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ПРОСЛАВЉЕНО ДЕСЕТ
ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
СРПСКЕ НАПРЕДНЕ
СТРАНКЕ

Србија је данас ДЕСЕТ пута
боља него што је била

Синиша Мали

Горан Весић

Горан Кнежевић

Међу најбрже
растућим
економијама у
Европи

Наша опозиција
није опозиција
СНС-у, већ
Београду и Србији

52 фабрике и
28.770 нових
радних места
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СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ

И

ндекс глобалне
Боља од Хрватске, позиције највише су
конкурентдопринели: макроЦрне Горе, Албаније, економска стабилности Светског
економског форума
ност, образовање и
Македоније, БиХ
за 2018. годину
вештине, тржиште
сврстао је Србију
производа и фина 65. место, од 140
нансијски систем.
рангираних земаља. Србија је доЗа првих шест месеци 2018. године
била оцену 60,9 и за пет места је
раст БДП-а износио 4,9 одсто, стонапредовала у односу на прошлу
па незапослености је са скоро 26
годину. Наша земља је испред
одсто 2012. и 2013. за првих шест
Хрватске која је заузела 68. место,
месеци ове године смањена на исЦрне Горе која је на 71. позицији,
под 12 одсто, а већ трећу годину
Албаније која се налази на 76. месзаредом буџет бележи суфицит.
ту, Македоније на 84. позицији и
„То су резултати које ниједна
БиХ која је на 91. месту листе за
друга економија у Европи нема, и
2018. годину.
то је препознато и у овом индексу
Србија је остварила напредак
и због тога имамо тако високу оцескоро у свим стубовима конкуну“, рекао је министар финансија
рентности, а побољшању наше
Синиша Мали.
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У Србију је стигао
дугоочекивани
немачки трговински
ланац „Лидл“, у истом
дану отворио
16 продавница у
12 градова, уложио
205 милиона евра и
запослио 1.553 радника.

„Ово није обичан дан и није реч о обичној продавници, ово је дан када правимо велики корак напред ка
бољем и квалитетнијем животу. Од тренутка када је
најављено да „Лидл“ долази у Србију, много пута сам
чуо да се прави велика бука око обичне продавнице.
Ово није обична продавница, ово је нешто важније.
Земља са таквом понудом у малопродаји, грађанима
пружа и избор да могу да бирају јефтино, а квалитет-

но. Истовремено, много тога можемо да научимо од
„Лидла“, посебно у организацији рада, логистици и
модерном начину вођења посла. Имао сам прилику да
разговарам са радницима, они су насмејани и задовољни. Надају се да ће моћи да напредују, обезбеде
будућност за себе и своју децу“, рекао је председник
Вучић, и подсетио да је у рад „Лидла“ укључено 200
домаћих фирми.

КВАДРАТ СТАНОВА ЗА
БЕЗБЕДЊАКЕ 350 ЕВРА

Палмира Тољатија 5/3, Београд

Телефон: 011/655-74-86

НЕМАЧКИ „ЛИДЛ” СТИГАО У СРБИЈУ

Србија на 65. месту у
свету по конкурентности

Издавач:
Српска напредна странка

Фото: СНС, Танјуг
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У „ЛЕОНИЈУ” ПОСАО ЗА 11.000 ЉУДИ

Н

емачка компанија „Леони“ почела је да гради фабрику аутокаблова у Краљеву, која је четврта
фабрика ове компаније у Србији, а
када буде изграђена - биће највећа
од свих. Председник Александар
Вучић, том приликом, поручио је да
се Краљево враћа на мапу индустријских градова Србије.
„Леони није тражио финансијске
подстицаје, већ само бољу инфраструктуру и нове километре аутопутева, између осталог и ауто-пут

Београд - Чачак. Аеродром „Лађевци“ ће већ половином следеће
године бити претворен и у цивилни
аеродром, што ће додатно направити повољнији амбијент за „Леони“
и друге инвеститоре. Мој посао и
посао Владе је да будемо ту када
„Леонију“ то буде потребно, јер ће
они запошљавати више од 11.000
људи у Србији“, рекао је Вучић и
изразио задовољство што ће се у
новој фабрици правити каблови за
аутомобилски бренд „мерцедес“.

О

држан је састанак председника Србије Александра Вучића,
премијерке Ане Брнабић и ресорних
министара поводом развоја пројекта
изградње станова за припаднике снага безбедности. Председник Вучић,
том приликом, истакао је да је укупно
пријављено 23.423 безбедњака који
немају адекватан животни смештај и
да ће изградња станова кренути прво
у Врању и Нишу, а до 1. маја следеће
године и у осталим градовима Србије.
„Локације ће бити изванредне,
у Београду ће то бити у Земуну, а
даваћемо и додатне државне субвенције за људе који купују станове у
местима ван Београда - Новом Саду,
Нишу... Биће то цена од, отприлике,
350 евра по квадрату. Зграде ће бити
махом четвороспратне у унутрашњости, док ће у Београду имати
пет до шест спратова. Долазе на ред
људи који немају велика примања, а
свакога дана раде за своју земљу. Добиће прилику за пристојан живот, а
посебно ће значити младим људима“,
рекао је председник Вучић.
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АСТАНА

Казахстан је увек уз Србију
П

редседник Србије Александар
Вучић боравио је у
дводневној посети
Казахстану, где се
сусрео са председником те државе
Нурсултаном Назарбајевим. Дочекан
је, уз највише државничке почасти,
у Председничкој
палати у Астани, уз
интонирање химне
две земље и почасну гарду, а дочек је
пропратио велики
број домаћих и страних медија.
Председник Србије
предложио је председнику Казахстана да та држава у Београду отвори трговинско представништво,
а позвао је и председника
Назарбајева да посети
Србију. Истакао је да су
односи две државе одлични, али да постоји добра
основа и неискоришћени
потенцијал у трговинској
размени.
„Драго ми је да се политичка сарадња налази на
високом нивоу. Сарађујемо и на међународној
сцени. Захваљујем се на
чврстом ставу Казахстана у вези са виталним
интересима Србије, везаним за питање КиМ и
подршци територијалном
интегритету и суверени-

ИСТАНБУЛ

Пети сусрет председника
Вучића и Ердогана у 2018.

Разговори о
„Петрохемији”
Председник Вучић разговарао је са представницима
Казахстана о могућностима да се нађе стратешки
партнер за „Петрохемију“,
а тема су била и заједничка
улагања у производњу, посебно у агробизнис и фармацеутску индустрију, ради
извоза на казахстанско и на
трећа тржишта.

Александар Вучић и Нурсултан Назарбајев

тету“, поручио је председник Вучић.
Председник Нурсултан
Назарбајев рекао је да је
двадесети век био тежак
за Србију, која настоји
да залечи ране из тог
периода, и поручио да ће
његова земља бити уз Србију у савладавању свих
тешкоћа. Истакао је и да
је сигуран да ће посета
српске делегације дати
нови подстрек односима
две земље и јачању пријатељства.
Председник Србије
учествовао је и на Пословном форуму у Астани, где је разговарао са
премијером Казахстана,
Бакитџан Сагинтајевим,
са којим је заједно положио капсулу за пројекат

Премијер Сагинтајев и председник Вучић

изградње стамбеног комплекса БК Тесла парк.
Председник Вучић је
позвао казахстанске бизнисмене да дођу и улажу
у Србији, и навео да се
тренутно, заједно са Казахстаном, ради на мањем
кориговању споразума са
Евроазијском унијом, како
би омогућио бесцарински
извоз више производа,
сира, живинског меса, цигарета...
Премијер Сагинтајев
истакао је да су односи
две земље снажни, а основа тога су, како је рекао, добри лични односи
председника Александра
Вучића и председника
Нурсултана Назарбајева.
Током посете српске делегације Астани, у којој се

Почасни
професор
Гумиљов
универзитета
Председник Србије посетио је и Евроазијски универзитет „Гумиљов“, обишао
Универзитетски музеј,
уписао се у књигу утисака,
а потом се у пуном амфитеатру обратио студентима.
У холу Универзитета, након
предавања, откривена је
табла са именом Александра Вучића као почасног
професора.

налазило више министара
и бројни привредници,
потписано је и неколико
споразума и меморандума
о сарадњи.

Председник Назарбајев је председнику Вучићу доделио Орден
пријатељства првог реда Републике Казахстан, а председник
Србије председнику Назарбајеву Орден Републике Србије на
великој огрлици

билатерални сусрет: Вучић и Ердоган

н

а позив председника
Турске Реџепа Тајипа
Ердогана, председник
Србије Александар Вучић
присуствовао je свечаном
отварању новог, трећег
по реду истанбулског
аеродрома. После свечаног отварања, двојица
лидера имала су билатерални састанак, којем је
присуствовао и министар
спољних послова Турске Мевлут Чавушоглу, а
разговарало се о инвестицијама, сарадњи, новој
посети председника Ердогана Србији, аутопуту
према БиХ и Републици
Српској... Председнику
Србије и његовом турском колеги био је ово
пети сусрет у текућој
години.
„Изразио сам захвалност, јер нисам ни оче-

кивао овај билатерални
сусрет. Било је овде много председника, не само
из нашег региона, већ и
Пакистана, Киргистана...
Ердоган је желео да се
издвојимо и да сами дуго
разговарамо“, објаснио
је председник Вучић, и
рекао:
„Почећемо да радимо
пут Нови Пазар - Тутин,
то је 19 милиона евра из
нашег буџета, и турске
компаније ће да раде.
Правићемо посебне уговоре са њима у вези са аутопутем ка БиХ, што је од
изузетног значаја за људе
у Мачви и Подрињу, али и
за житеље Моравичког и
Златиборског округа“.
Подвукао је да је то
важно због изласка нашег
аутопута до Вишеграда,

чиме бисмо се много
ближе повезали, не само
са источним делом Српске, већ и са Сарајевом.
Такође, према његовим
речима, разговарало се и
о изградњи националног
стадиона. Председник Вучић истакао је и да је турском колеги честитао на
изванредном резултату у
изградњи новог аеродрома у Истанбулу.
„Једна велика ствар,
коју сам знао, а данас сам
је чуо по ко зна који пут,
јесте да све ствари полазе од великог сна. Људи
су сањали и досањали
да ће Турска имати већи
аеродром. Србија ће
развијати пријатељство
са Турском, јер је оно од
великог значаја за земљу.
Ускоро ћемо отворити
турску фабрику у Малом

Зворнику, где ће бити запослено 300 људи. Када
се томе додају Крупањ,
Лебане, Житорађa, где
ће сe ускоро отворити
турскa фабрикa, као и
Владичин Хан - сва места
која су нам нестајала и
пропадала - види се да су
Турци дошли у много малих места. Зато ћу сваки
пут када добијем позив
од Ердогана, да дођем,
да покажем поштовање
према Турској, јер тиме
чинимо добру ствар за
Србију“, рекао је председник Вучић.
Председник Турске
захвалио се председнику Вучићу на присуству
том великом догађају за
државу, и најавио да ће
аеродром бити потпуно
готов, са свим садржајима, до 2028. године.
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ВЕСТИ

С поштовањем гледамо на
економске резултате Србије

Желимо мир да бисмо могли
даље да се развијамо

Б

еоградском безбедносном
форуму присуствовали су
председник Србије, Александар Вучић, и генерални секретар НАТО, Јенс Столтенберг.
Том приликом, председник
Србије Александар Вучић
рекао је да се Србија труди да
избегне сукобе и сачува мир и
стабилност у региону.
„Даћемо све од себе да
наставимо са дијалогом са
приштинским Албанцима, да
успоставимо боље односе са
новим лидерима у БиХ, а нема
сумње ни да ћемо морати да
имамо боље односе са Хрватском, онолико колико можемо
да допринесемо. Даћемо све
од себе да не изазивамо главобоље великим силама, али
да пре свега не стварамо главобољу сопственом народу,
да створимо боље привредно
окружење да бисмо могли да се развијамо“, истакао је председник Вучић.
Генерални секретар Столтенберг
изразио је забринутост због повратка
на сцену националистичке реторике у
региону.
„Не може Брисел да решава проблеме региона, може само да помаже. Треба да их решавају људи који овде живе

П

Са Јенсом Столтенбергом

и зато позивам на мир. Нестабилност
у овом региону велики је безбедносни
ризик за целу Европу и НАТО“, рекао
је генерални секретар Столтенберг,
и поздравио идеју о успостављању
јединственог економског простора и
интегрисању регионалног економског
тржишта, а затим и одао признање
Србији за остварени напредак и економски раст.

Формирање косовске војске
није ни у једном документу
рекао је Вучић
Председник Срна заједничкој
бије Александар
конференцији
Вучић разговарао
за новинаре са
је са вршиоцем
Палмером. Понодужности заменивио је и да у том
ка помоћника дрдокументу јасно
жавног секретара
стоји да се безСАД за европска
бедносне снаге
и евроазијска
не могу ангажопитања, Метјуом
вати без сагласПалмером, који је
ности НАТО и
посетио Београд.
српске заједнице
Највише речи
на КиМ.
било је о питању
Вучић и Палмер
„Ниједан од
КиМ и покушају
ових услова није испуњен и указао
формирања косовске војске.
сам на то да бисмо имали велики про„Више пута сам замолио господина
блем ако би се наставило формирање
Палмера да има у виду да формирање
косовске војске и њихов потенцијалкосовске војске не стоји у међународни улазак на север“, рекао је српски
ноправним документима, Кумановпредседник, и нагласио да верује да
ском споразуму, ни Резолуцији 1244 ће САД разумети да би формирање
једином акту који регулише питање те
косовске војске могло да угрози мир
територије. Не стоји ни у Бриселском
и стабилност и доведе до трагичних
споразуму, а поготово не у документу
последица.
о ком смо се договорили са НАТО-ом“,

редседник Аустрије Александер ван
дер Белен боравио је у дводневној
посети Београду, где му је домаћин био
председник Србије Александар Вучић.
Двојица председника разговарала су
отворено о свим политичким питањима,
економији, мигрантима...
„Разговарали смо о односима између
Београда и Приштине, о чему имамо
другачије ставове и позиције. Обавестио сам пријатеље да смо увек спремни
да имамо отворен дијалог о кључним
питањима, али да је потребно доћи до
компромиса, да не може да Срби изгубе
све, а да неки други добију све“, рекао
је председник Вучић.
Према његовим речима, Аустрија
види Србију као великог и искреног
пријатеља и подржава је на европском
путу. Аустрија је у врху најзначајних
инвеститора, а аустријске компаније запошљавају 20.000 људи у Србији.
„За нас је важно да увећавамо трговинску размену. У 2018. години први
пут ћемо прећи милијарду евра. Наш извоз је велики, али је и даље увоз већи“,
нагласио је Вучић.
Председник Ван дер Белен подвукао
је да ЕУ не жели више да прима нове
чланице са нерешеним билатералним,
односно граничним проблемима.
„Молим за разумевање да се отворена
билатерална питања морају решити пре
чланства. То не треба схватити тако да

Председници Аустрије и Србије Александер ван дер Белен и Александар Вучић

ЕУ има посебну уздржаност према Србији. ЕУ је имала два пута лоша искуства
које не жели и трећи пут да понови.
Прво је био Кипар, а друго спор између
Словеније и Хрватске“, објаснио је Ван
дер Белен.
Председник Србије замолио је председника Аустрије да званични Беч буде
уздржанији и покуша да сачека евентуалне могућности за компромисни дого-

вор о КиМ, пре свега по питању евентуалног пријема Косова у Интерпол, јер
би то значило отварање најмање два
значајна проблема - Албанци више неће
хтети ни о чему да разговарају, већ ће
чекати следећи корак, улазак у ОЕБС и
УН. Такође, улазак Косова у Интерпол
довео би и до потерница против 5.000
Срба, учесника у сукобу 1999. године, и
тензија на дневном нивоу.

Аустријски председник напоменуо је и да његова земља са
завишћу гледа на економске резултате наше државе и примећује
да Србија има већу стопу раста од
Аустрије.
„Радује ме и није тајна да са поштовањем гледамо на напоре које
су председник Александар Вучић и
Влада Србије предузели, посебно у
спровођењу економских реформи.
Србија се међу кандидатима за чланство у ЕУ налази у „пул позицији“,
подвукао је Ван дер Белен.
Двојица председника присуствовали су Пословном форуму СрбијаАустрија „Паметан саобраћај“, у
организацији ПKС и Трговинског
одељења Амбасаде Аустрије, са
којег је председник Вучић позвао
аустријске компаније да улажу у
Србији.
Председници Ван дер Белен и Вучић положили су венац на Споменик
палим борцима на Новом гробљу,
поводом 100. годишњице завршетка
Првог светског рата, а обишли су и капелу подигнуту у знак сећања на пале
војнике Аустро-угарске војске. На крају
посете, на Царинској испостави „Терминал Београд“, председник Аустрије
разговарао је, у присуству председника
Привредне коморе Србије Марка Чадежа, са ђацима првог разреда обуке за
шпедицијског трговца.

