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Имиџ Србије у Немачкој
је веома добар

редседник Србије Александар
Вучић представио је председнику
Владе немачке покрајине Доња Саксонија Штефану Вајлу инвестиционе
потенцијале Србије, док је његов саговорник, на састанку у Хановеру,
поручио да је имиџ Србије у Немачкој
веома добар.
Двојица званичника разговарали
су о побољшању сарадње и трговинске размене, за коју су истакли
да је у последње три године била
добра, али да увек постоји простор
за даље унапређење.
„Немачки инвеститори су веома задовољни пословном климом
и условима пословања у Србији.
„Континентал“, једна од највећих
компанија које послују у Србији,
долази управо из Доње Саксоније.
Ове године трговинска размена са
Немачком прећи ће пет милијарди евра, што Немачку чини нашим
најозбиљнијим партнером“, истакао
је председник Вучић, и позвао премијера Вајла до посети Србију.
Вајл је рекао да је имиџ Србије у
Немачкој веома добар, да је Србија
фактор стабилности на Балкану и
да је напредак на европском путу
очигледан. Изразио је очекивање
да ће на привредном сајму у Хановеру, једном од најзначајнијих
у Немачкој, учествовати већи број
привредника из Србије.
Председник посетио је и Волфсбург где је имао серију састанака
од којих су најважнији преговори
са немачким гигантом „Фолксвагеном“. Како су раније преносили
медији, немачки гигант планира да
нову фабрику гради у некој од земаља Балкана, а то би могла да буде
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У ЖИЖИ
Седница Председништва Српске напредне странке

У
Вучић и Вајл

и Србија. Председник Вучић је у неколико наврата поменуо Шумадију
као адресу инвестиције која би у
потпуности променила „крвну слику“ наше економије.
Нова „Фолксвагенова“ фабрика требало би да има капацитет од

Избори у јуну или
следећег пролећа

седишту Српске напредне странке одржана
је
седница
Председништва, након које
је Александар Вучић, председник СНС и председник
Србије, рекао да је од Председништва странке добио
једногласну подршку за то
да нема никаквих разговора
са фашистом Бошком Обрадовићем и његовим тајкунским помагачима Драганом
Ђиласом и Вуком Јеремићем,
као и подршку да разговaра
с коалиционим партнерима
о датуму ванредних парламентарних избора.

ће неко да ради?“, запитао
је председник Вучић, оценивши да грађани не желе
такве фашистичке методе.
„Ми смо миром, на
најпристојнији и најприсебнији начин одговарали на
све те провокације, а њима
се жури, знају да их народ
неће и да никад неће освојити власт. Жури им се
због тројице тајкуна чији су
интереси угрожени, жури
им се и због пресуда и оптужница, а и зато што виде
да у каси има много новца и
жури им се да је опљачкају,
па више не бирају средства“, оценио је председник
СНС.

Према његовим речима, парламентарни избори
биће одржани у јуну ове
или на пролеће идуће године.
„Избори неће бити на јесен, а сигурно је да смо им
сада знатно ближе него пре.
Председништво странке једногласно је било за ванредне изборе,
са једним уздржаним гласом, мојим“,
300.000 аутомобила годишње и она
би нашем извозу доприносила са 4,5
милијарди евра. У Србији би се производило пет модела из „Фолксвагенове“, „Шкодине“ и „Сеатове” гаме.

Од 1. септембра крећу
унутарстраначки
избори у СНС

рекао је председник Вучић.
Истакао је да нема разговора
са Обрадовићем, Ђиласом и Јеремићем, не зато што се плаши
да с њима разговaра, већ зато
што нема разговора са онима
који најављују да ће неког да
блокирају или зауставе.

Председник Александар Вучић најавио је да
1. септембра крећу унутарстраначки избори у
СНС, који ће бити окончани пре краја године.

informativna-sluzba@sns.org.rs
www.sns.org.rs
www.vucic.rs

„Хоћемо да видимо да људи који су добро
радили, у интересу грађана, добију подршку, а да они који нису радили на такав начин
ту подршку изгубе. Потребне су промене у
локалној инфраструктури, СНС је спремна да
чује, не само предлоге чланова странке, већ и
обичних људи“, рекао је председник Вучић, и
додао да се на седници разговарало о неколико важних тема, да је он изнео извештај о томе
докле се стигло у разговорима са Приштином,
као и анализу политичке ситуације у региону
и нашој земљи.

www.facebook.com/snssrbija
www.facebook.com/vucicaleksandar
www.instragram.com/sns_srbija
www.instragram.com/avucic/
twitter.com/sns_srbija
twitter.com/avucic
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Посета музеју „фолксвагенових“ аутомобила

„То је код нас постало нормално, они су нас довели до
тога својим насилничким понашањем. Када нокаутирате
новинарке, а део политичке
јавности ћути на то, онда се
поставља питање шта је следеће. Ђилас, Обрадовић и
Јеремић дошли на идеју да
блокирају заменика градоначелника Горана Весића,
такве ствари нису радили ни
СА одреди у Хитлерово време, то је најгори фашистички
терор. Ко си ти да упадаш у
институције и говориш шта

Како је рекао, пред Српском напредном странком
је период представљања
резултата и свега што је
направљено, критика онога
што није добро урађено и
представљање планова за
будућност.
„Па нека народ и грађани изаберу
шта желе“, казао је Вучић, и подсетио на свој ауторски текст у једном
дневном листу у којем је написао да
појединци треба ускоро да се спреме за истину која ће бити политички
веома болна.
„Спремни смо, не само да они
имају више људи на сваком бирачком месту, већ да им понудимо, пошто имају јединствени бирачки списак, да уважимо све примедбе. Нека
убаце и избаце кога хоће, све може,
да не би причали глупости како је
гласао неко ко има 150 година, а да
њихови контролори не виде да неко
има толико година. Али, то су приче
за малу децу“, рекао је председник
Вучић, и за 19. април најавио велики
скуп у Београду, у оквиру кампање
„Будућност Србије“.
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КАМПАЊА „БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ”
СРЕМСКИ ОКРУГ

Сремска Митровица

Отворио сам
18 нових фабрика
у Срему

ПОДУНАВСКИ ОКРУГ

Смедерево

Белегиш

Обраћање грађанима на Тргу Републике

Обраћање грађанима

Железара је сада највећи српски извозник

Oбилазак вртића „Бубамара“

Добринци

Мачванска Митровица

Велика Плана

Селевац

Посета фабрици за производњу сточне хране „Храна продукт“

К

Шид

У фабрици за прераду поврћа „La Linea Verde“

ампања „Будућност Србије“, у оквиру које председник Србије Александар
Вучић обилази свих 29 округа
у земљи како би грађанима
представио постигнуте резултате рада, најавио планове и
чуо њихове примедбе и предлоге, настављена је у Сремском округу.
Пре тога, председник Вучић
разговарао је са грађанима
Пчињског округа, Јужнобанатског, Мачванског, Рашког, Расинског и Јабланичког округа,
а интересовало га је
колико су задовољни урађеним - новим
фабрикама и радним
местима, обновљеним и новоизграђеним школама, вртићима, болницама,
путевима...
Након што је обишао Белегиш, Добринце, Шид, Засавицу и Мачванску
Митровицу, председ-

ник Вучић обратио
се грађанима на великом скупу у Сремској Митровици, где
је говорио о великом
броју инвеститора
који су дошли у тај
део Србије и истакао да је у последње
четири и по године у
Срему отворио 18 нових фабрика.
„Нисам затварао
фабрике, а док су
други били на власти затво-

Обилазак реконструисане библиотеке
„Радоје Домановић“

У погонима предузећа „Микрос унион“

Азања

Смедеревска
Паланка

Са ђацима у реконструисаној згради ОШ „Сремски фронт“

рене фабрике бројале су се у
стотинама. У Срем смо довели
неке од најмоћнијих
Засавица немачких, америчких и аустријских
инвеститора. Циљ
нам је да незапосленост буде испод пет
одсто. Пре неколико година били смо
пред банкротством,
држава само што се
није угасила. Нисмо имали фабрике,
запослене који би
плаћали порезе, а

Обилазак сеоског туристичког домаћинства „Чикић”

У фабрици „Макарон мода“

готово да нисмо имали за пензије. Обећавам вам да ћете ове
и наредне године имати веће
плате и пензије“, истакао је
председник Вучић, и најавио и
већа улагања у пољопривреду.
„Имамо све више новца.
Хоћемо да оставимо људе
и у селу, и у граду, да не иду
у Словачку, Чешку, хоћу да
људи виде будућност у Србији“, истакао је председник,
и навео да све што обећава,
обећава на основу онога што
види у буџету и на основу
тренда у српској економији.

П

На штандовима пољопривредних произвоЂАЧА

редседник Србије Александар Вучић
посетио је Подунавски округ, у оквиру кампање „Будућност Србије“, разговарао са грађанима у Великој Плани, Смедеревској Паланци, Азањи и Селевцу, а
централно обраћање грађанима било је у
Смедереву пред више од 10.000 грађана.
Град, који је оживео захваљујући уласком
Кинеза у Железару, дочекао је председника Вучића транспарентима „Железара
је уз тебе“, што је председника, како је рекао, веома обрадовало.
Председник Вучић подсетио је како
је стекао поверење председника Кине

Са радницима фабрике „Гоша ФОМ“

Ши Ђинпинга и приволео га да пронађе инвеститора за Железару, која је
данас највећа српска фабрика и извозник. У Великој Плани била je уништена фабрика текстила која је запошљавала више од 1.500 људи, а данас је ту
турски инвеститор који је прихватио
да до краја следеће године у фабрици
буде 400 запослених и да радницима
повећа плате.
„Смеју се они мени, а ја сам отворио 18
фабрика само у Сремском округу, а у Србији више од 140 фабрика. Само нека ми
се смеју. Ниједну нисам затворио“, пору-

чио је председник Вучић и осврнуо се на
развој ситуације на КиМ.
„Једину обавезу коју су имали, Албанци нису испунили, што показује њихову
неодговорност. Увели су таксе на нашу
робу и имају заштиту великих западних
сила. Онда су смислили следећи трик.
По тој њиховој платформи ми морамо да
урадимо све што они хоће, а да само они
буду задовољни док ми трпимо. И ви онда
кажете себи овде нешто није у реду. Џабе
сте кречили, нема ништа од тог посла,
мало се опаметите!“, поручио је председник Вучић.
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КАМПАЊА „БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ”
БОРСКИ ОКРУГ

П

редседник Александар
Вучић, у оквиру кампање
„Будућност Србије“, обишао је
Борски округ, разговарао са грађанима у Кладову, Неготину, Рогљеву, Рткову и Бору.
Грађанима, који су га у сваком
месту дочекивали срдачно и у великом броју, поручио је да је проналаском стратешког партнера, кинеске компаније „Зиђин“, загарантована будућност РТБ-а и Бора, и
најавио план државе да у цео округ
уложи 50 милиона евра само за годину дана, те да ће грађанима у том
делу Србије ускоро бити веће плате.
„Будућност Бора је загарантована. „Зиђин“ је једна од најбољих
светских компанија, за пет или шест
година шестоструко ће повећати
производњу бакра. РТБ је 2017. имао
производњу око 43.500 тона, 2018.
41.00 тона, а ове године произвешће око 47.000 тона. За мање од
три године, та производња биће до
80.000, а за шест година само у борским рудницима - Мајданпеку, Великом кривељу, Борској јами и Церову
биће више од 120.000 тона. Плус у
Чукару пеки још нових око 90.000
тона“, навео је председник Вучић.
Истакао је да то значи сигурне
плате и сигурност за сва кооперантска предузећа. Према његовим речима, компанија „Зиђин“ ће
ове године уложити 165 милиона
евра у РТБ, а да је некад стање у
овом гиганту било веома лоше.
„Упркос великом труду наших
радника и руководства и великом
новцу који је држава давала, РТБ је
био у лошем стању. Био је последњи
моменат да пронађемо стратешког
партнера, а успели смо захваљујући
вредним људима из РТБ који су тражили решење за своју будућност“,
поручио је председник Вучић.

За годину дана уложићемо
50 милиона € у овај крај

„ШаНдонг Линглонг”
запослиће 1.200 радника

СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ

Зрењанин

Бор

Постављање камена - темељца за фабрику „ШаНдонг Линлонг“

Лазарево

Обраћање грађанима на Тргу слободе

Сечањ

Са радницима топионице бакра „Зиђин”

Неготин
Обилазак завршних радова на
згради Дома за децу
и омладину „Станко Пауновић”

Кладово

Обилазак реконструисане ОШ „Вук Караџић”

Обилазак изложбе Удружења пчелара „Цвет Баната“

С

Ртково

Посета домаћинству Николе Вербункића и разговор
са пољопривредницима

Разговор са грађанима

редњобанатБанатско Карађорђево
ски округ је
десети округ који
је, у у склопу кампање „Будућност
Србије“,
обишао
председник Србије
Александар
Вучић, разговарао са
грађанима и представио резултате
рада. Након полаОбилазак домаћинства породице Ћук
гања камена - темељца за изградњу
фабрике кинеског гиганта „ШаНдонг ЛинНови Бечеј
глонг“, посете Лазареву, Сечњу, Банатском Карађорђеву, Новом Бечеју и Новом
Милошеву, председник Вучић обратио се
грађанима на великом скупу у Зрењанину.
„После немачког „Дрекслмајера“ потребне су још две или три инвестиције за
Банат, који је најбрже пропадао у Војводини. Милијарда инвестиција, коју ћете
видети у наредним годинама, у потпуности ће променити Зрењанин и Банат.
То је толико новца да ће у сваком сегУ фабрици за производњу пољопривредних
менту осетити промена, у Зрењанину,
прикључних машина „Агротех“
Житишту, Новом Бечеју, Црњи, делу тиПрема његовим речима, инвеститори
телске општине... У тој фабрици радиће
ће наставити да долазе, а гледаће се да
1.200 људи, а имамо договор са још две
се разуде, да једна инвестиција оде у
фабрике, које ће запослити још људи и
Нови Бечеј, још једна у Сечањ, затим у
уложити 140 милиона евра у Зрењанин“,
Житиште...
истакао је председник Вучић.

„Не заборавите да
смо у Панчево довели
„ЦТФ“, а таква инвестиција не долази преко
ноћи. Инвеститори долазе јер имају добре услове, јер су овде вредни и марљиви људи и
зато што држава има
новца да помогне“, рекао је председник Србије, и подсетио да је
амбасадорка Кине рекла да Србија није била
на прва на листи за ин-

Ново Милошево

У музејУ „Котарка“

вестирање, већ трећа, али да су учињени
напори да победимо Румуне и Пољаке и
доведемо „Линглонг“ у Србију.
„Поправљамо све лоше што је остало
из претходног периода, 1997. године у
Сечњу су кренули да граде халу за децу, а
сада ћемо дати 170 милиона да је заврше
и да се ураде пречистачи за канализацију.
За мање од годину дана, када завршимо
све папире, кренућемо у брзу градњу ауто-пута Зрењанин - Београд, и Зрењанин
- Нови Сад, а тиме ћемо привући нове
инвеститоре за цео Севернобанатски
округ“, рекао је председник Вучић.
Истакао је је и да је Зрењанин некада био један од највећих индустријских
центара, али да је опљачкан лошим приватизацијама, и подсетио је грађане на
новоизграђене путеве и планове који ће
бити ускоро реализовани.
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НИШ
Председник Србије
Александар Вучић
поручио је на обележавању
20. годишњице почетка НАТО
агресије, да Србија никада
неће заборавити 2.500 невиних
људи убијених у злочиначким
нападима 1999. године, међу
којима је и 79 недужне деце,
што је највећи злочин који је
НАТО починио према Србији
и Србима

жели чланство земље у НАТО и да је војна
неутралност наш природни избор. После
свега што се догодило, то је прихваћено
са разумевањем на свим половима глобалних подела.

