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БАЛКАН БАЛКАНСКИМ
НАРОДИМА
Један од начина да се
одржи мир у региону
јесте успостављање
економске зоне
Изградња ауто-путева
прилика је да комшије
буду ближе, како би
се боље упознале
и разумеле
Завршили смо ауто-пут
ка Северној Македонији
и Бугарској, а
планирамо реновирање
пруге ка Црној Гори
и ауто-путеве
до Сарајева и Бања Луке
Земљама региона
потребне су
деценије мира,
посвећеног рада и
успеха како би дошле
до нивоа развијених
европских земаља
Tрајно решење за
Косово je да ниједна
страна не добије све,
али да добије довољно
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Минимална зарада у Србији од
идуће године биће повећана 11,1
одсто, односно са 155,3 динара
на 172,5 динара по сату, најавио
је министар финансија Синиша

Мали. Садашња минимална зарада од 27.022 динара, после повећања, износиће 30.022 динара. Минималну зараду у Србији
прима око 350.000 радника.

Веће плате у јавном сектору
15 % медицинске сестре
10 % лекари, наука, култура
9 % просвета, правосуђе, социјална заштита,
безбедносне службе
Влада Србије усвојила је одлуку по којој ће од 1. новембра
бити повећане плате запосленима у јавном сектору, у распону од осам до 15 одсто. Највеће
повишице очекују запослене у
здравству - медицинским сестрама плате ће бити веће 15 одсто, а лекарима 10 одсто.
Повећање плата од 10 одсто
следује у секторима науке и културе, док ће повећање од девет
одсто имати запослени у просвети, судије и тужиоци, као и запослени у судовима и тужилаштвима, у установама социјалне

заштите и припадници служби
безбедности и безбедносних снага. Запослени у државној управи
добиће повећање плата од осам
одсто.
„На крају августа имали смо
суфицит од 46,4 милијарде динара, што је за 60 милијарди
боље од очекиваног. Све ово
што се данас ради не би било
могуће без тешких мера фискалне консолидације које су покренуте 2014. године, када је премијер био Александар Вучић“,
рекла је премијерка Србије Ана
Брнабић.
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Пензионерима 5.000 динара
Од 1. децембра пензионерима ће бити исплаћена једнократна исплата
од 5.000 динара, а од 1. јануара следеће године очекује их и повећање
пензија од бар пет одсто.
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Србија привукла
рекордан број гринфилд
инвестиција
Британски лист „Фајненшел тајмс“ у најновијем броју
објавио је текст о привредним
потенцијалима које нуди Србија, наводећи да је у Србију
прошле године ушла рекорд-

на количина директних страних гринфилд инвестиција.
Лист наводи да ту ситуацију
без преседана, са 107 пројекта
вредних 5,8 милијарди долара, покреће производња.

БЕОГРАД

Земан поставља питање о
повлачењу независности Косова
П

редседник
Чешке
Републике Милош Земан боравиo je у
дводневној посети
Србији, где је заједно са председником
Србије Александром Вучићем, положио венце на Споменик браниоцима
Београда. Двојица
председника имала су, затим, тет-атет састанак, након
чега је уследио
пленарни састанак
делегација Србије
и Чешке и потписивање билатералних
споразума, као и Српскочешки пословни форум.
Током боравка у Београду, председник Земан
најавио је да ће, на састанку уставних власти у
Прагу, поставити питање
да ли је могуће да Чешка
повуче признање незави-

Милош Земан и Александар Вучић

сности Косова.
„Изразио бих лично
мишљење да држава коју
предводе ратни злочинци не би требало да буде
део заједнице демократских земаља“, подвукао је
председник Земан. Председник Вучић истакао је

да је Србија захвална Земану на његовим ставовима о КиМ и рекао да га је
упознао са проблемима са
којима се суочавамо.
„Нисам очекивао да ће да
покреће иницијативе. Веома сам захвалан што се чује
његов глас“, рекао је пред-

седник Вучић, и истакао да су Србија и
Чешка утростручиле спољнотрговинску размену, која ће
ове године износити 1,15 милијарди
евра.
„Имао сам част
да разговарам са
искреним пријатељем наше земље
и нашег народа,
једним од људи
који имају импресивну биографију
коју би пожелео
свако ко се бави
јавним
послом.
Разговарали смо о
билатералним односима и
конкретним проблемима.
Са њима радимо на много пројеката, а верујем да
ће их у будућности бити
више. Чешка је постала
четврти највећи инвеститор у Србији“, нагласио је
председник Вучић.

БУДИМПЕШТА

Односи Србије и Мађарске најбољи у историји две земље

П

редседник
Србије
Александар
Вучић
боравио је у дводневној
посети Будимпешти где је
разговарао са мађарским
премијером Виктором Орбаном о додатном поспешивању пријатељских односа Србије и Мађарске,
који су, како су констатовали, већ достигли ниво
најбољих у историји две
земље.
Вучић и Орбан разговарали су и о економској
сарадњи, европском путу
Србије и КиМ, а председник Вучић замолио је премијера Орбана, за којег
каже да је човек од речи,

Вучић и Орбан

да Мађарска помогне Србији по питању Косова.
Они су разговарали у че-

тири ока на тераси, где
мађарски премијер ретко
прима своје госте, а ода-

кле се види панорама Будимпеште.
Председник Србије присуствовао је и свечаној
вечери коју је за њега, као
и премијере Чешке и Словачке, Андреја Бабиша и
Петра Пелегринија, приредио премијер Орбан, а
сутрадан је учествовао на
Трећем демографском самиту у Будимпешти, где се
обратио учесницима конференције. Председник
Вучић обишао је и Српско
забавиште, основну школу, гимназију и колегијум
„Никола Тесла“ у Будимпешти, где је разговарао
са ученицима.

запрати на ИНСТАГРАМУ
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ЊУЈОРК

Трајно решење за Косово - да нико не добије све
Балкан балканским народима

П

редседник Србије
Александар Вучић
одржао је говор на
74. заседању Генералне
скупштине
Уједињених
нација у Њујорку и поручио да Србија води независну спољну политику
и независно доноси своје
одлуке.
„Хвалимо се добрим односима са Кином и Русијом,
али и све бољим односима са Америком. Бирамо
најквалитетнија добра и
није нам битно шта мисле
велике силе. Сви знате да
се суочавамо са проблемима везаним за отворено
питање Косова и Метохије.
Нерешено питање КиМ највише утиче на економски
раст Србије. Као што је Кенеди рекао, трајно решење
мора да буде постигнуто
тако да ниједна страна не
добије све, али да добије

довољно“, рекао је председник Вучић у УН.
Навео је да ће говорити о Србији и региону, јер
једно не иде без другог:
„Србија није острво али
је део Балкана. Желимо
да заговарамо сарадњу
на Балкану. Долазим из
земље која је морала да се
суочи са веома тешким реформама, 2018. били смо
на ивици банкрота. Желим то да пренесем својим
сународницима“.
Навео је да је изградња
ауто-путева и повезивање у региону прилика да суседи на Балкану
буду ближи, како би се
боље разумели и упознали, али и да ће за будућност региона бити важан
однос са великим силама
и шта ће оне понудити
државама у региону. Говорећи о Косову и Метохији, рекао је да сматра
да је присуство УНМИК-а
на КиМ неопходно. Али
и то да верује, без обзи-

ра на све, да је суживот
Срба и Албанаца могућ.
Навео је да је Србија увек
била на раскршћу путева,
уз напомену да се доста
ради на инфраструктури
како би се регион боље
повезивао.
„Управо смо завршили ауто-пут ка Северној Македонији, ка Бугарској, а планирамо и
реновирање пруге ка
Црној Гори. Србија почиње и изградњу ауто-пута
Београд-Сарајево, јер желимо још
боље да се повежемо
са суседима. Радимо на
унапређењу железничког саобраћаја“, навео
је председник Вучић,
истакавши да се ради
и на повезивању аутопутем са Бања Луком.
Нагласио је да је, током
боравка у Њујорку, разговарао са премијерима
Северне Македоније и
Албаније, Зораном Заевим и Едијем Рамом, о

регионалној
сарадњи,
те да идеја о заједничком тржишту није ништа
револуционарно, али да
је значајна, јер правимо
нешто за себе.
„Ту ће бити мање места за акумулацију политичких поена на рачун
других. Заједничко тржиште ће бити занимљиво за све. Није ту реч о
новој Југославији, нити
о замени европских интеграција, већ о процесу
интензивирања сарадње
на путу до ЕУ. Један од начина да се одржи мир у региону јесте успостављање
економске зоне на овим
просторима. Регионална
сарадња неће бити замена за ЕУ, али док не уђе у
ту заједницу, Србија очекује да добије исти ниво
поштовања као и други.
До данас смо се борили ко
ће да буде у наклоности,
једне, две или три силе.
Нисам наиван и знам да
ће у будућности то зави-

сити од великих, али све
што можемо да учинимо
самостално, морамо учинити сами и не остављати другима“, поручио је
председник Вучић.
Рекао је и да је Србија
данас на путу ка ЕУ, да
је њена посвећеност том
циљу јача него икада.
„Због мира и економског напретка, Србија
бира независну спољну
политику и независно доношење одлука за свој пут
у будућности и увек се
хвалимо да имамо добре
и пријатељске односе са
Кином, Русијом и све боље
односе са САД. Србија има
одличне економске резултате, а земљама региона потребне су деценије
мира, посвећеног рада и
успеха како би дошле до
нивоа развијених европских земаља“, истакао је
председник Вучић, и свој
говор завршио речима
„Балкан балканским народима, живела Србија!“.

Важни разговори на маргинама заседања

Председник Србије Александар Вучић
са Антонијом Гутересом

На маргинама заседања у Њујорку,
председник Александар Вучић састао
се са генералним секретаром УН Антонијом Гутересом, који је поздравио
одлучност и конструктиван приступ
председника Вучића регионалним пи-

... Ангелом Меркел

тањима, као и храброст и упорност за
проналажење решења за косовско питање.
Председник Вучић састао се са председником Палауа - Томасом Исангом
Ременгесом, Конга - Феликсом Антоа-

... Сергејом Лавровом

ном Чисекедијем Чиломбом, Гватемале
- Џимијем Моралесом, затим са канцеларком Немачке - Ангелом Меркел,
са председником Владе Ирске - Леом
Варадкаром и Владе Грчке - Кирјакосом
Мицотакисом.

... Бергеом Брендеом

Разговарао је и са шефом руске дипломатије Сергејом Лавровом, са званичницима америчког Стејт департмента - Филипом Рикером и Метјуом
Палмером, са политичким директором
Министарства спољних послова Велике

... Кирјакосом Мицотакисом

... Филипом Рикером и Метјуом Палмером

Британије Ричардом Муром и са председником Светског јеврејског конгреса
Роналдом Лодером.
На састанку са председником Светског економског форума, Бергеом Брендеом, разговарао је о жељи Србије да

постане Регионални центар Светског
економског форума за четврту индустријску револуцију, како би омогућила
технолошки и економски напредак, не
само себи, него и целом Западном Балкану.
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НИКИНЦИ

ТИТЕЛ
ВОЈНА ВЕЖБА „БЕГЕЈ 2019”

ВЕЖБА „ПОВРАТАК 2019”

Показана страховита ватрена моћ

П

оказно-тактичка вежба „Повратак 2019“
одржана је на полигону у Никинцима, а присуствовао јој је и председник
Србије Александар Вучић,
који је том приликом рекао
да је приказана страховита
ватрена моћ и најавио даље
јачање одбрамбене снаге Србије.
У вежби су учествовала Специјална антитерористичка
јединица,
Жандармерија
и Хеликоптерска јединица
које су приказале деловање
у ситуацији када наоружaна
диверзантско-терористичка
група извршава запоседање
објекта. У вежби је учествовало 36 припадника САЈ-а,
60 Жандармерије и 18 припадника Хеликоптерске јединице.
„У условима немирног
света у којима не знате шта
ће се сутра збивати, морамо
да јачамо одбрамбене снаге
и заштитимо наш народ од
опасности и евентуалних
претњи. Поносан сам на ове
момке, и сви у Министарству унутрашњих послова
су обавили одличан посао,
показали завидну физичку
спрему и страховиту ватрену моћ“, рекао је председник Вучић, и истакао да су
сви могли да виде на „Милошу“ нови систем Гетлинг

БЕОГРАД

Председник Србије Александар Вучић и потпредседник Централне војне комисије НР Кине
Џанг Јоусја на полигону у Никинцима

- митраљез са ротирајућим
цевима који одликује изузетно велика брзина паљбе
- од 3.000 до 4.000 метака
у минути, затим борбена
возила „Праге“, троцевце
у покрету, „Лазаре“ са различитим калибрима и до 30
милиметара.
Председник је нагласио да
је поносан на то што је вежби присуствовао и кинески

генерал Џанг Јоусја и најавио
куповину новог наоружања
од Кинеза.
„Очекујте у наредних шест
месеци долазак беспилотних
летелица, три батерије, шест
или девет укупно летелица,
које на различите начине
могу да се дижу у ваздух.
То је само почетак. Нећу да
говорим о типу беспилотних
летелица, узели смо оне које

нису на списку за санкције.
Трансфер технологије веома
је важан за нас“, истакао је
председник Вучић.
Вежби су присуствовали
и министри унутрашњих послова и одбране, Небојша
Стефановић и Александар
Вулин, амбасадорка Кине
Чен Бо и начелник Сектора
за ванредне ситуације МУПа Предраг Марић.

СРБИЈА ДОБИЛА НАЈМЛАЂЕ ОФИЦИРЕ

И

спред Дома Народне скупштине одржана је свечаност поводом промоције најмлађих
официра Војске Србије, уз
традиционално бацање
шапки у ваздух, у присуству председника Србије Александра Вучића и
државног врха Србије.
Министар
одбране
Александар Вулин доделио је наградне бодеже
кадетима Медицинског
факултета, а председник
Александар Вучић сабље
најуспешнијим кадетима
Војне академије, након чега
је одржан дефиле и налет

Председник Вучић уручује официрску сабљу

авиона и хеликоптера.
„Ви сте ешалон слободе

и суверенитета наше отаџбине. Да бисмо уживали у

миру и градили богато друштво, ослањамо
се на вашу спремност
да одвратите свакога
ко нема добре намере
према нашој земљи.
Посебно
поштујемо
официре који су истрајношћу зауставили
продор непријатеља
у Србији. Војна академија вам је пружила образовање на највишем
нивоу, захвални смо
професорима и старешинама што су вас извели на прави пут“, поручио је председник Вучић.