Самит министара транспорта Кине и 16 земаља Европе
Београд је био домаћин Самита Кина
и 16 земаља Централне и Источне Европе, а свечаном отварању присуствовали
су председник Александар Вучић, министри Зорана Михајловић и Александар
Антић, градоначелник Зоран Радојичић,
као и представник кинеског Секретаријата за сарадњу са земљама Централне
и Источне Европе Ли Јуде, министар
транспорта Ли Сјаопенг и заменица градоначелника Пекинга Ванг Хунг.
„Овде смо због путева и нових улагања. Повезивање региона је од пресудног значаја за напредак. Суштина
је у томе да мењамо робе, услуге и
смањимо оперативне трошкове. Зато
улажемо новац у развој инфраструктуре, речних лука, путева. Спремни
смо да саслушамо у томе савете наших
кинеских пријатеља, и да дамо пун
допринос пројекту „Један појас, један
пут“, рекао је председник Вучић, и

изразио уверење да ће бити
изграђени аутопутеви према
Црној Гори, БиХ и Румунији.
„Захвалан сам премијеру Ли
Кећијангу и посебно председнику Си Ђинпингу на односу
према Србији и региону. Захвалан сам на инфраструктурним
пројектима које градимо - од
Коридора 10, Коридора 11, како
железничког, тако и путног, те
и изградње нове пруге Београд
-Будимпешта. То не би било
могуће без посвећеног рада
председника Сија. Србија са
Кином има развијене односе у
свим областима. Број кинеских
инвеститора непрестано расте.
Учешће у програму „Један појас,
један пут“ свима доноси користи“, подвукао је председник
Србије.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Србија међу најбрже растућим економијама у Европи
Синиша Мали,
министар финансија

ној зони од 50 одсто
БДП-а“, а очекујем да
се, уколико се превремено отплате поједини кредити, јавни
дуг спусти и испод 50
одсто БДП-а – каже
министар Мали.

Привредни раст:
4,9 одсто у првих
шест месеци 2018.
Буџетски суфицит:
28 милијарди динара
Стране директне
инвестиције:
1,3 милијарде евра
у првој половини
године
Сваке недеље
отварају се фабрике
широм земље
Стопа
незапослености:
11,9% на крају
другог квартала
2018.

Ф

искални савет недавно је
објавио извештај „Фискална и економска кретања у
2018. и препоруке за буџет 2019.
године“. Министар финансија и
члан Председништва Српске напредне странке, Синиша Мали,
каже да је то још једна потврда
доброг смера којим се креће економија Србије. Фискални савет,
у неким пројекцијама за наредну
годину, чак је и оптимистичнији од
Министарства финансија. Тако се,
на пример, у извештају Фискалног
савета наводи пројекција да ће
буџетски суфицит у 2018. години бити 0,7 одсто бруто домаћег

производа (БДП), што је више
од пројекције Министарства финансија, која предвиђа 0,6 одсто
БДП-а.
- Драго ми је и што су пројекције
Фискалног савета да ће раст
БДП-а ове године бити 4,4 одсто,
што је и више него што смо ми
предвидели. Посебно бих истакао
део извештаја који се односи на
висину јавног дуга у БДП-у и то
да сам сагласан са пројекцијама
Фискалног савета, које кажу да
се јавни дуг приближава „безбед-

Колико је 2018. година била економски успешна за нашу
државу?
- Економски показатељи најбоље говоре
колико је ова година
успешна за српску
економију. Имамо заиста одлична макроекономска кретања.
У првих шест месеци
ове године, остварили
смо привредни раст
од 4,9 одсто, што нас
сврстава у најбрже
растуће економије у
Европи. Такође, пре
само четири године,
дефицит опште државе износио је 258
милијарди динара, а
ове године говоримо
о суфициту од око 28
милијарди динара.
То је, заиста, огроман
помак напред. Притом, ово је већ трећа
година коју ћемо завршити са суфицитом
у буџету. Не смемо да
заборавимо ни податак да је у првој половини ове године нето
прилив страних директних инвестиција износио 1,3 милијарде евра,
што је за 8,6 одсто више у односу
на прву половину прошле године.
Показатељ колико је 2018. година
успешна за српску економију јесу
фабрике које се сваке недеље отварају широм наше земље.
Колико је повећана стопа запослености?
- Смањење броја незапослених
свакако је један од највећих и најбољих резултата које смо постигли

у претходном периоду. Тржиште
рада континуирано, од 2013. године, бележи побољшања и у сегменту запослености и у сегменту зарада. Стопа незапослености је на
крају другог квартала ове године
износила 11,9 одсто, а подсетићу
вас да је пре пет година била око
26 процената. Истовремено, број
запослених у другом кварталу ове
године, на међугодишњем нивоу,
повећан је за 0,5 одсто. И други
подаци сведоче о томе колико се
побољшала ситуација на тржишту
рада. Према подацима из Централног регистра обавезног социјалног
осигурања, просечан број формално запослених у августу повећан
је за 3,7 одсто. Посебно радује податак да је раст запослености у августу у потпуности резултат раста
запослености у приватном сектору
од 5,9 одсто, док је у јавном сектору број запослених смањен за 1,4
одсто. Ово нам је посебно важан
податак пошто радимо на томе
да подстакнемо запошљавање у
приватном сектору. Посматрано
према делатностима, на позитивно
кретање запослености у августу
највише је утицао раст у прерађивачкој индустрији од 6,2 одсто.
Колико се побољшала ситуација на
тржишту рада показују и подаци
Националне службе за запошљавање, према којима је број активно незапослених лица у августу
смањен за 10,4 одсто. У првих осам
месеци ове године, просечан број
формално запослених повећан је
за 3,7 одсто. Морам да напоменем
да је повољна кретања на тржишту
рада током ове године, констатовао и Фискални савет у поменутом
извештају.
Пензије су недавно увећане од
осам до 13,3 одсто свим пензионерима, а најављена је и једнократна помоћ најстаријим
суграђанима. Кад би она могла
да буде исплаћена?
- То је начин да још једном кажемо
„хвала“ нашим најстаријим суграђанима, који су изнели највећи
терет реформи захваљујући којима
је успешно спроведена стабили-

зација наших јавних финансија.
Они су тиме показали велику
пожртвованост према свом народу
и земљи, и на томе ћемо им заувек
бити захвални. Данас, када имамо
стабилне финансије и када можемо
да се похвалимо високом стопом
раста, правимо планове за даље,
јер знамо да морамо да идемо увек
корак даље. Влада Републике Србије је већ донела уредбу да ће сви

Трансформација
и модернизација
Пореске управе
Представници ММФ-а рекли су
да су структурне реформе приоритет Србије у наредној години. Шта то конкретно значи?
- Након што смо постигли фискалну консолидацију и стабилизовали наше јавне финансије,
радимо на јачању капацитета
институција. То значи да треба
да реформишемо институције, да
радимо на њиховом јачању. На
пример, већ смо започели трансформацију и модернизацију Пореске управе, како би она била још
ефикаснија и како би се унапредио рад пореског система. То је
веома важна ствар која се мора
спровести на системски начин,
како би тај систем функционисао
без грешке.

пензионери чији је износ пензија
до 34.003,90 динара добити одређени новчани износ као увећање
уз пензију, a који ће се исплаћивати од октобарске пензије.
Када можемо да очекујемо
увећање плата за запослене
у јавном сектору, и колико би
оно могло да износи?
- Мислим да је најважнија вест да
ће бити повећања плата у јавном
сектору и да ћемо ускоро знати и
колико ће износити то повећање.
Са ММФ-ом је договорено колики
је простор за то повећање у наредној години. Министарство финансија је тренутно и у завршној
фази израде инструкција за буџет,

тако да ћемо брзо имати и тачне
бројке.
Шта за Србију значи одлука о
смањењу пореза на зараде са
63 на 62 одсто?
- Један од приоритета Владе Републике Србије јесте подстицање
даљег раста привреде, због чега
смо спремили пакет стимулативних мера, који томе и треба да
допринесе. Једна од тих мера јесте
смањење пореског оптерећења
рада, укидањем доприноса за осигурање од незапослености на терет
послодавца, а које је износило 0,75
одсто. Овом мером смањује се пореско оптерећење просечне нето
плате са 63 одсто на 62 одсто. То
је још један сигнал да желимо да
наша економија буде конкурентна и велики корак напред ка тој
конкурентности. Наредне године
размотрићемо даље растерећење
зарада, за шта има простора, јер
желимо да наша привреда постане
још конкурентнија. Наравно, све
што радимо, радимо веома пажљиво, како не би угрозили тешко
стечену фискалну стабилност и
постигнуте резултате. Oсим ове одлуке, донели смо и низ других мера
за растерећење домаће привреде,
попут промене начина обрачуна
пореске амортизације и укидања
појединих накнада.
У припреми је закон о алтернативним инвестиционим
фондовима, који инвестирају у
предузетнике, младе, у развој
идеја... Какве конкретне промене овај закон може да донесе привреди Србије?
- Закон о алтернативним инвестиционим фондовима требало би да
буде донет наредне године. Овим
законом ће бити подржани такозвани „Venture capital fonds“, који
инвестирају у младе предузетнике,
у младе људе и иновативне идеје,
како би се они даље развили.
Веома је важно да се млади предузетници и идеје финансирају на
одговарајући начин и да имају повољно окружење за раст и развој
њихових делатности.
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Похвале извршног
директора ММФ-а
Делегација Србије, коју је предводила
гувернер НБС Јоргованка Табаковић,
састала се у Индонезији са извршним
директором Међународног монетарног
фонда, Тао Жангом, у оквиру Годишње
скупштине ММФ-а и Групације Светске
банке. Делегација Србије истакла је да
су остварени добри резултати у јачању
макроекономске стабилности, као и
пуне координације монетарне и фи-

Говор у Државној думи
Руске Федерације

скалне политике, о чему сведочи и раст
БДП-а од 4,9 одсто међугодишње у првој половини године и раст инвестиција.
Извршни директор Тао Жанг похвалио
је резултате Србије и додао да ће ММФ
наставити са пуном подршком кључним
реформама. Указано је да је политичка
стабилност важан стуб укупне макроекономске и финансијске стабилности
земље.

Председница Народне скупштине
Маја Гојковић обратила се посланицима Државне думе Федералне
скупштине Руске Федерације и
истакла да су два народа увек била
на истој страни историје, у борби
за слободу, независност и очување
националног идентитета, као и да су
наши односи издржали испит времена, заједничких трагедија и победа.
„Српски народ би веома тешко
опстао и остварио националне и

државотворне циљеве да није, у
кључним историјским тренуцима,
био подржан од стране великог и
братског руског народа. Хвала Русији на принципијелној и доследној
подршци територијалном интегритету и суверенитету Србије по питању КиМ“, поручила је Гојковић, и
указала да два народа спајају многи
потресни догађаји из заједничке
историје, као и духовна и културна
блискост.

ФИНАНСИЈЕ
ЗДРАВЉЕ

Обнова зграде хирургије
у КБЦ „Драгиша Мишовић”
Зграда хирургије у
КБЦ „Драгиша Мишовић“, која је пре девет
година изгорела у
пожару, поново је отворена за пацијенте, а
у њену обнову и опремање уложено је више
од 14 милиона евра.
КБЦ „Драгиша Мишовић“ први пут добио је ангио
салу и магнетну резонанцу,

има пет операционих
сала, као и машину
за прање болничких
кревета, јединствену
у региону. Министар
Златибор Лончар рекао је да Србија сада
има око 200 болничких кревета више и
да је КБЦ „Драгиша
Мишовић“ сада најбоље опремљена болница у земљи.

Министар Синиша
Мали изјавио је, приликом представљања
резултата Глобалног
индекса конкурентности Светског економског форума (WЕФ)
за 2018. годину, да
је вест да је Србија
напредовала за пет
места, заузевши 65 место добра вест за грађане Србије,
јер је напредак на тој листи,

на којој је 140 земаља,
доказ да су спроведене
реформе биле успешне и да су допринеле
бољем животном
стандарду и пословном
амбијенту у Србији.
Боље оцене добили
смо за четири области
- макроекономску стабилност, финансијски систем,
способност за иновирање и
инфраструктуру.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЛИЦИЈА

Ватрогасна возила
за Нови Пазар, Бујановац
и Димитровград
Министар Небојша
Стефановић и амбасадор Француске
Фредерик Мондолони оценили су да
је сарадња српске и
француске полиције
у области борбе
против организованог криминала на
одличном нивоу, посебно
у борби против трговине
наркотицима и оружјем,
кријумчарења људи и сузбијању илегалних миграција. Стефановић је пренео
амбасадору аргументе
Србије против захтева тзв.
Косова за пријем у чланство
Интерпола. Министар Стефановић присуствовао је

Напредак за пет места
на листи WЕF

и примопредаји три
навална ватрогасна
возила, која су донирали ватрогасци из
Јужног Велса, а која
ће бити распоређена
у Новом Пазару, Бујановцу и Димитровграду.

ПРИВРЕДА

Значај реформи у
поглављима 23 и 24
Министарка Јадранка
Јоксимовић разговарала је
са известиоцем Европског
парламента за Србију и председавајућим АФЕТ, Дејвидом
Макалистером, о коментарима на нацрт Резолуције
ЕП, активностима у процесу
приступања, ситуацији у региону... Јоксимовић је потврдила да је Србија максимално

посвећена
наставку
процеса
приступања
и спровођењу реформи, а
посебно је истакла значај
реформи у поглављима 23
и 24 - области правосуђа,
борбе против криминала и
корупције, мањинских права,
медијских слобода.

Нова радна места

Француска мултинационална компанија за производњу компоненти за
аутоиндустрију „Новарес“, стављањем
у функцију 3.000 квадратних метара
новог пословног простора, увећала је
своју фабрику у Зрењанину за једну
трећину и запослиће 50 нових радника. Отварању новог погона присуство-

вао је министар привреде Горан
Кнежевић, а фабричко проширење
опремљено је најсавременијом
технологијом и роботима. Пројекат
је спроведен уз подршку Владе Србије и АПВ, које су са 500.000 евра
субвенционисале отварање нових
радних места.

ПОЉОПРИВРЕДА
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Радна група за примену
Закона о финансијској
подршци породици са децом
Министар Зоран
Ђорђевић формирао
је Радну групу за
праћење примене мера
које су прописане Законом о финансијској
подршци породици са
децом. „Формирали
смо Радну групу како
би се видело на који
начин неким будућим измена-

ма можемо да помогнемо мајкама у Србији.
Мајке и све оне које
ће то бити у будућности морају да знају
да Влада Србије све
мере спроводи ради
омогућавања бољих
услова за стварање и
ширење породица“,
наводи Ђорђевић.

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Сарадња са кинеском
компанијом ЦРБЦ
Министарка Зорана Михајловић разговарала је са Лу
Шаном, председником Управног одбора кинеске компаније ЦРБЦ, о новим пројектима са овом компанијом.
„Компанија ЦРБЦ је један од
наших најважнијих партнера, заједно смо изградили
мост Земун - Борча, у току
је модернизација пруге Београд - Будимпешта, градимо
заједно деоницу Коридора
11 од Сурчина до Обреновца.
Очекује нас и почетак радова
на изградњи деонице ауто пута од Прељине до Пожеге,
као и Фрушкогорског кори-

дора, односно брзе
саобраћајнице
Нови Сад
- Рума“,
изјавила је Михајловић.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Извоз пшенице у Египат
након 30 година
„Извоз првих
количина пшенице
из Србије у Египат, земљу која је
највећи глобални
увозник пшенице,
требало би да почне у децембру ове
године или јануару
2019. године“, изјавио је министар Бранислав

Недимовић, и рекао
да ћемо први пут,
после 30 година,
моћи да извеземо
пшеницу у Египат, за
шта је држава Србија
добила сертификат.
Према његовим речима, Србија планира и извоз кукуруза у
Кину и Индонезију.

ПРАВДА

Нацрт амандмана на Устав
Министарка Нела
Кубуровић оценила
је да важећи Устав
Србије није на најбољи начин уредио
судијску независност и да је ресорно
министарство припремило нацрт амандмана, поштујући
препоруке Венецијанске
комисије. „Нацрт амандма-

на на Устав знатно
је повећао уставну
материју на уштрб
законске материје
у питањима статуса
судија. Такође, промењен је и састав Високог савета судства,
норме о њему знатно
су обимније, укида се
институт тзв. судије на пробу...“, рекла је Кубуровић.

