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У ЖИЖИ

Европскa коми-
сијa објавила је 
веома важну вест 

- Србија је остварила 
раст БДП-а од пет од-
сто у првом кварталу 
ове године. Тим пово-
дом, министар финан-
сија Синиша Мали ре-
као је да наша земља 
први пут у историји 
има стопу раста која 
је убедљиво највећа, 
не само у региону, 
него у целој Европи.

Подсетио је да је у 
последњем кварталу 
прошле године стопа 
раста наше економије 
била 6,2 одсто и до-
дао да је то показатељ 
одговорне економске 
политике коју води 
садашња власт. Навео 
је да је Србија 2013, 
2014. године била ско-
ро пред банкротом, 
али да је председник 
Александар Вучић, док 

је још био председник 
Владе, покренуо тешке 
мере фискалне консо-
лидације.

„Рекли смо да про-
лазимо кроз фискал-
ну консолидацију, да 
ћемо штедети сва-
ки динар, улагати у 
праве ствари, проме-
нити имиџ Србије и 
имати високе стопе 
раста“, рекао је ми-
нистар Мали и додао 
да последњи квартал 
прошле године и први 
квартал ове године 
показују колико је та 
политика била и од-
говорна и исправна.

Према његовим ре-
чима, показатељи и 
прогнозе свих међу-
народних организа-
ција говоре у прилог 
томе да ће Србија до 
краја године задржа-
ти најбољи резултат у 
Европи.

„Први пут у историји 
имамо стопу раста која 
је највећа у Европи. 
По свим пројекцијама, 
ММФ- а или Светске 
банке, Србија ће има-
ти најбољи резултат 
у првој половини ове 
године. Следеће годи-
не идемо са високим 
стопама раста од 6,5 
до 7,5 одсто БДП-а. 
Србија је дочекала 
спремна економску 
кризу као последицу 
корона вируса. Држа-
ва је стала иза својих 
грађана, помогла са 
сто евра сваког станов-
ника Србије, а посеб-
ним пакетом мера ве-
лики новац је уложен у 
предузећа и привреду 
земље. Испунили смо 
сва обећања и грађани 
треба да знају да ћемо 
бити ту увек да им по-
могнемо“, истакао је 
министар Мали.

еВроПСка коМиСија оБјаВила

раСт еконоМије СрБије 5% 
у ПрВоМ кВарталу

ноВе еконоМСке Мере зБоГ ПанДеМије

ул 2020. године остаће 
упамћен по новом та-
ласу оболевања од ко-
рона вируса у Србији, 

али и по насилним демон-
страцијама испред Наро-
дне скупштине у Београ-
ду, нападу каменицама, 
Молотовљевим коктели-
ма и топовским ударима 
на полицајце који су обез-
беђивали зграду, паљењу 
полицијских аутомоби-
ла, као и по варварском 
паљењу Градске куће у 
Новом Саду, лупању стра-
начких просторија СНС, 
затим насиљу хулигана у 
Нишу, Крагујевцу...

Протести су почели 
8. јула, после излагања 
председника Алексан-
дра Вучића због најавље-
них мера за спречавање 
ширења корона вируса, 
пре свега увођења поли-
цијског часа за наредни 
викенд, а наставили су се 
и наредних дана, иако је 
Кризни штаб објавио да 
неће бити ограничења 
кретања.

Међу окупљенима испред 
Народне скупштине било је 
и чланова Ђиласовог Саве-
за за Србију, који су, иначе, 
све време позивали људе 
да изађу на улице, као и 
разних десничарских eкс-

тремиста и агената страних 
служби.

Ситуација је врло брзо 
ескалирала, па смо били 
сведоци насиља на ули-
цама, каменовања поли-
ције, паљења контејнера, 

бацања бакљи и сузавца 
на полицијски кордон, 
коришћења ножева, 
туча, лупања излога ка-
меницама и флашама, 
ломљења саобраћајних 
знакова и демолирања 
града.