Јачамо све родове српске војске

П

редседник Србије
Александар Вучић
и потпредседник
Централне војне комисије
Кине, генерал Џанг Јоусја,
присуствовали су Здруженој тактичкој вежби с
бојевим гађањем „Бегеј
2019“, на привременом
полигону „Тител“, у којој
је учествовало више од
900 припадника јединице Копнене војске, Ратног
ваздухопловства и противваздухопловне одбране
и Специјалне бригаде.
Вежби су присуствовали и министар одбране
Александар Вулин, начелник Генералштаба Војске
Србије Милан Мојсиловић, генерални секретар
председника
Никола
Селаковић, председник
Покрајинске владе Игор
Мировић, градоначелник
Новог Сада Милош Вучевић...
У присуству председника Србије и генерала
Џанга потписан је и споразум о примопредаји опреме коју је Кина донирала Војсци Србије.
„Можемо да се похвалимо донацијом кинеске
владе, од чамаца до моторних санки, грејдера,
тегача, камиона и многих
других машина за нашу
армију. Имали смо разговоре око даљих снажења
наших одбрамбених снага. Честитам свима који
су учествовали у вежби.
Држава ће наставити да
снажи све родове српске
војске, морамо да будемо

довољно снажни да заштитимо земљу. Војска Србије је снажнија него што
је икада била, а биће још
снажнија. Верујем да ћемо
до фебруара уселити прве
војнике у станове које смо
градили за њих, а биће и
повећања плата“, истакао
је председник Вучић.
Током вежбе било је
ангажовано 228 средстава, и то 33 борбена
возила, 31 пловни објекат, 13 ваздухоплова, 62
неборбена возила и 89
инжењерских средстава. Тема вежбе била је
приказана борбена група у нападу са насилним
преласком реке - реализовано је убацивање
извиђачке групе у борбени распоред непријатеља и десант у дубину
непријатеља, полагање
речне минске препреке и спречавање напада
непријатељских ратних
бродова противбродским
дејствима, ваздухоплов
на припремама напада и
ваздухопловна подршка.
Учесници су приказали
и артиљеријску припрему
напада, речни десант, попречно превожење борбене технике преко реке
и увођење у борбу, напад
на командни брод непријатеља, разминирање
пловног пута, бродска,
противбродска и пешадијска дејства на циљеве
на копну и води, формирање понтонског моста
и прелаз борбене групе
преко моста.

Током вежбе било је ангажовано 228 средстава - 33 борбена возила, 31 пловни објекат,
13 ваздухоплова, 62 неборбена возила и 89 инжењерских средстава
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ВАТИКАН

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Света столица
не признаје косовску
независност

Председник Вучић и папа Фрања

П

редседник
Србије
Александар
Вучић
боравио је у посети Ватикану, где је разговарао са
папом Фрањом о различитим темама, међу којима
је било и питање Косова и
Метохије.
„Веома важно за наше
грађане je тo да Ватикан
неће променити свој став
по питању непризнавања
једнострано
проглашене независности Косова.
Ватикан жели разговоре
и мирно решење између
Срба и Албанаца“, истакао је председник Вучић
након састанка.
Он је пренео папи
Фрањи да Србија изузетно цени принципијелну
позицију Свете столице
по питању непризнавања
једнострано проглашене
независности Косова, као
и разумевање за позицију
Србије утемељену на поштовању међународног
права.
Председник Вучић и
папа Фрања разговарали
су о билатералним односима,
евроинтеграцијама Србије, регионалној и
међународној сарадњи.
Наглашено је да је са-
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радња између Србије и
Римокатоличке
цркве
врло добра, уз обострано
уважавање, те да је Србија
дугорочно опредељена да
негује и унапређује односе са Светом столицом.
У разговору је констатовано да ћемо наредне
године обележити 100
година од успостављања
дипломатских односа и
да наше односе одликује
подударност ставова по
значајним међународним
питањима, пре свега о питању заштите хришћана
и хришћанског наслеђа
и унапређењу њихових
људских права.
Председник Вучић указао је и на изузетан значај заштите, поштовања и
унапређења права српског
и осталог неалбанског
становништва на Косову и
Метохији, заштите и обнове српског верског и културног наслеђа на КиМ, а
посебно православних цркава и манастира под заштитом УНЕСКО, а изразио
је и искрену захвалност
Светој столици и папи на
подршци коју пружају европским интеграцијама
Србије.

Наши бојкоташи уредно наплаћују
дневнице и трошкове
АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
Ч
лан
Председништва
СНС и шеф Посланичке
групе СНС у Народној
скупштини, Александар Мартиновић, за „СНС Информатор“ каже да ће Посланичка
група коју предводи, и у последњем редовном заседању
овог скупштинског сазива,
наставити са спровођењем
политике председника Републике Александра Вучића и
Српске напредне странке.
Према његовим речима,
током три године и неколико
месеци овог 10 јубиларног
сазива Народне скупштине, разматрано је и усвојено
око 700 скупштинских аката.

»

опозиције, који је био
склон инцидентима, не
долази на седнице?
Нама,
посланицима
Српске напредне странке,
суштински је свеједно. Атмосфера јесте нормалнија
и нема инцидената којима
је део опозиције био склон.
Међутим, не желимо да било
коме, па ни пуленима Ђиласа, Јеремића и Обрадовића,
будемо изговор за некакав
бојкот.

- Свако подмлађивање и
оснаживање Странке је
добро дошло. Видимо да
Србија, предвођена
Вучићем,
великим корацима
напредује на свим
пољима. Они који су се
уморили треба да уступе
место онима који најбоље
могу да одговоре
предстојећим изазовима
Од тога, усвојено је око 460
предлога закона и 240 осталих аката. Све што у предстојећем јесењем заседању
дође на дневни ред, било од
стране Владе Србије, било од
осталих овлашћених предлагача, биће, како каже, студиозно обрађено и усвојено,
на корист, пре свега грађана
Србије.
Да ли је лакша атмосфера за рад, сада када део

Недавно сте оштро критиковали
коалиционе
партнере због недоласка на седнице. Како
оцењујете њихово залагање у раду Скупштине?
- Кад се ради о привиле-

вање и видећете да су оне
горљиве у заступању неких
страних интереса, а све то
науштрб интереса Републике Србије.

Како видите то што сте
данима били на удару
дела медија јер сте рекли да су НВО слале др-

Са Главног одбора СНС
послата је порука да ће
уследити велике кадровске промене и у самој

»

Шта је разлог континуираног насиља које спроводе на сваком месту?
- Они су тај пут изабрали из
разлога јер су их грађани
Србије прочитали и отказали им поверење. Позивима на бојкот, позивима на хаос и ванредно
стање, желе да зауставе
свеопшти напредак Србије, који свако нормалан види. Због напретка,
због нових путева, нових
фабрика, нових радних
места, због свега тога
новог, њима смета председник Александар Вучић и Српска напредна
странка.

Да ли ови што бојкотују парламент и даље
узимају плате и надокнаде за свој нерад и
путују по свету о трошку грађана Србије?
- Тако је. Њихов бојкот
је селективан. Наши
бојкоташи све време
уредно се уписују за дневнице и остале трошкове и
уредно то наплаћују. Дакле,
као што сте и претпоставили,
кад је у питању скупштинска
благајна, ту нема бојкота.

посланици Српске напредне странке. Надам се да ће у
предстојећем периоду они
показати већу борбеност
него до сад.

- Део опозиције позивима на бојкот, хаос и
ванредно стање жели да зауставе свеопшти
напредак Србије, који свако нормалан види.
Због нових путева, фабрика, радних места,
због свега тога новог, њима сметају
председник Александар Вучић и СНС

гијама, кад се треба усликати у медијима, сви они тапшу по леђима председника
Александра Вучића. На-

жалост, нема их кад треба
Вучића бранити у Народној
скупштини. Борбу у Скупштини, пре свега, преузимају

жавним институцијама
захтеве за приступ информацијама од јавног
значаја, тражећи информације које би могле да
сруше безбедносни систем Србије?
- Неке наше невладине
организације често се понашају као владине организације, али организације
страних влада. Обратите
пажњу на њихово дело-

странци и у власти. Како
то коментаришете?
- Свако подмлађивање
и оснаживање Странке је
добро дошло. Видимо да
Србија, предвођена Александром Вучићем, великим
корацима напредује на свим
пољима. Сви који су се уморили на овом послу треба
да уступе место онима који
најбоље могу да одговоре
предстојећим изазовима.

У Руму стигло шест нових фабрика
Каква је економска ситуација у Руми, одакле
долазите, и колико су
се ствари промениле на
боље у целој Србији?
- Када је Српска напредна странка преузела власт
у Општини Рума крајем
2013. године, затечено је
катастрофално економско
стање, као и стање општинског буџета. Захваљујући
преданом и марљивом раду

новог руководства пошло
нам је за руком да за свега
неколико месеци решимо
питање општинских дуговања, која су износила више
од 500 милиона динара.
Након што смо извршили
стабилизацију општинског
буџета и решили питање нагомиланих дугогодишњих
дугова, окренули смо се
привлачењу инвестиција.
Ту смо наишли на огромно
разумевање и помоћ Владе

Србије, Министарства привреде, а пре свега тадашњег
председника Владе Александра Вучића. Захваљујући
доброј сарадњи и координацији општинских и републичких органа, Општина
Рума је за свега неколико
година постала једна од
економски најразвијенијих
у Србији, у којој је од 2014.
до 2018. године отворено
шест нових фабрика, тако да
је питање незапослености

готово у потпуности решено. Занимљив је податак да
свакога дана у Руму на рад
у новоотворене фабрике
долази преко хиљаду људи
из Београда, Новог Сада и
других околних места. Рума
је добар пример како се одговорним односом према
грађанима и професионалним приступом према инвеститорима могу за кратко време постићи изузетни
економски резултати.

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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ВЕСТИ
ПРАЊАНИ

75 ГОДИНА ОД СПАСАВАЊА
AMEРИЧКИХ ПИЛОТА

Г

БЕОГРАД

одишњица, 75. по реду,
највеће операције спасавања оборених америчких и
савезничких ваздухопловаца
икада, познатија као операција „Халијард“, обележена
је у Прањанима, код Горњег
Милановца, одакле је у Другом светском рату евакуисано
више од 500 пилота.
На почетку обележавања,
председник Србије Александар Вучић, делегације САД,
Италије, Велике Британије,
Француске, Канаде, Пољске,
Општине Горњи Милановац,
породице Карађорђевић и
Фондације „Халијард“ положили су венце на споменик
„Аеродром слободе и ратног
савезништва САД и трупа генерала Драже Михаиловића“,
а потом су интониране химне
Србије и САД.
Присутнима су се обратили
председник Фондације „Халијард“ Џон Капело, пуковник
у пензији Златомир Грујић,
командант Команде специјалних операција за Европу Кирк
Смит, амбасадор Кајл Скот и
председник Србије Александар Вучић.
„Срби су пружили огромну
помоћ савезничким пилотима
у операцији „Халијард“, по-

П

Председник Александар Вучић положио је венац на
споменик „Аеродром слободе и ратног савезништва САД
и трупа генерала Драже Михаиловића“

дизали су устанке током Другог светског рата, а Србија је
платила цену у борби против
фашизма. Зато никада нећемо
прихватити ревизионизам историје, ни промену прошлости
у којем би напаћени српски
народ био проглашаван за агресора на овим просторима“,
поручио је председник Вучић.
Истакао је да је некада било
забрањено учити о тој акцији,
као што је било забрањено
градити ауто-путеве кроз централну и западну Србију, што
данас више није случај. Рекао

је и да је поносан што су Срби
били антифашистички оријентисани, исказано кроз жесток
отпор партизанских јединица,
али и примере, попут операције „Халијард“, када се војска
у отаџбини 1944. жестоко
супротставила фашистичком
непријатељу и помогла савезничким борцима.
„Само четири народа у Другом светском рату, пропорционално броју становника,
платила су цену више од Срба.
Зато никада нећемо прихватити ревизионизам историје,

нећемо дозволити промену
прошлости у којем би тако
тешко страдални и напаћени
српски народ био проглашаван за фашистичког слугу и
агресора“, поручио је председник Вучић.
Изразио је захвалност америчким пријатељима што
су чували од заборава „Халијард“, операцију која треба
да буде запамћена као важна
тачка у пријатељству српског
и америчког народа, и запитао САД зашто су жртвовали
најлојалнијег савезника кроз
историју, Србију?
„И ми ћемо морати да размислимо како смо, после величанственог
савезништва
у Првом и Другом светском
рату, успели од Американаца, великих пријатеља, да направимо непријатеља. Србија
жели пријатељске односе са
САД и обе стране требало би
да размотре грешке које су довеле до тога да смо од великих
пријатеља, постали непријатељи. Отворено говорим о нашим и њиховим грешкама. Тек
када јавно будемо говорили
о томе и сумирали све, моћи
ћемо да успоставимо искрено
пријатељство“, рекао је председник Вучић.

Обнова и доградња зграде Хитне помоћи

редседник Александар Вучић, у пратњи
министра здравља Златибора Лончара, обишао
је зграду Градског завода за хитну медицинску
помоћ у Београду, разговарао са запосленима и захвалио им се на
вредном раду.
Директор Хитне помоћи Горан Чолаковић
упознао га је са детаљима изградње, реконструкције и доградње
објекта, а председник
је истакао да медицинским радницима треба
повећати плате и ургентну медицину подићи на
највиши ниво. Градоначелник Београда Зоран Радојичић рекао је да се рекон-

струкција зграде Хитне помоћи одваја и уз помоћ ИПА
фондова и Града Београда и

да би требало да почне у првом делу 2020. године.
У првој фази биће из-

грађен потпуно нови
блок А, блок Б се делом
дограђује и делом обнавља, док је за блок Ц планирана реконструкција.
Зграда Хитне помоћи, од
када је изграђена шездесетих година, никада
није била реконструисана, а број становника у
престоници вишеструко
је порастао. Захваљујући
пројекту обнове, Београд
ће коначно добити Хитну помоћ по европским
стандардима. Планирано је да буде дограђено
6.000 квадрата простора, што ће укупно, са
постојећих 2.000, бити
8.000 квадрата простора
и 52 паркинг-места за санитетска возила.

ДРВАР

Милион евра од Србије

Срдачна добродошлица за српског председника

П

оводом обележавања
Дана сећања
и помена на Србе
страдале у 20. веку,
председник Србије
Александар Вучић
посетио је Дрвар,
где је присуствовао
свечаној академији,
а уписао се и у Спомен књигу у кући
Гаврила Принципа
у селу Обљај.
Председник Вучић рекао је да Србија и Република
Српска имају добре
односе и апеловао
на грађане да буду
што јединственији,
јер само тако можемо да опстанемо. Рекао
је да је Србија за Дрвар, која
је и већинска српска општина на територији Федерације БиХ, пребацила милион
евра за најважније пројекте,
укључујући водовод, као и за
измиривање дуговања која
општина није могла да покрије.
„Веома сам срећан што сам
овде. Неко ми је рекао да од
Берлинског конгреса свакако,
а можда и од пре, ниједан од
српских кнезова, краљева, па
онда председника, премијера... никад није дошао у Дрвар. Срећан сам што сам овде

и што смо могли да помогнемо“, рекао је председник Вучић, који је у Дрвар дошао са
министрима одбране и финансија, Александром Вулином и
Синишом Малим, а домаћин
му је био српски члан Председништва БиХ Милорад Додик.
„Спремни смо да уложимо у Дрвар и тај новац биће
употребљен на најбољи начин. Пре пет-шест година
није могло да се помогне,
али сада имамо здраву државу и могућност за то. Становници Дрвара треба да остану на својим огњиштима.
Ово није крај подршке Ср-

Посета кући Гаврила Принципа у селу Обљај

бије, она ће бити уз вас много више него раније“, поручио је председник Вучић, и
нагласио да ће бити донета
одлука о давању посебних
субвенција за оне који желе
да улажу у Петровац, Дрвар,
Грахово, Гламоч.
Председник Вучић састао
се и са начелницима западнокрајишких општина - Дрвар, Гламоч, Босански Петровац и Босанско Грахово, посланицима у Парламенту БиХ
и делегатима у Дому народа
Парламента Федерације БиХ.
Обишао је и Предшколску
установу „Мајка храброст“
и обратио се народу на ака-

демији
„Крајино
моја“, посвећеној
страдању и прогону Срба из западнокрајишких
општина.
Његов домаћин
Милорад
Додик
поручио је житељима
Дрвара,
који су се окупили
да дочекају српског председника,
да су дошли да им
кажу да су уз њих и
да ће заједно пролазити кроз многе
изазове.
„Ту смо да градимо нови живот. Вучић је безгранично
помогао
српски
народ у четири општине у
Федерацији, као и 63 општине у РС, те се захваљујући
њему спроводе пројекти и
граде објекти који ће обележити присуство Србије у
тим општинама. Читав народ Вам је захвалан. Верујем
да ни сами не знате колико
поштовања уживате у народу и колико се цени Ваша
подршка. Важно нам је да је
Србија овде, да показује да је
са нама, да заједно решавамо
питања. Уверен сам да ћемо
обновити Дрвар као једно
савремено место за живот“,
рекао је Додик.
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Најнижи ниво
проблематичних кредита

Н

иво
проблематичних
кредита у Србији пао
је на 4,98 процената, што је
најнижи ниво од 2008. године, од када се прате ови подаци, рекла је гувернер НБС
Јоргованка Табаковић. Од
августа 2015. године, када
је НБС усвојила Стратегију
за решавање проблематич-

них кредита, бележи се њихов пад за 17,3 одсто. Поред
стабилне и ниске инфлације,
нивоа страних директних инвестиција, фискалне одрживости и нивоа НПЛ-а, сваком
инвеститору који планира
да улаже у нашој земљи ови
подаци говоре о економској
стабилности.

