцем на сопствене снаге. ВТИ
данас се бави истраживањем и развојем
у области одбрамбених технологија и
располаже са 24 савремене лабораторије. Неке од њих су од међународног
значаја, неке су јединствене на подручју
Балкана, а већина превазилази војни
значај, те се могу сматрати националним
ресурсом Републике Србије.
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ВЕСТИ

Нова фабрика запослиће 1.500 радника

ЗРЕЊАНИН

У Зрењанин стижу још
три велике компаније

У

Зрењанину је потписан споразум
за изградњу фабрике гума „Шандонг Линглонг“, којем су присуствовали
председник Србије Александар Вучић,
председник Владе АПВ Игор Мировић,
градоначелник Зрењанина Чедомир
Јањић и министар привреде Горан Кнежевић, који је са директором кинеске
компаније Вен Бангом и потписао споразум.

СА Вен БангОМ, извршниМ директорОМ компаније
„шАНДОНГ лИНГЛОНГ”

Ово је највећа инвестиција у
Зрењанину откако постоји концепт индустријских зона. Град
је за изградњу погона обезбедио је 136 хектара земљишта, а
посао у фабричким халама добиће 1.500 радника. Председник Србије Александар Вучић
рекао је да је потписан меморандум, а да се нада да ће се
током његове посете Кини реализовати и потписивање званичног уговора.
„Иако преговори са господином Вангом нису били нимало лаки, желим да му се захвалим што је веровао у Србију.

Конкуренција је била тешка, ту је била
Пољска која је кренула са преговорима
готово годину дана пре нас. Борили смо
се из дана у дан, рекао сам им да ћемо
им дати најповољније услове“, поручио
је председник Вучић, и најавио долазак нових великих инвеститора у нашу
земљу.
„Највећа грађевинска компанија у
Народној Републици Кини, долази у
Србију. Такође, обећао је Ванг, још
три кинеске компаније ће доћи у нашу
земљу. Зрењанинци, имате разлога за
славље, јер ово значи бољу будућност
за вас и вашу децу. Ово је огромна
ствар за целу Србију“, рекао је председник Вучић.

БЕОГРАД

Почела обнова Клиничког центра Србије

П

редседник Србије Александар Вучић обишао је
зграду Клиничког центра Србије у Београду и најавио почетак грађевинских радова, те
да ће Србија за три године добити нови, модеран и комплетан Клинички центар у којем
ће се лечити пацијенти из свих
крајева земље. Ова зграда, која
је 45 година била само недовр-

шена руина, постаће један од
најбоље опремљених медицинских центара у Европи.
„Ово је велики дан за Србију, дан за који сте живели,
радили, борили се. После 12
година припрема и планирања,
коначно почињу грађевински
радови“, рекао је председник
Вучић окупљеним лекарима,
додајући да радови не смеју да
касне ни дана. Захвалио се
премијерки Брнабић, министрима и Европској инвестиционој банци на јефтином новцу којим ће све ово
бити урађено. Захвалио се
и пензионерима и радницима, лекарима, свим грађанима који су поднели тежак
терет реформи без којих
овај објекат не би могао да
се ради. Истакао је да је реч
о пројекту у две фазе, вредном 110 милиона евра, а да
ће КЦС, након реконструкције, имати више од 1.200
кревета.

Милика Ашанин и Александар Вучић

Повећање пензија
од октобра
„Најкасније у наредних месец или месец и по дана укинућемо
Закон о привременом смањењу пензија“, рекао је председник
Александар Вучић приликом посете Геронтолошком центру на Бежанијској коси, и поручио пензионерима да ће већу пензију добити
већ 10. новембра. Према његовим речима, држава за то има довољно новца и неће бити потребан ребаланс буџета.
Како је истакао, сви пензионери имаће већу пензију. На пример,
они који су имали 70.000 динара имаће 78.000 динара, они са
90.000 имаће 99.000 динара, док они са око 30.000 неће имати
само 31.000 или 32.000 динара, већ ће то, са овим повећањем од
пет одсто и претходним повећањима, бити до 34.000 или 35.000
динара.
Плате за запослене у јавном сектору, како је рекао, биће повећане од децембра. Подсетио је да је пре четири године држава била
пред банкротом, да је јавни дуг био 78 одсто БДП, а да ће пре краја
године бити испод 50 одсто.
„Трећу годину за редом имамо вишак у буџету, захваљујући вама.
Ви сте знали да тешким мерама можемо доћи до резултата. Ви сте
отворили врата будућности нашој земљи. Данас је динар чврст, незапосленост је мања од 12 одсто“, рекао је председник Вучић пензионерима и уручио им кључеве доставног возила и санитета.

Председник Александар Вучић са пензионерима
у Геронтолошком центру на Бежанијској коси

Гана ће размотрити одлуку о признавању Косова
Гошћа Београда била је министарка спољних послова Гане Ширли
Ајоркор Бочвеј, која је разговарала са председником Србије Александром Вучићем о билатералним
односима две државе и отварању
амбасаде Србије у Акри. Саговорници су се сагласили да је потребно
искористити велике могућности за
сарадњу у областима пољопривреде, грађевинарства, енергетике и
фармацеутске индустрије.
Председник Вучић упознао је
Бочвеј о ставу Србије према пи-

тању Косова и Метохије, и о стању
дијалога с Приштином, и изразио
наду да ће Гана размотрити своје
признање Косова. Такође, изразио
је спремност за наставак праксе
школовања студената из Гане у
Србији и других облика сарадње
у образовању, науци и култури.
Бочвеј је поручила да ће Влада
њене земље размотрити одлуку о
признању Косова, коју је донела
претходна администрација, а што
је била главна препрека развоју
односа са Србијом.

Састанак са Ширли Ајоркор Бочвеј

КОЈЕ ДРЖАВЕ
СУ ПОВУКЛЕ
ПРИЗНАЊЕ
КОСОВА

Председник Вучић и министар Златибор Лончар са
запосленима у Клиничком центру Србије

До сада је укупно
шест држава повукло
своје одлуке о признању косовске независности, а последња
међу њима је Папуа
Нова Гвинеја, која је
то учинила у јулу ове
године. Осим Папуа
Нове Гвинеје, одлуку
о признању поништиле су и државе Суринам, Гвинеја Бисао,
Бурунди, Либерија,
Сао Томе и Принципе.
Државе које нису признале једнострано проглашену независност Косова (зелено) и које јесу (наранџасто)
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

»

Милош Вучевић,
потпредседник Главног одбора СНС
и градоначелник Новог Сада

- Разумем да то раде из немоћи и
очаја, и очајничких покушаја да се
поново домогну власти, односно
народних пара, али страшно је што
неко ко себе назива политичарем
показује да му будућност Србије и
грађана није ни мало битна

нема места за профитере и кукавице.
Како објашњавате то што СНС
на свим изборима за савете месних заједница који су одржани у
последње време у Новом Саду,
али и широм Војводине, односи
убедљиве победе?

Неће успети покушаји да се сруше
институције и завлада улица

П

„Овакви напади изазивају гнушање
и грозан осећај, јер ти људи не виде
даље од својих сујета и не знају ништа
осим да мрзе. Разумем да то раде из
немоћи и очаја, и очајничких покушаја да се поново домогну власти,
односно народних пара, али страшно
је што неко ко себе назива политичарем показује да му будућност Србије
и грађана није ни мало битна. Не мрзе
они само Вучића. Они мрзе Србију.

И сада показују своје право лице. Па
и та препланулост коју су донели са
летовања у прескупим ризортима и на
егзотичним дестинацијама, не може
да сакрије то да образи треба да им
буду црвени од стида због све штете коју су нанели и нашем народу на
Косову и Метохији. Али, немају они
ни стида, ни срама, ни емпатије према народу који су осиромашили, нити
имају политичких идеја. Они су једна
саможива, профитерско - милитантна
интересна група. Они отворено прете
председнику државе, који је и врховни командант оружаних снага, и покушавају да сруше институције и да
завлада улица. И по ко зна који пут,
због напада на нашег председника и
његову породицу, позивам државне
органе да реагују, да не буду савезници тих политичких монструма.
Шта грађани мисле о полити-

Колико сте задовољни туристичком посетом Новом Саду,
посебно током трајања „Егзит фестивала“?

- Не мрзе они само Вучића. Они мрзе
Србију. И сада показују своје право
лице. Ни та препланулост коју су
донели са летовања у прескупим
ризортима и на егзотичним
дестинацијама, не може да сакрије
то да образи треба да им буду црвени
од стида због све штете коју су нанели
и нашем народу на КиМ

»

отпредседник Главног одбора Српске напредне странке
и градоначелник Новог Сада,
Милош Вучевић, најоштрије је осудио
свакодневне нападе на председника
Србије и СНС Александра Вучића, који
долазе са свих страна, у тренутку када
покушава да нађе решење за проблем
Косова и Метохије са којим се Србија
деценијама суочава и да заштити српски народ.

На Егзиту 200.000 посетилаца

ци Српске напредне странке и
Александра Вучића, која у први
план ставља привредни препород
земље и борбу за очување суверенитета?
- То шта мисле најбоље показује око
60 одсто подршке на изборима, и та
подршка стално расте без обзира на
тешке реформе које спроводи председник Вучић, који и у проблемима
показује колика је његова снага, колико је храбар и спреман да следи своје
принципе и бори се за интересе Србије „очи у очи“ са највећим светским
лидерима. Популарност Александра
Вучића избацила је и нас у први план,
и зато моје колеге и ја морамо да
пратимо његов темпо, да радимо још
марљивије, да грађанима увек говоримо истину и да се храбро изборимо са
проблемима које је бивши режим годинама гурао под тепих, јер у СНС-у

- Нема ту неке велике филозофије.
Погледајте како су грађани живели
пре доласка СНС-а на власт, а погледајте како живе данас. Погледајте где
је Србија била пре седам година, а где
је данас. Народ је схватио да политика није профитерски посао, као што су
је таквом били направили Ђилас, Јеремић и њима слични. СНС није интересна елитистичка група, већ странка
народа, и наша обавеза је да будемо
што ближе грађанима, да слушамо
шта су им проблеми, а шта потребе,
и зато су нам једнако важне месне
заједнице као и Народна скупштина.
Када се очекује отварање Жежељевог моста и колико је то важно за Нови Сад?
- Сада је то питање дана. Очекујем
да ће већ почетком септембра мост
бити у пуној функцији, односно, да ће
бити отворен и за друмски саобраћај.
Биће то велики дан за све Новосађане
јер је питање мостова врло емотивно
за нас. Коначно ћемо, после 19 година
од НАТО агресије, скинути један тако
болан ожиљак са лица Новог Сада и
наш град ће добити нови друмско железнички мост на месту срушеног
Жежељевог моста. Он је део стратешког путног правца - Железничког
коридора 10, и туда пролази пруга

- Само у првих шест месеци ове године, у односу на исти период
лане, у Новом Саду је број туриста повећан за 9,6 одсто, од тога
страних туриста било је више за 18,1 одсто. Такође, број ноћења
повећан је за 29,3 одсто. Летњи фестивалски месеци донеће нам
још боље показатеље, јер само је током четири дана, Егзит забележио преко 200.000 посетилаца.
Како су посетиоци реаговали када су видели премијерку
Ану Брнабић и Вас на „Егзиту“?
- Знате да се на Егзит иде због добре музике и провода, па смо и
премијерка и ја зато били на тврђави. Али, не желим да кријем да
су Егзиташи који су нас препознали били одушевљени, тако да
нам је било супер.

Београд - Будимпешта. Нови Сад ће
тако имати адут више у својој понуди
дестинација за улагање капитала, и
уопште за даљи развој инвестиционих
потенцијала. Отварање Жежељевог
моста биће и наша велика победа, јер
смо успели да покренемо градилиште
које је затворила катастрофална политика бившег режима Демократске
странке, јер им је Жежељ био полигон за разне политичке и финансијске
марифетлуке. Годинама се није видео
крај изградњи моста и Новосађани су
га чак поредили са градњом Скадра
на Бојани, све док Српска напредна
странка није узела посао у своје руке.
И зато сам поносан на још један велики успех наше политике, што смо на
још једном месту премостили Дунав.
Колико су велике инвестиције,
попут „Делфаја“, допринеле
смањењу незапослености у граду
и пунијој градској каси?
- Само у последњих шест месеци, у
новосадској каси је преко 650 милиона динара више, по основу наплате
пореза на зараде. То најбоље говори
о томе колико је снажан развојни потенцијал града, и колико је повећана привредна активност. Компаније
„Лир“ и „Делфај“ покренуле су тај
инвестициони талас и учиниле да
Нови Сад постане конкурентнији, јер
мултинационалне компаније пажљиво бирају место где ће отворити нове
погоне, а посебно када отварају око
7.000 радних места. После њих је дошао „Континентал“ са својим Развојно - истраживачким центром, и многе
друге компаније из разних области
привреде.

Да ли су Новосађани заинтересовани да раде у новим фабрикама
које се отварају?
- Посла има за све оне који желе
да раде. Међу првима смо почели да
прилагођавамо систем образовања
потребама привреде и тржишта рада,
односно да у пракси примењујемо дуално образовање.
Шта је најважније од инфраструктурних пројеката урађено у граду
и околини, и шта је у плану?
- Инфраструктурно равномерно опремамо све делове града, како би квалитет живота био на истом нивоу, без
обзира на то да ли живите у центру,
или у неком приградском насељу. У
току је реализација многих великих
инвестиција, а неке су завршене, попут
зграде Хитне помоћи, најсавременијег
објекта тог типа у региону. Завршава
се изградња музичке и балетске школе са концертном двораном, а у току
је и изградња културног дистрикта у
некадашњој старој фабрици, такозваној Кинеској четврти, гради се зграда
РТВ-а, такође срушена током НАТО
агресије, Научно - технолошки парк,
у току је обнова фасада у подграђу
Петроварадинске тврђаве... У Новом
Саду гради се највећи тржни центар
у региону и ексклузивни пословно
- стамбени објекти попут Пупинове
палате, и влада велико интересовање
за улагања у области грађевинарства.
Врло је извесно да ће ускоро почети реализација пројекта вредног око
пола милијарде евра, и то на локацији
уз сам Дунав.
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ПОРУКА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА

Олуја је наставак политике
истребљења Срба!

