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„Нисам ни сањао какву лепотицу градимо, и нисам ни сањао да овако нешто
можемо да изградимо“, овим речима
обратио се председник Србије Александар 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 будућности, ка циљевима, успешним и вредним људима. Преко овог моста стижемо
убрзано тамо где смо кренули, у будућност“, 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 срушена 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. Председник 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 европским престоницама које су 2014. године
стотинама милиона евра помогле да Србију учинимо сигурнијом у будућности.
„Хвала за новац без којег не бисмо
могли да опоравимо земљу и на инвестицијама које дају наду нашем народу“,
нагласио је председник Вучић.
Европски комесар Јоханес Хан рекао је
да је нови Жежељев мост симбол европске будућности Србије.
„Не могу да замислим бољи симбол
од моста да опише значај европских интеграција. Интеграција значи изградњу
мостова између грађана, народа, између
прошлости и будућности. Овај лепи, исконски мост повезује ваш град с другом
обалом реке, али и вашу земљу са ЕУ, са
европском породицом“, рекао је Хан.
Изградња новог Жежељевог моста коштала 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 пројектован да траје 100 година. Мост се налази
на пет стубова, од којих је један преузет са
старог моста. Нови Жежељев мост је реплика старог, изграђеног 1961. године по
пројекту архитекте Бранка Жежеља.

Нишу је свечано отворена фабрика „Цумтобел“,
аустријског инвеститора, која ће производити ЛЕД сијалице 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 посао 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 државе 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 „Добродошао председниче!“.
Председник Вучић рекао је да је веома задовољан отварањем 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 спустимо још више“, рекао је он.
У фабрици је половином јула почела серијска производња
компоненти за осветљење, а у септембру и производња светиљки. „Цумтобел“ запошљава више од 6.000 људи у производним погонима на четири континента и у продајним објектима у око 90 земаља.

Ф

илипинска компанија за електронске ауто-компоненте
„ИМИ“ отворила је у Нишкој Бањи своју 15. фабрику у
свету, а врпцу су свечано пресекли председник Србије Александар Вучић и представници менаџмента „ИМИ“-ја.
Председник Вучић поручио је да Србија отвара врата будућности 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 запослено 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 индустријски центар. Захвалан сам Нишлијама који су оберучке
прихватили све инвеститоре на најбољи начин. „ИМИ“ је иновативна 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 будућност“, поручио је председник Вучић.
Компанија „ИМИ“ производи прецизну електронику за возила, 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 квадратних, биће запослено око 1.250 радника до 2027. године, међу
којима ће бити 500 инжењера.
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МОСКВА

ПУТИН ПОДРЖАВА СРБИЈУ
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 примећујем и раст трговинске размене. При том је тај раст непрекидан - 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 улагања у српску привреду, која су
достигла четири милијарде долара.
„Што се тиче наших економских
веза, задовољан сам и мислим
да можемо да и убудуће јачамо 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 велика 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:

П

редседник Србије Александар Вучић састао се у Москви 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 председником 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. Односи Русије и Србије на међународном плану су веома добри и морам

»

да Вама лично одам велико признање због чврсте позиције коју
заузимате у заштити међународног права и животно
важних националних
- До најситнијих детаља упознао сам
и државних интереса
председника Путина са комплетном
Србије“, нагласио је
ситуацијом на Косову, о томе шта
председник Вучић.

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 Русије
изразио је задовољство што може
поново да разговара
са својим српским колегом у Москви.
„Сећам се Ваше

„Без обзира на наше напоре да
постигнемо компромис и подржимо мир и стабилност, веома смо
далеко од било каквог решења
питања КиМ. Србија ће, као слободна и независна држава, чувати
војну неутралност, и верујем да
је Србија данас једина земља на
Западном Балкану са таквим опредељењем“.
Двојица председника прво су
имала тет-а-тет разговор, а затим и
сусрет у ширем саставу делегација,
на којем се разговарало о новој посети председника Путина Србији.
Председник Вучић рекао је да је
задовољан искрено пријатељским
ставом који је показао председник
Путин по питању Косова и Мето-

Захвалност
Захаровој
Председник Вучић захвалио се портпаролки руског
Министарства спољних послова Марији Захаровој на
коментару у вези са недавним дешавањима на КиМ,
када је саопштено да Русија
осуђује неактивност КФОР-а
у ситуацији изазваној распоређивањем косовских специјалних 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 приврженост истини“, рекао је
председник Вучић у Москви.

хије.

седнику Путину на подршци коју
пружа српском народу.
Према његовим речима, политика 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 сачува самосталност, зато и опремамо
нашу војску да можемо да се изборимо 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.

„Путин поштује Србију и жели
да помогне Србији, и на томе сам
му веома захвалан.
До најситнијих деСа Биковићем о културној
таља упознао сам
га са комплетном
сарадњи
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 конкретПознати глумац Милош Биковић, који живи и ради
ним корацима, али
у Русији, правио је друштво председнику Вучићу у
о њима не могу да
кафеу „Пушкин“. „Била ми је част што сам поразгоговорим“, рекао је
варао са председником Србије о могућностима да се
побољша културна сарадња Србије и Русије, и како
председник Вучић,
да се Србија што боље промовише у Русији и Русија у
и још једном се
Србији“ рекао је Биковић.
захвалио пред-
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ПЕКИНГ / ТЈЕНЂИН

Кина ПОМАЖЕ СРБИЈИ
око четврте
индустријске револуције
Председник Си Ђинпинг 2019. године поново у Београду
„Србија је челични
пријатељ Кине. Први
међународни форум „Један појас, један пут“, где
сте били наш гост, наишао је на позитивне реакције свих страна. Зато
ће у априлу бити други
форум, 40 лидера земаља. Ја вас сада позивам
на тај форум. Лично сам
само двојици људи уручио овај позив - Путину
и Вама“, поручио је председник НР Кине Си Ђинпинг, председнику Србије
Александру Вучићу у Пекингу, током тродневне
посете српске делегације
Кини и присуства на отварању дванаестог годишњег састанка „Нови
победници“, у организацији Светског економског
форума, познатијег као
„летњи Давос“.
„Лични односи нас
двојице
су
односи
највећег поверења. Зато
наше две земље имају
челичне односе. А челични пријатељ је најбољи
од најбољег“, поручио је
председник Си.
Председник Вучић, после састанка 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 Србији.
„За наше људе то значи више
посла, пруге, веће плате, убрзани
развој Србије. Баш сам срећан, поносан на Србију која је то успела и

Пет економских
споразума

Радни састанак делегација Србије и Кине које су
предводили председници Си и Вучић

ри су имали прилику да успоставе контакте и боље се
упознају са савременим технологијама. Такође, председник Вучић разговарао је са челницима Светског
економског форума, министром иностраних послова
Норвешке Берге Брендеом, гувернером провинције
Хебеј, представницима компаније „Хбис“ и других кинеских компанија.
Током посете Тјенђину, председник Вучић разговарао је и са премијером Кине Ли Кећангом, након
чега је рекао да су о свим политичким питањима
изразили готово једногласје и подршку једни другима - Србија политици једне Кине, а Кина подршку 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 председник 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 делегација 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 бисмо видели где бисмо могли да добијемо учешће и додатно
развијамо технологије и сачувамо памет у Србији, обезбеди-

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“, „Шандонг 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 причам колико ће то променити исток Србије, допринети
расту и РТБ-а и тог дела Србије и наше целокупне економије“, рекао је министар финансија Синиша Мали.

Састанак са премијером Кине Ли Кећангом

мо младима будућност и добијемо модерне технологије којима до сада нисмо успели да овладамо“, нагласио је председник 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 економског форума, прекопута кинеског премијера. Добио је и несвакидашњи поклон - уз звуке песме „Пукни зоро“, уручен му је његов
портрет направљен као колаж од исецканих салвета. Током вечере могла се чути и песма „Ово је Србија“.

Председник Србије Александар Вучић и председник Кине Си Ђинпинг

која скоковима иде унапред. Поновни 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, дочекан уз највише државне почасти,
а потписани су и значајни економски споразуми.
Делегација Србије је на „летњем
Давосу“ у кинеском граду Тјенђину
имала важне састанке, а министДобродошлица на аеродрому
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА
био лак, захтевао је много тешких одлука, али захваљујући храбрости председника Вучића да се такве мере спроведу, а видимо да данас и лидери попут
Владимира Путина имају проблема у
спровођењу економских мера, и подршци грађана Србије, пре свега пензионера, данас говоримо о Србији која је
непрепознатљива у односу на слику из
2012. године.

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ,
потпредседник Главног одбора
Српске напредне странке

»

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 суфицит 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 резултати јасно показују да је Вучић успешан,
онда они окрену ствари наопачке, не би
ли тако оспоравали оно што је апсолутно неоспориво. Вероватно мисле и да је
боље бити глуп, него паметан, и зато то,
поред мржње, примењују у пракси.

- 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

СВЕ СУ МАСКЕ ПАЛЕ
Против Вучића ујединили су се сви који желе
да Србија на Косову не добије ништа

П

осле изутено садржајне и успешне посете председника Србије
Александра Вучића Народној Републици Кини, разговора са кинеским
председником Си Ђинпингом и потписаних бројних међудржавних споразума,
потпредседник Главног одбора Српске 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 одговорна политика, коју води председник
Вучић, даје Србији на кредибилитету и
како на Вучићеву доследну, искрену и
отворену политику реагују представници великих сила. Дакле, када су видели
да у њему имају саговорника који држи
реч, који се понаша достојанствено и одговорно, као и да Србију не воде шибицари 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 Железару, и за РТБ Бор, и за све и свашта, а
Вучић је циљеве које је пред себе и Србију поставио, један по један, остварио.
Онда дође прилика да се народ изјасни
и о Вучићу, и о њима паметнима, па резултат тог изјашњавања буде много смешан свима, осим њима самима.
Недавно је гост Србије био
потпредседник Индије, када се,
такође, говорило о економској
сарадњи. Колико сарадња са Истоком и увођење најсавременијих
технологија могу да помогну привредни развој Србије?
- Србија је деведесетих била у ратном
окружењу и изложена санкцијама, док
су се друге земље незадрживо развијале, 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, уследила је невиђена пљачка и распродаја
свега и свачега, уз идеју водиљу да ће
Србија да живи од трговине и услуга.