Састанак председника
парламената Европе и Азије

П

редседница Народне скупштине
Маја Гојковић учествовала је на
четвртом састанку председника парламената земаља евроазијског региона
у Казахстану. Гојковић је нагласила да
парламентарци треба да бране и негују
културу дијалога, атмосферу поверења

и праксу партнерства и додала да парламенти морају стварати мостове сарадње.
Како је рекла, Србија је често била жртва
политике силе и непоштовања међународног права, као у случају једнострано
проглашене независности дела њене територије.

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

ПОЛИЦИЈА
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Оснаживање центара
за социјални рад
социјални рад којим
је предвиђено формирање нових центара. Нови центри за
социјални рад биће
изграђени у складу
са потребама Србије
и биће пример добре
праксе у свеукупном
систему реформи.

Министар Зоран
Ђорђевић рекао је,
на отварању Националне конференције
„Да нико не буде заборављен у процесу
европских интеграција“, да је у току
велики пројекат оснаживања центара за

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Спремна четири поглавља
Министарка
Јадранка Јоксимовић
разговарала је са
новим амбасадором
Холандије у Србији
Хилесом Бесхором
Плухом и истакла
да Србија очекује
да, до краја године
и током председавања Финске Савету
ЕУ, отвори нека од технички
спремних поглавља, којих за

ПРИВРЕДА

сада има четири, али
се паралелно ради и
на припреми нових
поглавља. Јоксимовић је рекла да је
Србији добро познат
холандски строг, али
фер приступ напредовања кандидата у
приступном процесу
и да Србија никада
није тражила уступке, већ поштовање јасних критеријума.

ПОЉОПРИВРЕДА

„Џон Дир” гради
три центра у Војводини
Америчка компанија за производњу
пољопривредних
машина и трактора
„Џон Дир“ планира
да гради логистичко-дистрибутивне
центре у Сремској
Митровици, Новом
Саду и Бачкој Тополи. „То значи да ће
се у Србији продавати, сервисирати машине и вршити
обука, не само кадрова, већ

Србија у Борду Светске
здравствене организације
Министар Златибор Лончар састао се у седишту
Светске здравствене организације у Копенхагену са
новоизабраним директором
ове организације за Европу
др Хансом Клугеом, који је

стројење од изузетне важности за
очување животне средине и да ће
моћи да га користе и друге компаније у Индустријској зони, што
ће утицати на развој свести о важности чувања и заштите животне
средине.

У селу Ковачевац,
код Младеновца, почео је са радом први
мобилни информативни центар МУП-а,
у којем ће грађани
моћи да затраже информације везане за
рад полиције и да
изваде лична документа. Министар Небојша Стефановић каже да
ће оваква возила ускоро бити

упућена и у друга
места Србије, посебно у насеља која су
удаљена од полицијских станица, где
има старијег и слабо
покретног
становништва. Република
Немачка донирала је
возило, а МУП га је
опремио савременом
информатичком опремом.

понудио
Србији да
има представника
у
Борду
д и р е к тора
ове
организације. То је
први
пут
да Србија
и наш здравствени систем
добију овако високо позиционирано место у Светској
здравственој организацији
и потврда је резултата које
је Србија остварила на пољу
реформи и квалитета здравственог система.

Од 1. октобра почиње примена Закона о бесплатној
правној помоћи, на
који је Србија чекала готово 15 година, најавила је министарка Нела Кубуровић. „Битно је да
се омогући приступ
правди онима који
до сада нису били у могућности да остваре то своје

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Реконструкција брзе пруге
Министарка
Зорана
Михајловић
разговарала је са
амбасадорком Кине
Чен Бо и делегацијом
кинеске компаније
„Чајна рејлвеј интернешенел компани“ о реализацији
пројекта реконструкције и модернизације брзе пруге од Београда
до Будимпеште. „Брза пруга
од Београда до Будимпеште,

као део железничког
Коридора 10, пројекат је којим се наша
држава укључила у
глобалну
иницијативу „Појас и пут“.
Министарство које
водим ту је да вам
пружи сву подршку
да се радови убрзају,
како би се пројекат
успешно реализовао на добробит односа две земље“,
рекла је Михајловић.

ФИНАНСИЈЕ

ПРАВДА

Бесплатна правна помоћ

ЗДРАВЉЕ

Нови погон у Инђији

Министар Горан Кнежевић
отворио је у Инђији ново постројење за прераду отпадних
вода „Био Бустер“ компаније
„Грундфос“, које је прво овакво
постројење ван скандинавских
земаља. Кнежевић каже да је по-

и купаца. „Џон Дир“
је „Порше“ међу
пољопривредном
механизацијом. Овај
гигант долази у Србију у кооперацији
са мађарском компанијом „Ките“, која
је и дистрибутер семенске робе, па ћемо
заједно са њима
унапредити ову област“, рекао је министар Бранислав
Недимовић.

Први мобилни
информативни центар

право. Битно је и да
имамо државу која
је финансијски стабилна и која може
да обезбеди новчана средства, јер то
нису мали износи“,
рекла је Кубуровић.
Могућност правне
помоћи имаће социјално
угрожена
лица, корисници социјалне
помоћи и дечијег додатка...

Привредни раст
у јулу 4,4 одсто
Стопа раста српске економије у јулу
је износила 4,4 одсто, што значи да
се у 2019. години
може очекивати раст
домаћег БДП-а од
најмање 3,5 одсто.
Министар Мали је
оценио да неће бити
једноставно одговорити изазовима из окружења

и света, као што су
трговински рат и односи САД и Кине, али
да је, ако Србија и
даље буде шампион у
привлачењу страних
инвестиција и ако
расту лична потрошња, јавне инвестиције и извоз, могуће
да БДП достигне пет,
шест или седам одсто.

Нови стадион у
Косовској Митровици

Срби на Косову и Метохији ће
увек навијати за Србију, подржавати српске клубове и играти за репрезентацију Србије без обзира на
притиске и оно што раде полити-

чари из Приштине, поручио је директор Канцеларије за КиМ Марко
Ђурић, и најавио изградњу новог
стадиона у Косовској Митровици.
„Поносни смо на наше добитнике

златних медаља, на наше репрезентативце са КиМ који и ових година,
када је тешко, остављају значајан
печат у српском спорту“, рекао је
Ђурић.
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6. Ариље

1. Уб

Нова
канализација

Посета председника Вучића

У МЗ Поглед изграђена је
канализациона мрежа у дужини од 470 метара. Организован је турнир у стрит баскету,
на којем је учествовало четрдесеторо младих.
Учесници турнира у стрит баскету

7. Нови Пазар
Посета председника Вучића

Председник Александар Вучић је, током
обиласка ауто-пута „Милош Велики“, посетио
и искључење за Уб, а дочекали су га председник Општине Дарко Глишић, глумац Ненад

2. Неготин

Уређење пута до Рајца

Завршава се поправка деонице пута која повезује Рајац и Рогљево,
како би Рајачке пивнице, туристички бисер на истоку Србије, биле
доступније туристима.

3. Лесковац

Хуманитарне акције
Помажемо социјално угроженим породицама донирањем
пакета са храном, средствима
за хигијену, одећом, школским
прибором и огревом. Уређене су
јавне површине у МО Сува река,
Марко Црни 1, Горње Стопање.
Разговарамо са грађанима сваког
викенда на више пунктова. Унија
младих делила је страначки материјал, чланови Уније пензионера
посетили су најстаријег Лесковчанина, а Форум жена подржао
је манифестацију Дани крушке.
Са грађанима Лесковца разговарали су заштитник грађана
Зоран Пашалић и министри Владан Вукосављевић и Златибор
Лончар. Представљен је Програм
прекограничне сарадње Србије
и Македоније. Одржана је Грде-

Дарко Глишић у Памбуковици

Јездић, представници четири убска спортска
колектива, ловачких и риболовачких удружења, као и кинески радници који су радили
на овој деоници. Завршена је реконструкција

личка регата, Мото скуп, Тракторијада, Фестивал фолклора.
Почела је градња Авантура парка
и реконструкција ОШ „Васа Пелагић“. Потписани су уговори за
нови програм ХЕЛП-а, одржан је
пријем за будуће ученике и кадете војних установа, подељени
су уговори о финансирању омладинских пројеката, вуковци су
отишли на наградну екскурзију.
Реконструисана је зграда Центра
за социјални рад. Ватрогасноспасилачка јединица добила је
још једно возило. Одржано је
„Роштиљање са градоначелником“ на Хисару. Градоначелник
др Горан Цветановић и помоћник министра Филип Абрамовић
обишли су радове на изградњи
колектора.

111

Акција „Помози
комшији”

96
27

моста у Новацима, урађено је модерно дечије
игралиште у Памбуковици и пут у Гуњевцу.
Осветљен је прилазни пут од петље у Стубленици до раскрснице на Убу.

4. Црна Трава

Посета школама

ОО СНС организовао је за младе посету аквапарку у Јагодини.
Представници Канцеларије за младе и Омладинског клуба посетили
су основну и средњу школу, првацима даривали школски прибор, а
осталим ученицима слаткише. Средња школа „Милентије Поповић“
добила је мреже за голове.

5. Кнић

Чишћење језера
Уређена је обала Гружанског језера. Председник Општине Мирослав Николић организовао је свечани пријем за
вуковце и поделу пригодних поклона.

Никола Јоловић, председник ГО и народни
посланик, присуствовао је постављању камена-темељца за трафостаницу у Тутину, заједно
са председником ИО СНС Дарком Глишићем.
МУП је обезбедио возило за Ватрогасну јединицу. Комплетно је реконструисана Улица Иве
Андрића. Отворена је летња сцена у парку.
Настављени су радови на спортско-рекреативном центру. Асфалтиран је прилаз школи „Авдо
Међедовић“ и школама у Багрима и Селаковцу.
Додељене су награде за најлепше баште. Чланови Омладине делили су „СНС Информатор“.
У оквиру акције „Помози комшији“, неколико
породица добило је кућну хемију и намирнице,
а породица Радомировић намештај. Одржан је
фестивал „Стари град“.

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

76 114
29 41

106
56
51
50 88 117 68
59
107 82 48 109
97 94
104 86 38 37
34
139
85
132
8 105
57 52 47 74
138 129 121
30 103 69
127 123 134
87
36 112
133 140 125 126
73
23
18
128 130 136
101 118
102
53
124 135 137
71
119
72
46
84
131
70
93
122
81 33
2
95
92
1
79 19
90
16 67
44
40 49
5
75 22
89 60
64
66
113
25
6 32
20
91 55
61
54 99
83
14
42
58 80 12 9 13
65
21 45
31
10 108
26
17 120 11
78 63
100
43 7
39
15
28 3
4
62 98
77 35
110

116
115

24

8. Опово

Посета министра Недимовића
Министар Бранислав Недимовић
посетио је Сакуле где су га дочекали
председник Општине др Зоран Тасић
и пољопривредници. Завршено је
поплочавање стазе у сакулском парку, асфалтирање Војвођанске улице
у Опову и Светозара Милетића у Сакулама, обележавање хоризонталне

саобраћајне сигнализације, отворен
је бајк парк у спортском центру у
Опову, отворена је нова привредна
инвестиција у Сефкерину и обележена је сеоска слава, а пакети за бебе
подељени су и овог месеца. Завршена је рехабилитација пута БарандаСакуле.

У разговору са грађанима
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15. Куршумлија

9. НИШ

Брига о младима

Oдржана је дебата Уније младих о могућностима за запослење по
завршетку студија и наставка научне каријере у земљи. Чланови Савета за популацију, бригу о деци и социјална питања, донирали су намирнице породици Асановић. Савет за просвету организовао је образовне трибине, а Савет за здравство стручно предавање. Пријем грађана
организовали су Савет за правна питања, Савет за популацију, бригу о
деци и социјална питања и повереник ГО Звездан Миловановић.

10. ПАНТЕЛЕJ

Уређење парка
Наши активисти
уредили су парк у
близини стадиона
ОФК „Синђелић“, а
повереници су разговарали са грађанима. Страначки
материјал делили
смо на платоу Дурланске пијаце. Чланови МО Горњи
Матејевац поклонили су лопте ОШ „Карађорђе“.
Савет за правна питања органи-

Наменско возило
ЈПКД Топлица добило је наменско возило „фиат дукато“, десето,
које је у протеклих шест година
набављено за ово комунално предузеће. ЈПКД Топлица реализовало је више од 40 реконструкција
водоводних мрежа чиме су се
знатно смањили губици и повећао
квалитет пијаће воде. Тренутно се
реконструише водоводна мрежа у
Таковској улици.

16. Мали Зворник

Манифестација „Људи и
мостови“
Чланице Уније жена учествовале су у организацији и изложиле
ручне радове на манифестацији
Дрина је смисао живота. Оне су
подржале и Научно-истраживачки
камп у Доњој Трешњици. Одржан
је традиционални сусрет Малозворничана и Зворничана на мосту
Краља Александра Kарађорђевића
„Људи и мостови“.

17. Прокупље

Санација путева
у удаљеним селима
У Пасјачкој улици очишћен је
канал. У Клисурици је уређена
улица и атарски пут, замењен цреп
зовао је пријем грађана. Чланови Савета обишли су Церјанску
пећину и Визиторски центар.

11. ЦРВЕНИ КРСТ

Здравствени савети
Чланови Савета за здравство
одржали су трибине у МО Сечаница, Кравље, Поповац, Вртиште, Трупале, Палиграце, Доња
Топоница, Чамурлија, Лесковик,
Шљака, Горњи Комрен и Медо-

БРИГА О ГРАЂАНИМА

шевац и мештанима поделили
савете о здрављу. Повереник
Драган Станковић разговарао
је са станарима насеља Стеван
Синђелић и посетио је породицу
Диманић из Медошевца.

12. МЕДИЈАНА

Нове просторије
ОО СНС Медијана добио је нове просторије у којима је организован пријем грађана. Савет за породицу организовао је разговор
са грађанима на Тргу, а Савет за здравство трибину о превенцији
шећерне болести.

13. ПАЛИЛУЛА

Посета домаћинствима
Активисти ОО уредили су зелене површине и дечија игралишта
на више локација, а том приликом делили су и „СНС Информатор“
и разговарали са грађанима. Чланови Савета за здравство посетили
су домаћинства у Габровцу, Доњем Међурову и насељу Девети мај.

