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„Нисам ни сањао какву лепотицу гра-
димо, и нисам ни сањао да овако нешто 
можемо да изградимо“, овим речима 
обратио се председник Србије Алек-
сандар Вучић окупљеним грађанима на 
отварању новог Жежељевог моста за 
друмски саобраћај у Новом Саду, који је 
подигнут на рушевинама старог, који је 
срушен у НАТО бомбардовању Србије.

„Када погледам овај предивни мост, 
више него икада ми је јасно да се цео 
посао своди на грађење мостова. Они су 
нам данас итекако потребни, ка будућ-
ности, ка циљевима, успешним и вред-
ним људима. Преко овог моста стижемо 
убрзано тамо где смо кренули, у будућ-
ност“, рекао је председник Вучић који 
је, заједно са европским комесаром за 
проширење Јоханесом Ханом, уклонио 
пластичне баријере и тиме симболично 
отворио мост за саобраћај.

Како је истакао, када је прављен стари 
Жежељев мост, многи нису веровали у 
његову издржљивост и стабилност, али 
је 38 година касније, у НАТО агресији, 12 
пута гађан док се није срушио, колико је 
био јак. Подсетио је и да су тада сруше-
на још два моста у Новом Саду, болнице, 
пруге, те да је много наших вредности, 
оних којима се граде мостови, бачено у 
провалију у том ужасном рату. Председ-
ник Вучић је рекао и да се неретко чини 
да не поштујемо довољно новац и помоћ 
европских партнера, због чега се посеб-

но захвалио комесару Хану, али и европ-
ским престоницама које су 2014. године 
стотинама милиона евра помогле да Ср-
бију учинимо сигурнијом у будућности.

„Хвала за новац без којег не бисмо 
могли да опоравимо земљу и на инвес-
тицијама које дају наду нашем народу“, 
нагласио је председник Вучић.

Европски комесар Јоханес Хан рекао је 
да је нови Жежељев мост симбол европс-
ке будућности Србије.

„Не могу да замислим бољи симбол 
од моста да опише значај европских ин-
теграција. Интеграција значи изградњу 
мостова између грађана, народа, између 
прошлости и будућности. Овај лепи, ис-
конски мост повезује ваш град с другом 
обалом реке, али и вашу земљу са ЕУ, са 
европском породицом“, рекао је Хан.

Изградња новог Жежељевог моста ко-
штала је 54 милиона евра, од чега је ЕУ 
финансирала 25 милиона евра, а исто 
толико су заједно дали АП Војводина 
и Град Нови Сад, док је држава Србија 
ванредно издвојила нешто мање од пет 
милиона евра.

Мост је дугачак 474 метара, а широк 31,4 
метара. Има и две пешачке стазе ширине 
2,5 метра, изграђен је од челика и пројек-
тован да траје 100 година. Мост се налази 
на пет стубова, од којих је један преузет са 
старог моста. Нови Жежељев мост је ре-
плика старог, изграђеног 1961. године по 
пројекту архитекте Бранка Жежеља.

ЖЕЖЕљЕВ МОСт 
СИМБОЛ ЕВРОПСКЕ 
БУДУЋНОСтИ СРБИЈЕ

Филипинска компанија за електронске ауто-компоненте 
„ИМИ“ отворила је у Нишкој Бањи своју 15. фабрику у 

свету, а врпцу су свечано пресекли председник Србије Алек-
сандар Вучић и представници менаџмента „ИМИ“-ја.

Председник Вучић поручио је да Србија отвара врата бу-
дућности 21. века и постаје део глобалних трендова. Рекао је 
да је поносан на чињеницу да је, после две године, посао на 
подизању ове фабрике приведен крају, да је овде већ запосле-
но 74 људи, углавном из Ниша и околине, а да ће их бити и 
1.200, уз могућност даљег раста броја запослених.

„Покушаћемо да од Ниша направимо регионални индус-
тријски центар. Захвалан сам Нишлијама који су оберучке 
прихватили све инвеститоре на најбољи начин. „ИМИ“ је ино-
вативна компанија којој су потребни високообразовани људи, 
што нама говори да нам треба реформа школства и високог 
образовања, како бисмо одговорили тренутку и модерним 
трендовима. Хоћу да се захвалим нашим радницима који су 
почели да раде и онима који ће тек почети, јер репрезентују 
нашу земљу и показују да смо способни за велике ствари. Раде 
се путеви, радиће се и пруге, а југ Србије чека боља будућ-
ност“, поручио је председник Вучић.

Компанија „ИМИ“ производи прецизну електронику за во-
зила, послује у осам земаља и запошљава око 17.000 радника. 
Инвестиција у Нишкој Бањи вредна је више од 33 милиона 
евра. У фабрици, која је изграђена на 14.000 метара квадрат-
них, биће запослено око 1.250 радника до 2027. године, међу 
којима ће бити 500 инжењера.

НИш ПОСтАЈЕ РЕГИОНАЛНИ 
ИНДУСтРИЈСКИ цЕНтАР

За два дана отворене две нове фабрике

„цУМтОБЕЛ” зАПОшљАВА 
1.100 РАДНИКА

У  Нишу је свечано отворена фабрика „Цумтобел“, 
аустријског инвеститора, која ће производити ЛЕД сијали-

це и компоненте, у присуству председника Србије Александра 
Вучића. У изградњу фабрике уложено је око 30 милиона евра, 
тренутно запошљава 260 радника, а планирано је да у њој по-
сао добије 1.100 радника.

„Пре две и по године почели смо причу са „Цумтобелом“ 
и ево сада смо успели, они ће имати промет од 120 милиона 
евра. То има велики значај не само за Ниш и југ Србије, већ 
целу земљу. Свих пет округа, Пчињски, Пиротски, Топлички, 
Нишки и Јабланички, могу да рачунају на даљу подршку држа-
ве Србије“, поручио је председник Србије грађанима који су 
га дочекали у Нишу, којих је било више од 10.000, са српским 
заставама, његовом сликом и великим транспарентом „До-
бродошао председниче!“.

Председник Вучић рекао је да је веома задовољан отва-
рањем фабрике у Нишу, у којој ће радити 1.100 радника, од 
тога 10 одсто инжењера.

„Поносан сам што је у Нишу незапосленост смањена са 
36.000 на 25.000 људи. И даље морамо да се боримо и спус-
тимо још више“, рекао је он.

У фабрици је половином јула почела серијска производња 
компоненти за осветљење, а у септембру и производња све-
тиљки. „Цумтобел“ запошљава више од 6.000 људи у произ-
водним погонима на четири континента и у продајним објек-
тима у око 90 земаља.

ПОСАО зА 500 
ИНЖЕњЕРА 
У „ИМИ”-ЈУ
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Председник Србије Алексан-
дар Вучић састао се у Мос-
кви са председником Руске 

Федерације Владимиром Путином, 
тринаести пут у последњих шест 
година. На почетку сусрета, рекао је 
да је за њега увек велика част када 
има прилику да се сретне са пред-
седником Русије, а да је овај сусрет 
од великог значаја за Србију.

„Веома сам задовољан развојем 
наших односа и то је све резултат 
наших отворених, конструктивних 
и плодотворних разговора. Одно-
си Русије и Србије на међународ-
ном плану су веома добри и морам 

да Вама лично одам велико при-
знање због чврсте позиције коју 
заузимате у заштити међународ-

ног права и животно 
важних националних 
и државних интереса 
Србије“, нагласио је 
председник Вучић.

Председник Русије 
изразио је задо-
вољство што може 
поново да разговара 
са својим српским ко-
легом у Москви.

„Сећам се Ваше 

ПУтИН ПОДРЖАВА СРБИЈУ

- до најситнијих детаља упознао сам 
председника Путина са комплетном 
ситуацијом на косову, о томе шта 
велики светски играчи желе, каква је 
улога русије и какву подршку 
Србија очекује. наишли смо на 
разумевање, на искрени и пријатељски 
став Путина и русије према српском 
народу и Србији. Било је речи 
и о конкретним корацима

 (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ)

»

Председник руске федерације 
Поново у Посети србији 19. децеМбра

последње посете 8. и 9. маја. 
Недавно смо обележили и 180. 
годишњицу наших дипломатских 
односа. Са задовољством при-
мећујем и раст трговинске разме-
не. При том је тај раст непреки-
дан - прошле године износио је 
23 одсто, а у првих шест месеци 
ове године преко 13 одсто“, рекао 
је председник Путин, и нагласио 
да се бележи и раст руских ула-
гања у српску привреду, која су 
достигла четири милијарде до-
лара.

„Што се тиче наших економских 
веза, задовољан сам и мислим 
да можемо да и убудуће јача-
мо економске односе“, рекао је 
председник Србије и захвалио се 
председнику Путину на свему што 
ради у корист Србије и позвао га 
да посети Београд у најскорије 
време, додајући да би то била ве-
лика част за нашу земљу и народ. 
Он му је, потом, поклонио књигу 
„Моја предивна Србија“ руских 
аутора.

У разговору са руским колегом, 
председник Вучић рекао је да је 
ситуација на Западном Балкану 
веома сложена и да се Србија, као 
држава, свакодневно суочава са 
бројним провокацијама:

„Без обзира на наше напоре да 
постигнемо компромис и подржи-
мо мир и стабилност, веома смо 
далеко од било каквог решења 
питања КиМ. Србија ће, као сло-
бодна и независна држава, чувати 
војну неутралност, и верујем да 
је Србија данас једина земља на 
Западном Балкану са таквим оп-
редељењем“.

Двојица председника прво су 
имала тет-а-тет разговор, а затим и 
сусрет у ширем саставу делегација, 
на којем се разговарало о новој по-
сети председника Путина Србији. 
Председник  Вучић рекао је да је 
задовољан искрено пријатељским 
ставом који је показао председник 
Путин по питању Косова и Мето-

хије.

„Путин поштује Србију и жели 
да помогне Србији, и на томе сам 
му веома захвалан. 
До најситнијих де-
таља упознао сам 
га са комплетном 
ситуацијом на Ко-
сову, о томе шта 
велики светски 
играчи желе, как-
ва је улога Русије 
и какву подршку 
Србија очекује. 
Наишли смо на 
разумевање, на 
искрени и прија-
тељски став Пути-
на и Русије према 
српском народу 
и Србији. Било је 
речи и о конкрет-
ним корацима, али 
о њима не могу да 
говорим“, рекао је 
председник Вучић, 
и још једном се 
захвалио пред-

седнику Путину на подршци коју 
пружа српском народу.

Према његовим речима, поли-
тика је била доминантна тема 
разговора, а посебно ситуација 
на Косову, о чему су разговарали 
око 50 минута, од укупно два сата 
трајања сусрета. Додао је и да је 
ситуација у региону била важна 
тема, као и даље унапређивање 
економске, војне сарадње и у 
области туризма. Он је поновио 
председнику Путину свој став 
према чланству у НАТО.

„Имамо пристојне односе са 
свим савезима, али Србија нема 
никаве аспирације и тежње да 
буде део НАТО, она жели да сачу-
ва самосталност, зато и опремамо 
нашу војску да можемо да се из-
боримо са опасностима“, рекао је 
председник Вучић, и навео да се 
разговарало и о гасу и прављењу 
гасних станица, како би течни гас 
долазио до најудаљенијих делова 
земље.

зАхВАЛНОСт 
зАхАРОВОЈ

Председник Вучић захва-
лио се портпаролки руског 
Министарства спољних по-
слова Марији захаровој на 
коментару у вези са недав-
ним дешавањима на КиМ, 
када је саопштено да Русија 
осуђује неактивност КФОР-а 
у ситуацији изазваној распо-
ређивањем косовских спе-
цијалних снага у северним 
областима КиМ претежно 
насељеним Србима.

„захваљујем се захаровој 
на коментару на све оно што 
су Албанци радили на северу 
КиМ, то показује руску при-
врженост истини“, рекао је 
председник Вучић у Москви.

СА БИКОВИЋЕМ О КУЛтУРНОЈ 
САРАДњИ

Познати глумац Милош Биковић, који живи и ради 
у Русији, правио је друштво председнику Вучићу у 
кафеу „Пушкин“. „Била ми је част што сам поразго-
варао са председником Србије о могућностима да се 
побољша културна сарадња Србије и Русије, и како 
да се Србија што боље промовише у Русији и Русија у 
Србији“ рекао је Биковић.
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„Србија је челични 
пријатељ Кине. Први 
међународни форум „Је-
дан појас, један пут“, где 
сте били наш гост, на-
ишао је на позитивне ре-
акције свих страна. Зато 
ће у априлу бити други 
форум, 40 лидера зе-
маља. Ја вас сада позивам 
на тај форум. Лично сам 
само двојици људи уру-
чио овај позив - Путину 
и Вама“, поручио је пред-
седник НР Кине Си Ђин-
пинг, председнику Србије 
Александру Вучићу у Пе-
кингу, током тродневне 
посете српске делегације 
Кини и присуства на от-
варању дванаестог го-
дишњег састанка „Нови 
победници“, у организа-
цији Светског економског 
форума, познатијег као 
„летњи Давос“.

 „Лични односи нас 
двојице су односи 
највећег поверења. Зато 
наше две земље имају 
челичне односе. А челич-
ни пријатељ је најбољи 
од најбољег“, поручио је 
председник Си. 

Председник Вучић, после са-
станка са кинеским колегом, рекао 
је да постоји огроман потенцијал 
и огромна шанса за сарадњу са 
Kином, и указао на огроман значај 
тога што је председник Си пристао 
да поново посети Србију, наводећи 
да ће све кинеске компаније дати 
све од себе да свом председнику 
покажу резултате које имају у Ср-
бији.

„За наше људе то значи више 
посла, пруге, веће плате, убрзани 
развој Србије. Баш сам срећан, по-
носан на Србију која је то успела и 

која скоковима иде унапред. Понов-
ни долазак кинеског председника, 
у року од само две године, у једну 
европску земљу, знак је огромне 
подршке и поверења. После посете 
Косову, живео сам за ово. Дуго сам 
се за то припремао. Имали смо дуг 
разговор“, истакао је председник 
Вучић, који је, заједно са државном 
делегацијом коју је предводио, до-
чекан уз највише државне почасти, 
а потписани су и значајни економ-
ски споразуми.

Делегација Србије је на „летњем 
Давосу“ у кинеском граду Тјенђину 
имала важне састанке, а  минист-

КИНА ПОМАЖЕ СРБИЈИ 
ОКО чЕтВРтЕ 

ИНДУСтРИЈСКЕ РЕВОЛУцИЈЕ

Председник Си Ђинпинг 2019. године поново у Београду

Председник србије АлексАндАр Вучић и Председник кине си ЂинПинг

ри су имали прилику да успоставе контакте и боље се 
упознају са савременим технологијама. Такође, пред-
седник Вучић разговарао је са челницима Светског 
економског форума, министром иностраних послова 
Норвешке Берге Брендеом, гувернером провинције 
Хебеј, представницима компаније „Хбис“ и других ки-
неских компанија.

Током посете Тјенђину, председник Вучић разго-
варао је и са премијером Кине Ли Кећангом, након 
чега је рекао да су о свим политичким питањима 
изразили готово једногласје и подршку једни дру-
гима - Србија политици једне Кине, а Кина подрш-
ку територијалном интегритету и суверенитету 
Србије.

„Премијер Ли рекао је да смо вечни пријатељи, да 
смо то показали једни другима у тешким временима. 
Увек ћемо са огромном захвалношћу памтити шта су 
они учинили за нас у Железари, али и што су у тешким 
политичким тренуцима 1999. били са нама, као и сваки 
пут кроз савремену историју Србије“, рекао је председ-
ник Вучић, који је премијера Лија замолио да нам Кина 
помогне око четврте индустријске револуције.

„Потребна нам је помоћ Кине у модерним технологијама, 
роботизацији друштва. Молио сам и очекујем да се и наша де-
легација пре моје наредне посете Кини у априлу, када ће бити 
други самит у оквиру иницијативе „Један појас - један пут“, 
на који смо лично позвани само председник Русије Владимир 
Путин и ја, припремити и послати неколико тимова како бис-
мо видели где бисмо могли да добијемо учешће и додатно 
развијамо технологије и сачувамо памет у Србији, обезбеди-

мо младима будућност и добијемо модерне технологије који-
ма до сада нисмо успели да овладамо“, нагласио је председ-
ник Вучић, истичући да је то била главна тема разговора, уз 
искрене изразе пријатељства.

На свечаној вечери коју је приредио премијер Ли, председник 
Вучић седео је поред Kлауса Шваба, оснивача Светског економ-
ског форума, прекопута кинеског премијера. Добио је и несваки-
дашњи поклон - уз звуке песме „Пукни зоро“, уручен му је његов 
портрет направљен као колаж од исецканих салвета. Током ве-
чере могла се чути и песма „Ово је Србија“.

ПЕт ЕКОНОМСКИх 
СПОРАзУМА

у присуству председника Србије александра вучића, 
потписан је уговор о стратешком партнерству за ртБ 
„Бор“ са компанијом „зиђин“, као и важни економски 
споразуми - са компанијама „шиђаџуанг Џиј“, „шан-
донг линглонг“, „ланџоу Гуантунг“ и „Хуавеј“.

„ово је важан дан за грађане Србије, потписали смо 
пет великих уговора. уговор о преузимању ртБ „Бора“ 
је инвестиција од 1,46 милијарди долара, колико ће 
доћи у Бор у наредних шест година. не морам да при-
чам колико ће то променити исток Србије, допринети 
расту и ртБ-а и тог дела Србије и наше целокупне еко-
номије“, рекао је министар финансија Синиша Мали.