С

ваког 4. и 5. августа Хрвати се радују обележавању годишњице „Олује“. Радују се, не својој срећи већ српској
несрећи. Као и увек. И ту нема ничег новог. Ново је једино
то да смо ми Срби, после много година, почели да показујемо
самопоштовање, да говоримо и о сопственим жртвама, не извињавајући се и не правдајући се никоме због тога. О Србима
убијеним и протераним говоримо не зато што желимо нове сукобе и ратове, већ зато што нећемо да нам се колона убијаних и
протериваних мученика било када у будућности понови.
Од Книна до Београда има нешто више од 600 километара. И
нема тужнијих километара у нашој историји од тих. Нема дуже
колоне прогнаних, истераних, обесправљених. Нема јасније намере у Европи од те, тадашње, да се Срби из Хрватске једном
заувек избришу. Да се очисти и Крајина, да се очисти и Банија, и
Лика, и Кордун, и Далматинска Загора и да се коначно реши то
фамозно „српско питање“ у Хрватској.
Исто оно чије је крваво решавање започето у Другом светском рату нескривеним геноцидом над читавим једним народом,
систематским клањем и убијањем више стотина хиљада Срба у
читавој НДХ. И оно које је окончано неких педесетак година касније егзодусом и насилним исељавањем само у „Олуји“ више од
250.000 Срба, претежно цивила, старих, жена и деце.

Непорецива истина
Све заједно, резултат ових политика, које раздвајају године,
али не и начин и намера, може се, сасвим слободно, подвести
под термин - истребљење. И нема ту ни прејаких речи, ни манипулација, најмање политике. Просто, број Срба у Хрватској
је за последњих седамдесетак година толико смањен насилно
да су изрази попут геноцида, истребљења и десетковања сасвим адекватни и у савршеном складу са голом истином. То је,
једноставно, непорециво, и нема потребе трагати за додатним
аргументима.

Величина није убијена
Зато данас, уз утврђивање тих чињеница, хоћу да се позабавим нечим другим, нечим што је за прогнане Србе и све нас изузетно важно. А реч је о заоставштини, о националном памћењу,
боље рећи памћењу, меморији једне нације. Реч је о ономе што
ниједан прогон не може да избрише, о ономе што заувек остаје
уклесано, о ономе што чини само срж нашег постојања и нашег
опстанка.
Реч је о величини и реч је о достигнућима. Реч је о Милутину
Миланковићу, Србину из Хрватске. И Николи Тесли, Србину из
Хрватске. О Јосифу Панчићу, Србину из Хрватске. И о Владану Десници, Сими Матавуљу, Григору Витезу, Јосифу Рајачићу,
патријарху Павлу, Синиши Михајловићу, Пеђи Стојаковићу, Радету Кончару, Јасни Шекарић, Милану Мачвану...
Реч је о стотинама оних који су дошавши из Хрватске у Србију
или отишавши у далеки свет учинили нешто велико, нешто што
се памти и постаје заједничко добро, свих нас. Успех не може да
се прогна, и није прогнан. Величина не може да се убије, и није

убијена. Достигнућа су већа од сваке зле намере и лоше политике.

Не ширимо мржњу
А понос због онога што јесмо и шта смо урадили, тек то нико,
никада и нигде не може да нам одузме. Додуше, пробали смо ми
тај понос себи да одузмемо. И годинама нисмо смели да поменемо шта се догодило у „Олуји“, правили смо се слепи и глуви на
злочине који су почињени, нисмо се, нигде, борили ни за жртве
ни за права прогнаних.
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БАЧКА ПАЛАНКА

ДАН
СЕЋАЊА
Више никада никаквих „Олуја” за Србе неће бити

Данас се то мења. И сваке године Србија отворено говори истину и о „Олуји“ и о судбини Срба у Хрватској. Не зато да би ширила мржњу или индуковала сукобе - уосталом, управо је Србија
та која инсистира на остваривању свих права и равноправности,
сигурности, хрватске мањине у Србији - него управо супротно,
да би будућност и мир могли да буду изграђени на најбољем могућем тлу, на истини. И на поштовању права жртава да жале и да
захтевају правду, чак и тамо где те правде, очигледно, нема, баш
као што нема ни осуђених за злочине у „Олуји“.

Никад више збег
Ми, једноставно, нећемо да се правимо луди, нити да кријемо
ни шта смо погрешили, шта изгубили, шта више немамо, али ни
шта смо све запамтили. А запамтили смо сваки од тих више од
600 километара. Најтужнијих, али и пуних поносног народа који
није желео да се одрекне свог рода и своје православне вере.
И тим путем више нико никада неће ићи у збег, али у историју
- хоће. Зато што је у оној избегличкој колони, бомбардованој и
мученој, колони прогнаних због вере и рода, сасвим сам сигуран,
негде био скривен и тај сјајни ген, ген Тесле и Миланковића, ген
граничара способних да победе у највећим биткама и да освоје
највише врхове, ген научника и проналазача, онај ген који нас
сврстава у велике народе, без обзира на то колико нас клали. А
плоднијег тла за развој тог гена од Србије данас нема.

Туга и понос
Зато, првих дана августа не треба само да тугујемо, без обзира
на то што је та туга неизбежна. Треба да будемо и поносни. Пре
свега због свега оног великог што су Срби из Хрватске донели
у Србију, и због свега великог што су тамо оставили. Тесла је и
даље у Лици. Миланковић је још у Даљу. И Срби су.
И не можете их избрисати и не можете им избрисати ни род
ни веру. После свега изреченог тешко је доћи до закључка који
износим. А то је да ће Срби и Хрвати у будућности морати да
сарађују јер само тако моћи ће да опстану.
И једни и други сувише смо мали да бисмо у наставку мржње
и сукоба могли да постојимо и опстанемо. За то је неопходно
испуњење само једног услова, а то је међусобно поштовање и
разумевање другачијег погледа на прошлост. Бољу будућност
у нашим односима, сигуран сам, разумеће и мучени и прогнани
српски народ из непрегледне колоне од више од шест стотина
километара.

Државна манифестација поводом Дана сећања одржана је у Бачкој Паланци, у присуству неколико десетина хиљада грађана

Државна
манифестација,
посвећена Дану сећања на све
страдале и прогнане Србе, поводом 23. годишњице акције
хрватске војске „Олуја“, у којој
је убијено више од 2.000, а
прогнано 250.000 Срба, одржана је 4. августа у Бачкој Паланци.
Председник Србије Александар Вучић захвалио се свим
људима који су дошли у Бачку
Паланку, истакавши да су се ту
окупили сви српски политички
представници из Републике
Српске, БиХ, Црне Горе, Хрватске, и истакао да Србија више
неће бити само уточиште, већ
и заштита, да ће стајати уз свој
народ и да неће дозволити да
буде прогањан и убијан.
„Сви су овде вечерас и чини
ми се да вечерас сви Крајишници, где год да живе, од Бусија до Канаде, до Футога до
Аустрије, знају да нису сами,
и да су сви Срби са њима, да
неће бити сами јер Србија
можда може без Крајине, али
без Крајишника не може“, навео је председник.

Истакао је да се обележава најстрашнији дан у новијој
историји, голгота читавог народа на чија леђа је натоварен
крст порекла и вере, народа
који је шибан мржњом, а циљ
окупљања, према његовим
речима, јесте сведочење да
је сваки злочин вечан и да не
може да се заборави.
„Можете ли да замислите
оне који ће да славе Јеленине
сузе (Јелена Кнежевић, једна
од прогнаних у акцији „Олуја“)
и њену бол. Ако им је да славе, нека славе, а ми можемо
са много поноса да гледамо у
будућност, не само због Тесле
и Милутина Миланковића, већ

и због Крајишника
који су овде код нас
и који су будућност
Србије и света“, навео је председник
Вучић, и указао на
поклапање датума:
„Нацисти су 4. августа 1944. године
провалили у сигурно
скровиште јеврејске девојчице Ане
Франк и одвели је у логор, да
умре. Они који су, на исти тај
дан, 4. августа 1995. године
провалили у Крајину, убили
више од 2.000 људи и 250.000
прогнали, само су поновили
исту ствар. Исти злочин против некога ко је различит, има
другчије име, порекло и неког
свог Бога“.
Председник Вучић истакао
је да се Србија данас мења.
„Србија дуго није схватала
да трагедије не почињу када се
не разумеју речи, него када се
не разуме ћутња. И ту ћутњу,
тешку ћутњу свог народа,
својих Крајишника, нисмо разумели, превише дуго, готово

пуних 18 година. Србија је данас проговoрила. Више никада
никаквих „Олуја“ за Србе, зато
што су Срби, неће бити. Срби
немају чега да се стиде. Сувише
је, драги Крајишници, великих
Срба, а поготово великих Срба
из Хрватске, оних због чијих
проналазака данас своју срамоту не славе у мраку, и без микрофона, да би се ми стидели“,
рекао је председник Вучић.
Дану сећања присуствовали су и премијерка Србије Ана
Брнабић, министри у Влади
Србије, народни посланици,
представници Војске и СПЦ,
председник и премијер Републике Српске Милорад Додик
и Жељка Цвијановић, члан
Председништва БиХ Младен
Иванић, представници опозиције у РС... Парастос жртвама
служио је патријарх српски
Иринеј, а председник Републике Српске Милорад Додик
захвалио се председнику Србије Александру Вучићу што је
својим ауторитетом покренуо,
пре пет година, обележавања
страдања српског народа.
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Позив да припадници
националних мањина
изађу на изборе

Привредни раст четири одсто у 2018.
Народна банка Србије ревидирала је пројекцију
привредног раста са 3,5 одсто на четири одсто,
због бржег раста у грађевинарству и пољопривреди. „Ниска инфлација постала је нормалност у Србији, у просеку од два одсто, то јест,
на нивоу инфлације у европским земљама“,
рекла је гувернер Јоргованка Табаковић, и ис-

ЗДРАВЉЕ

такла да је инфлација 2012. године била 12,9
одсто. Такође, учешће инвестиција у БДП-у ове
године прећи ће 22 одсто, а нето прилив директних страних инвестиција биће 2,6 милијарди евра. Нето девизне резерве на крају јула
износиле су 9,5 милијарди евра, што је њихов
највиши ниво од 2000. године.

ФИНАНСИЈЕ

За обнову четири клиничка
центра скоро 400 милиона €
За реконструкцију
четири клиничка
центра - Клиничког
центра Србије, КЦ
Ниш, КЦ Војводина
и КЦ Крагујевац, Европска инвестициона
банка одобрила је
кредит од 200 милиона евра, а Влада
Србије је издвојила још 165,8

милиона евра. Радови
на изградњи нове
зграде и реконструкцији постојеће у Клиничком центру Србије
почињу од септембра,
а ускоро би требало
да почне и реконструкција КЦ Војводине и КЦ Крагујевац,
док је КЦ Ниш већ завршен.

пању која ће показати људима које су
последице када се
не издају фискални
рачуни. Свака уплата пореза значи
више болница,
школа, ауто-путева.
Они који не издају
фискалне рачуне
штете својој и нашој деци“,
истакао је министар Синиша Мали.

У првих седам
месеци ове године имали смо суфицит од 49,1
милијарди динара и наплаћено је 839 милијарди
динара јавних прихода, док је у истом
периоду прошле
године наплаћена 791 милијарда динара. „Желимо
да покренемо велику кам-

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Сарадња српске и турске
криминалистичке полиције

Србија доприноси
европској безбедности

сигурност грађана.
„Два министарства
труде се да својим
деловањем у борби
против организованог криминала
и борби против
тероризма осигурају максималну
безбедност. Такође,
у мигрантској кризи
имамо сталну и добру сарадњу са Турском“, рекао је
Стефановић.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Министар Зоран Ђорђевић састао се у Прагу са министарком рада и социјалне
политике Чешке Јаном Малацовом, како би разговарали о
социјалној заштити и заштити
радног права наших грађана

и писама. „Важно је да припадници
националних мањина искористе своја
уставна и законска права, те да изађу
на изборе и изаберу најбоље чланове
који ће, у складу са законима, радити
на побољшању образовања и очувању
и неговању културе, традиције, језика и
писма својих сународника“, истакла је
Гојковић.

За бољу наплату пореза

ПОЛИЦИЈА

Министар Небојша Стефановић
разговарао је у
Анкари са турским
колегом Сулејманом
Сојлуом и истакао
да је у интересу
Србије да гради што
чвршће односе са
Турском, а да две
полиције заједничким
деловањем у борби против
највећих безбедносних изазова осигурају максималну

Председница Народне скупштине
Маја Гојковић, поводом расписивања
избора за Националне савете националних мањина за 4. новембар, каже да су
саветима поверена јавна овлашћења да
учествују у одлучивању или да самостално одлучују о појединим питањима
из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика

Од земље кандидата очекује се постепено усклађивање са заједничком спољном и безбедносном политиком ЕУ. „Србија је једна од
држава које у нашем региону
највише доприносе европској
безбедности. То смо доказали приликом председавања
ОЕБС-у током мигрантске
кризе, у борби против тероризма... Као држава која није
чланица ниједног војнополитичког савеза, имамо обавезу

и право
да водимо
рачуна о
сопственој
безбедности и националним
интересима. Спољна политика Србије је у координацији
са дефинисаном политиком
националне безбедности, а
оквир је процес европских
интеграција, који је наш
спољнополитички приоритет“, каже министарка Јоксимовић.

Заштита наших радника у Чешкој
који раде у Чешкој. Ђорђевић се
осврнуо на податак о повећаном
обиму издавања радних дозвола
у обе земље, као и на одлуку
Владе Чешке да повећа квоте
за тражиоце радних дозвола из
Србије. „Србија води бригу о

својим грађанима који бораве и
раде у другим земљама и ово је
још један корак у низу који предузимамо у циљу обезбеђивања
максималне заштите за наше држављане“, истакао је министар
Ђорђевић.

ПОЉОПРИВРЕДА

ПРАВДА

Рекордан род
ратарских култура
Министар
пољопривреде Бранислав Недимовић
рекао је да ће род
кукуруза ове године
бити рекордан, између седам и осам
тона по хектару, а
можда и више, иако
је у Србији посејано 900.000
хектара кукуруза, што је за
20 одсто мање него претходних година. „Уверен сам

да ће и раст осталих
култура бити добар, јер је пшеница
кренула да расте на
берзама, а слична
ситуација је са сојом
и сунцокретом. Нама
највећи део производње отпада на
ратарство, пшеницу, кукуруз,
соју, репу, а ту ствари стоје
перфектно“, истакао је Недимовић.

„еАукција“ за продају ствари
које су запленили извршитељи
Министарство
правде планира да
уведе „еАукцију“ у
поступак принудне
продаје непокретности које су заплeнили
извршитељи, кроз
предстојеће измене
и допуне Закона о
извршењу и обезбеђењу. „Путем електронске аукције осигурао би се
транспарентан поступак
принудне продаје непокретности и доступност

информација“,
рекла је министарка правде Нела
Кубуровић. „еАукцијом“ осигурава
се траспарентнији и
правичнији поступак
продаје непокретности и избегава
могућност договарања међу учесницима лицитације, чиме се постижу већи
износи приликом продаје
имовине и штите интереси
поверилаца.