Потребна нам је хладна глава

Србија је економски, војно, својим
међународним угледом и приврженошћу
европским вредностима осигурала себи
позицију да буде респектовани иницијатор политичких решења. Показали смо
спремност да компромисима, да обостраним уступцима једном заувек затворимо књигу непрестаних сукоба и отворимо раздобље мира и просперитета за

ма. Потребни смо им усправни, поносни
и спремни да понављамо, док је света и
века, да они нису били грешка.
Грешка је била све што су урадили. И
злочин. Зато што сваки престанак нормалне комуникације, сваки прелазак на
силу, на бомбе, као аргумент, јесте злочин. Свака казна примењена на недужном јесте злочин.
Од тога данас нико не треба да бежи.
Балкан је и даље једна запаљива смеса,
са којом више нико не сме да погреши.
И морамо, и Србија ће све урадити да
тако и буде, да комуницирамо речима,
а не гвожђем. Морамо да почнемо да

Србија се попут феникс птице диже из пепела
„Пет година на овако величанствен начин
обележавамо годишњицу агресије НАТО
на једну малу, слободољубиву и никада
покорену земљу. Поносан сам на вас, драги
грађани Србије, јер ваш слободарски дух
натерао нас је да, учећи младе генерације
о ономе што се збивало, не заборавимо
да будућност можемо да градимо само на
таквим основама, чувајући слободу, самосталност и независност Србије као највише
вредности. Хвала вам што је Србија поноса
и будућности вечерас овде са нама.
На крају, нећемо памтити речи наших непријатеља, него тишину наших пријатеља.
Ово је давно рекао Мартин Лутер Кинг, а ја
нисам могао да нађем ништа снажније и тачније чиме бих почео ово сећање на НАТО
агресију, која је отпочела пре тачно двадесет година. Једино што имам да додам јесте
да тада пријатеље готово да нисмо ни имали. Хвала онима који нису били против нас,
али нам помагао није готово нико.

Није грешка, него злочин

Били смо сами, суочени са највећом
војном силом на свету, са коалицијом
богатих и моћних, са 22.000 тона бомби
и ракета и са њиховим јасним циљем. Да
нас поразе, унизе и да један део наше
територије предају неком другом. Данас, 20 година касније, ми поново имамо
пријатеље, али и оне који нам више нису
непријатељи, уз јасну разлику у мишљењу
о свему што се догађало.
И оно што је за нас злочин, а смрт 2.500
цивила, смрт 79 деце, девастирање једне
земље, штета која се мери десетинама милијарди долара, за нас ће увек бити злочин. За њих је, ако и толико хоће да признају - грешка, уз коју, ту и тамо, додају и
израз, трагична.
И то је оно на шта ми никада нећемо
пристати. Не овде, у Нишу, на који су, противно свим конвенцијама, бацане касетне
бомбе да би убијале труднице на пијацама. И не у Варварину, не у Грделици, не
у Раљи, Мердару, Пазару, Батајници, где
су њихове грешке за нас значиле губитак

најважнијих од свих живота - дечјих.
Немамо ми права на то да погнемо главу
и сами кажемо: „Па, добро, грешка“, јер би
то значило да и сопствене животе управо
тако доживљавамо. Као грешку која, када
неко то хоће, може да буде поништена и
заборављена. А ми нисмо грешка. Ми смо
бројчано мали, поносни народ, победник
у великим ратовима, снажан, даровит,
спреман на жртву, али и на помирење, уз
тај један мали услов, важан за наш опстанак. Да не заборављамо. Никада, никоме,
наше животе.

Убијали чак и труднице

И све остало је нешто што се да поправити, рушевине нису одавно главни део
нашег сећања, похрањене су међу све
оне које смо доживели у историји. И изградили смо нове болнице, уместо оних
деветнаест које су уништене, и нове школе, уместо 69 уништених, и нове стамбене објекте, уместо 25.000 уништених, и
нове путеве, мостове, пруге... Али овде, у
Нишу, нашу Љиљану Спасић, трудну, нико
не може да врати. Ни у Варварину, нашу
Сању Миленковић, ученицу првог разреда Математичке гимназије. У Алексинцу
породицу Милић... Двогодишњи Марко
Симић из Новог Пазара, десет дана пошто
је радосно дувао свећице на рођенданској
торти, погинуо је у крилу свога оца Владана. Брат и сестра Стефан и Дејана заједно
су изгубили животе у нападу НАТО авијације у Раљи. Мала Милица из Батајнице,
убијена на ноши, пред спавање, постала је
симбол свих невиних жртава. И нико није
одговарао за ове злочине! Српски цивили
били су дозвољена мета НАТО агресије.
Две и по хиљаде живота. То нећемо и не
смемо да заборавимо. И нису они били
грешка, и њихово узимање јесте био злочин. То Србија данас и сме и може и мора
да каже. На то нас тера будућност и одговорност коју за њу носимо.
И 20 година после бомбардовања, та
будућност је и најсветија обавеза коју
имамо и према жртвама и према сећању.

То је обавеза према животу, који, у овој
земљи, тако крцатој смрћу, мора да
постане најсветија дужност. И ниједан
више, никада, не сме да буде проглашен
за грешку. Као што они убијани у Јасеновцу и операцији „Олуја“ нису били никаква
грешка, већ нечија намера.
Живот мора да буде заштићен, мора
да буде омогућен, сигуран, слободан и
мора да буде наш први задатак и наш
најважнији циљ. Нашу толерантност,
нашу спремност да опростимо и пружимо руку помирења погрешно је протумачио Џејми Шеј, портпарол крвавог похода на нашу земљу: „Србе треба спокојно
бомбардовати јер ће све брзо заборавити“, каже он. Данас демантујемо његов
злочиначки оптимизам. Нисмо и никада
нећемо заборавити злочине које сте починили овој земљи и овоме граду. Као
што никада нећемо заборавити Петера
Хандкеа, Александра Солжењицина, Харолда Пинтера и Ноама Чомског, велике
људе, највеће у своме времену, који су
интегритетом својих личности стали на
страну мале Србије, на страну истине и
подржали нас. Никада нећемо заборавити ни Мариноса Рицудиса, капетана грчке
ратне морнарице, који је одбио наређење
врховне команде НАТО да пошаље смртоносне пројектиле на Србију. Вечно је наше
поштовање према честитим сведоцима
истине, мајору Бинелу и генералу Мекензију. Памтићемо заувек сународнике
Џејмија Шеја који су, за разлику од њега,
у разним историјским приликама део себе
оставили српском народу - од адмирала
Трубриџа, Флоре Сендс до Ребеке Вест.
Њима треба да објасните због чега сте
тако сурово бомбардовали нашу земљу.

Отели нам Косово

О свему осталом ми данас можемо да
разговарамо, сем о забораву. И о Косову,
које су нам бомбама и лошом политиком,
и њиховом и нашом, готово откинули од
остатка тела, и о суседима који су ћутали,
о Европи, која је учествовала, и о решењи-

ма, компромисима, миру.
Срби који живе на Косову и Метохији
најобесправљенија су етничка групација
на тлу Европе, а о њиховим правима и безбедности требало би да брину УНМИК,
КФОР и ЕУЛЕКС, све три,
барем формално, у складу
са Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН. С правом се питамо: због чега
земље чланице НАТО које
су због тобожње заштите
права Албанаца разориле
нашу земљу данас нису
заинтересоване да Србима на Косову и Метохији
обезбеде цивилизоване и
безбедне услове за живот?
Нису истражени нити процесуирани гнусни злочини почињени над Србима.
Извештај Дика Мартија
о вађењу органа отетих
Срба у такозваној Жутој
кући упорно игноришу
међународне правне институције. Због чега је сада
одједанпут тако тешко да се формира
Заједница српских општина, да се укину
таксе на увоз робе из Србије и БиХ, због
чега се толеришу формирање албанске
војне силе и њена претња српском становништву?!
Током свог дугог историјског трајања
Србија се више пута попут феникс-птице
дизала из пепела. Опоравила се и од санкција које су јој наметнуте деведесетих,
од пустоши и ужаса који су остали иза
бомбардовања и од унутрашње пљачке
земље и уништавања националне економије после 5. октобра. Данас с поносом
можемо да кажемо да је паметни и добри
народ Србије, веран родољубивим идеалима предака и посвећен будућности
своје деце, покренуо васкрс вољене отаџбине. На томе путу опоравка не могу нас
зауставити. Народ Србије је принципијелно и достојанствено донео одлуку да не

све народе Балкана. За окретање новог
листа српско-албанских односа и трајно
решење сложене балканске једначине
потребно је много разума и добре воље,
потребна је хладна глава и зрело политичко уверење да се срећна будућност

може остварити само ако је сами градимо.
Ми смо показали да такву мудрост имамо.
И не мислимо да смо безгрешни, знамо,
врло добро, да смо радили и лоше ствари,
али знајући колико тога и од нас зависи,
спремни смо на сваки дијалог, на искоришћавање и најситније могућности која
се пред нама појави, хоћемо да радимо са
свима, да пружамо руку, саслушамо, договоримо се, јер је баш нама мир најважнији,
и баш нама су животи најпотребнији.
Зато што су ти животи и једини начин
да не заборавимо. И да сваке године буде
довољно нас, да можемо да поновимо
имена Милице, Дејане, Сање, Светлане,
Бојана, Алексе, Стефана, Јована и свих
оних две и по хиљаде жртава, које морамо заувек да памтимо. Без нас, без Србије
која поново има пријатеље и која је јака,
безбедна, запослена, сигурна, изграђена,
неће бити ни сећања ни историје. Потребни смо, данас, свим тим изгинулим људи-

се поздрављамо, а не да се гледамо
преко нишана. Морамо да тражимо
решења да бисмо избегли метке. И то
не зато што смо слаби, а да вас подсетим када сам био министар одбране,
имали смо један, понављам,
један једини “миг 29”, који
је чешће украшавао наше
ливаде, јер ни хангар нисмо
имали, него што је летео.
Војска Србије је данас респектабилна сила и гарант,
не рата и сукоба већ управо
очувања и одбране наших
државних и националних
интереса. Разговор уместо метака, то мора да буде
наша политика. Политика
будућности.
То је, на крају, и једини
начин да нађемо мир и за
све оне који су погинули, у
свим тим ратовима, па и у
агресији од које је прошло
двадесет година. Да их се у
миру и на миру сећамо. И да
знају да злочина више неће
бити, баш као и да је онај над њима
запамћен. И да знају да Србија живи и
за њих. Нека им је вечна слава! Заувек
ћемо их памтити и носити у срцу!
Част ми је да поред Чегра, на коме
је Стеван Синђелић кубуром исписао
једну од најславнијих страница српског
родољубља и јунаштва, да поред светих лобања Ћеле-куле, поздравим све
вас, поздравим народ Србије и кажем
да Србију не могу да победе, да ће Србија да побеђује у броју нових фабрика, инвестиција, стварањем богатијег
друштва, али и да ће имати снаге да се
избори са свима који желе да је на путу
нормалности и успеха зауставе. Слава
нашим војницима, полицајцима, обичним српским људима, нашој погинулој
деци. Нека вечно живи наша једина и
непокорена и непоколебљива отаџбина
Србија!
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ВЕСТИ БРОЈА
ИНТЕРВЈУ

Вучићева политика има подршку народа
Грађани желе да чувају самосталност и сувереност Србије,
хоће стабилност и напредак, а не повратак на старо, када су
државом управљали лопови и тајкуни

Н

а седници Председништва Српске
напредне
странке
сви чланови били су једногласно за то да се у јуну
ове године одрже ванредни
парламентарни избори, а
једини уздржан био је председник странке Александар
Вучић. Миленка Јованова,
потпредседника
Главног
одбора СНС и шефа Посланичке групе СНС у Скупштини АП Војводине, који
је гласао за овај предлог,
питамо шта би парламентарни избори у јуну донели
Србији?
- Донели би одговор на
питање да ли грађани Србије и даље подржавају политику Александра Вучића,
која значи даљу борбу за
интересе Србије, за њено
јачање у сваком смислу, или
желе повратак на старо, у
време када су државом управљали лопови и тајкуни,
који су искључиво водили
бригу једни о другима и о
својим комбинацијама, а Србија пропадала. Уверен сам
да би одговор грађана био
да желе да чувају самосталност и сувереност Србије,
стабилност и напредак и да
би, самим тим Вучићева политика добила подршку народа и додатни ветар у леђа
пред искушења која су пред
нама.

Да ли очекујете да ће
део опозиције бојкотовати изборе?
- Најављивали су то из
фашистичко - тајкунске коалиције Обрадовића, Ђиласа
и Јеремића, али то је њихов
проблем. А, ако се одлуче на тај корак, све странке
окупљене у тој групацији
биће ванпарламентарне и
неће имати право да добијају новац из буџета за
финансирање свог рада. То
неће направити превелики
проблем Ђиласу и Јеремићу
и њиховим странкама, јер су
напунили џепове довољно
да могу да покрију те трошкове, али ће сви остали бити
фактички зависни од њихове милости и милости неких
њихових спонзора споља.
Куда води пораст насиља од стране дела опозиције? Да ли постижу
нешто коришћењем насилних метода?
- Пре свега, угрожавају
стабилност Србије и шаљу
негативну слику потенцијалним инвеститорима, што
може да остави прилично
негативне последице, али им
је политика очигледно „што
горе, то боље“. Поред тога,
постижу и неке друге ефекте, најмање две ствари. Прва
је да их се пристојни људи,
који не подржавају СНС, клоне и да их не подржавају, јер

Војводина ће се вратити на ниво
најразвијеније регије у Србији
Прошле године прослављено је 100 година од присаједињења Војводине Србији. Како видите Војводину у
наредних 100 година?
- Уверен сам да ће се у врло блиској будућности Војводина
вратити на ниво најразвијеније регије у Србији. Иначе, и то
је престала да буде и по зарадама и по стопи незапослености
и по неким другим економским параметрима, у време власти
оних којима су била пуна уста Војводине. Хистерија коју је
у неким круговима изазвало обележавање стогодишњице
присаједињења Војводине Краљевини Србији, показала је да
су, осим економских тема, у смислу нових фабрика, радних
места и развоја, све друге теме трајно закључене.

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ

не желе фашизам и насиље
које они нуде. А друго, да су
послужили нама у СНС као
лакмус који показује реакције
неких наших људи. Па су тако
неки показали да имају храбрости да се супротставе и
боре за нормалну и успешну
Србију, неки да су спремни
на компромисе и договоре и
са фашистима, насилницима
и лоповима, ако то значи да
ће да сачувају своју задњицу,
неки да на првом искушењу
беже у мишје рупе, а напомињем да је то искушење
микроскопски мало у односу
на оно на коме се налазио
председник Вучић, па се пред
насилницима није склањао, а
неки су просто одлучили да
се праве мртви док гужва не
прође.
Колико сте задовољни
радом Скупштине АПВ?
Каква је тамо ситуација?
Да ли део опозиције и
тамо бојкотује седнице?
- Скупштина Војводине
потпуно нормално ради свој
посао, у складу са надлежностима које има и у складу

са динамиком која је у њој
успостављена. Има посланика који не долазе на седнице, али редовно узимају
паре грађана за свој нерад,
али се њихово одсуство не
примећује, јер већина њих
није долазила на седнице ни
када нису формално бојкотовали скупштински рад. Очигледно је да од самог почетка
мандата нису схватили свој
посао као заступање интереса грађана који су их бирали, већ као прилику да буду
плаћени за нерад и седење
по новосадским кафићима.
Како видите предлог Ненада Чанка и ЛСВ да се у
Народној скупштини Републике Србије поново
покрене тема финансирања АП Војводине?
- Није то предлог Ненада Чанка, а није ни предлог
Александре Јерков, као што
је она желела да прикаже,
него су обоје од речи до речи
преписали текст који је сачинила Пајтићева влада марта
2015. године, који је, опет,
настао на основу Платформе

о полазним основама за израду Закона о финансирању
АПВ из новембра 2013. године. Требало је да Скупштина
Војводине буде формални
предлагач закона, али се,
због бурних реакција на сам
нацрт, није ишло даље. Након што су променили датуме у три члана и фонт, Чанак
и Јерков су „оживели“ тај
предлог, али је и он буквално уништен до темеља аргументима посланика Српске
напредне странке.
Шта је спорно у том
предлогу?
- Спорно је све. Тај предлог
предвиђа растурање комплетног фискалног система
Србије, па би покрајина, а не
држава, на територији АПВ
наплаћивала ПДВ, акцизе и
неке друге јавне приходе, затим и растурање Пореске управе и суштинско стварање
паралелних структура, које
би само формално биле повезане у јединствен систем.
Нико нормалан и минимално
одговоран овакав предлог не
би могао да прихвати.
Да ли би то био увод у сепаратизам у Војводини?
- Суштински проблем аутономаша у Војводини је
што они нису у стању да се
помере од уставних решења
из 1974. године и све што
је њихова политичка мисао
изнедрила могло би да стане у једну реченицу, која би
гласила „Хајде да све вратимо како је било тада“, а тада
је Војводина била држава у
држави, која је имала потпуно заокружен државноправни систем. То је, у суштини,
била држава која се звала
покрајина и која је формално
била у саставу Србије, а Србија је имала утицаја колико
је дозвољавала новосадска
аутономашка
бирократија.
Рекао бих да је овај предлог
производ таквог начина размишљања, а мишљења сам да
термин „сепаратизам“ не сме
да се девалвира употребом
и називањем свега и свачега
сепаратизмом, јер ако се то
деси, па једном стварно до
сепаратизма и дође, нико се
неће претерано узбуђивати.