дружење сА студентимА срПског језикА униВерзитетА зА меЂунАродне односе у Пекингу

сАстАнАк сА Премијером кине ли кећАнгом

добродошлицА нА Аеродрому

рАдни сАстАнАк делегАцијА србије и кине које су 
ПредВодили Председници си и Вучић



интервју Броја
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После изутено садржајне и успеш-
не посете председника Србије 
Александра Вучића Народној Ре-

публици Кини, разговора са кинеским 
председником Си Ђинпингом и потписа-
них бројних међудржавних споразума, 
потпредседник Главног одбора Српс-
ке напредне странке Миленко Јованов 
каже да је непојмљив успех политике 
председника Вучића да Србија од такве 
велике силе добије третман какав има.

- То је показатељ како озбиљна и од-
говорна политика, коју води председник 
Вучић, даје Србији на кредибилитету и 
како на Вучићеву доследну, искрену и 
отворену политику реагују представни-
ци великих сила. Дакле, када су видели 
да у њему имају саговорника који држи 
реч, који се понаша достојанствено и од-
говорно, као и да Србију не воде шиби-
цари попут Тадића, Јеремића, Ђиласа и 
других, који једно причају, друго раде, а 
треће мисле и тако неколико пута током 
дана, и Кина је променила став према 
Србији. И уместо да се Вучићев труд и 
рад похвале, опет се јављају неки који се 
спрдају и којима је све смешно. Али до-

бро. Они су се смејали Вучићу и за Же-
лезару, и за РТБ Бор, и за све и свашта, а 
Вучић је циљеве које је пред себе и Ср-
бију поставио, један по један, остварио. 
Онда дође прилика да се народ изјасни 
и о Вучићу, и о њима паметнима, па ре-
зултат тог изјашњавања буде много сме-
шан свима, осим њима самима.

Недавно је гост Србије био 
потпредседник Индије, када се, 
такође, говорило о економској 
сарадњи. Колико сарадња са Ис-
током и увођење најсавременијих 
технологија могу да помогну при-
вредни развој Србије?
- Србија је деведесетих била у ратном 

окружењу и изложена санкцијама, док 
су се друге земље незадрживо развија-
ле, уводиле нове технологије и нова 
знања. У време највећег технолошког 
бума, српска привреда је уништавана 
у НАТО агресији, а након тога, уместо 
техничког усавршавања и напретка, ус-
ледила је невиђена пљачка и распродаја 
свега и свачега, уз идеју водиљу да ће 
Србија да живи од трговине и услуга. 

Дакле, много тога смо ненадокнади-
во пропустили и сада, кроз сарадњу са 
Индијом и Кином, имамо шансу да прес-
кочимо неколико степеника и станемо у 
ред развијених земаља.

Како видите Србију данас, након 
спроведених економских реформи 
и живе дипломатске активности 
председника Вучића? Колико се 
стање променило у односу на Ср-
бију пре 2012. године?
- Мислим да речи оснивача Светског 

економског форума, Клауса Шваба, 
најбоље дају одговор на ово питање. 
Шваб је рекао да је Србија била земља 
у готово очајном стању, која је пропа-
дала и да је свима било јасно да је само 
питање када ће да се закључају врата, а 
да данас, четири године касније, може 
да се констатује да је Србија једна од 
најуспешнијих земаља, не само у реги-
ону, већ и да има стопу раста и суфицит 
у буџету какве немају ни многе земље 
у ЕУ, и да је нада читаве југоисточне 
Европе. Тај пут од ивице пропасти до 
земље наде југоисточне Европе није 

био лак, захтевао је много тешких од-
лука, али захваљујући храбрости пред-
седника Вучића да се такве мере спро-
веду, а видимо да данас и лидери попут 
Владимира Путина имају проблема у 
спровођењу економских мера, и подр-
шци грађана Србије, пре свега пензио-
нера, данас говоримо о Србији која је 
непрепознатљива у односу на слику из 
2012. године.

Сада, када је држава спасена 
банкротства и када се економија 
опоравља, недавно смо у једним 
новинама могли да прочитамо да 
је „боље имати дефицит, него су-
фицит у државној каси“. Како сте 
схватили ову поруку?
- Као још једну генијалну мисао која 

ће ући у анале глупости и мржње. Кад не 
знају више шта ће, када економски резул-
тати јасно показују да је Вучић успешан, 
онда они окрену ствари наопачке, не би 
ли тако оспоравали оно што је апсолут-
но неоспориво. Вероватно мисле и да је 
боље бити глуп, него паметан, и зато то, 
поред мржње, примењују у пракси.

Опозиција је оштро напала и по-
сету председника Александра Ву-
чића Косову и Метохији, као и сва-
ки његов труд да се постигне ком-
промисно решење. Како комента-
ришете то што су се против њега 
удружили и делови цркве, и НВО, 
и опозиција свих боја - Ђилас, Јан-
ковић, Јеремић, Обрадовић, Ста-
матовић... (за време чије власти је 
Косово једнострано прогласило 
независност)? 
- Не само то, него су најбезочније на-

падали Александра Вучића зато што је са 
сином дошао на КиМ. Првог председни-
ка који је своје, а не туђе дете довео на 

Косово, они су напали психопатским ко-
ментарима. Ваљда им је нормално да се 
деца шаљу само у Лондон и Брисел, док 
се они Београду бусају у „јуначке“ груди, 
па их затекло што Вучић и то ради обр-
нуто у односу на њих. Истовремено, ови 
други га оптуже тако да испадне да је 
Вучић лично палио гуме и правио бари-
каде на путу, а не Албанци. Страшно је то 
што су се сви ујединили у политици која 
подразумева да Србија на Косову не до-
бије ништа. Потпуно је неважно из којих 
мотива ту политику воде, важно је да су 
апсолутно сви у истој колони и да су све 
маске пале. И патриотске и све друге.

Како оцењујете подршку српског 
народа на КиМ председнику Ср-
бије и његовој политици?
- Народ на Косову и Метохији и сам зна 

ко се за њега бори и не можете га слагати 
празним причама. Они су се бар тога на-
слушали у прошлости и добро препознају 
оне који би да га злоупотребе за стицање 
неких бедних политичких поена пре-
ко њихових леђа. При том, они масовно 
дођу да подрже и поздраве свог председ-
ника и када дође да им саопшти тешке и 
болне истине, а са друге стране, ове ка-
пућино - патриоте неће нико да слуша ни 
када причају најзаводљивије лажи, јер је 
народу тога доста и од лажи му је мука. 
Хоће људи да знају на чему смо и како да 
се спасава оно што се спасти да.

Каква решења косовског чвора 
нуди опозиција, управо они који 
су некада били на власти у Србији, 
чија је политика повлачила грани-
це са КиМ, а који су сада најглас-
нији у бланко осуди сваког потеза 
председника Вучића?
А ко је чуо било које решење од опози-

ције? Има ли тог човека игде на свету? Не-
мају они решење зато што њих није брига 
ни за народ, ни за Косово, ни за Србију у 
целини. Њима је једина брига како да се 
дочепају фотеља и власти. И мисле да је 
Косово добра тема да се до власти дође. 
Они рачунају да је на теми Косова пао 
Стамболић, па после њега Милошевић, 
па Коштуница, па Тадић, па ће они на ис-

тој теми да руше Вучића. Само не схватају 
да народ у Србији не верује онима који 
кажу да нешто не ваља, а нису у стању да 
понуде било какву алтернативу. Макар и 
гору, али алтернативу. Не схватају да су 
сви побројани падали на теми Косова зато 
што нису имали одговарајуће решење. 
Они би сада да руше јединог који се бори 
да до некаквог компромисног решења 
дође, који сагледава и наше снаге и наше 
слабости, како данас, тако и у будућности, 
и који је успео у томе да Србија једну већ 
завршену и изгубљену утакмицу поново 
игра, и то са могућношћу да у њој неш-
то и добије, а све то да би они дошли на 
власт, иако немају ни благу идеју шта би 
радили, а камоли некакво решење. Њима 
је Косово само оруђе за долазак на власт и 
ништа више од тога, и то су доказали када 
су били на власти. Па ко би био луд да то 
подржи?! 

Видели смо да се по питању КиМ 
јављају и појединци и државе који 
се деценијама залажу за што непо-
вољнија решења за српски народ, 
али да су бројни и они који подр-
жавају политику Србије. Колико је 
у решењу косовског чвора важан 
међународни фактор?
- Никада на Балкану проблеми нису 

решавани без уплитања међународ-
ног фактора. Исто тако, питање је да 
ли би на Балкану уопште било толико 
проблема да нема тог уплитања. У сва-
ком случају, има неких међународних 
фактора који неће и не желе да виде 
усправну, снажну, богату, војно оп-
ремљену Србију. Зато им је потребан 
некакав замрзнути конфликт, који ће 
увек, у складу са својим интересима, 
по потреби да пале и гасе. Нама то не 
одговара. Србија мора да има стабилан 
економски развој у континуитету у на-
редних десет, двадесет година. Нека-
кав нови сукоб, некакав нови рат довео 
би до тога да из Србије оде свако ко 
може. Александар Вучић једини међу 
лидерима држава насталих распадом 
СФРЈ то види, док други као да, нити 
разумеју њега, нити сопствени народ 
који им одлази у много већем броју, 
него што је у Србији случај.

- ко је чуо било које решење од 
опозиције? немају они решење 
зато што њих није брига ни за 
народ, ни за косово, ни за Србију у 
целини. њима је једина брига како 
да се дочепају фотеља и власти. и 
мисле да је косово добра 
тема да се до власти дође

»

- рачунају да је на теми 
косова пао Стамболић, па 
после њега Милошевић, па 
коштуница, па тадић, те да 
ће они на истој теми да 
сруше вучића. Само не 
схватају да се много тога 
променило и да народ у 
Србији више не верује 
онима који кажу да нешто 
не ваља, а који 
истовремено нису у стању 
да понуде било какву 
алтернативу

»

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ, 
потпредседник Главног одбора 
Српске напредне странке

СВЕ СУ МАСКЕ ПАЛЕ
ПРОТИВ ВУЧИЋА УЈЕДИНИЛИ СУ СЕ СВИ КОЈИ жЕЛЕ 

ДА СРбИЈА НА КОСОВУ НЕ ДОбИЈЕ НИшТА

ВОЈВОЂАНСКИ АУтОНОМАшИ ЈАВљАЈУ СЕ 
УВЕК КАДА тРЕБА СРБИЈУ УДАРИтИ С ЛЕЂА 

У последње време јављају се они 
који сматрају да Војводина нема 
довољно аутономије. Да ли сма-
трате да ће се у будућности ићи 
на отварање ове теме?

- а јесте ли приметили да се такви 
по правилу јављају када Србија кре-
не да решава неке своје проблеме? 
видите ли ту чудну коинциденцију 
да се војвођански аутономаши увек 

јаве да Србију ударе с леђа, док је 
окренута на неку другу страну? то је 
пракса још из комунистичког време-
на када су СаП војводина и СаП ко-
сово и служиле само да се Србија ос-
лаби и да се на њу врше притисци, па 
се по тој матрици и данас понашају. 
они јесу тренутно политички марги-
нални, али не мислим да се било ко у 
Србији сме нехајно понашати у вези 
са том појавом.
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Председник Србије Алек-
сандар Вучић боравио 
је током два дана на 

Косову и Метохији, а посету 
је започео обиласком Зубиног 
Потока и језера Газиводе, мес-
та за са ког се, како је истакао, 
најбоље види сва тежина про-
блема с којима се Србија суо-
чава.

„Без Газивода нема ни 
опстанка и останка људи у 
Ибарском Колашину, Оби-
лићу... Преко овог језера 
види се дубина и суштина 
свих наших спорова и несла-
гања“, рекао је председник 
Вучић, и истакао да је сушти-
на његове посете да се види 
шта је до сада урађено, али и 
шта може да се уради, те да 
постоје инвестициони плано-
ви за сваку општину у којој су 
Срби већина.

Председник Вучић је рекао 
да се нада да ће се наћи ре-
шење за Косово и Метохију, 
тј. договор да за наредних 
100 година и Албанци на КиМ 
буду задовољни искоришћа-
вањем воде Газивода. Нагла-
сио је и да је Влада Србије 
обезбедила средства за из-
градњу водовода за Косовску 

Митровицу, Звечан и Зубин 
Поток. Рекао је да је време 
да Срби и Албанци покушају 
да разговарају са много више 
међусобног поштовања и да 
носе поруке мира. Истакао 
је да је најлакше да дође два 
пута годишње на КиМ и да 
се ту јуначи, али да сутрадан 
наша деца у Осојану, Сувом 
Грлу, Ораховцу и другим мес-
тима морају да иду у школу и 
на улицу.

„Не пада ми на памет да 
њима правим проблеме. Мо-
рам да се понашам одговорно 
и озбиљно. Тешко је да ћемо 
постићи споразум, очигледно 
је да ће ове ствари дуго да 

трају, а наш посао је да чува-
мо мир и покушавамо да се 
приближимо неком решењу 
некада. Нека генерација ће 
морати то да заврши. Морамо 
да живимо и гледамо у бу-
дућност. Верујем да ће грани-
це постати мање важне када 
и ако будемо део Европе“, 
поручио је он.

После посете Зубином По-
току, где је обишао Центар 
за екологију и развој спор-
та и Центар Црвеног крста, 
председник Вучић био је гост 
породице Ковачевић у месту 
Ибарско Постење и Пољопри-
вредне школе у Лешку. Оби-
шао је, затим, привреднике са 

КиМ који су излагали у спорт-
ској хали у Лепосавићу, а на-
кон тога је, у згради Општине 
Звечан одржао састанак са 
политичким представницима 
Срба. Други дан посете запо-
чео је обиласком Клиничко 
болничког центра у Косовској 
Митровици, а затим је посе-
тио локацију где се гради по-
вратничко насеље „Сунчана 
долина“.

До наредне планиране ло-
калције, села Бање у Општини 
Србица, није успео да стигне 
јер је неколико стотина Алба-
наца, међу којима и ветерани 
ОВК, блокирало багерима и 
шлеперима прилазе том селу, 

БОРИЋУ СЕ зА СВАКОГ СРБИНА НА КиМ
обрАћАње грАЂАнимА код сПоменикА цАру лАзАру у косоВској митроВици

обилАзАк гАзиВодА

палило гуме насред пута, уз 
пароле против српског пред-
седника, а у Трнави су се чули 
и рафали. Председник Вучић 
је околним путевима покушао 
да се пробије до Бања, међу-
тим, колона је заустављена, а 
он се, после расправе са поли-
цајцима, упутио ка Косовској 
Митровици. Србима који су га 
чекали у Бањама, обратио се 
путем телефона, повезаним са 
разгласом.

„Нисам могао да прођем 
даље јер нисам хтео да угро-
зим вас и вашу безбедност. 
Нисам хтео да ризикујем ваше 
животе. Зато вас молим да се 
ви, Срби у Бањама, држите 
најснажније што можете. Ви-
дећемо се ускоро“, поручио је 

председник Србије окупљеним 
мештанима, док су му речи 
биле прекидане аплаузима, а 
поједине жене су плакале.

„Жао ми је људи који су 
ме чекали тамо, спремале су 
жене целу ноћ сир и погаче, 
али шта можете кад други 
спремају пушке. Неки воле 
да спремају пушке, не волим 
пушке, али нисам од њих ни 
уплашен. На пушке никада 
нећу позивати, али никада 
нећемо дозволити да се пу-
шкама и свим другим ижи-
вљавају на нашем народу“, 
рекао је председник Вучић.

После тог обраћања, заједно 
са Миленом Ивановић, супру-
гом убијеног лидера косовских 
Срба, одао је пошту и положио 

цвеће на месту на ком је убијен 
Оливер Ивановић, а затим се 
обратио Србима на великом 
скупу у Косовској Митровици.

„Много сам пута долазио 
на Косово. Увек сам хтео да 
покажем да сам са вама и да 
разумем сваку муку кроз коју 
пролазите. Као председник 
Србије, добио сам поверење 
народа на Косову, то ме још 
више обавезује да се борим 
за сваког Србина који овде 
живи. Моја обавеза је да ка-
жем да ћемо и у добру и у 
злу увек бити уз вас. Прави 
патриотизам и родољубље 
је само оно у коме си спре-
ман да жртвујеш све. За мене 
постоје само две ствари које 
никада нећу: да радим про-

тив земље и да лажем свој 
народ. Оно што јесте сада и 
овде је реалност. Са неба смо 
неколико пута пали и озбиљ-
но се разбили. Данас без капи 
крви, било чије, постајемо 
већи. Србија ради, а не бије се 
ни са ким, улажемо у живот, 
а не разбацујемо га около, 
деца расту, а не сахрањујемо 
их после бомбардовања, љу-
бимо земљу своје деце, а не 
предака, имамо своје место у 
свету. Желим да се борим за 
будућност ваше и наше деце“, 
подвукао је председник Ву-
чић, и рекао да је за сваку од 
10 општина на КиМ напра-
вљен инвестициони план, и 
да ће Србија улагати милиона 
евра и помагати Србима.