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Ванредна процена
безбедности мостова
У току је ванредна процена безбедности четири
најфреквентнија
моста у Србији, старог и новог моста
код Бешке, Газеле
и Панчевачког
моста у Београду.
„Наши мостови јесу
безбедни, железнички и
путни, на ауто - путевима,
магистралним, регионалним и локалним путевима“, каже министарка Зора-

на Михајловић која
је, због недавне
несреће у Италији
када се срушио
мост, затражила
ванредну контролу
безбедности мостова. „После ћемо
урадити планове за
даље. За проверу
свих мостова потребно нам
је неколико месеци, а сви
извештаји биће јавни“, нагласила је министарка Михајловић.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Ако решења буде, оно ће
поправити положај Срба
„Решење косовског проблема
биће искључиво
такво да поправља
садашњи положај
Срба“, рекао је директор Канцеларије
за КиМ Марко Ђурић. Према његовим
речима, ако решења
косовског проблема буде,
Србија и Срби имаће више
територија, новца и права.
„Нећемо бити спремни да

прихватимо решење
које не би омогућило да Србима на
КиМ буде боље него
данас у области
здравства, школства,
економског развоја,
политичких права,
али и свих других области живота
од којих зависи будућност
српског народа северно и
јужно од Ибра“, рекао је
Ђурић.

СНС
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5. Ниш

1 Уб

акција уређења

Обнова
аутобуске
станице

Унија младих ГО СНС
Ниш организовала је шаљиви перформанс „Вуков потпис мења све“ и позвала
Нишлије да својим потписом подрже да Вук Јеремић
добије још донација од катарске амбасаде, улицу у
Њујорку поред свог стана,
легализацију прања новца
преко консултантских фир-

Италијански произвођач обуће
„Verdi fashion international“ отворио је погон у Паљувима, у којем
је запослено 70 радника, а предвиђено је да до краја године посао добије 200 људи. Асфалтиране су нове деонице у Милорцима
и Мургашу. Додељене су новчане
награде
најуспешнијим ученицима и наставницима. После 50
година, аутобуска
станица
добија
нов изглед. Под
покровитељством
Општине и у организацији Установе за културу и
спорт, одржане су
Убске вечери.

6. Крупањ

Две нове фабрике
У погону некадашње фабрике текстила „Крупањка“, у којем од 2015. ради „Џинси“ , почела су
са радом још два предузећа „Стим импорт“ и „Агротехникс“ . У току је реконструкција пута Крупањ
- Шљивова и Бела Црква - Белотић.

2. Житорађа

Прикључци за воду
и асфалтирање

4. Беочин

За бољу безбедност
саобраћаја

7. Голубац

Мост, пут и вртић
У оквиру Сајма Дунава, пуштен је у саобраћај
мост на реци Пек у МЗ Шувајић, пут Кривача - Раденка и вртић „Ласта“ у Голупцу. Средства су обезбеђена из донација наше земљакиње која ради у
Шведској, Фонда за дијаспору, Осигурања „Дунав“
и „ПиМ“ Београд. Објекте је свечано отворио председник Општине Небојша Мијовић.

Председник Општине Иван Станојевић
у обиласку радова на асфалтирању улица

завршена припрема за асфалтирање улица у тим МЗ. Завршена је санација асфалтних
путева. Одржане су ликовна
колонија „Корени“ и Бостанијада.

3. Куршумлија

Нови инвеститор
Поводом обележавања 850 година од изградње првих задужбина
Стефана Немање, патријарх Иринеј и министар Владан Вукосављевић
обишли су манастире Светог Николе и Пресвете Богородице, где су
разговарали са председником Општине Радољубом Видићем и директором „Планинке“ Радованом Раичевићем о обнови ових светиња.
Председник Видић потписао је Уговор о примопредаји зграде бивше
модне конфекције „7. јули“ са директором израелске компаније „Wood
Feel“, која производи намештај за светско тржиште.

Дружење жена

ми... Општински одбори
СНС Медијана, Палилула,
Пантелеј, Црвени крст и
Нишка бања организовали
су акције чишћења јавних
површина. Унија младих ГО
организовала је едукативне
радионице на тему информационих технологија и
вештина потребних за конкурисање за посао.

Дарко Глишић у разговору са грађанима Уба

Асфалтиране су улице у
Вољчинцу и Бадњевцу. Постављени су бочни прикључци за
водоснабдевање у МЗ Јасеница, Држановац, Лукомир, Речица, Извор и Подина, чиме је

9. Алибунар
Поводом традиционалног „Дана вишње“,
отворене су нове
просторије Удружења
жена „Јаношичанка“.
У организацији Уније
жена МО Нови Козјак,
уприличено је дружење поводом сеоске
славе.
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Митар Милинковић на штанду СНС

Активисти ОО СНС, на челу
са Митром Милинковићем,
разговарали су са грађанима и
делили страначки материјал.
Активисти МО Беочин уредили су игралиште фудбалског
клуба и простор у Карађорђевој улици, између насеља Колонија и Шљивик. Проширен
је паркинг испред ОШ „Јован
Грчић - Миленко“ у Беочину.
Обележен је Дан МЗ Грабово
и Дан МЗ Черевић. Активисти МО Беочин очистили су

парк у насељу Новоградња.
Функционери, радници и руководство Општинске управе, Центра за културу, спорт
и туризам, ЈКП „Беочин“ и
ЈП „Топлана“ сакупљали су
тешко разградив отпадни материјал са јавних површина.
На иницијативу председника
Милинковића, завршава се реконструкција раскрснице пута
према насељу Дунав, која је
била најкритичније место по
питању саобраћајних удеса.

38 65
14

49 45
5
42 103
2
77
3 73 75 23
83
47
58
15
50
24
87
27

Небојша Мијовић на отварању новог моста

8. Инђија

Стипендије
за студенте
Локална самоуправа, на челу са
Владимиром Гаком, уручила је уговоре о стипендирању 86 студената
у месечном износу од 12.000 динара, што спада у ред највиших стипендија у Србији.
Владимир Гак са најбољим студентима
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10. Мали Иђош

Обнова улица
и атарских путева
За асфалтирање атарских путева у Малом Иђошу и Ловћенцу издвојено је шест милиона динара,
заједно са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, а средства од Управе за капитална улагања биће утрошена за уређење
Улице башта у Малом Иђошу и
Вука Караџића у Ловћенцу. Организован је пети Меморијални турнир у малом фудбалу. Председник
Општине Марко Лазић потписао је
у Министарству привреде уговор
за израду пројектне документације за секундарну канализациону
мрежу. Завршавају се радови на
згради Дома здравља.

11. Ковин

Изградња ветропарка
Председница Општине Сања
Петровић обишла је радове на
изградњи ветропарка „Чибук 1“ у
Мраморку. Председник Покрајинске владе Игор Мировић посетио
је Специјалну болницу за неуропсихијатрију у Ковину, у којој
је реконструисан један павиљон,

БРИГА О ГРАЂАНИМА

а следи обнова још два. Богат
тродневни програм обележио је
ковинску славу. У току је реконструкција крова Дома културе у
Мраморку, изградња паркинга у
Улици ЈНА у Ковину, постављање
видео надзора, изградња биоскопа у Дубовцу, капеле и паркинга
у Гају, обнова Задружног дома у
Делиблату.

14. Брус

Донација за породицу
са петоро деце
Повереник ОО СНС Брус Милутин Јеличић, заједно са сарадницима, донирао је из личних
средстава новчану помоћ породици са петоро деце са Златара.
У МЗ Батоте реновирани су путеви у пет заселака, а санирани
су путеви и у МЗ Крива Река. У
центру Бруса реконструисан је
тротоар, а следи изградња још
једног игралишта, у сарадњи са
„Нивеа“ тимом. Реновирана је
црква Преображења Господњег.
Народна библиотека биће богатија за око 400 наслова. Завршава се адаптација нових страначких просторија.

19. Нови Сад

Радови у граду и приградским насељима

Зоран Тасић са најуспешнијим матурантима

16. Опово

Ускоро соларна
аутобуска стајалишта
Општина улази у финалну фазу
асфалтирања улица у Сефкерину. Потписан је и уговор за постављање соларних аутобуских
стајалишта са лед расветом у сва
четири места. Одржан је футсал
турнир „Марија Магдалина“ у Сефкерину. У Новом Саду потписан
је уговор за нову фазу изградње
пута Опово - Дебељача. За шест
носилаца Вукове дипломе и три
матуранта који су најбоље урадили завршни испит, као и њихове
разредне старешине и директор-

ку школе, приређен је пријем у
кабинету председника Општине.
Постављене су спомен плоче палим добровољцима у Балканским
ратовима, Првом светском рату
и НОР-у. Након поплочавања
кишног канала, дела тротоара и
ивичњака између Дома здравља
и МЗ Опово, радници ЈП „Младост“ уклонили су грађевински
отпад и пустили саобраћај у том
делу улице. Саниране су ударне
рупе на деоници Опово - Јапански цвет.

17. Рума

Сарадња са немачкИм
Берзенбриком
Председник Општине Слађан Манчић и в.д. директора ВП „Галовица“ Милена Чанковић обишли су радове на уређењу канала Савица у
Кленку. Делегација града Берзенбрика посетила је Руму, а председник Манчић организовао је пријем за госте из Немачке. Том приликом, прецизирани су завршни кораци пројекта постављања соларних
панела на школи у Малим Радинцима.

Награђени најбољи ђаци

12. Велика Плана

Нови вртић

У оквиру мера популационе
политике, до краја године биће
изграђен нови вртић у Великој
Плани. Општина је доделила
новчане награде најбољим ученицима основних и средњих
школа. У Лозовику су одржане коњичке касачке трке, као

13. Бач

Обнова пута Чарда - Плавна
Започета је реконструкција
пута Чарда - Плавна, а средства
су обезбеђена пројектом Управе
за капитална улагања АПВ. Подигнуто је спомен обележје борцима
и цивилима настрадалим у ратовима од 1990. до 1999. године.
ОО СНС Бач организовао је радну акцију у којој су чланови свих
месних одбора уредили простор
око школе, вртића и амбуланте у
Селенчи и Бођанима. Председник
Општине Борислав Антонић организовао је пријем за вуковце из
свих школа и поделио им пригодне поклоне. Министар Вања Удо-

и турнири у малом фудбалу у
Другој МЗ у Великој Плани и МЗ
Крњево. У Радовањском лугу
обележена је 201. годишњица
од убиства Карађорђа Петровића. МЗ Велико Орашје прославила је крсну славу Огњену
Марију.

15. Сурдулица

Помоћ породицама
Одржан је хуманитарни турнир у малом
фудбалу, а прикупљена средства уручена
су шесточланој породици Слађана Реџеповића и деветочланој
породици
Марјана
Мемедовића. Чланови Уније младих ОО
СНС разговарали су
са грађанима и делили
„СНС Информатор“.

вичић обишао је ФК „Славија“ у
Бођанима и играчима уручио лопте и опрему. Унија младих организовала је први омладински турнир
у куглању. Општину је посетила
делегација руско - српског пријатељства, на челу са Александром
Конаникином. Представници Савета за економско правна питања
обишли су привреднике и разговарали о начинима за побољшање
привредног амбијента.

18. Мали Зворник

Хуманитарни турнир у малом фудбалу

Разговор са грађанима
Активисти СНС делили су суграђанима „СНС Информатор“ и
промотивни материјал, а догађају

Настављамо праксу поделе „СНС Информатора“, уз разговор са суграђанима широм Новог
Сада. Активисти МО Футог, Житни трг 2, Сремска
Каменица и 7. јул покосили су траву око дечијег
игралишта, док су активисти МО Ветерник 3 покосили траву око ОШ „Марија Трандафил“. Активисти МО Житни трг 1 обележили су рођење
Николе Тесле и поделили књиге и два Теслина
портрета, које је осликао академски уметник из
МО. Активисти МО Будисава уредили су простор око вртића. МЗ Бистрица организовала је
оригами радионицу, а МЗ Гаврило Принцип
школу манекенства и Фестивал нових енергија.
Градоначелник Милош Вучевић обишао је
радове на изградњи канализације у Руменки
и реконструисане улице Петефи Шандора и
Цара Лазара, као и радове на одржавању путева у Ковиљу и Будисаву, где је изграђено
7.800 метара канализације. У градској кући
разговарао је са амбасадором Украјине
Олександром Александровићем и шефом
Делегације ЕУ у Србији Семом Фабрицијем.
Вучевић је представио потенцијале Новог
Сада на промоцији инвестиционих прилика у региону Дунав - Сава, у оквиру Међународног Дунавског фестивала - Улм.
су присуствовали председник и
потпредседник ОО Зоран Јевтић
и Радован Тадић. Чланице Уније
жена посетиле су Културно лето
у Крупњу, а подржале су и радионице у оквиру пројекта „Новим
стазама лековитог биља“, који, уз
подршку Општине, реализује Удружење жена „Незаборав“.

20. Лајковац

Уређење шеталишне зоне
Почело је уређење шеталишне
зоне у центру Лајковца, заменом
дотрајалих гранитних плоча, а
биће замењена и расвета, украсни стубићи и клупе. Почело је
крпљење ударних рупа на магистралном путу М4, од Лајковца ка
Ваљеву, а предвиђено је и уређење
пута до Милановића рампе. Потписан је уговор о поверавању
превоза путника саобраћајним
предузећима „Ластра“ и „Ласта“.
Активисти ОО одржавали су сваког викенда промотивне штандове, делили „СНС Информатор“
и разговарали са грађанима. Поводом градске славе, Општина је
организовала низ манифестација.

21. Чачак

Хуманитарни турнир
Активисти ГО СНС Чачак разговарали су са грађанима на шеталишту и делили „СНС Информатор“. Уз подршку Савета за спорт
и Савета за бригу о деци, одржан
је хуманитарни турнир за децу без
родитеља, у шутирању тројки, на
којем су учествовале многе јавне
личности из Чачка, заједно са градоначелником Милуном Тодоро-

Милош Вучевић са грађанима Новог Сада

вићем, председником СГ Игором
Трифуновићем, послаником Марком Парезановићем...

22. Ћићевац

Састанак за младе пољопривреднике
ОО СНС Ћићевац, због великог интересовања младих за
пољопривреду, организовао је
састанак са председником Задружног савеза Србије Николом
Михајловићем и председником
Нишавског и Топличког задружног савеза Милетом Давидовићем.

23. Црна Трава

Посета народних посланика
Народни посланици Драгомир Ј.
Карић и проф. др Љубиша Стојмировић посетили су Црну Траву и са
општинским руководством разговарали о пројектима за добробит
грађана.

25. Кикинда

Подела књига грађанима
У акцији коју су спровели Савет
за науку и технологију и Савет за
културу ОО СНС прикупљено је
око 800 књига које су суграђанима подељене на градском тргу.
У организацији МЗ и МО Руско
Село, и Уније жена ОО СНС Кикинда, започето је уређење простора на „Одаји“, где ће нићи нова
зелена оаза. Почела је прва фаза
изградње нове градске пијаце,
затвореног дела, робног дела и
тржнице. У оквиру акције Беби
клуба, уручено је 85 пакета родитељима малишана рођених током
марта, априла и маја ове године.
Из градског буџета издвојена су
средства за изградњу нове пијаце,
реконструкцију крова фудбалског
стадиона и помоћних спортских
објеката у Башаиду.