14. НИШКА БАЊА

Акције уређења
Активисти МО Нишка Бања офарбали су справе на теретани на отвореном, уређивали дечија игралишта и излетишта, косили су траву
на спортским теренима... Такође, уредили су прилаз ка аутобуској
станици и делили „СНС Информатор“.

акцију добровољног давања крви.
Унија младих уредила је Рајске
отоке, дуж шеталишта поред Ђетиње.

21. Сјеница

Асфалтирање улица
Локална самоуправа асфалтира
градске улице, а чланови ОО редовно разговарају са грађанима
и посредују у решавању њихових
проблема.

22. Деспотовац

Градња новог моста
У сарадњи са Канцеларијом за
управљање јавним улагањима,
гради се нови мост преко Ресаве
у Стрмостену. Завршава се реконструкција Техничке школе и Дома
здравља. У току је поправка пута
Буковац-Пањевац, а завршена је
реконструкција пута у Стрмостену.

23. Голубац

Одржан Сајам Дунава
Постављена је нова столарија на
Дому културе у насељу Винце. Завршено је опремање Ватрогасног
дома. Одржан је традиционални
турнир у малом фудбалу. Уређени
су плажа и атарски путеви у Винцима. Организована је манифеста-

18. Кладово

Уџбеници за прваке
Активисти су посетили породицу Живановић и уручили им
одећу и намирнице, купљене из личних средстава чланова. Разговарали смо са грађанима и делили „СНС Информатор“. Из општинског буџета обезбеђени су уџбеници за прваке.
на крову Дома културе и реконструисана нисконапонска мрежа.
Локална самоуправа обезбедила
је средства за санацију путева у
неколико удаљених планинских
села. На бесплатно летовање послато је 180 ученика, а издвојена су
и средства за набавку уџбеника и
ранаца за прваке.

19. Рача

Обнова пута у Ђурђеву
Реконструише се пут у Ђурђеву, а у току је јавна набавка за реконструкцију ПУ „Наша радост“ и
Дома здравља.

20. Ужице

Реплика неолитског
насеља
Започета је изградња фискултурне сале ОШ „Алекса Дејовић“ у
Севојну. На локалитету Стапарске
бање гради се реплика неолитског
насеља, сувенирница и простор за
одржавање дечијих радионица.
Активисти ГО СНС подржали су

ција Сајам Дунава. Направљен је
базен у центру села Мрчковац за
прикупљање атмосферских вода.

24. Трговиште

Дани Преображења
Одржана је изузетно посећена
десета забавно-туристичка манифестација Дани Преображења.

25. Параћин

Обилазак чланства
У организацији Уније младих,
разговарали смо са грађанима на
штандовима у Плани, Параћину и
Извору. Активисти Уније младих
уређивали су јавне површине и
обилазили чланство.

26. Рашка

Нова радна места
Председник Општине Игњат
Ракитић посетио је фабрику „
ЛУСС Протект“ и најавио нова запошљавања. Активисти омладине
делили су „СНС Информатор“ и

разговарали са грађанима. Чланице Уније жена прикупиле су гардеробу и предале је хуманитарном
удружењу „Бенем“.

27. Оџаци

Разговор с грађанима
Активисти ОО су на штандовима
разговарали са грађанима. Активисти МО Ратково уредили су простор око спортских терена, теретане
на отвореном и дечијег игралишта.
Министарка Зорана Михајловић
одржала је састанак са председницима локалних самоуправа Западнобачког округа, а договорени су
и конкретни кораци у решавању
проблема у нашој Општини.

ганизован је и низ манифестација.

32. Чачак

Издвајање за
запошљавање суграђана

37. Нови Сад

Станови за припаднике
снага безбедности

Отворен је ауто-пут „Милош
Велики“, који је од огромног
значаја за привреду, туризам,
пољопривреду у нашем граду. Чачак је понео престижно признање
- лидер у Србији по издвајању за
запошљавање суграђана.

33. Осечина
Сајам шљива

У селу Братачић организован
је избор за харамбашу Подгори-

28. Бојник

Опремање Агро бизнис зоне
Потписан је уговор са извођачем радова за изградњу приступног
пута, водовода, канализације, телекомуникационе инфраструктуре и снабдевање електричном енергијом Агро бизнис зоне у Косанчићу. У току је доградња зграде ПУ „Ђука Динић“.

29. Сента

Уређен терен за баскет
Активисти ОО уредили су терен за баскет у Народној башти.
Поред постављања новог коша,
офарбана је конструкција, табла,
стављена мрежа и уређене зелене
површине.

30. Шид

Донација спортске
опреме
Чланови МО Шид разговарали
су са грађанима и уредили дечије
игралиште, атарски пут и просторије МЗ. Чланови МО Сот, Илинци
и Вишњићево прокопали су канал
за одвод атмосферских вода у
својим селима. Савет за спорт донирао је опрему за ОФК „Бачинци“
и кош за игралиште у Јамени. Чланови Савета за бригу о деци оживели су заборављене дечије игре.
Активисти МО Кукујевци уредили
су прилаз атарском путу, а активисти МО Моровић поставили су капију на гробљу, док су активисти
МО Вишњићево помогли адаптацију Дома културе и задњег дела
школе. Чланови ОО донирали
су опрему за фудбалске клубове
„Слога“ и „Ердевик 2017“. Активисти МО Моровић поправили су
пешачки мост, активисти МО Моловин уредили су простор испред
Дома културе, а активисти МО
Беркасово фудбалско игралиште.

31. Брус

Обележен Дан Општине
Поводом Преображења и Дана
Општине, одржана је свечана седница на којој су награђени најбољи
ученици и заслужни грађани, а ор-

не, поводом обележавања Боја на
Братачићу из 1806. године. Сајам
шљива отворио је државни секретар Драган Стевановић. У Драгодолу је асфалтиран засеок Плавшићи.

34. Пландиште
Акције уређења

На изборима за савете 13 месних заједница, кандидати СНС
освојили су 59,39 одсто гласова.
Активисти СНС уредили су парк у
Расаднику, ограду на игралишту у
Банатском Соколцу, центар Барица... У Купинику су уредили терен
око школе, у Великој Греди поставили су нове кошаркашке табле,
офарбали конструкције коша и
голове. Чланови ОО прикупили
су гардеробу за Дом у Старом
Лецу. Чланови МО Пландиште
и Купиник уредили су црквену
порту. Просторије ФК „Граничар“
добиле су струју и ограду. Министар Бранислав Недимовић и
покрајински секретар Вук Радојевић посетили су газдинство за
производњу козијег млека и сира
у Великом Гају.

35. Сурдулица
Уређење зелених
површина

Чланови МО Бело Поље и
Унија младих очистили су зелене
површине на путу између Сурдуличке гимназије и Дома ученика
средњих школа.

36. Владимирци
Школски прибор
за све прваке

Активисти ОО одржавају штандове, разговарају са грађанима,

Милош Вучевић са радницима

Активисти MO Ковиљ организовали су ликовну колонију и
кошење травњака око „Кабла“, а
након турнира у малом фудбалу,
уредили су двориште ОШ „Лаза
Костић“. МО Кисач организовао
је турнир у фудбалу за пионире
на ФК „Татра“, док је МО Салајка, у сарадњи са „Bar strong“
организацијом, одржао час у
street Workout-u. Активисти МО
Бистрица и МО Булевар офарбали
су клупе, а активисти МО Сремска
деле „СНС Информатор“ и учествују у хуманитарним акцијама. Организована прва изложба
олдтајмера. Асфалтирани су путеви у МЗ Меховине и пут Дебрц-Уб.
Организована је додела ранчева са
школским прибором за све прваке.
Чланови МО Владимирци уредили
су простор око ОШ „Жика Поповић“ и терен у МЗ Пејиновић.

38. Бач

Лаптоп за ученицу
генерације
Ученици Симони Балог, ђаку
генерације школе у Вајској, председник Општине Борислав Антонић уручио је лаптоп. Делегација
побратимљене Општине Нови
Град из Републике Српске боравила је у дводневној посети Бачу.
Oдржан је 16. Бачки котлић. Дом
здравља добио је санитетско возило.

Каменица 1 ограду мостића.
Градоначелник Милош Вучевић и председница Владе
Србије Ана Брнабић положили
су камен-темељац за изградњу
станова за припаднике снага
безбедности.
Градоначелник
Вучевић и извршни директор ЈП
„Путеви Србије“ Зоран Стојисављев обишли су радове на путној инфраструктури у Каћу, на
Булевару деспота Стефана и у
Видовданском насељу.

39. Бела Паланка
Дани банице

Манифестације Дане банице и
Сајам старих и уметничких заната посетило је 38.000 људи, од
којих 5.000 из Бугарске. Награде победницима уручио је председник Општине Горан Миљковић и најавио још већу помоћ за
произвођаче банице и паприке
вртке.

40. Ваљево

Поправка пута
Отворен је ауто-пут „Милош Велики“, који је велика развојна шанса за Ваљево. Град је обезбедио
ранчеве за све прваке, а расписао
је и јавни позив за доделу средстава за запошљавање младих мајки
из приградских средина и села.
У Причевићу је почело асфалтирање пута, ради се у Улици Јакова
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СНС ПАНОРАМА
47. Инђија

Уређење зелених површина

52. Рума

Први скејт парк

41. Чока

Подела
„СНС Информатора“

На игралишту у Лењиновој
улици отворен је први скејт парк
у Руми и фитнес центар на отвореном. Реконструисан је Геронтолошки центар „Срем“, у чију
обнову је Влада Србије уложила
милион евра, а објекат је посетио
министар Зоран Ђорђевић.

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

42. Врњачка Бања
20 станова за
избегла лица

У присуству представника УНХЦР, министра Ивице Дачића и
руководства Општине, додељено
је 20 станова избеглим и расељеним лицима. У плану је изградња
још 20 станова до 2021. године.

43. Тутин

Насипање сеоских
путева
У оквиру летњег одржавања,
насипају се сеоски путеви у Липици, Детанама, Сувом Долу, Рудници и Градацу.

44. Рековац

Разговор са мештанима
Разговарали смо са мештанима
Рековца и села Белушић, Превешт,
Урсуле. Активисти ОО делили су

45. Пријепоље

Нови
кружни ток
Почела је изградња кружног тока у Коловрату, на
укрштању улица Љубише Миодраговића, Крајишких бригада и Трга Димитрија Туцовића,
и приступних саобраћајница
од магистралног пута за Црну
Гору. Општина и организација
ХЕЛП потписали су уговор о
донацији монтажних кућа за
интерно расељене породице.

„СНС Информатор“ и очистили
простор око школе и игралишта
у Урсулу. Асфалтиране су улице
у Секуричу и Рековцу, као и зона
школе у Белушићу и Драгову.

46. Велика Плана
Уређење улица
и паркова

Aсфалтирани су тротоари у
Улици Николе Пашића, паркинг
испред стадиона и улица у Индус-

активисти МО Башаид дечије игралиште. Чланови МО Банатско
Велико Село уредили су језеро
Лагуна и амбуланту. У току је санација водоводне мреже и магистралног водовода.

53. Жабари

Донација за
фудбалски клуб
Подела „СНС Информатора“

Чланови МО одржали су инфопултове и разговарали са грађанима у својим местима. Чланови МО Бешка уредили су парк поред
вртића и поправили мобилијар. У Љукову су уредили свлачионице
и трибине код фудбалског терена и помогли најстаријим суграђанима. Чланови МО Нови Карловци уредили су простор испред амбуланте, а чланови Другог МО и МО Стари Сланкамен покосили су
траву испред напуштених кућа.
тријској зони. Уграђене су гумене
подлоге на дечијем игралишту
и постављена је нова расвета.
Расвету је добило и фудбалско
игралиште у Великом Орашју, а
замењена је комплетна столарија
на Дому културе. Откривена је
спомен табла поводом обележавања 150 година од проглашења
Орашког среза. Уређени су паркови у Бресју и Великом Орашју. Обновљена је фасада школе у Доњој
Ливадици. Одржана је манифестација Вождови дани.

48. Врбас

Хуманитарне акције
Активисти МО Бачко Добро
Поље уредили су дечији парк.
Одржан је трећи Heart rock fest,
хуманитарног карактера. Одржан је Јуниорски куп нација у
боксу. Чланови МО Центар уредили су просторије удружења
МНРО, а чланови МО Стари Врбас помогли су изградњу стола
за стони тенис. Активисти МО
Братство и јединство донирали
су намештај социјално угроженој
породици и чепове удружењу
„Параквад“. У Уљми је организована Банатска свадба. Градоначелница Драгана Митровић и
чланови Градског већа засадили
су саднице у парку Геронтолошког центра. У Куштиљу је отворена Летња културна сцена.
Активисти МО Јабланка садили
су саднице у парку, а активисти
МО 2. октобар дали су крв и организовали штанд. Чланови МО
Влајковац уредили су парк, МО
Потпорањ - Дом културе, а активисти Уније младих Музички

павиљон. Чланови МО Жива Јовановић донирали су гардеробу
ромским породицама. У Гудурици је одржан фестивал Златна
јесен. Под покровитељством Града, на Вршачком брегу боравила
су деца из социјално угрожених
породица из целе Србије.

49. Љиг

Пут у Бабајићу
Велики број грађана, заједно са
председником Александром Вучићем, присуствовао је отварању
деонице ауто-пута „Милош Велики“. Почела је изградња дечијег
игралишта иза општинске зграде.
Представници локалне самоуправе обишли су завршне радове на
асфалтирању пута у МЗ Бабајић.

50. Србобран

Уређење Вашаришта
На захтев грађана, активисти
ОО уредили су двориште вртића
и део Вашаришта. Договорено је
и постављање јаче расвете, како
би овај део Вашаришта био безбеднији.

51. Кикинда

Санација водоводне
мреже
Чланови Четвртог МО сакупили су већу количину пластичних
чепова и донирали их Центру за
пружање услуга социјалне заштите. Трећи МО подржао је акцију
поделе гардеробе и играчака за
децу породице Племић из Накова. Активисти МО Нови Козарци
уредили су простор око цркве, а

Председник Општине Јован Лукић обишао је улице Другог шумадијског одреда и Карађорђеву
које су добиле нови асфалт. Локална самоуправа обезбедила је
трактор-косачицу за ФК „Јединство“ из Ореовице.

54. Александровац
Нови асфалт

Уређен је део пута у МЗ Руденице. Повереник Славољуб Миљковић и председник Општине посетили су турнир у малом фудбалу
у Руденицама. Разговарали смо
са мештанима села Братићи и
присуствовали отварању деонице
пута у Доњем Ступњу.

55. Књажевац

Оживљавање села
Општина Књажевац је организовала манифестације са богатим
културно-уметничким програмом
у селима. Поред улагања у путну
инфраструктуру, реновирање домова културе и помоћ пољопривредницима, за живот на селу
веома је важно и организовање
оваквих активности.

56. Бачка Топола
Обнова
Видовданске улице

У организацији ОО, одржана је
традиционална Пасуљијада. Активисти ОО уредили су двориште и
дом на Мићунову. Реконструисана
је Видовданска улица.

57. Ириг

Уређење
католичког гробља
У организацији МО Шатринци и Ириг уређено је католичко гробље у Шатринцима. Министар Бранислав Недимовић и
покрајински секретар Вук Радојевић посетили су домаћинство у

родице добиле су нови дом. Реконструише се Улица Николе
Луњевице.