наПрављени инвестициони Планови За 
свих 10 оПштина са срПскоМ већиноМ

у Посети 16-точлАној Породици коВАчеВић 
у ибАрском Постењу

уручиВАње кључеВА ноВих сАнитетских ВозилА зА 
кбц косоВскА митроВицА и кбц грАчАницА

миленА иВАноВић и АлексАндАр Вучић одАју Пошту 
нА месту где је убијен олиВер иВАноВић

сА ПриВредницимА у леПосАВићу
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Чланица Председни-
штва СНС и пред-
седница Народне 

скупштине Републике Србије 
Маја Гојковић за „СНС Ин-
форматор“ каже да ће ове 
јесени народни посланици 
наставити са динамичним ра-
дом на доношењу закона из 
различитих области, важних 

за унапређење квалитета 
живота грађана у свим де-
ловима наше земље, као 
што су области пензијског и 
инвалидског осигурања, об-
разовања, животне средине 
и многе друге, а пред Пар-
ламентом је и потврђивање 
бројних споразума са прија-
тељима и партнерима у обла-
сти економске и трговинске 
сарадње, одбране и туризма.

- Важан сегмент нашег 
рада је и усаглашавање на-
шег правног оквира са теко-
винама ЕУ и настојимо да на 
том путу искористимо нај-
боље примере наших суседа 

и да учимо на њихо-
вим грешкама, како их 
не бисмо понављали, 
о чему сам разговора-
ла и са председницом 
Народног собрања Ре-
публике Бугарске Цве-
том Карајанчев, током 
недавне посете овој 
земљи. Поред рада на 
законима, Парламент 
велику пажњу пос-
већује сарадњи са пар-
ламентима у региону, у 
Европи и шире, пре све-
га имајући у виду наше 
националне и државне 
интересе, решавање 
питања Косова и Ме-
тохије и неопходности 
да се чује мишљење 
Србије и наших инсти-
туција на сваком месту.

Недавно је уки-
нут закон о привре-
меном смањењу 
плата и пензија. 
Како оцењујете економ-
ски напредак Србије?
- Овој теми дајемо при-

оритет и, као што је рекао 
председник Србије и наше 
странке Александар Вучић, 
до укидања закона о при-
временом смањењу пензија 
дошло је већ у септембру. 
Ово повећање пензија, као 
и плата, које се може очеки-
вати до краја године, могуће 
је захваљујући економском 
развоју, инвестицијама и, пре 
свега, сређивању наших јав-
них финансија. Подсетићу да 
смо само пре четири године 
били пред банкротом, а данас 
је враћен део дугова, имамо 
вишак у буџету, економија 
напредује, а највише на томе 
можемо да се захвалимо пен-
зионерима, који су знали да 
се до добрих резултата може 
доћи само тешким мерама. 
Морамо и даље много да ра-

димо на економском развоју 
и новим инвестицијама, што 
је важан сегмент рада пред-
седника, Владе и Народне 
скупштине. У том смислу, 
недавна посета председника 
Вучића Народној Републици 
Кини, састанак са председ-
ником Си Ђинпингом и пред-
ставницима бројних кинеских 
компанија и банака отвара 
додатну шансу за убрзани на-
предак и развој наше земље. 
Наши кинески пријатељи 
помогли су нам да сачувамо 
„Железару“, а након успешне 
Вучићеве посете доћи ћемо 
до реализације многих проје-
ката и нових инвестиција, а 
свакако једна од најзначај-
нијих је долазак кинеске ком-
паније „Шандонг Линглонг“ 
у Зрењанин, као и решење за 
РТБ „Бор“, који ће донети на-
предак читавој источној Ср-
бији. Такође, и посета пред-
седника Руској Федерацији 

имаће велики значај за 
Србију.

Да ли очекујете 
инциденте какве је 
опозиција правила 
током прошлих за-
седања, као и нове 
вербалне и физичке 
нападе? 

- Опозиција има 
право да критикује, 
али суштина је у томе 
да они немају никакав 
предлог да понуде 
грађанима, ни када је 
реч о Косову и Мето-
хији, ни ПКБ-у, нити 
било ком проблему 
који је потребно реши-
ти у нашој држави, али 
су зато против свега. 
Управо су они који се 
окупљају у неке саве-
зе главни актери, који 
су својим катастро-
фалним поступцима 
и допринели да сада 
морају да се решавају 
проблеми које нико 
није решавао годи-
нама и деценијама. И 
њихово понашање у 
Скупштини Србије је 

очигледно последица тога. 
Када немају аргументе и када 
су свесни да немају поверење 
грађана, настављају по старој 
пракси да вичу, да упућују 
увреде на рачун председника 
Александра Вучића и да иза-
зивају инциденте.

Како грађани реагују 
на такво понашање?
- Грађани виде да са једне 

стране постоји одговор-
на и државничка политика 
председника Александра 
Вучића, која ствара одлич-
не економске и политичке 
резултате и која има вели-
ку подршку у Скупштини 
Србије, а са друге стране је 
политика групације окупље-
не у Савезу за Србију, која 
покушава да направи хаос и 
промовише идеје напада на 
полицију, војску, вређање 
жена. Видели сте да један 

МАЈА ГОЈКОВИЋ, 
чланица Председништва СНС и 
председница Народне скупштине 
Републике Србије

ОПОзИцИЈА ПОзИВА НА СИЛОВАњЕ ЖЕНА, 
НАПАДЕ НА ПОЛИцИЈУ И ВОЈСКУ

- наш одговор на 
примитивизам и 
претње опозиције 
јесу економски 
успеси. данас је 
Србија лидер у 
региону по смањеној 
незапослености, по 
директним страним 
инвестицијама... 
наша држава је 
поштована, за 
разлику од периода 
пре 2012. године

»

од њихових оснивача позива 
и на силовање председнице 
Владе, а да је изостала осуда 
и њихових функционера и по-
сланика у Парламенту. Наш 
одговор на тај примитивизам 
и претње које они упућују су 
економски успеси. Данас је 
Србија лидер у региону по 
смањеној незапослености, по 
директним страним инвести-
цијама и данас сви поштују 
нашу земљу, за разлику од 
периода пре 2012. године.

Да ли ће ове јесени 
бити интензивирана са-
радња са парламентима 
других држава?
- Сарадња са парламентима 

држава у региону, у ЕУ, али и 
шире, укључујући наше прија-
теље у Африци, Јужној Америци 
и другим деловима света, је је-
дан од кључних задатака нашег 
Парламента, посебно имајући 
у виду политику председника 
Вучића да побољша позиције 
Србије у међународним круго-
вима и ојача економске везе. 
Ту политику следи и Народна 
скупштина и настојимо да, кроз 
своје контакте и разговоре, ак-
тивно допринесемо његовим 
напорима да ојача позицију Ср-
бије, да придобијемо што више 
оних који ће саслушати и разу-
мети наше ставове по питању 
КиМ. Парламентарну сарадњу 
развијамо на нивоу одбора, гру-
па пријатељстава, делегација у 
међународним организацијама, 
као и формирањем заједнич-
ких парламентарних комисија. 
Када говоримо о парламентар-
ним комисијама, такав близак 
облик сарадње посебно смо 
развили са Свекинеским народ-
ним конгресом и Државном ду-
мом Руске Федерације, са којом 
ћемо већ у октобру имати нови 
састанак. Такође, ускоро ћемо 
формирати заједничку коми-
сију са Парламентом Републи-
ке Српске, како бисмо заједно 
пратили реализацију пројеката 
договорених између две вла-
де и још боље сарађивали у 
области економије, здравља и 
заштите животне средине, об-
разовања...

Недавно сте при-
суствовали отварању 
новог Жежељевог моста. 
Каква је његова симбо-
лика и колико ће значити 
за грађане Новог Сада и 
Србије?
- Дуго су грађани Новог 

Сада, Војводине и Србије 
чекали на тај велики дан 
када је Жежељев мост поно-
во постао један од симбола 
Новог Сада. Наравно, при-
суствовала сам том величан-
ственом догађају и осећала 
сам понос и срећу, као и сви 
грађани, не само у Новом 
Саду, већ и широм Србије. 
Изградња овог моста, који је 
срушен током НАТО агресије 
на нашу земљу и који је дуго 
одолевао бомбама, изузетно 
је значајна и симболички, али 
и суштински, јер ће нам омо-
гућити бољу друмску и же-
лезничку повезаност са Ев-
ропом, а тиме донети и нове 
могућности за развој.

ГРАЂАНИ зНАЈУ 
КО СЕ БРИНЕ 
О њИхОВОЈ 
БУДУЋНОСтИ

Како коментаришете 
још једну велику победу 
Српске напредне странке 
и освојених 65,45 одсто 
гласова грађана у Мај-
данпеку?

- захваљујем се грађанима 
Мајданпека што су дали 
огромну подршку нашој 
странци и што су јасно пока-
зали да знају ко ради у њи-
ховом интересу и ко се бри-
не о њиховој будућности. 
ова убедљива победа има 
још већи значај, будући да 
је дошла усред свакодневне 
кампање против александра 
вучића и СнС-а и то у мо-
менту када се председник 
бори да нађе компромис-
но решење у дијалогу са 
Приштином.

Током септембра, у зва-
ничној посети Београду 

боравио је потпредседник 
Индије Венкају Наиду, 
који се састао са председ-
ником Србије Александ-
ром Вучићем, и поручио 
да Индија и Србија имају 
специјалне односе, који су 
засновани на поверењу, 
разумевању и 
подршци.

„Моја посета 
има посебан зна-
чај зато што обе 
наше земље славе 
70. годишњицу 
успостављања 
дипломатских од-
носа. Одушевљен 
сам што сам посе-
тио Србију, зах-
ваљујем се уваже-
ном председнику 
Вучићу и народу 
Србије на срдачној 
добродошлици и 
гостопримству. 
Биће ми част да 
угостим пред-
седника Вучића у 
Индији“, рекао је 
Наиду.

Како је истакао, 
са председником 
Србије разговарао 
је о свим важним 
аспектима била-
тералних односа 
и регионалним 
питањима од заједничког 
интереса, и исказали су 
посвећеност продубљи-
вању пријатељских односа 
и економској сарадњи. 
Као главне аспекте назна-
чио је сарадњу у области 
пољопривреде и прехрам-
бене индустрије, одбране, 
ИТ, науке, туризма...

Председник Вучић рекао 
је да Индија увек може да 
рачуна на пријатељство и 
подршку Србије.

„Ми пријатеље поштује-
мо и ценимо. Никоме се не 
додворавамо и водимо не-
зависну политику чувања 
суверенитета. Индија 
може да рачуна на подрш-
ку Србије у међународним 

институцијама, на нашу 
подршку и глас, као што 
смо ми могли увек да ра-
чунамо на подршку Индије 
по питању виталних инте-
реса Србије и у очувању 
наше целовитости“, рекао 
је председник Србије.

Истакао је да је увећана 
трговинска размена две 

земље, а да је циљ да она 
буде што већа.

„Много очекујемо од 
индијских инвеститора, 
посебно у области диги-
тализације и софтвера. 
Сигуран сам да ће и наши 
инвеститори бити заин-
тересовани за улагање 
у Индији. Ово су први 
разговори, у наредним го-
динама видеће се помаци 
у сарадњи“, поручио је 
председник Вучић. Србија 
и Индија потписале су два 
важна билатерална спо-
разума - Споразум о са-
радњи у области здравља 
биља и биљног карантина, 
и Споразум о ваздушном 
саобраћају.

БЕОГРАД

ОчЕКУЈЕМО ИНДИЈСКЕ 
ИНВЕСтИтОРЕ

ПОТПРЕДСЕДНИК ИНДИЈЕ ВЕНКАЈУ НАИДУ 
И ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИћ
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Председница Скупштине Ср-
бије Маја Гојковић учествовала је 
на Евроазијском  женском форуму 
„Жене за глобалну безбедност и 
одрживи развој“, у Санкт Петер-
бургу, који је отворио председ-
ник Руске Федерације Владимир 
Путин. Том приликом, Гојковић се 
састала и са председницом Савета 
Федерације Федералне скупшти-
не Руске Федерације Валентином 

Матвијенко и истакла да Србија и 
Русија деле ставове о свим важним 
политичким темама, посебно оним 
који су од интереса за две државе. 
Саговорнице су се сагласиле да је 
сарадња два парламента изузет-
но добра, да парламенти следе 
договоре председника Путина и 
Вучића и да ће састанак Српско-
руске парламентарне комисије до-
датно интензивирати односе.

Гувернерка Јоргованка Табаковић и пред-
седник Кинеске регулаторне комисије за бан-
карство и осигурање Гуо Шуђинг потписали 
су Меморандум о разумевању, који се односи 
на размену података у области супервизије 
банака и осигуравајућих друштава. Табаковић 
је рекла да Кина подржава Србију у процесу 
економских реформи и кроз улагања у пројек-
те од великог значаја, и тако јој помаже да 

оствари економски раст. Нагласила је и да 
НБС доприноси интензивирању економске 
сарадње са Кином, подсетивши да је 2014. 
донета одлука о увођењу јуана на листу валу-
та којима се може трговати на девизном тр-
жишту, као и да је 2016. закључен аранжман 
са Централном банком Кине, а 2017. потписан 
Меморандум о разумевању са „Чајна Јунион 
Пеј“.

У оквиру Репу-
бличког центра за 
здравствено осигу-
рање почиње да ради 
Кол-центар, где ће 
моћи да се јаве сви 
родитељи чија су 
деца оболела од теш-
ких болести, најавио 
је министар Златибор 
Лончар. „Од тог момента 
Републички центар за здрав-
ствено осигурање преузима 
највећи део посла. Позивају 

се лекари који ће при-
купити све информа-
ције о стању детета, 
након чега ће бити 
донета стратегија која 
је најбоља помоћ за 
то дете“, рекао је Лон-
чар и изнео податак 
да је у последње три 
и по године о трошку 

државе у иностранству лече-
но 1.975 деце, док је од 2008. 
до 2012. на лечење послато 
506 малишана.

Министар Синиша 
Мали разговарао 
је са Делегацијом 
Међународног моне-
тарног фонда, коју је 
предводио Џејмс Руф. 
Тема разговора била 
је трансформација и 
модернизација По-
реске управе која је 
у току, а која би ту институ-
цију требало да учини ефи-
каснијом, као и унапређење 
рада пореског система. Са-
говорници су се сагласили 
да је у питању важан процес 
који треба да се уради те-
мељно и системски, а први 
резултати требало би да се 
виде крајем 2019. године. 
Мисија ММФ-а боравила је 

у Београду поводом 
првог разматрања ре-
зултата спровођења 
новог програма 
макроекономских и 
структурних рефор-
ми, подржаног Ин-
струментом за коор-
динацију политике.

Министар Небојша Сте-
фановић поручио је, након 
обиласка Полицијске станице 
у Коцељеви, да полиција, оси-
гуравајући безбедност грађа-
на, уједно даје и допринос 
стварању бољег амбијента 
за привлачење инвестиција. 
„Ова средина је веома значај-
на за развој воћарске и пре-
рађивачке индустрије и по-
лиција ће дати све од себе да 

обезбеди 
максималну 
сигурност 
грађана, а тиме и допринесе 
стварању бољих услова за ин-
вестиције“, рекао је министар 
Стефановић и похвалио рад 
полицијске станице, истичући 
да је стопа криминала у Ко-
цељеви изузетно ниска и да 
није било извршења тежих 
кривичних дела.

Министарка Јадранка 
Јоксимовић разговарала је 
са делегацијом посланичког 
клуба Хришћанско-демократ-
ске уније у Парламенту Доње 
Саксоније о процесу присту-
пања Србије ЕУ, сарадњи 
две државе, реформама, 
ситуацији у ЕУ... Јоксимовић је 
оценила да је Немачка важан 
стратешки, економски и поли-
тички партнер Србије и захва-

лила се на 
подршци 
коју нам 
пружа у процесу приступања 
ЕУ. То се, како је истакла, по-
тврђује чињеницом да је Не-
мачка, у последњих 15 годи-
на, определила 1,6 милијарди 
евра бесповратних средстава 
за бројне пројекте који су у 
функцији развоја и напретка 
наше државе.

Министар Зоран 
Ђорђевић најавио је 
да ће прве исплате 
увећаних пензија по-
чети од новембра, а 
да се повећање креће 
од осам до 13,2 одсто 
за све пензије. Нови 
Закон о пензијско 
- инвалидском осигу-
рању доноси важне измене: 
поједностављење процеду-
ра, укидање обрасца М-4, 

омогућавање правог 
бенефицираног рад-
ног стажа рударима... 
Рекао је и да ће се ви-
сина пензија убудуће 
уређивати Законом 
о буџету, и да ће 
Влада настојати да по-
већање пензија прати 
раст буџетских при-

хода, као и да ће повећања 
бити већа од инфлације, од-
носно раста цена на мало.

Министар Бра-
нислав Недимовић 
потврдио је да је 
Србија 27. септембра, 
први пут након 30 
година, извезла први 
контејнер говеђег 
меса у Кину. Према 
његовим речима, 
план је да сваки дру-
ги или трећи дан по један 
контејнер одлази у Кину, а 
Влада Србије ће до краја го-

дине изаћи са новим 
програмом подршке 
инвестицијама у 
прехрамбеној индус-
трији. Напоменуо је 
да се афричка куга 
свиња шири све-
том, и истакао да су 
Влада и Министар-
ство предузели све 

превентивне мере како би 
спречили да зараза уђе на 
простор Србије.