Састанак са Емануелом Дел Ре

Директор Канцеларије за КиМ Марко
Ђурић пренео је заменици министра
спољних послова Италије, Емануели Дел
Ре, које је напоре Београд учинио да се
пронађе компромисно и одрживо решење за питање јужне српске покрајине.
Навео је да се трајни мир и стабилност

у региону не могу успоставити једностраним одлукама, које би потпуно занемаривале интересе једне од страна у
дијалогу, те да је зато неопходно да се
и у међународној заједници значајније
уваже искрене и добре намере Београда у дијалогу са Приштином.
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ИНТЕРВЈУ

Више од 1500 градилишта у главном граду
Горан Весић,
заменик
градоначелника
Београда

З

а последње четири године Београд је постао
финансијски стабилан,
иако је 2013. године за
бившим градоначелником
Драганом Ђиласом остао
дуг од 1,2 милијарде евра. За
само четири године вратили
смо скоро 600 милиона евра!
За те паре могли смо да изградимо пола прве линије
метроа или 300 обданишта
или школа, односно два нова
моста - Нови савски мост и
Мост код Аде Хује и да нам
остане 50 милиона евра.
Уместо то да урадимо, паре
смо враћали банкама.
Овим речима Горан Весић,
члан Председништва СНС
и заменик градоначелника,
почиње разговор за „СНС
Информатор“, и каже да је
Београд данас финансијски
стабилан град са кредитним рејтингом који је исти
који има Република Србија.
Покренут је точак инвестиција, пре свега, у грађевинској индустрији, јер већ другу
годину заредом издајемо
грађевинских дозвола за
више од милион квадрата.
Данас, како каже, имамо
више од 1500 активних
градилишта и грађевинска
индустрија је презапослена.
Први пут после десет година,
смањили смо незапосленост
у Београду на испод 100.000

Наша опозиција није опозиција
СНС-у, већ Београду и Србији
људи и сада је мање од
85.000 људи без посла, што
је и даље много, али много
мање него 2013. године.
- Најважније од свега је
да смо Београд спустили на
реке и да су сви наши велики
пројекти на дивним београдским обалама, чија је дужина
више од 200 километара од
Београда на води, преко Блока 18, Макишког поља, Бека,
Луке Београд, Вишњичког
поља и “трећег Београда”
на левој обали Дунава, од
Пупиновог до Панчевачког
моста. Ако томе додамо да
се у приградске општине
улаже пет пута више него
у Ђиласово време, да смо

покренули поново пројекат
регионалног водовода Макиш - Младеновац, да смо
покренули пројекат да се до
2026. године уради недостајућа канализација и да смо
преуредили центар града са
око 20.000 квадратa нових
пешачких зона, по чему смо
рекордери у Европи, можемо
да будемо веома задовољни
радом тима наше странке,
који смо у претходне четири
године водили Синиша Мали
и ја, уз велику помоћ Градског одбора наше странке и
Небојше Стефановића.
Како тече изградња комплекса Београд на води?

- Београд на води је наш
најважнији пројекат. Налази
се на простору од 1 милион
квадрата, и предвиђа изградњу 1,8 милиона квадрата, укупне вредности преко
три милијарде америчких
долара.То је стамбено пословни пројекат светског
ранга, будућа највећа шопинг
и пословна дестинација на
Балкану. Београд на води
ће бити место становања за
преко 14.000 људи, ту ће радити више од 20.000 људи, у
12.000 квадрата канцеларија.
Биће то највећи шопинг мол
на Балкану - Галерија са око
143.000 квадрата, више од
6.000 станова, 24 кластера
канцеларија, осам хотела,
централни парк, школе, обданишта, полицијска станица,
културно - уметнички центри
и 1,8 километара уређене
Сава променада. Прве две
зграде, BW RESIDENCES су
изграђене и усељене, а завршавају се друге две стамбене
зграде са вртићем. Почела је
изградња Куле Београд, која
ће бити висока 168 метара
и имаће 40 спратова. Кула
ће имати 47.600 м2, од чега
30.000 стамбеног простора,
и хотел The St. Regis Belgrade
ће бити смештен у њој, на
11 спратова са 119 соба. На
крову Куле биће ресторан са
најбољим погледом у граду.
Зграда се ради по дизајну
AECOM, реномиране светске
фирме. Ради се нови булевар
у оквиру пројекта Београд на
води, који ће поред обостраних зелених појаса и тротоара, имати и бициклистичку
стазу и четвороструки дрво-

Стручњак за пљачкање Београда жели да отера стране инвеститоре
Како коментаришете писмо Драгана Ђиласа шефу Мисије ММФ
Џејмсу Руфу?
- Писмо Драгана Ђиласа говори
о томе како он, до сада познат као
стручњак за пљачкање Београда и за
сопствено богаћење на јавној функцији, жели да постане стручњак за
разарање и пљачкање националне
економије. Писмо је још један доказ
да Ђилас жели да отера из Србије
стране инвеститоре како би нашом

економијом поново могли да владају
његови пријатељи тајкуни. Када су
Србијом владали Ђилас и Јеремић,
јавни дуг био је 79 одсто БДП, јер су
задуживали земљу по најлошијим
каматама не би ли обезбедили
средства да опстану на власти. На
Ђиласову велику жалост, јавни дуг
ће 1. јануара 2019. бити мањи од 50
одсто БДП, а запосленост ће бити на
највишем нивоу у модерној историји.
Заиста је тужно да било који српски
политичар, било да је на власти или

у опозицији, тражи да земља има
мање радних места. Привредни раст
Србије је међу прве четири земље
у Европи, и то је потврдио и ММФ,
који је пројекцију раста у овој години
подигао са 3,5 на 4,2 одсто. Многе
кредибилне институције и званичници хвале економске успехе Србије
и нашу одговорну политику. Неке
од њих, Ђилас је избацио из Србије
још 2011. године, зато што њему, Јеремићу и сличнима није одговарала
било каква контрола.

ред. У најави је и изградња
„W“ хотела и реконструкција
хотела Бристол, чиме ће се
заокружити прва фаза радова на овом великом пројекту,
након чега се прелази на
следећу фазу, у оквиру које
ће Београд добити два нова
парка на том подручју, плато
испред Железничке станице
ће бити претворен у нови
градски трг, на којем ће бити
постављен споменик Стефану Немањи, док ће станична
зграда, након измештања,
постати музеј. Иначе, не могу
да не подсетим колико се
опозиција подсмевала нашем
председнику Александру
Вучићу када је покренуо овај
пројекат. Да ли се сећате
глупости које су причали? Да
се Београд на води никада
неће изградити, да је то само
макета, да зграде тону, да су
се појавиле подземне воде.
Ђилас и екипа само што додоле нису играли око зграда
не би ли се показало да Вучић није био у праву. Да ли се
сећате да су у предизборној
кампањи за београдске изборе, када су на неком свом
скупу објавили да се десио
пожар у једној од зграда и
да су повређени радници,
френетично аплаудирали
несрећи? Данас их нема нигде, односно ћуте. Јер успех
Београда на води је мерило
њихове неспособности.
Да ли је могуће да је
опозиција незадовољна
баш свиме што је урађено у Београду, иако
град никада није био ни
уређенији, ни лепши?
- Живимо у слободном
и демократском друштву
тако да не очекујем да припадници других политичких
странака исто мисле као ми
у СНС. Немам проблем ни са
критиком, посебно када њој
има места или када је неко
други спреман да понуди
бољу визију развоја Београда. Уверен сам да је политика
развоја Београда коју нуди
СНС најбоља коју имамо, а
то су потврдили и грађани
тако што су нам дали снажну
подршку на изборима 2014.
и 2018. године. Зато немам

проблем да полемишем са
опозицијом око програма.
Нажалост, наша опозиција
није опозиција СНС, већ опозиција Београду и Србији. Од
како смо их сменили 2013.
године нисам чуо ниједан
конструктиван предлог, већ
само позиве на насиље, на
силовање премијерке, убиство председника, линч неистомишљеника и насиље. То је
очигледно једина политика
Ђиласа, Јеремића, Обрадовића, Лутовца. Постали су
опозиција развоју Београда
и Србије, новим радним
местима, уређењу града,
инвестицијама, бољој позицији Србије у међународној
заједници, па и спортским успесима. Народ то види и зато
опозиција на сваким изборима, било да су заједно или
раздвојени, доживи фијаско.
Колико ће гондола,
коју толико критикују,
допринети туристичкој
атрактивности главног
града?
- Будите сигурни да ће
бити туристичка атракција.
То не виде само људи који су
злонамерни и који не желе
добро нашем граду. Туризам
је најважнија привредна грана Београда и прошле године зарадили смо од туриста
више од 800 милиона евра.
Када кажем „ми“, не мислим
само на град, већ на економију града, хотеле, ресторане, шопинг молове... Нама су
потребне туристичке атракције и догађаји који доводе
туристе. Зато је веома важно
да стално улажемо у нове
догађаје, нове садржаје и
уређење нашег града.
Да ли се види директна
веза између уређености
града и већег броја туриста?
- Наравно да се види. Зашто би туристи долазили у
неуређен град у коме немају
шта да виде? То је и одговор
на питање зашто смо толико уређивали центар града
и зашто радимо на новим
туристичким садржајима. Поносни смо на чињеницу да се

Ђилас би да ућуткује медије
који му нису по вољи
Ђилас се непрестано жали на неравноправну
заступљеност у медијима...
- Бизарно је када о равноправности у медијима говори
Ђилас, кога је покојна Верица Бараћ оптуживала да је,
док је био на власти, управљао српским медијима. Како је
управљао сазнали смо касније када су објављени подаци
о томе како је, као државни функционер, држао монопол
на продају рекламних секунди телевизијама, рачунајући
Јавни сервис и Студио Б, који је тада био предузеће Града
Београда, чији је градоначелник био. О равноправности у
медијима прича човек који је био део власти која је слала
полицију у Борбу да ухапси главну уредницу Оливеру
Зекић, јер је објавила тачну информацију да је Тадићева
и Ђиласова власт на тајној седници донела одлуку да се
плати милион долара народних пара због Миладина Ковачевића. О равноправности у медијима прича човек који
је, као градоначелник Београда, био сувласник дневног
листа, човек који је новинарима одговарао на питања
„зини да ти кажем“, онај о коме није написан ни један једини критички текст док је владао Београдом и Србијом.
Када Ђилас прича о равноправности у медијима, заправо
жели да се врате „славни дани његове прошлости“, када
је, заједно са својом директорком, управљао свим медијима у Србији и био најзаштићенији политичар, после Тита,
у политичкој историји наше земље. Данас већина медија у
Србији напада Александра Вучића, његову породицу и сараднике. СНС се искрено нада да нашој земљи неће бити
наметнута „изборна равноправност“ какву Ђилас жели,
у којој ће оно што објаве Н1, ТВ Прва, Б92, Данас, Време
или НИН бити једина истина, док ће сви остали морати да
ћуте. Зато данас, када Ђилас жели да ућутка медије који
му нису по вољи, да хапси уреднике и новинаре, он само
показује како би се понашао када би, не дај Боже, икада
добио власт.
више од 70 одсто туриста који
једном посете Београд врати
поново у наш град. То значи
да смо добри домаћини, да се
осећају пријатно и да имају
шта да виде. Веома је важно
што смо у протеклих годину
дана отворили Народни музеј
и Музеј савремене уметности.
Зато је важно да почнемо са
реконструкцијом Музеја града
и преуређењем старе електричне централе на Дорћолу
у Музеј Николе Тесле, који
је и данас наш најпосећенији
музеј са око 100.000 посетилаца годишње у 300 квадрата.
Можете ли да замислите
колико ће посетилаца имати
нови Музеј Николе Тесле који
ће се простирати на око десет
хиљада квадрата са научним
радионицама, библиотеком и
пратећим садржајима?
Недавно сте посетили
Центар за управљање
метроом у Прагу. Да ли
је и колико могуће при-

менити прашка искуства
на београдски метро?
- Праг је нешто мањи од
Београда, па је лакше користити њихова искуства него,
рецимо, искуства из Лондона.
Искуства Прага помогла су
нам да донесемо неке важне
одлуке у вези са претходном
студијом изводљивости београдског метроа, коју за нас
ради француска компанија
„Ежис“. Рецимо, да одлучимо
на којој раздаљини ће бити
метро станице, да ли ће управљање метроом бити потпуно аутоматско, односно без
возача или не, да ли метро
треба да буде независна компанија од других видова превоза, какву врсту технологије
користити приликом изградње београдског метроа...
Наш план је да изградња
прве А линије, од Макишког
поља до Аде Хује, почне до
краја 2020. године и зато немамо право на грешку.
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Поклони за прваке

Јесења фаза асфалтирања

Чланови ОО СНС и МО Купиник помогли су организацију Гулашијаде. МО Банатски Соколац и бајкери „Панонски гусари“ организовали су хуманитарно дружење у циљу помоћи угроженој
деци. Одржана је акција добровољног давања крви. Отворена
је нова свлачионица и одржан је фудбалски турнир у Великој
Греди. Председник Општине Јован Репац обишао је све школе
и првацима уручио поклоне поводом почетка школске године.
Чланови Савета мађарске националне мањине уручили су поклоне првацима школе у Јерменовцима. Општинска делегација била
је на састанку општина које су учествовале у прекограничној сарадњи са Румунијом.
Дарко Глишић поставља камен - темељац за изградњу
станова за избеглице

камен - темељац за изградњу 20 станова
за избеглице. У току је изградња новог
вртића, канала Уб - Грачица, реконструкција нисконапонске мреже и припрема

4. Прибој

Још једна топлана
на биомасу
Након што је Прибој први у региону добио котларницу на биомасу, почела је изградња још једне топлане која ће грејати
школе и Дечији диспанзер, а чију изградњу
финансира Владина Канцеларија за јавна
улагања. Општина је 142 ђака првака наградила са по 6.000 динара. Почела је реконструкција ПУ „Невен“ у циљу повећања
енергетске ефикасности.

2. Пожега

Нове манифестације
Поводом Дана Општине Шентјур у Словенији, делегација Општине Пожега била је у
званичној посети. У центру града организован
је традиционални Јабука фест. Општина и ТО
организовали су Дане Милоша Обреновића и
Сабор кнегиње Љубице у Горњој Добрињи.

3. Рашка

Разговор са
грађанима

хале спортова за зимску сезону. Почиње
јесења фаза асфалтирања улица и путева,
којом ће бити обухваћено око 25 путних
праваца.

9. Опово

Почела градња
бициклистичко
- пешачке стазе

7. Жабаљ

Промоција
бициклизма
Активисти МО Жабаљ организовали су
акцију «Започнимо дан свежим соком» и
дружили се са суграђанима. Уредили су и
плажу Јегричка и склонили летњи мобилијар. У организацији Савета за омладину
и Савета за спорт ОО, у Чуругу је одржана
прва масовна вожња бициклима.

Акције уређења
Председница Општине Оџаци потписала је Повељу о сарадњи са словеначком
Општином Церквењак. Делегација из Словачке даривала је ученике школе у Лалићу
књигама, торбама и школским прибором.
Чланови МО Ратково уредили су фудбалски
стадион и спортски центар, уочи прославе века постојања ФК Раднички. Одржан је
20. Међународни фестивал мултимедијалне
уметности и едукација за супервизоре из десетак војвођанских центара за социјални рад.
Напредњаци у Бачком Брестовцу и Раткову
делили су „СНС Информатор“, а активисти

Стигао 4Д ултразвук
Председник Општине
Дејан Ковачевић и министарка Славица Ђукић Дејановић
пустили су у рад 4Д ултразвучни апарат. Асфалтирано је више од два километара пута у МЗ Горњи Бањани
и Лозањ, а раде се три нова
пута у Теочину. Реконструисан је мост у Коштунићима,
који је оштећен у поплавама
2014. године.

Игор Мировић, Вук Радојевић, Зоран Тасић

МО Бачки Брестовац уређивали су село. Чланови МО Оџаци уредили су трг и офарбали
канделабре. Захваљујући сарадњи локалне
самоуправе и ШОС „Вук Караџић“ из Сомбора, омогућена је подршка дефектолога и
логопеда деци у вртићу и основцима. Школа
„Бранко Радичевић“ добила је нове реквизите за физичко васпитање. Привредницима је
презентован покрајински конкурс за доделу
бесповратних средстава за отварање нових
радних места. Отворена је сензорна соба у
Удружењу за помоћ ментално недовољно
развијеним особама.
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5. Оџаци

6. Горњи Милановац

Општина Рашка обележила је свој дан, свечаном седницом СО Рашка и пропратним манифестацијама, на којима је председник Општине
Игњат Ракитић, са сарадницима, разговарао
са суграђанима. Чланице Уније жена ОО СНС
учествовале су на сајму у Баљевцу.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
8. Пландиште

1. Уб

Поводом почетка школске године, у
присуству председника Општине Дарка
Глишића, ученицима првог разреда подељени су пригодни поклони. Положен је
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Председник Општине др Зоран Тасић
обишао је ђаке прваке и пожелео им срећан
почетак нове школске године. Масовним
окупљањем, мештани Сефкерина поздравили
су завршетак асфалтирања улица. Наставља
се реконструкција система водоснабдевања у
Опову. Челници општина Опово и Ковачица
обишли су градилиште пута Опово - Дебељача.
Поводом Светског дана чишћења, спроведена
је до сада највећа акција сакупљања отпада и
чишћења дивљих депонија. У току је изградња
четири соларна аутобуска стајалишта. Започета је реализација пројекта бициклистичко
- пешачке стазе од Опова до Баранде. Пакети
за бебе подељени су и овог месеца, а Културни
центар започео је нову сезону са три биоскопске пројекције.