58. Трстеник

Школски прибор на дар
Активисти ОО поделили су школски прибор
ученицима слабијег материјалног стања уочи
почетка школске године,
а акцију су подржали народна посланица Милена Турк, председник ОО
Александар Ћирић, Герасим Атанасковић и Љубиша Марковић. Центар за
едукацију СНС организовао је радионицу у којој
су учествовали и гости
из Крушевца, Краљева и
Врњачке Бање.
Ривици. Завршава се санација
хидротехничке и електро опреме
црпне станице „Борковац“. Чланице Уније жена организовале
су предавање о врдничком руднику мрког угља. Потпредседник
Главног одбора СНС Милош Вучевић и потпредседник ИО Дамир Зобеница обишли су активисте у МО Ириг, Врдник и Ривица.
Активисти МО Kрушедол Прњавор уредили су сеоски летњи пут,
а у току је и уређење атарских
путева у Нерадину.

59. Кула

Бројне манифестације
Активисти МО Горњи Град уредили су дечије игралиште. Министар
Бранислав Недимовић обишао је
газдинство Василија Ћурчина. Дом
здравља набавио је теренска возила. Подржали смо акцију анализе
крви мештанима Липара. Општина
учествује у организацији Јуниорског
купа нација. Председник Општине
угостио је јуниорске боксерске репрезентације Норвешке и Индије, и
представнике асамбла „Стеван Сремац“. Кошаркашка легенда Горан
Грбовић отворио је турнир у баскету
3 на 3. У Руском Крстуру одржани
су Дани крстурске паприке. Спроведени су избори за Савет МЗ Доњи
град на пет бирачких места. У нови
сазив Савета изабрани су Предраг
Зорић, Александар Мосорка, Мирјана Леђенац, Жувани Хорн, Саша
Голочорбин, Сања Батинар, Мелинда Бурић-Балинт, Селингер Маћаш,
Александар Мосорка, Золтан Гонцзлик, Хорн Жувани и Драган Ковачев.
Активисти МО Крушчић разговарали су са грађанима и делили школски прибор.

60. Пожега

Спортски терен
Чланови ОО уручили су намирнице Милени Чоловић, која
живи сама у селу Љутице. Активисти ОО уредили су простор
око зграде у којој живи више од

67. Мионица

Награда за вуковце
Председник Александар Вучић
отворио је деоницу Љиг-Обреновац ауто-пута „Милош Велики“,
саобраћајницу од немерљивог
значаја за развој привреде мионичке општине. Вуковци су били
на наградном путовању по северу
Италије.

68. Сечањ

Летње манифестације
Рад са младима

десеторо деце ромске националности и направили спортски
терен. Пожегу су посетили саветници председника Александра Вучића поводом анализе
потенцијалних локација за инвеститоре.

61. Ћићевац

Поклон за децу
на КиМ

Чланови ОО послали су, преко бајкерског клуба „Мерлин
Монро“, играчке и гардеробу за

64. Лапово
Завршен пут
до Раче

Захваљујући Влади Србије, завршен је пут Лапово-Рача, од значаја за грађане обе општине.

65. Краљево

Уређење корита
Груже
Чланови МО Ушће, Зеленгора,
Стубал, Лешево, Рибница, Матарушка Бања, Савет за омлади-

62. Медвеђа

Обнова путева и јавне расвете
Министар Зоран Ђорђевић посетио је филијалу НСЗ, Центар
за социјални рад и породицу Величковић у Реткоцеру, којима
је донирао два лаптопа. Министар Златибор Лончар посетио је
реконструисани Дом здравља, гејзир у Сијаринској бањи, а породици Ковинић у Газдрару уручио је лаптопове. Потписани су
уговори за увођење нове јавне расвете. Обнављају се путеви у
МЗ Сијарина и МЗ Ђулекаре, и на деоници Сијаринска бања-Равна бања.
децу на КиМ. Обишли смо више
породица и поделили пакете са
намирницама. У разговору са
грађанима, поделили смо „СНС
Информатор“. У организацији
МО Сталаћ и МО Град Сталаћ
уређено је игралиште у Граду
Сталаћу.

63. Нова Варош
Пешачкобициклистичка
стаза

Представници Министарства
туризма и Општине отворили су
нову
пешачко-бициклистичку
стазу, дугу више од два километра. Министарство заштите животне средине је помогло израду
пројектно-техничке документације за постројење за пречишћавање отпадних вода. Спроведена
је јавна набавка за обнову некатегорисаних путева.

ну и Савет за социјална питања
подржали су хуманитарне акције.
Краљево и Кнић, уз помоћ Владе
Србије, настављају уређење корита Груже. Одржан је Духовни
сабор „Преображење“.

66. Горњи
Милановац

Реформа пореза
на имовину

Општина Горњи Милановац
сврстала се међу пет најуспешнијих у пројекту „Реформа пореза на имовину“, освојивши
300.000 франака у програму који
је подржала Влада Швајцарске,
у сарадњи са Министарством за
државну управу и локалну самоуправу, Министарством финансија и СКГО. Асфалтирано још
500 метара пута Бершићи-Галич.
Одржан је Сабор виолиниста у
Прањанима. Три расељене по-

У Јарковцу је одржана Крофнијада, а у Сечњу Спортске игре.
Одржана је и регата Тамишом
кроз Румунију и Србију, што је последња заједничка активност српских и румунских партнера у ИПА
пројекту прекограничне сарадње
„Еко Тамиш-нови туристички производ“.

69. Пећинци

Гардероба и обућа
за угрожене
Активисти МО Прхово прикупили су одећу и обућу за комшије
слабијег материјалног стања и
донацију предали Црвеном крсту.
Сличне акције организовали су и
МО Огар и Пећинци.

70. Лајковац

Подршка младим
пољопривредницима
Чланови ОО, у сарадњи са МО
Врачевић, уредили су школско
двориште. Асфалтиран је пут за
Гајиће у МЗ Маркова Црква, деоница Боговађа-Пепељевац, Улица Војводе Путника у Лајковцу и
плато испред пијаце. Потписани
су уговори о додели средстава
младим пољопривредницима.

71. Мало Црниће

Уређење излетишта
и депоније
Активисти ОО уредили су излетиште, а ЈКП Чистоћа депонију поред пута. Завршен је кров на згради општинске архиве и трпезарије
школе, а настављено је уређење
атарских путева.

72. Лозница

Хуманитарни турнир
Поводом 105. годишњице Церске битке, у Текеришу је одржана
државна церемонија. Екипа ГО
СНС учествовала је на хуманитарном турниру у малом фудбалу, за
помоћ оболелом суграђанину. У
Клупцима је одиграна фудбалска
утакмица између домаћег састава
и екипе ГО СНС.

Наставак на 26. страни

Ненадовића и на Дивчибарама.
Градоначелник Слободан Гвозденовић разговарао је са мештанима
Пријездића, Драчића, Равња и Заруба и договорено је асфалтирање
пута који је оштећен због каменолома. Активисти ГО префарбали су
ишарани мост у МЗ Ново Насеље.
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СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА СНС

Док сам жив бранићу
Устав и ову земљу

а централној изборној листи
Српске напредне
странке биће промењено више од
50 одсто људи, рекао је председник
СНС Александар
Вучић у уводном
говору на седници Главног одбора
СНС, која је одржана 1. септембра
у хали „Пинки“.
Председник Вучић навео је да ће
та места попунити
нови, млади кадрови, и додао да
ће, уколико СНС добије поверење бирача, у наредној
влади бити 50 до 60 одсто
нових министара.
„Желимо да покажемо да
нисмо срасли са фотељом.
Није нам битно лично богаћење, већ да Србија иде
напред”, истакао је Вучић,
и најавио значајне промене на листи за народне
посланике, наводећи да ће
СНС у односу на своје коалиционе партнере имати
значајнији број него на претходним листама.

Победа СНС уз излазност 55,46%
У недељу, 22. септембра одржани
су избори за Савет Месне заједнице
Војвода Степа у општини Нова Црња.
На биралиште је изашло укупно 625
бирача, што је 55,46 одсто од укупног
броја бирача уписаних у бирачки спи-

сак, а сва места у Савету МЗ освојили су
кандидати СНС.
Владимир Галић, координатор СНС
за Општину Нова Црња, захвалио се
свим члановима ОО на залагању и уложеном труду, и новоизабраним члано-

Јоксимовић на
Политичкој скупштини
ЕПП у Бриселу
БРИСЕЛ

Н

ИЗБОРИ ЗА МЗ ВОЈВОДА СТЕПА

Седница Главног одбора СНС у земунској хали „Пинки“

„Увек смо били дарежљиви, и данас поштујемо коалиционе партнере. Али,
када дођу тешки тренуци,
они који се боре су они
малобројни из СНС-а. Ове
друге не могу ни микроскопом да пронађем“, рекао је
председник СНС.
Истакао је и да неће бити
прелазне владе пре избора и да опозиција може да
дође на власт само ако јој
народ да подршку. Такође,
рекао је да Владу Србије
неће да одређују странци,

него грађани Србије.
„Бокија 13 у Србији нећете да гледате и неће владу
Србије да одређују странци, него грађани Србије и
неће ниједан представник
међународне заједнице да
ми соли памет како ће да
изгледа влада у Србији,
него наш народ и грађани
Србије. Док сам жив бранићу Устав и ову земљу“,
рекао је председник Вучић,
што је испраћено бурним
аплаузом и повицима „Ацо,
Србине!“

Он
је
међународној
заједници поручио да је добродошла у Србију, али да
им не дозвољава да је сруше.
„Ви, странци, добродошли, драги сте нам гости, а
да срушите Србију да добију власт они који нису
добили народно поверење
- сиктер! Од тога нема
ништа. Србија ће да чува
своју слободу, независност
и суверенитет“, истакао је
председник Вучић, уз громогласан аплауз присутних
напредњака.

И

Јадранка Јоксимовић

нтернационални секретар Јадранка Јоксимовић учествовала је
на Политичкој скупштини
Европске народне партије
(ЕПП) у Бриселу, где је разговарано о новом саставу
након европских избора,
установљен је састав, програм и гласачка правила за
новембарски Конгрес ЕППа у Загребу, а разматране су
и нове апликације за чланство у ЕПП-у.
Радни део Политичке
скупштине на којем је
било речи о актуелним
дешавањима у државама
сестринских партија, Јоксимовић је искористила
да представи активности
СНС-а. Нагласила је да је
Србија наставила да успешно спроводи економске реформе и да је прог-

лашена за светског првака
у привлачењу директних
страних инвестиција од
стране „Фајненшел тајмса“.
Оценила је да ће други семестар 2019. године
бити важан показатељ и
да Србија очекује да ће
се процес проширења
додатно интензивирати.
Изразила је очекивање да
ће и кандидат за комесара за проширење доћи из
земље која разуме регион. Јоксимовић је, такође,
известила да ће редовни
парламентарни
избори
у Србији бити одржани
на пролеће 2020. године и истакла је да истраживања показују да СНС
ужива стабилну подршку
грађана Србије (53,4 одсто крајем августа).

вима Савета пожелео срећу у даљем
раду, истакавши да су грађани Војводе
Степе још једном потврдили подршку
политици коју води Српска напредна
странка и њен председник Александар
Вучић.

Унапређење сарадње
СНС и КП Кине

Ч

лан Главног одбора СНС и Савета за
међународну сарадњу
Никола Ерић сусрео се
у Пекингу са Гонг Јуан,
заменицом Генералног
директора VI Бироа
Департмана за међународне везе Централног
комитета КП Кине.
Саговорници су се
сагласили да је сарадња СНС и КПК на
највишем нивоу и да
томе доприносе добри
лични и пријатељски
односи председника
Александра
Вучића
и Си Ђинпинга, као и
редовна комуникација
и размена партијских
делегација на свим нивоима.
Јуан Гонг изразила је
задовољство
учешћем
председника Вучића на
форуму „Појас и пут“, на
позив председника Си
Ђинпинга, и његовим сусретом са Ванг Хунингом,
чланом Сталног комитета
Политбироа ЦК КП Кине.
Такође, разговарано је
и о могућности успостављања сарадње Уније
младих СНС и Омладинске комунистичке лиге КП
Кине, која данас окупља
више од сто милиона чланова млађих од 28 година.
Ерић је изразио задовољство развојем економске сарадње Србије и
Кине, као и повећањем кинеских инвестиција у Ср-

ПЕКИНГ

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Гонг Јуан и Никола Ерић

бији, посебно поменувши
значај улагања компанија
„Зиђин“, „Линглонг“, „Хестил“ и „Минт“, као и пројекат брзе пруге БеоградБудимпешта.
На позив амбасаде НР
Кине у Србији, Никола
Ерић је у функцији спољнополитичког саветника председника Владе
учествовао у четвртом годишњем програму за младе европске лидере, који
организују Министарство
спољних послова Кине и
кинеска Дипломатска академија, где је изабран за
шефа делегације европских младих лидера, коју
је чинило двадесет троје
младих представника из
23 државе Европе.

22 | СНС ИНФОРМАТОР 77/2019

ИНТЕРВЈУ

СНС ИНФОРМАТОР 77/2019 | 23

ИНТЕРВЈУ

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

У Сремској Митровици свега
5% незапослених
С

рпска напредна странка има
стабилну већину у Скупштини
АП Војводине, а самим тим и
Посланичка група СНС има највећу
одговорност. Дакле, када се оцењује
целокупан рад Скупштине у овом
сазиву, највише се мери шта је урадила посланичка група „Александар
Вучић - Србија побеђује“. Овако почиње разговор за „СНС Информа-

ДМИТАР СТАНИШИЋ

»

... Решен је проблем „Митроса“ и сада аустријска
компанија „Герлингер“
месне прерађевине из Србије извози у многе државе.
Инфраструктура у граду је
немерљиво квалитетнија,
имамо подвожњак о којем су
грађани говорили 40 година,
нови базен који је најављиван
неколико деценија, урађен је
пут кроз Лаћарак, нова школа
у Мачванској Митровици...
тор“ Дмитар Станишић, посланик у
Скупштини АПВ и секретар Градског
одбора СНС у Сремској Митровици.
„Оно што карактерише нашу Посланичку групу у раду јесу озбиљност и посвећеност. Функционишемо готово беспрекорно. Трудимо
се да будемо озбиљна подршка
Покрајинској влади и да сваки предлог који дође са те стране обрадимо
квалитетно у расправи. Мислим да се
у овом сазиву, од када је Покрајинска Влада и Скупштина АПВ у овом
саставу, реализују ствари које су неизмерно важне за грађане који живе
у Војводини и који су зацртани на
почетку мандата. Учињено је доста у
привлачењу инвестиција, повећању
запослености, у области пољопри-

вреде као и у здравству.
Који су били најважнији задаци
Одбора за европске интеграције
и међурегионалну сарадњу,
чији сте председник?
- Одбор за европске интеграције и
међурегионалну сарадњу Скупштине
АПВ учествује у регионалној сарадњи
са међународним регионалним институцијама и у прекограничној сарадњи, прати процес придруживања
ЕУ. Посебан фокус у раду одбора јесу
споразуми које АПВ има са одговарајућим територијалним заједницама

других држава. На првом месту мислим на регионе држава чланица ЕУ,
али у овом сазиву су успостављени
добри односи и потписани споразуми са областима из Руске Федерације
као и са провинцијама из Народне
Републике Кине. Што је, признаћете,
велики корак у унапређењу међурегионалне сарадње.
Одборници у Скупштини града
Сремске Митровице одрекли су
се одборничке надокнаде у корист Дневног боравка за децу,
омладину и одрасла лица са