ДОПРИНОС ЕКОНОМСКОЈ 
САРАДњИ СА КИНОМ

КОЛ-цЕНтАР зА РОДИтЕљЕ ДЕцЕ 
ОБОЛЕЛЕ ОД тЕшКИх БОЛЕСтИ

РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

БОљА БЕзБЕДНОСт, 
ВИшЕ ИНВЕСтИцИЈА

НЕМАчКА ЈЕ СтРАтЕшКИ 
ПАРтНЕР СРБИЈЕ

ЕВРОАзИЈСКИ ЖЕНСКИ ФОРУМ 
У САНКт ПЕтЕРБУРГУ

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПОЉОПРИВРЕДА

ИзВОз ГОВЕДИНЕ У КИНУ

ПЕНзИЈЕ ВЕЋЕ ОД 8 ДО 13,2 ОДСтО

Министарка Зорана 
Михајловић разгова-
рала је са генералним 
директором Руских 
железница Сергејом 
Павловим о реализа-
цији пројеката који 
се финансирају из 
руског кредита за 
модернизацију желез-
нице и потенцијалним новим 
пројектима. „У Србији све што 

се ради на железници, 
ради се по европским 
стандардима, и РЖД 
је то и до сада пошто-
вао. Зато желимо да 
разговарамо и о новим 
пројектима, изградњи 
новог диспечерског 
центра, наставку ре-
конструкције пруге Бе-

оград - Бар и Ниш - Прешево“, 
рекла је Михајловић.

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

НАСтАВАК САРАДњЕ СА РУСКИМ 
ЖЕЛЕзНИцАМА

Директор Канцеларије за 
КиМ Марко Ђурић изјавио 
је да је упад РОСУ јединица 
на север КиМ супротан свим 
међународним договорима 
и резолуцијама. „Тачи и ње-
гови наоружани терористи 
упали су да би он могао да 
се слика и вози у чамцу, и 
то  наочиглед целе међуна-
родне заједнице“, нагласио 

је Марко 
Ђурић, и 
истакао да 
је Србија 
упозорила све у Приштини 
и међународној заједници 
да неће толерисати агресију 
на наш народ на северу 
Косова, нити било какав 
облик насиља према нашем 
народу.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

СРБИЈА НЕЋЕ тОЛЕРИСАтИ 
АГРЕСИЈУ НА НАш НАРОД

У Панчеву је отворен нови Казне-
но - поправни завод, један од најмо-
дернијих затвора затвореног типа у 
Србији, за смештај 300 осуђеника и 
200 притвореника. Затвор је отворила 
министарка Нела Кубуровић и истакла 
да је зграда грађена две године, у 
складу са стандардима европских зат-

ворских правила, и да може да се пореди 
са најсавременијим затворима ЕУ. „У из-
вештају Савета Европе из 2012. били смо 
на последњем месту, са 156 осуђених на 
100 слободних места, а данас је та ситу-
ација знатно боља са 106 осуђених на 100 
слободних места“, рекла је министарка 
Кубуровић.

ПРАВДА НОВИ зАтВОР ПО ЕВРОПСКИМ СтАНДАРДИМА

Потписан је уговор о продаји 
Пољопривредне корпорације Београд 
(ПКБ) компанији „Ал Дахра“. Уговор 
су потписали државни секретар Дра-
ган Стевановић и копредседник и 
суоснивач Ал Дахра холдинга Кадим 

Абдул Алдареи. Стевановић 
је рекао да је ова компанија 
понудила нешто више од 105 
милиона евра за непроме-
нљиву имовину ПКБ, односно 
земљу, објекте, опрему и ме-

ханизацију неопходну за процес 
производње, те да ће Србија до-
бити нешто више од 17 милиона 
евра за променљиву имовину 
- стада и грла који ће нови вла-
сник да преузме.

АЛ ДАхРА КУПИЛА ПКБПРИВРЕДА
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у рубрици 
СнС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СнС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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1. уб

САНАЦИЈА ШКОЛСКИХ ЗГРАДА

отворен је хотел „Ub Business&Wellness“ 
са четири звездице. завршени су радови 
на дечијем игралишту на шепковцу, а тре-
нутно се ради на санацији старих школских 
зграда у докмиру, чучугама и врелу. ло-
кална самоуправа финансирала је кречење 
ош „Милан Муњас“ и реконструкцију ви-

део-надзора. издвојено одељење школе 
„рајко Михаиловић“ у калиновцу добило 
је савремено игралиште. нови асфалт до-
били су делови Бргула, радљева, јошеве, 
рукладе, Паљува, шарбана, Стубленице, 
алексића имања... Председник општине 
дарко Глишић обишао је радове и најавио 

наставак улагања у саобраћајну инфра-
структуру. завршава се изградња паркин-
га на вашаришту. компанија „Меита“ ор-
ганизовала је дан отворених врата за оне 
који траже посао. у убу и Мионици поче-
ла је градња стамбених зграда за избегла 
лица.

2. МајданПек

ПОСЕТА МИНИСТРА ЂОРЂЕВИЋА
Мајданпек је посетио 

министар Зоран Ђорђевић, 
који је говорио о начини-
ма да се смањи незапосле-
ност, а повећа безбедност 
и побољшају услови рада у 
центрима за социјални рад. 
Такође, обишао је осмочла-
ну социјално угрожену по-
родицу у Орешковици код 
Доњег Милановца.

5. крушевац

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ И 
ПОЛУМАРАТОН
У организацији Савета за ту-

ризам ГО СНС Крушевац, одр-
жан је бесплатни музички про-
грам за суграђане у извођењу 
Александра Рајковића, Богдана 
Рајковића и Павла Панина у 
Пионирском парку. На Багдали 
је одржан трећи крушевачки 

полумаратон, у организацији 
Атлетско рекреативног клу-
ба „Маратонац“, а трку задо-
вољства истрчала је и градона-
челница Крушевца Јасмина Па-
луровић. Подршку манифеста-
цији дало је и Друштво за борбу 
против шећерне болести.

3. круПањ

НОВА СТОЛАРИЈА ЗА ШКОЛУ
У школи „Жикица Јовано-

вић Шпанац“ у МЗ Завлака 
постављена је нова стола-
рија. Почела је изградња 
зграде за избеглице, у скла-
ду са стамбеним програмом 
Србије. У току је изградња 
паркинга у Улици Жикице 
Јовановића Шпанаца. При-
води се крају асфалтирање 
пута Крупањ - Шљивова. 
Министарка Зорана Ми-

хајловић уручила је уговоре 
о суфинансирању планских докумената градоначелницима и предсе-
дницима 26 локалних самоуправа, међу којима је био и председник 
Општине Крупањ, Иван Исаиловић.

4. куршуМлија

ПОСЕТА ПРЕМИЈЕРКЕ БРНАБИЋ 
И МИНИСТРА ЉАЈИЋА
Премијерка Ана Брнабић и 

министар Расим Љајић раз-
говарали су са руководством 
Општине, посетили „Симпо-
ШИК“ и Специјалну болни-
цу „Жубор“ у Куршумлијској 
бањи. Премијерка Брнабић 
истакла је да је приоритет 

изградња ауто-пута Ниш - 
Приштина, што ће омогућити 
бржи развој туризма, али и 
развој пољопривреде и дрв-
нопрерађивачке индустрије. 
Председник Општине Радољуб 
Видић уручио је награде нај-
бољим ученицима.

8. љубовија

ЛЕТЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
У Црнчи, на обали Дрине, одржана је традиционал-

на туристичка манифестација Скобаљијада, а у Лоњи-
ну Сеоска олимпијада. Активисти ОО СНС делили су 
страначки материјал и „СНС Информатор“.

6 богатић

ХАЈДУЧКО ВЕЧЕ
Традиционал-

на манифестација 
Хајдучко вече, 
која је одржана 
под покрови-
тељством Општи-
не и Туристичке 
организације, 
окупила је не-
колико хиљада 
посетилаца. 
Чланови ОО СНС 
разговарали су 
са грађанима и 
делили „СНС Ин-
форматор“ на два 
штанда у центру 
Богатића.

7. оПово

УЛАГАЊЕ У ТУРИЗАМ
Поводом обележавања Међународног дана младих, ОО организовао је 

турнир у одбојци на песку на новоизграђеном терену у Баранди. Уз подрш-
ку локалне самоуправе и културне установе ОНБ Опово, Филмски студио 
реновирао је фасаду Ватрогасног дома, чиме је центар Баранде, заједно са 
Филмским студијом, постао значајна туристичка дестинација. Обележени 
су сеоска заветина у Сефкерину и Дан Баранде. Радници комуналног пре-
дузећа уредили су јавне површине и стазу у оквиру вртића, покосили траву 
у Сакулама, а у оповачком парку уклонили десетак сувих стабала. Општина 
је упутила петоро деце у одмаралиште Црвеног крста на Вршачком брегу. 
Потписан још један уговор о реконструкцији водоводне мреже, преко кон-
курса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство. Одржани су Еко регата, Пасуљијада и мото скуп.

9. кикинда

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПЛАТОА У ГАЛАДСКОЈ
за потребе будуће Банатске магистрале обез-

беђено је пет милона динара, и то за финанси-
рање пројекта детаљне регулације заобилазни-
це око кикинде и Башаида. Финансијску подрш-
ку пружили су Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и Град кикинда. 
отпочела је реконструкција платоа у Галадској, 
а средства су обезбеђена из градског буџета и 
Министарства државне управе и локалне самоу-
праве. у техничкој школи, током летњег распус-
та, завршени су радови на осветљењу учионица, 
помоћних просторија и фискултурне сале. радо-
ве су финансирали Покрајинска влада и  локална 
самоуправа. завршена је санација фасаде ош 
„јован Поповић“ о трошку локалне самоуправе.

10. лесковац

ПОСЕТА НАЈСТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА
Градоначелник др Горан Цветановић дружио се 

са Лесковчанима у градском парку, на брду Хисар, у 
Коњичком, Аеро клубу и Царичином граду. Градона-
челник је посетио Александра Стојановића (100) и Да-
ницу Булатовић (101) и уручио им поклоне. Завршена 
је рехабилитација пута Мирошевце - Славујевце, сани-
рани су коловоз и тротоари у Нишкој, Гоце Делчева и 
Партизанској улици. Замењена је водоводна мрежа у 
улицама Владе Јовановића и Капетана Бојана Денића. 

Град Лесковац четврту годину за редом награђује 
средњошколце носиоце Вукове дипломе шестоднев-
ном екскурзијом кроз Србију. Активисти МО Бобиште 
и Раде Жунић обишли су социјално угрожене поро-
дице и уручили им пакете са храном, средствима за 
хигијену, одећом, школским прибором. Активисти МО 
Раде Жунић и Милентије Поповић 1 уредили су моби-
лијаре у својим МЗ, а активисти МО Бобиште и Дубо-
чица 1, 2 и 3 офарбали ограду на мосту на Ветерници.

1

нАгрАде зА нАјбоље ученике

дАрко глишић у обилАску рАдоВАноВо лице центрА убА

изгрАдњА ПАркингА

грАдонАчелник цВетАноВић 
у Посети Пензионерки дАници
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12. кучево
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА И 
ПУТЕВА

Установи за старија и одрасла 
лица, Министарство за рад, борач-
ка и социјална питања донирало је 
средства за набавку медицинске и 
кухињске опреме. Центру за со-
цијални рад одобрен је јавни рад 
у оквиру кога ће запослење наћи 
пет особа из категорије теже за-
пошљивих лица. Асфалтиран је 
крак Улице Миодрага Арсеније-
вића - Бандере у Пеку. Општин-
ско веће одобрило је подстицаје 
за пољопривредна домаћинства. 
Уређена је порта храма у Волуји. 
Асфалтиран је део пута Кучајна - 

Церемошња. У оквиру Културног 
лета, одржана је 17. Браничевска 
палета. Почела је изградња пута 
Турија Шумеће - Марица - Старо 
гробље. Чланови Савета МЗ Као-
на, мештани и председник Општи-
не Новица Јаношевић уредили 
су потез око фудбалског терена, 
моста на Пеку и Дома културе. 
Урађен је нов пропуст у Улици Ра-
томира Атанацковића у Кучеву. 

15. Жабаљ
ВЕЋИ АНГАжМАН МЛАДИХ

Савет за омладину ОО СНС, 
поводом Међународног дана мла-
дих, спровео је акцију у оквиру 
које су млади попуњавали упит-
нике, на основу којих ће Савет за 
омладину направити дугорочну 
стратегију за већи ангажман мла-
дих у друштвеном животу. Савет 

за омладину организовао је и фар-
бање ограде око Дома за душевно 
оболела лица.

16. бачка тоПола
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ВОДОВОДА

У току је реконструкција водо-
водне мреже у МЗ Панонија, којом 
ће се решити вишедеценијски про-
блем са снабдевањем пијаћом во-
дом у овом насељу.

17. Мало црниће
РАДНА АКЦИЈА

Чланови ОО СНС Мало Црниће 
чистили су терен око језера Заова, 
у сусрет највећој етно манифеста-
цији у Општини - Стишком поселу.

18. владиМирци
ПОКЛОНИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

Завршено је асфалтирање дела 
пута у Драгојевцу. У школи „Жика 
Поповић“ замењене су сијалице и 
постављена је ЛЕД расвета. Акти-
висти ОО СНС сваке недеље поста-
вљају штанд у центру Владимираца, 
деле „СНС Информатор“ и разгова-
рају са грађанима. Локална самоу-
права организовала је поделу при-
бора и ранчева ђацима првацима.

19. сента
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦЕ

Почела је изградња саобраћај-
нице у Улици Чука Золтана, које 
са 80 одсто финансира Управа за 
капитална улагања АПВ, а са 20 
одсто Општина Сента.

20. теМерин
КЛИМА ЗА ПОРОДИЦУ 
САМОХРАНОГ ОЦА

Активисти МО Сириг уредили 
су јавне површине у Улици ЈНА и 
Новосадској улици, као и спортски 
центар ФК Ириг. Чланови МО Ба-
чки Јарак делили су страначки ма-
теријал, помогли су породицу сла-
бијег материјалног стања и покоси-
ли игралиште у Улици цара Лазара, 
а чланови МО Центар офарбали део 
игралишта у центру Темерина. Чла-
нови ОО СНС уручили су, из личних 
средстава, клима уређај Стеви Са-
вићу, самохраном оцу петоро деце.

21. бољевац
СПОРТСКО ЛЕТО

Омладина ОО СНС, у сарадњи 
са Канцеларијом за омладину 
и спорт и Спортским савезом 
Општине, иницирала је одржа-
вање Спортског лета.

22. црна трава
МЕЂУНАРОДНА 
БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА

Завршена је друга фаза ас-
фалтирања путева у MЗ Дарко-
вце и Градска. Одржани су тра-
диционални Дани боровнице и 
међународна трка у планинском 
бициклизму за Светски куп ран-
га Ц2.

24. кањиЖа
ТРИБИНА О НАРКОМАНИЈИ

У организацији Уније жена ОО 
СНС одржана је трибина на тему 
борбе против наркоманије, а пре-
давање је одржао др Небојша 
Тројанчевић.

25. ада Мол
ОБНОВЉЕНА ШКОЛА

Канцеларија за управљање јав-
ним улагањима финансирала је 
комплетну обнову школе „Чех Ка-
рољ“ у Ади, коју су првог дана нове 
школске године посетили пред-
седница Владе Србије Ана Брна-
бић, председник Владе АПВ Игор 
Мировић, председник Скупштине 
АПВ Иштван Пастор, министар 

Младен Шарче-
вић... Активи-
сти ОО СНС и 
функционери у 
општинској упра-
ви организовали 
су акцију и пре-
местили школски 
намештај из фи-
скултурне сале у 
учионице, ради 
несметаног почет-
ка школске године. 
Школске торбе по-
дељене су прваци-
ма у свим основим 
школама. Активи-
сти ОО СНС уре-
дили су терен око 
трим стазе Рекре-
ационог центра.

28. краљево
СПОРТСКИ САДРжАЈИ 
НА ГОЧУ

Нови павиљон на Гочу отворен 
је крајем јула, а челници Града 
најављују да ће бити реконстру-
исани спортски терени и балон 
хала, као и то да постоји идејно 
решење да се Гоч опет оспособи 
за скијање.

29. ћуПрија
ДОБРИ ПРИВРЕДНИ 
ПОКАЗАТЕЉИ

„Општина ћуприја је српски 
рекордер у спољнотрговинском 
суфициту. Остварен је огроман 
скок извоза привреде Општине, 
захваљујући мерама Владе Србије и 

проактивној политици председника 
Нинослава Ерића и његовог тима“, 
рекао је Предраг Лучић, директор 
Регионалне привредне коморе Шу-
мадијског и Поморавског округа. У 
Спомен парку Иванковац одржана 
је државна церемонија поводом 
213. годишњице Боја на Иванковцу.

30. бајина башта
ДРИНСКА РЕГАТА

Најстарија и највећа манифес-
тација на води у Србији, Дрин-
ска регата „Бајина Башта“, 25. 
рођендан облежила је рекордним 
бројем од 25.000 регаташа прис-
тиглих из Србије, земаља бивше 
Југославије и европских и азијских 
држава. Отворена је и изложба о 
дринским сплаварима, одржано је 

13. аранђеловац

ПРВИ ВАТЕРПОЛО МЕЧ
Приводи се крају реконструкција главне градске улице - замена водоводних 

цеви, постављање гранитних плоча и пратећи радови. очекује се отварање савре-
мене Поликлинике са скенером и најмодернијим апаратима, као и почетак сана-
ције зграде опште болнице. завршава се реконструкција спортске сале васпитно 
образовног центра. Председник општине Бојан радовић организовао је пријем 
за суграђане. радници јкП „зеленило“ сузбијали су коров и амброзију. народни 
музеј доделио је награду „данко Поповић“ књижевнику радовану Белом Марко-
вићу, која је додељена на манифестацији Под данковом липом. Први ватерполо 
меч у историји аранђеловца одигран је на комплексу базена у Гарашима.