Дакле, много тога смо ненадокнадиво пропустили и сада, кроз сарадњу са
Индијом и Кином, имамо шансу да прескочимо 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 Србију 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 пропадала 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 региону, 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

Опозиција је оштро напала и посету председника Александра Вучића Косову и Метохији, као и сваки његов труд да се постигне компромисно решење. Како коментаришете то што су се против њега
удружили и делови цркве, и НВО,
и опозиција свих боја - Ђилас, Јанковић, Јеремић, Обрадовић, Стаматовић... (за време чије власти је
Косово једнострано прогласило
независност)?
- Не само то, него су најбезочније нападали Александра Вучића зато што је са
сином дошао на КиМ. Првог председника који је своје, а не туђе дете довео на

»

- 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

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 сматрате да ће се у будућности ићи
на отварање ове теме?
- А јесте ли приметили да се такви
по правилу јављају када Србија крене да решава неке своје проблеме?
Видите ли ту чудну коинциденцију
да се војвођански аутономаши увек
Косово, они су напали психопатским коментарима. 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 обрнуто у односу на њих. Истовремено, ови
други га оптуже тако да испадне да је
Вучић лично палио гуме и правио барикаде на путу, а не Албанци. Страшно је то
што су се сви ујединили у политици која
подразумева да Србија на Косову не добије 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 Србије 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 наслушали у прошлости и добро препознају
оне који би да га злоупотребе за стицање
неких бедних политичких поена преко њихових леђа. При том, они масовно
дођу да подрже и поздраве свог председника и када дође да им саопшти тешке и
болне истине, а са друге стране, ове капућино - 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 границе са КиМ, а који су сада најгласнији у бланко осуди сваког потеза
председника Вучића?
А ко је чуо било које решење од опозиције? Има ли тог човека игде на свету? 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.
Они рачунају да је на теми Косова пао
Стамболић, па после њега Милошевић,
па Коштуница, па Тадић, па ће они на ис-

јаве да Србију ударе с леђа, док је
окренута на неку другу страну? То је
пракса још из комунистичког времена када су САП Војводина и САП Косово и служиле само да се Србија ослаби и да се на њу врше притисци, па
се по тој матрици и данас понашају.
Они јесу тренутно политички маргинални, али не мислим да се било ко у
Србији сме нехајно понашати у вези
са том појавом.
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 нешто 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 неповољнија решења за српски народ,
али да су бројни и они који подржавају политику Србије. Колико је
у решењу косовског чвора важан
међународни фактор?
- Никада на Балкану проблеми нису
решавани без уплитања међународног фактора. Исто тако, питање је да
ли би на Балкану уопште било толико
проблема да нема тог уплитања. У сваком случају, има неких међународних
фактора који неће и не желе да виде
усправну, снажну, богату, војно опремљену 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 наредних десет, двадесет година. Некакав 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.
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ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

У посети 16-точланој породици Ковачевић
у Ибарском Постењу

Обраћање грађанима код споменика цару Лазару у Косовској Митровици

Борићу се за сваког Србина на КиМ
Направљени инвестициони планови за
свих 10 општина са српском већином

П

редседник Србије Александар Вучић боравио
је током два дана на
Косову и Метохији, а посету
је започео обиласком Зубиног
Потока и језера Газиводе, места за са ког се, како је истакао,
најбоље види сва тежина проблема с којима се Србија суочава.
„Без Газивода нема ни
опстанка и останка људи у
Ибарском Колашину, Обилићу... Преко овог језера
види се дубина и суштина
свих наших спорова и неслагања“, рекао је председник
Вучић, и истакао да је суштина његове посете да се види
шта је до сада урађено, али и
шта може да се уради, те да
постоје инвестициони планови за сваку општину у којој су
Срби већина.
Председник Вучић је рекао
да се нада да ће се наћи решење за Косово и Метохију,
тј. договор да за наредних
100 година и Албанци на КиМ
буду задовољни искоришћавањем воде Газивода. Нагласио је и да је Влада Србије
обезбедила средства за изградњу 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 местима морају да иду у школу и
на улицу.
„Не пада ми на памет да
њима правим проблеме. Морам да се понашам одговорно
и озбиљно. Тешко је да ћемо
постићи споразум, очигледно
је да ће ове ствари дуго да

Обилазак Газивода

трају, а наш посао је да чувамо мир и покушавамо да се
приближимо неком решењу
некада. Нека генерација ће
морати то да заврши. Морамо
да живимо и гледамо у будућност. Верујем да ће границе постати мање важне када
и ако будемо део Европе“,
поручио је он.
После посете Зубином Потоку, где је обишао Центар
за екологију и развој спорта и Центар Црвеног крста,
председник Вучић био је гост
породице Ковачевић у месту
Ибарско Постење и Пољопривредне школе у Лешку. Обишао је, затим, привреднике са

КиМ који су излагали у спортској хали у Лепосавићу, а након тога је, у згради Општине
Звечан одржао састанак са
политичким представницима
Срба. Други дан посете започео је обиласком Клиничко
болничког центра у Косовској
Митровици, а затим је посетио локацију где се гради повратничко насеље „Сунчана
долина“.
До наредне планиране локалције, села Бање у Општини
Србица, није успео да стигне
јер је неколико стотина Албанаца, међу којима и ветерани
ОВК, блокирало багерима и
шлеперима прилазе том селу,

Са привредницима у Лепосавићу

Милена Ивановић и Александар Вучић одају пошту
на месту где је убијен Оливер Ивановић

палило гуме насред пута, уз
пароле против српског председника, а у Трнави су се чули
и рафали. Председник Вучић
је околним путевима покушао
да се пробије до Бања, међутим, колона је заустављена, а
он се, после расправе са полицајцима, 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 угрозим вас и вашу безбедност.
Нисам хтео да ризикујем ваше
животе. Зато вас молим да се
ви, Срби у Бањама, држите
најснажније што можете. Видећемо 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 пушкама и свим другим иживљавају на нашем народу“,
рекао је председник Вучић.
После тог обраћања, заједно
са Миленом Ивановић, супругом убијеног лидера косовских
Срба, одао је пошту и положио

Уручивање кључева нових санитетских возила за
КБЦ Косовска Митровица и КБЦ Грачаница

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 кажем да ћемо и у добру и у
злу увек бити уз вас. Прави
патриотизам и родољубље
је само оно у коме си спреман 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 озбиљно 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, љубимо земљу своје деце, а не
предака, имамо своје место у
свету. Желим да се борим за
будућност ваше и наше деце“,
подвукао је председник Вучић, и рекао да је за сваку од
10 општина на КиМ направљен инвестициони план, и
да ће Србија улагати милиона
евра и помагати Србима.
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НАРОДНА СКУПШТИНА

Опозиција позива на силовање жена,
нападе на полицију и војску
МАЈА ГОЈКОВИЋ,
чланица Председништва СНС и
председница Народне скупштине
Републике Србије

Ч

ланица
Председништва СНС и председница
Народне
скупштине Републике Србије
Маја Гојковић за „СНС Информатор“ каже да ће ове
јесени народни посланици
наставити са динамичним радом на доношењу закона из
различитих области, важних

»

- 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
за унапређење квалитета
живота грађана у свим деловима наше земље, као
што су области пензијског и
инвалидског осигурања, образовања, животне средине
и многе друге, а пред Парламентом је и потврђивање
бројних споразума са пријатељима и партнерима у области економске и трговинске
сарадње, одбране и туризма.
- Важан сегмент нашег
рада је и усаглашавање нашег правног оквира са тековинама ЕУ и настојимо да на
том путу искористимо најбоље примере наших суседа

имаће велики значај за
Србију.

и да учимо на њиховим грешкама, како их
не бисмо понављали,
о чему сам разговорала и са председницом
Народног собрања Републике Бугарске Цветом Карајанчев, током
недавне посете овој
земљи. Поред рада на
законима, Парламент
велику пажњу посвећује сарадњи са парламентима у региону, у
Европи и шире, пре свега имајући у виду наше
националне и државне
интересе,
решавање
питања Косова и Метохије и неопходности
да се чује мишљење
Србије и наших институција на сваком месту.
Недавно је укинут закон о привременом
смањењу
плата и пензија.
Како оцењујете економски напредак Србије?
- Овој теми дајемо приоритет и, као што је рекао
председник Србије и наше
странке Александар Вучић,
до укидања закона о привременом смањењу пензија
дошло је већ у септембру.
Ово повећање пензија, као
и плата, које се може очекивати до краја године, могуће
је захваљујући економском
развоју, инвестицијама и, пре
свега, сређивању наших јавних 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 пензионерима, 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 председника, Владе и Народне
скупштине. У том смислу,
недавна посета председника
Вучића Народној Републици
Кини, састанак са председником Си Ђинпингом и представницима бројних кинеских
компанија и банака отвара
додатну шансу за убрзани напредак и развој наше земље.
Наши кинески пријатељи
помогли су нам да сачувамо
„Железару“, а након успешне
Вучићеве посете доћи ћемо
до реализације многих пројеката и нових инвестиција, а
свакако једна од најзначајнијих је долазак кинеске компаније „Шандонг Линглонг“
у Зрењанин, као и решење за
РТБ „Бор“, који ће донети напредак читавој источној Србији. Такође, и посета председника Руској Федерацији

Да ли очекујете
инциденте какве је
опозиција правила
током прошлих заседања, 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 Метохији, ни ПКБ-у, нити
било ком проблему
који је потребно решити у нашој држави, али
су зато против свега.
Управо су они који се
окупљају у неке савезе главни актери, који
су својим катастрофалним поступцима
и допринели да сада
морају да се решавају
проблеми које нико
није решавао годинама 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 изазивају инциденте.
Како грађани реагују
на такво понашање?
- Грађани виде да са једне
стране постоји одговорна и државничка политика
председника
Александра
Вучића, која ствара одличне економске и политичке
резултате и која има велику подршку у Скупштини
Србије, а са друге стране је
политика групације окупљене у Савезу за Србију, која
покушава да направи хаос и
промовише идеје напада на
полицију, војску, вређање
жена. Видели сте да један

од њихових оснивача позива
и на силовање председнице
Владе, а да је изостала осуда
и њихових функционера и посланика 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 инвестицијама и данас сви поштују
нашу земљу, за разлику од
периода пре 2012. године.
Да ли ће ове јесени
бити интензивирана сарадња са парламентима
других држава?
- Сарадња са парламентима
држава у региону, у ЕУ, али и
шире, укључујући наше пријатеље у Африци, Јужној Америци
и другим деловима света, је један од кључних задатака нашег
Парламента, посебно имајући
у виду политику председника
Вучића да побољша позиције
Србије у међународним круговима и ојача економске везе.
Ту политику следи и Народна
скупштина и настојимо да, кроз
своје контакте и разговоре, активно допринесемо његовим
напорима да ојача позицију Србије, да придобијемо што више
оних који ће саслушати и разумети наше ставове по питању
КиМ. Парламентарну сарадњу
развијамо на нивоу одбора, група пријатељстава, делегација у
међународним организацијама,
као и формирањем заједничких парламентарних комисија.
Када говоримо о парламентарним комисијама, такав близак
облик сарадње посебно смо
развили са Свекинеским народним конгресом и Државном думом Руске Федерације, са којом
ћемо већ у октобру имати нови
састанак. Такође, ускоро ћемо
формирати заједничку комисију са Парламентом Републике Српске, како бисмо заједно
пратили реализацију пројеката
договорених између две владе и још боље сарађивали у
области економије, здравља и
заштите животне средине, образовања...