24. Трговиште

Покренут погон „Симпа”
Поново је пуштен у рад погон
„Симпа“ за израду дечијих креветића и запослено
је 42 радника, а
планира се запослење још 20
радника. Погон
је обишао државни секретар Драган Стевановић.

26. Лапово

Летовање деце
Црвени крст организује бесплатно летовање за 25 малишана
из социјално угрожених породица
који никада нису ишли на море, а
Општина обезбеђује деци основне
потрепштине за путовање. Активисти СНС разговарали су са грађанима и делили „СНС Информатор“.

27. Бујановац

Хуманитарна акција
Oдржaли смо сaстaнак ОО СНС
Бујановац и МО Бујановац, и организовали дружење чланова код
манастира Прохор Пчињски. Чланице Уније жена учествовале су у
хуманитарној акцији.

28. Косјерић

Састанак са малинарима
Министар Бранислав Недимовић и представници Министарства
трговине, туризма и телекомуникација одржали су у Косјерићу састанак са представницима удружења
малинара и локалних самоуправа
Златиборског и Моравичког округа.
Тема састанка била је актуелна ситуација са откупом и ценом малине.

29. Љиг

Драган Стевановић у обиласку
фабричког погона

Летовање за најбоље ђаке
Председник Општине Драган
Лазаревић обишао је завршетак
радова на асфалтирању коловоза, тротоара и паркинга код Дома
здравља у Љигу. Председник
Лазаревић угостио је вуковце и
најавио бесплатно десетодневно
летовање на поклон од локалне
самоуправе.
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СНС ПАНОРАМА

БРИГА О ГРАЂАНИМА
40. Суботица

30. Краљево

Посета министра
Стефановића

Годину дана рада Владе Србије

Опрема за првакињу
у гимнастици

Небојша Стефановић са руководством града

Министар Небојша Стефановић посетио је Краљево и захвалио се
градоначелнику на помоћи при организацији војно-полицијске вежбе „Заједнички удар“. Министар се најпре састао са градоначелником др Предрагом Терзићем, а потом је обишао Полицијску управу
Краљево и разговарао о могућностима за унапређење рада полиције.

31. Мало Црниће

Сабор пчелара
Општинско руководство било
је присутно на првом Сабору
пчелара, као генерални покровитељ, у циљу побољшања финансијске ситуације породица
којима је бављење пчеларством
додатни извор прихода, а кроз
субвенционисање бављења овом
делатношћу.

32. Кањижа

Уређење
игралишта
Чланови ОО СНС Кањижа
уредили су још једно дечије
игралиште, покосили траву,
префарбали мобилијар и монтирали клупе и канте.

33. Неготин

Награде за најбоље
ученике
У МЗ Уровица завршено је постројење за водоснабдевање. Реконструисане су Даничићева и
Милинкова улица. У току је санација влаге у Музеју Хајдук Вељка.
Председник Општине Владимир
Величковић приредио је пријем
за најбоље ученике, а Општина је
обезбедила новчане награде за
ученике генерација основних и
средњих школа и најуспешније ученике на републичким такмичењима.

34. Бољевац

Водовод за Подгорац
Више од 1.500 мештана Подгорца ускоро ће добити нову водоводну мрежу, захваљујући донаторским средствима и средствима
локалне самоуправе.

35. Пландиште

Спортски турнири
ОО СНС Пландиште и Удружење спортских риболоваца
организовали су меморијално
такмичење у знак сећања на Урбана Штиглица Банета. Чланице
Уније жена ОО представиле су
традиционалне производе на сеоској слави у Великом Гају. Чланови
МО Јерменовци и МО Милетићево
помогли су организацију турнира у малом фудбалу. Председник
Општине Јован Репац уручио је
новчане награде најбољим студентима. Покренуте су процедуре
за локалне инфраструктурне радове и санацију паркинга и пешачких стаза.

Чланови ГО
СНС Врање посетили су ГО
СНС Крушевац,
дружили се са
активистима и
обишли град.
Чланови
Савета за спорт
ГО уручили су
нову спортску
опрему првакињи
Србије
у
ритмичкој
гимнастици Луни Минић. У организацији Савета за туризам и Одбора за
музичку делатност, одржан је музички програм у просторијама ГО СНС.
Активисти ГО делили су „СНС Информатор“, заједно са Драганом Баришић, Ненадом Дејановићем и Весном Лазаревић.

39. Љубовија

Дринска регата

Истовар камиона са
хуманитарном помоћи
Активисти ОО СНС Ада организовали су истовар камиона са
хуманитарном помоћи која је намењена социјално угроженим особама, као и клупама и столицама
за ОШ „Чех Карољ“ у Ади. Помоћ
је из Немачке, а реализује се преко
удружења грађана „Дуга“. У Утринама је организовано дружење са
члановима МО Утрине.

42. Бабушница

Градимо заједно
Почели су радови на изградњи
Улице Борисава Стефановића, у
оквиру програма „Градимо заједно 2018“.

43. Горњи
Милановац

36. Кнић

Мере популационе политике
Општини Кнић је за спровођење
мера популационе политике припало 3,6 милиона динара, а уговор
о додели средстава потписала је
заменица председника Општине
Јелена Обрадовић.

41. Ада Мол

Одржана је 18. Дринска регата, а знак за почетак најдуже регате
у Европи дао је министар Зоран Ђорђевић. У оквиру манифестације,
одржани су спортски турнири у фудбалу, баскету, стоном тенису
и шаху, и позоришна представа са еколошком поруком. Грађанима
Љубовије дељен је нови „СНС Информатор“.

37. Нова Варош

Отворен пут Нова Варош - Ивањица
Пут који спаја Нову Варош и Ивањицу
свечано је отворио изасланик председника Србије, Никола Селаковић. Положени
су венци на споменик ратницима Калипољске битке, на споменик мајору Илићу
и српским ратницима Јаворског рата. Обележили смо 160 година од рођења славног
земљака војводе Петра Бојовића и 100
година од завршетка Великог рата. Из
општинског буџета одвојено је 150 милиона динара за изградњу и модернизацију
40 километара саобраћајница у сеоским
МЗ и неколико градских улица. Реконструисан је пут према Резервату Увац.

Полагање венаца на споменик српским ратницима

Радови на путевима
Радови на путевима изводе се у
МЗ Брђани, Горња Црнућа и Горњи
Бранетићи, а банкине се косе у МЗ
Брусница, Луњевица и Грабовица.
У Брђанима се чисти канал поред
пута и проширује пут. Одржан је
састанак проширеног састава ОО
СНС Горњи Милановац на којем

47. Лебане

Олакшице за
пољопривреднике
Започело је крпљење ударних рупа у граду и околним улицама.
Општина позива сва регистрована пољопривредна газдинства да се
пријаве за субвенционисане пољопривредне кредите, чију ће камату
субвенционисати локална самоуправа.

45. Ниш - Црвени крст

Решавање
комуналних проблема
Председник Градске општине Црвени крст Мирослав Милутиновић разговарао је са грађанима у вези са проблемом воде и канализације у насељу Шљака. Одржани су састанци свих МО, као и
састанак Просветног савета ОО. На састанку МО Стеван Синђелић
разговарало се о унапређењу комуналне инфраструктуре, а на састанку Савета за одрживи развој изнето је неколико иницијатива.
Активисти Уније младих офарбали су ограду моста у Миљаковцу и
уредили простор око купалишта Видриште.
је говорио потпредседник Главног
одбора СНС Миленко Јованов.

46. Ћуприја

Сарадња са Шујанг округом
Председник Општине Нинослав
Ерић и секретар КП Кине за Шујанг
округ, Биен Ђенђун, потписали су
Споразум о братимљењу Општине
Ћуприја и Шујанг округа, у циљу
развоја сарадње на политичком
нивоу, у образовању и економији.
Две делегације посетиле су производне погоне „Јурофајбера“,
где се чуло да ће у овој фабрици
до краја 2018. бити удвостручена
производња.

48. Коцељева

Обнова електромреже
Извршена је реконструкција
дела електромреже у Коцељеви. Председник Општине Душан
Илинчић обишао је радове на
постављању оптичког кабла у МЗ
Дружетић и разговарао са мештанима. Активисти СНС делили су
„СНС Информатор“.

49. Ниш - Пантелеј

Едукативне трибине
Активисти МО 15 уредили су
простор између зграда, а активисти МО 13 мобилијар. Одржане су
едукативне трибине на тему ИТ и

туризма, као и едукација омладине на Златибору.

50. Врање

Подела школског прибора
У селу Требешиње отворен је
нови спортски терен, а активисти
МО организовали су турнир у малом фудбалу. Савет за социјална
питања и Унија младих ГО СНС
организовали су поделу школског
прибора и слаткиша социјално
угроженим суграђанима. Такође,
Савет реализује акције уручивања
једнократне помоћи у виду хране
и средстава за хигијену. Активисти СНС делили су „СНС Информатор“ суграђанима.

51. Зајечар

Пријем за најбоље ученике
Aсфалтирана је деоница пута
Шљивар - Леновац - Ласово, у дужини од осам километара. Отворен је Клуб културе у оквиру Дома
културе у Котлујевцу. У току је
уређење спортских терена, зелених површина и прилазних путева
широм Општине. Реконструише
се кошаркашки терен у насељу
Краљевица. У великој сали Градске управе организован је пријем
за најбоље ученике.

44. Аранђеловац

Помоћ после поплава

Влада Србије определила је више од два милиона евра помоћи
за санацију мостова, корита река и водотокова оштећених у непогодама које су погодиле Аранђеловац. Низом манифестација,
обележен је Дан Аранђеловца. Влада Србије и Општина уложиће
више од 20 милиона динара за куповину возила за педијатрију,
опреме за бебе и реконструкцију вртића „Сунце“. Аранђеловац је
добио скенер за дијагностику, што га сврстава у ред најбоље опремљених општина у здравственом сектору. Председник Општине
Бојан Радовић уручио је решења о новчаним наградама најбољим
ученицима, наставницима и професорима. Прослављена је црквена слава. Делегација из Аранђеловца присуствовала је обележавању 100 година Видовдана у братској Општини Хан Пијесак.
Одржана је 53. смотра Мермер и звуци.

Наставак на 25. страни

38. Крушевац

Захваљујући донацији
Владе Јапана, Дом здравља добио је нови кров
на два објекта Службе
за здравствену заштиту
жена и деце. Град Суботица био je домаћин
Влади Србије, која је
обележила годину дана
Председница Владе Ана Брнабић
рада. Реконструисано је
у посети Суботици
пет суботичких улица и
комплетно је обновљена
јавних средстава, као и Одбора
бициклистичка стаза на Сегеза привреду, регионални развој,
динском путу. Одржано је 50.
трговину, туризам и енергетитакмичење рисара, једна од
ку НСРС одржане су у Градској
најатрактивнијих манифестација
кући. Председник ДРИ др Дуу оквиру Дужијанце. Седнице
шко Пејовић истакао је СуботиОдбора за финансије, републичцу као пример добре праксе за
ки буџет и контролу трошења
отклањање неправилности.
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ИНТЕРВЈУ

ИНТЕРВЈУ

Стижу бољи дани
за источну Србију

П

осле пљачкашке приватизације
2000. године, почео је суноврат
некад привредно развијеног и
економски јаког региона источне Србије. У Фабрици електро производа
данас ради свега тридесетак радника,
а гашењем највећег предузећа за прераду дрвета дрвна индустрија „Пореч“ из Доњег Милановца без посла је
остало 400 радника. Сличну судбину
доживео је и хотел „Лепенски вир“
који је изгубио позицију на туристичком тржишту Србије.
- Незапосленост је један од највећих
проблема овог дела Србије, али се ситуација полако поправља - каже Лука
Петровић, члан Председништва СНС,
потпредседник ИО СНС и координатор за источну Србију.
Шта би могло да се уради за бољи
живот људи у источној Србији?
Да ли постоје неки конкретни
развојни планови и пројекти?
- Приоритет за целу источну Србију
јесте решавање питања РТБ Бора, где
председник Србије Александар Вучић
улаже огроман труд како би се нашао
стратешки партнер који би неопходним инвестицијама допринео даљем
унапређењу пословања предузећа.
Држава ће се тада растеретити финансијских обавеза према РТБ-у, што
ће створити простор да се озбиљније
подржи развој других привредних потенцијала источне Србије. Потребно је
направити дугорочну стратегију која се
односи на развој пољопривреде, нарочито сточарства и воћарства, прераде
дрвета и туризма, јер за њихов развој
постоје изузетни услови у мајданпечкој Општини. Не смемо заборавити на
хидроенергетски потенцијал Дунава,
где већ годинама постоји пројекат за
изградњу хидроелектране Ђердап 3.
Приоритетно треба радити на санацији
путева и железнице, јер без квалитетне саобраћајне инфраструктуре тешко
је привући инвестиције. Дакле, данашњи услови за развој привреде много
су бољи него раније, што је првенствено резултат труда и рада председника
Александра Вучића.
Какви су потенцијали истока Србије у смислу рудног богатства,
развоја привреде...?
- Источна Србија се на северу граничи са Румунијом, а на истоку са Бугарском. Простире се између Дунава
и Коридора 10 и 4, а у региону живи
око 265.000 становника. Територија
источне Србије претежно је брдско -

Лука Петровић,
члан Председништва
СНС и потпредседник
ИО СНС
планинска и има 45 одсто обрадивих
површина. Најразвијеније области
пољопривреде су сточарство, ратарство, воћарство и виноградарство.
Шуме заузимају 40 одсто укупне територије, а основне делатности су
производња електроенергије, бакра,
затим пољопривреда, шумарство и
дрвно - прерађивачка индустрија.
Што се тиче рударства, ићи ће се у два
правца. Ту је, пре свега, изналажење
стратешког партнера за РТБ Бор и побољшање производње кроз инвестирање у нову опрему. Други правац је
даље истраживање рудног богатства
и покретање експлоатације руде у новоистраженим лежиштима, чиме ће се
отворити нова радна места и обезбедити већи приходи за државу (рудна
рента, веће учешће РТБ Бора у БДП-у
Србије). Хемијска индустрија у Прахову из године у годину повећава производњу. Мајданпек, Бољевац, Кучево
и Жагубица имају озбиљан развојни
потенцијал у области експлоатације
шуме и прераде дрвета са већим степеном финализације, што може да доведе до већег броја радних места.
Да ли туризам може да допринесе развоју?
- У склопу туристичког развоја,

веома је важан пројекат уређења археолошког локалитета Лепенски вир,
који је делом реализован изградњом
хале у коју је смештено реконструисано археолошко налазиште. Изградњу хале финансирала је држава
са око три милиона евра, а преостали
су реконструкција електрификације,
изградња пристаништа са марином и
истраживачког центра, за шта је потребно око 10 милиона евра. Имамо
обећање председника Александра
Вучића да ће држава помоћи да се
и овај пројекат заврши. А резултати улагања више су него очигледни, јер је број посетилаца скоро пет
пута већи него пре изградње хале.
Овај регион има нетакнуту природу,
реке Дунав, Црни и Бели Тимок, Пек,
термоминералне воде и Сокобању,
Брестовачку бању, Гамзиградску
бању, затим Ђердапско, Сребрно и
друга језера. Ту су Виминацијум, Голубачка тврђава, Кладово, Ђердап,
Лепенски вир, Трајанова табла... Потенцијали за развој туризма су огромни, а са њима би се развило и предузетништво у области трговине, услуга, угоститељства... Све општине источне Србије заинтересоване су и за
успостављање сарадње са европским
градовима, размену знања и искуства
и учешће у заједничким пројектима.
Каква је подршка људи у овом
делу државе председнику Србије
Александру Вучићу и његовој политици?
- Тешке, али неопходне мере, које је
провео председник Србије Александар Вучић, довеле су до тога да наши
пензионери и грађани имају пензије
и плате веће него икада. Његова политика извукла је државу из сигурног
банкротства и пропасти, отворено је
више од 70 фабрика, јавне финансије
су на зеленој грани, државни буџет
је у суфициту и зато има новца и за
помоћ локалним самоуправама. То
наш народ види, људе не можете
преварити, јер виде ко ради и ко се
даноноћно бори за сваки део наше
Србије и увек говори истину, без обзира на то да ли је реч о тешким или
добрим темама. Људи у источној Србији у огромном проценту гласају и
подржавају политику председника
Александра Вучића, која се базира на
миру у региону, добросуседским односима и јакој економији која доводи
до просперитета целе земље и њених
грађана.