23. нови сад

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

Активисти свих МО делили 
су „Новосадски информатор“ на 
више локација. Активисти МО 
Бистрица организовали су ради-
оницу народних рукотворина и 
Дане спорта. У МЗ Каћ одржана 
је пројекција филмова у оквиру 
пројекта Новосадски караван, 
удружења „Парнас“. Радиони-
ца школе манекенства, бонтона, 

комуникације, као и дечија сли-
карска колонија организоване 
су у МО Гаврило Принцип, док 
су активисти МО Житни трг 1 
спровели акцију бесплатног ши-
шања и бријања грађана. Члано-
ви МО Ковиљ косили су траву и 
уклањали отпад у парковима и 
испред напуштених кућа, а орга-
низовали су и сликарску колонију 

у ОШ „Лаза Костић”. Јавне повр-
шине уређивали су активисти МО 
Сремска Каменица 1, МО Ледин-
ци и МО Футог.

Градоначелник Милош Вуче-
вић присуствовао је обележа-
вању Дана сећања на страдале 
и прогнане Србе у „Олуји“, а у 
Ветернику је положио камен - 
темељац за градњу 276 станова 

за избеглице из БиХ и Хрватске. 
Обишао је и реконструисано 
Прихватилиште за стара и одрас-
ла лица у Футогу, радове на са-
нацији клизишта у Лединцима, 
на изградњи Музичко - балетске 
школе, као и простор у подграђу 
Петроварадинске тврђаве, који 
ће користити Уметничка асоција-
ција „Инбокс“.

14. шид

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА
Председник александар 

вучић обишао је фабрику за 
прераду меса „Срем шид“. 
Министар зоран Ђорђевић и 
амбасадор норвешке арне Са-
нес Бјорнстад разговарали су 
са руководством општине и 
потписали уговор о сарадњи на 
пројекту „норвешка за вас - Ср-
бија“. чланице уније жена Мо 
Беркасово уредиле су просто-
рије библиотеке, а активисти 
центар села, гробља и прилазе 
атарским путевима. заједнич-

ком акцијом месних одбора 4, 
5 и 2 уређен је Словачки парк. 
активисти Мо јамена уредили 
су своје село. чланице уније 
жена оо делиле су „СнС ин-
форматор“. чланови оо СнС 
донирали су ловачком удру-
жењу Моловин материјал за 
покривање летњиковца, а чла-
нице уније жена поклониле су 
кухињско посуђе удружењу 
жена „јаменчанке“. Спортски 
савез организовао је бесплатну 
школу пливања.

26. лебане

ДАН С ПОРОДИЦОМ

Чланови ОО СНС 
делили су „СНС Ин-
форматор“ и разго-
варали са грађани-
ма. Повереништво 
ОО организовало је 
страначко дружење 
„Дан с породицом“ 
на локалитету Цари-
чин град. Активисти 
ОО учествовали су 
у акцијама уређења 
свог места, заједно 
са радницима ЈКП 
„Комуналац“.

27. врбас

УРЕЂЕЊЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА
Средства од продаје карата за „Heart rock fest“ усме-

рена су за уређење дневног боравка за децу и младе са 
сметњама у развоју и инвалидитетом. врбашани су из-
гласали и да средства од наградне игре „узми рачун и 
победи“ буду усмерена у опремање сензорне собе, та-
кође, у дневном боравку. врбас је посетила делегација 
руског града истра. чланови Мо Стари врбас уредили 
су игралиште код водица, а чланови оо СнС разгова-
рали су са суграђанима и делили „СнС информатор“. 
Председник Милан Глушац потписао је у Министарству 
привреде уговор о суфинансирању израде пројектно 
техничке документације за изградњу канализације у 
Бачком добром Пољу, змајеву и равном Селу. у равном 
Селу одржана је Фијакеријада, а у центру врбаса излож-
ба фотографија „олуја, злочин који траје“. Мз змајево 
обезбедила је поклоне за прваке.

11. беочин

РАЗГОВОР СА 
ГРАЂАНИМА
Чланови ОО СНС, заједно 

са председником Митром Ми-
линковићем, разговарали су 
са грађанима и делили „СНС 
Информатор“ на градској пија-
ци и на аутобуској станици. 
Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину доделио је 
Општини средства за ренови-
рање спортских терена. Свеча-
но је обележен Дан МЗ Сусек, 
а у том месту уређени су парк 
и игралиште за децу. Активи-
сти МО Баноштор уредили су 
игралиште фудбалског клуба, а 
чланови МО Черевић разгова-
рали су са грађанима на пулту 
код улаза у пијацу.

Председник Вучић сА грАЂАнимА шидА

митАр милинкоВић 
сА АктиВистимА снс

милош ВучеВић ПолАже кАмен - темељАц зА изгрАдњу 
276 стАноВА зА избеглице у Ветернику

дружење сА грАЂАнимА ноВог сАдА
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такмичење у кувању рибље чорбе, 
сајам домаће радиности, музичке 
манифестације.

32. коцељева
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА

Започети су радови на комплет-
ној реконструкцији Душанове, 
Косовске и дела Доситејеве улице 
у Коцељеви, а радовима ће прет-
ходити постављање кишне кана-
лизације.

33. ПријеПоље
ОБНОВЉЕНА ОПШТИНСКА 
ЗГРАДА

Активисти ОО СНС делили су 
„СНС Информатор“ и разговара-
ли са грађанима. Зграда Општи-
не добила је нови изглед након 
санације и реконструкције која је 
трајала неколико месеци. 

34. лоЗница
ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ 
КРВИ

Савет за здравство обележио 
је Светску недељу дојења на са-

боришту у Тршићу. Чланови Са-
вета за омладину организовали 
су штандове на којима су делили 
„СНС Информатор“. Савет за без-
бедност подржао је акцију добро-
вољног давања крви.

36. уЖице
ДОГРАДЊА ВРТИЋА 
У СЕВОЈНУ

Почели су радови на партерном 
уређењу кружног тока на уласку 
у град, где ће бити постављена 
статуа. У току је доградња вртића 
„Маслачак“ у Севојну, како би се 
повећао смештајни капацитет овог 
објекта. ГО СНС Ужице подржао је 
акцију добровољног давања крви.

38. ваљево
ОБИЛАЗАК 
ПОПЛАВЉЕНИХ СЕЛА

Чланови Уније младих делили су 
„СНС Информатор“ и разговарали 
са мештанима, а штандове су по-
сетили и Бранислав Маловић, ко-
ординатор ИО СНС за Колубарски 
округ, и др Слободан Гвозденовић. 

У Горњим Лесковицама, у засеоку 
Кушаковићи, почело је асфалти-
рање 1.400 метара пута. Руковод-
ство Града обишло је поплављена 
села Ставе, Дренајић, Бобова и Су-
водање. Одржани су Дани купине 
у Ставама, под покровитељством 
Града. Генерални директор аеро-
дрома „Никола Тесла“ Саша Вла-
исављевић уручио је рачунарску 
опрему Градској управи.

39. ПрокуПље
ТРИ ВЕЛИКА ПРОЈЕКТА

Влада Србије подржаће реа-
лизацију три пројекта од вели-
ког значаја за Топлички округ: 
изградњу ауто-пута Ниш - Мер-

даре - Приштина  - Драч, Индус-
тријске зоне и измештање Опште 
болнице у зграду Дома здравља, 
чиме ће ове установе бити споје-
не у модеран здравствени цен-
тар. Ово је истакла председница 
Владе Ана Брнабић која је, на 
иницијативу народног посланика 
Дарка Лакетића, посетила Про-
купље.

40. алибунар
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Поводом сеоске славе Преобра-
жење, у Добрици је организована 
акција уређења центра села. Акти-
висти ОО СНС покосили су траву, 
покупили смеће, посекли суве гра-
не и очистили парк и шири центар. 
Активисткиње Удружења жена 
„Добричанка“ уредиле су просто-
рије МЗ.

41. диМитровград
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДВЕ 
УЛИЦЕ

Почела је реконструкција дела 
пута Жељуша - Планиница - Бан-
ски Дол - Поганово. Асфалтирана 
је улица Сутјеска у Димитровгра-
ду, у којој је замењена и водовод-
на мрежа. Почела је замена водо-
водне мреже у Светосавској ули-
ци, коју очекује и асфалтирање. 
Завршена је реконструкција моста 
у Пастеровој улици. Ученици шко-
ле „Христо Ботев“ боравили су 
у одмаралишту Црвеног крста у 
Баошићима, а локална самоупра-
ва и ЈП „Комуналац“ обезбедили 
су поклоне за децу. Асфалтирана 
је последња деоница пута од Трн-
ских Одороваца до Кусе Вране.

42. лаПово
ОБНОВА ПОЉСКИХ ПУТЕВА

И ове године Општина Лапово 
обнавља пољске путеве како би 
пољопривредницима створила ус-
лове за нормалан рад. Обновљено 
је скоро 10 километара атарских 
путева у потезима Ладне, Дрења-
ра, Парлога, Грабовачког потока...

43. сокобања
АСФАЛТИРАН ПУТ 
КА ШАРБАНОВЦУ

У току је постављање завршног 
слоја асфалта на деоници пута Со-
кобања - Шарбановац и посипање 
пута од болнице на Озрену до 
манстира Свети Арханђел. Одр-
жан је традиционални вашар на 
Преображење и Сабор фолклора, 
под покровитељством Општине. 
Организовали смо два штанда, 
разговарали са грађанима и дели-
ли „СНС Информатор“.

45. сечањ
РАЗВОЈ ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ 
ЗАДРУГЕ

Министар Милан Кркобабић 
посетио је Земљорадничку задру-
гу „Модош“ у селу Јаша Томић и 
истакао да је појекат „500 задруга 
у 500 села“ намењен индивидуал-
ним прозвођачима за које држа-
ва жели да, удружени у задруге, 
постану партнери власти. „Новцем 
који смо добили од државе купили 
смо сејалицу и утоваривач“, рекао 
је Милан Жебељан, директор „Мо-
доша“. Одржане су Спортске игре 
у Крајишнику.

46. варварин
ИЗГРАДЊА СЕОСКИХ 
ВОДОВОДА

У Горњем Катуну у току је по-
стављање секундарне водоводне 
мреже, а водовод је завршен у 
Село Варварину. Нове цеви биће 
постављене и у Горњем Катуну и 
Обрежу.

47. велико градиште
ПОМОЋ СУГРАЂАНКИ

ОО СНС Велико Градиште 
омогућио је тешко покретној су-
грађанки Даринки Петровић пре-
воз до Кучева и обилазак Дома 
за смештај  пензионера и старих  
лица.

48. суботица
ОБЕЛЕжЕН ЗАВРШЕТАК 
жЕТВЕ

На Градском тргу одржана је 
централна прослава 108. Дужијан-
це, манифестације којом се обеле-
жава завршетак жетве, на којој су 
овогодишњи бандаш и бандашица 
предали градоначелнику Суботи-
це Богдану Лабану хлеб од новог 
жита.

49. рековац
ОБИЛАЗАК МЕСНИХ 
ОДБОРА

Одржан је састанак ОО, пове-
реници су обишли МО Надрље, 
Жупањевац и Шљивица. Завршена 
је зона школе у Рековцу. Наста-
вљени су радови на атарским пу-
тевима.

50. руМа
БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА 
СРЕДЊОШКОЛЦЕ

У току је реконструкција Главне 
улице, постављен је бехатон, ас-
фалтиран паркинг и уклоњени су 
тротоари. У другом делу улице, од 
Железничке до Партизанске улице, 
поставља се електродистрибутивна 
и водоводна мрежа. Предвиђен је 
бесплатан аутобуски превоз за уче-
нике средњих школа који похађају 
образовне установе ван територије 
Општине, а чији су родитељи ко-
рисници новчане социјалне помоћи.

53. среМски 
карловци
УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА НА 
ДУДАРИ

Чланови ОО СНС покосили 
су и уредили терен за куглање 
на Дудари и донирали школски 
прибор Црвеном крсту. Активи-
сти ОО СНС разговарали су са 
суграђанима и делили „СНС Ин-
форматор“.

54. оџаци
ПОДРШКА МЛАДИМ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Чланице Унија жена ОО СНС 
обележиле су Међународни дан 
пријатељства и организовале 
више хуманитарних акција. Се-
оска слава Илиндан обележен 
је у Бачком Грачацу и Караву-
кову. МО Бачки Грачац органи-
зовао је радне акције на више 
локација. Осам кандидата до-
било је бесповратна средства од 

Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду за подршку мла-
дима у руралним подручјима. 
Удружење „Купидон“ организо-
вало је Прве омладинске спорт-
ске игре. У Дероњама је одржа-
на ликовна колонија.

55. нова црња
ЧИШЋЕЊЕ И САДЊА ОКО 
КАШТЕЛА

Представнице Уније жена ОО 
СНС присуствовале су трећем 
Етно базару у Новој Црњи, на 
којем су се окупиле чланице 
бројних удружења за очување 
народне традиције. МО Срп-
ска Црња организовао је акцију 
чишћења и садње младих топола 
око Каштела.

56. неготин
НОВА СТОЛАРИЈА У ДОМУ 
КУЛТУРЕ

Општине Неготин и Лопаре 
потписале су Повељу о брати-
мљењу на манифестацији Дани 
дијаспоре у Лопарама. Асфал-
тиране су улице у МЗ Јасеница, 
Шаркамен, Милошево, Карбу-
лово, Мокрање и Бадњево. На 
згради Дома културе у МЗ Са-
мариновац постављена је нова 
столарија, а радове је обишао 
председник Општине Владимир 
Величковић. 

57. нови кнеЖевац
НОВЕ СТРАНАЧКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ

У центру града отворене су нове 
просторије ОО СНС, а догађају су 
присуствовали Владимир Галић, 
Никола Лукач, бројни чланови 
странке и представници СНС из 
свих општина Севернобанатског 
округа.
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44. трстеник

НОВА ШКОЛСКА ИГРАЛИШТА
неколико школа добило је нова игралишта. комплетно је ас-

фалтирана улица Светог Саве, а рајчевићева улица, после више 
од једне деценије, у потпуности је реконструисана. чланови уније 
младих учествовали су у хуманитарној акцији „чеп за хендикеп“.

52. нови ПаЗар

ПОМОЋ КОМШИЈАМА

У насељу Шестово асфалтиране су још две улице. У школи у Ковачеву 
преуређено је школско двориште и постављена је ограда, а уређене су и 
учионице за предшколце. У оквиру акције „Помози комшији“, чланови ГО 
СНС обишли су породице Билаловић у Трнави и Дрманић у Врановини, и 
уручили им намирнице и хигијенска средства.

35. Петровац 
на Млави
ГРАДЊА 
ОБИЛАЗНИЦЕ
руководство општине 

обишло је завршне радове на 
асфалтирању пута каменово 
- забрђе. овом саобраћајни-
цом растеретиће се теретни 
саобраћај из града и повеза-
ти два регионална пута.

31. нова варош

ОБНОВА ШКОЛЕ 
И ВРТИЋА
одржан је златарфест, који је окупио око 30.000 

посетилаца, уз богат културно - уметнички програм. 
реконструисана је зграда ош „живко Љујић“, за-
мењена је столарија и постављена енергетски ефикас-
на фасада. обновљени су и мокри чворови у Пу „Паша 
и наташа“. у току је изградња 3,5 километара пута у 
срце златара, где постоје планови за проширење ту-
ристичке зоне и изградње ски стаза.

37. десПотовац

ВИТЕШКИ ФЕСТИВАЛ

одржан је четврти Међународни витешки фестивал „JUST 
OUT“, на којем је наступило 600 витезова из 20 земаља, а про-
цењује се да га је посетило више од 100.000 гостију. урађена је 
пешачка стаза од деспотовца до Манасије и асфалтиран плато 
испред витешког села.

51. шабац

РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

чланови Повереништва 
Го СнС шабац организо-
вали су штандове на две 
локације у граду, делили 
„СнС информатор“ и раз-
говарали са суграђанима.

злАтАр фест окуПио је око 30.000 ПосетилАцА

мАнАстир мАнАсијА

реконструкцијА улицА

АкцијА у коВАчеВу
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Са сваким новим 
изборним циклу-
сом расте подрш-

ка грађана Јужног 
Баната политици коју 
спроводи председник 
Алксандар Вучић, а да 
је Вршац прави пример 
за то. Самосталну власт 
успоставили смо након 
локалних избора 2016. 
године. Већ након 
једне године, на пред-
седничким изборима 
подршка Александру 
Вучићу је видно пора-
сла, а све то се најбоље 
видело у мају 2017. го-
дине, када су спрове-
дени избори за савете 
месних заједница на те-
риторији Града Вршца, 
где је СНС однела више 
него убедљиву победу, 
освојивши готово све 
мандате у свих 28 град-
ских и сеоских месних 
заједница, за „СНС 
Информатор“ каже 
градоначелница Вршца 
Драгана Митровић, и 
објашњава да овакав 
раст подршке политици 
председника Вучића говори 
о томе да Вршчани одлично 
препознају резултате њего-
вог рада и способност да Ср-
бију води правим путем.