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 Мајданпеку?
- Захваљујем се грађанима
Мајданпека што су дали
огромну подршку нашој
странци и што су јасно показали да знају ко ради у њиховом интересу и ко се брине 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 моменту када се председник
бори да нађе компромисно решење у дијалогу са
Приштином.
Недавно
сте
присуствовали
отварању
новог Жежељевог моста.
Каква је његова симболика 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 поново постао један од симбола
Новог Сада. Наравно, присуствовала сам том величанственом 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 омогућити бољу друмску и железничку повезаност са Европом, а тиме донети и нове
могућности за развој.

БЕОГРАД

ОЧЕКУЈЕМО ИНДИЈСКЕ
ИНВЕСТИТОРЕ

Т

институцијама, на нашу
оком септембра, у зваподршку и глас, као што
ничној посети Београду
смо ми могли увек да раборавио је потпредседник
чунамо на подршку Индије
Индије Венкају Наиду,
по питању виталних интекоји се састао са председреса Србије и у очувању
ником Србије Александнаше целовитости“, рекао
ром Вучићем, и поручио
је председник Србије.
да Индија и Србија имају
Истакао је да је увећана
специјалне односе, који су
трговинска размена две
засновани на поверењу,
разумевању и
подршци.
„Моја посета
има посебан значај зато што обе
наше земље славе
70. годишњицу
успостављања
дипломатских односа. Одушевљен
сам што сам посетио Србију, захваљујем се уваженом председнику
Вучићу и народу
Србије на срдачној
добродошлици и
гостопримству.
Биће ми част да
угостим председника Вучића у
Индији“, рекао је
Наиду.
Како је истакао,
са председником
Србије разговарао
је о свим важним
Потпредседник Индије Венкају Наиду
аспектима билаи председник Србије Александар Вучић
тералних односа
и регионалним
земље, а да је циљ да она
питањима од заједничког
буде што већа.
интереса, и исказали су
„Много очекујемо од
посвећеност продубљииндијских инвеститора,
вању пријатељских односа
посебно у области дигии економској сарадњи.
тализације и софтвера.
Као главне аспекте назнаСигуран сам да ће и наши
чио је сарадњу у области
инвеститори бити заинпољопривреде и прехрамтересовани за улагање
бене индустрије, одбране,
у Индији. Ово су први
ИТ, науке, туризма...
разговори, у наредним гоПредседник Вучић рекао
динама видеће се помаци
је да Индија увек може да
у сарадњи“, поручио је
рачуна на пријатељство и
председник Вучић. Србија
подршку Србије.
и Индија потписале су два
„Ми пријатеље поштујеважна билатерална спомо и ценимо. Никоме се не
разума - Споразум о садодворавамо и водимо нерадњи у области здравља
зависну политику чувања
биља и биљног карантина,
суверенитета. Индија
и Споразум о ваздушном
може да рачуна на подршсаобраћају.
ку Србије у међународним
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Допринос економској
сарадњи са Кином
Гувернерка Јоргованка Табаковић и председник Кинеске регулаторне комисије за банкарство 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 пројекте 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 валута којима се може трговати на девизном тржишту, као и да је 2016. закључен аранжман
са Централном банком Кине, а 2017. потписан
Меморандум о разумевању са „Чајна Јунион
Пеј“.

Евроазијски женски форум
у Санкт Петербургу
Председница Скупштине Србије Маја Гојковић учествовала је
на Евроазијском женском форуму
„Жене за глобалну безбедност и
одрживи развој“, у Санкт Петербургу, који је отворио председник Руске Федерације Владимир
Путин. Том приликом, Гојковић се
састала и са председницом Савета
Федерације Федералне скупштине 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 изузетно добра, да парламенти следе
договоре председника Путина и
Вучића и да ће састанак Српскоруске парламентарне комисије додатно интензивирати односе.

ПОЛИЦИЈА
ЗДРАВЉЕ

Кол-центар за родитеље деце
оболеле од тешких болести
У оквиру Републичког центра за
здравствено осигурање почиње да ради
Кол-центар, где ће
моћи да се јаве сви
родитељи чија су
деца оболела од тешких болести, најавио
је министар Златибор
Лончар. „Од тог момента
Републички центар за здравствено осигурање преузима
највећи део посла. Позивају

се лекари који ће прикупити све информације о стању детета,
након чега ће бити
донета стратегија која
је најбоља помоћ за
то дете“, рекао је Лончар и изнео податак
да је у последње три
и по године о трошку
државе у иностранству лечено 1.975 деце, док је од 2008.
до 2012. на лечење послато
506 малишана.

Боља безбедност,
више инвестиција
Министар Небојша Стефановић поручио је, након
обиласка Полицијске станице
у Коцељеви, да полиција, осигуравајући безбедност грађана, уједно даје и допринос
стварању бољег амбијента
за привлачење инвестиција.
„Ова средина је веома значајна за развој воћарске и прерађивачке индустрије и полиција ће дати све од себе да

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

ПОЉОПРИВРЕДА

Извоз говедине у Кину
ФИНАНСИЈЕ

Реформа Пореске управе
Министар Синиша
Мали разговарао
је са Делегацијом
Међународног монетарног фонда, коју је
предводио Џејмс Руф.
Тема разговора била
је трансформација и
модернизација Пореске управе која је
у току, а која би ту институцију требало да учини ефикаснијом, као и унапређење
рада пореског система. Саговорници су се сагласили
да је у питању важан процес
који треба да се уради темељно и системски, а први
резултати требало би да се
виде крајем 2019. године.
Мисија ММФ-а боравила је

у Београду поводом
првог разматрања резултата спровођења
новог програма
макроекономских и
структурних реформи, подржаног Инструментом за координацију политике.

ПРАВДА

Министар Бранислав 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 други 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 индустрији. Напоменуо је
да се афричка куга
свиња шири светом, и истакао да су
Влада и Министарство предузели све
превентивне мере како би
спречили да зараза уђе на
простор Србије.

Нови затвор по европским стандардима

У Панчеву је отворен нови Казнено - поправни завод, један од најмодернијих 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 извештају Савета Европе из 2012. били смо
на последњем месту, са 156 осуђених на
100 слободних места, а данас је та ситуација знатно боља са 106 осуђених на 100
слободних места“, рекла је министарка
Кубуровић.

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Пензије веће од 8 до 13,2 одсто
Министар Зоран
Ђорђевић најавио је
да ће прве исплате
увећаних пензија почети од новембра, а
да се повећање креће
од осам до 13,2 одсто
за све пензије. Нови
Закон о пензијско
- инвалидском осигурању доноси важне измене:
поједностављење процедура, укидање обрасца М-4,

омогућавање правог
бенефицираног радног стажа рударима...
Рекао је и да ће се висина пензија убудуће
уређивати Законом
о буџету, и да ће
Влада настојати да повећање пензија прати
раст буџетских прихода, као и да ће повећања
бити већа од инфлације, односно раста цена на мало.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПРИВРЕДА

Министарка Зорана
Михајловић разговарала је са генералним
директором Руских
железница Сергејом
Павловим о реализацији пројеката који
се финансирају из
руског кредита за
модернизацију железнице и потенцијалним новим
пројектима. „У Србији све што

се ради на железници,
ради се по европским
стандардима, и РЖД
је то и до сада поштовао. Зато желимо да
разговарамо и о новим
пројектима, изградњи
новог диспечерског
центра, наставку реконструкције пруге Београд - Бар и Ниш - Прешево“,
рекла је Михајловић.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

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

Наставак сарадње са Руским
железницама

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

Србија неће толерисати
агресију на наш народ
Директор Канцеларије за
КиМ Марко Ђурић изјавио
је да је упад РОСУ јединица
на север КиМ супротан свим
међународним договорима
и резолуцијама. „Тачи и његови наоружани терористи
упали су да би он могао да
се слика и вози у чамцу, и
то наочиглед целе међународне 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.

Ал Дахра купила ПКБ

Потписан је уговор о продаји
Пољопривредне корпорације Београд
(ПКБ) компанији „Ал Дахра“. Уговор
су потписали државни секретар Драган 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 непроменљиву имовину ПКБ, односно
земљу, објекте, опрему и ме-

ханизацију неопходну за процес
производње, те да ће Србија добити нешто више од 17 милиона
евра за променљиву имовину
- стада и грла који ће нови власник да преузме.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
7. Опово

1. Уб

Улагање у туризам

Санација школских зграда

Ново лице центра Уба

Отворен је хотел „Ub Business&Wellness“
са четири звездице. Завршени су радови
на дечијем игралишту на Шепковцу, а тренутно се ради на санацији старих школских
зграда у Докмиру, Чучугама и Врелу. Локална самоуправа финансирала је кречење
ОШ „Милан Муњас“ и реконструкцију ви-

Поводом обележавања Међународног дана младих, ОО организовао је
турнир у одбојци на песку на новоизграђеном терену у Баранди. Уз подршку 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 предузећа 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 конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одржани су Еко регата, Пасуљијада и мото скуп.
Дарко Глишић у обиласку радова

део-надзора. Издвојено одељење школе
„Рајко Михаиловић“ у Калиновцу добило
је савремено игралиште. Нови асфалт добили су делови Бргула, Радљева, Јошеве,
Рукладе, Паљува, Шарбана, Стубленице,
Алексића имања... Председник Општине
Дарко Глишић обишао је радове и најавио

2. Мајданпек

Посета министра Ђорђевића
Мајданпек је посетио
министар Зоран Ђорђевић,
који је говорио о начинима да се смањи незапосленост, а повећа безбедност
и побољшају услови рада у
центрима за социјални рад.
Такође, обишао је осмочлану социјално угрожену породицу у Орешковици код
Доњег Милановца.

наставак улагања у саобраћајну инфраструктуру. Завршава се изградња паркинга на Вашаришту. Компанија „МеиТа“ организовала је Дан отворених врата за оне
који траже посао. У Убу и Мионици почела је градња стамбених зграда за избегла
лица.

5. Крушевац

Музички програм и
полумаратон
У организацији Савета за туризам ГО СНС Крушевац, одржан је бесплатни музички програм 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 клуба „Маратонац“, а трку задовољства истрчала је и градоначелница Крушевца Јасмина Палуровић. Подршку манифестацији дало је и Друштво за борбу
против шећерне болести.