Као у оној причи о чобанину
који је викао „Вук, вук“, па
када је вук стварно дошао,
нико му није веровао. Ипак,
можемо са сигурношћу рећи
да озбиљног кокетирања са
сепаратизмом у Војводини
има. И то се види и по сталним покушајима да се некако
направи паралела са Каталонијом, али и конкретним акцијама политичких странака
од пре пар година у којима се

да имају Павловљев рефлекс.
Чим виде да Србија има неки
проблем који је заокупља, они
крену са својим лудовањем.
Некада су то радили у оквиру комунистичких структура
и у синхронизацији са партијским врхушкама са Косова, из Хрватске и Словеније.
Данас раде исто, само што
их води и синхронизује нека
друга рука. Али, као што рекох, није то ништа око чега би

Народ добро види ко,
шта и колико ради
Колико су грађани Војводине задовољни оним што је
урађено у последњих неколико година и на какав одјек
наилази кампања „Будућност Србије“?
- Народ жели и има потребу да види и чује Александра Вучића, посебно у ово време када фашисти и тајкуни насиљем,
суштински, покушавају да сруше Србију. Без обзира на то
што се ради о кукавицама, који прете празном пушком, мислим да су људи искрено забринути. Прво зато што у Вучићу
виде некога ко заиста брине и бори се за тај, како се то иначе
ружно каже „обичан народ“. Поред тога, после година таворења и пропадања они виде да се ствари мењају на боље.
Можда не онолико брзо колико би желели, али виде да иде
на боље. И зато их брине што то неко хоће да заустави,
само да би опет могао да отима и краде и да брине, уместо о
народу, о тајкунима и њиховим интересима. Зато сам уверен
да речи председника делују на људе и као охрабрење и као
потврда да ће Србија наставити да корача напред. Колико су
грађани задовољни показаће на првим наредним изборима.
Судећи по резултатима Српске напредне странке у неким
општинама са подручја Војводине у којима су одржавани локални избори, или избори за савете месних заједница, могло
би се закључити да народ добро види ко, шта и колико ради.
делио „пасош“ Војводине, па
се правио онај УСБ - флеш, на
коме је мапа Србије, али тако
постављена да када му скидате поклопац, заправо одвајате Војводину, кампање на
попису „Ја сам Војвођанин“…
Имају ли такве идеје
подршку грађана?
- Немају, не треба им превише давати на важности,
али се према њима не треба
ни олако односити.
Једном приликом рекли
сте да се војвођански
аутономаши увек јаве
да Србију ударе слеђа,
док је заокупљена решавањем неких других проблема. Да ли се и данас
дешава нешто слично?
- То се дешава у континуитету још од те 1974. године.
Они то раде по навици. Као

требало правити битан случај,
јер подршке народа за такву
политику нема. Просто, данашња покрајинска власт, у којој
нема аутономаша, је за три
године, и у сарадњи са републиком, урадила више, него ти
којима су пуна уста Војводине
за шеснаест, а народ то види.
Посредством Канцеларије за јавна улагања,
у АП Војводину данас
долази више него икад
средстава, раде се велики
инфраструктурни пројекти, обнављају
школе, установе културе, спортски објекти...
- Тако је. Добра сарадња републичке и покрајинске владе
резултирала је реализацијом
великог броја пројеката који
су најдиректније усмерени на
побољшање живота грађана

у Војводини. Са друге стране, грађани у Војводини сада
могу да виде колико је Војводина пропустила за шеснаест
година власти Демократске
странке и Пајтића, јер су они
готово све то време били у сукобу са републичким органима. Чак и када су њихови били
на власти и у Београду, били
су у сукобу са републичком
Владом. Они су се по Новом
Саду и Војводини играли прављења државе, заокруживали су некакав свој систем да
би могли у том свом феуду да
краду и отимају колико хоће,
а све се то обило о главу народу, јер није имао ни путеве,
ни школе, ни болнице. Јер,
кад имате корумпирану аутономашку власт, не можете да
имате ништа друго.
У АП Војводини је у последњих неколико година отворено много
нових фабрика и радних
места. Каква је тренутно
ситуација са незапосленошћу?
- Заједничким радом и активностима
републичких,
покрајинских и органа локалне самоуправе, стопа незапослености у Војводини је
тренутно на око 10 одсто, али
ће се тај проценат смањивати
како због због нових инвестиција, нових фабрика и погона,
тако и због сезонских послова у пољопривреди. Само у
прошлој години је у Војводини запослено око 20.000
људи.
У здравствени систем у
Војводини у протекле
две-три године уложено
је више од пет милијарди
динара. Да ли грађани
већ осећају бољитак?
- Прошле године у здравство у АПВ уложено је 2,5 милијарде динара и то је највећи
новац који је икада уложен у
здравство у покрајини, а ове
ће буџет за здравство бити
око 2,6 милијарди динара,
што показује да се на оном
што је постигнуто неће стати. Новац се највише улаже за набавку медицинских
апарата,
инфраструктурна
улагања, нове грађевинске
пројекте...
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Поздрави ОД председника Путина
П

редседник Србије Александар Вучић састао се
са потпредседником Владе
Руске Федерације и копредседником
Међувладиног
комитета за трговину, економску и научнотехничку
сарадњу између Републике
Србије и Руске Федерације,
Јуријем Борисовом.
Председник Србије изразио је задовољство досадашњом
сарадњом
и
резултатима у областима
железничке инфраструктуре, енергетике и машинства,
поновивши спремност Србије да формира заједничку

Председник Србије Александар Вучић и потпредседник Владе
Руске Федерације Јуриј Борисов

српско-руску компанију за
производњу вагона. Указао је на значај реализације
пројекта „Турски ток“ и могућност пласирања српских
пољопривредних производа
на руско тржиште. Борисов
је председнику Вучићу пренео поздраве председника
Владимира Путина, истакавши да његова недавна посета Србији представља један
од најзначајнијих догађаја
у билатералним односима
две земље и да су њени резултати далекосежни, и на
политичком и на економском
плану.

Шпанија подржава Србију
Г

ост Београда био је и министар спољних послова Шпаније Жозепе Борел, а
председник Александар Вучић изразио је
захвалност Шпанији на принципијелном
ставу о непризнавању једнострано проглашене независности Косова и активној
подршци у заштити виталних државних
и националних интереса Србије. Он је, у
исто време, потврдио да Србија поштује
територијални интегритет и суверенитет
Шпаније.
Министар Борел је рекао да је Шпанија
против једнострано проглашене независности Косова, јер је сецесија противна
принципима међународног права, али да
подржава тражење компромисног решења
у оквиру дијалога Београда и Приштине.

Са шпанским министром Жозепеом Борелом

Састанак Вучића и Мура

Oдликовање за
шефа „Гаспрома”

Разговор о
дијалогу с
Приштином

О

рден српске заставе другог степена, председник Србије
Александар Вучић уручио је председнику Управног одбора
„Гаспрома“, Алексеју Милеру. Председник је Милера одликовао
за нарочите заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа Србије и Русије, и том приликом
истакао да је Милер показао срцем, а не новцем, како поштује
малу земљу, слободарски опредељену, и њен народ. Милер је
истакао да награду схвата као високу оцену рада целе компаније
на српском тржишту.
„Велико хвала нашим српским партнерима, српским пријатељима на конструктивном и заједничком раду. Руско-српска
сарадња ће јачати, наше партнерство у енергетици ће се ширити
и радићемо на новим пројектима. „Гаспром“ ће увек бити уз вас“,
поручио је Милер.

Посета директора Форин офиса за политичка питања

П

Са Алексејом Милером

Са Дејвидом Хејлом о ситуацији на КиМ

Т

рећи човек америчког Стејт департмента, подсекретар за политичка питања Дејвид Хејл, посетио је Београд и
разговарао са председником Александром Вучићем о ситуацији на КиМ. Хејл је
уочи доласка у Београд рекао да постоји
шанса да се ове године постигне договор
Београда и Приштине, и нагласио да САД
неће давати рецепт за решење.
Председник Вучић је рекао да ће Србија
у релативно кратком року донети мере
којима ће реаговати на неиспуњавање
обавеза из Бриселског споразума, на
увођење такси и одлуку Приштине о прекиду сваког дијалога са Београдом. Према његовим речима, став Србије ће бити
одлучан, озбиљан, одговоран и чврст. Вучић је подсетио да је одавно упозоравао
шефицу европске дипломатије Федерику
Могерини и њен тим да усвајање овакве
платформе не оставља простор за компромисно решење.
Састанак са делегацијом Стејт департмента

редседник Александар Вучић састао
се са генералним директором британског Форин офиса за политичка питања Ричардом Муром, са којим је разговарао о билатералним односима, који су,
како је рекао, упркос комплексним околностима, добри, и истовремено изразио
заинтересованост за даље унапређење и
јачање свеукупне сарадње.
Вучић је изразио наду да ће међународна заједница наставити са рационалним позивима Приштини да одустане од

такси против Србије и српског народа, а
Србија ће, одмах по укидању тих антицивилизацијских намета, бити спремна
за наставак разговора. Вучић је упознао
Мура са чињеницом да Приштина није
испунила једину своју обавезу из Бриселског споразума, а то је формирање
ЗСО, а увођење такси и изгласавање
Платформе у приштинском парламенту
је најбољи доказ да Приштина не размишља о дијалогу, већ о решењима која
би могла да дестабилизују цео регион.

Хвала Гренади на повлачењу признања

М

инистар спољних послова и рада
Гренаде, државе која је у новембру
прошле године повукла признање једнострано проглашене независности Косова,
Питер Чарлс Дејвид, био је гост Београда.
Председник Александар Вучић захвалио се
на подршци његове земље територијалном
интегритету и суверенитету наше земље и
рекао да је одлука Гренаде да повуче признање и предност да налажењу компромисног решења кроз дијалог, доказ принципијелности у поштовању међународног
права. Истакао је и да је посебно важно што
Гренада своју подршку показује и у оквиру
међународних организација.
Састанак са Питером Чарлсом Дејвидом

Вучић и Данијелсон

Н

а састанку са шефом Генералног директората ЕК за суседску
политику и преговоре о проширењу
Кристијаном Данијелсоном, председник Александар Вучић разговарао је
о европским интеграцијама Србије,
проблемима у дијалогу с Приштином
и регионалној сарадњи. Вучић је истакао да се Србија залаже за наставак
дијалога о нормализацији односа са
Приштином, који је могућ тек након
што Приштина повуче таксе на робу
из централне Србије, које представљају грубо кршење међународног
права и ЦЕФТА споразума. Нагласио је да је велики проблем то што
дијалога нема и поздравио залагање
представника ЕУ да Приштина повуче
таксе. Данијелсон је похвалио економске реформе у Србији, као и напоре Владе Србије и председника Вучића на изради Медијске стратегије.
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За бољи положај
жена на селу
Плаћање системом
препознавања лица

Н

ародна банка Србије увела
је плаћање рачуна системом препознавања лица, а гувернер Јоргованка Табаковић
каже да ће финансијске институције понудити клијентима да,

У

Дому Народне скупштине одржана је
конференција „Жене живе и на селу“
са које је председница парламента Маја
Гојковић поручила да се женама на селу
мора омогућити економска равноправност, здравствена подршка и достојанствен живот. Навела је да почиње серија
разговора са женама у сеоским подручјима, како би се држава упознала са њиховим проблемима.

путем видео-линка, користећи
рачунар или мобилни телефон,
плаћају рачуне, а да ће ово „пословање од куће“ имати вишеструку корист, пре свега, због
уштеде времена.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЕУ да прича једним гласом
Министарка
Јадранка
Јоксимовић изјавила је
да очекује да ЕУ
почне да говори
о проширењу једним гласом. Она
је, на неформалном састанку министара и државних секретара за европске послове држава кандидата

за чланство у ЕУ,
рекла да Србија
очекује међувладину седницу до
краја јуна и отварање два или три
поглавља. Подсетила је да се Србија у Стратегији
о проширењу ЕУ помиње
као држава која предњачи у процесу.

ФИНАНСИЈЕ

ЗДРАВЉЕ

Мобилним
тимовима градова и
општина у Србији
који се баве инклузијом Рома уручени су кључеви 30
аутомобила „фиат
типо“, као и 30
лаптоп рачунара,
а у циљу њиховог бољег

функционисања.
Програм „Подршка
ЕУ инклузији Рома
- оснаживање локалних заједница
за инклузију Рома“
од 2017. спроводи Стална конференција градова и
општина, а финансира ЕУ.

ПРАВДА

Састанак са
Флесенкемпером

Кинеске инвестиције
Министар
Синиша Мали састао се
са новим директором Кинеске банке
у Србији Ванг Лијем
и разговарао о кинеским инвестицијама и даљој сарадњи
са том финансијском
институцијом. Мали

30 аутомобила
за мобилне тимове

је рекао да је Србија
искрени пријатељ
Кине и изразио наду
да ће Кинеска банка
што више и што ефикасније пословати
у Србији, као и да
кинески инвеститори све више улажу у
велике пројекте.

Министарка Нела
Кубуровић састала се
са шефом Мисије Савета Европе Тобијасом Флесенкемпером,
који је поздравио напоре везане за уставне реформе и ревизију Акционог плана
за Поглавље 23. Ку-

Борба против дроге

Министар Златибор Лончар учествовао је у Бечу
у раду Комисије за опојне дроге, на којој је истакао
да Влада Србије спроводи свеобухватну политику
према дрогама. „Влада је 2018. године основала

Комисију за превенцију употребе дрога у школама, а она је организовала едукативне трибине, које
су обухватиле 31.057 ученика, 5.459 наставника и
1.501 родитеља“, истакао је Лончар.

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА
ПОЛИЦИЈА

Јачање капацитета МУП-а
Министар
Небојша Стефановић
рекао је да је обезбеђено 55.700 комплета полицијских
униформи и 4.100
радних и заштитних униформи за
ватрогасце. Истакао је да ће Хеликоптерској јединици бити испоручена четири хеликопте-

ра типа „Х-145 М“,
док три хеликоптера типа „супер
пума Х-215“ стижу
у наредне три године. Подсетио је
и да је реконструисан Командно-оперативни центар у
ПУ Београд, више објеката Жандармерије и САЈ-а,
шалтер сале...

ПОЉОПРИВРЕДА
буровић је рекла да се
нада да ће посланици
Скупштине
Србије
прихватити предлог
Владе за промену Устава и указала да је
Министарство правде формирало радне
групе за израду сета
правосудних закона.

Министарка Зорана Михајловић
одржала је састанак
о изградњи Моравског коридора од
Појата до Прељине,
са градоначелницима и председницима општина
кроз које ће овај ауто-пут

пролазити, као и
са представницима
компанија и института који учествују
у пројекту. Коридор ће бити дуг 110
километара и повезаће централни део
земље са коридорима 10 и 11.

ПРИВРЕДА

Кнежевић и Чен Бо

Српско-мађарска
фабрика за прераду воћа
У Ариљу
је положен
камен - темељац за
фабрику
за прераду
воћа „H&S
fruits“, која
је заједничка инвестиција Србије
и Мађарске. Министар
Бранислав Недимовић рекао је да су прерада воћа и
извоз у иностранство спас
за наше пољопривред-

Разговор о Моравском
коридору

нике, те да је иницијатива за изградњу фабрике
потекла 2016. године на
заједничкој седници влада
Србије и Мађарске.