сметњама у развоју и инвалидитетом. Колико често се укључујете у овакве акције?
- Активности овог типа на другачији начин представљају друштвени
активизам наших чланова и функционера, другачију страну бављења
политиком. Сматрам да су овакве
акције увек добродошле јер шаљу
ванвременску поруку - помози, увек
када можеш, онима којима је та помоћ потребна. Један број одборника Одборничке групе „Александар
Вучић-Србија побеђује“ иницирао
је да се одрекне дела накнаде и тај
приход уплати на рачун Дневног
боравка. Наравно, на њихову иницијативу позитивно су реаговали
и остали одборници наше Одборничке групе и прикупили значајна
средства која су донирана. Нама, као
Градском одбору, није остало ништа
осим да ову иницијативу подржимо
и помогнемо. Често имамо сличне
активности у Сремској Митровици
и по томе се разликујемо од осталих
политичких организација.
Како се данас живи у Сремској
Митровици?
- Боље. Економска политика, коју
води председник Александар Вучић
и Влада Републике Србије, даје резултате у целој Србији, па тако и у
Сремској Митровици. Подршка коју
имамо приликом привлачења инвестиција је огромна и заједно смо решили многе ствари, а резултат тога је
да су у предходних неколико година
отворене многе фабрике и нова радна
места. Решен је проблем „Митроса“
и сада имамо аустријску компанију
„Герлингер“ која месне прерађевине из Србије извози у многе државе.
Инфраструктура у граду је немерљиво квалитетнија, имамо подвожњак о
којем су грађани говорили 40 година,
имамо нови градски базен који је најављиван неколико деценија, урађен је
пут кроз Лаћарак, урађен нови објекат школе у Мачванској Митровици.
Наравно, потребно је још доста да се
ради и поправља у разним сегменти-

СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ
КИКИНДА

Анита Тот Торбица

ма, али све што је урађено даје ми за
право да кажем да се у Сремској Митровици живи боље.
Колико је смањена незапосленост, колико има нових инвестиција?
- У Сремској Митровици имамо
16 инвестиција које долазе из САД,
Италије, Аустрије, Холандије, Јапана
и они запошљавају неколико хиљада
људи. Сваке године шире капацитете и повећава се потреба за новим
радним местима. Незапосленост је
драстично смањена, а у прилог томе
говори и чињеница да у Сремској
Митровици, први пут после 1990.
године, ради више од 20.000 људи.
Незапосленост је смањена са неких
37 одсто на око пет одсто, по последњим подацима.
Докле се стигло са прављењем
треће индустријске зоне? Да ли
је то преседан у Србији?
- Потреба за отварањем треће индустријске зоне настала је када су
продате све локације на две зоне које
имамо у граду. Сада смо у фази где
је одређена локација, усвојен је план
детаљне регулације, у току је решавање саобраћајница и остале инфраструктуре. У Сремској Митровици ће
као и до сада сви инвеститори који
дођу, било домаћи или страни, имати
сву неопходну помоћ. Локална самоуправа ће бити добар партнер приликом сваке нове инвестиције.
Шта је све од нових пројеката у
плану?
- Тренутно се гради нови објекат ОШ
„Јован Поповић“, завршава се реконструкција Железничке улице. У плану
је реконструкција Савског кеја и постављање мобилних панела за одбрану од поплава, изградња кружног тока
на улазу у град са ауто-пута, изградња
новог објекта вртића у Лаћарку, као и
потпуна реконструкција позоришта.
Наравно, постоје и многи други планови за будућност и пројекти који ће
бити реализовани.

Анита Тот Торбица завршила је медицину
на Медицинском факултету у Новом Саду.
Активан је члан Савета
за здравство Градског
одбора СНС Кикинда,
учествује у раду и организацији одбора, и одазива се свим страначким
активностима.

КАЊИЖА

Лазар Кузмановић
Лазар
Кузмановић,
економиста
банкарског смера, учествује
у организацији странке у Кањижи и у свим
страначким акцијама.
Марљиво и предано је
радио у изборним кампањама од 2014. године
и давао велики допринос свом одбору.

НОВА ЦРЊА

Чедомир Рудан
У странци је од 2012.
године, учествује у свим
активностима које организује
Општински
одбор и координатор
је Савета за интернет
и друштвене мреже за
Нову Црњу. Веома ценимо његов рад, залагање
и оданост странци и
политици председника
Александра Вучића.

СЕНТА

Анита Баштованов
Анита Баштованов дипломирала је на Факултету техничких наука,
а затим стекла и звање
мастер инжењера архитектуре. Један је од
највреднијих активиста
и учествује у свим страначким активностима.
Страначке задатке извршава у најкраћем року.
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ИНТЕРВЈУ

СНС освојила 64,79%

Промоција СНС на
друштвеним мрежама
СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ

МЕДВЕЂА

„На локалним изборима у
Медвеђи, Српска напредна
странка освојила је 64,79 одсто гласова, односно 18 од 25
мандата“, рекао је председник Извршног одбора СНС
Дарко Глишић.
Према његовим речима, излазност је била рекордна - чак
67,72 одсто, ПУПС је освојио
5,69 одсто гласова и један
мандат, СРС два мандата,
Српска десница 6,22 одсто гласова и

Милица Дошић
Милица Дошић, инжењер електротехнике
и рачуноводства - електронско
пословање,
чланица је странке од
2017. године, активна
је у Савету за интернет
и друштвене мреже и
секретар је ОО СНС
Ада. Веома је марљива
особа која није одбила
ниједан страначки задатак. Пример је младе особе на коју странка озбиљно рачуна у
будућности.

Дарко Бебек
Дарко Бебек живи у
Санаду и потиче из
пољопривредне породице. Завршио је Високу техничку школу у
Новом Саду и решио да
се врати на село и води
породично домаћинство. Члан је СНС од
оснивања, обављао је
бројне функције у ОО
и радом је доказао да
је изузетно одговорна млада особа. Највише се залаже за развој и унапређење
спорта, и останак младих на селу.

НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Симо Бороја
Симо Бороја је организатор многих радних
акција у Ђали и посебно је омиљен међу омладином. Успешно се
сналази у различитим
страначким активностима, покреће иницијативе и реализује
задатке. Жеља му је
да напредује у странци и да својим радом,
трудом и залагањем, учини што више за
лепшу будућност села и младих.

Владимир Орлић, Славиша Мићановић, Владанка Маловић, Миленко Јованов,
Горан Весић, Владимир Ђукановић, Крсто Јањушевић

П

ети састанак активиста Савета
за интернет и друштвене мреже
Српске напредне странке из целе Србије одржан је 15. септембра у Сава
центру.
Састанку је присуствовало 1.712
људи, од укупно 2.860 чланова, колико Савет броји на територији целе
Србије. Састанак је водио координатор Савета за интернет и друштвене мреже и члан ИО СНС Славиша
Мићановић, који је, том приликом,
пренео присутнима поздраве председника Александра Вучића и рекао
да је веома поносан на све што је
урађено у протеклом периоду.
„Сигуран сам да ћемо и даље бити
одговорни, марљиви и посвећени,
и да ћемо члановима, али и свим
грађанима Србије, приближити нашу
странку и упознати их са резултатима које смо, на челу са председником Вучићем, постигли. Година пред
нама биће тешка и поново ћемо се на

једној страни наћи сами против свих
и једино се можемо ослонити једни
на друге. Само одговоран однос према обавезама обезбедиће нам жељени резултат, а то је подршка грађана
и наставак реформи и јачања земље.
Постали смо велика породица, много смо научили, много смо истрпели,
али зато и јесмо најбоље што наша
странка има и сигуран сам да ћемо у
наредном периоду бити много јачи и
бољи“, истакао је Мићановић.
Састанку
су
присуствовали
потпредседник Главног одбора СНС
Миленко Јованов, чланови Председништва Владанка Маловић, Горан
Весић, Владимир Ђукановић, Владимир Орлић, и члан Извршног одбора
Крсто Јањушевић, и разговарали са
активистима о важности коришћења
друштвених мрежа у политичкој борби, промоцији страначких идеја на
интернету и већем ангажовању младих људи.

ЛЕСКОВАЦ

П

Председник Вучић у посети Лесковцу

Дарко Глишић у Медвеђи

један мандат. Од две албанске листе,
Партија за демократско деловање -

Фљорим Сахити освојила је
један мандат, док је листа
Сви за Медвеђу - Мухарем
Саљиху освојила два мандата.
„Хвала свим грађанима
Медвеђе јер су показали
велику одговорност према
будућности Србије. Ово говори колико су Медвеђани
одговорни сами према себи“,
рекао је Глишић наког проглашења резултата.

Медвеђа била и биће Србија,
циљ да људи остану
П

оводом локалних избора
у Медвеђи, Српска напредна странка одржала је
завршни митинг на којем се
грађанима обратио председник СНС Александар Вучић.
„Медвеђа је била и биће Србија“, поручио је председник
Вучић и позвао грађане да
изађу на локалне изборе и
гласају по својој савести.
Захвалио се напредњацима, социјалистима и свима
који су подржали листу, а
кандидату СНС-а за председника Општине Небојши
Арсићу поручио је да неке
ствари мора да промени у
будућности.
„Мораш више да разговараш са народом, више да
обилазиш села, да примаш
људе. Ако си приметио, људи
ћуте када кажеш да је стигла
фонтана и да је реконструисана зграда Општине. Људи
хоће да њихова кућа буде

Фото: Танјуг

АДА

ЧОКА

Рекордна излазност 67,72%

Александар Вучић обратио се грађанима на
предизборном митингу

реконструисана“, обратио се
Вучић Арсићу.
Председник Вучић најавио је велике инвестиције у
инфраструктуру, изградњу
водовода, канализације и локалних путева, како би људи
остали ту да живе. Обећао је
да ће држава довести једног
инвеститора у Медвеђу, као

што је то урадила и за Лебане
и уложити 25 милиона евра
у Сијаринску бању како би у
њу долазили туристи из целог региона. Рекао је и да је
поносан на то како изгледа
Дом здравља у Медвеђи, као
и на то што је пут из правца
Лесковца као писта.
„Покушаћемо да обезбе-

димо и посебне субвенције за
запослене у општинама које
су од стратешког значаја, а
које су сиромашне, као што
се то чини у српским местима
на Косову и Метохији. У сиромашним општинама у централној Србији плате би могле
да се повећају за пет, 10 или 15
одсто. Нешто слично смо урадили у Трговишту и желимо да
урадимо и у Медвеђи и другим општинама у пет округа
на југу Србије. То јесу велика
улагања, али и једини начин
да људи остану ту да живе“,
рекао је председник Вучић.
Он је поздравио и рударе и
обећао им да ће решити статусно питање за око 400 запослених у руднику Леце. Поручио им је да ће наставити да
моли кинеске партнере и друге
у свету да преузму тај рудник,
као и да ће држава помагати
Леце све док се не пронађе
стратешки партнер.

За две године нови стадион и најмодернија болница

редседник Србије Александар Вучић,
у оквиру посете Лесковцу, обишао је
комплекс градског стадиона „Дубочица“
и Општу болницу, и најавио од новембра
повећање плата у јавном сектору, посебно
медицинским радницима, што је начин да
их задржимо у земљи.
Најавио је и да ће реконструкција болнице бити потпуно завршена за две године, када ће добити и магнетну резонан-

цу, гастроскоп и колоноскоп. Министар
здравља Златибор Лончар истакао је да је
лесковачка болница за последње три године добила најмодерније апарате, дефибрилатор, цистоскоп, пацијент монитор,
рендген цеви...
Председник је претходно, по доласку
у Лесковац, обишао градски стадион где
је представљен пројекат изградње новог.
„Много сам срећан што сам овде, за два

месеца крећемо у радове, а за две године
ће стадион бити готов. Срећан сам јер је
ово могућност за децу да се развијају и
напредују. Обећавам да ће једна од прве
три утакмице репрезентације бити на
овом стадиону“, истакао је председник
Вучић, и нагласио да ће Суботица, Зајечар, Лозница, Краљево, Врање и Лесковац
добити нове стадионе, урађене по УЕФА
стандардима.

Председник Вучић истакао је да је ово
један од начина задржавања људи у местима у којима су рођени, како би се спречио одлазак у веће градове.
„Ово ће много значити деци, да не
типкају само телефоне, него да се играју,
да осете како је губити и побеђивати“, навео је председник кога су на стадиону дочекали малишани и затражили да заједно
заиграју фудбал.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

74. Сремски Карловци

Брига
о старима

Сваке суботе активисти ОО разговарају са грађанима уз дељење
„СНС
Информатора“,
брошура
„150+“ и локалног „Информатора“.
Активисткиње Уније жена обилазе
старе и болесне суграђане и друже
се са члановима Удружења пензионера. Председник Ненад Миленковић обишао је радове на Черату,
где се гради 16 станова за избегла и
расељена лица.

73. Богатић

Хајдучке вечери
Одржане су Хајдучке вечери
у МЗ Црна Бара, које су окупиле
близу 5.000 посетилаца. Активисти ОО разговарали су са грађанима и делили „СНС Информатор“.

75. Ћуприја

Две кинеске привредне
делегације
Ћуприју су посетиле две делегације привредника из Кине. Канцеларија за јавна улагања одобрила је
Општини средства за регулисање
бујичних потока. Традиционалну
Цреваријаду отворио је председник Општине Нинослав Ерић. Министарство за иновације и технолошки развој одобрило је средства
музеју Хореум Марги Равно за дигитализацију. У току је побољшање
енергетске ефикасности Гимназије,
реконструкција тротоара у Улици
Кнеза Милоша, асфалтирање пута
од Сења до манастира Раваница, са
постављањем постамента за споменик кнезу Лазару.

76. Кањижа

Уређење игралишта
Активисти ОО уредили су дечије игралиште у насељу Зимоњић
и покосили траву.

77. Владичин Хан
Приправнички стаж

Свечано су уручени уговори о
приправничком стажу за 51 приправника, од којих је 29 са високим и 22 са вишим степеном образовања. За реализацију пројекта
издвојено је 16 милиона динара, а
биће употребљено 12. Преостали
износ биће искоришћен за субвенције привредницима.

78. Прибој

Реконструкција
школских зграда
Реконструисана је зграда ОШ
„Десанка Максимовић“, а средства је обезбедила Канцеларија
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Активисти на инфо пулту

за управљање јавним улагањима.
У току је адаптација joш две школе у Прибоју и Сјеверину. После
шест година, Центар за рехабилитацију у Прибојској Бањи поново
ради. У Прибоју ће бити отворен
Регионални иновациони стартап
центар, четврти у Србији и први у
Златиборском округу. Потписана
је повеља о братимљењу Прибоја
и Прилужја на КиМ.

79. Аранђеловац
Еколошке акције

Активисти ОО уредили су врх
Букуље и покупили смеће у околини
Дома културе и школе „Веља Герасимовић“. Средствима Општине за
вантелесну оплодњу, рођена је 21
беба. У плану је реконструкција јавне
расвете, изградња прихватилишта за
животиње, стаза у парку и озелењавање улица Књаза Милоша и Јадранске. Завршени су радови на малој
сали СРЦ „Шумадија“, а асфалтира
се Улица цара Душана. Одржана је
манифестација „Мермер и звуци“.

80. Варварин

„Чеп за хендикеп“
Активисти ОО СНС прикључили су се акцији прикупљања
пластичних чепова у хуманитарно-еколошкој акцији „Чеп за хендикеп“.

81. Крупањ

Реновирање зграде
вртића
Завршени су радови на побољшању енергетске ефикасности ПУ
„Наша радост“ у Крупњу. Почиње
асфалтирање пута Крупањ-Шарена буква-Мали Зворник, а завршен
је пут Крупањ-Шљивова. У Улици
Жиће Марковића гради се канализациона мрежа.