6 Богатић

3. Крупањ

Нова столарија за школу
У школи „Жикица Јовановић Шпанац“ у МЗ Завлака
постављена је нова столарија. Почела је изградња
зграде за избеглице, у складу са стамбеним програмом
Србије. У току је изградња
паркинга у Улици Жикице
Јовановића Шпанаца. Приводи се крају асфалтирање
пута Крупањ - Шљивова.
Министарка Зорана МиИзградња паркинга
хајловић уручила је уговоре
о суфинансирању планских докумената градоначелницима и председницима 26 локалних самоуправа, међу којима је био и председник
Општине Крупањ, Иван Исаиловић.

Хајдучко вече

Традиционална манифестација
Хајдучко вече,
која је одржана
под покровитељством Општине и Туристичке
организације,
окупила је неколико хиљада
посетилаца.
Чланови ОО СНС
разговарали су
са грађанима и
делили „СНС Информатор“ на два
штанда у центру
Богатића.

4. Куршумлија

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

Летње манифестације
У Црнчи, на обали Дрине, одржана је традиционална туристичка манифестација Скобаљијада, а у Лоњину Сеоска олимпијада. Активисти ОО СНС делили су
страначки материјал и „СНС Информатор“.

9. Кикинда

Реконструкција
платоа у Галадској
За потребе будуће Банатске магистрале обезбеђено је пет милона динара, и то за финансирање пројекта детаљне регулације заобилазнице око Кикинде и Башаида. Финансијску подршку 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 самоуправе. У Техничкој школи, током летњег распуста, завршени су радови на осветљењу учионица,
помоћних просторија и фискултурне сале. Радове су финансирали Покрајинска влада и локална
самоуправа. Завршена је санација фасаде ОШ
„Јован Поповић“ о трошку локалне самоуправе.

10. Лесковац

Посета премијерке Брнабић
и министра Љајића

Премијерка Ана Брнабић и
министар Расим Љајић разговарали су са руководством
Општине, посетили „СимпоШИК“ и Специјалну болницу „Жубор“ у Куршумлијској
бањи. Премијерка Брнабић
истакла је да је приоритет

8. Љубовија
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Посета најстаријим суграђанима
Градоначелник др Горан Цветановић дружио се
са Лесковчанима у градском парку, на брду Хисар, у
Коњичком, Аеро клубу и Царичином граду. Градоначелник је посетио Александра Стојановића (100) и Даницу Булатовић (101) и уручио им поклоне. Завршена
је рехабилитација пута Мирошевце - Славујевце, санирани су коловоз и тротоари у Нишкој, Гоце Делчева и
Партизанској улици. Замењена је водоводна мрежа у
улицама Владе Јовановића и Капетана Бојана Денића.
Награде за најбоље ученике

Град Лесковац четврту годину за редом награђује
средњошколце носиоце Вукове дипломе шестодневном екскурзијом кроз Србију. Активисти МО Бобиште
и Раде Жунић обишли су социјално угрожене породице и уручили им пакете са храном, средствима за
хигијену, одећом, школским прибором. Активисти МО
Раде Жунић и Милентије Поповић 1 уредили су мобилијаре у својим МЗ, а активисти МО Бобиште и Дубочица 1, 2 и 3 офарбали ограду на мосту на Ветерници.
Градоначелник Цветановић
у посети пензионерки Даници
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СНС ПАНОРАМА

БРИГА О ГРАЂАНИМА
18. Владимирци

11. Беочин

Чланови ОО СНС, заједно
са председником Митром Милинковићем, разговарали су
са грађанима и делили „СНС
Информатор“ на градској пијаци и на аутобуској станици.
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину доделио је
Општини средства за реновирање спортских терена. Свечано је обележен Дан МЗ Сусек,
а у том месту уређени су парк
и игралиште за децу. Активисти МО Баноштор уредили су
игралиште фудбалског клуба, а
чланови МО Черевић разговарали су са грађанима на пулту
код улаза у пијацу.

Митар Милинковић
са активистима СНС

12. Кучево

Асфалтирање улица и
путева
Установи за старија и одрасла
лица, Министарство за рад, борачка и социјална питања донирало је
средства за набавку медицинске и
кухињске опреме. Центру за социјални рад одобрен је јавни рад
у оквиру кога ће запослење наћи
пет особа из категорије теже запошљивих лица. Асфалтиран је
крак Улице Миодрага Арсенијевића - Бандере у Пеку. Општинско веће одобрило је подстицаје
за пољопривредна домаћинства.
Уређена је порта храма у Волуји.
Асфалтиран је део пута Кучајна -

23. Нови Сад

Поклони за ђаке прваке

Разговор са
грађанима

Креативне радионице

Завршено је асфалтирање дела
пута у Драгојевцу. У школи „Жика
Поповић“ замењене су сијалице и
постављена је ЛЕД расвета. Активисти ОО СНС сваке недеље постављају штанд у центру Владимираца,
деле „СНС Информатор“ и разговарају са грађанима. Локална самоуправа организовала је поделу прибора и ранчева ђацима првацима.

19. Сента

Асфалтирање улице
Председник Вучић са грађанима Шида

14. Шид

Посета председника Вучића
Председник
Александар
Вучић обишао је фабрику за
прераду меса „Срем Шид“.
Министар Зоран Ђорђевић и
амбасадор Норвешке Арне Санес Бјорнстад разговарали су
са руководством Општине и
потписали уговор о сарадњи на
пројекту „Норвешка за вас - Србија“. Чланице Уније жена МО
Беркасово уредиле су просторије библиотеке, а активисти
центар села, гробља и прилазе
атарским путевима. ЗаједничЦеремошња. У оквиру Културног
лета, одржана је 17. Браничевска
палета. Почела је изградња пута
Турија Шумеће - Марица - Старо
гробље. Чланови Савета МЗ Каона, мештани и председник Општине Новица Јаношевић уредили
су потез око фудбалског терена,
моста на Пеку и Дома културе.
Урађен је нов пропуст у Улици Ратомира Атанацковића у Кучеву.

15. Жабаљ

Већи ангажман младих
Савет за омладину ОО СНС,
поводом Међународног дана младих, спровео је акцију у оквиру
које су млади попуњавали упитнике, на основу којих ће Савет за
омладину направити дугорочну
стратегију за већи ангажман младих у друштвеном животу. Савет

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 Информатор“. Чланови ОО СНС
донирали су Ловачком удружењу Моловин материјал за
покривање летњиковца, а чланице Уније жена поклониле су
кухињско посуђе Удружењу
жена „Јаменчанке“. Спортски
савез организовао је бесплатну
школу пливања.
за омладину организовао је и фарбање ограде око Дома за душевно
оболела лица.

16. Бачка Топола
Реконструкција
водовода

У току је реконструкција водоводне мреже у МЗ Панонија, којом
ће се решити вишедеценијски проблем са снабдевањем пијаћом водом у овом насељу.

17. Мало Црниће
Радна акција

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

13. Аранђеловац

Први ватерполо меч
Приводи се крају реконструкција главне градске улице - замена водоводних
цеви, постављање гранитних плоча и пратећи радови. Очекује се отварање савремене Поликлинике са скенером и најмодернијим апаратима, као и почетак санације 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 Марковићу, која је додељена на манифестацији Под Данковом липом. Први ватерполо
меч у историји Аранђеловца одигран је на комплексу базена у Гарашима.

Почела је изградња саобраћајнице 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 Бачки Јарак делили су страначки материјал, помогли су породицу слабијег материјалног стања и покосили игралиште у Улици цара Лазара,
а чланови МО Центар офарбали део
игралишта у центру Темерина. Чланови ОО СНС уручили су, из личних
средстава, клима уређај Стеви Савићу, 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 одржавање Спортског лета.

22. Црна Трава

Међународна
бициклистичка трка
Завршена је друга фаза асфалтирања путева у MЗ Дарковце и Градска. Одржани су традиционални Дани боровнице и
међународна трка у планинском
бициклизму за Светски куп ранга Ц2.

Милош Вучевић полаже камен - темељац за изградњу
276 станова за избеглице у Ветернику

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

24. Кањижа

Трибина о наркоманији
У организацији Уније жена ОО
СНС одржана је трибина на тему
борбе против наркоманије, а предавање је одржао др Небојша
Тројанчевић.

25. Ада Мол

Обновљена школа
Канцеларија за управљање јавним улагањима финансирала је
комплетну обнову школе „Чех Карољ“ у Ади, коју су првог дана нове
школске године посетили председница Владе Србије Ана Брнабић, председник Владе АПВ Игор
Мировић, председник Скупштине
АПВ Иштван Пастор, министар

26. Лебане

комуникације, као и дечија сликарска колонија организоване
су у МО Гаврило Принцип, док
су активисти МО Житни трг 1
спровели акцију бесплатног шишања и бријања грађана. Чланови МО Ковиљ косили су траву и
уклањали отпад у парковима и
испред напуштених кућа, а организовали су и сликарску колонију

у ОШ „Лаза Костић”. Јавне површине уређивали су активисти МО
Сремска Каменица 1, МО Лединци и МО Футог.
Градоначелник Милош Вучевић присуствовао је обележавању 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 одрасла лица у Футогу, радове на санацији клизишта у Лединцима,
на изградњи Музичко - балетске
школе, као и простор у подграђу
Петроварадинске тврђаве, који
ће користити Уметничка асоцијација „Инбокс“.

27. Врбас

Уређење Дневног боравка
Средства од продаје карата за „Heart rock fest“ усмерена су за уређење Дневног боравка за децу и младе са
сметњама у развоју и инвалидитетом. Врбашани су изгласали и да средства од наградне игре „Узми рачун и
победи“ буду усмерена у опремање сензорне собе, такође, у Дневном боравку. Врбас је посетила делегација
руског града Истра. Чланови МО Стари Врбас уредили
су игралиште код Водица, а чланови ОО СНС разговарали 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 изложба фотографија „Олуја, злочин који траје“. МЗ Змајево
обезбедила је поклоне за прваке.

Дан с породицом
Чланови ОО СНС
делили су „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима. Повереништво
ОО организовало је
страначко дружење
„Дан с породицом“
на локалитету Царичин град. Активисти
ОО учествовали су
у акцијама уређења
свог места, заједно
са радницима ЈКП
„Комуналац“.

Дружење са грађанима Новог Сада

Младен
Шарчевић...
Активисти ОО СНС и
функционери
у
општинској управи организовали
су акцију и преместили школски
намештај из фискултурне сале у
учионице,
ради
несметаног почетка школске године.
Школске торбе подељене су првацима у свим основим
школама. Активисти ОО СНС уредили су терен око
трим стазе Рекреационог центра.