Полиција је реаговала у 
ситуацијама када су били 
угрожени животи људи и 
приликом покушаја упа-
да хулигана у Народну 
скупштину. Током нере-
да, било је више повређе-
них, а најтеже повреде 
задобио је полицајац Не-
бојша Апостоловић, којем 
су поломљене обе ноге на 
скупштинским степени-
цама. Сасвим очекивано, 
неколико дана након на-
силних протеста, значај-
но је повећан број зара-
жених корона вирусом, 
посебно младих људи, 
са веома тешком формом 
болести, што је додатно 
закомпликовало ионако 
тешку ситуацију везано 
за пандемију вируса Ко-
вид 19.

ХулиГанСки наПаД на СкуПштину СрБије

Ј

Напад камеНицама, молотовљевим коктелима 
и топовским ударима На полицајце који су обезбеђивали 

улаз у скупштиНу србије

Сваком раднику 
два пута по 18.000 
динара

одложено плаћање 
пореза и доприноса

Пројекат „mоја прва 
плата“

Без плаћања рата 
кредита још два 
месеца

о

о

о

о

ржава ће за јул и ав-
густ за предузетнике 
и све раднике мик-
ро, малих и средњих 

предузећа исплатити 60 
одсто од минималца, од-
ложиће сe за још месец 
дана плаћање пореза и 
доприноса, и покренуће 
сe нови пројекат „Моја 
прва плата“, најавио је 
председник Александар 
Вучић нове мере у циљу 
сузбијања економске кри-
зе коју је изазвала панде-
мија вируса корона.

Истакао је да држава 
има довољно средстава 
да „сипа“, и то директно, 
још новца како би осна-
жила домаћу привреду, а 

нарочито предузетнике, 
од фризера и обућара до 
произвођача намештаја. 
Према његовим речи-
ма, пројекат „Моја прва 
плата“ подразумева да 
ће држава девет месеци 
плаћати предузетнику, 
приватнику или преду-
зећу 20.000 динара за 
запошљавање једног 
средњошколца, а за фа-
култетски образованог 
24. 000 динара.

Председник Вучић 
нагласио је да је циљ др-
жаве да не пређе ниво 
јавног дуга 60 или 61 од-
сто од БДП-а, а да ове 
мере неће угрозити наш 
јавни дуг. Навео је да Ср-

бија држи стопу јавног 
дуга на 57,2 одсто БДП-
а, док је јавни дуг Фран-
цуске 113 одсто БДП-а, 
Шпаније 116 одсто, Грчке 
210 одсто, а Италије 156 
одсто. Подсетио је да је 
држава од почетка кризе 
размишљала о економији 
и да је на време донела 
мере помоћи привреди и 
указао да је, само преко 
гарантних шема, исплати-
ла милијарду и 360 мили-
она евра за 12. 000 преду-
зећа. Председник је пору-
чио грађанима да могу да 
рачунају на стабилност и 
сигурност, а пензионери и 
запослени у јавном секто-
ру на повећање плата.

Д
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Председник Ср-
бије Алексан-
дар Вучић бо-

равио је у дводневној 
посети Паризу, где се 
састао са председни-
ком Француске Ема-
нуелом Макроном. У 
центру пажње разго-
вора двојице лидера 
иза затворених врата 
био је дијалог Бео-
града и Приштине, 
али и европски пут 
Србије, билатерални 
односи и пандемија 
корона вируса.

Председници Ву-
чић и Макрон раз-
говарали су у чети-
ри ока у Јелисејској 
палати, где је шеф 
француске државе 
председника Србије 
дочекао уз построје-
ну Гарду.

„Разговарали смо 
о три кључне теме: 
о Самиту, односима 
Срба и Албанаца и 
решењу косовског 
питања, затим о била-
тералним односима и 
појачању сарадње у 
домену образовања, 

културе, економије 
и улагања“, рекао је 
председник Вучић и 
додао да је од вели-
ког значаја и разго-
вор са председником 
Макроном о томе 
како он види Европу и 
свет у будућности, са 
кључним освртом на 
европски пут Србије.