Какво сте стање затекли 
у Граду када сте ступи-
ли на функцију градона-
челнице?
- Када смо 2016. преузели 

одговорност за вођење Гра-
да, наследили смо велики 
број незавршених пројеката. 
Тамо где није било добро, 
мењали смо, а унапређивали 
оно што је добро. Одређени 
број проблема налазио се 
у јавним предузећима која 
нису у свим сегментима била 
у законским оквирима и, при 
том, нису имала одлуке о 
максималном броју запосле-
них. Такође, недовољно 
ефикасна управа била је још 
једна препрека, док је буџет 
био креиран доста нереално. 
Због свега овог доводило се 

НОВА ИНДУСтРИЈСКА зОНА 
И НОВИ ИНВЕСтИтОРИ

драГана Митровић, 
градоначелница Вршца

у питање поверење грађана у 
наше институције.

Који су најзначајнији 
потези које сте повукли 
и на шта сте најпонос-
нији што сте урадили до 
сада?
- Поред конкретних проје-

ката у различитим области-
ма, а чији се ефекти виде у 

унапређењу квалите-
та живота наших су-
грађана, најважније 
је да смо вратили по-
верење људи у рад 
Града и градске упра-
ве. Када су у питању 
улагања, водили смо 
посебно рачуна о са-
обраћајној и комунал-
ној инфраструктури, 
здравству и социјалној 
заштити, образовању, 
унапређењу привред-
ног амбијента. Рефо-
рмисали смо градску 
управу и ЈКП „Други 
октобар“, које је сада 
модерно предузеће и 
ради у интересу Врш-
чана. Могу слободно 
рећи да смо га врати-
ли грађанима Вршца. 
Озбиљни и одговорни 
људи сада руководе 
тим предузећем.
Каква је ситуација у 
вршачкој привреди? 
Да ли су стигле нове 
инвестиције?

- Технолошки парк 
у Вршцу, као индус-
тријска зона, готово 

је попуњен, што говори о 
односу локалне самоуправе 
према домаћим и страним 
инвеститорима. Ту се нала-
зе и успешно послују велики 
домаћи и међународни ин-
дустријски системи, а плани-
ра се и изградња логистич-
ког центра са интермодал-
ним терминалом. Израдили 

смо планску документацију 
за пројектовање, изградњу 
и инфраструктурно опре-
мање нове индустријске зоне 
„Север“, која ће се налазити 
између међународног пута 
ка Румунији и пута за Зрења-
нин, уз саму међународну 
железничку пругу на Кори-
дору 11, где очекујемо до-
лазак и нових инвеститора у 
наш град. Половином ове го-
дине отворен је први ритејл 
парк у Вршцу „Стоп шоп“, а 
до краја године очекује се 
отварање трговинског ланца 
„Лидл“.

Колико се води рачуна о 
равномерном развоју и 
града и села?
- Град Вршац, реализује 

велики број пројеката из раз-
личитих области. Радимо на 
оснаживању свих потенција-
ла Града. Улажемо у школ-
ство, здравство, комуналну и 
саобраћајну инфраструктуру, 
социјалну заштиту, а посебан 
акценат је на деловима града 
у које се годинама и деце-
нијама није улагало, попут Гу-
дуричког насеља, где се ради 
канализација, саобраћајнице, 
спортски и дечији терени, за-
тим детаљног уређења кана-
ла Месић, који протиче кроз 
само градско језгро, уређења 
урбаних џепова који су го-
динама били ругло у центру 
града. Нисмо заборавили ни 
наша села, где се реализују 
бројне инвестиције, попут ре-
конструкција зграда месних 
заједница, домова култура и 
сеоске расвете. Очишћено је 
више десетина километара 
каналске мреже, санирано 
неколико дивљих депонија и 
уређени су пољски путеви, а 
градимо и модерне спортске 
терене и дечија игралишта у 
селима. Израђен је пројекат и 
створени су услови за почетак 
изградње ретензије у Уљми, 
која ће спречити опасност од 
поплава, које су задесиле ово 
место 2017. године. Завршена 
је израда пројектно-техничке 
документације за изградњу 
канализације Павлиш.

КРИВИчНЕ ПРИЈАВЕ зБОГ БАзЕНА
Вршац је овог лета добио олимпијски и дечији базен. 
зашто се толико дуго чекало?

- реч је о модерном објекту, на који смо веома поносни, 
који је са једне стране туристичка атракција, а са друге 
има велики значај за развој спорта на води, за шта до 
сада у вршцу није било услова. С обзиром на то да смо га 
изградили на рушевинама, наслеђене, у претходном пе-
риоду започете грађевине, морали смо да урадимо нови 
пројекат, отклонимо велики део неправилности под који-
ма је рађен, што је резултирало подношењем кривичних 
пријава против одговорних лица.

Српска напредна странка одржала је се-
дницу Главног одбора, на којој је увод-
но излагање имао председник странке 

Александар Вучић, који се осврнуо на дос-
тигнућа странке, на обележавање десетого-
дишњице њеног постојања и рада ове године 
у Краљеву, и упутио бројне поруке чланству.

„За само месец дана је десет година од када 
смо формирали странку. Формирали у тренут-
ку када је нашој земљи било потребно реша-
вање бројних горућих питања, када је земља 
била пред потпуним колапсом, економским и 
финансијским банкротом, политичком пропа-
шћу. Наши снови били су велики, али почели 
смо да их остварујемо. СНС је на изборима 
2014. добила огромну подршку грађана и Ср-
бија је кренула у велике значајне економске 
реформе. Спроведени су пензијска реформа, 
реформа радног законодавства, најтеже ре-
форме уз протесте на улицама... Успели смо да преокренемо 
ситуацију у буџету и трећу годину заредом имамо суфицит. 
Драстично је смањена незапосленост, нове фабрике стигле су 
у Владичин Хан, Лебане, Крупањ, Чачак, Крушевац...“, рекао је 
председник Вучић.

Предложио је да се следеће године, пред изборе 2020. го-
дине, одржи ванредна скупштина СНС и да се изабере ново 
руководство које ће са новом енергијом и људима који неће 
размишљати о себи, већ о томе шта ће оставити иза себе, ра-
дити на спровођењу политике која се темељи на овим прин-
ципима: Србија је најважнија, здрава економија, заштита 
националних интереса, рећи „извините“ кад се погреши, не 
извињавати се свуда по планети, заштитити и очувати нацио-
налне интересе, извући за народ највише, не уводити га у ра-
тове, већ сачувати мир и стабилност.

Лидер СНС-а критиковао је страначке функционере што 
нису реаговали на позив опозиције на силовање премијерке 
Ане Брнабић и на државни удар, истакавши да странка мора 
да има борце, који ће се борити речима, идејом, марљивошћу, 
снагом аргумената, да се боре за нормалну Србију.

„Згрожен сам, нећу да прете нашим сестрама, ћеркама, 
мајкама силовањем. То је лидер опозиције који тражи нормал-
ну Србију? Србија није земља силоватеља. Нећемо то дозво-

лити, нисте никакви лидери ви што претите 
силовањем. Ко је реаговао од нас када су први 
пут причали о државном удару? Многи су ми 
се смејали када сам указивао на то, а онда су 
почели отворено да позивају на пуч и држав-
ни удар. Што ћутите?“, запитао је председник 
Вучић.

По питању Косова и Метохије, поручио је 
да је та тема била завршена, да је била порука 
да Србија тамо не станује, да се Србија борила 
пет година да се та тема врати на сто и да ће 
се борити још јаче за српски народ на КиМ, да 
ти људи живе богатије, имају више права, да 
буду безбеднији.

„Политика да Србија доста тога сачува на 
КиМ очигледно у Србији није победила. Ја вам 
сад кажем, ми смо доживели пораз. Та моја 
политика да Србија доста тога сачува на КиМ 
очигледно у Србији није победила, јер Срби 

воле да изгубе све. Срби највише воле да кукају над сопстве-
ном судбином, више воле да плачу над нечим што је остало 
далеко, него да нешто имају у својим рукама. Прву рунду до-
била је Србија пропасти, плакања, кукњаве, а не Србија која 
побеђује. Да ли ћемо имати нову шансу? Бојим се да нећемо, 
али то не значи да нећемо наставити да се боримо“, истакао 
је председник Вучић.

Изјавио је и да ће, када прођу избори, изнети фрапантне 
доказе о најбруталнијем мешању појединих западних сила у 
изборе у Републици Српској.

„Надам се да ће све бити у реду са Републиком Српском и 
нашим народом тамо. Сачекаћу крај избора, нећемо се меша-
ти у одлуку нашег народа у РС, али ћу после избора изнети 
доказе, фрапантне доказе о најбруталнијем мешању поједи-
них западних сила у изборе у РС... И још да нађу Србе који 
ће Србију да оптужују за мешање. Мешање иде до те мере да 
амбасадори западних земаља зову људе са листа појединих 
странака и прете им да не смеју да промене страну или би у 
противном одговарали за злочине, и које су починили, и које 
нису починили. Овакву књигу имам да се види како то изгле-
да, а наши Срби нашли су да Србији држе придике... Шта ћете, 
Србија је увек све знала да истрпи“, поручио је председник 
Вучић.

СтРАНКА МОРА ДА ИМА БОРцЕ КОЈИ 
ЋЕ СЕ БОРИтИ зА НОРМАЛНУ СРБИЈУ

Предлог 
председника 

вучића: 
ванредна 

скупштина СнС 
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мАрко Ђурић, мАријА обрАдоВић, дАрко глишић, АлексАндАр Вучић, милош ВучеВић и миленко јоВАноВ
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58. вршац
БАЗАР ЗДРАВЉА 
У РОМСКОМ НАСЕЉУ

Град Вршац је обезбедио одмор 
за петоро деце из сеоских среди-
на, чије породице нису обухваћене 
другим видовима помоћи. Савет 
за здравље, у сарадњи са Домом 
здравља и Црвеним крстом, подр-
жао је Базар здравља у ромском 
насељу. У сарадњи са ЈКП „Други 
октобар“, уклоњене су дивље де-
поније у Потпорању и Загајици. 
Уручени су уговори за куповину 
сеоских кућа за избегличке поро-
дице у Влајковцу, Избишту, Уљми 
и Марковцу. Градоначелница Дра-
гана Митровић пустила је у рад 
први олимпијски базен у Вршцу. 
Одржан је горански камп „Врша-
чки брег 2018“ и етно фестивал 
„Златна јесен“. Свим првацима 
уручени су флуоресцентни прс-
луци и саобраћајни буквари. Град 
организује бесплатни превоз ђака, 
посебно оних са инвалидитетом. 
Активисти 2. МО поставили су 
хранилице за птице које су сами 
направили. 

59. Зајечар
ИЗГРАДЊА ТРИМ СТАЗЕ

Министарство омладине и 
спорта доделило је средства за из-
градњу трим стазе и постављање 
15 фитнес справа у парку Краље-
вица. Реконструисан је спортски 
терен у насељу „Авној“. Одржана 
је смотра народних обичаја „Вра-
жогрначки точак“, у Зајечару Ле-
тњи турнир у баскету, а у Шипико-
ву Илиндански сабор. Потписани 
су уговори о додели субвенција 
за механизацију и опрему за на-
водњавање у воћарству, као и 
уговори о подстицају пчеларства. 
Зајечарски рукометаши, помогну-
ти колегама из Бора, Мајданпека 
и Бољевца, одиграли су хумани-

тарну утакмицу за лечење Златка 
Крсманчића. Здравствени центар 
увео је двадесетчетворочасовни 
рад у Служби лабораторије. Орга-
низовано је чишћење бране Црног 
Тимока на Поповој плажи.

62. врање
АСФАЛТИРАЊЕ У ПЕТ СЕЛА

У току је асфалтирање путева у 
селима Бунушевац, Стропско, Тре-
бешиње, Златокоп, и деонице од 
Купининца према Ратају. Чланови 
Савета за природне ресурсе, заш-
титу животне средине и одрживи 
развој ГО СНС делили су флајере 
пољопривредним произвођачима 
и упознали их са утицајем пести-
цида на животну средину. Члано-
ви Савета за социјална питања, 
заједно са Унијом младих, поде-
лили су школски прибор  за 1.500 
ученика, као и слаткише за децу 
у врањској болници и помогли су 
реновирање куће Бранислава Ми-
тића из Кумарева.

63. врање - врањска 
бања
УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА 
АМБУЛАНТЕ

Чланови Уније младих ОО СНС 
Врањска Бања уредили су простор 
око Здравствене станице, покоси-
ли траву, покупили смеће и офар-
бали ограде.

64. свилајнац
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Одржавали смо редовне са-
станке ОО СНС Свилајнац, раз-
говарали са грађанима и делили 
„СНС Информатор“.

65. србобран
ОБНОВА АТАРСКОГ ПУТА

Завршава се реконструкција 
атарског пута „Сегединац“ који, 
преко Гунароша, Дрљана и Ми-
лешева, повезује општине Бечеј 

и Бачка Топола са Општином Ср-
бобран.

67. Мали иђош
НАСИПАЊЕ УЛИЦА

У Ловћенцу је завршено асфал-
тирање и проширење Улице Вука 
Караџића. Председник Општине 
Марко Лазић обишао је радове на 
бушењу бунара у Фекетићу. Чла-
нови ОО СНС из личних средстава 
донирали су клима уређај поро-
дици Ковача Тивадара из Малог 
Иђоша са петоро ђака. Одржани 
су четврти Госпојински дани. На 
иницијативу председника Лазића, 
покренута је акција равнања пута 
и попуњавања рупа у ромском 
насељу. У насељу Мали Иђош, 30 
одсто улица никада није асфалти-
рано због чега је општинска власт 
ангажовала тешке машине да се 
улице наспу туцаником. У органи-
зацији омладине ОО СНС и Удру-
жења младих, одржан пети ноћни 
хуманитарни турнир у баскету у 
Фекетићу.

68. ковин
УРЕЂЕЊЕ ШЉУНКАРЕ

На локалитету Шљункара 
уређен је приступни пут до камп 
зоне, у току је изградња спорт-
ских терена и комплекса са затво-
реним полуолимпијским базеном. 
Завршена је изградња капеле у 
Гају, у току је реконструкција 
крова зграде МЗ Мраморак, 
асфлатирана је Банатска улица у 
Баваништу и Маршала Тита у Де-
либлату. Проширени су паркинзи 
у Улици ЈНА и код гробља у Ко-
вину, као и на пијачном платоу у 
Гају. Компанија „Делта Денјуб“ 
индонежанске „Бавазир групе“, 
која се бави производњом и пре-
радом печурака, гради нови по-
гон у индустријској зони.

61. осечина

САЈАМ ШЉИВА

У селу Братачић организована је манифестација „Избор за харам-
башу Подгорине“, а у Осечини Сајам шљива, највећа привредна, кул-
турна, туристичка и забавна манифестација, коју је посетило више од 
20.000 гостију. Овогодишњи Сајам отворио је министар Бранислав 
Недимовић.

60. ПоЖега

МОБИЛНА КЛИНИКА
обележено 

је 15 година 
успешног рада 
дома за ста-
ре и одрасле 
на Савинцу. 
Попуњене су 
ударне рупе 
у Мз засеље, 
асфалтиран је 
део пута кроз 
Пилатовиће до 
сеоског гробља 
и постављене су 
заштитне ограде 
на тротоарима 
у најпрометнијим улицама. у току је чишћење корита Савиначког 
потока, а почела је и санација дела стене изнад моста на реци 
Скрапеж. амбасадор руске Федерације александар чепурин уру-
чио је општини Пожега возило „Мобилна клиника“, чиме је обе-
лежен успешан завршетак руске хуманитарне мисије.

66. Жагубица

ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНИМА

у акцији помоћи због поплаве која је задесила нашу општину 
2. августа, учествовали су бројни активисти оо СнС. Поплавље-
не мештане обишли су и министар александар вулин и председ-
ник општине Сафет Павловић, а војска Србије је данима помагала 
најугроженијим домаћинствима.

ЈОш ЈЕДНА ВЕЛИКА ПОБЕДА СНС
Српска напредна 

странка остварила 
је на локалним избори-
ма у Мајданпеку нају-
бедљивију победу до 
сада, освојивши 65,5 
одсто гласова. То је за 
чак 20 одсто бољи ре-
зултат него на локал-
ним изборима 2014. 
године, када је за СНС 
гласало 46,58 одсто 
бирача, и за 10 одсто 
бољи резултат него на 
председничким избори-
ма, где је СНС имала 55 
одсто подршке.

Опозиција окупљена 
око Савеза за Србију, која је 
у Мајданпеку наступала на 
листи Двери, добила је тек 
10,9 одсто гласова грађана. О 
коликом паду је реч најбоље 
се види када се овај резултат 
упореди са резултатом листе 
око ДС на локалним избори-
ма 2014. године, која је ос-

војила 22,28 одсто бирача.
Дакле, подршка Алексан-

дру Вучићу и СНС-у порасла 
је за двадесет одсто, док је 
опозиција изгубила чак 12 
одсто подршке.

У три бирачка места СНС је 
освојила чак 90 одсто гласова 
грађана. На бирачком месту 
18 - Дом културе Лесково за 

СНС је гласало 92,62 одсто 
или 251 бирач, док је канди-
дат Бошка Обрадовића до-
био подршку свега десет жи-
теља овог краја. На бирачком 
месту 34 за СНС је гласало 
92,86 одсто грађана, док је 
за опозициони савез гласао 
свега један мештанин. На би-
рачком месту 24 у Рудној Гла-

ви за СНС је гласао 151 бирач, 
односно 89,88 одсто грађа-
на, а за удружену опозицију 
свега троје гласача!