10. Беочин

Школски прибор за ђаке ромске националности
Активисти ОО СНС, заједно са Митром
Милинковићем, одржавају инфо пултове на
градској пијаци, деле „СНС Информатор“
и разговарају са грађанима. Општинском
одбору СНС приступила је Група грађана „Горан Калабић - Калаба“. Активисти МО Беочин
очистили су пешачку стазу у Карађорђевој
улици и простор око пруге између Железничке и Карађорђеве улице. У оквиру Дечије недеље, чланице Унија жена ОО посетиле су ПУ

„Љуба Станковић“ у Беочин Селу. Савет за
здравство ОО организовао је трибину о болестима зависности. Ђацима ромске популације школа „Јован Грчић“ и „Јован Поповић“
подељени су пакети са школским прибором.
Свечано је обележен Дан МЗ Раковац. Поводом црквене слaве, делегација Општине посетила је братску Општину Батања. Сваке последње среде у месецу, организујемо пријем
грађана у Општини.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
15. Нови Кнежевац

11. Суботица

Нова спортска хала

Стипендије
за ученике

Председник Општине др Радован Уверић
рекао је да ће изградња спортске хале почети
најкасније до краја октобра, а средства је обезбедила Управа за капитална улагања АП Војводине. У току је изградња новог асфалтног пута
у Улици Николе Пашића у Ђали.

16. Жабари

Обнова свлачионице
Градоначелник Богдан Лабан присуствовао је обележавању Дана Општине
Грачаница на КиМ. После више од четири
деценије, обновљена је пумпна станица у
седишту ЈП „Суботица-транс“. Уручени су
уговори о стипендирању ученика дефицитарних занатских занимања. У привредној
зони „Мали Бајмок“ изграђена су 44 паркинг места. Поводом Светског дана срца, а у
организацији Опште болнице, мештани МЗ
Дудова шума могли су бесплатно да преконтролишу здравље. Свечаном седницом
СГ, обележен је Дан града. Градоначелник
Лабан посетио је бебу рођену на Дан града
и уручио поклон ваучер. Угостили смо делегацију лекара из руског града Чајковски.

12. Александровац

Дружење са грађанима
Организовали смо дружење
чланова и поделу чланских карата. Присуствовали смо Великом
народном сабору, поводом храмовне славе. Током Жупске бербе
разговарали смо са грађанима и
угостили пријатеље из Расинског
округа. Наши активисти делили су
„СНС Информатор“.

13. Шабац

Асфалт у МЗ Букор
Наши активисти делили су
„СНС Информатор“ и разговарали
са грађанима. МЗ Букор, уз помоћ
Владе Србије, коначно је добила пет километара асфалтираног
пута. Мештани су асфалт чекали
још од седамдесетих година, када
је урађен први пројекат.

14. Прокупље

Путовање за социјално
угрожену децу
Шеснаесторо деце из хранитељских и социјално угрожених
породица боравило је у Италији.
За децу и пратиоце, авионске карте обезбедила је Општина, а остале трошкове сносио је домаћин,
председник Општине Олбиа Ђан
Пјер Скану. „До реализације путовања дошло је када сам предложио председнику италијанске
Комисије за истраживање последица НАТО бомбардовања Ђан

Завршена је реконструкција свлачионице
ФК Ударник из Сибнице, а вредност радова
износила је 500.000 динара.

23. Нови Пазар

Акција „Помози
комшији“
Народни посланик и председник ГО СНС
Никола Јоловић разговарао је са мештанима
Жуњевића о решавању горућих проблема. У
оквиру акције „Помози комшији“, чланови
ГО СНС обишли су Десимира Цинцовића
у селу Тушимља, инвалида рада који живи
сам, и уручили му намирнице и средства за
хигијену. Омладина ГО СНС прикључила
се обележавању Светског дана чишћења и
очистила двориште Петрове цркве и школа,
стазу за трчање, теретану на отвореном...

17. Варварин

Више пројеката
Министарство без портфеља задужено за
демографију и популациону политику одобрило је средства Општини за суфинансирање
мера популационе политике за 2018. годину.
На конкурсу Министарства културе и информисања „Градови у фокусу“, Општинска библиотека добила је средства за потпуну дигитализацију, као и за реконструкцију крова, док је
Министарство правде обезбедило средства за
реконструкцију кухиње у ПУ „Наша радост“.

Пјер Скануу да угости нашу децу“,
рекао је народни посланик Дарко
Лакетић, председник српске Комисије за истраживање последица
НАТО бомбардовања.

18. Рача

Обнова школе,
амбуланте и моста
Отворено
је
обновљено
одељење ОШ „Карађорђе“ у селу
Трска, реновирана амбуланта у
Малом Крчмару и мост „Градиште“
у Вишевцу. Објекти су обновљени
уз подршку Канцеларије за управљање јавним улагањима.

21. Кикинда

Видео надзор на
већим раскрсницама
У оквиру кампање „Безбедан
пут до школе“, у организацији
Савета за безбедност саобраћаја,
462 првака добило је приручник

22. Лебане

Планови за
Царичин град

Одборник са листе „Александар
Вучић - Србија побеђује“, Мирослав Николић, изабран је за новог
председника Општине. Свечано је
отворена експозитура Банке Поштанске штедионице.

20. Сечањ

Културне манифестације
Одржана је 12. уметничка манифестација Фетра у Јаши Томић,
коју је свечано отворио председник Општине Предраг Рађеновић.
Поводом Дана села Крајишник,
МЗ Крајишник организовала је
пригодни тродневни програм.
Председник Рађеновић обишао је
радове на језеру у Крајишнику.

Председник Општине Иван
Богдановић разговарао је са
представницима Завода за
заштиту споменика културе
у вези са плановима за развој
локалитета Царичин град.
Одржан је 6. Међународни
турнир у одбојци за жене.
Асфалтиран је 1,5 километар
пута Лебане - Медвеђа, као
и улице у Ћеновцу и Малом
Војловцу. Четрдесетак привредника из Словеније посетило је Лебане.

Активисти свих MО дерали су део школског прилили су „СНС Информатор“
бора ђацима првацима.
суграђанима на више локација. MO Ковиљ и Руменка
Нови Жежељев мост
организовали су уређење и
отворен је за друмски,
чишћење пијаце, паркова
бициклистички и пешачи спортског центра, као и
ки саобраћај, у присуству
предавање ученицима ОШ
председника
Алексан„Лазе Костић“ на тему дела
дра Вучића, а радове на
Раше Попова. Чланови МО
изградњи будућег СенГаврило Принцип уредили
тандрејског
булевара
су простор око Сателитске
обишли су градоначелник
пијаце и организовали деМилош Вучевић, предчију сликарску колонију и
седник Владе АПВ Игор
школу манекенства, док је
Мировић и министарка
MO Будисава организовао
Зорана Михајловић. Граизлет пензионера у Вршац,
доначелник Вучевић поликовну колонију и Златни
сетио је ОШ „Никола Текотлић. МО Подбара оргасла“ и ОШ „Јован Дучић“
низовао је дечију радиониу Петроварадину. Повоцу, а активисти МО Жит- Председник Александар Вучић присуствовао је отварању новог Жежељевог моста дом обележавања 100
ни трг 1 делили су свеске
година од настанка Веповодом почетка школске
терника, градоначелник
висти МО Адице 1 организовали су турнир
године. Активисти МО Ветерник уредили су
Вучевић присуствовао је откривању Спомеу боћању. Обележен је Дан комшија у Дому
простор око МЗ и КПЦ, док је МЗ Ветерник, у
за стара лица, у оквиру МО Лиман 2. Уређен ника српском добровољцу и отварању консарадњи са Првом бригадом копнене војске,
ференције „Туризам Србије - партнерства за
је простор око цркве у Шангају пре обележаорганизовала Војничку пасуљијаду. Активања славе. Савет МЗ Буковац и Ченеј дони- будућност“.

Подељен школски
прибор
са занимљивим и једноставно
објашњеним саобраћајним правилима. Постављене су камере
за видео надзор на свим већим
раскрсницама и градском тргу,
у циљу спречавања уништавања
јавне имовине и повећања безбедности. Железничка линија
Суботица - Kикинда - Суботица
биће реконструисана на основу
Уговора са „Србија возом“. У Геронтолошком центру свечано су
отворене реновиране просторије у
згради новог дома за смештај старих лица. Почело је реновирање
затворених базена СЦ „Језеро“.

Позив за турске
инвеститоре

Николић нови
председник Општине

Свеске поводом почетка школске године

26. Зајечар

24. Пријепоље

19. Кнић

25. Нови Сад

Пријепоље је посетио амбасадор Турске Танжу Билгич и представници Турске развојне агенције ТИКА. Председник Општине
Драгољуб Зиндовић упознао је
госте са потенцијалима Општине
и позвао инвеститоре да улажу.
Активисти ОО СНС спровели су
акцију чишћења и скидања старих плаката са објеката у ужем
градском језгру. Општина је финансирала реконструкцију кухиње
у ПУ „Миша Цвијовић“. Почела
је реконструкција прикључне саобраћајнице испод подвожњака,
која од центра Коловрата води на
магистрални пут М23, а очекује се
и почетак радова на кружном току
и санација моста на реци Сељашници.

Одржани су трећи Дани Гамзиградске бање, културно - туристичка манифестација са богатим програмом. Први пут ове
године расписан је конкурс и за
удружења из области пољопривреде. Граду су, путем ЕУПРО
програма, одобрена средства за
израду плана детаљне регулације
за туристички комплекс Николичево. Поводом почетка школске
године, у просторијама Црвеног
крста подељен је школски прибор
деци корисника Народне кухиње.
Уређује се бициклистичка стаза од
Дома здравља ка Грљану - Лалић.
Почела је реконструкција градских артерских чесама. Реновирана је зграда ОШ „Десанка Максимовић“. Комплетно су уређени
путеви у Вишњару, пешачки мост
и Попова плажа.

путеви у МЗ Липље, МЗ Бошњановић и шеталиште уз реку Љиг.

29. Бач

Субвенције за
газдинства
Председник Општине Борислав
Антонић уручио је првацима
школске торбе и прибор. Активисти свих месних одбора уређивали
су простор око тврђаве, пешачког
моста, вртића, аутобуске станице
и фудбалског стадиона. Одржани
су Дани Европске баштине - Дани
Бача. Чланови Уније жена и Уније
младих ОО уредили су градски
трг. Додељени су уговори о субвенцијама за 82 пољопривредна
газдинства.

31. Сокобања

Дан без аутомобила
Одржана је јавна расправа о
Нацрту стратегије руралног развоја Општине Сокобања, као и Недеља спорта, Уметничка колонија
„Сокоград“ и Европско првенство
у мажуро плесу. Општина и њени
челни људи, Исидор Крстић и Владимир Миловановић, подржали су
акцију „Дан без аутомобила“, која
се спроводи у више од 40 градова
и општина у Србији.

32. Бела Црква

Ваучери за прваке
Локална самоуправа је и ове
године обрадовала ђаке прваке

30. Ваљево

Свечаност за прваке

Асфалтирање пута
Бројним активностима свечано
је обележен Дан Општине Жагубица. Почело је асфалтирање пута
Жагубица - Лазница, преко Каменице.

Нови асфалт
Поводом почетка школске године, председник Општине Драган
Лазаревић обишао је школе у Љигу
и Белановици, и првацима уручио
школски прибор. Асфалтирани су

33. Бачка Топола
Обнова спортског
терена

Реконструисан је спортски терен у ОШ „Чаки Лајош“. Великим
бројем манифестација обележен
је Дан Општине. Полагањем венаца на спомен обележје у Бачком Соколцу, обележена је стогодишњица пробоја Солунског
фронта.

34. Трговиште
Дан
Општине

Дан ослобођења Општине обележен је литургијом, полагањем
венаца на споменик палим борцима и свечаном седницом СО
Трговиште, где су уручена јавна
признања и награде. Ове године,
јавно признање уручено је и Дарку
Глишићу за залагање на реализацији пројеката од значаја за нашу
Општину.

27. Жагубица

28. Љиг

школским торбама и ваучерима у
вредности од 5.000 динара за куповину школског прибора. Представници Уније младих и Уније
жена ОО СНС сваког уторка и
суботе делили су „СНС Информатор“ и разговарали са суграђанима.

Mинистар Бранислав Недимовић обишао је брану и хидросистем
„Стубо - Ровни“ и најавио нове инвестиције. У организацији Града, на
тргу је свечано обележен почетак школске године за све ђаке прваке.
Одржана је Међународна конференција о осигурању, као и Овчарска
изложба у Причевићу, коју је отворио градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић. Редовно организујемо штандове и разговарамо
са суграђанима.

35. Сента

Радна акција
Активисти ОО СНС Сента организовали су акцију
уређења дечијег игралишта у
МЗ Кертек.
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СНС ПАНОРАМА
Донација Јапана
Потписан је уговор о донацији
између Амбасаде Јапана и Општине Осечина. Наиме, Јапан је донирао 30 контејнера и средства
за камион за смеће, што ће олакшати функционисање Јавног комуналног предузећа. Делегација
Општине посетила је пријатељске општине Ђорђе Петров (Македонија) и Водњан (Хрватска).
Такође, Општина Осечина и ТО
Подгорина представиле су нашег
града потенцијале на Данима воћа
у Брчком.

37. Ковин

Водовод на
Поњавици,
канализација
у Железничкој
улици
Председник Владе АПВ Игор
Мировић уручио је председници
Општине Ковин Сањи Петровић
уговоре о додели бесповратних
средстава за суфинансирање
реконструкције канализације у
Железничкој улици и изградњу
водоводне мреже у насељу Поњавице. Завршена је прва фаза изградње објекта ПУ „Наша радост“.
Активисти Другог МО очистили
су парк и офарбали мобилијар, а
чланови МО Центар 1 и Центар 2
уредили су и двориште ПУ „Наша
радост“. Активисти МО Мраморак
уредили су простор око Дома културе и МЗ у Мраморку.

38. Алексинац

Уређење тротоара
Завршено је уређење тротоара и паркинга у новоизграђеној
улици иза стадиона и терена за
мале спортове Таш. Председник
Општине Ненад Станковић обишао је радове на уређењу тротоара и паркинга у улици Војске
Југославије. Асфалтирана је
Нова јастребачкa улица, урађени
су атмосферска канализација и
пешачки тротоари.

39. Владичин Хан

Сарадња са
Коридорима

Асфалтирана је улица у насељу Амиште, у МЗ Прекодолце,
а средства су обезбеђена из
општинског буџета. У сарадњи
локалне самоуправе и Коридора, асфалтирана је и улица која
спаја МЗ Прекодолце и насеље
Дуге њиве, као и пут који спаја
МЗ Стубал и МЗ Врбово.

Уклањање дивљих депонија
Премијерка Ана Брнабић посетила је Вршац
поводом Дана бербе грожђа и најавила нова улагања. Градоначелница Драгана Митровић потписала је уговор за суфинансирање изградње и
реконструкције водних и објеката фекалне канализације. Размењене су плакете о братимљењу
са представницима мађарског града Хелвеција.
Уклоњене су две депоније у селу Јабланка и једна
у Ритишеву. Активисти 2. МО уредили су канал
у Карађорђевој улици, а на иницијативу МО Ватин уређено је сеоско гробље. Активисти ГО СНС
делили су страначки материјал и „СНС Информатор“. Активисти МО Влајковац уредили су центар
села, а активисти 5. МО санирали кров на кући
социјално угрожене породице.

41. Бољевац

Боље грејање вртића
На иницијативу др Небојше
Марјановића, обезбеђена је донација за Дечију установу „Наша
радост“, која ће омогућити квалитетније загревање. Нови котао на
пелет донирала је фабрика „Биоенерџи поинт“, која послује у Бољевцу десетак година.

42. Владимирци
Дечије игралиште

На иницијативу грађана Владимираца, који су се обратили
Општини, у току је изградња и реконструкција дечијег игралишта у
Улици Светог Саве. Појединачним
прилозима чланова ОО СНС, прикупљена су средства за куповину
две кошаркашке табле са обручом
за ученике ОШ „Жика Поповић“ у
Белотићу. Активисти ОО СНС једном недељно, на штанду у центру

Сеоске
олимпијске
игре

Премијерка Ана Брнабић посетила је
манифестацију Дани бербе грожђа

града, деле „СНС Информатор“ и
разговарају са грађанима.