Срби са КиМ верују Србији и
председнику Вучићу

С

рпска листа са Косова и Метохије обележила је годину дана од
оснивања, а Винка Радосављевић,
потпредседница Срспке листе, за „СНС
Информатор“ каже да је суштинска промена коју је Српска листа донела на политичко небо КиМ укрупњавање српске политичке снаге и до сада невиђена кохезија
када је реч о политичким циљевима.
- Српска листа је, наступајући јавно са
својим отворено просрпским програмским
начелима, успела да се наметне као неко
од кога у битној мери зависи функционисање политичких структура у Приштини.
У међувремену смо, због бруталне демонстрације насиља над нашим представницима и директором Канцеларије за КиМ,
Марком Ђурићем, престали да активно
партиципирамо у владајућој већини у
Приштини, међутим, захваљујући Српској
листи, нико овде више о Србима и њиховом политичком утицају не говори са
ниподаштавањем. Најважнији резултат
Српске листе је то што се изборила да се
са српским народом на КиМ данас разговара као са јединственим политичким
колективом. Срби су овде, захваљујући
Српској листи, данас чврсти и јединствени у својим захтевима и циљевима. Разуме
се, драгоцену и пресудну помоћ и подршку нам је у том процесу обједињавања и
уједињења српског политичког корпуса
на КиМ пружили су председник Вучић и
држава Србија.
Како данас живи наш народ на КиМ?
Колико поверење им улива то што
имају подршку и заштиту државе Србије и што данас могу бити сигурни у
то да никада неће остати сами?
- Српски народ на Косову и Метохији је у
марту 2004. године на веома болан начин
схватио колико погубно може бити када
иза себе нема снажну Србију и одлучне
људе на њеном челу. Тако нешто се нашем
народу никада више не сме догодити, и
уверена сам да неће док год је председник Александар Вучић гарант наше безбедности. Као Српкиња која живи јужно
од Ибра, у Клини, свакодневни сам сведок сурових услова у којима опстаје наш
народ у енклавама. Једино што нам улива снагу да опстанемо јесте поверење
у Србију и њеног председника, и нада
ће нам будућност донети још конкретније
видове помоћи и подршке наше државе и
већа политичка права. Србима јужно од
Ибра изнад свега су важни мир и стабилност, како би могли да наставе да живе

окружени Албанцима.
Како народ реагује
на иступе и залагање појединаца из
СПЦ који су истоветни са залагањима Наташе Кандић,
Соње Бисерко, разних невладних организација, Ђиласа,
Јанковића,
Јеремића, Обрадовића
и њима сличних, а
који највише одговарају
албанској
страни?
- Јединство српског
народа и наше цркве
на Косову и Метохији
је органско и нераскидиво. И у прошлоВинка Радосављевић,
сти је у оквиру цркве
потпредседница Српске листе
било појединаца који
су наступали у своје
име или руковођени
интересима који, у суштини, нису српски.
Тако је и данас, јер су и поједина свештена
лица склона разним политичким утицајима и застрањивањима. Надам се де ће таква одступања од црквено -народног заједништва остати само инциденти и излети
- Као Српкиња која
појединаца. Црква је била увек темељ
живи јужно од Ибра,
опстанка нашег народа на овим немиру Клини,
ним подручјима, и то не могу да наруше
свакодневни
амбициозни појединци, колико год гласни и вирални били. Црква је увек делила
сам сведок
судбину свог народа и уверена сам да ће
сурових услова у
тако бити и у будућности.
којима опстаје наш
Шта људи мисле о политици Александра Вучића и о својој будућности
народ у енклавама.
на Косову и Метохији?
Једино што нам
- Чињеница да је председник Вучић
улива снагу да
највиши проценат гласова на изборима
добио управо од Срба на Косову и Метоопстанемо јесте
хији потврђује у коликој мери наш народ
поверење у Србију
има поверење у њега и са коликом надом
и њеног
упире поглед према Београду. Људи су
председника.
овде, без обзира на сав шум који у јавности стварају противници председника ВуСрбима јужно од
чића, свесни да немају већег пријатеља од
Ибра изнад
своје државе и да немају коме да се обрасвега су важни мир и
те за заштиту осим Београду. Срби су на
КиМ кроз векове опстајали у немогућим
стабилност, како би
условима, и без обзира на сва затирања
могли да наставе да
и сеобе увек је овде опстајало националживе окружени
но језгро које је чувало српске тапије и
било живо сведочанство о томе чија је ово
Албанцима
земља. Тако ће и остати.

»
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Акција „Вуков потпис мења све”

Мерима Његомир
учланила се у СНС
Популарна певачица народне музике
Мерима Његомир, која више од 45 година
траје на јавној сцени, учланила се у Српску напредну странку, а приступницу је
потписала у централи СНС, у присуству
председника Извршног одбора СНС Дарка
Глишића. Одлуку да се придружи највећој
политичкој партији, како каже, донела је
након конференције за новинаре председника Србије Александра Вучића.
„Ја сам патриота, волим Србију, моје
четворо деце живи овде, овде су се школовали, овде сви раде, и никоме од нас

није пало на памет да оде у иностранство јер волимо нашу земљу.
Одувек ми је била
Глишић и Његомир
блиска идеја Српске напредне странке, али сад кад видим
колико је тешко, колико се Александар
Вучић бори, колико га нападају са свих
страна, решила сам да и званично приђем
Српској напредној странци и дам подршку
и допринос у борби за нашу Србију“, каже
Мерима Његомир.

БЕОГРАД,
НОВИ САД,
НИШ,
КРАГУЈЕВАЦ

Представници СНС са алумнистима
„Ханс Зајдел” фондације
Представници СНС разговарали су са
алумнистима фондације „Ханс Зајдел“, политички и друштвено активним младим студентима и докторантима економије, права,
политичких наука и медицине из Немачке и

Аустрије, који су боравили у тродневној посети Србији.
Неке од тема које су занимале госте биле
су процес европских интеграција Србије, економске реформе, повољности улагања у Србију и предности у односу на регион, активизам и улога младих у политичком животу, реформа образовног система, као и активности
и мере државе којима се млади подстичу да
остану да раде и усавршавају се у земљи, а
све у циљу смањења „одлива мозгова“, са

чиме се данас суочавају многе државе.
Такође, гостима су представљени и резултати тешких економских реформи које
су започете у време претходне владе, коју
је водио Александар Вучић, а које су настављене и у мандату
садашње владе, као
и водећа улога СНС
у реформи и модернизацији државе.
Поред више од
двадесет
младих
алумниста, у делегацији
фондације
„Ханс Зајдел“ били
су Луц Кобер, директор
представништва за Србију и
Црну Гору, др Клаус
Физингер, регионални директор „Ханс Зајдел“ фондације за југоисточну Европу, као
и проф. Ханс - Петер Нидермајер, директор
Института за стипендије и подршку младим талентима. У делегацији СНС били су
др Владимир Орлић, члан Председништва
СНС, Никола Ерић, члан Савета за међународну сарадњу СНС, Радослав Марјановић,
потпредседник Уније младих СНС, као и Немања Јоксимовић, генерални секретар Уније
младих.

Добра сарадња СНС и Фондације „Конрад Аденауер”
Интернационални секретар СНС Јадранка
Јоксимовић разговарала је са директором Фондације „Конрад Аденауер“ у Србији Норбертом
Бекманом о процесу европских интеграција Србије и наставку досадашње успешне сарадње
СНС и КАС. Навела је да верује да ће свеукупна
помоћ Немачке у наставку ЕИ Србије бити настављена, посебно јер се наша држава показала као
поуздан и конструктиван партнер ЕУ. Посебно је
истакла значај образовног програма „Политикас“, који реализује Фондација, а који омладини
СНС омогућује стицање додатних знања из савремене политичке теорије и праксе.
Бекман и Јоксимовић

У

суботу, 28. јула, градски одбори Српске
напредне странке у Београду, Новом Саду,
Нишу и Крагујевцу организовали су акцију „Вуков потпис мења све“, у којој су на пултовима
широм ова четири града прикупљали потписе
грађана.
Напредњаци су тражили подршку грађана за
то да Вук Јеремић отпутује у Берлин по нових
200.000 евра од амбасаде Катара, да добије
улицу у Њујорку поред свог луксузног стана,
да се законом легализује корупција како би могао несметано да настави да се бави пружањем
консултантских услуга белосветским преварантима, против којих међународни органи воде
истраге...
Акција је носила симболично име „Вуков потпис мења све“, како би се грађани подсетили и
на то колико је штетних корака Јеремић начинио као министар спољних послова по питању
Косова и Метохије, да је његов потпис заиста
мењао све на горе по Србију, да је поставио глупо питање пред Међународним судом правде,
да је проблем КиМ из УН пребацио на Европску унију, те да је највећи број држава признао
независност јужне српске покрајине управо за
време његовог мандата.
Велики број грађана у свим градовима одазвао се овој акцији, пружио пуну подршку државотворној политици председника Александра
Вучића која од Србије ствара уређену, међународно угледну и економски јаку државу, а многи од њих су и потписали приступницу Српској
напредној странци.
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Будућност је у развоју пољопривреде,
малих и средњих предузећа

Н

а изборима за Скупштину града Београда, кандидати
Српске напредне странке освојили су највише гласова
Београђана управо у Сопоту. Живорад Милосављевић,
председник Градске општине Сопот, каже да је овакав резултат, заправо, оцена коју су Сопоћани дали за рад и резултате
председнику Александру Вучићу и Српској напредној странци,
када је у питању вршење власти на нивоу Републике и Града.
- Грађани поштују залагање за равномеран развој свих делова Србије и непрекидну борбу за бољи стандард и просперитет земље и свих њених грађана. Успех на изборима говори да грађани Градске општине Сопот
високо цене рад и резултате рада које
постижу Александар Вучић и Српска напредна странка, као и његову спремност
Живорад Милосављевић,
за решавање проблема на унутрашњем
председник Градске општине Сопот
и међународном плану кроз дијалог и на
ности бити решено. У намери да изградимиран начин.
мо еколошки чисту средину, изношењем
Колико се Сопот променио и на које
смећа смо обухватили све месне заједствари сте најпоноснији које сте
- Грађани поштују залагање
нице. Гасификована је читава Општина
покренули или урадили?
за равномеран развој свих
и изграђена квалитетна електрична мре- Изграђене су телефонске центраделова Србије и непрекидну
жа. У већини основних школа извођени
ле и телефонска мрежа у свим месним
су радови којима су створени услови за
заједницама, великим учешћем грађана,
борбу за бољи стандард
квалитетније одвијање наставе. У току
изграђени путеви по селима и путеви који
и просперитет. Успех СНС
су завршни радови на изградњи вртића
их повезују. Посебно бих истакао велика
на београдским изборима
за боравак 350 деце. Изграђени су теулагања Републике и Града Београда у изу целом граду, а посебно
рени за мале спортове у свим школама и
градњу саобраћајница у последњих пет
месним заједницама. Улагањем Града и
- шест година. Реконструисана је већина
у Сопоту, говори да грађани
Републике, обезбеђен је квалитетан предржавних путева на подручју Општине, а
високо цене рад и резултате
воз путника аутобусима и железницом.
има их више од 120 километара. Изграђерада које постижу
Изградили смо капеле и уредили гробља
ни су путеви који воде према суседним
на читавом подручју. Реконструисали
општинама Барајево, Вождовац, Гроцка,
Александар Вучић и СНС
смо већину сеоских домова културе.
Младеновац, Аранђеловац и Лазаревац.
Учинили смо доста у области културног
Поносан сам што је Република издвојила
аматеризма. Значајна средства улажу се у
средства за изградњу пута у дужини од
изградњу спортских објеката и за функционисање аматерског
више од седам километара који повезује општине Барајево,
спорта. Сопотски филмски фестивал „СОФЕСТ“, захваљујући
Вождовац и Сопот, који ће у скоријем времену бити завршен
улагањима Града, добио је посебан квалитет, што је још једна
и који ће грађанима ових општина много значити. Заједно са
потврда опредељења Града за равномеран развој у свим обГрадом, изградили смо бунаре и водоводну мрежу и омогућиластима и на свим деловима територије.
ли уредно снабдевање водом грађана 11 месних заједница,
Како видите будућност Општине? Шта је потребно да
а у сарадњи са Градом Београдом очекујемо да ће водоснаби људи још боље живели?
бдевање у преосталих пет месних заједница у скоријој будућ- Будућност је у даљем привредном развоју, како пољопривреде, тако и малих и средњих предузећа. На подручју
У сталном контакту са грађанима
Општине ради више од 2.000 самосталних радњи и више
од 500 малих и средњих предузећа. Очекивања су да ће изЖиворад Милосављевић за председника Градске општиграђена комунална инфраструктура донети нове инвестиције.
не Сопот изабран је крајем 1989. године. На питање у чему
Туризам је један од праваца нашег привредног развоја и очеје тајна толике политичке дуговечности, јер је скоро 30 гокујемо стављање у функцију туристичких ресурса Космаја,
дина на челу Општине, овако одговара:
Трешње и Губеревачких шума. Све то би створило услове да
- Мој први председнички мандат започет је у време
се запосле грађани и самим тим гради бољи живот.
постојања велике земље, велике запослености и високог
Да ли су у плану велики инфраструктурни или привредстандарда грађана. Упркос томе, комунална изграђеност
ни пројекти?
Општине била је на врло ниском нивоу, водоводни капаци- Значајно би било да у будућем времену урадимо више на
тети недовољни, путеви у лошем стању... У свим областима
изградњи канализационе мреже на територији целе Општибило је слично стање. И почели смо да решавамо горуће
не, а имајући у виду опредељење Града, верујемо да ће се и
проблеме, уз стални контакт са мештанима, кроз њихове
овај важан посао реализовати. Очекујемо да ће Град тзв. припредлоге и сугестије. То је најважније. Моји сарадници и ја
градским општинама, којима припада и Сопот, вратити део
живимо на подручју Градске општине Сопот и заједничка
надлежности које су узете 2009. године (урбанизам, имовина
нам је намера да изградимо бољу Општину и да радни век
и друго) и омогућити да будемо равноправни са општинама у
проведемо радећи за грађане.
Србији у довођењу инвеститора.