82. Темерин

Уређење вртића
Активисти МО Старо Ђурђево уредили су двориште и зграду
ПУ. Покошена је трава, обрисани
прозори и подови, и постављена

врата на просторију коју је школа
уступила вртићу на коришћење.

83. Бајина Башта
Одношење отпада
у селима

У Министарству финансија потписан је уговор о прекограничној
сарадњи Бајине Баште и општина
из БиХ - Вишеграда и Хан Пијеска,
по којем ће Бајина Башта добити
око 400.000 евра за куповину два
камиона смећара и два трактора
ради селектовања отпада у сеоским срединама.

и очистили бетонске косине у марини на Дунавцу. Чланице Уније
жена Гај посетиле су старије суграђане и помогле им у обављању
послова. Чланови МО Делиблато,
МО Баваниште и МО Гај уредили
су центар својих села. Започета
је реконструкција пута КовинДелиблато. Чланови Другог МО
посетили су самохраног оца двоје
деце и уручили храну, средства
за хигијену, играчке и слаткише.
Школа у Плочици добила је соларну расвету. Председник Владе АПВ
Игор Мировић обишао је завршне
радове на изградњи ПУ „Наша
радост“ у Ковину. У Делиблату је
обележено Преображење, а у Баваништу Велика Госпојина.

88. Бечеј

Завичајни дани
Наставља се реконструкција
Улице Милоша Црњанског. Одржани су Завичајни дани у делу
града Мала Босна. Становници
Дрљана прославили су Дан села.

92. Кучево

Адаптирана школска
зграда
Одржан је низ манифестација
- такмичење у прављењу рибље
чорбе, Гулашијада, Купусијада,
Браничевска палета, Фолклор у
срцу... Реновирана је зграда школе. Председник Општине Владимир Стојановић обишао је радове
на ревитализацији пута КучевоМајданпек.

93. Смедеревска
Паланка
Завршен пут кроз
Церовац

Реконструисан је пут кроз Церовац, а радове је обишла министарка Зорана Михајловић. Поводом

96. Сомбор

Подстицај
запошљавања
Град суфинансира годишње камате за привредне субјекте који од
пословних банака добију кредите
за унапређење пословања. Град
је од Министарства омладине и
спорта добио средства за подстицање запошљавања младих.
Реконструисан је паркинг код
Вајдингера, откривена је биста
Николе Тесле у Колуту, а градоначелница Душанка Голубовић
разговарала је са грађанима у Стапарима. Активисти ГО уредили су
стадион у Телечкој, игралиште у
Риђици, обалу канала у Бездану и
центар Дорослова. Улепшали су и
игралишта четири вртића.

95. Јагодина

Пољопривредници у Грчкој

89. Косјерић

Отворен Визиторски
центар
Министар Расим Љајић отворио је реконструисану зграду
старог Хана, изграђену 1854.

85. Беочин

Уређење дечијих игралишта
У кабинету председника Општине уприличен је пријем за кикбоксера Зорана Чакара, који је на Светском купу у Анкари освојио
бронзу. Омладина ОО уредила је простор око дечијих игралишта у
Бразилији и Черевићу. Обележен је Дан младих у Баноштору, као
и Дан МЗ Беочин, Дан МЗ Сусек, и прослављена је слава Преображење Господње. Током низа хуманитарних акција, подељено је 60
пакета помоћи. „СНС Информатор“ дељен је на инфо пултовима у
Беочину и Бразилији.

84. Жагубица

Дани проје и сира
Одржани су традиционални
Дани проје и сира у Медвеђици.
Учеснике је обишао председник
Општине Сафет Павловић, а програм је отворила председница СО
Оливера Пауљескић.

86. Тител

Реконструкција улице
у Шајкашу
Почела је реконструкција Змај
Јовине улице у Шајкашу и проширење коловозне траке, а средства
су обезбедили Управа за капитална улагања АПВ и Општина.

87. Ковин

Помоћ за
самохраног оца
Активисти МО Центар 1 и Центар 2 учврстили су саднице дрвећа

године, која је адаптирана у Визиторски центар за промоцију
туризма и културно-историјског
наслеђа.

90. Свилајнац

Разговор са грађанима
Чланови ОО разговарали су са
суграђанима и делили брошуру
„150 плус - првих шест година борбе за бољи живот у Србији“.

91. Сокобања

Одбојкашки камп
у „Моравици“
Одржан је Интернационални
одбојкашки камп Вање Грбића на
теренима хотела „Моравица. Кроз
камп је прошло 800 деце из 35
земаља, а са њима је радило око
80 професионалних тренера из
земље и иностранства. Овом приликом, хотел „Моравица“ добио је
терене за одбојку на песку.

Уручена је помоћ за породицу Ракић

Чланови ГО СНС, на челу са Николом Радосављевићем, били су
део делегације која је посетила грчку Паралију, а у којој је било 700
Јагодинаца, претежно пољопривредника, који су обишли фарму
крава и пчелињаке. Никола Радосављевић разговарао је са Теодорасом Караоглуом, замеником министра полиције за Македонију и
Тракију, и са Маријом Антонијом, шефицом Канцеларије премијера
Кирјакоса Мицотакиса у Солуну. Чланови МО Стрелиште и Савета
за социјална питања уручили су породици Ракић пакете са храном
и кућном хемијом.
Међународног дана младих, разговарали смо са младима о њиховим
проблемима и предлозима.

94. Житиште
Акције за децу

Центар за социјални рад организовао је да деца из хранитељских породица проведу дан
у аквапарку у Бачком Петровцу.
Црвени крст Житиште, у сарадњи са Црвеним крстом
Војводине и Општином, обезбедио је одмор за 13-оро деце
на Вршачком брегу. Нова аутобуска стајалишта са соларним
панелима постављена су у Торку, Новом и Српском Итебеју.
Почео је пројекат „Мој вртићмоје чувалиште“. Одржани су
Пиле фест и Пасуљијада.

97. Зрењанин
Кошаркашка
репрезентација

Градоначелник Чедомир Јањић
угостио је играче и чланове стручног штаба кошаркашке репрезентације Србије и челнике Кошар-

99. Крушевац

Брига о
комшијама

кашког савеза, уочи утакмице
Србија - Финска, која je одиграна
у зрењанинској „Кристалној дворани“. Настављена је изградња
канализационе мреже у Елемиру, а
почиње и гасификација Кинићанина. У току је рехабилитација пута
Кикинда-Зрењанин, у Улици Жарка Зрењанина. Град је и ове године
обезбедио торбе и школски прибор
за све прваке. Одржани су фудбалски турнир и Дани пива.

100. Пирот

Обилазак села
на Старој планини

У Ђунису је одржана изложба олдтајмера, на Багдали
Ноћни крушевачки полумаратон, а одржани су и Дани
Радојке и Тинета Живковића.
У посети Крушевцу и градској
топлани боравио је министар
Александар Антић. Под покровитељством Града, одржана
је манифестација „Спасимо
децу у саобраћају“ и Балканска фолклоријада. Активисти
МО Јасика помогли су уређење
тениског игралишта и подржали акцију мерења притиска
и шећера у крви мештанима.
Чланови МО Срње уредили су
парк и столарију на дому за
пензионере. Активисти МО Велики Купци уредили су прилаз
амбуланти, а активисти МО
Прва МЗ и Лазарица уручили
су пакете социјално угроженим породицама. Активисти
МО Дворане уредили су пут
и прилаз цркви у селу Ловци.
Чланови МО Дедина уредили
су зграду Дома културе. Активисти МО Трмчаре офарбали
су мобилијар у школском дворишту и поставили нови кош.
МО Мудраковац донирао је
ормар амбуланти. Активисти
МО Расадник уредили су дечије игралиште, активисти МО
Веселин Николић простор између зграда, а активисти МО
Лазарица просторије џудо клуба. Град Крушевац био је домаћин Првенства Србије за сениоре и сениорке у атлетици.

98. Лебане

Радови на путу Царичин
град - Слишане
Царичин град посетили су представници Министарства културе,
Републичког завода за заштиту споменика и Археолошког института. Председник Општине Иван Богдановић и директор Путева
Србије Зоран Дробњак обишли су радове на путу Слишане-Царичин град, чија реконструкција је почела након посете председника Александра Вучића. Одржано је Културно лето и Међународни
фестивал фолклора. Општина је за пројекат „Победи и ти“ добила
финансијску подршку Министарства за спорт и омладину.

Функционери ОО обишли су
мештане и туристичке потенцијале у селима на Старој планини и
разговарали о проблемима и могућностима њиховог решавања.

101. Смедерево

Чишћење приобаља
Дунава
Вредни омладинци ГО СНС
очистили су зелене површине и
приобаље Дунава.

102. Шабац

Прве Спортске игре
градских МЗ
Савет за координацију са месним заједницама ГО СНС, у сарадњи са градским МЗ, први пут
у Шапцу организовао је Спортске
игре градских МЗ. Организатор
такмичења била је МЗ Баир.

103. Сремска
Митровица

200 нових радних места
Почела је замена цеви топловода у Јупитеровој улици. На депонији у Лаћарку успостављен је
систем за прикупљање анималног
отпада. У Мартинцима је одржана традиционална Крофнијада.
Одржан је Међународни фестивал
фолклора, Златни дан вина, Чалмански базар традиције... Отворен
је тржни центар „Stop shop“ који
ће запослити 200 радника, а грађане је, том приликом, поздравио
министар Бранислав Недимовић.
Завршне радове на асфалтирању
Железничке улице обишао је градоначелник Владимир Санадер.

104. Бачки Петровац
Словачке свечаности

Одржане су изузетно посећене
56. Словачке народне свечаности.
Бачки Петровац посетио је министар Милан Кркобабић и разговарао са председником Општине
Срђаном Симићем о оживљавању
задругарства. Асфалтирано је 17
улица. Министар Зоран Ђорђевић
разговарао је са чланицама Уније
жена и Удружења родитеља особа
са посебним потребама.
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105. Ковачица

Уређење пружних
прелаза
Општина, на челу са Миланом
Гарашевићем, издејствовала је
уређење свих пружних прелаза.
Министар Бранислав Недимовић
посетио је газдинство породице
Свирчев у Црепаји. Обележени
су Дани Падине, у току је обнова
зграде Дома културе у Идвору и
уређење Дебељаче и Самоша. У
Црепаји и Ковачици очишћене су
депоније, а трим стаза у Падини
добила је осветљење. Уређено је
гробље у Идвору и направљена је
нова кухиња у црепајском вртићу.
У Ковачици су асфалтирани прелази на мостићима, у Црепаји је
обележена Велика Госпојина.

106. Мали Иђош

Бесплатан превоз за
најбоље средњошколце
Општина је издвојила средства
за одржавање путева и уређење
вртића. На иницијативу ОО, опремљени су бунари у Ловћенцу и
Фекетићу. Чланови ОО поклонили
су магнетну таблу библиотеци у
Ловћенцу, уредили канал у Улици
Ђуре Ђаковића и подржали првенство у стоном тенису. На иницијативу ОО, сви средњошколци
са одличним успехом добијају
бесплатан аутобуски превоз.

107. Бачка Паланка
Отворен олимпијски
базен

Председник Oпштине Бранислав Шушница свечано је отворио олимпијски базен. Активисти МО Стари град уредили су
излетиште Багер, а активисти МО
Братство покосили су траву. Активисти ОО уредили су двориште
вртића „Цврчак“ и подржали хуманитарну акцију за дечака који
болује од карцинома. Савет за
здравство подржао је акцију мерења шећера у крви у центру града. Активисти Савета за информисање разговарали су са грађанима
и делили „СНС Информатор“.

108. Бабушница
Обнова водовода

Председница Општине Слађана Николић обишла је радове на
адаптацији магистралног водовода Љуберађа-Велико Боњинце.

109. Жабаљ

Заштитна ограда
Активисти МО Жабаљ 1 и 2 поставили су заштитне ограде око
пењалица за децу и офарбали их,
а поделили су и сигнализацију за
бициклисте ради њихове боље безбедности. Чланови МО Госпођинци уредили су двориште вртића.

118. Пожаревац

111. Витина

Школски прибор за прваке
у Бинчу, Врбовцу и Клокоту
Општина Витина
обрадовала је ранчевима и школским
прибором 31 ђака
првака. Председник
Привременог органа Срђан Николић,
у пратњи члана Милоша Перића и секретара Владимира
Нојкића, уручио је
ранчеве и школски
прибор ђацима у
Клокоту, Врбовцу и Бинчу. Школски прибор обезбеђен је уз помоћ
ГО Гроцка и председнице Живадинке Аврамовић.

110. Суботица
Традиционалне
манифестације

Одржана је традиционална 109.
Дужијанца, поводом завршетка
жетве, као и Интеретно фестивал
у импровизованом граду Етнополису. На Палићу је почела изградња канализационе мреже.

112. Стара Пазова
Ускоро нова
спортска хала

Активисти МО Војка уредили су парк код Дома здравља
и разговарали са грађанима на
штанду. Председник ОО Ђорђе
Радиновић одржао је пријем
грађана. У току је постављање
ЛЕД расвете на целој територији Општине. Ђаци и спортисти ускоро добијају нову спортску халу. Завршени су станови
у фрушкогорском насељу за 30
ромских породица. Економскотрговинска школа добила је нову
фасаду и кров, а део простора
школе у Новој Пазови адаптиран
је за потребе ПУ „Полетарац“.

113. Зајечар

Хуманитарне акције
Председник ГО СНС Милан Станковић и активисти МО
Гамзиград обишли су старачко
домаћинство и уручили намирнице. Надомак просторија ГО, наши
активисти направили су графит
„Брже, јаче, боље - Александар
Вучић“. Чланови МО Грљан уручили су пакете помоћи за четворочлану породицу. Асфалтирана
је Фрушкогорска улица. Чланови
МО Халово разговарали су са
мештанима, а активисти МО Салаш чистили су зелене површине.
Чланови МО Звездан уручили су
намирнице угроженој породици.
Очишћен је део корита Црног
Тимока. Активисти ГО делили су
„СНС Информатор“ и разговарали са грађанима. У Градскову је

ГРАД БЕОГРАД

замењена улична расвета, а биће
замењена и у Бруснику. У току је
уређење сеоских путева.

114. Ада

Уређење реке Буџак
Активисти МО Ада организовали
су фарбање мостића и чишћење речице Буџак. Почело је прикључење
секундарне канализационе мреже
на недавно изграђени главни колектор.

115. Бујановац

Гардероба за угрожену
породицу
Уређене су зелене површине
у ПУ „Наша радост“ у Клиновцу
и парк испред Бујановачке бање.
Донирали смо гардеробу социјално угроженој породици Јањић.

116. Врање

Шеталиште
у Врањској бањи
Потписан је протокол о изградњи пешачке зоне у Улици
краља Петра у Врањској Бањи,
која ће за 100 дана добити модерно шеталиште.

117. Нови Бечеј

Одржани
Великогоспојински
дани
Седми Пољо-фест привукао је
бројне излагаче. Представници локалне самоуправе положили су венце на споменик Александру Берићу,
хероју априлског рата и команданту брода „Драва“. Током Великогоспојинских дана, грађанима су
се представили припадници Речне
флотиле, Копнене војске и Жандармерије. У току је обнова пута Ново
Милошево-Бочар. Постављена је
нова ЛЕД расвета у СРЦ „Јединство“. У Куману је поправљена стаза ка пошти. Министар Бранислав
Недимовић посетио је газдинства у
Новом Милошеву и Бочару.