44. Темерин

Уређење аутобуског
стајалишта
Активисти МО Старо Ђурђево
уредили су аутобуско стајалиште
на углу Новосадске улице и Ивана Горана Ковачића, а чланови
МО Бачки Јарак организовали су
акцију у којој су поделили јаја породицама слабијег материјалног
стања.

45. Чока

Акције уређења
Чланови МО Црна Бара уредили су зграду Дома здравља у
свом месту, а чланови МО Падеј,
у сарадњи са запосленима Предшколске установе, двориште забавишта.

43. Бела Паланка

Велика акција уређења
Активисти ОО
очистили су од
растиња пут у
Сињцу, као и пут
Радов До - Црнче
- Ланиште. Активисти МО 1 очистили су Моравску,
Ловћенску и
Улицу Николе
Тесле. Чланови
и функционери
МО 11 уредили су
пут ка селу Пајеж.
Акција уређења
спроведена је и
у насељу Долац
и на путу према
селима Клење и
Букоровац. Активисти ОО разговарали су са грађанима и делили
„СНС Информатор“ испред пијаце. Напредњаци МО 3 уредили су
спортски терен у насељу Нова мала. Активисти ОО уређивали су
спомен - обележја у селима Дивљана, Доња Коритница, Бежиште,
Шљивовик, Мирановачка Кула, Бабин Кал, Дол, Гладно поље.

доделе стеоних сименталских
јуница... У МЗ Болница - Берберско гради се нови вртић. Одржана је привредна манифестација
„ZR-BizNet“, а отварању је присуствовала помоћница министра
привреде Катарина Јовановић Обрадовић.

50. Коцељева

40. Вршац

46. Крупањ

Хит представе БДП-а
Поводом нове школске године,
представници Општине уручили
су прикладне поклоне свим ђацима
првацима. Потписан је Протокол о
сарадњи између Општине и Београдског драмског позоришта које
ће изводити своје хит представе.
Дан Општине обележен је свеча-

47. Лапово

Радови
на трафо
станицама
У току су радови на свим
напонским нивоима 110 kw
трафо станице и монтира се
нова опрема у далеководном
и трафо пољу. Реконструисана је и мрежа у Карађорђевој
улици, у дужини од 700 метара. Пуштена је у рад нова трафо станица „Стара милиција“.
ном седницом СО и доделом признања појединцима који су допринели развоју Општине. Одржана је
осма улична трка у којој је учествовало 250 такмичара из целе Србије.

48. Бечеј

Реконструкција крова
У току је реконструкција крова
Установе за спортску и културну
активност омладине „Ђорђе Предин Баџа“. Ускоро почиње реконструкција отворених спортских
терена „ДТВ Партизан“, а почело
је асфалтирање деонице пута између Бачког Градишта и Бечеја.

49. Ћићевац

Решавање проблема
грађана
Делегација ОО СНС Ћићевац
посетила је Браљину, Мојсиње и
Трубарево, како би у потпуности

У МЗ Љутице асфалтирано је око
четири километара путева, а завршним радовима присуствовали су народни посланик Верољуб Матић и
председник Општине Душан Илинчић. Током септембра одржане су
Олимпијске сеоске игре, са више од
1.000 такмичара. Фестивал зимнице
посетило је више од 15.000 људи,
а отворио га је министар Небојша
Стефановић и најавио отварање
мађарске фабрике за прераду воћа.
Делили смо „СНС Информатор“ и
разговарали са грађанима.
сагледала проблеме са којима се
становништво суочава.

51. Кула

Разговор са грађанима
Председник Општине Велибор
Милојичић разговарао је са грађанима у Кули, Крушчићу, Сивцу,
Црвенки, Липару, Руском Крстуру
и Новој Црвенки.

52. Неготин
Дружење са
најмлађима

Четврту годину заредом, у организацији ОО СНС Неготин и омладине, која је и иницијатор акције
„У сусрет Дечијој недељи“, дружили смо се са најмлађим суграђанима у центру града, упознали их
са дечијим правима и даривали
балонима, слаткишима, свескама
и бојицама.

53. Трстеник

Школски прибор
за прваке
ОО СНС Трстеник је традиционално организовао поделу школског прибора, уочи почетка нове
школске године, за ученике нижих разреда из породица слабијег
имовинског стања.

54. Бабушница

Реконструкција
котларнице Дома
културе
Европска унија, преко развојног
програма ЕУ ПРО, определила је
9,6 милиона евра за реализацију
77 инфраструктурних пројеката
у Србији, који ће допринети отварању нових радних места у 99
локалних самоуправа. За реконструкцију котларнице Дома културе, Општини Бабушница одобрено

60. Нова Црња
Сајам културе

Небојша Стефановић отворио је Фестивал зимнице

Представници Општине Нова
Црња и МЗ Александрово и Војвода Степа присуствовали су обележавању Дана Организација резервних војних старешина Србије.
Oдржан је други Сајам културе,
који је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање.

61. Брус

Кош за дечије
игралиште

је 146.950 евра. Вредност пројекта
је нешто више од 175.000 евра, а
преостали износ од 28.720 евра
обезбедиће Општина.

55. Богатић

Подела „СНС Информатора“
Активисти ОО СНС организовали су два штанда у центру Богатића, делили најновији „СНС
Информатор“ и разговарали са
суграђанима.

56. Димитровград

Обележен Дан Општине

ужичке тврђаве. Почели су припремни радови за постављање
статуе на кружном току на уласку у град. Дограђује се објекат на
Белој Земљи, у којем је планирано
отварање дечијег вртића.

58. Зрењанин

Олакшице за
пољопривреднике
Градоначелник Чедомир Јањић
обишао је радове на изградњи
атмосферске канализације у Босанској улици у МЗ Жарко Зрењанин. Mинистар Бранислав Недимовић присуствовао је састанку
са представницима локалне самоуправе на којем су разматрана
питања субвенционисања камате
на банкарске кредите за пољопривреднике, уређења атарских путева, канала за наводњавање и
одводњавање, бушења бунара,

Обележен је Дан Општине
Димитровград, одржана је свечана седница СО, организована
изложба традиционалних заната
и уручена признања заслужним
појединцима и организацијама.
Одржане су и Међународна ликовна ко59. Стара Пазова
лонија и МеђународСтанови за избеглице
ни пикадо турнир за
особе са инвалидитетом. Завршена је
замена водоводне
мреже у Светосавској улици.

62. Ириг

Санација школе
Завршава се реконструкција целокупног објекта Основне школе
„Доситеј Обрадовић“, која је под
заштитом државе и у коју се није
улагало од 1989. године.

63. Мали Иђош

Поклон за ђаке прваке
Објавили смо шести број
Општинског информатора. На
иницијативу председника Општине Марка Лазића, уређују се преостали атарски путеви. Чланови
ОО СНС из личних средстава
донирали су новац за куповину
црквеног звоника и помогли су
уређење прилазног пута. На иницијативу председника Лазића, за
сваког првака издвојено је 3.000
динара.

64. Нова Варош

57. Ужице

Пут до новог
ски лифта

Ускоро статуа
на кружном
току
До краја године биће укровљена
нова црква у Крчагову, а почела је
и
реконструкција
крова Градске куће.
Дограђује се вртић
„Маслачак“ у Севојну и обнавља школа
у Турици. Настављена је конзервација
и
реконструкција

Активисти ОО СНС, из личних
средстава, донирали су нови кош
за дечије игралиште у школи у
Дупцима. Одборник СО Брус,
Игор Тамбурић, заједно са сарадницима, дао је допринос у реновирању куће вишечланој породици у
селу Златари.

Општина је обезбедила новац за уџбенике
и прибор за ученике првих разреда у девет
основних школа. Општина је наградила 15
ученика генерације таблетима и екстерним
батеријама, 82 вуковца таблетима и више од
170 учесника на међународним, републичким и окружним такмичењима новчаним
наградама. Постављен је камен - темељац за
изградњу 169 станова за избегличке породице из БиХ и Хрватске.

Асфалтиран је пут Превој - Водена пољана на Златару, који повезује пут Нова Варош - Сјеница
са Манастиром Св. Козме и Дамјана, Шумарском кућом и будућом
почетном тачком новог ски лифта, на 1.500 метара надморске
висине. Замењена је столарија
и термо фасада на ОШ „Живко
Љујић“, уз постављање најсавременијих школских помагала. Завршено је проширење Завичајног
музеја. Подељене су субвенције
пољопривредницима.

Наставак на 26. страни

36. Осечина

БРИГА О ГРАЂАНИМА

20 | СНС ИНФОРМАТОР 66/2018

СНС ИНФОРМАТОР 66/2018 | 21

МЕЂУСТРАНАЧКА САРАДЊА

ИНТЕРВЈУ

52 фабрике и 28.770
нових радних места
ГОРАН КНЕЖЕВИЋ,
министар привреде

М

инистар привреде и члан
Председништва Српске напредне странке Горан Кнежевић, након посете председника Србије
Александра Вучића Казахстану, каже
да је уверен да у наредном периоду
можемо да очекујемо далеко бољу
економску сарадњу са овом државом.
- Наш председник у Казахстану,
како смо видели, ужива велики углед,
а прави показатељ тога је што је од
казахстанског председника Нурсултана Назарбајева добио Орден пријатељства. То је, несумњиво, добар сигнал који ће, уверен сам, донети и бољу
економску сарадњу. Подсетићу да је
председник Вучић искористио свој
ауторитет и углед, и позвао казахстанске привреднике да дођу у Србију и
погледају наше бање, туристичке потенцијале, да граде хотеле. Разговарао
је и са тамошњим властима о могућностима за кориговање споразума са
Евроазијском унијом, што је велика
ствар, будући да је то тржиште од 185
милиона људи. Круна успеха би била
ако нам дозволе и бесцарински извоз
5.000 аутомобила „фиат 500Л“, о чему
је председник Вучић у више наврата
разговарао са председницима земаља
Евроазијске уније.
Како бисте оценили пословни
амбијент у Србији сада и пре 2012.
године?
- Ако се присетимо само које су
кључне речи биле пре 2012. године црвена линија, банкрот, висок јавни
дуг, дефицит буџета, скупи кредити,
висок ризик земље, јасно је да то
данас више није тема. Међународне
институције изнова хвале храбре реформске потезе које су предузеле све
владе од 2012. године, а ти потези,
некад болни, сачували су земљу од сигурног банкрота. Сада нам предстоји
само напредак. Храбре реформе и политичка стабилност земље, позиционирали су Србију као веома пожељну
инвестициону дестинацију. На Дуинг
бизнис листи Светске банке пласирани
смо најбоље од кад та листа постоји,
а циљ нам је да, пре свега кроз дигитализацију, укидање непотребних

процедура и других
процеса, даље олакшамо
пословање и уђемо у клуб
20 најбољих земаља света
на тој листи. Подсетићу и
да је последњи извештај
ИБМ - а пласирао Србију
на прво место у свету по
броју отворених радних
места кроз стране директне инвестиције, у односу
на број становника. То је,
признаћете, пре 2012. године било незамисливо.

»

- Због атрактивног
пословног
амбијента у
Србији, отворене
су и фабрике без
подстицаја државе
јер инвеститори
препознају правну
и политичку
сигурност

Велике инвестиције су
стигле у многе градове - Нови Сад, Зрењанин, Ниш, Крушевац,
ускоро ће и у Лозницу... Колико је фабрика отворено
у 2018. години, а колико откако
је СНС преузела одговорност за
управљање државом?
- Ако узмемо у обзир затечено
стање када је СНС преузела власт,
увидели смо потребу за променом и
унапређењем система доделе подстицаја. Тако је од 2015. на снази нови
Закон о улагањима чији су резултати
видљиви и конкретни. Већ у 2016.
години отворено је 19 фабрика, а у
2017. Још толико. У првих осам месеци
2018. године, кроз уговоре обезбеђено
је отварање 10 производних погона.

Требало би имати у виду
да инвестициони пројекти
имају свој ток, па се од 52
пројеката који су закључени током 2016, 2017. и
првих осам месеци 2018.
године може рећи да теку
по плану и да су, следећи
уговорну динамику, неки
погони већ отворени, код
неких је изградња у току,
а неке локације су у припремној фази. Требало би
имати у виду да су због
атрактивног пословног амбијента отворене и фабрике без подстицаја државе,
где инвеститори препознају правну и политичку
сигурност за реализацију

инвестиције.
Колико је отворено нових радних
места у овој години?
- Рачунајући само ресор који водим
и инвеститоре који су користили подстицаје државе, план запошљавања
у 2018. години је 5.299 људи на неодређено време, док су се инвеститори према уговорима обавезали да у
оквиру истог пројекта и по завршетку
три године, кроз 52 пројекта отворе
28.770 нових радних места.
Из које државе долази највише
страних инвестиција? Ко је најза-

За ПКБ долазе боља
времена
Шта за ПКБ значи приватизација
и долазак Ал Дахре?
- Када компанија као што је Ал Дахра
преузме ПКБ, то дефинитивно значи
нови почетак за ову корпорацију. Ал
Дахра се уговором обавезала да у наредне три године инвестира 30 милиона
евра у модернизацију и унапређење
пословања, што је новац који држава
не би могла да издвоји како би подигла
ПКБ на ноге. Планирана су улагања у
развој система за наводњавање и модернизацију капацитета за производњу
млека. Ал Дахра помиње и додатних
15 милиона евра које би уложила у оптимизацију пословања, за већи принос
и бољи квалитет млека. Верујем да за
ПКБ, а и за целу Србију, долази много
боље време.
интересованији за пословање у Србији и у које тачно крајеве Србије?
- Највише их је, примера ради, из
Немачке, Турске, Кине, посебно не би
требало да заборавимо нове најављене кинеске инвестиције у Зрењанину и
Лозници. Ако посматрамо инвестиције
укупно, независно од тога да ли користе
подстицаје државе, можемо рећи да их
доста долази и из Аустрије, Холандије,
Италије, Луксембурга.
Колико је Србија привукла страних
директних инвестиција у протеклих
годину дана?
- Србија има најбоље услове за инвеститоре у овом делу Европе и наставићемо да се трудимо да тако и остане.
Захваљујући политичкој стабилности
и унапређеном пословном амбијенту,
само од почетка ове године до краја јула
у Србију се слило 1,51 милијарда евра
директних страних инвестиција. У 2017.
години, Србија је забележила износ од
2,54 милијарде директних страних инвестиција.
Колико за Србију значе пројекти у
оквиру програма „Градимо заједно“,
које Министарство привреде спроводи у сарадњи са Европском инвестиционом банком?
- То су значајни пројекти, јер се кроз
њих могу значајно и директно побољшати услови живота грађана широм Србије.
Функционишу тако што Министарство
привреде обезбеђује око 50 одсто потребног новца за изградњу локалне
путне инфраструктуре, вртића, школа,
фискултурних сала, домова здравља.
Министарство је новац обезбедило из
кредита Европске инвестиционе банке, а
од потписивања тог уговора до сада одобрена су 322 локална пројекта.

СНС на конференцији британске
Конзервативне партије
Члан Савета за међународну сарадњу СНС
и спољнополитички саветник председника Владе Србије, Никола Ерић,
присуствовао је годишњој
конференцији британске
Конзервативне партије у
Бирмингему, која је окупила више хиљада посетилаца, чланова партије, симпатизера, представника привреде и бизниса, страних
партнера и представника
сестринских странака из
целог света.
На маргинама конференције, Ерић је разговарао
са британским министром
спољних послова Џеремијем Хантом
и министарком за међународни развој
Пени Мордaнт, и нагласио важност
јачања поверења, разумевања и сарадње између две државе у областима
од заједничког интереса, као и размене
посета на највишем нивоу.
Такође, Ерић је разговарао и са парламентарним подсекретаром и министром за бизнис и индустрију Ричардом
Харингтоном, председником Одбора
за образовање у Доњем дому парламента Робертом Халфоном, генерал-

Никола Ерић и Џереми Хант

ним секретаром Међународне демократске уније Кристијаном Катнером,
интернационалним секретаром немачке ЦДУ Бертилом Венгером, директором за Европу и трансатлантске стратегије Међународног републиканског
института САД Јаном Суротчаком...
Алек Шелбрук, потпредседник Конзервативне партије задужен за међународну сарадњу и посланик Доњег дома
парламента, као домаћин посете, у
разговору са Николом Ерићем изразио
је спремност да почетком 2019. године
посети Србију.