28. Краљево

Спортски садржаји
на Гочу
Нови павиљон на Гочу отворен
је крајем јула, а челници Града
најављују да ће бити реконструисани 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 Шумадијског 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 манифестација на води у Србији, Дринска регата „Бајина Башта“, 25.
рођендан облежила је рекордним
бројем од 25.000 регаташа пристиглих из Србије, земаља бивше
Југославије и европских и азијских
држава. Отворена је и изложба о
дринским сплаварима, одржано је
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА

52. Нови Пазар

31. Нова Варош

Помоћ комшијама

Обнова школе
и вртића

такмичење у кувању рибље чорбе,
сајам домаће радиности, музичке
манифестације.

32. Коцељева

Реконструкција улица
Започети су радови на комплетној реконструкцији Душанове,
Косовске и дела Доситејеве улице
у Коцељеви, а радовима ће претходити постављање кишне канализације.

33. Пријепоље

Обновљена општинска
зграда
Активисти ОО СНС делили су
„СНС Информатор“ и разговарали са грађанима. Зграда Општине добила је нови изглед након
санације и реконструкције која је
трајала неколико месеци.

боришту у Тршићу. Чланови Савета за омладину организовали
су штандове на којима су делили
„СНС Информатор“. Савет за безбедност подржао је акцију добровољног 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.

Златар фест окупио је око 30.000 посетилаца

У Горњим Лесковицама, у засеоку
Кушаковићи, почело је асфалтирање 1.400 метара пута. Руководство Града обишло је поплављена
села Ставе, Дренајић, Бобова и Суводање. Одржани су Дани купине
у Ставама, под покровитељством
Града. Генерални директор аеродрома „Никола Тесла“ Саша Влаисављевић уручио је рачунарску
опрему Градској управи.

39. Прокупље

Три велика пројекта
Влада Србије подржаће реализацију три пројекта од великог значаја за Топлички округ:
изградњу ауто-пута Ниш - Мер-

37. Деспотовац

Витешки фестивал

34. Лозница

Добровољно давање
крви
Савет за здравство обележио
је Светску недељу дојења на са-

35. Петровац
на Млави

Акције уређења

Поводом сеоске славе Преображење, у Добрици је организована
акција уређења центра села. Активисти ОО СНС покосили су траву,
покупили смеће, посекли суве гране и очистили парк и шири центар.
Активисткиње Удружења жена
„Добричанка“ уредиле су просторије МЗ.

41. Димитровград
Реконструкција две
улице

Почела је реконструкција дела
пута Жељуша - Планиница - Бански Дол - Поганово. Асфалтирана
је улица Сутјеска у Димитровграду, у којој је замењена и водоводна мрежа. Почела је замена водоводне мреже у Светосавској улици, коју очекује и асфалтирање.
Завршена је реконструкција моста
у Пастеровој улици. Ученици школе „Христо Ботев“ боравили су
у одмаралишту Црвеног крста у
Баошићима, а локална самоуправа и ЈП „Комуналац“ обезбедили
су поклоне за децу. Асфалтирана
је последња деоница пута од Трнских Одороваца до Кусе Вране.

42. Лапово

Градња
обилазнице
Руководство Општине
обишло је завршне радове на
асфалтирању пута Каменово
- Забрђе. Овом саобраћајницом растеретиће се теретни
саобраћај из града и повезати два регионална пута.

40. Алибунар

Обнова пољских путева

Манастир Манасија

Одржан је четврти Међународни витешки фестивал „JUST
OUT“, на којем је наступило 600 витезова из 20 земаља, а процењује се да га је посетило више од 100.000 гостију. Урађена је
пешачка стаза од Деспотовца до Манасије и асфалтиран плато
испред витешког села.

38. Ваљево

Обилазак
поплављених села
Чланови Уније младих делили су
„СНС Информатор“ и разговарали
са мештанима, а штандове су посетили и Бранислав Маловић, координатор ИО СНС за Колубарски
округ, и др Слободан Гвозденовић.

даре - Приштина - Драч, Индустријске зоне и измештање Опште
болнице у зграду Дома здравља,
чиме ће ове установе бити спојене у модеран здравствени центар. Ово је истакла председница
Владе Ана Брнабић која је, на
иницијативу народног посланика
Дарка Лакетића, посетила Прокупље.

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

43. Сокобања
Асфалтиран пут
ка Шарбановцу

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

Реконструкција улица

44. Трстеник

Нова школска игралишта
Неколико школа добило је нова игралишта. Комплетно је асфалтирана 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“.

45. Сечањ

Развој земљорадничке
задруге
Министар Милан Кркобабић
посетио је Земљорадничку задругу „Модош“ у селу Јаша Томић и
истакао да је појекат „500 задруга
у 500 села“ намењен индивидуалним прозвођачима за које држава жели да, удружени у задруге,
постану партнери власти. „Новцем
који смо добили од државе купили
смо сејалицу и утоваривач“, рекао
је Милан Жебељан, директор „Модоша“. Одржане су Спортске игре
у Крајишнику.

46. Варварин

Изградња сеоских
водовода
У Горњем Катуну у току је постављање 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

49. Рековац

Обилазак месних
одбора
Одржан је састанак ОО, повереници су обишли МО Надрље,
Жупањевац и Шљивица. Завршена
је зона школе у Рековцу. Настављени су радови на атарским путевима.

50. Рума

Бесплатан превоз за
средњошколце
У току је реконструкција Главне
улице, постављен је бехатон, асфалтиран 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 ученике средњих школа који похађају
образовне установе ван територије
Општине, а чији су родитељи корисници новчане социјалне помоћи.

51. Шабац

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.

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. Активисти ОО СНС разговарали су са
суграђанима и делили „СНС Информатор“.

54. Оџаци

Подршка младим
пољопривредницима
Чланице Унија жена ОО СНС
обележиле су Међународни дан
пријатељства и организовале
више хуманитарних акција. Сеоска слава Илиндан обележен
је у Бачком Грачацу и Каравукову. МО Бачки Грачац организовао је радне акције на више
локација. Осам кандидата добило је бесповратна средства од

Разговор са грађанима

ОО СНС Велико Градиште
омогућио је тешко покретној суграђанки Даринки Петровић превоз до Кучева и обилазак Дома
за смештај пензионера и старих
лица.

Покрајинског секретаријата за
пољопривреду за подршку младима у руралним подручјима.
Удружење „Купидон“ организовало је Прве омладинске спортске игре. У Дероњама је одржана 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 Српска 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 братимљењу на манифестацији Дани
дијаспоре у Лопарама. Асфалтиране су улице у МЗ Јасеница,
Шаркамен, Милошево, Карбулово, Мокрање и Бадњево. На
згради Дома културе у МЗ Самариновац постављена је нова
столарија, а радове је обишао
председник Општине Владимир
Величковић.

57. Нови Кнежевац

48. Суботица

Нове страначке
просторије

Обележен завршетак
жетве
На Градском тргу одржана је
централна прослава 108. Дужијанце, манифестације којом се обележава завршетак жетве, на којој су
овогодишњи бандаш и бандашица
предали градоначелнику Суботице Богдану Лабану хлеб од новог
жита.

Акција у Ковачеву

Чланови Повереништва
ГО СНС Шабац организовали су штандове на две
локације у граду, делили
„СНС Информатор“ и разговарали са суграђанима.

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.

Наставак на 25. страни

Одржан је Златарфест, који је окупио око 30.000
посетилаца, уз богат културно - уметнички програм.
Реконструисана је зграда ОШ „Живко Љујић“, замењена је столарија и постављена енергетски ефикасна 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 туристичке зоне и изградње ски стаза.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ГЛАВНИ ОДБОР СНС

Странка мора да има борце који
ће се борити за нормалну Србију

НОВА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА
И НОВИ ИНВЕСТИТОРИ

Петар Милошевић, Вечерње новости

С

Марко Ђурић, Марија Обрадовић, Дарко Глишић, Александар Вучић, Милош Вучевић и Миленко Јованов

С

Предлог
председника
Вучића:
Ванредна
скупштина СНС
и бирање новог
руководства

рпска напредна странка одржала је седницу Главног одбора, на којој је уводно излагање имао председник странке
Александар Вучић, који се осврнуо на достигнућа странке, на обележавање десетогодишњице 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 тренутку када је нашој земљи било потребно решавање бројних горућих питања, када је земља
била пред потпуним колапсом, економским и
финансијским банкротом, политичком пропашћу. Наши снови били су велики, али почели
смо да их остварујемо. СНС је на изборима
2014. добила огромну подршку грађана и Србија је кренула у велике значајне економске
реформе. Спроведени су пензијска реформа,
реформа радног законодавства, најтеже реформе 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. године, 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, радити на спровођењу политике која се темељи на овим принципима: Србија је најважнија, здрава економија, заштита
националних интереса, рећи „извините“ кад се погреши, не
извињавати се свуда по планети, заштитити и очувати националне интересе, извући за народ највише, не уводити га у ратове, 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 нормалну 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 државни 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 сопственом судбином, више воле да плачу над нечим што је остало
далеко, него да нешто имају у својим рукама. Прву рунду добила 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 мешати у одлуку нашег народа у РС, али ћу после избора изнети
доказе, фрапантне доказе о најбруталнијем мешању појединих 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 изгледа, а наши Срби нашли су да Србији држе придике... Шта ћете,
Србија је увек све знала да истрпи“, поручио је председник
Вучић.