„Подршка више од 65 од-
сто грађана јесте јасна по-
тврда политици председника 
Вучића, у којој доминантно 
место заузима решавање ко-
совско-метохијског пробле-
ма. Показало се да је то тема 
која највише заокупља грађа-
не, а председник Вучић је 
јасно изнео своје ставове, не 
желећи да наслеђене пробле-
ме гура под тепих... На првом 
озбиљнијем тесту, грађани су 
са 65 одсто подршке за СНС 
и Вучића јасно рекли да желе 
политику која Србији нуди 
будућност без терета про-
шлости, а нашој деци бољи 
живот и сигурност“, рекао је 
Дарко Глишић, председник 
ИО СНС.
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ЕК Укупно бирача 17.325

Изашло 10.026

СНС 65,5% 

СПС-ЈС 9,6% 

Савез за Србију 
(Двери) 10,9%

Свечаном седницом у великој 
сали Дома културе обележен 

је 21. септембар - Дан Општине 
Босилеград, у присуству пред-
ставника политичког, привредног, 
културног и верског живота. Про-
славу Дана Општине увеличали 
су и чланови делегација братских 
општина и градова из свих краје-
ва Србије, Бугарске, Македоније, 
Црне Горе.

Седницу је отворио председник 
СО Босилеград Славчо Влади-

миров, а присутне је поздравио и 
председник Општине Владимир За-
харијев, који се осврнуо на најзна-
чајније активности током протекле 
године у сфери инфраструктуре, 
образовања, неговања културе и 
традиције, развоја спорта...

Највеће општинско признање 
- Повеља почасног грађанина 
Босилеграда додељено је Дарку 
Глишићу, председнику Општине 
Уб, који је и председник Извршног 
одбора Српске напредне странке.
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ДАРКО ГЛИшИЋ 
ПРОГЛАшЕН зА 
ПОчАСНОГ ГРАЂАНИНА

дАрко глишић и ВлАдимир зАхАријеВ

Председник Вучић сА грАЂАнимА мАјдАнПекА нА Великом митингу у сПортској хАли

у Посети дому зА стАре

брАнислАВ недимоВић 
нА отВАрАњу сАјмА

Вредни АктиВисти оо снс
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71. бела црква
ЛЕТЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Председник Општине Дарко 
Богосављевић и председник СО 
Марјан Алексић били су домаћи-
ни делегацији из Чешке са којом 
су разговарали о привредној са-
радњи. Током августа, сваког ви-
кенда одржавано је Лето у парку, а 
одржане су и пете Белоцркванске 
игре на води.

72. брус
НОВЕ СТРАНАЧКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ

Радници ЈКП „Расина“ озелени-
ли су новоизграђену Улицу Мила-
на Кнежевића и паркинг у Улици 
краља Петра Првог. Свечано су от-
ворене нове страначке просторије, 
у присуству великог броја чланова 
странке и гостију. Активисти ОО 
СНС разговарали су са грађани-
ма и делили „СНС Информатор“. 
У оквиру манифестације Дани 
Преображења, обележен је Дан 

Општине и додељена су признања 
најзаслужнијим грађанима.

73. лајковац
ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР

Функционери и активисти ОО 
СНС делили су „СНС Информатор“ 
и разговарали са суграђанима. На-
кон обилних киша, реконструисани 
су путеви и очишћени водотокови. 
У МЗ Јабучје постављени су тобо-
ган, клацкалица и љуљашка поред 
школе. Удружење грађана „Моја 
Боговађа”, под покровитељством 
Општине, организовало је хума-
нитарни турнир у малом фудбалу, 
а приход је дониран Одељењу спе-
цијалне наставе у Лазаревцу и со-
цијално угроженим особама.

74. аПатин
ПРИБОР ЗА ПРВАКЕ

Уз подршку МО Апатин, четврту 
годину за редом постављен је штанд 
на пијаци, на којем су родитељи пр-
вака могли да добију свеске и олов-

ке за будуће ђаке. Акција подршке 
школарцима спроведена је и у МО 
Сонта, Пригревица и Свилојево.

76. бачка Паланка
ПОСЕТА НАЈСТАРИЈЕМ 
АКТИВНОМ ЧЛАНУ

Активисти OO СНС разгова-
рали су са грађанима и делили 

„СНС Информатор“. Председник 
Општине Бранислав Шушница 
и управитељ Фондације „Тијана 
Јурић“ Игор Јурић потписали су 
Споразум о сарадњи како би се, 
кроз едукативне радионице, по-
дигла свест грађана о свим видо-
вима насиља и трговини људима. 
Активисти ОО посетили су једног 
од наших најстаријих активних 
чланова и честитали му 83. рођен-
дан.

78. бор
НОВИ ВРТИЋ

Активисти ГО СНС одржали су 
штанд, делили „СНС Информа-
тор“ и разговарали са грађанима. 
Одржана је централна свечаност 
поводом обележавања Дана ру-
дара и Дана РТБ Бор. Започети су 
радови на адаптацији простора за 
вртић у насељу Нови градски цен-
тар. Завршава се градња водовода 
на локацији Чока Рељи, чиме ће 50 
домаћинстава добити здраву воду. 
Одржан је аеро скуп „Fly in“ и мани-
фестација Дани Брестовачке бање.

79. љиг
РАДОВИ НА ЛОКАЛНИМ 
ПУТЕВИМА

Асфалтиран је паркинг преко 
пута аутобуске станице, а у току је 
реконструкција локалних путева. 
Председник Општине Драган Лаза-
ревић обишао је радове у МЗ Шутци. 
Активисти ОО СНС дружили су се са 
суграђанима и делили „СНС Инфор-
матор“ на градском тргу.

80. Мали Зворник
ДОБРОВОЉНО 
ДАВАЛАШТВО

Чланице Уније жена ОО СНС 
учествовале су на културној мани-
фестацији „Људи и мостови“, коју су 
организовали Општина Mали Звор-

ник и Град Зворник. Aктивисткиње 
Уније жена пружиле су подршку 
манифестацији Дани спортско - 
рекреативног и културног туризма 
на Зворничком језеру. Председник 
братске Општине Трговиште Ненад 
Крстић, његов помоћник Братислав 
Kрстић и председник организацио-
ног одбора манифестације „Дрина 
је смисао живота“ Mладен Перић, 
као и други чланови СНС, добро-
вољно су дали крв.

83. књаЖевац
ПОМОЋ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Почела је реконструкција се-
оских домова у шест села, а зна-
чајна средства издвојили смо 

за уређење пољских и атарских 
путева. Завршена је и већина 
конкурса преко Буџетског фон-
да за развој пољопривреде - за 
сточарство, воћарство, набавку 
опреме за отварање мини мле-
кара и малих кланица - који су 
обухватили готово 150 газдин-
става.

85. Пландиште
ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Чланице Уније жена ОО 
СНС представиле су тради-
ционалне производе на Банат 
фесту у Алибунару и слави у 
Пландишту. ОО СНС помогао 
је организацију храмовних и 
сеоских слава у Великој Гре-
ди и Пландишту, као и турнир 
у малом фудбалу у Старом 
Лецу.

86. тител
УРЕЂЕЊЕ ПЛАжЕ

В e л и к o г o с п o j и н с к e 
свeчaнoсти пратило је oбиљe 
сaдржajа: такмичење у ку-
вању рибље чорбе, излож-
бе слика и ручних радова, 
спортски турнири, предста-
ве, карневал, концерти...  На 
тителској плажи постављена 

је ограда на платоима уз обалу 
Тисе, урађено је игралиште за 
одбојку на песку, постављени су 
рефлектори, нове канте за смеће 
и реконструисано је дечије игра-
лиште.

88. александровац
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Повереник ОО СНС Славољуб 
Миљковић присуствовао је мани-
фестацији Дани Бруса. Наставља се 
обилазак месних одбора, форми-
рају се нова повереништва и акти-
вирају нови чланови. Наши активи-
сти разговарали су са грађанима и 
делили „СНС Информатор“.

89. рашка
ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ

Одржане су 25. јубиларне Раш-
ке духовне свечаности, које је 
отворио председник Општине Иг-
њат Ракитић.

90. косјерић
ПУТ У ЗАСЕОКУ ПЛОСКА

Завршено је асфалтирање пута 
у засеоку Плоска, у МЗ Годечево, 
у дужини од 3,1 километар. Радо-
ве на асфалтирању финансирало 
је ЈП „Путеви Србије“, а насипање 
банкина Општина.

91. ириг
САНАЦИЈА МОКРИХ 
ЧВОРОВА

Почела је санација санитарних 
чворова у установи „Дечија ра-
дост“. Део средстава обезбедио је 

Покрајински секретаријат за обра-
зовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине, а остатак Општина.

92. трговиште
ДАНИ ПРЕОБРАжЕЊА

Одржана је девета забавно - ту-
ристичка манифестација Дани Пре-
ображења, у организацији Општи-
не и Туристичке организације, уз 
присуство великог броја гостију.

93. среМска 
Митровица
ЦТ АПАРАТ ЗА БОЛНИЦУ

Почела је реконструкција Же-
лезничке улице. У оквиру пројекта 
„Одговорно према свом љубимцу - 
за чист град“, постављено је 10 по-
суда за уклањање и одлагање из-
мета кућних љубимаца. Митровач-
ку болницу посетио је покрајински 
секретар за здравство Зоран Гојко-
вић и уручио савремени ЦТ апарат 
са додатном опремом. Одржане су 
манифестације Пасуљијада, Кроф-
нијада, Срем фолк фест, Чалман-
ски базар традиције...

94. нови бечеј
УРЕЂЕЊЕ ИГРАЛИШТА

Председник Владе АПВ Игор 
Мировић и министар Владан Ву-
косављевић посетили су Музеј 

81. горњи 
Милановац

ПОСЕТА ДЕЦЕ СА КИМ
завршено је уређење 

корита потока јакљево, 
како би се спречило 
његово изливање и 
плављење. Под покро-
витељством СГ Бео-
града, центар дечијих 
одмаралишта рудник 
био је домаћин деци из 
лепосавића. заменица 
председника општине 
јадранка достанић 
обишла је децу и вас-
питаче са киМ и поклонила им слаткише. завршен је тротоар у 
крагујевачкој улици.

Сарадњом општине рача 
и канцеларије за управљање 
јавним улагањима изграђен 
је мост на реци јасеници у 
селу Сепци и мост на реци 
рача у селу вишевац. Сред-
ства су предвиђена др-
жавним програмом обнове 

инфраструктуре порушене 
услед поплава 2017. године. 
радови обухватају и регула-
цију речног корита, чиме ће 
се смањити могућност изли-
вања река. завршена је ре-
конструкција канализационе 
црпне станице.

87. рача

ИЗГРАЂЕНА ДВА МОСТА

84. бела Паланка

ЧИШЋЕЊЕ ПУТЕВА ОД РАСТИЊА
Одржани су 13. Дани банице, манифестација која је оборила све рекорде и 

по броју посетилаца и такмичара. Стазу од парка Врело до врха Великог курила 
заједнички су уредили активисти ОО СНС и чланови Планинарског клуба „Зе-
лени врх“. Наставили смо са чишћењем сеоских путева од растиња у Ореовцу, 
Топоници... Испред пијаце у Белој Паланци, функционери и чланови странке 
разговарали са грађанима и делили „СНС Информатор“. Активисти ОО уредили 
су простор испред ОШ „Љупче Шпанац“, офарбали жардињере и ограду.

82. бабушница

АСФАЛТИРАН 
ПУТ
Председница општине Слађана 

николић обишла је завршетак радова 
на асфалтирању пута у селу Горчинце 
ка манастиру Света Петка. Потпи-
сани су уговори у оквиру пројекта 
„Смањење сиромаштва кроз могућ-
ности запошљавања у циљу присту-
пања Србије еу“ за започињање са-
мосталних пољопривредних, 

занатских и услужних 
делатности.

77. бојник

НОВИ 
КОНТЕЈНЕРИ
захваљујући локалном ру-

ководству, јкП „јединство“ 
добило је возило за транс-
порт паса луталица. такође, 
средствима локалне самоу-
праве набављено је 38 нових 
контејнера за прикупљање 
отпада у Бојнику и драговцу. 
завршни су радови на осве-
жењу фасада у ужем центру 
Бојника.

69. кула

ЈОШ ЈЕДНА УБЕДЉИВА 
ПОБЕДА СНС

у липару је уређено двориште вртића и школе. активисти Мо 
Горњи град, уз помоћ активиста из доњег града и других месних 
одбора, уредили су парк код базена и покупили смеће на стадиону 
„Милан Средановић“. на изборима у Мз Горњи град, кандидати 
око СнС освојили свих 11 места. чланице уније жена поделиле су 
суграђанкама пригодне поклоне као мали знак пажње.

75. Пећинци

ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ

70. Мионица

ВРЕДНА ПРИЗНАЊА
у току је санација клизишта у селу кома-

нице, а завршено је асфалтирање деонице 
Струганик Планиница ка равној Гори. Пред-
седник општине Бобан јанковић обишао је 
радове на санацији клизишта у селу табано-
вић. Председник је организовао и пријем за 
најбоље ученике које је општина наградила 
летовањем у лептокарији. у организацији 
„Хелпа“ и општине, потписани су уговори 
о подстицању развоја микро и малих преду-
зећа. у организацији Савета за безбедност 
саобраћаја и асоцијације за безбедност 
мотоциклиста, одржана је дводневна едука-
ција мотоциклиста. на националној конференцији 
„шампиони локалног развоја“, општина Мионица 
добила је  признање у категорији „Сервис грађа-
на“, а награђена је и признањем „капетан Миша 

анастасијевић“ као најперспективнија локална 
самоуправа у колубарском и Мачванском окру-
гу. Почела је расподела пензионерских картица и 
обезбеђени су бесплатни уџбеници за прваке.

јкП „Сава“ интензивирало је чишћење дивљих депонија, а локал-
на самоуправа је увећала казне за несавесне појединце и правна лица 
који загађују животну средину. активисти СнС организовали су број-
не акције чишћења јавних површина и простора испред старачких до-
маћинстава и кућа у којима нико не живи, као и путних појасева широм 
општине. 

Председник Вучић нА отВАрАњу 
сПортске хАле у мионици

Поклони зА мАлишАне
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БриГа о ГраЂаниМа
108. барајево

ОБЕЛЕжЕН ДАН ОПШТИНЕ
О б е л е ж е н и 

су слава и Дан 
Општине, а тим 
поводом пред-
седник Општи-
не Слободан 
Адамовић и 
председник СО 
Саша Пауновић 
уручили су нај-
виша општинска 
признања. Међу 
д о б и т н и ц и м а 
су и Путеви Ср-
бије за изузетан 
допринос развоју ГО Барајево. У 
оквиру прославе, одржани су кон-
церти, забавни програми, мани-
фестација „Изађи ми на теглу“… 
Полагањем венаца на споменик 

кнезу Сими Марковићу, обележе-
на је 213. годишњица оснивања 
Правитељствујушћег совјета срп-
ског. Општина је организовала 
пријем за најбоље ученике, који су 
добили таблете и лаптопове.

111. воЖдовац

РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ

109. врачар

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
УЛИЦЕ КЊЕГИЊЕ ЗОРКЕ

Градски и општински челници обишли су радове на комплетној 
реконструкцији улице књегиње зорке, где се постављају нови ас-
фалт, тротоари и мења канализациона и водоводна мрежа.

112. гроцка

ОБНОВА 
УЛИЦА И 
АТАРСКИХ 
ПУТЕВА
Завршена је рекон-

струкција улица Васе 
Чарапића у Гроцкој и 
Професора Васића у 
Винчи. У Заклопачи 
су асфалтиране улице 
ћелије, Иве Лоле Рибара и 7. jула. Асфалтиран је крак Београдске ули-
це у насељу Брестовик и крак Вучка Милићевића у Гроцкој. Завршена 
је реконструкција Таковске улице у Врчину. Настављени су радови на 
насипању и санацији атарских путева у Умчарима, Бегаљици, Живков-
цу, Дражњу. Завршавају се радови на Врчинској капели, а започета је 
изградња моста преко Дубочајског потока, који је срушен у невремену 
крајем јуна. Започето је проширење главне улице у Дражњу и изградња 
водоводне мреже у Камендолу. Организовани су излети за пензионере 
до Сокобање, Новог Сада, Јагодине и Луковске бање.

110. ЗвеЗдара

НОВО ИГРАЛИШТЕ У 
УСТАНИЧКОЈ УЛИЦИ
Заменик градо-

начелника Горан 
Весић и помоћник 
градоначелника 
Александар Мар-
ковић отворили 
су комплетно 
реконструисан 
Северни булевар. 
Донацијом ком-
паније „НИС“, 
у оквиру акције 
„Заједници зајед-
но“, започела је изградња игралишта у Устаничкој улици. Завршавају се 
радови на продужењу Улице Мирослава Крлеже. Под покровитељством 
Секретаријата за спорт и омладину и ГО Звездара, одржане су радиони-
це за младе. КМФ „Коњарник”, уз логистичку помоћ ГО Звездара, орга-
низовао је турнир у малом фудбалу. Више хиљада становника Миријева 
и Великог Мокрог Луга посетило је Биоскоп на отвореном. Одржани су 
Летњи позоришни дани на Олимпу.