СНС на конгресу омладине ЦДУ

Стефан Грунер, Пол Цимијак, Никола Ерић и Радослав Марјановић

Представници СНС учествовали су на
конгресу омладине немачке Хришћанско - демократске уније, у граду Килу, у
покрајини Шлезвиг- Холштајн. У оквиру
програма, у којем је учествовало више
од хиљаду делегата из свих крајева Немачке, као и амбасадора и дипломатских
представника бројних држава, представника сестринских политичких организација широм света и представника великих немачких компанија, међу главним
говорницима били су канцеларка Ангела Меркел, премијер покрајине Шлезвиг-Холштај Данијел Гунтер, премијер
покрајине Северна Рајна Вестфалија
Армин Лашет, кандидат ЕПП за председника Европске комисије Манфред
Вебер, федерални министар здравља
Јенс Шпан, новоизабрани шеф посланичке групе ЦДУ/ЦСУ у Бундестагу Ралф

Бринкхаус...
Представници СНС честитали су посланику Бундестага Полу Цимијаку на
реизбору на место председника Младе
уније, и нагласили да верују да ће сарадња између омладинских организација СНС и ЦДУ бити још боља, док је
Цимијак изразио спремност да делегација немачке Младе уније наредне
године посети Србију. Представници
СНС имали су неформалне сусрете са
бројним представницима омладинских
организација партнерских странака из
Европе. У делегацији СНС били су Никола Ерић, члан Савета за међународну
сарадњу и спољнополитички саветник
председника Владе Србије и Радослав
Марјановић, потпредседник Уније младих и заменик шефа Одборничке групе
СНС у Скупштини града Београда.

10
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21. ОКТОБАР

Србија је данас десет пута
боља него што је била

ГОДИНА

ОД ОСНИВАЊА
СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

С

рпска напредна
странка обележила је
десет година од оснивања странке великим, свечаним скупом у новој спортској хали у Краљеву, која је
била претесна да прими све
напредњаке који су желели
да присуствују рођендану
СНС, због чега је 10.000
људи остало испред хале и,
упркос киши, пратило пренос путем видео бима, док
је у хали било 6.500 људи.
„Наших првих 10 година
је прошло и спровели смо
политички блиц криг који
није оставио жртву, већ наду
у будућност Србије“, поручио је са скупа председник
Српске напредне странке
Александар Вучић, и додао
да је Србија данас десет
пута боља него што је била,
да жели мир и другачије односе у региону, све оно што
другима пружа, те да жели
поштовање за себе онолико
колико ми поштујемо друге.
„Хоћемо да како ми размишљамо када се обраћамо
вама, да и ви мислите на
нашег српског човека и оног
који је избегао из Крајине,
оног који је страдао у БиХ,
на оне који су страдали
и протерани са својих
огњишта са КиМ, и покажете
поштовање према њима и
њиховој трагедији, утолико
ћемо поштовати више ваше
жртве и разумети вашу
муку“, рекао је Вучић.
Вучић се захвалио људима у хали, онима испред
дворане, као и милионима људи који су
имали храбрости да подрже тежак, трновит и храбар пут Србије у будућност
- пут СНС.
„Све велике мисије, сви подухвати
који мењају историју, свако путовање
које направи нови пут, све почива на
правилима на којима смо ми пре 10 го-

дина основали СНС. Пре свих Томислав
Николић, а онда сви ми остали. Данас
не бисмо били овде да није било његове
визије“, нагласио је Вучић.
Рекао је да је СНС рођена у јеку
најстрашније политичке кризе, нарастајуће економске беде, са којом се
земља икада суочила.
„Настао је нови почетак који је улио

људима наду да може бити
добро, да опште добро
може бити испред било
којег посебног и интерес
земље испред личног“, констатовао је Вучић.
Навео је и да је СНС променила Србију, да је дошло
време да гледамо напред, а не
назад у прошлост, да можемо
пажњу да обратимо на оно
што можемо да мењамо, а не
оно што не можемо. Како је
рекао, СНС је извела Србију
из депресије, довела до опоравка, постављени су темељи
за стабилност и опоравак, али
сада треба да идемо даље
ка убрзаном развоју, јер свет
се мења, а Србија не сме да
заостаје.
„Знамо да наш посао неће
никада бити готов, да смо
само мали део у богатој
историји Србије. Осећаћемо се поносно када наши
унуци, будуће генерације,
буду рекли - било је добро
време када су храбри људи
водили земљу. Вратили смо
себи и нашем народу понос
и достојанство. Не јуримо
по региону и не извињавамо
се никоме који извињење
није заслужио. Од других то
нисмо ни очекивали. Разуме
се, нисмо ни добили. Али, по
први пут Србија и Република
Српска заједнички обележавају страдања и победе
нашег народа. Деца сада
могу да чују за Јасеновац,
сазнају шта се догодило у
колони проузрокованој због
Олује, коначно обележавају
и знају колико је страдало током НАТО
агресије. Не стидимо се да јасно и недвосмислено о томе говоримо“, објаснио
је Вучић, али и истакао да Србија неће
сукобе.
Навео је и да је отворено хиљаде радних места, да је враћено достојанство
породицама, а да је он посебно срећан

»

- СНС је извела Србију из депресије, довела до
опоравка, поставила темеље за стабилност и
опоравак, али сада треба да идемо даље
ка убрзаном развоју, јер свет се мења, а Србија
не сме да заостаје

што је отварао нове фабрике.
„Ништа нисмо имали када су неодговорни људи владали Србијом, а сада
се фабрике враћају. Четири пет година
није ишло у Краљеву, али сада је кренуло и доћи ће и трећа и четврта фабрика,
и вредело је борити се. Било је градова
као што су Крупањ, Житорађа, које су
били „закључали“, где људи нису имали
будућност, а данас имају наду да ће
бити боље. За то вреди живети и борити

се и хвала вам на тој подршци, јер без те
воље и ваше снаге ништа не бисмо могли да урадимо“, поручио је председник
Вучић, и навео да смо променили себе,
почели да мењамо земљу и поставили
нове стандарде за оне после нас, а затим се захвалио на подршци радницима,
а посебно пензионерима.
Најавио је фабрику у Ваљеву, оспособљавање аеродрома у Нишу и Лађевцима за цивилни саобраћај, најмоћније

Ванредна
скупштина СНС
и избор новог
руководства
Председник Вучић затражио је
подршку за одржавање ванредне
скупштине СНС идуће године, на којој
би се бирало ново руководство. Рекао
је да ће они који нису поштено радили
свој посао и који нису радили довољно
бити смењени на следећој скупштини
странке и уступити место новим људима који ће умети да бране интересе
странке и Србије боље и јаче. Нагласио
је да тражи подршку и за додатно подмлађивање странке, како би људи који
до сада нису били на функцијама, добили прилику да покажу шта знају и да
наставе у још јачем ритму.
Вучић је рекао и да ће напредњаци
побеђивати своје политичке противнике, не зато што је њихова политика
непостојећа, па се ухвате силовања или
вешања с времена на време, већ зато
што СНС ради и бори се за Србију.
„Сваки пут су говорили како ће с лакоћом почистити напредњаке и губили
су толико убедљиво да нико није тако
убедљиво губио у савременој Европи“,
рекао је председник Вучић.

авионе и ловце на небу Србије, улагање
од милијарду евра у здравствени систем,
станове за припаднике снага безбедности... Рекао је да ће грађанима увек
говорити истину, а не само слатке речи.
„Нагледао сам се слаткоречивих, од
слатких речи имаш само ужасне последице. Сит сам слатких речи, боље да
речи буду тешке, али дела добра и да
наша деца имају будућност. Тиме ћемо
се руководити кад је у питању Косово
и Метохија“, рекао је Вучић, и истакао
да не постоји човек који може да изврши притисак на Србију да се одрекне
виталних националних интереса. Рекао
је да Београд хоће компромис, али да
неће дозволити да се унижава Србија
и српски народ. Додао је и да је Србија
на европском путу, да хоће да припада
европском друштву у које верује, али и
да сачува и гаји још боље пријатељске и
најбоље односе са Кином и Русијом.

Споразум о сарадњи СНС
и Јединствене Русије
Највећа странка у Југоисточној Европи, Српска напредна странка,
и владајућа партија у Русији, Јединствена Русија, потписале су Споразум о сарадњи.
Споразум у Москви потписали су потпредседник СНС Марко Ђурић и секретар Генералног савета Јединствене Русије Андреј Турчак,
са циљем да се добри међустраначки односи искористе како би се
још више продубили и међудржавни односи.
Марко Ђурић и Андреј Турчак
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Чланови Председништва СНС
обилазе месне одборе

Прослављена страначка слава
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рпска напредна
странка прославила је своју славу,
Свету Петку, у градским и општинским
одборима широм
Србије, а у централи
Странке на Новом
Београду домаћин
славе био је Миленко
Јованов, потпредседник Главног одбора
СНС. Потпредседник
Јованов, том приликом, рекао је да СНС
има добре резултате,
да је у Србији остварен суфицит у буџету
три године за редом,
да се граде фабрике,
мостови, смањује незапосленост...
„Србија постаје
боље место за живот
у сваком смислу зах-

Домаћин славе потпредседник Миленко Јованов и председник Александар Вучић
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Чланови Председништва Српске
напредне странке започели су акцију
посета активиста и симпатизера СНС
широм Србије. Високи страначки
функционери не посећују само велике
градске и општинске одборе, већ
обилазе месне одборе широм земље, где
у отвореном и искреном разговору са
члановима, преносе најважније поруке
председника Странке, Александра
Вучића.
Акција, која је наишла на одличан
одзив напредњака, започета је током
октобра, а наставиће се и наредних

месеци, све док чланови Председништва
СНС не обиђу целу Србију. До сада
је Миленко Јованов посетио месне
одборе у Оџацима, Милош Вучевић
у Чајетини, Марко Ђурић у Шапцу,
Марија Обрадовић у Косјерићу,
Небојша Стефановић у Крушевцу, Горан
Весић у Аранђеловцу, Ирена Вујовић
у Сомбору и Бачкој Паланци, Зорана
Михалјовић у Врању, Зоран Ђорђевић
у Зрењанину и Кули, Биљана Поповић
Ивковић у Ковину, Милосав Миличковић
у Опову, Нела Кубуровић у Старој
Пазови и Кладову, Владимир Орлић

новић

а Стева

Немањ

у Владимирцима, Дамир Зобеница у
Мионици, Синиша Мали у Смедереву,
Александар Мартиновић у Јагодини,
Немања Стевановић у Бору, Мирослав
Чучковић у Бољевцу, Лука Петровић у
Гучи, Александар Јовичић у Бабушници
и Димитровграду, Јана Љубичић у
Смедеревској Паланци и Брусу...

ваљујући добром темељу који је
Александар Вучић, као премијер,
поставио. Морамо бити спремни
да одговоримо на све изазове и искушења, јер морамо да одбранимо
све што смо освојили, а освојили
смо да грађани одлучују ко ће да
води земљу и то не смемо никада
да препустимо неком другом“, ис-

ВАЉЕВО

такао је Јованов, и закључио да су
Србији потребне победе и златне
медаље у што више области.
Председник СНС и Србије Александар Вучић честитао је славу Српској напредној странци и поручио
да је много искушења пред нама и
да неће бити лако, али да је уверен
да ћемо следећу славу дочекати у
још бољем расположењу.

„Уверен сам да ћемо следећу
славу дочекати са бољом и изгледнијом будућношћу за наше грађане,
мањом незапосленошћу и мањим
јавним дугом. За све то мора много
да се ради, али и да се боримо и да
чувамо наш народ на КиМ и наше
светиње, да очувамо мир и стабилност. Немојте да се плашите тешких
времена. Таман када мислимо да
смо решили проблеме, ми имамо
неке друге проблеме у региону.
Надам се да ћемо у миру, уз труд и
напор, у наредних годину дана остварити још боље резултате“, рекао
је председник Вучић, захваљујући
се на гостопримству страначким
колегама.
Председник Вучић рекао је да
свима који обележавају славу жели
добро здравље, мир, љубав и више
радости. Захвалио се и коалиционим партнерима и поручио да се не
треба плашити тешких времена, јер
Срби никада нису били у ситуацији
која није сложена.
„Хвала свима у СНС који су створили странку, која је убедљиво највише критикована, али и која осваја
убедљиво највише гласова народа“,
закључио је председник Вучић.

Још једна убедљива победа СНС

Српска напредна странка остварила је убедљиву
победу на изборима за чланове скупштина у 15 градских месних заједница у Ваљеву. СНС је убедљиво

тријумфовала у свих 15 градских месних заједница, освојивши укупно 164 мандата, док је опозицији припао
само један мандат.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
65. Мало Црниће

Разговор са грађанима
Разговарали само са грађанима
у свим насељима, сагледали њихове потребе и утврдили приоритете
за наредни период.
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71. Пирот

Хуманитарна помоћ
за девојчице у Расници

Реконструкција две
школе

Помоћ суграђанима

67. Србобран

Уређење Туријске улице
У току је уређење Туријске улице, уз Улицу Дожа Ђерђа, вероватно и најугроженијег саобраћајног
правца кроз који се крећу тешка
возила НИС-а. Према пројекту,
овај правац ће добити ојачану
носивост и биће постављен нови
асфалт.

68. Тител

Радови у Вилову
У току је реконструкција канала
у Улици Соње Маринковић у Вилову, а радове је обишао председник Општине мр Драган Божић.
Завршена је изградња тротоара у
Улици Раде Симонова.

69. Ивањица
Уређење школе

У току је партерно уређење
ОШ „Кирило Савић“, постављање
ограде око игралишта, капије и
асфалта. У оквиру друге фазе,
бехатоном је поплочано двориште испред улаза, постављена
је фонтана и урађен амфитеатар.
За следећу годину планирана
је реконструкција кошаркашког
игралишта. Почела је изградња
четвртог дечијег вртића у Црњеву.
Општини су одобрена средства
за санацију обала река, на основу
Уредбе о утврђивању државног
програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од
вода, који су оштећени у поплавама. Влада Србије је Ивањици додатно одобрила 18 милиона динара за наставак радова на санацији
обале реке Моравице.

70. Шид

Акције уређења
Министар Зоран Ђорђевић присуствовао је отварању реконструисане школе у Моловину. Акције
уређења јавних површина и објеката организовали су напредњаци у Бингули, Моровићу, Љуби,

Директор „Коридора“ Зоран Бабић поклонио је, том приликом, из
личних средстава компјутер школи у Липови. Општина је сваком
прваку доделила 4.000 динара.

76. Петровац
на Млави

66. Пећинци

Повереник ОО СНС Милорад
Пантић рекао је да ће се наставити
са уређењем насеља, помагањем
старачким домаћинствима, организовањем хуманитарних акција
за социјално угрожене грађане,
пружањем бесплатне правне помоћи и помоћи болесним суграђанима који немају осигурање.
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Представници Уније жена, Уније младих, Савета за популацију,
бригу о деци и социјална питања и Савета за националне мањине
обишли су породицу у Расници, у којој су четири девојчице прерано
остале без родитеља, и уручили им гардеробу, прибор за школу, кућну хемију и храну, као и финансијска помоћ коју су прикупили чланови и симпатизери СНС. Поводом Међународног дана старијих особа,
чланови Уније жена и Уније младих посетили су Дом за стара лица у
Димитровграду и корисницима уручиле пригодне поклоне.

Бачком Добром Пољу. Влада АПВ
Батровцима, Соту, Беркасову, Куопределила је Општини средства
кујевцима, Ердевику, Вишњићеву,
за радове на
Вашици и Бикић
водоводу.
МЗ
Долу. Активисти
Змајево и СавиОО уредили су
72. Сремски
но Село органишколе у Љуби и
Карловци
зовале су акцију
Моловину. Члаприкупљањa
нови МО Морошколског прибовић поставили
Активисти
ОО
СНС
настара и гардеробе
су таблу и кош
на спортском те- вљају дружење са суграђа- за децу са КиМ.
је
рену, активисти нима, поделу „СНС Инфор- Обновљена
ОО донирали су матора“ и промотивног мате- фасада Дневног
ријала.
Обележена
је
традиборавка за децу
Кајакашком клубу у Вишњиће- ционална Карловачка берба са сметњама у
развоју. Активу грађевински грожђа и Дан Општине.
висти МО Бачко
материјал
за
Добро Поље и
уређење просСтари Врбас разговарали су са суторија. Унија жена ОО органиграђанима и делили „СНС Инфорзовала је у Илинцима и Ердевику
матор“. Чланице Уније жена ОО
радионицу о важности превенције
из Куле биле су гошће Уније жена
рака дојке. Унија пензионера ору Врбасу.
ганизовала је дружење на Спомен
обележју Сремски фронт. Савет
за националне мањине и културу
74. Рума
организовао је поделу прибора и
Реконструкција
уџбеника за ученике ромске назграда МЗ
ционалности.
Завршавају се радови на згра73. Врбас
ди МЗ у Добринцима, у којој се
Клима за болницу
налазе просторије месне заједнице, месне канцеларије, вртића и
Чланови МО Нови Врбас посефудбалског клуба, а затим следи
тили су болницу и уручили клима
комплетна реконструкција зграуређај купљен из личних средстаде у Павловцима. Обезбеђена су
ва чланова. Амбуланта и апотека у
средства за реконструкцију ГеСавином Селу смештени су у новоронтолошког центра „Срем“. У
изграђени објекат. ЈКП Комуналац
Хртковцима се асфалтирају улице
ослободило је од плаћања услуга
на неколико локација.
породице свих беба рођених током септембра. Поводом почетка
75. Врњачка Бања
школске године, МЗ Савино Село
Вртић у Липови
организовала је дружење деце
на недавно уређеним спортским
У насељу Липова комплетно је
теренима. Управа за капитална
реновиран простор у истуреном
улагања АПВ издвојила је средодељењу ОШ „Попински борци“
ства за санацију вртића „Цврчак“ у
и у њему је отворен нови вртић.