„Добро се разу-
мемо. Говорио сам 
стратешки и шта ми-
слим да се збивало и 
шта може да се до-
годи у будућности. 
Србија показује 
к о н с т р у к т и в н о с т 
и озбиљност, што 
доприноси пошто-
вању које имамо у 
Француској“, ре-
као је председник 
Србије и изразио 
захвалност председ-
нику Француске на 
изванредном госто-
примству, какво у 
западним земљама 
није доживео. Ис-
такао је и да је оба-
вестио председника 
Макрона да Србија 
прихвата нову мето-

Париз

ПреДСеДник 
СрБије алекСанДар 
Вучић Био је ГоСт 
франЦуСкоГ 
ПреДСеДника 
еМануела 
Макрона, 
а затиМ је 
учеСтВоВао и на 
ВиДео СаМиту о 
коСоВСкоМ 
Питању, који Су 
орГанизоВали 
ПреДСеДник 
Макрон и неМачка 
канЦеларка 
анГела Меркел

СрБија и франЦуСка Се ДоБро разуМеју
Спремни смо да разговарамо 

о корацима који би поправили односе Срба 
и Албанаца, али не прихватамо ултиматуме

срдачаН дочек: председНик емаНуел макроН
и председНик алексаНдар вучић

видео-самит о косову и метохији који су оргаНизовали председНик ФраНцуске 
емаНуел макроН и Немачка каНцеларка аНгела меркел, у који се 

председНик алексаНдар вучић укључио из амбасаде србије у паризу

заПрати на инСтаГраМу
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дологију у прегово-
рима са ЕУ.

„Обавестио сам 
председника Макро-
на да Србија прихва-
та нову методоло-
гију, коју је он и ини-
цирао. Мислим да је 
то изазвало додатно 
поштовање и задо-
вољство код фран-
цуске стране“, објас-
нио је председник 
Вучић, и нагласио 
да ће то за грађане 
Србије значити да, 
када отворимо еко-
номска и социјална 
поглавља, одмах по-
чињемо да имамо и 
приступ фондовима 
и свему другоме из 
поглавља која смо 
отворили.

Током боравка у 
Паризу, председник 
Вучић учествовао 
на видео Самиту о 
косовском питању, 
који су организо-
вали председник 
Француске Емануел 
Макрон и канцелар-
ка Немачке Ангела 
Меркел.

„Макрон и Меркел 
су били коректни и 
Србија није била из-председНик макроН оргаНизовао је, у част свог госта, 

извођење композиције клода дебисија „одрази у води“

ложена притисцима, иако су 
обе ове државе признале не-
зависност Косова. Имали смо 
тежак разговор, Србија ту 
једина има различите ставо-
ве. Било је ствари око којих 
нисмо имали исто виђење. 
Мораћемо да гурамо земљу 
ка ЕУ, истовремено чувајући 
наше националне и државне 
интересе“, рекао је он, и до-
дао да су Меркел и Макрон 
искусни политичари који 
знају шта је могуће и реално, 
а шта није.

„Једно су жеље, а друго је 
стварно и озбиљно разуме-
вање политичке ситуације“, 
рекао је председник Србије, 
и додао да је албанска стра-
на, коју је представљао Ав-
дулах Хоти, изашла са својим 
захтевима, које је назвао 
списком лепих жеља, пошто 
Србија не прихвата никак-
ве ултиматуме и наређења, 
те предочио шта Приштина 
тражи.

„То су очување терито-
ријалног интегритета Косо-
ва, очување Устава и уставне 
организације Косова, трајно 
узајамно признање, а не „мо-
дел две Немачке“, чланство у 
УН и да друге европске земље 
признају Косово. А тек онда ће 
да се баве питањем несталих 
и ратне штете“, рекао је пред-
седник Вучић и поручио да је 
сваки разговор бесмислен ако 
су ти захтеви смисао свега.