у насељу вељко влаховић 
изводе се радови на канали-
зацији, а у Белом Потоку на 
реконструкцији улица васе 
чарапића, авалској и Савезу 
бораца. уз реновирану спомен 
чесму испред дворишта цркве, 
нови изглед добијају паркинг и 
прилази вртићу “васа чарапић“ 
и дому културе. дечијим пред-

ставама и концертима за ста-
рије, затворене су вождовачке 
летње вечери. одржан је тра-
диционални турнир у фудбалу 
„трофеј вождовца“, као и еду-
кативно предавање за мопеди-
сте, у организацији агенције за 
безбедност саобраћаја и асо-
цијације за безбедност мото-
циклиста.

113. нови београд

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ
Омладина ОО СНС 

обележила је Међуна-
родни дан младих. Вели-
ком броју активиста при-
дружили су се пријатељи 
и бројни пролазници, а 
подељени су пригодни 
поклони и промотивни 
материјал. Активисти ОО 
СНС окречили су пролазе 
и офарбали мобилијар у 
Блоку 22. На иницијативу 
ОО, у Блоку 45 одржан је 
турнир у шаху.

трактора „Жеравица“ и Банатски 
културни центар. Председник 
Општине Саша Максимовић и гра-
доначелница Шандорфалва потпи-
сали су Споразум о братимљењу, а 
два града заједнички су конкури-

сала код фондова ЕУ за изградњу 
инфраструктуре на Сланом копову. 
Одборници СО донели су одлуку 
о оснивању Музеја Новог Бечеја. 
Уређено је свих 13 игралишта, по-
стављају се два тобогана и тартан 
подлога у парку. Секретаријат 
за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај доделио је средства 
школи „Милоје Чиплић“ за замену 
расвете. Завршена је друга фаза 
рекултивације депресије на улазу у 
Кумане. У МЗ Кумане гради се пар-
кинг, а водоводна мрежа обнавља 
се у Улици 7. јула. Активисти ОО 
СНС уредили су купалиште, а Унија 
младих организовала је хумани-
тарну журку за Николину Вујацков.

97. Панчево
УџБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ 
РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

Град је издвојио средства за на-
бавку уџбеника за ученике ромске 
националности. У току су радо-

ви у Улици Петра Бојовића због 
прикључења зграде на даљин-
ско грејање. У Општој болници 
одржана је хируршка радионица 
„Воркшоп“, коју је подржало Ми-
нистарство здравља. Почиње ре-
конструкција Хале спортова на 
Стрелишту.

98. бач
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Туристичка организација орга-
низовала је 15. Бачки котлић, а на 
такмичењу је учествовала и екипа 
Уније жена ОО СНС. ОО и Савет 
пензионера организовали су из-
лет на Фрушку гору. Председник 
Општине Борислав Антонић и 
Штаб за ванредне ситуације одр-
жали су ванредну седницу због 
појаве вируса западног Нила на 
територији наше Општине.

99. ковачица
ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ 
ДАНИ

Савeт за младe ОО СНС помог-
ао је организацију такмичeња у ба-
цању тројки у оквиру Великогос-
појинских дана у Црепаји, а Унија 
жeна организовала је кување кафе 
и рибље чорбе за суграђане. У 
Самошу је организована Фијаке-
ријада. Реконструисана је расвета 
у центру Дебељаче. Набављени 

су нови стоматолошки уређаји за 
Дом здравља, а пацијентима је по-
дељено 100 најсавременијих апа-
рата за мерење шећера. Одржан је 
Караван словачке народне ношње. 
Завршени су радови на пијаци 
у Дебељачи и отворено је ново 
одељење вртића у Црепаји. Милан 
Гарашeвић имeнован јe за новог 
прeдсeдника ОО СНС Ковачица.

101. бачки Петровац
СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ 
СВЕЧАНОСТИ

Одржане су 57. Словачке наро-
дне свечаности, туристичко - кул-
турна манифестација током које се 
традиционално сусрећу и делега-
ције представника влада Србије и 
Словачке.

102. Житиште
УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ БЕГЕЈА

Двадесет седморо ученика ОШ 
„Свети Сава“, као награду за ос-
војено треће место на републич-
ком Федехо фестивалу, Општина 
је наградила бесплатним лето-
вањем у Бијелој. Активисти ОО 
СНС уређивали су обале Бегеја. 
Црвени крст Житиште обезбе-
дио је седмодневни одмор за 
десеторо деце у одмаралишту 
на Вршачком брегу. Општина је 
издвојила 10 милиона динара за 

спровођење локалног плана за 
запошљавање.

103. ћићевац
СЕЋАЊЕ НА ПАЛЕ БОРЦЕ

Представници ОО СНС и ОО 
СПС заједно су положили цвеће на 
спомен плоче палих бораца, у знак 
сећања на жртве пале за одбрану 
наше отаџбине.

104. Житорађа
КОТЛОВИ ЗА ГРЕЈАЊЕ 
ШКОЛА

Асфалтирана је улица у Јасени-
ци, као и Хајдук Вељкова улица у 
Житорађи. Купљени су нови кот-
лови за централно грејање за шко-
ле у Житорађи.

105. бечеј
ЗАМЕНА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

Општина планира да путем јав-
но - приватног партнерства стару 
уличну расвету у свим местима 
замени штедљивим ЛЕД сијалица-
ма. Почиње градња кружног тока 
на Тргу Чилаг, заједно са рекон-
струкцијом водоводне и топлово-
дне мреже. Планиран је и ремонт 
главне црпне станице за одвођење 
отпадних вода.

106. ниш
ТРИБИНА ПОВОДОМ 
ДАНА СИРОМАШНИХ

Поводом обележавања Међу-
народног дана сиромашних, у ор-
ганизацији Савета за популацију, 
бригу о деци и социјална питања 
и Уније младих ГО СНС, одржана 
је трибина на којој се говорило о 
мерама социјалне заштите које 
спроводи Град Ниш.

107. ниш - црвени 
крст
ЗА БОЉИ жИВОТ РОМА

Одржан је састанак представ-
ника Савета Рома „Махала 1“ и 
председника Градске општине 
Црвени крст Мирослава Милути-
новића у вези са легализацијом и 
комуналном инфраструктуром у 
Београд мали.

95. Прибој

ПОЧИЊЕ СА РАДОМ 
ОМБУДСМАН
Мз кратово добила је јавну расвету. општина 

Прибој једна од првих у Србији која је увела инсти-
туцију омбудсмана. завршена је реконструкција 
спортских терена и стадиона, као и асфалтирање 
улице Саве ковачевића. Прибој добија високош-
колску установу машинске струке, а прва година 
биће бесплатна за све студенте. настављају се ра-
дови на ископавању средњовековног града јагата.

100. соМбор

НАГРАДА „МЛАД ГРАД”

активисти Мо кљајићево покосили су траву код стадиона и офар-
бали ограду, и уредили простор код железничке станице. унија мла-
дих Го СнС обележила је Међународни дан младих дељењем флајера 
на којима је представљен Сомбор као добитник награде „Млад град“. 
унија младих Мо Стапар организовала је уређење цркве на водици.

96. Зрењанин
ВЕЛИКА 
КИНЕСКА 
ИНВЕСТИЦИЈА
Председник Србије алек-

сандар вучић присуствовао 
је потписивању Меморандума 
о разумевању између владе 
Србије и кинеске компаније 
„шадонг линглонг“, која на-
мерава да изгради комплекс 
за производњу гума, инвес-
тира близу милијарду долара 
и запосли 1.500 радника. Ми-
нистар Младен шарчевић по-
сетио је зрењанин, састао са 
градоначелником чедомиром 
јањићем и отворио научно 
- стручни симпозијум „Пиво, 
пиварство и хмељарство“. 
Град је и ове године обезбе-
дио торбе и школски прибор 
за све ученике првих разреда.

биоскоП нА отВореном
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Председник ГО 
Дејан Матић обишао 
је школе и првацима 
поделио пригодне 
поклоне. Прикључи-
вањем на регуларни 
систем водоснабде-
вања и потписивањем 
уговора о отпису дуго-
ва насталих растуром 
воде, 27 домаћинстава 
у улици Војни пут Блок 
1 трајно је решило про-
блем са водоснабде-
вањем и наплатом ствар-
не потрошње. Почела је 
реконструкција Њего-
шеве улице, а у току је 
и градња водовода у 
Улици младих горана. 
Одржана је акција „За-

послимо Земун“, у организацији ГО Земун и НСЗ. ГО Земун угостила је осно-
вце из Хрватске који, са вршњацима из Земуна, учествују у Регионалној летњој 
школи српског језика, историје и културе „Свети Сава“. Организовани су По-
родични дан и Земунски отворени фестивал. Активисти OO СНС свакодневно 
разговарају са комшијама и деле „СНС Информатор“.

117. Палилула

ПАЛИЛУЛСКЕ КАРТИЦЕ

Председник општине Палилула александар јовичић поде-
лио је прве Палилулске картице, које ће добити сви пунолетни 
становници општине. то је прва картица тог типа на терито-
рији Београда, која омогућава грађанима да остваре попуст 
за робу и услуге у више од 100 продавница. заменик градо-
начелника Горан весић обишао је радове на реконструкцији 
таковске улице. Го Палилула наградила је победнике акције 
„за зеленији Београд“, као и 17 најбољих основаца летовањем 
на крфу. најбољи ученици осмог разреда свих основних школа 
награђени су за одличан успех и изузетне резултате.

114. ЗеМун

РЕШЕН ПРОБЛЕМ У 
УЛИЦИ ВОЈНИ ПУТ

115. обреновац

КАНАЛИЗАЦИЈА И ВОДОВОД
118. раковица

ОБНОВА ПАРКИНГА НА 
ВИДИКОВЦУ
Завршена је реконструк-

ција дела паркинга у Види-
ковачком венцу. У Улици 11. 
крајишке дивизије почела је 
градња парка и дечијег игра-
лишта. Такође, ради се спорт-
ски терен и парк у Борској 
улици, кружни ток на улазу 
у Ресник, Булевар патријарха 
Павла, кишна канализација у Улици Мишка Крањца. Нову расвету до-
била је пијаца на Видиковцу, реконструисана је пешачка стаза у Улици 
11. крајишке дивизије, а Општина је финансирала и текуће одржавање 
у основним школама. Представници локалне самоуправе обишли су све 
школе. Завршено је Раковичко лето. У наставку акције „Помозимо ком-
шији“, чланови ОО уредили су зелене површине у насељу Љубиша Јелен-
ковић и уручили намирнице старијој комшиници из Ресника.

122. лаЗаревац

ПОДЕЉЕНО 40 АУТО - СЕДИШТА
реконструисана је 

деоница пута дудо-
вица - Брајковац, ас-
фалтиран је део ули-
ца душана недељко-
вића и Станислава 
Сремчевића црног, 
а у целости је асфал-
тирана улица Боре 
Станковића. Пекара 
„Пајић“ из Степојевца 
је путем подстицајних 
програма из буџета 
Града Београда доби-
ла субвенције за ку-
повину машина. тим 
поводом, пекару је 
посетио председник 
Бојан Синђелић са сарадницима. агенција за безбедност саобраћаја, 
у сарадњи са општином, организовала је предавање и поделила 40 
дечијих ауто - седишта.

119. Младеновац

УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Активисти ОО СНС 

уредили су зелену повр-
шину у Хајдук Вељковој 
улици у Селтерс бањи и 
кошаркашки терен у МЗ 
Драпшин, а са суграђа-
нима дружили су се на 
штанду у МЗ 25. мај. У 
току је изградња бунара 
на изворишту Кокорин у 
Влашком Пољу. Асфал-
тиране су улице Долина 
шешира и Јована Дучића 
у Великој Крсни. ГО Мла-
деновац финансира заме-
ну поломљених бехатон 
плоча на шеталиштима и 
тротоарима.

ГО Савски венац обезбеди-
ла је поклоне за све ђаке прва-
ке, које су им општински функ-
ционери уручили првог дана 
школе. У просторијама ДКЦ 
„Мајдан“ реализује се бес-
платна школа аикидоа. У ор-
ганизацији Туристичке орга-
низације и Општине, одржане 
су Дечије летње игре. Завод за 
заштиту здравља „Железнице 
Србије“, у сарадњи са ГО Сав-
ски венац, организовао је бес-

платне превентивне прегледе 
за грађане. Поводом обележа-
вања годишњице смрти краља 
Петра првог, Кућа краља 
Петра Првог била је отворена 
за све грађане. Осим редовне 
поставке, грађани су могли 
да погледају и документар-
не филмове „Србија у првом 
светском рату“ и „Балкански 
савези“. У склопу пројекта 
„Исидора нас слуша“, одржа-
но је „Вече с Краљем“.

120. савски венац

ПОКЛОНИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

121. соПот

АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА 
ПАРЦАНИ - РИПАЊ

123. сурчин

ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ У БЕЧМЕНУ

124. чукарица

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
УЛИЦЕ БЛАГОЈА ПАРОВИЋА
Почела је реконструк-

ција Улице Благоја Па-
ровића. Након више 
од 25 година, ученици 
ОШ „Милош Црњански“ 
имају физичко на уређе-
ном спортском терену са 
атлетском стазом. У ОШ 
„Филип Кљајић Фића“ 
замењена је столарија, 
санирани су тоалети, 
уређени подови… Радо-
ви у ОШ „Бановић Стра-
хиња“ обухватили су из-
градњу потпорног зида, 
комплетну санацију трибина, асфалтирање спортског терана, стазе око 
школе… У ШОСО „Свети Сава“ на Умци окречен је ходник и 11 учионица 
и саниран је под у приземљу. У насељу Горица у Сремчици замењене су 
азбестне цеви новим полиетиленским.

116. стари град

УРЕЂЕЊЕ УРБАНИХ џЕПОВА
активисти оо СнС покренули су акцију прикупљања потписа 

грађана за уређење два урбана џепа у Палмотићевој улици. По-
четку акције, поред бројних грађана, присуствовали су и градски 
и општински одборници.

Заменик градоначелника Го-
ран Весић, помоћник градона-
челника Александар Марковић, 
секретар за саобраћај Душан 
Рафаиловић и председник ГО 
Сопот Живорад Милосављевић, 
обишли су завршетак асфал-
тирања пута Парцани - Рипањ, 

који омогућава излаз на Ибарску 
магистралу. У плану је и рекон-
струкција постојеће саобраћај-
нице кроз Парцане. Такође, 
најављена је и обнова сеоских 
домова у Парцанима, Стојнику и 
Бабама, а у току је изградња вр-
тића у Сопоту.

У току је изградња фискултур-
не сале у Бечмену, обнова домова 
културе у Добановцима и Боље-
вцима, цркве Пресветог Тројства, 
а комплетно је реконструисана са-
обраћајница до аеродрома. Нови 
асфалт добила је Улица Каћуше 
Суџук и саобраћајница која води 
до СРЦ Сурчин. Избеглим и ра-
сељеним лицима уручени су ху-
манитарни пакети, а расписан је и 
конкурс за доделу  ауто - седишта. 

Савет за здравство ОО организо-
вао је трибине на тему превенције 
болести. Чланови и функционери 
ОО подржали су сеоске славе у 
Бечмену, Добановцима, Бољевци-
ма, полагање венаца настрада-
лим у свим ратовима, Бојчинско 
културно лето, Ромски фестивал 
и гусларско вече, годишњицу чи-
таонице „Фишер“, Међународно 
такмичење у скијању на води, 
мото скуп…

Започета је реконструкција во-
доводне мреже од Улице ђачког 
батаљона до Звечке. Санирани су 
равни и коси кровови на стамбе-
ним зградама о трошку Општине. 
Почело је рушење барака у 4. ули-
ци, како би се на том месту изгра-
дила нова зграда школе „Љубомир 
Аћимовић“. ЈКП „Топловод“ и ГО 
Обреновац континуирано улажу 
у реконструкцију мреже. Изграђе-
на је пешачко бициклистичка 
стаза од Забрана до Перила на 
Забрежју, а завршене су и канали-
зациона мрежа и црпна станица у 

насељу Шљивице. Ради се јавна 
расвета на трим стази у Забрану. У 
току је чишћење канала у засеоку 
Аврамовац у МЗ Скела. У просто-
ријама МЗ Љубинић одржана је 
26. седница Већа ГО Обреновац. 
Комплетно је реконструисан пут 
Љубинић - Јошева. Укупно 1.015 
основаца боравило је на Тари, 
Гочу, Руднику и Букуљи, а 38 нај-
бољих средњошколаца и 12 сту-
дената отпутовало је на Закинтос. 
Организован је пријем за делега-
цију округа Нови Сонч из Пољске 
и фудбалски турнир „Нове наде“.

мирослАВ чучкоВић 
обилАзи рАдоВе

горАн Весић, дејАн мАтић и АлексАндАр мАркоВић

АлексАндАр јоВичић сА сугрАЂАнимА

милосАВљеВић, мАркоВић, рАфАилоВић и Весић

иренА ВујоВић сА мАлишАнимА



ПРЕшЕВО

оБилазак реконСтруиСаниХ ПроСторија 
клиничко - БолничкоГ центра зеМун

ПредСедник 
СрБије алекСандар 
вучић и ПреМијер 
Македоније зоран 
заев у ПроСтору 
изМеЂу ГраничноГ 
Прелаза Прешево - 
таБановце

ПоСета реновираној дечијој клиници и најава 
завршетка тиршове 2 до краја 2022. Године

цереМонија ПроМоције 
најМлаЂиХ оФицира 

војСке СрБије

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

БЕОГРАД

ПРЕДЕЈАНЕ

оБилазак радова на јужноМ краку коридора 10, на 
деоници Горње ПоЉе - царичина долина

Са ГраЂаниМа ниша ПриликоМ отварања ФаБрике „цуМтоБел”

НИш