»

61. Ириг

52. Бачка Паланка

Спортска хала у Гајдобри
Председник Владе АПВ
Игор Мировић, заједно са
председником Општине Браниславом Шушницом, отворио
је Спортски центар у Гајдобри. Општина је и ове године
угостила децу из ОШ „Благоје
Радић“ Зупче - Зубин Поток са

53. Пожаревац

Уређење централних улица
Уређене су улице Хајдук Вељка
и Јована Шербановића, са комплетном променом дотрајале инфраструктуре и изградњом недостајуће, расветом и новим паркинг
местима. Обележено је 300 година од потписивања Пожаревачког
мира, између Османске царевине
и Аустрије и Млетачке Републике са друге стране. Симпатизери
и чланови СНС организовали су
скуп подршке политици Републике Србије у решавању косовског
проблема.

54. Жабари
Реновирање
школе
у Сибници
У току је реконструкција
издвојеног одељења ОШ
„Дуде Јовић“ у Сибници.

55. Пожега

Долазак врхунских руских
лекара
Општина Пожега је међу првим
општинама које су ушле у пројекат ЕЦДЛ, чијим сертификатом
се потврђује компетентност за
коришћење рачунара. Општина
је реконструисала градски базен.
Захваљујући председнику Општине Милану Божићу и председници
СО Зорици Митровић, Пожега сарађује са тимом врхунских руских
лекара који ће посетити више од
40 насеља и бесплатно прегледати мештане. Након тога, савремена мобилна клиника остаће на
поклон нашем граду. Одржан је
састанак председника Општинe
и СО са председницима месних
заједница.

56. Ваљево

Летовање за малишане
Градоначелник др Слободан
Гвозденовић обишао је педесеторо деце која летују у Чању, о
трошку локалне самоуправе. Завршено је асфалтирање Попарског
пута, а градоначелник Гвозденовић иницирао је изградњу пута у
Бабиној Луци. Насути су путеви у
Котешици, Јошеви, Таору, Горњој
и Доњој Буковици. Град Ваљево

КиМ. Током осмодневног боравка у Бачкој Паланци, децу
су посетили и активисти ОО
СНС и уручили им поклоне
обезбеђене из личних средстава. Завршена је друга фаза
реконструкције водовода у
Деспотовцу.
подржао је акцију Службе за гинекологију и акушерство Опште
болнице, у прикупљању средстава
за набавку ултразвучног апарата.
Одржан је састанак Уније младих,
а на штандовима у МО Ново насеље и МО Крушик дељен је „СНС
Информатор“.

57. Житиште

Нова аутобуска стајалишта
Планира се постављање нових
аутобуских стајалишта са системом соларних панела и пуњача,
а средства су обезбеђена из АПВ
за суфинансирање саобраћаја и
путне инфраструктуре у локалним
самоуправама. Општина је традиционално наградила најбоље
ученике бесплатним летовањем.
Адаптиран је Дом културе у Новом
Итебеју. Општини су одобрена
средства за опремање простора у
ПУ „Десанка Максимовић“ у Кутак
за дојење. У току је изградња рибњака у Међи.

58. Владичин Хан

Асфалтирање улице
Aсфалтирана je још једна улица у МЗ Житорађе, захваљујући
изузетно доброј сарадњи између
компаније „Интеграл“ и Општине
Владичин Хан.

59. Бајина Башта

Регата на Дрини
Одржана је највећа туристичко - рекреативна манифестација
на води у Србији, Дринска регата
„Бајина Башта 2018“, која је окупила око 130.000 туриста из целог
света.

Пут Врдник - Јазак
Пут Бања Врдник - Јазак постао
је квалитетнији постављањем два
слоја асфалта, а радове су обишли
представници локалне самоуправе. Захваљујући сарадњи са
покрајинским институцијама, реализовани су бројни пројекти, од
санације пута од Иришког венца
ка Норцеву, реконструкције школа и обданишта, уређења Михизове куће, до измештања депоније у
Врднику.

62. Ковачица

Обнова пијачних тезги
Пуштена је у рад фабрика воде
у Ковачици, а у току је припрема
за замену водоводних цеви у целом граду. Срeдства од добро-

63. Србобран

Убедљива
победа СНС
На изборима за чланове савета све три месне заједнице
у Општини Србобран, одржаним 15. јула, убедљиву победу
однели су кандидати СНС.
вољних прилога и са такмичeња у
кувању бриндзових кнeдли, прослeђeна су Цeнтру за социјални
рад за потрeбe Днeвног боравка
младих са инвалидитeтом. Књигe
из откупа Министарства културe
пристижу у огранкe Општинскe
библиотeкe. Обновљене су пијачне тeзге у Дeбeљачи. Гинeколошко одeљeњe Дома здравља организује скрининг прeглeде два пута
мeсeчно. Почела је реконструкција водоводне мреже у Уздину.

64. Зрењанин

Конференција у Шенјангу
Градоначелник Чедомир Јањић
уприличио је пријем у Градској
кући за делегацију кинеског града
Шенјанга, коју је предводио Чанг
Јингхуи, а који је уручио позив
градоначелнику да, као једини

60. Богатић

Асфалтирање улице
У МЗ Црна Бара асфалтирана је Улица Харалампија Јаначковића, према Васином шибу, што је значајно за мештане, али и за
госте који долазе
на манифестацију
50. Хајдучко вече.
Активисти
ОО
СНС разговарали
су са грађанима на
штанду у центру
Богатића.

представник из Европе, учествује
на Конференцији за градоначелнике у Шенјангу. „Имамо обавезу
да представимо Зрењанин на најбољи могући начин и започнемо
преговоре о потенцијалним инвестицијама“, рекао је, том приликом,
градоначелник Јањић.
Ревитализован је део саобраћајнице на путу Зрењанин-Елемир,
као и Барска улица. Потписан је
Споразум за израду Регионалног плана за управљање водама.
Почела је изградња атмосферске
канализације у Босанској улици.
Завршена је рехабилитација пута
Зрењанин - Нови Сад и арадачка
раскрсница. Бициклистичка стаза
до уласка у Зрењанин додатно је
обезбеђена оградом. Обнавља се
кров ОШ „2. октобар“. Реновирани
су многи домови здравља, купљени су медицински апарати и значајно је унапређен рад здравствених установа. Насељено место
Јанков Мост добило је апотеку.
Јужнокорејска компанија „Есекс“
гради погоне у индустријској
зони. Град је уложио средства за
изградњу канализације у Елемиру.

65. Варварин

Подела „СНС Информатора“
Активисти ОО СНС Варварин
организовали су поделу „СНС Информатора“ суграђанима током
вашара у нашем месту.

66. Владимирци

Разговор са грађанима
Активисти ОО СНС Владимирци, поред бројних акција уређења
свог места и помоћи суграђанима,
организовали су и поделу „СНС
Информатора“ и разговор са
грађанима.

67. Темерин

Уређење приобаља
Чланови МО Бачки Јарак уредили су дечије игралиште у свом
месту, а активисти МО Сириг уредили су приобаље канала и парцеле у близини. Чланови МО Темерин 1 и 2 делили су суграђанима
страначки материјал.

68. Тител

Разговор са
пољопривредницима
Општину Тител посетио је министар Бранислав Недимовић и са
пољопривредницима разговарао
о давању државног земљишта у
закуп, те најавио и подстицаје за
младе пољопривреднике. У Вилову се постављају канделабри на
платоу код језера и ограда око
гробља.

69. Стара Пазова

Пакети за најсиромашније
Активисти ОО СНС поделили
су најсиромашнијим суграђанима
250 пакета са прехрамбеним и хи-
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гијенским производима, обезбеђеним из личних средстава чланова.
Чланови МО Нова Пазова уређивали су зелене површине. У новој
инвестицији, фабрици сладоледа
„Фронери Адриатик“, запослено је
100 радника, а посао је добило и
више од 300 сезонских радника.

70. Ужице

Радови на централним
улицама
Почела је реконструкција топловода у Улици Вуколе Дабића, а
затим ће се приступити и замени
асфалта, ивичњака, тротоара,
сливника и саобраћајне сигнализације. У току је реконструкција
Улице краља Петра Првог, а следи
реконструкција и Улице Милоша
Обреновића, 1300 каплара и Кнеза Лазара. Гради се ограда на Аеродрому „Поникве“, а радове су

за асфалтирање пута Мустапић - Манастирица. Председник
Општине Новица Јаношевић и
председник СО Владимир Стојановић присуствовали су збору
грађана у Љешници. Одржано
је Културно лето 2018. године,
а најбољим ђацима подељени су
таблети. Отворен је нови изложбени простор Центра за културу.

74. Оџаци

Помоћ оболелима
од мултиплесклерозе
Руководство Општине организовало је састанак са привредницима на тему унапређења пословног амбијента. Организована је
продајна изложба слика, а приход
је намењен за помоћ оболелима
од мултиплесклерозе. Напредњаци у Бачком Грачацу уредили су
простор око моста, а активисти

75. Лесковац

Адаптација зграда
месних заједница
Завршени су радови на путу
кроз Губеревац и на тротоару
у Улици Стојана Љубића, а започето је одржавање некатегорисаних путева. Наставља
се реконструкција водовода у
улицама Слободана Пенезића,
Алексе Ненадовића, Владимира Назора, Капетан Бојан Денића и Владе Јовановића. Градоначелник Горан Цветановић
пустио је у рад нови погон у оквиру фабрике „Моравка“. Адап-

76. Врбас

Опремање сензорне собе
Председник Општине Милан

71. Трстеник

Асфалтирање у граду и селима
Председник Општине Александар
Ћирић и народна посланица Милена
Турк обишли су радове на асфалтирању у граду и селима. Још једна улица
у Трстенику добила је нов изглед, а пре
асфалтирања промењена је комплетна
водоводна и канализациона мрежа.
Завршена је деоница пута кроз Пољну.
Чланови Уније младих учествују у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“.
обишли Саша Влаисављевић, в.д.
генералног директора Аеродрома
„Никола Тесла“, и градоначелник
Тихомир Петковић.

72. Кучево

Обележен Дан Општине
Поводом Дана Општине, одржана je свечана седница СО на
којој је приказан филм о свему
што је урађено између две свечане седнице. Настављена је ревитализација водоводне мреже,
а почели су припремни радови

МО Ратково уредили су спортске
терене. Министар Вања Удовичић
посетио је ФК „Раднички“ из Раткова, поводом једног века постојања.
У Оџацима је положен венац поводом Дана устанка. Напредњаци
су уређивали центар Бачког Брестовца пред Петровданске свечаности, а у Дероњама је одржана
манифестација у славу жетве. У
току је градња станова за Роме из
Новог насеља. Дом здравља добио
је нови рендген апарат. Уређују се
фасаде зграда у центру Оџака.

73. Бојник

Летње одржавање путева
У току је изградња канала и уређење моста у
Придворици. Центар за
социјални рад добио је
аутомобил „шкода рапид“,
а средства је обезбедило Министарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања. У простору некадашње фабрике „21. мај“, грчка фирма
„Аутостоп“ отвориће нови
погон и запослити око 70
радника. У току је летње
одржавање путева у Бојнику, Драговцу, Лапотинцу, Стубли, Мајковцу, Турјану и Лозану, Вујанову, Ивању, Мијајлици... Такође, уклања се шибље и грање покрај коловоза, и коси трава.

Глушац, у име свих грађана, примио је признање за најактивнији
допринос у сузбијању сиве економије, доказан кроз наградну
игру „Узми рачун и победи 2018“.
Локалној самоуправи припало је
23.000 евра, а новац ће бити утрошен за опремање сензорне собе
у Дневном боравку за децу са инвалидитетом, што су сами грађани изабрали. Полагањем венаца
на споменик жртвама фашизма,
Општина је обележила Дан бораца. Деца са КиМ била су гости

тиране су зграде МЗ у Горњем
и Доњем Трњану, Горњем и
Доњем Синковцу, Карађорђевцу, Турековцу, Белановцу,
Малој Копашници. Градоначелник Цветановић потписао
је уговоре са седам парова који
ће о трошку Града спровести
вантелесну оплодњу. Почела
је изградња главног колектора
у Лесковцу. Чланови Савета за
омладину делили су „СНС Информатор“.
Врбаса, а за њих је организован
пријем у СО Врбас и посета Градском музеју. Завршено је крпљење
ударних рупа на саобраћајницама,
а у насељу Кудељара гради се канализација.

78. Кула

Уређење Планинарског дома
Општини је уручен чек за друго место у наградној игри „Узми
рачун и победи“, а 23.000 евра
утрошиће се за набавку апарата
за реанимацију за Хитну помоћ.
На изборима за Савет МЗ у Руском
Крстуру, свих 11 места освојили су
кандидати око СНС. Чланови МО
Горњи град уредили су Планинарски дом. Дом здравља ускоро почиње да ради у новој згради.

79. Нови Пазар

Помоћ за породицу
Радомировић
Чланови ГО Нови Пазар наставили су са акцијом „Помози комшији“, обишли породицу Радомировић из Дежеве и однели им
прехрамбене производе и кућну
хемију. Активисткиње Уније жена
ОО СНС присуствовале су расправи у Скупштини града на тему
родне равноправности. Општој
болници уручена је донација у

77. Бела Паланка

Акције уређења
На предлог грађана, активисти ОО СНС учествовали су у акцијама чишћења и уређења у селу Доња Коритница, Врандол, Сињац,
Бежиште, Вргудинац, затим моста на улазу у Белу Паланку из
правца Бабушнице, простора у насељу Прекорампа... Наши активисти разговарали су са грађанима и
делили „СНС Информатор“ испред
пијаце. Активисти МО 5 уредили
су околину недавно реконструисаног објекта „Дечија радост“.
Дан Општине обележен је свечаном академијом на којој су представљени капитални пројекти,
додељене захвалнице Дарку Глишићу и Марку Благојевићу и награде најбољим ученицима и студентима.