„Спремни смо да разгова-
рамо о свим корацима који 
би поправили односе народа, 
проток људи, роба, капитала, 
али нећемо да прихватамо 
ултиматуме. То није могуће, 
нити реално“, рекао је пред-
седник Вучић, и изразио зах-
валност канцеларки Меркел 
и председнику Макрону на 
организацији Самита и труду 
да доведу две стране за сто 
и покажу посвећеност ре-
шавању проблема. Састанку 
су присуствовали и високи 
представник за спољну и без-
бедносну политику ЕУ Жозеп 
Борељ и специјални изасла-
ник ЕУ за дијалог и регионал-
на питања на Западном Бал-
кану Мирослав Лајчак.

ан сећања на страда-
ле и прогнане Србе у 
оружаној акцији хр-
ватске војске „Олуја“, 

ове године обележен је у 
Сремској Рачи, у присуству 
председника Ср-
бије Александра 
Вучића, премијерке 
Ане Брнабић, пред-
седнице РС Жељке 
Цвијановић, срп-
ског члана Пред-
седништва БиХ 
Милорада Додика 
и патријарха СПЦ 
Иринеја.

Србија и Републи-
ка Српска заједно су 
по шести пут обеле-
жиле велику српску трагедију 
- прогон 250.000 Срба из Хр-
ватске, овог пута без прису-
ства великог броја људи због 
пандемије корона вируса. На 
мосту у Сремској Рачи поста-
вљено је спомен-обележје, а 
на месту где је највећи број 
избеглица на тракторима 
прешао биће направљен спо-
мен парк.

Симблично, председник 
Вучић и премијерка Брна-
бић срели су се са чланом 
Председништва Додиком и 
председницом Цвијановић 
на пола моста у Рачи, где 
је потом патријарх Иринеј 
служио помен настрадалим 
Србима. Председник Вучић, 
том приликом, рекао је да 
је поносан што Србија и Ре-
публика Српска већ шест 
година заједно обележавју 
годишњицу страдања:

„Уједињени можемо све, 
а раздвојени не можемо 
ништа. Поносан сам јер 
српска суза поново има ро-
дитеља, поносан јер Срби 
имају после много деценија 
своју слободну и независну 
државу. Више агресије не 
називамо интервенцијама и 
кампањама, већ их назива-
мо правим именима. И зато 
сам захвалан Додику и свим 
људима у Србији који су раз-
умели да морамо да имамо 

поштовање према нашем на-
роду“.

Председник Србије изви-
нио се Србима Крајишници-
ма што им 1995. године није 
било дозвољено да уђу Бео-
град и захвалио им се за све 
што сте урадили за Србе и 

Србију. Посебно се осврнуо 
на великог Бранка Ћопића 
који је спевао песму о стра-
дању „Петровачка цеста“.

„Обавеза нам је да не ћу-
тимо, да нам се Петровачка 
цеста никад не би поновила. 
Говоримо и нећемо да ћу-
тимо да је то злочин и само 
док то говоримо злочина 
више неће бити. Шта су вам 
та деца згрешила? Зашто сте 
морали децу да убијете? Да 
ли је могуће да је 150.000 

људи сметало јер су били 
друге вере и обичаја? Србија 
је земља која изнад свега 
цени мир, која ништа ни од 
кога ни не тражи, која хоће 
разговор и помирење, али не 
и понижење. Србија више не 
пристаје ни на ћутање“, ре-
као је председник Вучић.

Већина наших Крајишни-
ка, како је истакао, више и не 
жели да се врати, они су про-
нашли дом у Србији и Српској. 
Они само желе да мирно могу 

да прођу улицом и да посете 
гробове својих најмилијих.

„Док живе Србије и Срп-
ска, злочин неће бити забо-
рављен. Ако смо разједиње-
ни, поновиће нам се и 1995. 
и 1941. година. Некако смо 
у тишини ове године обеле-

жили страдање Срба, али ми 
се чини да никада више емо-
ције и уздигнутих глава ни-
сам могао да видим. Живела 
Српска, живела Србија!“, по-
ручио је председник Вучић.