унапређењу квалитеа сваким новим
ДРАГАНА МИТРОВИЋ,
та живота наших суизборним циклуградоначелница Вршца
грађана,
најважније
сом расте подршје да смо вратили пока грађана Јужног
верење људи у рад
Баната политици коју
Града и градске упраспроводи председник
ве. Када су у питању
Алксандар Вучић, а да
улагања, водили смо
је Вршац прави пример
посебно рачуна о саза то. Самосталну власт
обраћајној и комуналуспоставили смо након
ној инфраструктури,
локалних избора 2016.
здравству и социјалној
године. Већ након
заштити, образовању,
једне године, на предунапређењу привредседничким изборима
ног амбијента. Рефоподршка Александру
рмисали смо градску
Вучићу је видно порауправу и ЈКП „Други
сла, а све то се најбоље
октобар“, које је сада
видело у мају 2017. гомодерно предузеће и
дине, када су спроверади у интересу Вршдени избори за савете
чана. Могу слободно
месних заједница на терећи да смо га вратириторији Града Вршца,
ли грађанима Вршца.
где је СНС однела више
Озбиљни и одговорни
него убедљиву победу,
људи сада руководе
освојивши готово све
тим предузећем.
мандате у свих 28 градКаква је ситуација у
ских и сеоских месних
вршачкој привреди?
заједница, за „СНС
Да ли су стигле нове
Информатор“
каже
инвестиције?
градоначелница Вршца
- Технолошки парк
Драгана Митровић, и
у Вршцу, као индусобјашњава да овакав
тријска зона, готово
раст подршке политици
у питање поверење грађана у
је попуњен, што говори о
председника Вучића говори
наше институције.
односу локалне самоуправе
о томе да Вршчани одлично
Који су најзначајнији
према домаћим и страним
препознају резултате његопотези које сте повукли
инвеститорима. Ту се налавог рада и способност да Сри на шта сте најпоносзе и успешно послују велики
бију води правим путем.
нији што сте урадили до
домаћи и међународни инКакво сте стање затекли
сада?
дустријски системи, а планиу Граду када сте ступи- Поред конкретних пројера се и изградња логистичли на функцију градонаката у различитим областиког центра са интермодалчелнице?
ма, а чији се ефекти виде у
ним терминалом. Израдили
- Када смо 2016. преузели
одговорност за вођење Града, наследили смо велики
број незавршених пројеката.
Кривичне пријаве због базена
Тамо где није било добро,
мењали смо, а унапређивали
Вршац је овог лета добио олимпијски и дечији базен.
оно што је добро. Одређени
Зашто се толико дуго чекало?
број проблема налазио се
у јавним предузећима која
- Реч је о модерном објекту, на који смо веома поносни,
нису у свим сегментима била
који је са једне стране туристичка атракција, а са друге
у законским оквирима и, при
има велики значај за развој спорта на води, за шта до
том, нису имала одлуке о
сада у Вршцу није било услова. С обзиром на то да смо га
максималном броју запослеизградили на рушевинама, наслеђене, у претходном пених. Такође, недовољно
риоду започете грађевине, морали смо да урадимо нови
ефикасна управа била је још
пројекат, отклонимо велики део неправилности под којиједна препрека, док је буџет
ма је рађен, што је резултирало подношењем кривичних
био креиран доста нереално.
пријава против одговорних лица.
Због свега овог доводило се

смо планску документацију
за пројектовање, изградњу
и инфраструктурно опремање нове индустријске зоне
„Север“, која ће се налазити
између међународног пута
ка Румунији и пута за Зрењанин, уз саму међународну
железничку пругу на Коридору 11, где очекујемо долазак и нових инвеститора у
наш град. Половином ове године 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 различитих области. Радимо на
оснаживању свих потенцијала Града. Улажемо у школство, здравство, комуналну и
саобраћајну инфраструктуру,
социјалну заштиту, а посебан
акценат је на деловима града
у које се годинама и деценијама није улагало, попут Гудуричког насеља, где се ради
канализација, саобраћајнице,
спортски и дечији терени, затим детаљног уређења канала Месић, који протиче кроз
само градско језгро, уређења
урбаних џепова који су годинама били ругло у центру
града. Нисмо заборавили ни
наша села, где се реализују
бројне инвестиције, попут реконструкција 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.
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

МАЈДАНПЕК

ЈОШ ЈЕДНА ВЕЛИКА ПОБЕДА СНС
С

рпска
напредна
странка остварила Укупно бирача 17.325
је на локалним изборима у Мајданпеку најубедљивију победу до Изашло 10.026
сада, освојивши 65,5
одсто гласова. То је за
чак 20 одсто бољи ре- СНС 65,5%
зултат него на локалним изборима 2014.
године, када је за СНС СПС-ЈС 9,6%
гласало 46,58 одсто
бирача, и за 10 одсто
бољи резултат него на Савез за Србију
председничким избори- (Двери) 10,9%
ма, где је СНС имала 55
одсто подршке.
војила 22,28 одсто бирача.
Опозиција окупљена
Дакле, подршка Алексаноко Савеза за Србију, која је
дру Вучићу и СНС-у порасла
у Мајданпеку наступала на
је за двадесет одсто, док је
листи Двери, добила је тек
опозиција изгубила чак 12
10,9 одсто гласова грађана. О
одсто подршке.
коликом паду је реч најбоље
У три бирачка места СНС је
се види када се овај резултат
освојила чак 90 одсто гласова
упореди са резултатом листе
грађана. На бирачком месту
око ДС на локалним избори18 - Дом културе Лесково за
ма 2014. године, која је ос-

СНС је гласало 92,62 одсто
или 251 бирач, док је кандидат Бошка Обрадовића добио подршку свега десет житеља овог краја. На бирачком
месту 34 за СНС је гласало
92,86 одсто грађана, док је
за опозициони савез гласао
свега један мештанин. На бирачком месту 24 у Рудној Гла-

Председник Вучић са грађанима Мајданпека на великом митингу у спортској хали

ви за СНС је гласао 151 бирач,
односно 89,88 одсто грађана, а за удружену опозицију
свега троје гласача!
„Подршка више од 65 одсто грађана јесте јасна потврда политици председника
Вучића, у којој доминантно
место заузима решавање косовско-метохијског проблема. Показало се да је то тема
која највише заокупља грађане, а председник Вучић је
јасно изнео своје ставове, не
желећи да наслеђене проблеме 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 прошлости, а нашој деци бољи
живот и сигурност“, рекао је
Дарко Глишић, председник
ИО СНС.

БОСИЛЕГРАД

вечаном седницом у великој
сали Дома културе обележен
је 21. септембар - Дан Општине
Босилеград, у присуству представника политичког, привредног,
културног и верског живота. Прославу Дана Општине увеличали
су и чланови делегација братских
општина и градова из свих крајева Србије, Бугарске, Македоније,
Црне Горе.
Седницу је отворио председник
СО Босилеград Славчо Влади-

Базар здравља
у ромском насељу
Град Вршац је обезбедио одмор
за петоро деце из сеоских средина, чије породице нису обухваћене
другим видовима помоћи. Савет
за здравље, у сарадњи са Домом
здравља и Црвеним крстом, подржао је Базар здравља у ромском
насељу. У сарадњи са ЈКП „Други
октобар“, уклоњене су дивље депоније у Потпорању и Загајици.
Уручени су уговори за куповину
сеоских кућа за избегличке породице у Влајковцу, Избишту, Уљми
и Марковцу. Градоначелница Драгана Митровић пустила је у рад
први олимпијски базен у Вршцу.
Одржан је горански камп „Вршачки брег 2018“ и етно фестивал
„Златна јесен“. Свим првацима
уручени су флуоресцентни прслуци 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 изградњу трим стазе и постављање
15 фитнес справа у парку Краљевица. Реконструисан је спортски
терен у насељу „Авној“. Одржана
је смотра народних обичаја „Вражогрначки точак“, у Зајечару Летњи турнир у баскету, а у Шипикову Илиндански сабор. Потписани
су уговори о додели субвенција
за механизацију и опрему за наводњавање у воћарству, као и
уговори о подстицају пчеларства.
Зајечарски рукометаши, помогнути колегама из Бора, Мајданпека
и Бољевца, одиграли су хумани-

Сајам шљива

Бранислав Недимовић
на отварању сајма

У селу Братачић организована је манифестација „Избор за харамбашу Подгорине“, а у Осечини Сајам шљива, највећа привредна, културна, туристичка и забавна манифестација, коју је посетило више од
20.000 гостију. Овогодишњи Сајам отворио је министар Бранислав
Недимовић.
тарну утакмицу за лечење Златка
Крсманчића. Здравствени центар
увео је двадесетчетворочасовни
рад у Служби лабораторије. Организовано је чишћење бране Црног
Тимока на Поповој плажи.

62. Врање

Асфалтирање у пет села
У току је асфалтирање путева у
селима Бунушевац, Стропско, Требешиње, Златокоп, и деонице од
Купининца према Ратају. Чланови
Савета за природне ресурсе, заштиту животне средине и одрживи
развој ГО СНС делили су флајере
пољопривредним произвођачима
и упознали их са утицајем пестицида на животну средину. Чланови Савета за социјална питања,
заједно са Унијом младих, поделили су школски прибор за 1.500
ученика, као и слаткише за децу
у врањској болници и помогли су
реновирање куће Бранислава Митића из Кумарева.

Обележено
је 15 година
успешног рада
Дома за старе и одрасле
на Савинцу.
Попуњене су
ударне рупе
у МЗ Засеље,
асфалтиран је
део пута кроз
Пилатовиће до
сеоског гробља
и постављене су
У посети Дому за старе
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 уручио је Општини Пожега возило „Мобилна клиника“, чиме је обележен успешан завршетак руске хуманитарне мисије.
Дарко Глишић и Владимир Захаријев

67. Мали Иђош
Насипање улица

Мобилна клиника

миров, а присутне је поздравио и
председник Општине Владимир Захаријев, који се осврнуо на најзначајније 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.

и Бачка Топола са Општином Србобран.

61. Осечина

60. Пожега

Дарко Глишић
проглашен за
почасног грађанина

С

58. Вршац

63. Врање - Врањска
Бања
Уређење дворишта
амбуланте

Чланови Уније младих ОО СНС
Врањска Бања уредили су простор
око Здравствене станице, покосили траву, покупили смеће и офарбали ограде.

64. Свилајнац

Разговор са грађанима
Одржавали смо редовне састанке ОО СНС Свилајнац, разговарали са грађанима и делили
„СНС Информатор“.

65. Србобран

Обнова атарског пута
Завршава се реконструкција
атарског пута „Сегединац“ који,
преко Гунароша, Дрљана и Милешева, повезује општине Бечеј

У Ловћенцу је завршено асфалтирање и проширење Улице Вука
Караџића. Председник Општине
Марко Лазић обишао је радове на
бушењу бунара у Фекетићу. Чланови ОО СНС из личних средстава
донирали су клима уређај породици 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 асфалтирано због чега је општинска власт
ангажовала тешке машине да се
улице наспу туцаником. У организацији омладине ОО СНС и Удружења 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 спортских терена и комплекса са затвореним 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 Делиблату. Проширени су паркинзи
у Улици ЈНА и код гробља у Ковину, као и на пијачном платоу у
Гају. Компанија „Делта Денјуб“
индонежанске „Бавазир групе“,
која се бави производњом и прерадом печурака, гради нови погон у индустријској зони.

66. Жагубица

Помоћ поплављенима

Вредни активисти ОО СНС

У акцији помоћи због поплаве која је задесила нашу Општину
2. августа, учествовали су бројни активисти ОО СНС. Поплављене мештане обишли су и министар Александар Вулин и председник Општине Сафет Павловић, а Војска Србије је данима помагала
најугроженијим домаћинствима.
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75. Пећинци

69. Кула

Еколошке акције

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.