Берба грожђа

Започета је реконструкција
школа у Буровцу и Крвију, а радове je обишao председник Општине
Душко Нединић. У оквиру програма „Градимо заједно“ Министарства привреде, нови асфалт добила су насеља Орљево, Орешковица, Рановац, Бистрица, Шетоње,
Вошановац, а у самом граду асфалтирано је око два километара
улица.

77. Рековац

Реконструкција Дома
културе
Започето је асфалтирање у дужини од 3.600 метара између села
Жупањевац и Надрље. Општини је
одобрен пројекат реконструкције
Дома културе у Рековцу, преко
подршке Европске уније EUPRO.
Повереници ОО разговарали су са
мештанима Надрља, Жупањевца и
Шљивице. Завршена је зона школе
у Рековцу. Настављени су радови
на атарским путевима.

78. Житиште

Сарадња са НИС-ом
Општину Житиште посетио је
НИС-ов караван друштвене одговорности „Заједници заједно“,
а прославом у Дому културе обележено је седам година сарадње
између ове компаније и Општине,
током које је подржано 57 пројеката, у вредности од 25 милиона
динара. Житиште је једна од осам
локалних самоуправа којој је пружена подршка у оквиру пројекта
који реализује Агенција УН за родну равноправност и оснаживање
жена, у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност Владе Србије.

79. Житорађа

Асфалт у три улице
Асфалтиране су две улице у МЗ
Извор и МЗ Глашинац, и једна улица у МЗ Речица. Изграђен је мост
у МЗ Житорађа и санирани су асфалтни путеви. Наши активисти
делили су „СНС Информатор“ и
разговарали са грађанима.

80. Свилајнац

Нови повереници
Министар културе и информисања Владан Вукосављевић разговарао је са повереником МО Свилајнац Драганом Љубисављевић.

На састанку ОО, постављени су
повереници МО Кушиљево, Луковица и Тропоње.

81. Ћуприја

Успешна приватизација
Организовано је Државно првенство у навигацији и прецизном
слетању ултралаких летилица. Завршена је дуго очекивана приватизација Фабрике кондиторских
производа „Раваница“ која је сада
у власништву „Меделе“ из Врбаса
која послује у саставу „Инвеј“ корпорације, а нови власник обавезао
се да инвестира и милион евра у
опрему и погоне.

82. Врање

Колектор
у Врањској Бањи
Почела је изградња колектора
за пречишћавање отпадних вода
у Врањској Бањи. У водоснабдевање Врања до сада је уложено седам милиона евра, а биће
реконструисано и пет градских
улица. Реконструисан је тротоар
у Улици Иве Лоле Рибара, асфалтирана је Улица Јована Јанковића
Лунге и Радничка улица. Почела је
изградња новог вртића у насељу
Рашка. Савет за безбедност реализовао је акцију „Буди сигуран,
буди безбедан - поштуј правила!“.

83. Лесковац

Обнова путева

85. Ниш

Две нове фабрике
Одржана је трибина „Писменост у доба дигитализације“,
којом су Савет за просвету и
Савет за људска и мањинска
права ГО обележили Светски
дан писмености. У организацији
Уније младих, одржана је и
трибина „Парламентаризам и
млади“. Уприличен је заједнички састанак чланица Уније жена
из Ниша и Пирота. На иницијаних мрежа, које је одржао професор информатике Бојан Новчић.

86. Кањижа

Базар здравља
Активисти ОО СНС подржали
су Базар здравља у МЗ Хоргош, на
којем је бесплатно прегледано 197
људи. У акцији је учествовало 12
лекара и 15 медицинских техничара.

87. Бујановац

Подела школских
пакета

тиву Звездана Миловановића
и Драгана Станковића, одржан
је заједнички састанак Савета
за правна питања ГО СНС Ниш
и Савета за правна питања ОО
СНС Црвени крст. Председник
Александар Вучић отворио је у
Нишу фабрику аустријске компаније „Цумтобел“, а у Нишкој
Бањи фабрику филипинске компаније „Ими“.
била. Чланице Унија жена обишле
су породице са децом и уручиле
им школски прибор, обезбеђен из
личних средстава.

90. Апатин

Ново излетиште
Активисти МО Сонта
ли су излетиште поред
ФК Динамо. Активисти
заштитили су ограду

направистадиона
ОО СНС
градског

седнике ОО изабрани су Ненад
Џајевић и Милош Милошевић. У
МЗ Пепељевац асфалтиран је пут
ка гробљу, а асфалтираће се пут
у Степању и још седам путних
праваца. Културни центар „Хаџи
Рувим“ организовао је филмске
пројекције на отвореном у МЗ
Боговађа. Организована је позоришна представа за прваке, а
председник Општине Андрија
Живковић уручио им је школски
прибор и лектиру. Поводом Дана
Општине, одржана је свечана академија, а одржане су и изложба
сименталских говеда и студијско
путовање у Словенију и Италију
за пољопривреднике.

93. Ниш - Црвени
крст

Сарадња са Бугарском
Одржана је конференција за новинаре са партнерима из Бугарске,
начелницом области Перник, у
вези са пројектом прекограничне
сарадње „Видриште - туристичка
дестинација“.

91. Аранђеловац

Обнова болнице

OО СНС Бујановац, у сарадњи
са Саветом за социјална питања,
организовао је поделу школских
пакета социјално угроженим породицама.
Oдржaна су два сaстaнка ОО и састанак Уније
жена.

88. Косјерић

Пријем за Сању
Милутиновић

Поводом
изванредног успеха наше
суграђанке Сање Милутиновић, потпоручника Војске Србије и
најбољег кадета Четврте класе Медицинског
ЈП Путеви Србије рехабилитовало је саобраћајнице у северном делу Лесковца и пут факултета Војномедицинске академије, предка Залужњу, а Град је издвојио средства за
санацију пута Велика Копашница - Слатина. седник Општине Жарко
Традиционална 29. Роштиљијада привукла је Ђокић организовао је
пријем у њену част.
више од 500.000 посетилаца, а одржан је и
Фестивал интернационалне филмске режије.
89. Бачка
Скупштински Одбор за финансије, буџет и
контролу трошења јавних средстава одржао Паланка
је седницу у Лесковцу. Град је обезбедио два Поклони
нова камиона и чистилице за ЈКП Комуналац. за школарце
Народни музеј Лесковац одржао је изложбе
Председник Општиу галерији РТС-а у Београду и Културно инне Бранислав Шушница
формативном центру у Паризу.
потписао је уговоре са
12 избегличких породица за куповину кућа
84. Јагодина
са окућницом. Повереници ОО
Трибина о дигиталном
СНС обишли су спортске клубове
насиљу
у свим насељеним местима и уручили лопте, а активисти ОО деУ организацији ГО СНС, одржалили су „СНС Информатор“. Обена је трибина на тему дигиталног
лежен је Светски дан без аутомонасиља и злоупотребе друштве-

Завршени су радови на поликлиничком одељењу Опште болнице, постављени су најмодернији апарати и скенер. Завршено је
асфалтирање на Главној и Јадранској улици. Спортска сала „Воц“,
која је прокишњавала и била потпуно руинирана, ускоро ће угостити ђаке и спортисте. Одржан је Меморијал Лазар Ћировић, Трка
1.300 каплара, под покровитељством Општине. Поводом Европске
недеље мобилности, одржана је манифестација „Комбинуј и крећи
се“. Одржане су Сеоске олимпијске игре. Председник Општине
Бојан Радовић отворио је 11. Фестивал књиге. Обележени су Дани
Српске у Србији.
клизалишта и обновили терен за
баскет у стамбеном блоку „есови“.
Чланови Уније жена и Уније младих ОО обележили су Светски дан
без аутомобила вожњом бицикала
од просторија странке до Бање Јунаковић.

92. Лајковац

Биоскоп на отвореном
Активисти ОО СНС делили су
„СНС Информатор“ и разговарали
са суграђанима. За нове потпред-

94. Краљево

Још једна фабрика
„Леонија“
У току је изградња новог Дома
културе у Лешеву. Мештани села
Стубал, захваљујући средствима
које су обезбедили чланови Савета
за социјална питања ОО, добили
су реквизите за игралиште. Немачка компанија „Леони“ гради 45.000
квадрата фабрике у којој ће посао,
до 2023. године, наћи скоро 5.000
радника. Градоначелник др Пред-
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ГРАД БЕОГРАД

СНС ПАНОРАМА
95. Нови Бечеј

Усвојен је Програм коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину. Директор Управе за капитална улагања Недељко Ковачевић, председник Општине Саша Максимовић и заменик директора компаније „ПРО-ИНГ“
Драго Шаркановић потписали су уговор о изради пројектно -техничке документације за реконструкцију, доградњу и изградњу нових објеката у оквиру
комплекса дворца Хертеленди у Бочару. Обележена је деценија успешне сарадње компаније „НИС“ и Општине. Спортски савез и локална самоуправа,
у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за спорт, набавили су спортску
опрему за клубове. У току је изградња паркинга испред ОШ „Јосиф Маринковић“. Локална самоуправа наставила је праксу поделе школског прибора свим
првацима, а ОШ „Јосиф Маринковић“ добила је нов технички кабинет.
раг Терзић захвалио се председнику Александру Вучићу јер је пронашао доброг страног инвеститора
који отвара нова радна места.

96. Лозница

Обележен Светски дан
срца
Чланови ГО СНС присуствовали
су свечаности отварања 85. Вуковог
сабора. Савет за омладину организовао је штанд испред просторија
странке на којем је дељен „СНС
Информатор“. Савет за заштиту
животне средине обележио је Светски дан заштите озонског омотача,
а Савет за здравство Светски дан
срца подржавањем акције бесплатних превентивних прегледа и дегустацијом органских производа.

97. Алибунар

Селеушки вишебој
ОО СНС Алибунар, у сарадњи
са удружењем „Селеушки вишебој“, организовао је такмичење у
традиционалним крајишким играма у Селеушу. Део прикупљеног новца уложен је у уређење
игралишта за децу, а део дониран
Румунској православној цркви и
фудбалском клубу.

98. Велика Плана

Боља енергетска
ефикасност у школама
Позориште Центра за културу
„Масука“ освојило је прво место
на фестивалу „Дани позоришта“
у Мркоњић Граду. Завршено је измештање аутобуског стајалишта
и изградња тротоара у центру
Крњева. Активисти ОО СНС уредили су дечије игралиште у парку
у Великој Плани. Одржано је десето прело у Великом Орашју. Завршени су турнири у малом фудбалу
у Доњој Ливадици, Старом Селу,
Ракинцу и Лозовику. Уређен је
простор код спомен чесме, започето је реновирање виле „Клефиш“
и санација корита Крњевачког
потока. Одржана је 13. Брђанска
пасуљијада у Другој МЗ. Преко
Министарства просвете, обезбеђена су средства за унапређење
енергетске ефикасности школа у

Милошевцу и опремање кабинета
информатике Гимназије у Великој
Плани. Програмом подршке ЕУ
развоја, унапређује се енергетска ефикасност у школи „Вук Караџић“.

99. Сомбор

Мања цена грејања
Завршена је реконструкција вртића у Кљајићеву. Покрајина и Град
обезбедили су средства за изградњу
постројења за пијаћу воду у Бачком
Брегу. Сомбор је био домаћин Академије за лидере за прекограничну
сарадњу Савета Европе. Завршена
је реконструкција Улице Филипа
Кљајића. Председник Владе АПВ
Игор Мировић и градоначелница Душанка Голубовић обишли су
фабрику „Гума-С“. На позив градоначелнице, Сомбор је посетила амбасадорка Аустралије Рут Стјуарт.
Градско веће дало је сагласност за
умањење цене даљинског грејања,
а прави се и план детаљне регулације ромског насеља у Бачком Моноштору. Градоначелница Голубовић доделила је стипендију Ласлу
Ури, најуспешнијем средњошколцу.
Одржана је четврта ткачка колонија у Стапару. Активисти ГО СНС
делили су „СНС Информатор“, активисти МО Млаке 1, 2 и Црвенка
организовали су радну акцију на
стадиону. Ново рухо добило је де-

Прикупљено
280 јединица крви

Игор Мировић у посети здању у Бочару

чије игралиште у Горњој Вароши,
уређен је простор око спортског
центра у Алекси Шантићу, организована је радна акција у Шумицама
и Гакову, уређење фудбалског игралишта у Бачком Брегу, центра села
у Чонопљи, фудбалског стадиона у
Риђици.

101. Љубовија
Пријем грађана

Одржан је састанак МО Кошље, којем су присуствовали координатор СНС Владан Секулић,
председник Општине Милован
Ковачевић и повереник ОО СНС
Милан Јовановић, а на коме су
дефинисани приоритети за развој
ове најудаљеније МЗ. Свечано је
обележена годишњица битке на
Мачковом камену. МО Цапарић
организовао је пријем грађана
код председника Општине. На
иницијативу МО Доња Љубовиђа,
офарбан је мост у овом месту. Активисти ОО делили су „СНС Информатор“.

102. Панчево

12 мера за подстицање
запошљавања
Поводом почетка школске године, градоначелник Саша Павлов обишао је ученике првог разреда у ОШ „Бранко Радичевић“.

100. Крушевац

Регионални стартап центар
Одржана
је акција добровољног
давања крви,
у којој је прикупљена 41
јединица крви.
Започета је реконструкција
Улице Војводе
Путника, а заменица градоначелника Весна Лазаревић и Ненад Андрић обишли
су завршену Улицу Јована Ненада у насељу Лазарица и разговарали са грађанима. У претходном месецу радило се на санацији
пољских путева. Градоначелница Јасмина Палуровић потписала
је уговор са Министарством за иновације о изградњи Регионалног
стартап центра. Активисти ГО СНС делили су „СНС Информатор“
и разговарали са грађанима.

Град Панчево издвојио је средства за локални Акциони план запошљавања у коме је 12 мера. ЈКП
„Грејање“, у циљу уштеде енергената, уводи међународне стандарде, захваљујући чему ће се
проширити соларно поље у Котежу два. У Центру за социјални рад
почиње са радом Саветовалиште
за брак и породицу. Отвoрен је
Виртуелни музеј. Бициклофони,
бицикли који окретањем педала
пуне мобилне уређаје, постављени су у Машинској школи. Спортски савез организовао је други
Сајам спорта.

103. Бор

Бесплатан интернет
РТБ Бор добио је признање Министарства екологије за смањење
загађења ваздуха, увођењем нове
технологије топљења бакра и изградњом нове Фабрике сумпорне
киселине. Град Бор од ове године
ђацима од првог до четвртог разреда обезбеђује бесплатне уџбенике. Као и претходних година, за прваке је обезбеђен школски прибор.
Изграђена је водоводна мрежа у
селу Лука. У главној улици у Бору
постављени су стубови за увођење
бесплатне „wi-fi“ зоне, а на градском шеталишту замењено је 160
стубова и уведена је лед расвета.

104. Смедерево

Кинеско - српски
индустријски парк
Током боравка делегације Србије у Кини, државни секретар
Драган Стевановић потписао је
Меморандум о разумевању у вези
са Кинеско-српским индустријским
парком у Смедереву са провинцијом Хебеј. Прва фаза овог парка
биће завршена 2020. године, а планирано је да упосли 20.000 људи.
Смедеревска јесен ушла је међу три
најпосећеније манифестације у Србији, испред ње су само Гуча и Егзит. У склопу Смедеревске јесени,
одржана је Привредна изложба,
коју је свечано отворио генерални
директор компаније Хбис, Сихаи
Сонг. Одржана је и изложба Сеоска
дворишта, огледало вредних жена
смедеревског краја.

На позив Института за трансфузију крви Србије, Градски
одбор Београд СНС, у сарадњи

106. НОВИ БЕОГРАД

Ново
игралиште
на Лединама

са Институтом,
у својим просторијама организовао је акцију
добровољног
давања. Акцији
су се одазвали активисти
општинских
одбора, градски
одборници и
функционери,
а прикупљено
је 280 јединица
крви. Захваљујемо се свима који су показали
хуманост и одазвали се акцији.