Нови кружни ток

Градоначелник Бане Спасовић
обишао је радове на секундарном
систему прикупљања отпадних
вода у Лучици. Активисти МО
Бурјан уредили су дечије игралиште. Млади пољопривредници
добили су подстицаје од Града и
Фондације „Ана и Владе Дивац“. У
МЗ Васа Пелагић одржана је акција
помоћи материјално угроженим лицима. Завршена је изградња кружног тока на раскрсници улица Моше
Пијаде и Јована Шербановића.

Ђиласов

програм
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је отимање

123. БЕОГРАД

од грађана

119. Коцељева
Обнова школе
у Љутицама

Поводом обележавања Дана
Општине, Верољуб Матић и Душан Илинчић угостили су суграђане на свечаној академији. Председник Општине Душан Илинчић
обишао је радове на реконструкцији школе у Љутицама. Активисти ОО делили су „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима.

МИРКО

ВИЋ

Реља

Огњ

ено

вић

АЛЕКСАНДАР

и Ив

ана

Том

ић

120. Житорађа

Помоћ суграђанима
Урађени су путеви у МЗ Житорађа и МЗ Каре. Отворено је
ново одељење ПУ „Прва радост“
и постављени су мобилијари у МЗ
Глашинац. Одржано је Културно
лето. Редовно помажемо угроженим суграђанима. Редовно делимо
„СНС Информатор“ и разговарамо
са мештанима.

РАДОСЛА
НАТАША

В МАРЈАНО

НИКОЛИЋ

ВИЋ

121. Панчево

Нови инвеститори
У Брестовцу су одржани Дани
повртара, а МЗ Горњи град обележила је славу. Долазак немачког „ЗФ“-а привукао је и нове
инвеститоре који ће у нашем
граду отворити фабрике и нова
радна места. У Долову је у току
санирање ударних рупа у близини школе, а постављана је и заштитна ограда у Моравској улици.
Активисти ГО СНС уредили су
игралиште на кеју, а ускоро креће
уређење целог Потамишја. Унија
младих обележила је Међународни дан младих.

122. Петровац
на Млави

Поклони за малог
Драгана
Чланови ОО посетили су Драгана Миладиновића, ученика
петог разреда школе у Каменову, и поклонили му књиге и
школски прибор. Драган живи
са самохраним оцем пензионером, одличан је ученик и највернији читалац библиотеке „Ђура
Јакшић“.

ДРАГИЊА
ВЛК

Посета
четворочланој
породици

ДРАГОМИР ПЕТРОНИЈЕВИЋ

Шеф Одборничке групе СНС у
СГ Београда Александар Мирковић подсетио је Београђане да је
Драган Ђилас, док је био на месту
градоначелника, набавио 1.800
подземних контејнера и оштетио
Градску чистоћу и Град за шест
милиона евра. Такође, чланови ГО
СНС Ивана Томић Илић и Реља
Огњеновић указали су Вождовчанима на Ђиласов пропали
пројекат Пазл град. Одборница
Драгиња Влк је, у разговору са
комшијама на Врачару, рекла да је
програм најгорег градоначелника
у историји Београда Драгана Ђи-

ласа само отимање од грађана,
док је одборница Наташа Николић подсетила на аферу „Велики
брат“. Члан ГО Београд Драгомир
Петронијевић, у разговору са младима, нагласио је да је Научнотехнолошки парк Београд, у време Ђиласове власти, био познат
као зграда духова. Заменик шефа
Одборничке групе СНС у СГ Београда Радослав Марјановић рекао
је да су политика СНС и председника Александра Вучића у служби
грађана, за разлику од Ђиласа и
СзС чија је једина политика развијање пословне империје.

Чланица ГО Београд Елена
Билић посетила је четворочлану породицу Маретић у
Борчи, која има двомесечну
бебу, и подсетила да је повећање наталитета један од
приоритета СНС.
ЕЛЕНА БИЛИЋ
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СНС ПАНОРАМА
124. Барајево

Обележен Дан Општине

Полагањем венаца и одавањем државних и војних почасти испред
споменика кнезу Сими Марковићу у Великом Борку, обележена је
214. годишњица оснивања Правитељствујушћег совјета. Обележени су слава и Дан Општине. Настављена је санација подвожњака и
моста на Kрчевици у Ненадовцу, асфалтирање улица у Вранићу и
уређење атарских путева.

125. Врачар

Реконструисан
кошаркашки терен
Под покровитељством ГО Врачар, у Парохијском дому Храма
Светог Саве, изведена је опера
„Седра“, композитора Мирољуба
Аранђеловића Расинског. Градоначелник Зоран Радојичић и градски
секретар Славко Гак обишли су
завршне радове на реконструкцији
ОШ „Краљ Петар II Kарађорђевић“.
Сарадњом ГО Врачар и компаније
Mozzart, реконструисан је кошаркашки терен у Чубурском парку,
који је понео име „Златни момци“.
Свечаност су увеличали Жарко
Паспаљ, Никола Лончар, Александар Смиљанић и Петар Поповић.

126. Звездара

За бољу безбедност деце
Одржан је састанак представника ГО Звездара, Полицијске станице и директора основних школа на
тему безбедности деце. Потписан је
Уговор о спровођењу јавних радова и ангажовање 20 незапослених
лица. У сарадњи са Комесаријатом
за избеглице, ГО Звездара обезбе-

дила је пакете помоћи за избегле
и расељене. У току је реконструкција Устаничке улице, а завршене
су Арадска, Семјуела Бекета и Народног фронта. Креће изградња
првог дечијег игралишта у насељу
Војвода Влаховић, а ЈКП Зеленило
завршава реконструкцију терена у
Раљској улици. Одржани су Летњи
позоришни дани на Олимпу и турнир у малом фудбалу. Активисти
ОО наставили су дружење са комшијама. Бетониране су стазе у Улици Ватрослава Јагића и очишћени
пролази, степеништа и зелене површине око МЗ Ћирило и Методије.

128. Лазаревац

Разговор са грађанима
Изграђена су игралишта у насељима Стадион и Тополњак, као
и у МЗ Велики Црљени, Рудовци
и Барзиловица. Реконструисана је
Орашачка улица и паркинг у МЗ
Дуле Караклајић. Асфалтирани
су сеоски путеви у МЗ Пркосава,
Крушевица, Соколово. Започета је реконструкција улице у АБ
низу у МЗ Душан Петровић Шане
и изградња пешачких прилаза и
тротоара. Започета је изградња

129. Земун

Чеп за хендикеп
Уређени су паркови у Батајници,
офарбане клупе на
Горњем граду, саниран простор за паркинг бицикала на Грмовцу, уређен парк
испред Дома пензионера у Угриновцима, а активисти на
Калварији предали
су чепове у акцији
„Чеп за хендикеп“,
донирали гардеробу
ЦК Земун, а у Новом
насељу очистили дивљу депонију. Уређена је клупа за дојење беба
на Земунском кеју, чланови МО Алтина сакупили су гардеробу и играчке за породицу са седморо деце, на Горњој вароши офарбане су
клупе, а у Улици Бранка Пешића покошена је трава и исечено дивље
жбуње. Чланови ОО добровољно су дали крв.

130. Вождовац

Поклони за
социјално
угрожене
Урађена су степеништа
у улицама Браће Јерковић
195 и Драгице Kончар 23, а
у Мокролушкој улици 84-90
и рукохвати. Промењена су
улазна врата у Устаничкој 67
и Војводе Степе 148, док су у
улицама Јована Бијелића 39
и Kраљевачкој 88 урађени
прилази. Активисти свих МО
уређују зелене површине, сакупљају отпад, орезују гране...
Горан Весић, Ивана Томић
Илић, Реља Огњеновић и активисти МО Бањица обишли
су социјално угрожену породицу и уручили поклон-пакете, а Весић ће из сопствених
средстава обезбедити помоћ
за адаптацију куће.
тротоара на Колубарском тргу.
Реновирана је фискултурна сала
школе у Дудовици. Председник

ОО Бојан Стевић организовао је
пријем грађана. Активисти МО
Барзиловица, Шопић и Рудовци
покосили су траву у дворишту вртића и уз улицу Јанка Стајчића, те
уредили простор око игралишта.
Организовани су штандови, а са
грађанима је разговарао и Горан
Весић.

131. Младеновац
Уређење зелених
површина

Активисти и функционери ОО
покосили су траву, уклонили растиње и отпад у Улици Савића
млин. Уређене су зелене површине
код зграде МЗ Марковац, Дубона
и Земљорадничке задруге. Нов изглед добило је и двориште амбуланте у МЗ Рабовац.

132. Нови Београд
Дани уметности
и културе

МО Младост организовао је радионице мозаика, уз сликарку Весну Каракас. Гости манифестације
Дани уметности и културе биле
су и познате сликарке акварела

127. Обреновац

Нове улице и путеви
У засеоку Дорћула у Стублинама реконструише се пут. Део Белог Поља и насеље
Бреска добијају грејање. Започето је уређење канала Село у Уровцима и замена филтера на фабрици воде. У Пироману се уређује канал Беле баре. У току је реконструкција Кружног пута у Стублинама, изградња моста у Скели и чишћење канала, као и
обнова Улице краља Александра Првог. Урађене су две стазе за пешаке и бициклисте.
Почело је уређење потока Букова јаруга у Баричу. Уређен је спруд на Баричкој ади и
водоводна мрежа у Ђачког батаљона. У парку је постављено 20 модерних клупа и 10
ђубријера. У Цевки се раде базен, додатни тушеви и пратећи садржаји. У Трстеници
се реконструише пут, а у Улици 14. октобра водоводна мрежа. Вода је стигла у Николића крај у Стублинама, а излетиште Забран добило је четири комплета лежаљки са
сточићима. Почиње реконструкција пута од Стублина до Ибарске магистрале. Чланице Уније жена одржале су предавања на тему „Стоп насиљу над женама“.

133. Палилула

Чишћење каналске мреже

Горан Весић и Александар Јовичић обишли
су радове на чишћењу канала у Котежу

Председник ГО Палилула
Александар Јовичић обишао је, са
замеником градоначелника Београда Гораном Весићем, радове на
чишћењу канала у Котежу, чиме је
започето чишћење 69 километара
мреже на левој обали Дунава, као
и радове на црпној станици „Рева“
у Панчевачком риту. ГО Палилула
наставља са асфалтирањем улиМиломирка Петровић и Јевросима Лукић. ОО СНС, у сарадњи са
Земунском болницом, подржао је
акцију добровољног давања крви.
На инфо пултовима, поред активиста, са грађанима је разговарао
и повереник ОО Стево Марушић.

134. Стари град

Разговори са комшијама
Заменик шефа Одборничке групе СНС у СГ Београда и секретар
OО Радослав Марјановић, заједно са сарадницима, разговарао је
са комшијама о актуелним дешавањима у Београду, пројектима
које СНС реализује на Старом граду и свакодневним проблемима
суграђана.

135. Сопот

Асфалтирање улица
У току је асфалтирање пута од
Војске до подвожњака код ПКБ-а
и изградња паркинга. У току је насипање пута од Парцанског виса
до Губеревца.

ца. Активисти Савета за социјална
питања посетили су више десетина социјално угрожених породица и уручили им пакете обезбеђене из личних средстава. Чланице
Уније жена направиле су зимницу
за социјално угрожене породице,
организовале дружења, радионице, књижевне вечери и суграђанки донирале инвалидска колица.
је део Улице Славка Миљковића
и Миљаковачке ливаде. Почела је
реконструкција Венца Милице Вучетић Трепуше. У Миле Димић гради се парк на два нивоа. У Улици
13. октобра уређено је степениште
и зелене површине. Покошена је
трава у близини вртића у Улици
Едварда Грига. На Лабудовом брду
уређена су три међублоковска
простора. Уређен је парк у Станка
Пауновића Вељка и на Видиковачком венцу 71. Уклoњени су графити
и плакати са фасада на Петловом
брду и Миљаковцу. Дружења са
најстаријим активистима одржана
су у МЗ Кошутњак, Миљаковац 1 и
Миљаковачки извори. Активисти
ОО обишли су 11 породица. Марици Стојиљковић окречили су собу
која је изгорела у пожару и донирали постељину. Брачном пару Бачани, који слави 50 година брака,

138. Савски венац

Посета Москви

Ирена Вујовић са сарадницима у посети Москви

Делегација, коју је предводила председница Општине Ирена Вујовић, боравила је у званичној посети Централном административном
округу града Москве, а том приликом договорене су заједничке активности у области спорта и културе. Општина је и ове године обезбедила ђачке торбе, пернице и прибор за све прваке. Почела је замена
асфалта у Улици Бошка Петровића и у насељу Стјепана Филиповића,
а уклоњени су и бесправни објекти у Вишеградској и Ресавској улици.
Организоване су Дечије летње игре. У Кући краља Петра Првог отворена је изложба графика Милана Игњатовића, а у оквиру пројекта
„Исидора нас слуша” одржано је књижевно вече.
уручили су пригодне поклоне. Свакодневно смо држали штандове,
функционери ОО разговарали су
са грађанима и делили промотивни
материјал.

Нови тротоари
Општина Сурчин најбоље је
оцењена у 2019. години, на основу
Индекса транспарентности локалне самоуправе. Реконструисан је
пешачки мост на каналу Петрац 4.
У Добановцима се реконструише
Земунска улица, уређује атарски
пут и чисти канал. Настављена је
изградња тротоара у Сурчину и
Бољевцима. Потписан је уговор о
извођењу радова на Дому културе
у Бољевцима, гробљима и месним
заједницама. Урађени су тротоари и фасада на школи у Прогару.

137. Гроцка

Нова школа

Дружење са
пензионерима

Обилазак радова на реконструкцији улица

Уређење
приобаља

139. Сурчин

136. Раковица

Потпредседник ГО СНС Београд
Милосав Миличковић из личних
средстава обезбедио је за породицу Петровић ранчеве, школски
прибор, слаткише и огрев. У дворишту цркве на Лабудовом брду
постављено је ново осветљење.
Уређене су просторије Ватрогасноспасилачке бригаде „Кошутњак“.
На три гробља реконструисана су
степеништа и стазе. Асфалтиран

140. Чукарица

Градски секретар Славко Гак обишао је градилиште школе у
Лештанима. Организован је излет за панзионере до Кладова, Текије и Сребрног језера. Пензионери из Умчара посетили су Јагодину и манастир Манасију. Одржане су 52. Грочанске свечаности.
Организован је и трећи „Архангел“ мото-рок фест.

Чланови Савета за екологију уредили су приобаље
Чукаричког рукавца. Активисти МО Јулино брдо уредили су простор у Улици Јурице Рибара, активисти МО
Беле воде парк у Лепосаве
Михаиловић. Активисти МО
Горица очистили су парк у
Саре Бернар, а активисти МО
Сремчица 2 парк у Сремчици.
Активисти МО Умка уредили
су школско двориште.
У ОШ „Вук Караџић“ саниран је
кров, обновљена кухиња, уређено двориште и офарбана ограда.
Реновирана је зграда ОШ „Вожд
Карађорђе“ у Јакову. Настављена
је додела ауто-седишта, ради се
на оснаживању женског предузетништва. Повереништво за избеглице поделило је пакете хране,
настављени су излети за пензионере, бесплатна вакцинација и
чиповање паса и мачака.

БЕОГРАД

Председник Александар Вучић са женском одбојкашком репрезентацијом која је освојила злато
на Европском првенству у Турској и са мушком одбојкашком репрезентацијом која је, такође,
освојила златну медаљу на Европском првенству у Француској

ЕСЕЦА

ЈЕ М
ФОТОГРАФИ

ЛЕСКОВАЦ
Обилазак градског стадиона „Дубочица“

тител

Срдачан сусрет са грађанима који су
се окупили да поздраве председника
и посматрају војну вежбу