80. Пећ - Гораждевац

Базен у кругу школе
Чланови Привременог већа и директори школа организовали су
припрему базена за купање, који је
из безбедносних разлога смештен у
кругу школе у Гораждевцу. Услуге
базена неће се наплаћивати, а моћи
ће да га користе млади из Гораждевца и околних села у општинама Пећ, Исток и Клина.
виду столова за рачунаре. Започете су припреме за асфалтирање
два крака Улице Емина Хаџовића у
насељу Шестово.

81. Свилајнац

Боља противградна заштита
Одржан је састанак Савета за пољопривреду и развој
села, а тема разговора била је
унапређење система противградне заштите.

82. Вршац

Помоћ комшијама
Активисти 2. МО организовали
су дружење са учесницима Вршачког котлића. Активисти ГО СНС
организовали су велики број штандова током четири дана трајања
Међународног фестивала фолклора, делили „СНС Информатор“ и
страначки материјал. Активисти 4.
и 2. МО донирали су велики број
пластичних чепова удружењу „Параквад“. Активисти МО Загајица
уредили су парк и засадили саднице. У оквиру акције „Помозимо
комшији“, активисти 4. МО истоварили су, унели и сложили дрва
породици у свом комшилуку. Активисти 2. МО помогли су организацију представе коју је извело Удружење „Душевна оаза“. Уклоњене
су дивље депоније у МЗ Уљма и
МЗ Велико Средиште. Специјална
болница за психијатријске болести,
захваљујући донацији ЕУ и АПВ,
набавила је најсавременији уређај
за компјутеризовану томографију.
Градоначелница Драгана Митровић
организовала је пријем и уручила
награде најбољим ученицима. Чланови Савета МЗ Марковац помогли
су уређење гробља у свом месту.

83. Димитровград

Замена водоводне мреже
Петља Димитровград запад код
Белеша пуштена је у саобраћај, чиме
су грађани Општине добили директан излаз на ауто-пут. Одржан је
други „Џамп камп“, у организацији
Атлетског клуба „Балкан“. Почела је
замена водоводне мреже у Светосавској улици, а у плану је и у улицама
Хиландарској и Власаки Алексова. У
току је изградња Прихватилишта за
напуштене псе и мачке.

84. Сечањ

Летње манифестације
Завршен је 20. Меморијални тур-

нир у малом фудбалу „Синиша Грубор“, а одржана је и Тамишка регата.

85. Сента

Радови у Баштенској улици
Почели су радови на изградњи
саобраћајнице у Баштенској улици, које се 80 одсто средстава финансира Управа за капитална улагања АПВ, а са 20 одсто Општина.

86. Бела Црква

Нови блок Специјалне
болнице
Председник Владе АПВ Игор
Мировић обишао је радове на изградњи новог блока Специјалне
болнице за плућне болести „Др
Будислав Бабић“. Представници
Уније младих и Уније жена ОО СНС
сваке суботе деле „СНС Информатор“ и разговарају са суграђанима.

90. Деспотовац

Обнова Дома културе
Општинско руководство, на
челу са председником Николом
Николићем, обезбедило је средства за обнову зграде Дома културе. Преко Министарства привреде
добијена су средства за реконструкцију Улице Вулета Поповића
у Деспотовцу, а у селу Буковац асфалтирају се улице.

91. Сремски
Карловци

Уређење дечијег игралишта
Чланови ОО СНС Сремски Карловци покосили су и уредили дечије игралиште иза старог вртића.
Одржана је четврта песничка манифестација „Сремскокарловачки
песнички бардови“.

92. Шабац

Разговор са грађанима
Чланови ГО СНС Шабац одржали су штандове на две локације,
разговарали са грађанима и делили „СНС Информатор“. Савет
за спорт, у координацији са МЗ
Јевремова, организовали су спортске игре у кошарци три на три.

93. Баточина

Ултразвучни апарат за Дом
здравља
Активисти ОО СНС делили су

87. Косовска Витина

Кућа за породицу Јовановић
Осмочлана породица Слободана и Биљане Јовановић из села Врбовац добила је кров над главом, захваљујући Привременом органу
Општине Витина, на челу са Срђаном Николићем, и Канцеларији
за КиМ.

88. Петровац
на Млави

Обновљена Улица 8. марта
Председник Општине Душко
Нединић, свечаним пресецањем
врпце, пустио је у саобраћај потпуно реконструисану Улицу 8. марта.
Локално руководство, преко јавног
позива Министарства привреде и
програма „Градимо заједно“, успешно је окончало овај пројекат.

89.Александровац

Састанак у Привредној
комори
Славољуб Миљковић одржао
је састанак у Привредној комори
Крушевац поводом програма дуалног образовања. Активисти ОО
присуствовали су дружењу које
су организовали винари Жупе у
селу Тржац, као и обележавању
стогодишњице завршетка Првог
светског рата, фудбалском турниру „Петровдан 2018“ у Ратају и
турниру у Гаревини.

„СНС Информатор“ и летак са резултатима рада СНС током две године у Баточини. Општина је добила
средства за суфинансирање израде
пројектно - техничке документације
за наставак изградње канализације
у Старој Лозници. Од Министарства за демографску и популациону
политику добили смо средства за
нови ултразвук за Дом здравља. У
циљу заштите од поплава, постављени су прстенови са поклопцем,
реконструисано је више водопропуста, постављене су нове цеви...
Општина је финансирала куповину
машина за ЈП „Лепеница“. Обележена је хоризонтална сигнализација и
закрпљене су ударне рупе. Одржан
је Петровдански сабор у Бадњевцу.
Делегација Општине присуствовала је манифестацији „Дани и ноћи
Шчитна“ у Пољској.

94. Кладово

Хуманитарна акција
Повереништво ОО СНС подржало је хуманитарну акцију коју
је покренуло удружење „Еден“

за помоћ у лечењу девојчице из
Кладова. Из Аустрије је стигла
донација за школу „Вук Караџић“,
а активисти СНС учествовали су
у истовару робе. Повереник ОО
Саша Николић присуствовао је Сабору дијаспоре у МЗ Љубичевац.

95. Осечина

Реконструкција школе
Почели су радови на Улици
кнеза Милоша, а санирају се и
локални путеви. У Пецкој је организована манифестација Две обале једна Дрина, која је посвећена
стогодишњици победе у Великом
рату. Завршена је реконструкција
ОШ „Браћа Недић“ у Осечини.

96. Пећинци

Награде најбољим ученицима
Уручене су новчане награде
ученицима генерације и носиоцима Вукове дипломе из све три основне школе и из Средње техничке школе. Вуковци су добили по
15.000, а ученици генерације по
30.000 динара.

97. Нова Црња

Чишћење парка
Представнице Уније жена присуствовале су јавној расправи о Нацрту закона о родној равноправности у Скупштини АПВ. Одржана је
едукација за запослене у Општинској управи на тему коришћења
„девинфо 7 веб“ апликације за
креирање мапа, табела и графикона. Активисти МО Српска Црња, у
сарадњи са ЈКП „8. август“, чистили
су парк Менош и околину села.

98. Бачки
Петровац

Нова инвестиција
Потписан је уговор о закупу индустријског простора између приватне индустријске зоне Бизнис
парк Бачки Петровац и немачке
компаније „СД Хирш аутомотив“,
а план је да производња крене
почетком наредне године и да се
запосли 100 радника. У склопу Видовданских свечаности, одржан је
турнир у Маглићу. У Дому Матице
словачке „Људовит Мишик“, уручен
је школски прибор за будуће прваке
словачке националне мањине.

99. Прибој

Постављен видео надзор
Председник Општине Лазар
Рвовић потписао је уговор о суфинансирању мера популационе
политике - реконструкцију вртића
„Невен“. Отворени су нови мостови у Стрмцу, а започиње и асфалтирање пута ка овом месту. Почело
је реновирање Машинско - електротехничке школе и ОШ „Десанка
Максимовић“. Почела је стручна
пракса за 50 младих приправника
у ФАП-у. Општина је наградила
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ГРАД БЕОГРАД

СНС ПАНОРАМА
спортисте који су освојили медаље
на 55. МОСИ „Прибој 2018“, као и
волонтере. Почиње реконструкција Улице треће санџачке бригаде. „ФАП Прибој“ посетили су
представници „Мерцедеса“, а тема
састанка била је могућност будуће
сарадње. Постављено је 12 камера
високе резолуције у градском подручју, у оквиру пројекта „Прибој
сигуран град“.

100. Нови Бечеј

Госпојински Пољофест
Покрајински секратар Владимир
Батез обишао је спортске терене на
којима ће се надметати радници на
12. Спортској олимпијади радника
Војводине. Чланови Општинског
већа донели су Одлуку о приступању изради грба, заставе и одређивању празника Општине. Потписан је Споразум о братимљењу
Новог Бечеја и мађарског града

лето. Потписан је уговор о реконструкцији одељења ОШ „Сремски
фронт“ у Моловину. Покрајински
секретар Владимир Батез обишао
је и Установу за физичку културу
„Партизан“. Покренута је иницијатива за отварање граничног прелаза Рачиновци - Јамена.

103. Пирот

Отворена Дечија играоница
У организацији Савета за популацију, бригу о деци и социјална
питања, отворена је дечија играоница у селу Темска. У акцији „Нећу
да бригам и ја се сада играм“,
прикупљене су играчке, а посебан
допринос дали су МО Пољска Ржана, МО Станица и Савет за културу.

104. Бор

Реновирање вртића
Бор је добио статус града, поводом чега је уприличена свеча-

101. Сремска Митровица

40 станова за избеглице
Министар Владан Вукосављевић обишао је археолошки локалитет „Глац“, са амбасадорком Аустралије Џулијом Фини. Организован је пријем за кајакаше клуба „Вал“. У КПЗ одржан је четврти Фестивал беседништва осуђених лица. Реализује се пројекат
„Професионализација жена и младих као произвођача рукотворина“. За саобраћај је отворена Улица Вука Караџића. У Засавици,
у присуству министра Бранислава Недимовића, отворена je једна
од најмодернијих фарми свиња у региону. Свечано је отворен реконструисани Трг Житна пијаца. Одржан је четврти меморијални
митинг у скоку у вис „Дражен Бошњак“. Челници Града угостили су
Марију Вученовић и Ведрана Самца, репрезентативце у атлетици.
У насељу „Марко Перичин Камењар“ свечано су уручени кључеви
за 40 станова за избеглице из БиХ и Хрватске.
Шандорфалва. Опредељена су
средства за опремање амбуланте у
Новом Милошеву. У оквиру Великогоспојинских дана, одржаће се
Госпојински пољофест. Најуспешнији ђаци награђени су са по 20.000
динара. МЗ Нови Бечеј проширила
је кошаркашки терен на обали Тисе.
Активисти ОО уредили су аутобуска стајалишта на Милошевачком
путу и у Новом Селу, а активисти
МО Кумане очистили су отпад на
ледини на улазу у село. Наши активисти делили су „СНС Информатор“
и разговарали са грађанима.

102. Шид

Радне акције
Потпредседник Главног одбора СНС Милош Вучевић и чланови
Председништва СНС Дамир Зобеница и Бранислав Недимовић
разговарали су са чланством ОО
СНС. Чланице Уније жена из Оџака
посетиле су Унију жена из Шида.
Чланови МО Беркасово уредили су
гробље, активисти МО Вишњићево
центар села, а МО Моровић обалу
Босута. Чланови МО 3 уредили су
простор око Културног центра, а активисти МО Илинци центар места.
Организовано је Дечије културно

на академија, а присутнима су се
обратили министар Бранко Ружић, градоначелник Александар
Миликић и Благоје Спасковски.
Министарство привреде објавило је јавни позив за избор стратешког инвеститора за РТБ „Бор“.
Град Бор добио је средства за суфинансирање мера популационе
политике која ће бити уложена у
реновирање вртића „Бамби“. После скоро две деценије, почело је
реновирање рибњака у Злоту.

105. Панчево

Радови на гасификацији
У центру града изводе се радови на гасификацији. У делу Долова претежно насељеном ромским
становништвом, МЗ изградила
је дечије игралиште и поделила
лопте најмлађима. Завршавају се
радови на градском пристану. У оквиру пројекта „Јачање капацитета
Инспектората за рад и подизање
свести грађана у циљу сузбијања
рада на црно“, организована је
прва радионица. Организован је
пријем за студенте који ће обављати студентску летњу праксу. Град
ће учествовати на конкурсу Управе

БРИГА О ГРАЂАНИМА

113. Палилула

106. Рашка

Пријем за најбоље ученике
Председник
Општине Игњат
Ракитић примио
је најбоље ученике, уручио им
таблет рачунаре
и годишње карте
за градски базен.
У току је асфалтирање и санација
путева широм
Општине.
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Игњат Ракитић уручује награде
најуспешнијим ђацима

за капитална улагања АПВ за изградњу дела водовода дуж Новосељанског пута. У Машинској школи опремају се и уређују кабинети.

107. Алексинац

Обнова породилишта
Председник Србије Александар
Вучић обишао је реконструисано
породилиште Опште болнице у
Алексинцу, чију обнову је финансирала Фондација „Драгица Николић“.
Асфалтирана је деоница пута између
насеља Горња и Доња Пешчаница.

108. Лозница

Помоћ угроженој породици
Чланови Савета за омладину
делили су „СНС Информатор“
и дружили се са суграђанима,
заједно са градоначелником Видојем Петровићем. Чланови Савета за популацију, бригу о деци
и социјална питања посетили су
породицу у Горњој Сипуљи и уручили хуманитарни пакет. Улица
Саве Ковачевића добила је нови
асфалт, а уређује се и клизиште у
Улици војводе Путника. Градоначелник Петровић уручио је кључеве „дачије дастер“ Полицијској
управи. На Гучеву је подигнут споменик руској болничарки Дарји
Александровној Коробкини.

109. Рековац

Пластеници и ултразвук
Општина је добила средства
за популациону политику која ће
искористити за куповину пластеника за младе брачне парове,
ултразвучног апарата за Дом
здравља и опремање Саветова-

лишта за труднице. Средства од
Министарства омладине и спорта
биће утрошена за изградњу игралишта за мали фудбал. Одржан је
сабор „Прођох Левач, прођох Шумадију“ и асфалтирана је деоница
испред улаза у манастир Каленић.

Активисти ОО СНС
Палилула обишли су социјално угрожене породице Вујовић, Костић и
Настановић и уручили
им пакете хуманитарне
помоћи, обезбеђене из
личних средстава функционера ОО. У Котежу је
отворена експозитура Банке Поштанске штедионице.