ОО СНС Нови Београд учествовао
је у глобалној еколошкој кампањи
„Очистимо свет“ и организовао низ
акција уређења паркова и дечијих
игралишта. Чланице унија жена МО
Арена, Ушће, Сајмиште, Цептер и
Белвил организовале су једнодневни

107. БАРАЈЕВО

Дружење са пензионерима

Координатор ОО СНС Барајево
Слободан Адамовић посетио је
чланове удружења пензионера
„Друга младост“. Председник ГО
Барајево са члановима Већа, обишао је завршне радове на реконструкцији аутобуске окретнице
у насељу Гај. Уручено је највише
општинско признање, Златни печат Правитељствујушћег совјета српског, Слободану Басурићу

108. ВОЖДОВАЦ

испред ЈП „Путеви
Србије“, као предузећу заслужном за
допринос и развој
путне инфраструктуре у Барајеву. Уз
помоћ
Општине,
ЈКП „10. октобар“
набавило је нови
комбиновани
багер. Ђацима првацима и њиховим
родитељима у ОШ
„Павле Поповић“ у
Вранићу и подручном одељењу у Мељаку уручен
је школски прибор. На спортским
теренима у ОШ „Kнез Сима Марковић“ и у ОШ „Павле Поповић“,
одржана је обука о безбедности у
саобраћају, а Спортски савез Београда изабрао је да у ОШ „Павле Поповић“ промовише спорт и
физичку активност кроз пројекат
„Мини-мини“.

Уклањање графита

БРИГА О ГРАЂАНИМА
Обележен Међународни
дан старијих особа

105. БЕОГРАД

Обнова дворца Хертеленди
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Поводом Међународног дана старијих особа, секретар ГО СНС Београд
Александар
Марковић, заједно са
шефом Одборничке
групе СНС Александром Мирковићем и
члановима ГО Александром Савићем и
Иваном Томић Илић,
посетио је породицу
Живановић у Рипњу.
Том приликом, разговарао је са супружницима и њиховим комшијама
пензионерима, о одговорној социјалној политици коју спроводи тим
СНС у Београду, и изразио захвалност за њихово разумевање и додао
да Србија никада неће заборавити своје пензионере.
излет на Фрушку гору. Након рушења
нелегалног објекта у Власиначкој
улици на Лединама, створени су услови за изградњу друштвено корисног простора. На иницијативу активиста СНС и грађана, Град је изградио дечије игралиште.

109. ВРАЧАР

За Врачар без баријера

Одржан је трећи традиционални, хуманитарни турнир у баскету
„Трофеј Врачара - за Врачар без баријера“. Прикупљена су средства
за помоћ комшији Браниславу Милојевићу и уградњу рампе за особе
са инвалидитетом у Милешевској 6. Председник ГО Врачар, проф.
др Милан Недељковић, присуствовао је пријему првака у ОШ „НХ
Синиша Николајевић“, а отворио је и Сајам запошљавања за особе
са инвалидитетом, на ком су 24 послодавца понудила више од 200
радних места. Одржана је манифестација „Царевац на Врачару“.

Настављена је сарадња Вождовца и
братског Шангајског дистрикта Ђадинг.
У току је реконструкција Бањичке пијаце. Aсфалтиране су улице и тротоари
у Белом Потоку, а у центру места биће
засађене саднице и постављена расвета.
У току је санација ударних рупа на Путу
за Павићевац. Центар Рипња обележен
је новом вертикалном и хоризонталном
сигнализацијом и направљени су лежећи
полицајци, а изводе се радови и на пружном прелазу. За све прваке Општина
је припремила пернице и ђачке торбе.

Реновирана је фискултурна сала у ОШ
„Бора Станковић“. Покренута је акција
уклањања графита са фасада. Поводом
Светског дана срца, Дом здравља организовао је низ активности у циљу превенције болести. Одржани су Дани европске
баштине и пешачка тура на Авали. Секретаријат за културу, Удружење „За лепшу
Србију“ и ГО Вождовац организовали
су представе за децу. Одржан је Међународни рукометни турнир поводом 70.
година рукомета у Београду и турнир у
малом фудбалу „Рипањ 2018“.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
110. ГРОЦКА

Асфалтирање
улица и путева

Настављена је санација атарских путева. Реконструисана је Главна улица у Винчи, од Смедеревског пута до Павла Јуришића Штурма, а
залагањем општинског руководства обезбеђена
су додатна средства за обнову још 700 метара
ове улице. У току је проширење тротоара у Улици Народног фронта у Дражњу. У Болечу су асфалтиране улице Јанка Гагића, Вељка Влаховића
и краци Маршала Тита. Асфалтирана је Улица
29. новембра, Јумбина и колски прилаз скели
у Ритопеку. Започета је реконструкција Улице
палих бораца у Пударцима, а у Врчину су асфалтиране Штипска и Брђанска улица. У току је изградња водоводне мреже у Камендолу, очишћени су потоци у Умчарима. Организован је излет
за пензионере и посета Жупској берби у Александровцу. ГО Гроцка, са донаторима, помогла
је трочланом домаћинству Дејана Марковића,
бившег припадника Војне полиције са службом
на Космету. Поводом почетка школске године,
обезбеђен је школски прибор за 38 ђака из социјално угрожених породица. Делегација руског Новосибирска посетила је Гроцку и обишла
истакнуте привредне субјекте.

113. ЗВЕЗДАРА

базенима СЦ „Олимп“, на којој је учествовало око 80 особа са инвалидитетом. Уз
подршку ГО Звездара, одржан је Девети
међународни „Фића скуп“. После Миријева, Коњарника и Великог Мокрог Луга, на
платоу испред ГО Звездара одржан је последњи у низу отворених биоскопа. Активисти ОО сваког викенда држе штандове
и разговарају са комшијама.

Реконструкција пута Брајковац - Дудовица
У потпуности је реконструисана Улица Николе Тесле у Степојевцу. Завршена
је реконструкција пута Брајковац - Дудовица. Традиционалним маскенбалом
завршен је 30. Фестивал хумора за децу.

Планинарско друштво „Вис“ и Савез спортова Лазаревац, под покровитељством ГО
Лазаревац, дванаесту годину за редом организује манифестацију „Шетајмо за здравље“.

112. ОБРЕНОВАЦ

Грађевинска сезона у пуном јеку
У склопу активности „Пут до сваке куће“,
према којој ће 100 нових
улица добити асфалт,
пут је стигао до кућа у
МЗ Кртинска, Ратари,
Ушће, Звечка и Барич.
Завршава се изградња
алтернативне
саобраћајнице ка Београду, уз Обреновачки пут
у Мислођину. Завршена
је прва фаза уређења
Купиначке улице у Рватима. У МЗ Уровци пуштена је
у рад нова фекално-црпна
станица, седма по реду. У
Грабовцу су презентоване
нове машине купљене субвенцијама, а потом је уследила посета домаћинству

114. ЗЕМУН

Хуманитарни
пакети за избегле
и прогнане
У акцији „Безбедније и сигурније за нашу
децу“, активисти МО Доњи град уредили су
два прометна пролаза у Булевару Николе Тесле. Активисти КЗМ ГО Земун организовали
су чишћење приобаља код Старог шлепа. ГО
Земун, у сарадњи са НСЗ, реализовала је три
јавна рада и ангажовала десет незапослених
лица. Такође, одржана је и презентација актуелне понуде слободних послова, што је пети
такав догађај у акцији „Запослимо Земун“. Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица ГО Земун организовало је поделу хуманитарних пакета хране овим породицама. У
оквиру Батајничког културног лета, одржана је
десета Рибијада, док је у галеријском простору
КЗМ, у оквиру Дана европске баштине, одржана изложба „Земун на Дунаву“ и манифестација „Укус Земуна“. У Музичкој школи „Коста
Манојловић“, уз подршку ГО Земун, одржане
су Земунске музичке вечери.

115. МЛАДЕНОВАЦ

111. ЛАЗАРЕВАЦ

породице Љубојевић, која
је захваљујући тој помоћи
купила нову хладњачу. У насељу Тополице започета је
изградња пешачко - бициклистичке стазе. Изграђено
је дечије игралиште у вртићу Колибри. Започето је
чишћење канала Купинац.

Реконструисана је топловодна мрежа у склопу
припрема за нову грејну
сезону. Дуж трим стазе
у Забрану пуштена је у
рад јавна расвета. Организована је свечаност
поводом осамдесет година постојања фабрике „Прва искра наменска“ у Баричу и отворен
је погон Т-3 за сушење
бризантних експлозива.
„Пажљивкова правила“ подељена су првацима. Организован је пријем за чланове ватерполо клуба „ТЕНТ“,
поводом уласка овог клуба
у прву А лигу Србије. Спроведена је акција уништавања
амброзије.

Уџбеници за најугроженије

Палилулска картица

Нови кошаркашки
терени
Пред почетак школске године, обновљени су и дограђени кошаркашки терени
у ОШ „Ћирило и Методије“, а Горан Весић
поклонио је ђацима интерактивну таблу.
Почела је обнова Улице Матице српске
и спајање са реконструисаном Долачком
улицом. Небојша Стефановић и Милош
Игњатовић обишли су ОШ „Иван Горан
Ковачић” где су, заједно са првацима,
присуствовали представи „Пажљивко“.
Спортски савез особа са инвалидитетом Београда, у сарадњи са Друштвом за
спорт и рекреацију инвалида, организовао је традиционалну манифестацију на

121. САВСКИ ВЕНАЦ

117. ПАЛИЛУЛА

Помоћ шесточланој
породици
Активисти МО Село Младеновац организовали су акцију сређивања школског дворишта,
док су активисти МО Центар офарбали рукохвате на степеништу код зграде ДЗ, окречили
пролаз и офарбали гелендере између улаза у
зграду у Улици Јанка Катића. Координатор ОО
СНС Младеновац, са сарадницима, посетио је
шесточлану породицу Кнежевић из Јагњила, и
уручио деци школски прибор и уџбенике, обезбеђене из личних средстава функционера ОО.
Организовани су штандови на којима су активисти разговарали са грађанима и делили „СНС
Информатор“.

116. ЧУКАРИЦА

Реновирана амбуланта
у Великој Моштаници
ГО Чукарица комплетно је реновирала амбуланту у Великој Моштаници. У току је реконструкција једне од значајнијих улица на
Бановом брду, Пере Тодоровића. Гради се нови
пут од Велике Моштанице до Вранића, који ће
повезати општине Чукарица, Барајево и Обреновац. Прве школске дане првацима, Општина
Чукарица додатно је улепшала традиционалним поклон пакетићима.

У организацији СПЦ и ГО
Палилула, у порти храма Светог Николаја у Борчи одржана
је Пасуљијада. Том приликом,
осим дружења челника наше
Општине са грађанима, подељене су и Палилулске картице, са којима сви пунолетни
становници Палилуле могу да

остваре попусте
и до 50 одсто у
више од 100 продајних ланаца,
предузетничких
радњи, малих и
средњих предузећа Палилуле.
Председник ГО
Палилула Александар Јовичић
присуствовао је
обележавању
Међународног
дана знаковних језика, у оквиру
Међународне недеље глувих.
Активисти ОО СНС обишли су
три социјално угрожене породице и уручили им пакете са
хуманитарном помоћи, обезбеђеном из личних средстава
функционера и чланова ОО.

118. СОПОТ

Асфалтирање улица
Асфалтира се
Карађорђева улица у
МЗ Ђуринци, а завршено је асфалтирање
Улице Васе Чарапића,
чиме се отвара још
један излаз на Авалски пут.

119. РАКОВИЦА

Уређење Сунчаног брега

Делегација Општине боравила
је у дводневној посети Централном
административном округу Града
Москве. У оквиру Европске недеље
мобилности, организован је Дан
без аутомобила на Топчидерском
венцу, на улици су биле „радионице на зебри“ намењене деци школског узраста, док су предшколци
уживали у аниматорском програму. ДКЦ „Мајдан“, ГО Савски венац и Школа страних језика „Креатив“ организују бесплатне курсеве
италијанског и француског језика.
Такође, Општина и ДКЦ „Мајдан“
организују бесплатан програм корективне гимнастике за основце и
курс видео снимања и монтаже на
мобилном телефону за средњошколце. Пензионери Савског венца
уживали су у још једном бесплат-

Пуштен је у рад новоизграђени кружни ток на улазу у Ресник, а изграђен је и
потходник који повезује улице Александра Војиновића и Љубише Јеленковића.
Почело је асфалтирање Улице Душице
Спасић са свим крацима и реконструкција тротоара у Борској улици. Осим
тога, у Николе Мараковића 17 реконструише се оронуло степениште. У току
је изградња и реконструкција три парка.
Одржане су Духовне свечаности „Пут
духовности“, под покровитељством ГО
Раковица, у порти Храма светог влади-

ке Николаја Велимировића. Том приликом, због посебног доприноса изградњи
храма, уручена је повеља Милосаву
Миличковићу, а Владан Коцић добио је
захвалницу за унапређење духовности
у Србији. У акцији „Помозимо комшији“,
напредњаци су уредили зелене површине око кошаркашког терена на Сунчаном брегу. На молбу комшија, поставили су и рукохвате на прилазу згради
у Булевару патријарха Павла, чиме је
олакшано кретање четири особе са инвалидитетом које живе у тој згради.

122. СТАРИ ГРАД

120. СУРЧИН

Бројне манифестације
Министри Небојша Стефановић и
Младен Шарчевић посетили су Сурчин
и потписали Протокол о сарадњи на
програму „Основи безбедности деце“.
Првог дана школе, ђаци прваци добили
су пригодне поклоне. ГО Сурчин организовала је поделу 400 ауто-седишта за
бебе и свечани пријем за светске прваке
у кик боксу за јуниоре. Завршено је Бојчинско културно лето, а подржали смо
манифестације Суперхероји Општине,
Дани Републике Српске у Србији, Дани
европске баштине, Крофнијада у Јакову... Присуствовали смо обележавању
десетогодишњице оснивања СУБНОРа Сурчин, крсној слави КУД „Срем“

ном излету на Космај. Општина
је организовала прво крстарење
бродом „Ковин“ и разгледање
Савског венца са реке. Одржан је
други „Global fest Sava port“. Члан
Већа Урош Трипковић отворио је
Међународне спортске игре особа са инвалидитетом. Одржан је
Фестивал америчких историјских
возила испред Музеја Југославије.
ОО СНС Савски венац обезбедио
је, из личних средстава функционера ОО, уџбенике за школарце
чији су нам се родитељи обратили
за помоћ, док су чланови Савета
за социјална питања из личних
средстава обезбедили пакете социјалне помоћи најугроженијим
становницима. Наши активисти
разговарали су са суграђанима на
више локација.

Јаково и Дану ОШ „Душан Вукасовић
Диоген“. Пољопривредницима смо
омогућили да и ове године посете Дане
поља. Реконструишу се тротоари у Улици вожда Карађорђа, фискултурна сала
у Бечмену и Словачка евангелистичка
црква. У свим селима одржани су зборови грађана на тему враћања дуга свима
који су закључили нереализоване уговоре о изградњи канализационе и гасоводне мреже, који претходна власт није
реализовала. Активисти СНС Сурчин
редовно држе штандове, разговарају са
суграђанима, а донирали су из личних
средстава фрижидер за ДЗ у Добановцима.

Реконструкција
Топличиног
венца
Београдску тврђаву ће од сада
улепшавати 550 нових рефлектора, а ускоро се завршава прва фаза
изградње калемегданске пасареле. Радови на уређењу културно-историјског језгра Београда биће извођени у две фазе.
У првој фази биће поплочана Улица Вука Караџића и Топличин венац, уз замену водоводне и канализационе мреже, топловода, расвете и озелењавање, а друга фаза радова обухватиће уређење Топличиног венца. У парку ће бити постављено и пет скулптура наше највеће савремене скулпторке Олге
Јеврић. Покренули смо прикупљање потписа за уређење два
урбана џепа у Палмотићевој улици. Настављамо са праксом
покретања заједничких иницијатива са грађанима испред СГ
Београда.

Председник Александар
Вучић са женском
одбојкашком
репрезентацијом Србије,
која је освојила златну
медаљу на Светском
првенству у Јокохами

ЕЦА

ЈЕ МЕС
ФОТОГРАФИ

Са патријархом антиохијским и свега Истока Јованом Десетим и патријархом српским Иринејем

Срдачан сусрет са
Краљевчанима приликом
обиласка радова на изградњи
фабрике текстила „Еуротај“

Обилазак Земунске гимназије

Међународна теренска вежба
управљања последицама
ванредних ситуација „Србија
2018“ у Младеновцу