Милорад Додик прочитао 
је одломак из књиге Бранка 
Ћопића, подсећајући да су 
током прогона страдала и 
деца.

„Наша освета није и неће 
бити смрт, наша освета су 
живот, слобода, мир, а то 

је снага већа од сваког зла. 
Наша освета је и то што да-
нас постојимо и што смо да-
нас овде изнад реке Саве, 
која сведочи о страдању на-
шег народа, она постаје исто 
гробница колико и река, јер 
је била сведок многих наших 
страдања кроз векове. Наша 
освета је то што данас постоје 
Срби, јер да су се оствари-
ли планови оних који су нас 
убијали, не бисмо данас били 
овде“, поручио је Додик.

СВеДок Патње СрПСкоГ нароДа
на откривеној спомен-плочи, која је прво обележје стра-

далим Србима током „олује”, пише:
„овај мост је немили сведок ужаса и патње српског наро-

да. Спасавајући себе и своју децу од злочина и сигурне смр-
ти, овуда, као жртве етничког чишћења, прођоше стотине 
хиљада Срба крајишника у августу 1995. године. Дошавши 
у Србију нашли су наду, уточиште и спас“.

СреМСка рача

Дан Сећања на СтраДале 
и ПроГнане СрБе у „олуји”

Д



СНС ИНФОРМАТОР 86/2020  |  76 |  СНС ИНФОРМАТОР 86/2020

Видео-конференција 
„Дијалог Београда и 
Приштине“, а затим че-

тири дана касније и састанак 
уживо у Бриселу председни-
ка Србије Александра Вучића 
и премијера приштинских 
привремених институција 
Авдулаха Хотија, под покро-
витељством Европске уније, 
увод су у наставак дијалога 
који је био прекинут 20 ме-
сеци.

Председник Вучић, уочи 
конференције у Бриселу, одр-
жао је билатералне консулта-
ције са високим представни-
ком ЕУ за спољне послове и 

безбедносну политику Жозе-
пом Борељом и специјалним 
представником ЕУ за дијалог 
Мирославом Лајчаком, а на-
кон разговора истакао је да 
су покренута важна питања и 
најавио наставак преговора на 
техничком нивоу.

„Имали смо не лаке са-
станке у Бриселу, наша и ал-
банска делегација разгова-
рале су о два или три питања 
која смо раније договорили. 
Говорили смо о несталим 
особама и интерно расеље-
ним лицима, као и о еконо-
мији. Овде преговарамо и са 
Бриселом и са најмоћнијим 
земљама Европе које су при-
знале Косово. Мислим да смо 
се добро припремили за са-
станак, да смо га добро води-
ли и да смо на најбољи начин 
заступали интересе Србије. 
Били смо озбиљни, одговор-
ни и видело се током дија-

лога да смо заиста дошли да 
разговарамо и да направимо 
напредак“, пренео је пред-
седник Вучић, и поновио да 
Београд и Приштина имају 

дијаметрално супротне за-
хтеве.

„Србија је била озбиљна 
и одговорна, што се видело 
током дијалога. Дошли смо 

да направимо напредак, а 
нека Европљани процењују 
како и на који начин је друга 
страна томе приступила“, по-
ручио је он.

Бр
и

С
ел

СреМСка МитроВиЦа наСтаВак ДијалоГа БеоГраДа 
и Приштине ПоСле 20 МеСеЦи

СрПСка Проја и ПоГача за коМеСара ВарХељија

ПоДршка 
шарла Мишела

обнову дијалога поздра-
вио је и председник европ-
ског савета шарл Мишел, 
који је на свом твитер налогу 
написао: „После састанака 
са председником Вучићем 
и премијером Хотијем, поз-
дрављам обнављање дија-
лога Београда и Приштине и 
приврженост обе стране том 
важном процесу. у потпу-
ности подржавам напоре 
шефа европске дипломатије 
Жозепа Бореља“.