Министар Горан Кнежевић и амбасадорка
Кине Чен Бо разговарали су о политичким и економским
односима две земље.
Кнежевић је рекао
да су политички односи традиционално

КОСОВО И МЕТОХИЈА

добри и да су резултирали и изузетном економском сарадњом. Додао је да
ће ускоро почети изградња фабрике гума
компаније „Шандонг
Линглонг“ у Зрењанину.

Платформа је створила
токсичну атмосферу

Директор Канцеларије за КиМ
Марко Ђурић изјавио је да је платформа Приштине последњи ексер
у мртвачки ковчег дијалога Београда и Приштине, односно да је

то убиство дијалога с предумишљајем, те да је на Косову створена
токсична атмосфера и да је и сам
Стејт департмент регистровао нападе на Србе.

СНС
14
| СНС ИНФОРМАТОР 64/2018
ПАНОРАМА

Посета председника
Вучића

Осуда насиља над женама

Председник Александар Вучић присуствовао је представљању Програма подршке Краљевине Норвешке Србији. Наши активисти делили су „СНС Информатор“ и
брошуре „150+“ у Алексинцу и Житковцу. Народни посланик Далибор Радичевић разговарао је са представницима
Пољопривредне школе у вези са повећањем квоте за упис
ученика. Активисти МО Витковац уредили су простор код
Дома културе и бетонирали плато за сточну вагу.

11. Сврљиг
Чланице ОО СНС на челу са народном посланицом Иваном Николић

2. Ковин

Реконструкција Задружног дома у Делиблату
Председник Александар Вучић посетио је Ковин, у склопу
кампање „Будућност Србије“.
Завршени су радови на згради
библиотеке „Вук Караџић“. Чланице Уније жена из Делиблата
посетиле су болесну старију суграђанку, а из Баваништа делиле
су честитке. Активисти МО Центар 1 и Центар уредили су Дунавац, а активисти МО Гај терен
ФК. АПВ обезбедила је суфинансирање реконструкције Задружног дома у Делиблату. Унија
жена Мраморак обележила је
Дан матерњег језика. Активисти
Другог МО очистили су простор
око МЗ и терена.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
10. Алексинац

1. Уб

Народна посланица Ивана
Николић и чланице ОО осудиле су увреде упућене женама од
стране опозиције. Николићева
је учествовала на састанку председавајућих одбора за европске
послове парламената чланица ЕУ
- КОСАК у Букурешту. Општина
Уб је једна од ретких која бележи
већи број досељених становника
од одсељених. Помоћник министра пољопривреде Александар
Богићевић посетио је домаћинство Милисава Марковића из Совљака.
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4. НИШ

Помоћ за породицу Асић

3. Суботица

Нови гранични прелаз
Покрајински секретар Зоран Гојковић
и градоначелник Богдан Лабан посетили су онкологију Опште болнице, где је
почео са радом најсавременији скенер.
Министарство просвете организовало
је скуп на тему дуалног образовања.
Влада АПВ доделила је Суботици средства за реконструкцију коловоза у Улици Максима Горког и постављање видео
надзора. Градоначелник Лабан разговарао је са амбасадором Аустрије Николаусом Лутеротијем. На састанку Лабана
и представника УНДП, презентовано
је идејно решење новог стадиона. Немачка компанија „Бојсен Абга систем“
градиће погон и запослити 500 радника. Модернизован је гранични прелаз
„Бајмок“.

5. Пантелеј

Разговор са грађанима
Чланови ОО делили су „СНС Информатор“ и публикацију „150+“, а са
грађанима су разговарали Братимир Васиљевић, Саша Новићевић, Бојан
Маринковић и градоначелник Дарко Булатовић. Савет за здравство организовао је трибине у Горњем Матејевцу у Горњој Врежини.

6. Палилула

Трибина против
пушења
Одржане су акције поделе брошуре „150+“, а са грађанима су
разговарали Никола Божић, Звездан Миловановић и Александар
Ждрале. Организована је трибина
поводом обележавања Националног дана борбе против дуванског
дима.
Дружење чланова Уније младих са суграђанима

Чланови Савета за социјална питања организовали су трибину
„Стоп наркоманији“ и уручили помоћ породици Асић, чија кућа је
страдала у пожару. Унија младих организовала је трибину на тему
јавног наступа, а Савет за здравство три стручне трибине. Наши активисти делили су билтен „150+“. Савет за националне мањине обележио је Међународни дан матерњег језика, а чланови Уније младих
одржали су перформанс и грађанима представили апсурдна обећања
опозиције.

Разговор
о хипертензији

7. Нишка Бања
Дружење са
суграђанима

Чланови ОО Нишка Бања организовали су разговоре с грађанима и поделу публикације „150+“ у
центру и насељу Никола Тесла, а
акције је подржао повереник ГО
Звездан Миловановић.

8. Црвени крст

Посета народних
посланика
У МО Шљака, 12. фебруар,
Стеван Синђелић, Поповац,
Вртиште и Трупале са грађанима су разговарали народни посланици Јелена Жарић
Ковачевић и Србислав Филиповић. У организацији повереника Драгана Станковића,
одржана је трибина на тему
насиља код адолесцената.

9. Медијана

Подела брошуре
Функционери и активисти ОО
делили су грађанима брошуру
„150+“.

3
23 28
47 18 39 54
75 84
56
45
48 57 31 49 110 111
105 58 52 29 51
92

93 82
121 129 14
22 108
101 37 87
124 113 76
78 89 99
2
126 116 115
19
98
97
127 114 123 106 73 67
83
86 63 122 130 128
95 59
118
55 38 53
65 12
119 125 117 43
60
20
120 94
41
1
27
30 61 79 42 35
69 77 25
62
72 96 80
10
103
74
36
24
7
5
11 33
50
70 85
21
4
8
6 17
13 104
9
112 68
16
32
15 102
81
44
90
46 107 91
34
66
26
100
40
88
64

Подела брошуре „150+“

Уз подршку ОО, мештани Сврљига разговарали су са лекарима о хипертенизији. У две
акције на штанду код пијаце, дељен је страначки материјал.

12. Кучево

Скуп руских и српских
привредника
Уручени су уговори о стипендирању 96
студената. Одржан је скуп привредника из
руске Тамбовске области и из нашег краја,
као и завршна конференција пројекта „И лепо
и чисто и корисно“. Задужбина Николе Спасића донирала је Дому здравља биохемијски
апарат, а Радио Београд 1.000 књига школи у
Раброву. Центар за кризни менаџмент из Београда одржао је предавање на тему поступања у случајевима тероризма за запослене у
локалној самоуправи.

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о активностима
општинских и
градских одбора
СНС током
претходног месеца
за бољи живот
грађана Србије

13. Краљево

Нови станови
и пут ка Гочу
У оквиру кампање „Будућност Србије, председник Александар Вучић посетио је Рашки округ, грађанима представио резултате рада и најавио нове пројекте. Расписује
се тендер за изградњу 200 станова за снаге безбедности,
а држава ће помоћи градњу прве фазе пута ка Гочу. Министарка Зорана Михајловић обишла је, заједно са министром Александром Вулином, аеродром „Морава“ и обећала да ће на Видовдан полетети први цивилни авион.

Дочек за председника Вучића

109
71
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14. Опово

Значајне инвестиције

Игор Мировић и Зоран Тасић

Председник Александар Вучић, у склопу кампање „Будућност Србије“, обишао је Дом
здравља, пешачко-бициклистичку стазу и пут Опово-Дебељача.
Уведено је заказивање прегледа
у Дому здравља путем интерне-

15. Гаџин Хан
Помоћ за малу
суграђанку

Функционери ОО обишли су у
селу Горњи Барбеш недавно оперисану девојчицу са инвалидитетом, уручили пакет са намирницама и најавили помоћ за изградњу
нове куће. ОО одржао је састанак
којем је присуствовала начелница
Нишавског управног округа Драгана Сотировски.

16. Дољевац

Санација дивљих
депонија
Активисти ОО делили су суграђанима брошуру „150+“ и
„СНС Информатор“, а акцији је
присуствовао повереник Дејан
Смиљковић. Одржан јe састанак
ОО са председницима МО и директором ЈКП због санација дивљих депонија.

та. Радници ЈП „Младост“ крпили су ударне рупе и радили ограду на гробљу у Баранди. Културни центар започео је сезону
представом „Нобеловац и ја“.
Додељене су награде најбољим
спортистима и клубовима.
це, а на штанду су делили „СНС
Информатор“ и брошуре.

19. Бела Црква

Бетонске бандере
Министар Бранислав Недимовић и покрајински секретар
Вук Радојевић посетили су Белу
Цркву, разговарали са општинским руководством и обишли
пољопривредна газдинства у Црвеној Цркви и Кусићу. На захтев
МЗ Банатска Паланка, локална

21. Крушевац

Посета председника Вучића

Градоначелница Јасмина Палуровић присуствовала је обележавању славе ВП дома, Дана Народне библиотеке и 162 године од
оснивања Читалишта. Организована је презентација Регионалног
иновационог стартап центра. Великим скупом у Крушевцу, завршен је шести дан кампање „Будућност Србије“, у оквиру које председник Александар Вучић обилази Србију, разговара са грађанима
и представља резултате рада.
самоуправа иницирала је постављање бетонских бандера уместо
дрвених.

22. Алибунар

Брига о здрављу
Савет за здравство подржао је
акцију мерења крвног притиска и
шећера у крви грађанима у Владимировцу.

23. Сента

Подела брошура
Активисти ОО СНС Сента разговарали су са грађанима и делили брошуре „150+“.

20. Осечина

Реновирана зграда
полицијске станице

Посипање туцаника
Чланови ОО посули су туцаник
у Молу, на крају Пролетерске ули-

Разговор са
грађанима

Чланови ОО СНС редовно разговарају са грађанима и деле страначки материјал.

25. Деспотовац
Стипендије за
студенте и ђаке

Спроведен је конкурс за доделу
стипендија студентима и ђацима
у школској 2018/2019 за 73 студента и 10 ђака из осетљиве групе
(без једног родитеља), за шта је
издвојено шест милиона динара
из општинског буџета.

26. Владичин Хан
Реконструкција пута

Почела је комплетна реконструкција пута који спаја МЗ Врбово и МЗ Богошево, а подразумева
посипање туцаником и израду одводних канала.

Стручни савети
пољопривредницима

Подела страначког
материјала

18. Ада Мол

24. Ћићевац

27. Свилајнац

17. Мерошина

Чланови ОО организовали су поделу „СНС Информатора“ и брошуре „150+“, а акцијама је присуствовао
повереник Саша Јовановић. Одржан
је састанак чланова ОО са Одборничком групом СНС, начелницом округа Драганом Сотировски и чланом
ИО Бојаном Бајагићем.

29. Нови Сад

У редовном смо контакту са
члановима странке и грађанима,
обилазимо све месне одборе. Помажемо мештанима који се баве
пољопривредом, а који су нам се
обратили за помоћ у вези са прикупљањем конкурсне документације.

28. Нови Кнежевац
Небојша Стефановић са полицијским службеницима

Министар Небојша Стефановић отворио је реновирану зграду
Полицијске станице у Осечини. Као и сваке године, Туристичка
организација Подгорина и Општина представили су наш крај на
Сајму туризма у Београду.

Уређене пешачке
стазе

Завршена је друга фаза уређења
пешачких стаза у центру града,
поплочан је простор испред школа, вртића и поште.

Дружење са пензионерима, акције уређења

Градоначелник Милош Вучевић у разговору са грађанима

Чланови свих МО делили су „СНС Информатор“, а активисти МО ЈашаТомић и Булевар
1 и 2 страначки билтен и медењаке. У организацији „Градског зеленила“ и МЗ Југовићево
саниран је паркинг и направљен је простор за
садњу нових стабала, у Руменки је реконструисан фудбалски терен, а у МЗ Раднички постављене су клупе у парку. У просторијама МЗ
Салајка организована је традиционална уметничка манифестација, а у МО Футог дружење

30. Ваљево

Обележено 215 година
од сече кнезова
У присуству министра Небојше
Стефановића, Владимира Ребића
и градоначелника Слободана
Гвозденовића, обележено је 215
година од сече кнезова. Школа
„Милован Глишић“, након 20 година од почетка радова, спремна
је за усељење ђака. Активисти
Уније младих делили су „СНС Информатор“, а чланице ГО осудиле
су увреде на рачун жена које износи опозиција.

31. Жабаљ

Чишћење
регионалног пута
Савет за здравство обележио
је Национални дан без дуванског
дима разговором са грађанима
и поделом јабука. Поводом обележавања Светског дана борбе
против рака, чланови Савета делили су едукативни материјал и
розе врпце. Чланови Савета посетили су Удружење родитеља
и хранитеља деце са сметњама у
развоју, и корисницима поклонили два „лејзи бега“. Активисти МО
Ђурђево очистили су део регионалног пута, у сарадњи са комуналним предузећем.

32. Брус

Разговор са грађанима
Наши активисти делили су
„СНС Информатор“ и разговарали
са грађанима.

Вучевић на панелу градоначелника војвођанских градова

са пензионерима. У МЗ Вера Павловић постављена је изложба о знаменитим женама српске средњовековне историје. Културни центар
Руменка организовао је Зимски дани културе,
кулинарства и старих заната, а представници
МЗ Војвоћанске бригаде подржали су акцију
превентивних прегледа.
Градоначелник Милош Вучевић учествовао је у Панелу градоначелника војвођанских
градова, у оквиру конференције „Војводина

33. Бољевац

Окупљање чланства
ОО СНС организовао је скуп
за чланове свих месних одбора и
пријатеље странке. У селу Подгорац почело је снабдевање пијаћом
водом, а водовод је најпре стигао
до школе и амбуланте. Председ-

у 2019“, затим на конкурсима Управе за капитална улагања АПВ, као и на годишњем
сусрету 70 завичајних удружења, са градоначеницима и председницима општина. Градоначелник Вучевић присуствовао je програму
у реновираним просторијама Дома културе у
Руменки, као и промовисању националног модела дуалног образовања. Такође, обишао је
месне одборе СНС и посетио прву бебу рођену на Дан града.

36. Пожега

Опремање школских
кабинета
Компанија „Белом“ донирала је
средства за опремање кабинета у
ОШ „Емилија Остојић“ и Техничкој школи, а део кабинета опремила је локална самоуправа. У

34. Лебане

Помоћ угроженим породицама
Омладина ОО делила је „СНС Информатор“ и брошуру „150+“.
Чланице Актива жена договориле су акцију прикупљања гардеробе за угрожене породице. Повереник Горан Јовић, Бобан Пејић,
Миодраг Живковић и други чланови ОО разговарали су са грађанима.
ник Општине др Небојша Марјановић разговарао је са привредницима о мерама за подстицање запошљавања.

35. Баточина
Улична расвета

Активисти ОО разговарали су
са грађанима, делили „СНС Информатор“ и брошуру „150+“.
Општина и Удружење пољопривредника
организовали
су
стручно предавање. Амбуланте
у Бадњевцу и Брзану почеле су
да раде сваког радног дана. Из
штампе је изашао други број публикације „КЦ инфо“. Одржан је
Гран при турнир, у организацији
Српске карате уније. Завршено је
идејно решење водоводне мреже
у Брзану и постављена је расвета
у Улици Кнеза Милоша.

току су преговори око обављања
праксе и запошљавању младих у
овој компанији. Министар Расим
Љајић посетио је наш штанд на
Сајму туризма.

37. Ириг

Јубилеј
читаонице
Српска читаоница прославила
је 177 година постојања и славу
Светог Трифуна. Село Јазак освојило је прво место у категорији
места до 1.000 становника, по
уређености, околини и природној
лепоти. Награда почасног грађанина Јаска уручена је првом човеку локалне самоуправе, Стевану
Казимировићу, а догађају је присуствовао министар Бранислав
Недимовић.

38. Коцељева

Нови асфалт у Брдарици
Асфалтирано је 500 метара
општинског пута у МЗ Брдарица.
Наши активисти разговарали су са
грађанима и делили „СНС Информатор“.

39. Чока

Разговор са
пољопривредницима
Министар Бранислав Недимовић и покрајински секретар
Вук Радојевић разговарали су са
пољопривредницима у Остојићеву, а министар Вања Удовичић донирао је лопте Одбојкашком клубу
„Чока“. Чланови свих МО делили
су брошуру „150 плус“.