ЈКП „Сава“ интензивирало је чишћење дивљих депонија, а локална самоуправа је увећала казне за несавесне појединце и правна лица
који загађују животну средину. Активисти СНС организовали су бројне акције чишћења јавних површина и простора испред старачких домаћинстава и кућа у којима нико не живи, као и путних појасева широм
Општине.
„СНС Информатор“. Председник
Општине Бранислав Шушница
и управитељ Фондације „Тијана
Јурић“ Игор Јурић потписали су
Споразум о сарадњи како би се,
кроз едукативне радионице, подигла свест грађана о свим видовима насиља и трговини људима.
Активисти ОО посетили су једног
од наших најстаријих активних
чланова и честитали му 83. рођендан.

70. Мионица

Вредна признања
У току је санација клизишта у селу Команице, а завршено је асфалтирање деонице
Струганик Планиница ка Равној Гори. Председник Општине Бобан Јанковић обишао је
радове на санацији клизишта у селу Табановић. 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 предузећа. У организацији Савета за безбедност
саобраћаја и Асоцијације за безбедност
мотоциклиста, одржана је дводневна едукација мотоциклиста. На националној конференцији
„Шампиони локалног развоја“, Општина Мионица
добила је признање у категорији „Сервис грађана“, а награђена је и признањем „Капетан Миша

71. Бела Црква

Летње манифестације
Председник Општине Дарко
Богосављевић и председник СО
Марјан Алексић били су домаћини делегацији из Чешке са којом
су разговарали о привредној сарадњи. Током августа, сваког викенда одржавано је Лето у парку, а
одржане су и пете Белоцркванске
игре на води.

72. Брус

Нове страначке
просторије
Радници ЈКП „Расина“ озеленили су новоизграђену Улицу Милана Кнежевића и паркинг у Улици
краља Петра Првог. Свечано су отворене нове страначке просторије,
у присуству великог броја чланова
странке и гостију. Активисти ОО
СНС разговарали су са грађанима и делили „СНС Информатор“.
У оквиру манифестације Дани
Преображења, обележен је Дан

78. Бор
Председник Вучић на отварању
спортске хале у Мионици

Анастасијевић“ као најперспективнија локална
самоуправа у Колубарском и Мачванском округу. Почела је расподела пензионерских картица и
обезбеђени су бесплатни уџбеници за прваке.

Општине и додељена су признања
најзаслужнијим грађанима.

73. Лајковац

Хуманитарни турнир
Функционери и активисти ОО
СНС делили су „СНС Информатор“
и разговарали са суграђанима. Након обилних киша, реконструисани
су путеви и очишћени водотокови.
У МЗ Јабучје постављени су тобоган, клацкалица и љуљашка поред
школе. Удружење грађана „Моја
Боговађа”, под покровитељством
Општине, организовало је хуманитарни турнир у малом фудбалу,
а приход је дониран Одељењу специјалне наставе у Лазаревцу и социјално угроженим особама.

74. Апатин

Прибор за прваке
Уз подршку МО Апатин, четврту
годину за редом постављен је штанд
на пијаци, на којем су родитељи првака 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 разговарали су са грађанима и делили

77. Бојник

Нови
контејнери
Захваљујући локалном руководству, ЈКП „Јединство“
добило је возило за транспорт паса луталица. Такође,
средствима локалне самоуправе набављено је 38 нових
контејнера за прикупљање
отпада у Бојнику и Драговцу.
Завршни су радови на освежењу фасада у ужем центру
Бојника.

Нови вртић
Активисти ГО СНС одржали су
штанд, делили „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима.
Одржана је централна свечаност
поводом обележавања Дана рудара и Дана РТБ Бор. Започети су
радови на адаптацији простора за
вртић у насељу Нови градски центар. Завршава се градња водовода
на локацији Чока Рељи, чиме ће 50
домаћинстава добити здраву воду.
Одржан је аеро скуп „Fly in“ и манифестација 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 Лазаревић обишао је радове у МЗ Шутци.
Активисти ОО СНС дружили су се са
суграђанима и делили „СНС Информатор“ на градском тргу.

80. Мали Зворник
Добровољно
давалаштво

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

81. Горњи
Милановац

Посета деце са КиМ
Завршено је уређење
корита потока Јакљево,
како би се спречило
његово изливање и
плављење. Под покровитељством СГ Београда, Центар дечијих
одмаралишта Рудник
био је домаћин деци из
Лепосавића. Заменица
председника Општине
Јадранка Достанић
Поклони за малишане
обишла је децу и васпитаче са КиМ и поклонила им слаткише. Завршен је тротоар у
Крагујевачкој улици.
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 организационог одбора манифестације „Дрина
је смисао живота“ Mладен Перић,
као и други чланови СНС, добровољно су дали крв.

за уређење пољских и атарских
путева. Завршена је и већина
конкурса преко Буџетског фонда за развој пољопривреде - за
сточарство, воћарство, набавку
опреме за отварање мини млекара и малих кланица - који су
обухватили готово 150 газдинстава.

85. Пландиште

Турнир у малом фудбалу

82. Бабушница

Асфалтиран
пут
Председница Општине Слађана
Николић обишла је завршетак радова
на асфалтирању пута у селу Горчинце
ка манастиру Света Петка. Потписани су уговори у оквиру пројекта
„Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у циљу приступања Србије ЕУ“ за започињање самосталних пољопривредних,
занатских и услужних
делатности.

83. Књажевац

Помоћ
пољопривредницима
Почела је реконструкција сеоских домова у шест села, а значајна средства издвојили смо

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

86. Тител

Уређење плаже

Вeликoгoспojинскe
свeчaнoсти пратило је oбиљe
сaдржajа: такмичење у кувању рибље чорбе, изложбе слика и ручних радова,
спортски турнири, представе, 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 игралиште.

87. Рача

Изграђена два моста
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. Средства су предвиђена Државним програмом обнове

88. Александровац

Разговор са грађанима
Повереник ОО СНС Славољуб
Миљковић присуствовао је манифестацији Дани Бруса. Наставља се
обилазак месних одбора, формирају се нова повереништва и активирају нови чланови. Наши активисти разговарали су са грађанима и
делили „СНС Информатор“.

89. Рашка

Духовне свечаности
Одржане су 25. јубиларне Рашке духовне свечаности, које је
отворио председник Општине Игњат Ракитић.

90. Косјерић

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

91. Ириг

Санација мокрих
чворова
Почела је санација санитарних
чворова у установи „Дечија радост“. Део средстава обезбедио је

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 „Зелени 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.

инфраструктуре
порушене
услед поплава 2017. године.
Радови обухватају и регулацију речног корита, чиме ће
се смањити могућност изливања река. Завршена је реконструкција канализационе
црпне станице.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине, а остатак Општина.

92. Трговиште

Дани Преображења
Одржана је девета забавно - туристичка манифестација Дани Преображења, у организацији Општине и Туристичке организације, уз
присуство великог броја гостију.

93. Сремска
Митровица

ЦТ апарат за болницу

Почела је реконструкција Железничке улице. У оквиру пројекта
„Одговорно према свом љубимцу за чист град“, постављено је 10 посуда за уклањање и одлагање измета кућних љубимаца. Митровачку болницу посетио је покрајински
секретар за здравство Зоран Гојковић и уручио савремени ЦТ апарат
са додатном опремом. Одржане су
манифестације Пасуљијада, Крофнијада, Срем фолк фест, Чалмански базар традиције...

94. Нови Бечеј

Уређење игралишта
Председник Владе АПВ Игор
Мировић и министар Владан Вукосављевић посетили су Музеј
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ГРАД БЕОГРАД

СНС ПАНОРАМА

Обележен Дан Општине

Почиње са радом
омбудсман
МЗ Кратово добила је јавну расвету. Општина
Прибој једна од првих у Србији која је увела институцију омбудсмана. Завршена је реконструкција
спортских терена и стадиона, као и асфалтирање
Улице Саве Ковачевића. Прибој добија високошколску установу машинске струке, а прва година
биће бесплатна за све студенте. Настављају се радови на ископавању средњовековног града Јагата.

96. Зрењанин

Велика
кинеска
инвестиција
Председник Србије Александар Вучић присуствовао
је потписивању Меморандума
о разумевању између Владе
Србије и кинеске компаније
„Шадонг Линглонг“, која намерава да изгради комплекс
за производњу гума, инвестира близу милијарду долара
и запосли 1.500 радника. Министар Младен Шарчевић посетио је Зрењанин, састао са
градоначелником Чедомиром
Јањићем и отворио Научно
- стручни симпозијум „Пиво,
пиварство и хмељарство“.
Град је и ове године обезбедио торбе и школски прибор
за све ученике првих разреда.
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, постављају 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 паркинг, а водоводна мрежа обнавља
се у Улици 7. јула. Активисти ОО
СНС уредили су купалиште, а Унија
младих организовала је хуманитарну журку за Николину Вујацков.

ви у Улици Петра Бојовића због
прикључења зграде на даљинско грејање. У Општој болници
одржана је хируршка радионица
„Воркшоп“, коју је подржало Министарство здравља. Почиње реконструкција Хале спортова на
Стрелишту.

98. Бач

Превентивне мере
Туристичка организација организовала је 15. Бачки котлић, а на
такмичењу је учествовала и екипа
Уније жена ОО СНС. ОО и Савет
пензионера организовали су излет на Фрушку гору. Председник
Општине Борислав Антонић и
Штаб за ванредне ситуације одржали су ванредну седницу због
појаве вируса западног Нила на
територији наше Општине.

99. Ковачица

Великогоспојински
дани
Савeт за младe ОО СНС помогао је организацију такмичeња у бацању тројки у оквиру Великогоспојинских дана у Црепаји, а Унија
жeна организовала је кување кафе
и рибље чорбе за суграђане. У
Самошу је организована Фијакеријада. Реконструисана је расвета
у центру Дебељаче. Набављени

су нови стоматолошки уређаји за
Дом здравља, а пацијентима је подељено 100 најсавременијих апарата 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 народне свечаности, туристичко - културна манифестација током које се
традиционално сусрећу и делегације представника влада Србије и
Словачке.

102. Житиште

Уређење обале Бегеја
Двадесет седморо ученика ОШ
„Свети Сава“, као награду за освојено треће место на републичком Федехо фестивалу, Општина
је наградила бесплатним летовањем у Бијелој. Активисти ОО
СНС уређивали су обале Бегеја.
Црвени крст Житиште обезбедио је седмодневни одмор за
десеторо деце у одмаралишту
на Вршачком брегу. Општина је
издвојила 10 милиона динара за

100. Сомбор

Награда „Млад град”

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

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

кнезу Сими Марковићу, обележена је 213. годишњица оснивања
Правитељствујушћег совјета српског. Општина је организовала
пријем за најбоље ученике, који су
добили таблете и лаптопове.