Одржан је тренинг безбедне вожње мотоцикла,
у организацији Агенције
за безбедност саобраћаја
и Асоцијације за безбедност мотоциклиста, којима
се захвалио председник
Општине Палилула Александар Јовичић. Асфалтирано је седам улица у Борчи, Котежу и Малом Збегу.

114. Барајево

Посета Горана Весића

Александар Јовичић на отварању експозитуре Банке
Поштанске штедионице у Котежу

116. Лазаревац

Подела 40 ауто - седишта

111. Пријепоље

Туристички инфо-центар
У склопу обележавања Дана
Општине, председник Општине
Драгољуб Зиндовић свечано је отворио Инфо-центар и сувенирницу, који су предати на коришћење
Туристичкој организацији. Одржана је и свечана седница СО, на
којој су уручене награде, захвалнице и новчане награде појединцима и установама.

112. Сомбор

Акције уређења
Активисти ГО СНС очистили су и
уредили градски стадион, а организовали су и турнир у малом фудбалу. Активисти МО Гоге уредили су
шуму у Улици Радоја Домановића.
Активисти МО Станишић, Гаково,
Алекса Шантић, Светозар Милетић
и Риђица уредили су дечија игралишта, офарбали справе и уредили
простор око стадиона. Активисти
МО Селенча уредили су центар
Жарковаца. Чланови МО Светозар
Милетић улепшали су центар села и
простор око фудбалског стадиона, а
активисти МО Дорослово пут и улаз
у село. Активисти МО Бездан уредили су обалу канала. На изборима
за чланове савета МЗ Бездан, Колут,
Бачки Брег и Црвенка, грађани су
апсолутном већином гласова поверење указали кандидатима СНС.

110. Мајданпек

Пут Рудна Глава - Крш - Горњани
И даље се асфалтирају градске
улице и паркинзи, а посебно је
значајно асфалтирање у насељу
Багремар. Асфалтиран је пут од
Рудне Главе преко Крша до Горњана, а радове је обишао директор
„Путева Србије“ Зоран Дробњак.
Реконструисан је центар Рудне
Главе, а у Кршу су пресвучени

Асфалтирање улица

фудбалски терени. Општина је
помогла прославу црквене славе
у Мајданпеку. Манифестација Орфео окупила је учеснике и госте
из Мексика, Хрватске, Колумбије,
Румуније, Бугарске... У Доњем Милановцу, под покровитељством
Општине, одржана је манифестација Мршави - дебели.

Горан Весић у обиласку радова

Заменик градоначелника
Горан Весић присуствовао
је пуштању у саобраћај дела
новоизграђене Улице посавских
партизана у Вранићу, а обишао
је и радове на асфалтирању
пута Парцани - Рипањ - Барајево. Обилне падавине изазвале
су оштећење на више од 70

стамбених објеката и улица, а
захваљујући брзом реаговању
Штаба за ванредне ситуације
Општине и Града, велики део је
саниран. Подељена су ауто - седишта родитељима деце до три
године, у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај Београда.

Агенција за безбедност саобраћаја, у сарадњи са ГО Лазаревац, поделила је 40 ауто
- седишта и организовала предавање о њиховој правилној
употреби. Обезбеђене су награде за студенте са просечном
оценом већом од 8,5. Започета

је рехабилитација пута до школе у Стубици. У организацији
ГО Лазаревац и Пољопривредне саветодавне стручне службе
Младеновац, спроводи се бесплатна агрохемијска анализа
земљишта за све регистроване
произвођаче.

115. Земун

Купалишна сезона на Лиду

117. Вождовац

Нови паркинг
Под покровитељством ГО Земун, а у организацији Туристичко - културног центра, отворено
је Лето на Кеју, Лето на Гардошу, Батајничко културно лето,
купалишна сезона на Лиду и
постављен је понтонски мост
до Великог ратног острва. Уз
подршку ГО Земун, организован је излет на Лидо за чланове
Друштва за церебралну и дечију
парализу Земуна и чланове Са-

веза за ЦДП Београда. ГО Земун,
у сарадњи са НСЗ, организовала
је презентацију о јавним позивима и услугама. Одржан је меморијални турнир у малом фудбалу
„Сећање на жртве НАТО бомбардовања“. МЗ Земун Поље организовала је добровољно давање
крви. Реконструисан је пружни
прелаз у Земун Пољу. Сваког викенда активисти ОО СНС разговарају са грађанима.

Замењена су улазна врата на
30 зграда, а отпочела је и реконструкција 20 степеништа и
прилаза зградама. У Рипњу је
потпуно реконструисана пијаца.
Нови паркинг са 72 места биће
изграђен на Бањици, у близини
пијаце, на месту срушеног Пазл
града. Организован је спортски камп у „Шумицама“ и у УСЦ
„Бањица“. Вртић „Сестре Букумировић“ освојио је друго место

у такмичењу за најлепше уређено
двориште ПУ, у оквиру акције „За
зеленији Београд“. Председник
Општине Вождовац Александар
Савић угостио је младе кошаркаше из Грчке, њихове тренере
и државне првакиње у скоку у
вис Зорану Буквић и Кристину
Гојковић. Отворене су Вождовачке летње вечери. Одржана је 44.
Међународна атлетска трка око
Авале.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
118. Врачар

Летњи биоскоп

Отварање нових просторија Градског центра за социјални рад

Заменик градоначелника Горан Весић, секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић и председник ГО
Милан Недељковић присуствовали су отварању нових просторија Градског центра за социјални рад - Одељења Врачар.

Отворена
је
манифестација
Летњи биоскоп и Омладински
клуб Канцеларије за младе, а отварању су присуствовали члан
Градског већа Филип Марјановић, в.д. секретара за спорт и омладину Драгана Пешић Белојевић и председник Недељковић.

119. Нови Београд

Помоћ угроженим
породицама
Активисти
ОО
СНС Нови Београд
окречили су две пасареле и офарбали
клупе у Блоку 30, а
у Блоку 62 поправили су клупе у парку.
На иницијативу ОО,
реконструисано је
дечије игралиште у
Студентској улици
и организован излет на Златибор, а у
организацији Уније
жена књижевно вече
на којем је гостовао глумац Предраг
Милетић. Активисти
МО Стари Меркатор
уручили су пакете помоћи за неколико социјално угрожених породица, обезбеђене из средстава функционера ОО.

120. Стари град

Разговор са грађанима
Разговарали смо са комшијама на Дорћолу, код Бајлонијеве пијаце и Дома омладине, о
реконструкцији
главне дорћолске
саобраћајнице - Улице цара
Душана, и другим пројектима
битним за Стари
град. Уз подршку наших представника у Граду
Београду, реализујемо пројекте

уређења фасада, паркова, платоа и улица. Завршена је реконструкција Светогорске улице.

124. Савски венац

121. Гроцка

Реконструкција Булевара
кнеза Александра
Карађорђевића

Донација 100
противградних ракета
Поново је потписан Уговор о донаторству 100 противградних ракета
између ГО Гроцка и
предузећа „Едепро“,
а и компанија „Дунав осигурање“ донирала је средства
за обнову залиха
ракета. Након бујичних поплава, највећу
штету претрпели су
путеви у Брестовику, Бегаљици
и Умчарима. Механизација је
била ангажована 24 сата, а Комисија за процену штете пописала је више од 400 оштећених
објеката. Почела је санација
атарских путева. Саниране су
Синђелићева улица, два крака
Београдске у Дражњу, Горичка,
пут за Раван у Камендолу, део
Улице народне Републике и Живана Јовановића у Бегаљици. У

Ирена Вујовић са суграђанима

Општина Савски венац и Туристичка организација организовали су Дечије летње
игре, Булевар шаха, Петровдански сабор... Завршена је реконструкција Булевара кнеза
Александра Карађорђевића, а отпочела је реконструкција Балканске улице. Члан Већа
Милош Видовић уручио је клима уређај вртићу „Пчелица“ на Сењаку. Кућа краља Петра
Првог и ГО Савски венац организовали су бесплатну летњу школу цртања за децу од 10
до 15 година. Општински одборници разговарали су са суграђанима.

125. Раковица
Живковцу је саниран атарски
пут Крњи до и реконструисана је
Улица Добривоја Михајловића.
У Врчину се проширује Таковска
улица, а у Гроцкој Улица српско
- грчког пријатељства и Грочанска. Настављено је асфалтирање
Улице професора Васића у Винчи. ЕКО Гроцка поделила је домаћинствима првих 100 канти за
одвајање амбалаже. Одржан је
међународни фестивал „Крени
коло“ у Врчину.

122. Чукарица

Радови на одржавању
спортских објеката
У току је замена
топловодних цеви
у Трговачкој улици
и реконструкција
Улице Аце Јоксимовића у Жаркову.
Реконструисана је
Радничка улица,
започета је замена
шахтова у Улици
Благоја Паровића,
Санирање атарских путева
а раде се тротоари у Палисадској
„Свети Сава“, „Бановић Страи Шавничкој улици. Настављено
хиња“, „Уједињене нације“, „Стеје уређење каналске мреже Желефан Дечански“, „Ватрослав Лисинзник - Макиш - Сава. ГО Чукарица
ски“... На захтев грађана Рупчина,
санирала је пут и прелаз преко
постављена је саобраћајна сигЖелезничке реке, на деоници Кунализација, лежећи полицајци и
пусиште - Чаир у Сремчици. Током
огледала у Водоводској улици.
летњег распуста, ГО Чукарица
ГО Чукарица уредила је паркинг
спроводи радове на одржавању
у насељу Филмски град. Санирано
школских објеката у ОШ „Милош
је степениште у Дворжаковој улиЦрњански“, „Бранко Радичевић“,
ци и прилазне стазе у Зрмањској
„Филип Кљајић Фића“, ШОСО
улици.

123. Сопот

Отворен
47. Софест
Почео је 47. Софест, а свечано га
је отворила градска секретарка за
културу Ивона Јевтић и изразила
задовољство што ова манифестација годинама окупља најзначајније
уметнике из света кинематографије.

Хуманост на делу
Почела је изградњa кружног тока на улазу у Ресник, настављена је реконструкција
Булевара патријарха Павла, завршава се зацевљење Каљавог потока, почиње градња
моста на улазу Улице Пере Велимировића у
Булевар патријарха Павла. У Реснику је замењена ограда на мосту у Улици Александра
Војиновића и асфалтирана је Улица Вељка
Рамадановића. У току су радови на Видиковачком венцу. Активисти ОО СНС више пута
су, због великих падавина, помагали надлеж-

ним службама и комшијама. У оквиру акције
„Помозимо комшији“, уредили су више зелених површина. У Реснику је уређен прилаз
МЗ и зелене површине на више локација, у
Старој Раковици офарбани су столови за шах
и клупе... У склопу акције „Чеп за хендикеп“,
напредњаци су предали више од 60 килограма чепова. Помоћ у храни и средствима за
хигијену, из личних средстава функционера
ОО, уручена је за више социјално угрожених
породица и за Сигурну кућу.

126. Обреновац

128. Звездара

Нови базен

Матуранти Техничке школе
обишли су погоне фабрике „Меита“, упознали се са пословањем и
добили уговоре о раду. Започето
је уређење атарског пута на територији МЗ Ушће, а затим се механизација сели у Скелу и Звечку.
Канцеларија за младе, заједно са

Милосав Миличковић на штанду СНС

Спортско-културним центром и
Библиотеком, реализује 10 бесплатних радионица. Положени су венци
на спомен обележје борцима ратова
од 1990-1999. године. Одржана је
Међународна регата у кајаку и кануу на мирним водама. Приређен је
пријем за ђаке генерације, а тринаесторо ђака је од Општине добило
новчану награду. У Клубу за младе
представљен је пројекат који се овога лета по други пут реализује - 38
најбољих матураната и 12 студената
бесплатно летује у Грчкој. Свечано
је отворен нови базен са атракцијама за децу, на постојећим базенима.
На Градском тргу представљена је
макета будућег приласка граду и
дела ауто-пута који ће проћи кроз
нашу Општину.

127. Младеновац

Уређење зелених површина
Активисти МО Баташево уредили су просторије МЗ и простор испред
зграде. Чланови Савета за социјална питања и националне мањине донирали су, из личних средстава, прехрамбене и хигијенске пакете породици чије је домаћинство претрпело велику штету од поплава. Активисти МО Драпшин, Селтерс и Баташево, заједно са омладинцима ОО
СНС, уредили су зелене површине у
МЗ Баташево. Напредњаци су покосили растиње на делу Смедеревског
пута. У сарадњи са Саветом за комуналне делатности, уредили су и зелену површину преко пута хотела „Селтерс“. Oрганизовано је и чишћење
канала Серава у МЗ Драпшин, на иницијативу мештана.

Реконструкција улица
У току су радови у Северном булевару. Горан Весић и
Александар Марковић обишли
су нова дечија игралишта у
Миријеву и прво дечије игралиште у Малом Мокром Лугу.
Асфалтиране су улице: 29.
новембра, Партизанска, Пиранделова, Митков кладенац,
Цветанова ћуприја, Ристин
поток, Барутана, Нине Кирсанове, Катарине Амброзић и
Радоја Домановића. Одржан је
састанак Савета за безбедност
са представницима ОЕБС-а,
у оквиру пројекта Центра за
реинтеграцију и активизам
„Превенција злочина из мржње

међу младима“. Активисти ОО
СНС Звездара дружили су се са
комшијама, уз поделу промотивног материјала. Активистима су се, поред Владана Јеремића и Милоша Игњатовића,
придружили и Горан Весић и
Александар Марковић.

129. Сурчин

Нове просторије
Центра за социјални рад
Расписана су четири нова јавна позива за избегла и расељена
лица - за набавку грађевинског
материјала, куповину три сеоске
куће са окућницом, економско
оснаживање породица... Отворене су нове просторије Центра
за социјални рад. Ради се ауто
- пут у Јакову и Бољевцима, реконструише се саобраћајница од
Војвођанске улице до Аеродрома.
На иницијативу грађана, асфалтом је пресвучен пут од Војвођан-

ске улице до Спортског центра.
Светски познати скијаш на води
Џоди Фишер посетио је Бечмен, а
одржано је Европско такмичење у
џет скију. Обележен је Дан борца
у Бојчинској шуми у Прогару, прослављен је Ивандан у Петровчићу,
Петровдан у Прогару, Бојчинско
културно лето... На трибини ОО
СНС „Народ пита“ у Добановцима
говорили су посланици Александар Марковић, Горан Пекарски и
Срба Филиповић.

СЕЦА

ЈЕ МЕ
ФОТОГРАФИ
БЕОГРАД

Са учесницима
16. међународног
Конгреса слависта
у згради Председништва
Србије

ШИД
Председник Александар Вучић са радницима
фабрике за прераду меса „Срем Шид“, која је пример
успешне приватизације из стечаја и примене новог
Споразума о слободној трговини са Турском