40. Трговиште
Посета фабрици
и школи

У оквиру кампање „Будућност
Србије“, председник Александар
Вучић посетио је фабрику дечијих
креветића „Симпо“, где је ручао
и разговарао са радницима, као
и реконструисану СШ „Милутин
Бојић“, у коју је уложено 10 милиона динара.

41. Мали Зворник
Промоција на Сајму
туризма

Активисти и руководство ОО
делили су „СНС Информатор“ и
издање „150+“. Уз подршку Уније
жена, одржано је предавање за

20 | СНС ИНФОРМАТОР 71/2019

СНС ИНФОРМАТОР 71/2019 | 21

БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
Хуманост на делу

57. Кула

51. Зрењанин

Спречавање говора мржње

Жељка Цвијановић и Ана Брнабић

У присуству државног руководства и грађана, у Орашцу је одржана
централна свечаност поводом обележавања Дана државности. Активисти ОО присуствовали су хуманитарној свечаности на којој су сакупљана средства за изградњу цркве у Стојнику, разговарали су са мештанима,
делили „СНС Информатор“ и донирали новчану помоћ. Члан Председништва СНС Зоран Ђорђевић разговарао је са чланством ОО. Организована је акција добровољног давања крви. Настављена је реконструкција
ПУ „Дуга“ и старе зграде школе „Милан Илић Чича“.
пољопривреднике, а чланице
Уније дале су допринос на промоцији Општине на Сајму туризма.

43. Смедеревска
Паланка

Уређење Трга хероја
Настављени су радови на Тргу
хероја садњом новог дрвореда, а
биће постављене и металне ограде око сваке саднице, нове клупе и
ђубријере, као и лед расвета.

44. Житорађа

Ново санитетско
возило
За Дом здравља купљено је ново
санитетско возило, опремљено
најсавременијом опремом. Редовно разговарамо са грађанима и
делимо „СНС Информатор“.

45. Србобран

Поклони за бебе
Чланице Удружење грађана
„Рука спаса“ и Општина поклонили су родитељима новорођених
беба плетене капице, рукавице и
постељину. Локална самоуправа
за сваку новорођену бебу обезбеђује 20.000 динара, за самохране родитеље 40.000 динара.

46. Куршумлија
Све више туриста

У оквиру пројекта „Покренимо нашу децу“, Министарства
просвете и компаније „Књаз
Милош“, ОШ „Милоје Закић“
освојила је прво место и вредне
награде. Министарство туризма
доделило је Туристичкој организацији средства за постављање
саобраћајно-туристичке сигнализације.

47. Бачка Топола
Акција уређења

Чланови МО Кривајa чистили
су терен око Ватрогасног дома, а
затим је за учеснике организован
ручак.

48. Апатин

Поклони за суграђанке
Чланице Уније жена МО Пригревице припремале су поклоне
суграђанкама за Дан жена, а осим
суграђанки на штандовима, обрадовале су и кориснице Дома за
старе.

49. Врбас

Бројне активности
Чланови Савета МЗ Савино
Село добровољно су дали крв,
у зони школе поставили су дисплеје за мерење брзине и вртићу
„Пчелица“ поклонили играчке и
музичку линију, док су чланови

50. Ужице

Фабрика воде
Уз подршку Владе
Србије и Града, реконструисана је и дограђена фабрика пијаће воде.
Ужице је у партнерству са Тузлом добило
средства ЕУ за пројекат „Нови живот неолитског наслеђа“, а у
партнерству са Бајином
Баштом и Регионалном
развојном
агенцијом
Златибор, средства за
јачање капацитета у управљању јавном имовином и пружању услуга
грађанима и привреди.

Активисти ГО СНС у акцији поделе страначког материјала

Активисти ГО делили су „СНС Информатор“ и разговарали са суграђанима о инвестицијама, улагањима у здравство, образовање,
привреду... Одржана је трибина „Од дигиталног до колективног насиља“, као и скуп поводом Дана матерњег језика, на којем је говорила
председница Уније младих Данијела Мићевић.
Савета Прве МЗ донирали мини
линију вртићу „Сунцокрет“. Врбас
је од Владе АПВ добио средства
за изградњу паркинга, комунално
опремање радне зоне и набавку
ЦТ апарата за болницу. Активисти МО Стари Врбас уручили су
пакете помоћи угроженим домаћинствима и књиге школама
у Савином Селу, Бачком Добром
Пољу и Змајеву. Активисти 3. МО
делили су „СНС Информатор“, а
активисти МО Бачко Добро Поље
уређивали Дом културе.

52. Беочин

Радови у Раковцу и Баноштору
Oдржани су састанци месних
одбора, којима је присуствовао
координатор ОО СНС Чедомир
Божић. Сваке суботе делимо
„СНС Информатор“ и разговарамо са грађанима. Министар Зоран
Ђорђевић поклонио је лаптоп удружењу инвалида и разговарао са

чланицама Уније жена. Компанија
„Lafarge BFC“ уложиће средства у
развој локалне заједнице. Одржан
је одбојкашки турнир под покровитељством Општине. Насипани
су атарски путеви у МЗ Бразилија.
Влада АПВ донирала је средства за
завршетак фискултурне сале у Раковцу и канализације у Баноштору.

53. Лајковац

Подела
„СНС Информатора“
Одржани су састанци МО
Лајковац и МО Јабучје, којима је
присуствовало и руководство ОО,
као и састанци Савета за пољопривреду и Савета за здравство. Омладина је на штанду делила „СНС
Информатор“. На иницијативу
повереника ОО, формира се Унија
жена.

54. Сечањ

Нова лед расвета
У току је замена комплетне уличне расвете у свим местима и постављање нових штедљивих лед
сијалица.

55. Крупањ

Посета председника
Вучића
У оквиру кампање „Будућност
Србије“, председник Александар
Вучић посетио је погон „Џемаре“
и вртић „Наша радост“, и разговарао са грађанима о томе шта држава може да учини за њихов крај.

56. Кањижа

Важност имунизације

Савет за здравство организовао
је предавање на тему систематске
имунизације, а одржала га је др
Сандра Радловић, директорка Завода за јавно здравље из Кикинде.

Немачки инвеститор
Немачка компанија „Witzenmann“
изградиће производни погон у
индустријској зони. Почео је други круг пријаве грађана за Сениор
картицу. Канцеларија за бесплатну
правну помоћ поново пружа услуге
грађанима. Влада АПВ обезбедила
је средства за изградњу водовода у
индустријској зони и канализације у
Црвенки и Кули. У школи у Руском
Крстуру договорено је формирање
одељења са наставом на српском
језику. Председник Општине Дамјан Миљанић упутио је писма
захвалности најбољим студентима.
У Крушчићу су организовани бесплатни превентивни прегледи.

58. Бачки Петровац
Удружење за везе са
Кирхајмом под Теком

Одржан је Међународни фестивал кобасица, на којем су учествовали и гости из Словачке и Румуније. Представници Општине и МЗ
Маглић посетили су партнерски
немачки град Кирхајм под Теком,
а том приликом формирано је Удружење за промоцију и неговање
културе завичаја. На седници
ОО договорене су нове акције
уређења.

63. Љубовија

Реконструкција библиотеке
Председник
Александар Вучић, у оквиру
кампање
„Будућност
Србије“, обишао је радове на реконструкцији
библиотеке „Милован
Глишић“. Министри Зорана Михајловић и Вања
Удовичић разговарали
су са председницима
општина
Мачванског
округа. Одржани су састанци МО Горња Оровица и МО Црнча.
са радом Одсек за ортопедију
вилице. Градоначелник Бошко
Ничић и министар Бранко Ружић
размотрили су пројекте којима ће
Град учествовати на конкурсима
Министарства. Зајечар се пред-

64. Бач

Нове пешачке
стазе

59. Жабари

Улагање
у пољопривреду

Активисти ОО сваког петка организују штандове, разговарају са
суграђанима и деле „СНС Информатор“ и промотивни материјал.

62. Зајечар

Хуманитарни концерт
Одржан је хуманитарни концерт за малог Немању Јовановића, као и првенство централне
Србије у шаху, а поново је почео

Најбољи спортисти
Изабрани су најбољи спортисти, спортски клубови и младе
наде у 2018. години, у присуству
Давора Штефанека, председника
Спортског савеза Србије, и Горана
Маринковића, генералног секретара ССС.

Током посете Пчињском округу, председник Александар Вучић
обишао је Дом за старе у Сурдулици и разговарао с пензионерима.
Директорка Слађана Тасић Стојановић захвалила се на уложеним
средствима и побољшању живота
корисника.

60. Неготин

Подела
„СНС Информатора“

65. Петровац
на Млави

Посета Дому за старе

Општина новчано помаже са
по 5.000 динара 44-оро ученика средњих школа и прве године
факултета, који немају једног или
оба родитеља, као и студенте виших година факултета.

61. Љиг

ставио на Сајму туризма. Расписан
је конкурс за доделу средстава за
вантелесну оплодњу. На Поповој
плажи, Крељевици и Кључу 3 посађено је дрвеће.

66. Сурдулица

Помоћ у школовању

Општина је значајно повећала средства за пољопривреду,
укупно 43 милиона динара опредељено је за комасацију и аграрни
буџет. Свети Трифун обележен је
у Рајачким пивницама, а председник Општине Владимир Величковић захвалио на подршци Влади
Србије.

Грађани дочекују председника Вучића

67. Велико Градиште
Реконструкција вртића

Председник Општине Борислав Антонић разговарао
је са становницима Бођана
и Вајске. Библиотека „Вук
Караџић“одржала је јавни час
поводом Дана државности.
Председник Антонић присуствовао је подели помоћи
Ромима у Селенчи. Покрајинска влада доделила је Бачу
средства за реконструкцију
пута Л-7. Министар Вања
Удовичић и председник Антонић обишли су ФК „Тврђава“,
који обележава 110 година
постојања. У центру Бача
раде се пешачке стазе, а у
Бођанима цеви за одвођење
атмосферских вода.

Председник Општине Драган Милић, Владимир Штрбац
и сарадници обишли су радове
на изградњи фискултурне сале,
доградњи просторија и реконструкцији кухиње у ПУ „Мајски
цвет“.

68. Пријепоље

Разговор с грађанима
Активисти СНС делили су брошуре „150+“, а на штанду су са
грађанима разговарали функционери ОО. Представљене су мере
политике запошљавања у 2019.
години, које реализују НСЗ и
Општина.

69. Ћуприја

Улагање у спорт
Општина је представила потенцијале на Сајму туризма у Бе-

ограду, на заједничком штанду
Шумадије и Поморавља, који је
посетио министар Расим Љајић.
На Првенству државе за јуниоре
и јуниорке, атлетичари ОАК „Морава“ освојили су три прва места.
Издвојено је 14 милиона динара
за финансирање спортских удружења и развијање спорта.

70. Врњачка Бања
Посета председника
Вучића

У оквиру кампање „Будућност
Србије“, председник Александар
Вучић обишао је реновирани Дом
здравља и обратио се грађанима
на Тргу код водопада, рекавши да
је Бања, захваљујући улагањима
државе, новим хотелима и шеталиштима, данас лепша него Баден
Баден.

71. Димитровград

Традиционални називи
Одржан је округли сто на тему
употребе традиционалних назива и упис припадника националних мањина у матичне књиге.
По завршетку скупа, постављена
је табла на згради Општине са
традиционалним називом на бугарском језику - Цариброд. Председник Општине Владица Димитров угостио је учеснике првог
Међународног атлетског митинга
„Лављи скок“. Председник Александар Вучић одликовао је позориште „Христо Ботев“, поводом
Дана државности Србије.

72. Горњи
Милановац

Помоћ за породицу
Милетић
Председник Општине Дејан
Ковачевић уручио је кључеве два
нова аутомобила за потребе Дома
здравља и предао пакете помоћи
социјално угроженој породици
Милетић у Богданици. Почела је
адаптација простора у Рајићевој
улици, који ће бити претворен у
Start-up центар.

Наставак на 26. страни

42. Аранђеловац
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

ИНТЕРВЈУ

Насиљем и увредама не могу да избришу
оно што Вучић ради за Србију

Јованов са напредњацима
у Шапцу и Ваљеву

Б

М

иленко Јованов, потпредседник Главног одбора
Српске напредне странке,
посетио је градске одборе
СНС у Шапцу и Ваљеву, где
је разговарао са активистима о актуелним политичким
дешавањима и Србији и региону. Потпредседник Јованов
пренео је поруку председника
СНС Александра Вучића о јединству и марљивом раду сваког напредњака, и указао на
изливе најбруталнијег насиља
од стране дела опозиције,
предвођене Ђиласом, Обрадовићем, Јеремићем и осталима.
„Нико од нас није толико
наиван да помисли да Ђилас,
Јеремић, Обрадовић и Трифуновић случајно подижу ниво
своје агресије и насиља у тре-

нутку када се већ дешава криза
преговора на Косову и Метохији због увођења оних лудачких такси, али и када једна
од највећих компанија у свету,
немачки „Фолксваген“, размишља да своје погоне отвори
у овом делу Европе, а Србија је
могућа локација. На друштвеним мрежама они прижељкују
да та фабрика оде у Бугарску,
да би могли да оптуже Вучића
и то показује да су они у стању
да сруше Србију, ако то значи
да ће срушити и Вучића, а да ће
они на тим рушевинама моћи
да праве комбинације и отимају. Једино се поставља питање у чијем се све то интересу
дешава, јер рушење Србије не
може бити у интересу те исте
Србије“, истакао је Јованов.

Ђорђевић посетио Бечеј
и Кикинду

Ч

лан Председништва СНС и
министар Зоран Ђорђевић
посетио је Бечеј и Кикинду, где
је обишао установе социјалне
заштите и разговарао са грађанима. Ђорђевића је у Бечеју
дочекао председник Општине Драган Тошић, а у Кикинди
градоначелник Павле Марков
у присуству Миленка Јованова, потпредседника СНС и
шефа Посланичке групе СНС у
Скупштини АП Војводине.