109. Врачар

Реконструкција
Улице књегиње Зорке

106. Ниш

Трибина поводом
Дана сиромашних
Поводом обележавања Међународног дана сиромашних, у организацији 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.

Одржан је састанак представника Савета Рома „Махала 1“ и
председника Градске општине
Црвени крст Мирослава Милутиновића у вези са легализацијом и
комуналном инфраструктуром у
Београд мали.

Радови на канализацији
У насељу Вељко Влаховић
изводе се радови на канализацији, 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 старије, затворене су Вождовачке
летње вечери. Одржан је традиционални турнир у фудбалу
„Трофеј Вождовца“, као и едукативно предавање за мопедисте, у организацији Агенције за
безбедност саобраћаја и Асоцијације за безбедност мотоциклиста.

Обнова
улица и
атарских
путева

Замена уличне расвете
Општина планира да путем јавно - приватног партнерства стару
уличну расвету у свим местима
замени штедљивим ЛЕД сијалицама. Почиње градња кружног тока
на Тргу Чилаг, заједно са реконструкцијом водоводне и топловодне мреже. Планиран је и ремонт
главне црпне станице за одвођење
отпадних вода.

111. Вождовац

112. Гроцка

105. Бечеј

За бољи живот Рома

Активисти МО Кљајићево покосили су траву код стадиона и офарбали ограду, и уредили простор код Железничке станице. Унија младих 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.

Обележени
су слава и Дан
Општине, а тим
поводом председник Општине
Слободан
Адамовић
и
председник СО
Саша Пауновић
уручили су највиша општинска
признања. Међу
добитницима
су и Путеви Србије за изузетан
допринос развоју ГО Барајево. У
оквиру прославе, одржани су концерти, забавни програми, манифестација „Изађи ми на теглу“…
Полагањем венаца на споменик

Асфалтирана је улица у Јасеници, као и Хајдук Вељкова улица у
Житорађи. Купљени су нови котлови за централно грејање за школе у Житорађи.

107. Ниш - Црвени
крст

97. Панчево

Уџбеници за ученике
ромске националности

БРИГА О ГРАЂАНИМА

108. Барајево

95. Прибој

трактора „Жеравица“ и Банатски
културни центар. Председник
Општине Саша Максимовић и градоначелница Шандорфалва потписали су Споразум о братимљењу, а
два града заједнички су конкури-
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Градски и општински челници обишли су радове на комплетној
реконструкцији Улице књегиње Зорке, где се постављају нови асфалт, тротоари и мења канализациона и водоводна мрежа.

110. Звездара

Ново игралиште у
Устаничкој улици
Заменик градоначелника Горан
Весић и помоћник
градоначелника
Александар Марковић отворили
су комплетно
реконструисан
Северни булевар.
Донацијом компаније „НИС“,
у оквиру акције
Биоскоп на отвореном
„Заједници заједно“, 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 радионице за младе. КМФ „Коњарник”, уз логистичку помоћ ГО Звездара, организовао 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.

Завршена је реконструкција 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 улице 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, Живковцу, 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.

113. Нови Београд

Међународни дан младих
Омладина ОО СНС
обележила је Међународни дан младих. Великом броју активиста придружили 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.
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117. Палилула

114. Земун

Палилулске картице

Решен проблем у
улици Војни пут

Председник ГО
Дејан Матић обишао
је школе и првацима
поделио пригодне
поклоне. Прикључивањем на регуларни
систем водоснабдевања и потписивањем
уговора о отпису дугова насталих растуром
воде, 27 домаћинстава
у улици Војни пут Блок
1 трајно је решило проблем са водоснабдеАлександар Јовичић са суграђанима
вањем и наплатом стварне потрошње. Почела је
Председник Општине Палилула Александар Јовичић подереконструкција Његолио је прве Палилулске картице, које ће добити сви пунолетни
шеве улице, а у току је
становници Општине. То је прва картица тог типа на теритои градња водовода у
рији Београда, која омогућава грађанима да остваре попуст
Горан Весић, Дејан Матић и Александар Марковић Улици младих горана.
за робу и услуге у више од 100 продавница. Заменик градоОдржана је акција „Заначелника Горан Весић обишао је радове на реконструкцији
послимо Земун“, у организацији ГО Земун и НСЗ. ГО Земун угостила је осноТаковске улице. ГО Палилула наградила је победнике акције
вце из Хрватске који, са вршњацима из Земуна, учествују у Регионалној летњој
„За зеленији Београд“, као и 17 најбољих основаца летовањем
школи српског језика, историје и културе „Свети Сава“. Организовани су Пона Крфу. Најбољи ученици осмог разреда свих основних школа
родични дан и Земунски отворени фестивал. Активисти OO СНС свакодневно
награђени су за одличан успех и изузетне резултате.
разговарају са комшијама и деле „СНС Информатор“.

115. Обреновац

Канализација и водовод

Мирослав Чучковић
обилази радове

Започета је реконструкција водоводне мреже од Улице ђачког
батаљона до Звечке. Санирани су
равни и коси кровови на стамбеним зградама о трошку Општине.
Почело је рушење барака у 4. улици, како би се на том месту изградила нова зграда школе „Љубомир
Аћимовић“. ЈКП „Топловод“ и ГО
Обреновац континуирано улажу
у реконструкцију мреже. Изграђена је пешачко бициклистичка
стаза од Забрана до Перила на
Забрежју, а завршене су и канализациона 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 просторијама 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 најбољих средњошколаца и 12 студената отпутовало је на Закинтос.
Организован је пријем за делегацију округа Нови Сонч из Пољске
и фудбалски турнир „Нове наде“.

116. Стари град

Уређење урбаних џепова
Активисти ОО СНС покренули су акцију прикупљања потписа
грађана за уређење два урбана џепа у Палмотићевој улици. Почетку акције, поред бројних грађана, присуствовали су и градски
и општински одборници.

120. Савски венац

Поклони за ђаке прваке
ГО Савски венац обезбедила је поклоне за све ђаке прваке, које су им општински функционери уручили првог дана
школе. У просторијама ДКЦ
„Мајдан“ реализује се бесплатна школа аикидоа. У организацији Туристичке организације и Општине, одржане
су Дечије летње игре. Завод за
заштиту здравља „Железнице
Србије“, у сарадњи са ГО Савски венац, организовао је бес-

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

Ирена Вујовић са малишанима

123. Сурчин

121. Сопот

Асфалтирање пута
Парцани - Рипањ

Изградња фискултурне
сале у Бечмену

118. Раковица

Обнова паркинга на
Видиковцу
Завршена је реконструкција дела паркинга у Видиковачком венцу. У Улици 11.
крајишке дивизије почела је
градња парка и дечијег игралишта. Такође, ради се спортски терен и парк у Борској
улици, кружни ток на улазу
у Ресник, Булевар патријарха
Павла, кишна канализација у Улици Мишка Крањца. Нову расвету добила 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 комшији“, чланови ОО уредили су зелене површине у насељу Љубиша Јеленковић и уручили намирнице старијој комшиници из Ресника.

119. Младеновац

Уређење зелених површина
Активисти ОО СНС
уредили су зелену површину у Хајдук Вељковој
улици у Селтерс бањи и
кошаркашки терен у МЗ
Драпшин, а са суграђанима дружили су се на
штанду у МЗ 25. мај. У
току је изградња бунара
на изворишту Кокорин у
Влашком Пољу. Асфалтиране су улице Долина
шешира и Јована Дучића
у Великој Крсни. ГО Младеновац финансира замену поломљених бехатон
плоча на шеталиштима и
тротоарима.

Милосављевић, Марковић, Рафаиловић и Весић

Заменик градоначелника Горан Весић, помоћник градоначелника Александар Марковић,
секретар за саобраћај Душан
Рафаиловић и председник ГО
Сопот Живорад Милосављевић,
обишли су завршетак асфалтирања пута Парцани - Рипањ,

који омогућава излаз на Ибарску
магистралу. У плану је и реконструкција постојеће саобраћајнице кроз Парцане. Такође,
најављена је и обнова сеоских
домова у Парцанима, Стојнику и
Бабама, а у току је изградња вртића у Сопоту.

122. Лазаревац

Подељено 40 ауто - седишта
Реконструисана је
деоница пута Дудовица - Брајковац, асфалтиран је део улица Душана Недељковића и Станислава
Сремчевића Црног,
а у целости је асфалтирана Улица Боре
Станковића. Пекара
„Пајић“ из Степојевца
је путем подстицајних
програма из буџета
Града Београда добила субвенције за куповину 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.

У току је изградња фискултурне сале у Бечмену, обнова домова
културе у Добановцима и Бољевцима, цркве Пресветог Тројства,
а комплетно је реконструисана саобраћајница до аеродрома. Нови
асфалт добила је Улица Каћуше
Суџук и саобраћајница која води
до СРЦ Сурчин. Избеглим и расељеним лицима уручени су хуманитарни пакети, а расписан је и
конкурс за доделу ауто - седишта.

Савет за здравство ОО организовао је трибине на тему превенције
болести. Чланови и функционери
ОО подржали су сеоске славе у
Бечмену, Добановцима, Бољевцима, полагање венаца настрадалим у свим ратовима, Бојчинско
културно лето, Ромски фестивал
и гусларско вече, годишњицу читаонице „Фишер“, Међународно
такмичење у скијању на води,
мото скуп…

124. Чукарица

Реконструкција
улице Благоја Паровића
Почела је реконструкција Улице Благоја Паровића. Након више
од 25 година, ученици
ОШ „Милош Црњански“
имају физичко на уређеном спортском терену са
атлетском стазом. У ОШ
„Филип Кљајић Фића“
замењена је столарија,
санирани су тоалети,
уређени подови… Радови у ОШ „Бановић Страхиња“ обухватили су изградњу 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.

СЕЦА

ЈЕ МЕ
ФОТОГРАФИ

Церемонија промоције
најмлађих официра
Војске Србије

НИШ
Са грађанима Ниша прИликом отварања фабрике „ЦУмтобел”

БЕОГРАД

Обилазак реконструисаних просторија
Клиничко - болничког центра Земун

ПРЕШЕВО

Посета реновираној Дечијој клиници и најава
завршетка Тиршове 2 до краја 2022. године

ПРЕДЕЈАНЕ

Председник
Србије Александар
Вучић и премијер
Македоније Зоран
Заев у простору
између граничног
прелаза Прешево Табановце
Обилазак радова на јужном краку Коридора 10, на
деоници Горње Поље - Царичина Долина