У оквиру посете Бечеју,
Ђорђевић је посетио Друштво
за афирмацију инвалида „Феникс плус“ и Дневни боравак
за децу и младе са сметњама
у развоју, док је у Кикинди
посетио Удружење грађана
„Наша кућа“, у оквиру Центра
за пружање социјалне заштите, а затим је разговарао са
чланицама Уније жена СНС у
просторијама Градског одбора СНС.
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желе оно што им нуде Алекиљана Поповић Ивкосандар Вучић и СНС - бољивић, чланица Председтак, просперитет и мир.
ништва СНС и државни
Али, због чега је толико
секретар у Министарству
насиља у њиховом делоунутрашњих послова, за
вању?
„СНС Информатор“ каже да
- Реч је, пре свега, о оргаупад у зграду РТС-а са монизованом и оркестрираном
торном тестером, покушај
насиљу. Иронија је да они
блокаде зграде Председнито чине под изговором да је
штва, напади на полицију,
то залог за добро и будућубадање ножевима, позиност Србије, а иза свега се,
вање на убиства и све сцене
заправо, крију њихове личвандализма и насиља које су
не фрустрације, јер знају да
грађани Србије имали прилегалним путем не могу да
лику да гледају 16. и 17. маростваре своје циљеве. Друго,
та од стране Обрадовића,
те фрустрације појачане су
Ђиласа, Јеремића и њихових
и њиховим страхом, будући
присталица, заправо јесу пода ће применом Закона о потези очајника, огрезлих у мрреклу имовине сви бити под
жњи, који би да се врате на
лупом правде, а то им никастаро, али их народ неће, те
су зато са речи прешли на дела.
- Већ дуже време
траје стварање климе
за њихово насилно деловање. Драган Ђилас
жели повратак на старо, да управља свим
медијима и увећава - Вучић је кадар да обнови
своје милионе, па је економију, отвара фабрике,
са Обрадовићем, Јеремићем и другим прис- бави се социјалним
талицама сада отишао питањима јер га занима
корак даље. Развали- квалитетнији живот
ли су врата РТС-а и са
грађана. Сергеј
моторном тестером
ушли да се обрачуна- Трифуновић, например,
вају са новинарима и одлази на спавање у време
уредницима. Ни то им када Александар Вучић
није било довољно,
већ су насрнули на по- устаје
лицијске службенике
који часно раде свој
посао. Гађали су их
ко не иде у корист. Откриће
чиме су стигли, каменицама,
се токови новца и порекло
флашама, вадили су ножеве.
њихове имовине. ОбелодаСетите се само дивљачких
ниће се принципи спојених
испада Бошка Обрадовића у
судова којим се градска каса
згради Скупштине или Драгапразнила, а њихове личне
на Ђиласа у Кнез Михаиловој,
касе препуњавале. Због тога
Скупштини града, излива мрони, немоћни да врате стање
жње према женама, као и прествари на старо, иду на то да
ма свима који имају супротне
изманипулишу своје следставове од њихових. Јасно је
бенике и гурну их у окршај
да је ово што данас раде само
са полицијом. Неморално је
логичан наставак њиховог
што злоупотребљавају децу
параполитичког деловања.
и тинејџере за своје насилно
Њихов највећи проблем је
деловање, а после се тобож
што у сопственим главама не
брину за њих. Насиља на
могу да спознају да су проулицама Србије неће бити,
шлост и да грађани Србије
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ма колико био јак њихов
неоствариви сан.
Да ли сте задовољни
реакцијом српске полиције? У Паризу смо
гледали нешто сасвим
другачије - сцене употребе огољене силе, пребијања демонстраната...
- Пре свега, између Париза и Београда нема никакве
паралеле. Злонамеран је покушај неких да изједначе ове
протесте, које организује
Савез за Србију, односно
Ђилас, Обрадовић, Јеремић
и остали, са протестима Жутих прслука, који су прави
грађански протести. Где је ту
паралела? Протестује се и
у осталим градовима Европе, али само код нас
имате невероватну
ствар да Ђилас и
екипа протестују
због воље народа, која је
на изборима изабрала СНС и
Александра
Вучића.
Да
ли
сте и сами
имали непријатности због тога што
подржавате политику
председника Александра Вучића и Српске
напредне странке?
- Суочавам се са разним
непријатностима од стране острашћених неистомишљеника. Изложена сам
огавним увредама на дневном нивоу. Симптоматично
је да су то често сексистички интонирани напади, али
се ти људи не либе ни да
ударе на породицу и децу.
То су њихови домети. Политика насиља, увреда и
омаловажавања. За разлику
од њих, ми жене поштујемо
и залажемо се да имају једнак третман у друштву са
мушкарцима.
Оштро сте реаговали
сваки пут када су вербално и физички нападали на жене које другачије мисле. Како ко-
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ментаришете то што тзв.
грађанска Србија данас
не реагује или чак одобрава насиље?
- Шта се уопште данас
сматра грађанском Србијом?
Аксиом је да је свако насиље
или његово одобравање у
супротности са грађанским
вредностима. Они свакодневно руше демократске
принципе, за које се само декларативно залажу. На делу
имамо обичне насилнике и
примитивце, који се диве
сопственом
простаклуку,
такмиче се у што мизернијим
увредама на рачун председника Вучића и не схватају
да њиховим увредама, не
могу да избришу оно што је
видљиво. Александар Вучић
је до сада урадио много и
за Србију и за народ. Кадар

»

- Протестује се и у осталим
градовима Европе, али
само код нас имате
невероватну ствар да Ђилас
и екипа протестују због
воље народа, која је на
изборима изабрала СНС и
Александра Вучића

је да обнови економију, отвара фабрике,
стиже да се бави социјалним питањима,
јер га изнад свега занимају људи и њихов
квалитетнији живот.
Сергеј Трифуновић,
например,
одлази
на спавање у време када
Александар Вучић устаје.
То је доба када поштен
свет иде на посао.
Трифуновић, та
кукавица
је
побегла на
скијање
у
Колорадо,
јер је његов
пријатељ, за
којег је тврдио да га не
познаје, физички напао
активисткињу
Иницијативе
„Не давимо Београд“.
Замислите шта би се
догодило, да је
у ситуацији да решава неки озбиљан
проблем у држави. Ето,
такви аматери би да се
баве политиком.
Како бисте оценили рад
полиције? Какви су помаци направљени откако
је на челу МУП-а Небојша Стефановић?
- Од самог почетка сам у
његовом тиму. Министар
Стефановић је човек који
унапређује ствари константном динамиком. Када је дошао на чело МУП-а брзо је
сагледао стање, дефинисао
циљеве и почео да ради на
њиховом остваривању. Резултати су видљиви, почев
од побољшања услова рада
свих запослених кроз изградњу и реконструкцију
нових објеката, набавку
нових униформи, возила
и опреме, повећања плата
до константног смањења
стопе криминала и број-

них признања из иностранства да је српска полиција
изузетно поуздан партнер.
Перцепција полиције у нашем друштву је унапређена захваљујући концепту
„Полиција у заједници“, а
велика пажња се посвећује
и бројним превентивним
програмима, почев од оних
намењених најмлађима и
њиховој безбедносној култури. Небојша Стефановић
посвећено води рачуна о
припадницима Министарства на чијем је челу, јер је
свестан чињенице да су то
људи који се несебично залажу како би осигурали безбедност грађана Србије.
Колико ће Мрежа жена
у полицији допринети
бољем положају и оснаживању полицијских
службеница?
- Министар Стефановић
се континуирано залаже за
равноправност жена у полицији и пружио је снажну
подршку оснивању Мреже
жена. Њеним оснивањем
пружамо пуну подршку
женама да ухвате корак са
мушкарцима, кроз једнаку
шансу за професионално
усавршавање и конкурисање за рад у различитим
полицијским
пословима.
Мрежа жена ће се снажно
борити и против вербалног и физичког насиља,
које се у последње време
континуирано спроводи у
нашем друштву, а наша порука је да су жене стуб овог
друштва, стуб породице и
убудуће ћемо још интензивније инсистирати на родној
равноправности, толеранцији и разумевању.

24 | СНС ИНФОРМАТОР 71/2019

ИНТЕРВЈУ

БЕОГРАДСКА ИЗЈАВА

Продубљивање стратешког
партнерства СНС и
Јединствене Русије

П

отпредседник
Главног одбора СНС
Марко Ђурић и секретар Генералног савета
странке Јединствена Русија
Андреј Турчак потписали
су у Београду заједничку
изјаву којом се изражава
спремност за продубљивање руско-српског стратешког партнерства у интересу народа двеју братских земаља, чије искрено
пријатељство, како је констатовано, има дугу историју и прошло је искушење
времена.
Заједничком
изјавом,
чије је потписивање обављено у присуству председника Српске напредне
странке и председника Србије Александра Вучића,
две странке се обавезују
да ће и надаље наставити
с развојем равноправне и
узајамно корисне сарадње
и јачати традиционално
пријатељство народа Србије и Русије. Изражено је
и опредељење за јачање
стратешког партнерства,
укључујући
одржавање
билатералних
међупартијских консултација и пословних форума, наизменично у свакој земљи, као и
укључивање омладинских
и других партнерских организација и удружења у ту
сарадњу.
У документу се констатује да Србија, која спроводи уравнотежену међународну политику, ужива заслужени ауторитет
далеко изван Балкана, о
чему, између осталог, сведочи у фебруару успешно
одржана Парламентарна
скупштина
Медитерана
у Београду, као и предстојећа 141. Скупштина Интерпарламентарне уније,
која ће уз учешће парламентараца са свих континената бити одржана у октобру ове године у Београду.
Пресудан допринос оваквом међународном угледу

Србије, како је истакнуто,
несумњиво је дала политика, коју спроводе Скупштина, председник и Влада
Републике Србије, а у којој
СНС има кључну улогу.
Значајан део заједничке
изјаве посвећен је 20. годишњици агресије НАТО
на СР Југославију 1999, и
констатовано је да је тим

граде међународне односе
искључиво на бази основних принципа Повеље УН,
укључујући и немешање у
суверене послове независних држава и њихов територијални интегритет.
Две странке изразиле су
спремност да координирају
своје напоре ка међународним парламентарним и

Андреј ТурчаК и Марко Ђурић потписују заједничку изјаву

догађајем нанесен први
разарајући ударац систему
безбедности и сарадње у
Европи, који проистиче из
Хелсиншког Завршног акта
из 1975. године.
Стране су сагласне да
војна агресија НАТО није
донела жељену стабилност на Балкану, као и да
је занемаривање принципа неуплитања у суверене
послове држава довело до
стварања зоне замрзнутог
и потенцијално опасног
конфликта на територији
Републике Србије, на Косову и Метохији, те да
су једностраним проглашењем Косова као независне државе битно и опасно прекршени принципи
међународног права.
Две странке су, полазећи
од заједничког приступа
развоју билатералних односа, као и заједничког
погледа на многе актуелне
проблеме међународног
живота, позвале све одговорне политичке снаге да
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страначким платформама,
и у том смислу нагласиле
важност испуњавања споразума из Минска од стране свих потписница, чији
је циљ решавање унутрашњег украјинског сукоба, и
заједнички истакле неприхватљивост примене санкција без одлуке Савета безбедности УН. Две странке,
такође, заједнички осуђују
било какве манифестације
фашизма, неонацизма, расизма, ксенофобије, подстицања међуетничке и
међурелигијске
мржње,
међународног тероризма,
употребе информација и
компјутерских технологија
за непристојне и криминалне сврхе. Обе стране подржале су иницијативу за
одржавање међународне
конференције у Београду,
посвећене актуелним проблемима безбедности и сарадње у Европи, уз учешће
парламентараца, представника друштва и стручњака
из земаља чланица ОЕБС-а.

С

Београђанима смета хулиганско
понашање дела опозиције

ви градски одборници Српске напредне странке су у сталној комуникацији са грађанима, кроз
пријем грађана у Скупштини града Београда, али и на терену кроз страначке
акције. Директна и отворена комуникација са грађанима је за мене и моје колеге изузетно важна, то је прилика да
разговарамо о резултатима, да чујемо
сугестије и предлоге како би унапредили квалитет живота у нашем граду.
Овим речима Радослав Марјановић,
заменик председника Одборничке групе
СНС у СГ Београда, започиње интервју
за „СНС Информатор“, и каже да с обзиром на то да му тече други мандат у СГ
Београда, жели да истакне да су за претходних пет година решени бројни проблеми са којима се Београд суочавао након дугогодишње неодговорне политике Драгана Ђиласа, која је Београд
довела на руб пропасти и Београђанима
у наслеђе оставила високе кредите, дуговања према социјалним категоријама,
градска јавна предузећа у минусу, пропале фабрике и раднике на улици.
- Захваљујући јасној политици свеобухватних реформи, али и визији коју
је формулисао наш председник Александар Вучић, по преузимању власти у
Београду успели смо да Београд подигнемо на ноге, стабилизујемо финансије,
покренемо велике развојне пројекте као
што је „Београд на води“ и започнемо
уређење града на које се чекало деценијама. Београђани данас виде да смо
успели да Београд поставимо на место
које му одувек припада - да може да парира и много већим и богатијим градовима, на шта можемо бити поносни.
Да ли су суграђани задовољни кад
виде како се престоница мења и напредује?
- Београд данашњице је град градилишта, инвестиција, паметног урбаног
уређења, град који се динамично развија. Само у последњих неколико година обновљено је више стотина фасада, док је незапосленост на рекордно
ниском нивоу. Захваљујући „Београду на
води“, кренуо је и низ других пројеката којима је започета ревитализација
и развој приобаља, што подразумева
спуштање живота града на реке. Измештена је пруга која је одвајала градско
језгро од Саве и Дунава, завршава се изградња пешачке пасареле од Калемегдана до Бетон хале, започета је реконструкција Карађорђеве улице и припремни
радови за изградњу гондоле која ће
спојити Калемегдан са Ушћем, где се налази и реконструисани Музеј савремене

уметности. Захваљујући политици
РАДОСЛАВ МАРЈАНОВИЋ
Александра Вучића и СНС, Београд се коначно спушта на реке, по
узору на европске метрополе, о
чему су све власти пре нас деценијама само говориле. Упоредо са
уређењем центра и спуштањем на
реке, још више се ради у рубним
деловима, где се изграђује недостајућа путна, водоводна и канализациона инфраструктура, као
и нови вртићи, школе и домови
здравља. Од када је СНС на власти
у Београду, подједнако бринемо
о свим Београђанима, без обзира
да ли живе у централним или приградским општинама, и то грађани
изузетно цене.
Како суграђани гледају на то
што део опозиције бојкотује
рад градског парламента, али
зато узима надокнаде за нерад?
- Драган Ђилас је у прошлом мандату, од 2014 до 2018. године, дакле пуне четири године, избегавао
долазак у градски парламент, али
је зато редовно узимао надокнаде
за нерад. Београда и Београђана
сетио се тек пред градске изборе
увођења вишестраначја у Србији, кога је
2018. године, схвативши да смо вразанимао само лични интерес. Због тога
тили дугове које нам је оставио и стабилиБеограђани често постављају питање
зовали градске финансије. Дакле, бојкот
како је Ђилас оставио укупан дуг од 1,2
који предводи Драган Ђилас је континумилијарде евра, а у исто време себи и
итет те губитничке политике, али и бексвојим приватним компанијама обезбество од дебате, јер аргументе и политику
дио приходе веће од 500 милиона евра.
немају. Део опозиције грађани уопште не
Надам се да ће нам одговор на то питање
интересују, већ их искључиво занима личдонети закон о пореклу имовине, који би
ни интерес и како да се врате на власт. Бетребало да буде усвојен и да ће сви који
ограђани су мудри људи и мислим да је и
су злоупотребама стекли огромна финанграђанима који су за њих гласали постало
сијска средства платити држави и вратијасно да Скупштину града Београда корити отето.    
сте у дневно-политичке сврхе, а не да би
Да ли људима смета када се ружи
предлагали решења за унапређења живоград, лепе налепнице, нападају
та Београђана.
радници Градске чистоће, остаДа ли се грађани интересују како је
вљају гомиле ђубрета после опозиДраган Ђилас успео да заради 500
ционих окупљања?
милиона евра док је био на функ- У недостатку политике и програма,
цији градоначелника Београда и на
део опозиције, предвођен истрошеним
осталим функцијама?
и корумпираним појединцима попут
- Ако узмемо у обзир чињеницу да је
Драгана Ђиласа, Вука Јеремића и Бошка
Београд само у последњој години манОбрадовића, решио је да бојкотује пардата Драгана Ђиласа био пред колапсом
ламент и локалне скупштине, и своју
са буџетским дефицитом од 18,62 одполитичку борбу започне на улици.
сто, да је дуг само према породиљама
Како се број људи на окупљањима осибио 389 милиона динара, а према сопао, тако су постајали све агресивнији и
цијално најугроженијим Београђанима
насилнији. Прво су почели са отвореним
на име једнократне новчане помоћи више
позивањем на насиље и ношењем вешаод 155 милиона динара, а да су његове
ла, затим су прешли на ружење града
компаније исте године приходовале делепљењем налепница и исписивањем
сетине милиона евра, можемо закључити
графита по градском мобилијару и зграда је реч о најгорем градоначелнику од

дама, да би након тога, у маниру хулигана, Ђиласови следбеници напали су раднике „Градске чистоће“, који су поштено
радили свој посао и чистили неред које
су ови оставили иза себе. Насиље је ескалирало вандалским и разбојничким упадом у РТС и блокадом зграде Председништва. Тиме je опозиција показала да хоће
да дестабилизује државу, створи хаос и
да се на силу, без избора и подршке народа, поново врати на власт. Београђанима
смета такво понашање, јер је опозиција
прешла сваку границу и сигуран сам да
је такав случај са већинском и пристојном Србијом, која подржава председника
Александра Вучића и његову борбу.
Веома сте активни и у раду Омладине СНС. Које су најважније активности Омладине?
- У Српској напредној странци има око
70.000 чланова који су млађи од 30 година. То је импонзантан број. Неке парламентарне странке немају чланова колико
СНС има омладине, што је јасан показатељ снажне подршке младих политици
председника Вучића. Сваког дана имамо активност омладине у неком граду
или општини - организују се трибине о
спровођењу омладинске политике, семинари и радионице, спортски турнири, акције којима се доприноси локалној
заједници. И на пољу међународне сарадње Уније младих, којом се бавим, направили смо велике кораке у повезивању
са омладинским организацијама из региона и из земаља ЕУ, Русије и Кине.   
Како оцењујете ту сарадњу?
- Као највећи успех издвојио бих остваривање пуноправног чланства Уније младих СНС-а у Омладини Европске народне партије (YEPP), чији смо пуноправни
чланови постали 2017. године. Омладина
Европске народне партије је највећа политичка асоцијација младих политичара
у Европи, која окупља 62 омладинскe организацијe политичких партија десног
центра из 40 земаља. На последњем
конгресу, у новембру 2018. године у
Атини, за једног од потпредседника
Омладине Европске народне партије и
првог представника из Србије изабран је
наш страначки колега Никола Ерић, што
представља још једну потврду угледа и
поштовања које СНС и председник Александар Вучић имају у Европи и Европској
народној партији, чији је СНС придружени члан. Такође, избор нашег представника у руководство YEPP-a представља
и признање Унији младих СНС за вишегодишњу успешну сарадњу и ангажман
наших представника у раду Омладине
Европске народне партије.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Вук Радојевић најавио је решавање питања водоснабдевања у
МЗ Љуба. Чланови МО Беркасово
уређивали су центар села, а чланови ОО и МО Љуба донирали
су рачунар Дому здравља. СНС је
остварила апсолутну победу на
изборима за чланове Савета МЗ.

73. Пожаревац

Пријем грађана

80. Рача

Изградња путева

Бане Спасовић разговара са суграђанима

Потписани су уговори о стипендирању са 59 студената. Чланови
ГО СНС делили су билтен „150+“ и разговарали са грађанима. Градоначелник Бане Спасовић одржао је пријем за грађане.

74. Чачак

Нова зграда Полицијске
управе
Патријарх Иринеј и градоначелник Милун Тодоровић обишли
су радове на изградњи цркве у
селу Видова. Градоначелник Тодоровић и министар Небојша Стефановић отворили су нову зграду
Полицијске управе и најавили ангажовање 40 нових полицијских
службеника. Одржан је састанак на тему дуалног образовања
помоћнице министра Габријеле
Грујић, представника немачког
ГИЗ-а, Привредне коморе Србије
и кластера „FACTS“.

75. Оџаци

Фабрика воде у Каравукову
Влада АПВ доделила је Општини средства за фабрику воде у Каравукову. Постављена је нова лед
расвета на раскрсницама. Општина је била домаћин Такмичарских
дана младих предузетника и иноватора. Чланице Уније жена посетиле су најстарије суграђане и
обележиле Међународни дан социјалне правде.

76. Панчево

Велике инвестиције
АПВ је Панчеву доделила средства за изградњу потамишког колектора и за реконструкцију терена у ОШ „Ђура Јакшић“. Председник Александар Вучић посетио
је Јужнобанатски округ, разговарао са грађанима и најавио нове
инвестиције. У току је уређење
Преспанске и Шарпланинске улице, а почиње санацијa улица у МЗ
Горњи град. Отворен је савремени
кабинет за мехатронику у Машин-

ској школи, опремљен средствима
„НИС“-а. Поправљен је коловоз
на укрштању пруге за Зрењанин и
друмског пута.

77. Параћин

Превентивни прегледи
за старе

Почела је изградња пута који
повезује општине Рача и Лапово.
У току је и поступак издавања
дозволе за грађевинске радове
за изградњу пута Сипић - Бадњевац. Спроведен је поступак јавне
набавке за израду пројектнотехничке документације за доградњу ОШ „Карађорђе“, а у току
је и поступак за изградњу бунара.

81. Рашка

Признање у области
равноправности
У оквиру кампање „Будућност
Србије“, председник Александар
Вучић обишао је Рашку и отво-

примени принципа добре управе у
области равноправности.

83. Шабац

Посета председника
Вучића
Председник Србије Александар Вучић посету Мачванском
округу завршио је у Шапцу, где је
окупљеним грађанима најавио почетак изградње брзих саобраћајница Рума-Шабац и Шабац-Лозница, као и наставак обнове школа, болница, вртића...

84. Мали Иђош

Реновирање школе
у Ловћенцу

86. Лозница

Обнова болнице
У оквиру кампање „Будућност
Србије“, председник Александар
Вучић обишао је радове у Општој
болници и о будућим пројектима
обавестио више хиљада грађана
који су га дочекали. Одржани су
састанци МО Ново Насеље и Црногора, Савет за безбедност организовао је штандове у Лозници
и Лешници, а Савет за здравство

тио се грађанима и обишао реконструисане просторије ОШ „Мика
Митровић“. Асфалтиране су улице Јанка Веселиновића и Андрије
Војиновића.

90. Бела Паланка
Важни пројекти

У Алексинцу је, у присуству
председника Србије Александра
Вучића, одржан скуп челника 91
локалне самоуправе укључене у

87. Инђија

Акције уређења

Издвојена су средства за реновирање ОШ „Вук Караџић“ у Ловћенцу. На иницијативу председника
Општине, обезбеђена су средства
за куповину још четири куће за
избегле и расељене. Председник
Општине Марко Лазић организовао
је пријем за првакињу у стоном тенису и за најбољег студента Новосадског универзитета, Миљану Би-

Дружење чланова СНС
Организован је обилазак
чланства и подела брошура.
Чланови МО Чортановци, Љуково и Јарковци обишли су најстарије суграђане. Активисти МО
Крчедин пошумили су појас око
стадиона, а чланови МО Бешка
поправили су ограду на терену
за мале спортове. У Марадику
је уређен центар села, у Љукову
фудбалски терен, а у Јарковцима школско двориште. У Новим

78. Шид

Апсолутна победа на
изборима за савете МЗ
Посета министра Ђорђевића

Министар Зоран Ђорђевић обишао је Удружење инвалида рада,
Унију жена и ОО СНС. ОО и МО Маргита помогли су организацију
традиционалне Хајке на лисицу. Чланови ОО и Савета пензионера
организовали су вечеру за чланове и симпатизере СНС. Обележен је
Дан матерњег језика. Општинска управа поставила је три ПОС терминала и омогућила електронско плаћање.
рио фабрику „LUSS PROTECT“,
прву после 40 година. Министарство државне управе доделило је
Општини признање за резултате у

79. Јагодина

Сарадња са Египтом
У Јагодини је у узвратној посети боравила делегација из Египта,
на челу са гувернером регије Црвено море, Ахмедом Абдалахом.
Никола Радосављевић, шеф Одборничке групе СНС, предочио
је гостима могућности за унапређење привредне и културне сарадње. Отворена је изложба докумената поводом 110 година од
успостављања дипломатских односа Србије и Египта.

говић. Председник Лазић редовно
разговара са грађанима. Одржане
су Дечије спортске игре.

85. Александровац

Обраћање председника
Вучића
Наши активисти сваке недеље
деле „СНС Информатор“, флајере, брошуру „150+“, и разговарају
са грађанима. Председник Србије
Александар Вучић обишао је и наш
град, у оквиру обиласка Расинског
округа, и разговарао са грађанима,
који су се окупили у великом броју.

92. Сомбор

Подршка женском
предузетништву
Град ће обезбедити
30.000 садница лаванде као подстицај
развоју женског предузетништва. Покрајински
секретар Зоран Гојковић
предао је нови ЦТ апарат Општој болници.
Градоначелница Душанка Голубовић разговарала је са грађанима
у МЗ Светозар Милетић.
Градоначелница је представила Сомбор на конАктивисти СНС у разговору
ференцији „Војводина у
са грађанима
2019“. Свечаном академијом обележен је 270-ти рођендан Града. У Влади АПВ потписани су
уговори о суфинансирању градње пута Стапар-Сивац и водовода у Дорослову. Активисти СНС из свих одбора разговарали су са грађанима.
фабрике, реконструкцију школских објеката и вртића, енергетску санацију зграде Центра за
социјални рад и пројекат стручног
усавршавања младих. Општина се
представила и на Сајму туризма у
Београду.

82. Пландиште

Савет за здравство подржао је
акцију прегледа старих и болесних
у МО Лебина и Плана. Одржана је
пољопривредна трибина на тему
ране сетве, чланице Уније жена
наставиле су са укључењем нових
чланица, а чланови Уније младих
разговарали су са грађанима и
делили „СНС Информатор“. Организовано је предавање поводом
Дана социјалне правде.

Министар Бранислав Недимовић разговарао је са пољопривредницима у Шиду, Ердевику и
Кукујевцима. Словачки инвеститор отвара погон и у првој фази
запослиће 40 радника. Министар
Вања Удовичић обишао је спортску халу у Шиду и ФК „Сремац“
у Беркасову. Подржали смо организацију базара здравља. Чланице Уније жена угостиле су члана Председништва СНС Зорана
Ђорђевића. Покрајински секретар
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предавање поводом Дана борбе против дуванског дима. Наши
активисти делили су брошуру
„150+“. У организацији Града и
Фудбалског савеза Лознице, одиграна је пријатељска утакмица
између футсал репрезентација
Србије и Ирана.

88. Бујановац

Дочек за председника
Вучића
Чланови ОО делили су брошуру „150+“ на градском тргу.
Одржавају се редовни састанци
ОО, а одржана су и два састанка Уније жена. У оквиру кампање
„Будућност Србије“, председник
Александар Вучић дочекан је у
Бујановцу.

89. Богатић

Асфалтирање улица
У оквиру кампање „Будућност
Србије“, председник Александар
Вучић посетио je Богатић, обра-

Карловцима уређен је простор
око МЗ, Дома културе и стадиона, у Новом Сланкамену око
амбуланте. Активисти МО Стари
Сланкамен уклонили су отпад
око зграде МЗ. Чланови Првог
МО уредили су спортске терене, чланови Другог МО дечије
игралиште, чланови Трећег МО
простор код спортског терена,
а активисти Четвртог МО пошумили су парк.
пројекат „Норвешка за вас“, на
којем је председник Општине
Бела Паланка Горан Миљковић
представио пројекте - отварање

93. Ковачица

Опремање
индустријске зоне
У оквиру кампање „Будућност
Србије“, председник Александар
Вучић посетио је Јужнобанатски
округ. Започета је реконструкција
Дома културе у Ковачици. Организована је обука у инклузивном
џудоу и Светосавски шаховски
турнир. Општина је од АПВ добила средства за опремање индустријске зоне у Црепаји и завршетак пута Опово-Дебељача.
Обележен је Дан матерњег језика,
а министар Зоран Ђорђевић посетио је Дневни боравак за особе са

91. Лесковац

Помоћ угроженим
суграђанима
Започета је реконструкција зграде Центра за социјални рад. Градоначелник
Горан Цветановић приредио је пријем за чланове
пливачких клубова, дечијег
писца Стефана Митића, а
организовао је и састанак
са директорима свих школа
и са амбасадором Белгије Горан Цветановић обилази радове
Кунрадом Адамом. Град је
обезбедио бесплатне садржаје за ученике током распуста. Чланови
Савета МЗ Горњи Буниброд однели су социјално угроженој суграђанки пакете са намирницама и дрва. Ова МЗ организовала је и бесплатно правно саветовање. Чланови Савета за друштвене делатности
самохраном оцу у Орашцу уручили су новчану помоћ коју су прикупили, уз посебну донацију Горана Цветановића.

инвалидитетом. Општина се представила на Сајму туризма.

94. Лапово

Набавка
механизације
Општина је издвојила средства за куповину механизације за
уређење зелених површина.

95. Мало Црниће

Библиотека добила
грејање
Библиотека „Србољуб Митић“
добила је грејне инсталације и
прикључена је на котларницу
Општине.

96. Кнић

Савремено задругарство
Општина је организовала прву
научну конференцију на тему савременог задругарства, у сарадњи
са Правним, Економским и Агрономским факултетом Универзитета у Крагујевцу.

97. Пећинци

Гардероба за
најсиромашније
Чланови МО Огар испоручили су пећиначком Црвеном крсту
двадесет кутија гардеробе намењене грађанима слабијег материјалног стања.

98. Владимирци

Председник Вучић
посетио Дом ученика
Председник Александар Вучић
посетио је реконструисани Дом
ученика Посавотамнавске средње
школе. Наши активисти разговарали су са грађанима и делили
„СНС Информатор“.
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ГРАД БЕОГРАД

СНС ПАНОРАМА
99. Стара Пазова
Разговори
са чланством

Одржани су састанци у месним
одборима у Старој Пазови, Новој
Пазови, Крњешевцима, Војки и
Голубинцима које је водио, заједно са председником ОО Ђорђем
Радиновићем, координатор Срђан
Кружевић.

104. Трстеник

Председник Вучић
са грађанима

100. Врање

Председник Вучић
са грађанима
У оквиру кампање „Будућност
Србије“, председник Александар
Вучић обратио се грађанима у
центру града, положио каментемељац за станове за припаднике снага безбедности и посетио фабрику „Јумко“. Савети са
просвету и културу организовали
су књижевно вече, а председник
Савета за социјална питања Ненад Милојевић пријем грађана из
угрожених породица.

101. Сремска
Митровица

Поклон Одборничке
групе „Александар
Вучић-Србија побеђује“
Обележен је Дан библиотеке
„Глигорије Возаревић“. Заживела
је бесплатна обука деце непливача из сеоских средина. Одржано је
саветовање „Добар дан, домаћине“. Митровачкој гимназији уручена је Вукова награда Културно-

102. Бабушница

Реконструкција
водовода
Општина и Канцеларија за
управљање јавним улагањима
потписале су уговор за реализацију прве и друге фазе санације магистралног водовода
Љуберађа-Велико Боњинце.

просветне заједнице. Одборници
групе „Александар Вучић-Србија
побеђује“ обишли су СОШО „Радивоје Поповић“ и поклонили
опрему за рад. Адаптиран је отворени спортски терен у ОШ „Јован
Јовановић Змај“. Почело је асфалтирање бициклистичке стазе Мачванска Митровица - Засавица 1.

103. Сокобања

Половина буџета за
капиталне инвестиције
Општина реализује бесплатан
превоз на локалним линијама за
све путнике. Дом здравља добио је
сертификат о акредитацији. Сокобања ће ове године за капиталне
инвестиције издвојити скоро пола

део гардеробе и намештаја социјално угроженим комшијама.

Сарадња
са Будимпештом
Председник Вучић са радницима „Петолетке“

У оквиру кампање „Будућност Србије“, председник Александар
Вучић посетио је Велику Дренову, ППТ „Петолетка“ и ОШ „Свети
Сава“, где је разговарао са грађанима.
буџета. Према речима председника Исидора Крстића, у плану је
завршетак реконструкције летње
позорнице, обнова парка Бањица,
доградња водоводне мреже...

приближити службе грађанима.
Представници Топличког округа и
Града обилазе села и разговарају
са грађанима.

105. Бачка Паланка

Канализација Павлиш

Пријем грађана

У току је изградња 16 станова
за избегличке породице. Председник Општине Бранислав Шушница
одржао је пријем грађана у Бачкој
Паланци и Челареву. Омладина
ОО учествовала је на Фестивалу
кобасице, кулена и сланине, и на
манифестацији „Ревена“. Чланови
Савета за информисање делили су
„СНС Информатор“, а чланови ОО
подржали су акцију добровољног
давања крви.

106. Смедерево

Прихватилиште за
жртве трговине људима
Отворено је прво Прихватилиште за заштиту жртава трговине
људима, а отварању су присуствовали министар Зоран Ђорђевић,
амбасадор САД Кајл Скот, директорка Прихватилишта Александра
Љубојевић, директор Центра за
социјални рад Милош Ђорђевић и
други званичници.

108. Вршац

Председник Александар Вучић,
у оквиру кампање „Будућност
Србије“, обишао је капиталне
инвестиције у Вршцу. Активисти 5. МО, поводом Светског
дана здравља, суграђанима су
делили поморанџе, а активисти МО Гудурица учествовали
су у организацији Дана младих
вина. У Градској кући одржана
је презентација о сертификацији пољопривредне производње. У Влади АПВ потписан
је уговор о суфинансирању
градње канализације Павлиш. У
току је оснивање Јавне установе „Резервати природе Вршца“.
Активисти 4. МО уступили су

Покрајинска влада одобрила је
Општини средства за изградњу
фискултурне сале у Бочару и саобраћајница у Новом Бечеју и
Новом Милошеву. Министар Вања
Удовичић обишао је СРЦ „Јединство“. Представници Привредне
коморе Будимпеште разговарали
су са челницима Општине о успостављању привредне сарадње.
У току је санација насипа Љутово.
Министар Бранислав Недимовић
и покрајински секретар Вук Радојевић обишли су газдинства у
Чоки и Новом Бечеју. Представници МЗ Нови Бечеј уручили су играчке за четири вртића. Пуштена
је у рад еко-чесма у Куману.

Потпредседница Главног одбора
СНС Марија Обрадовић, заједно
са одборницама СНС у СГ Београда, посетила је Сигурну кућу, и
разговарала са корисницама.

о

Заменик шефа Одборничке групе СНС у СГ Радослав Марјановић
разговарао је са грађанима Старог
града, а члан Председништва СНС
Горан Весић и шеф Одборничке
групе СНС у СГ Александар Мирковић разговарали су са грађанима Земуна и Новог Београда.

СНС Александар Мирковић, члан
Председништва СНС Александар
Јовичић и чланица Главног одбора
СНС Елена Билић. Такође, Мирковић је разговарао и са грађанима
Звездаре.

о

Чланови ГО СНС Београд Андреа
Радуловић и Милош Дангубић посетили су седмочлану породицу
Видојевић.

о

Са грађанима Палилуле разговарали су шеф Одборничке групе

о

о ГО СНС Београд организовао
је скуп у Дому омладине на коме
су са младима, о старт аповима,
иновацијама и покретању приватног бизниса, разговарали
Драгомир Петронијевић, др Михајло Јовановић, и млади иноватори Никола Крстић и Никола
Опачић.

Реновирање две школе
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Шеф Одборничке групе Александар Мирковић, заједно са одборницима СГ, перформансом је показао како је данашња опозиција
својевремено водила Србију.

о
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112. Прибој

Перформанс како је садашња опозиција некад водила државу

рковић
сић и Ми

муна

нима Зе

са грађа

Ве

Интензивирани су радови
на реконструкцији Машинскоелектротехничке школе и ОШ
„Десанка Максимовић“. У сарадњи са Канцеларијом за ИТ
и електронску управу, Општина
је пустила у рад ПОС терминал
у Услужном центру. Поводом
Дана Општине, награђени су
најбољи студенти.

109. Пирот

Дан матерњег језика

Александар Мирковић, Александар Јовичић и Елена Билић

114. ВОЖДОВАЦ

Уређења парка Шумице

107. Прокупље
Обилазак села

План детаљне регулације будуће индустријске зоне изложен
је у Дирекцији за урбанизам, изградњу и стамбене послове. На
састанку Топличког управног
округа, којем су присуствовали
представници Министарства за
државну управу и локалну самоуправу, говорило се о томе како

Разговори са грађанима

Реконструкција улица

111. Нови Бечеј

БРИГА О ГРАЂАНИМА

113. БЕОГРАД

110. Бечај

Почела је реконструкција Улице Милоша Црњанског, а у плану
је и обнова Улице Золтана Чуке.
Започиње реконструкција Зелене
улице, обнова тротоара, бициклистичке стазе, колских прилаза,
паркинг места и саобраћајне сигнализације. Канцеларија за младе
финансира адаптацију просторије
у Бачком Петровом Селу, која ће
бити адаптирана у Омладински
клуб.
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Савет за културу обележио је Дан матерњег језика, у жељи да
подигне свест о значају матерњег језика и опстанку нашег народа.

У Медаковићу 3 гради се степениште, у Рипњу је асфалтиран пут за Колонију, Децембарска улица у насељу Кумодраж 1, Улица Ане Добеш у Јајинцима, Жрнкова улица у Раковица Селу и паркинг у насељу Браће Јерковић. На
више локација постављена су „паметна“ аутобуска стајалишта, а у Јајинцима
семофор. Одржано је дружење омладине у Рипњу, спортски дан на Митровом
брду, турнир у малом фудбалу у Зуцама. Активисти ОО посетили су Драгана Брковића и уручили дрва за огрев, као и социјално угрожену породицу
којој су уручили поклоне, а све донације обезбеђене су из личних средстава
чланова. Организовани су бесплатни правни савети за грађане МЗ Митрово
брдо. Одржани су састанци МО, којима су присуствовали функционери ОО.
Активисти су очистили парк у Шумицама и поставили хранилице за птице.

Радомир Петронијевић са младима у Дому омладине
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
120. МЛАДЕНОВАЦ

115. ПАЛИЛУЛА

Излет за најстарије суграђане
У организацији Уније
жена, у Борчи је одржано
вече поезије, а гости су
били Боривоје Живаљевић, Александар Нишевић, Милорад Костић,
Милка Глушац, Смиљана
Божић... Чланице Унија
жена два пута недељно
организују
бесплатну
рекреацију за даме. ОО
СНС обрадовао је најстарије суграђане излетом
Хуманитарна акција
на Сланинијаду у Качареву. Млади активисти ОО организују спортска окупљања, а сви активисти у хуманитарним акцијама помажу суграђанима.

116. ВРАЧАР

Сарадња Врачара
и Штрпца
Председник ГО Врачар проф.
др Милан А. Недељковић потписао је са председником Општине Штрпце, Братиславом Николићем, меморандум о сарадњи
општина у области културе, умет-

117. ГРОЦКА

„Очистимо
Гроцку”
Чланови свих МО сваког
викенда организују штандове
и разговарају са суграђанима.
Започета је реконструкција
Улице Мике Петровића Аласа у Винчи. У току је санација
ударних рупа на територији
целе Општине, а настављена
је реконструкција Улице Бориса Кидрича у Бегаљици. У
Дому културе Умчари одржана
је годишња скупштина Удружења пензионера. Потписан
је протокол о сарадњи између
општина Гроцка и Витина. Еко
Гроцка очистила је деонице
пута преко Заклопаче до Врчина, као и од хладњаче Болеч
до Калуђерице... Замењене
су топловодне инсталације у
центру Гроцке.
ности, здравствене и социјалне
заштите, образовања, привредног развоја, инфраструктуре...
ГО Врачар наставила је организовање целодневних излета за
најстарије суграђане и још једна
група од 120 пензионера отишла
је у Тршић, манастир Троношу
и Лозницу. Обележена је слава Општине. Председнику Недељковићу уручена је награда за
најбољу праксу у области равноправности и одсуства дискриминације.

118. ЗВЕЗДАРА

Дечије прихватилиште
Представнице Високе школе
економије из Москве посетиле
су ГО Звездара, с циљем стипендирања ученика који желе да
студирају на овом универзитету.
Звездару је посетила и делегација
програма за унапређење положаја
Рома „ROMACTED“. Обука „Пут до
успешног предузетника“ одржана
је за 60 нових полазника. Еколошки
центар и ГО Звездара учествовали
су на састанку министра Горана
Тривана са цивилним сектором.
Организована је бесплатна ватерполо школа. Представници Спортског савеза слепих и слабовидих
и Општине одржали су шаховски
турнир. У Миријеву су постављене надстрешнице на аутобуским
стајалиштима, поправља се асфалт
у улицама Косте Нађа и Живка
Давидовића и реконструише игралиште у Улици Фрање Клуза. Отворено је прво Дечије прихватилиште
на Звездари, а отварању су присуствовали Горан Весић, Синиша
Мали, Ненад Ђорђевић и Александар Марковић.

Посета Горана Весића

126. ЧУКАРИЦА

Асфалтирање улица

Весић обилази радове

Сајам омладинског
предузетништва
У просторијама КЗМ Земун одржан је Сајам омладинског предузетништва, у оквиру пројекта „Корак ка бизнису“, као и обука „Пут
до успешног предузетника“ за 70
незапослених. У Алтини је асфалтиран Добановачки пут, Угриновачки пут, затим улице Оскара
Давича, Павла Вујисића, Зире
Адамовић и плато испред обданишта „Лазар“. У оквиру пројекта
„Моја земунска картица“, реализован је курс енглеског језика 42
полазника. На иницијативу ГО Земун, екипе ЈКП „Градска чистоћа“
очистиле су дивље депоније. Активисти ОО покренули су акцију
„За чистији Земун“, а сваког викенда разговарају са грађанима.

122. ЛАЗАРЕВАЦ

Разговор са грађанима
Председник и потпредседник ОО СНС Бојан Стевић и
Бојан Синђелић организовали су

119. БАРАЈЕВО

Нови објекти социјалне заштите
У току су радови
у Улици цара Лазара, а осим новог асфалта биће урађени
ивичњаци, ревитализована постојећа паркинг места и паркинг
места за особе са инвалидитетом. Завршава се асфалтирање
Улице Доле Михаиловића у Лисовићу, као
и санација пропуста
на Сувој реци у Лисовићу и моста на Марици у Вранићу. Становници Барајева добијају
две нове установе социјалне заштите, а у плану је изградња новог
објекта Центра за социјални рад и Дневног боравка за децу ометену у развоју. Активисти ОО разговарали су са суграђанима.

пријем грађана. Чланови Савета за пољопривреду одржали су
предавање из области овчарства и
започели обилазак пољопривредника у МЗ Барзиловица, Степојевац и Велики Црљени. Одржан је
штанд у Степојевцу, где су грађани имали прилику да разговарају
са општинским руководством, као
и подела „СНС Информатора“ код
Рударске чесме.

123. СТАРИ ГРАД
Пешачки трг

У склопу обнова улица на Старом граду и проширења пешачке
зоне, реконструисан је део Улице Страхињића бана. Обновљена
улица претворена је у пешачки
трг који спаја Француску улицу са
Скадарлијом. Фонтана на углу са
Француском улицом допринела је
лепоти овог дела града. Кроз свакодневну комуникацију са Старограђанима, заједнички долазимо
до пројеката и решења који нашу
Општину чине бољим и лепшим
местом за живот.

124. НОВИ БЕОГРАД
Трибина „Заједно
против насиља“

Одржана је трибина „Заједно
против насиља“, на којој је указано на све чешћу појаву насилничког понашања и вербалних напада
на жене. Такође, организована је
трибина посвећена борби против
насиља над женама коју су водиле
Весна Станојевић и Наташа Станисављевић. У организацији Уније
жена ОО, одржана је радионица
веза за чланице из Блока 22, а у
организацији ОО организован је
излет на Опленац и у Аранђеловац
за најстарије суграђане.

125. СОПОТ

Зборови грађана
Одржани су зборови грађана
у МЗ Слатина, Сибница, Стој-

Сарадња са Лепосавићем
Председница Општине Ирена Вујовић и
председник Општине
Лепосавић Зоран Тодић
потписали су Споразум
о сарадњи. Општина, у
сарадњи са Историјским
музејом Србије, омогућила је бесплатне посете изложби „Крај Великог рата 1917- 1918“.
Најстарији
суграђани
путују на бесплатне
дводневне излете у
Ирена Вујовић и Зоран Тодић
Врњачку Бању. Члан
ка понуда Општине представљена је на Сајму
Већа Урош Трипковић и
туризма, а одржана је манифестација „Свети
директор компаније „Mineco Plus“ Сава МанТрифун на Савском венцу“. Општина је подрдић донирали су интерактивну таблу за ОШ
жала организацију бесплатне школе кошарке
„Петар Петровић Његош“. ГО Савски венац
за основце.
одржала је трибину „Нисте сами“. Туристич-

Заменик градоначелника Горан Весић обишао је радове на завршетку последњих 200 метара Улице Браће Баџак. У току је санација
оштећених делова Светосавске и Видовданске улице у Шепшину
и улице Гај у Америћу. Општина је финансирала реновирање дела
школе у Дубони. Омладина ОО разговарала је са грађанима и делила
страначки материјал.

121. ЗЕМУН

128. САВСКИ ВЕНАЦ

Дружење са пензионерима

Активисти МО Чукаричка падина донирали су Удружењу пензионера шаховске
табле. Чланови МО Виногради 2 организовали су шаховски турнир за пензионере, активисти МО Сремчица 2 очистили
су парк у Београдској улици и уклонили
плакате са стубова и очистили зелене површине. Сваког викенда, у МО Сремчица
одржава се радионица декупажа, а часови плеса на Белим водама. Руководство
ОО разговарало је са грађанима Церака,
а активисти се викендом друже са суграђанима на пултовима. На трим-стази
на Кошутњаку постављено је ново лед
осветљење. Завршено је уређење Улице
Радоја Марковића у Сремчици и асфалтиран је Железнички пут и прилаз гробљу. У
току је асфалтирање и проширење Улице
Бранка Радичевића у Железнику. Почело
је уређење прилаза гробљу у Рушњу.
ник, Дучина, Губеревац, Бабе,
Мала Иванча, Мали Пожаревац,
Неменикуће, Сопот, Поповић и
Ђуринци, на тему комуналне изградње, представљања резултата и планова за наредни период,
а присуствовао им је председник
ГО Сопот Живорад Милосављевић. Активисти ОО разговарали
су са грађанима и делили пропагандни материјал у МЗ Сопот и

Нове
пешачке
стазе

130. ОБРЕНОВАЦ

Боравак ученика на планинама

129. СУРЧИН

Манифестација
„Мало вина, а
много љубави“

Одржане су трибине и радионице
Савета за здравство,
а свакодневно разговарамо са грађанима.
Саниране су ударне
рупе на коловозу.
Приводи се крају изградња фискултурне
сале у Бечмену, завршен је тендер за
другу фазу радова на
Дому културе у Добановцима, а очекује се
реконструкција балон
сале у Бољевцима, вртића у Косовској 2 и школе у Прогару. Општина,
у сарадњи са Секретаријатом за
спорт и омладину, организовала
бесплатне кампове за основце. На
Сајму туризма представљени су туристички потенцијали Општине, а
одржана је и манифестација „Мало
вина, а много љубави“. Француска
компанија „Ванси“ започела је ра-

У току је
изградња пешачких стаза
у
улицама
Едварда Грига,
Милене
Павловић
Барили и Бубањски жртава, као и реконструкција степеништа и стазе у
Стевана Опачића. Завршен је 12. циклус обуке
„Пут до успешног предузетника“. У сарадњи са
Центром за културу, организована је бесплатна припрема за малу матуру и пријемне испите.
Покренуте су креативне радионице за децу и

127. РАКОВИЦА

Раља. Обележено је
215 година од Првог
српског устанка у
Рогачи.

Почетак градње постројења у ТЕНТ-у

У оквиру програма „Еко кампови“, више стотина ученика
кренуло је пут Рудника, Гоча, Букуље, Таре и Дивчибара. Управа
СКЦ Обреновац омогућила је
бесплатан улаз ђацима на базен
током зимског распуста. Шеста седница Већа ГО Обреновац
одржана је у МЗ Рвати, а сусрет
је искоришћен и за разговор са
мештанима. Реконструисан је
дове на инфраструктури аеродрома, раде се паркинг и прилазни
путеви. Председник Стеван Шуша

психолошке радионице за родитеље. Организоване су бесплатне школе пливања и спорта, као
и певања и свирања. Активисти
ОО посетили су ромско насеље у
Реснику и уручили храну и средства за хигијену. Напредњаци су
уредили парк и спортски терен
на Канаревом брду, као и зелене
површине у Улици Стевана Опачића. Активисти Уније младих
делили су страначки материјал,
а обишли су их функционери СНС Андреа Радуловић и Светислав Гонцић. Активисти ОО
уручили су слаткише Центру за смештај деце са

пут у Великом Пољу, а у току
су радови на реконструкцији у
Белом Пољу. У МЗ Звечка настављено је чишћење канала К2 и
санирају се ударне рупе по улицама. У Термоелектрани „Никола Тесла А“ почела је изградња
постројења за одсумпоравање
димних гасова, које ће смањити
испуштање сумпор-диоксида за
девет пута.
договорио је сарадњу са компанијом „Терна“, што ће донети нова
радна места.

Уређење дечијег парка

сметњама у развоју, а гардеробу Црвеном крсту.
У склопу акције „Чеп за хендикеп“, активисти
МО Ресник донирали су 120 килограма чепова.

ГОЛУБАЦ

Свечано отварање
обновљене тврђавЕ
Голубачки град

ЕСЕЦА

ЈЕ М
ФОТОГРАФИ

БЕЛЕГИШ

Јоханес Хан, Јадранка Јоксимовић, Ана Брнабић,
Александар Вучић и Расим Љајић

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Посета реконструисаном Народном музеју

Oбилазак вртића „Бубамара“

АЗАЊА

На штандовима пољопривредних произвођача

ЗРЕЊАНИН

На полагању камена - темељца за фабрику „Шандонг Линглонг“