По доласку у Брисел, председник Вучић 
састао се са комесаром за проширење еу 
оливером Вархељијем, са којим је разгова-
рао о европском путу Србије, укључујући 
и нову методологију процеса приступања, 

као и о економско-инвестиционом пакету за 
западни Балкан који европска комисија тре-
ба да представи на јесен. Председник Вучић 
је Вархељија, у Мисији наше земље при еу, 
дочекао уз српску проју и погачу.

Председник Србије 
Александар Вучић 
обишао је 15. тен-

ковски батаљон Прве бри-
гаде копнене војске у каса-
рни „Бошко Палковљевић 
Пинки“ у Сремској Митро-
вици, где је присуствовао 
приказима способности 
тенковске чете, способно-
сти ватреног вода више-
цевних лансера ракета 128 
мм М77 „Огањ“, приказу 
модернизоване артиље-
ријске батерије система 
„Огањ“ и практичне обуке 
тенковске чете.

„Овде, у делу Прве бри-
гаде наше војске, могли 
смо да видимо обуче-
ност, припремљеност, 
посвећеност и преданост 
у раду наших тенкиста, 
али и промене које уно-
симо у наше артијериј-
ско- ракетне јединице. 
Мислимо да су те једини-

це један од најснажнијих 
делова наше армије. Да-
нас сте видели све нове 
модуларне облике које 
радимо, све је аутома-
тизовано и већим делом 
је урађено у нашим, срп-
ским фабрикама. У Ср-
бији су рађена возила, 
платформе, али и ракете, 
све то се прави у „Кру-
шику“, „Петолетки“, али 
и „ФАП“-у. Гледамо како 

да оснажимо своју војску 
у тешким условима “, по-
ручио је председник Ву-
чић, и истакао да Србија 
жели да сачува војну 
неутралност, сигурност, 
стабилност и мир, али и 
сигурну одбрану земље, 
ако затреба, те најавио 
додатна, до сада највећа 
финансијска средства у 
одбрамбену индустрију.

„Обновили смо до-

брим делом бомбардер-
ску авијацију, имамо 
данас десет „Орлова“, 
имамо и „Супер галебе 
Г-4“ које можемо корис-
тити у тим акцијама, али 
то мора бити много јаче. 
Гледаћемо да купимо ло-
вце-бомбардере који су 
способни да воде  блис-
ку борбу у ваздуху, али 
и да делују по циљевима 
на земљи. Већ смо покре-
нули неке кораке у том 
правцу“, навео је пред-
седник. Према његовим 
речима, ситуација у Рат-
ном ваздухопловству и 
противваздухопловној 
одбрани много је боља 
и имамо на располагању 
десет исправних ловач-
ких авиона „МиГ-29“, али 
да ће за два, три месеца 
тај број бити повећан на 
14, после пријема четири 
авиона из Белорусије.

ГлеДаћеМо Да куПиМо 

лоВЦе-БоМБарДере

OБилазак 15. тенкоВСкоГ Батаљона ПрВе БриГаДе коПнене ВојСке

обилазак касарНе
„бошко палковљевић пиНки”

авдулах хоти, Жозеп борељ и алексаНдар вучић

дочек европског комесара за суседство и проширење у мисији србије у бриселу
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ВЕСТИ

Председник Србије Алек-
сандар Вучић обавио је 
консултације за форми-

рање нове Владе са представ-
ницима листа које ће чинити бу-
дући парламент. Представници 
Странке демократске акције 
Санџака Сулејмана Угљанина 
одбили су да дођу, због чега се 
председник Србије прво сусрео 
са представницима листе „Ал-
банска демократска алтернати-
ва - Уједињена долина“. Први 
на овој листи Шаип Камбери 
рекао је да су председнику пре-
дали написмено своје захтеве и 
да ће, након његовог одговора, 
евентуално размотрити понуду 

да буду део нове Владе.
Представник листе „Академик 

Муамер Зукорлић - Само право 
- Странка правде и помирења - 
Демократска партија Македона-
ца“ Муамер Зукорлић пренео је 
председнику Вучићу став да нам 
је потребна нова Влада и пре-
мијер са више кредибилности, 
уз поновљен став да ће њего-
ва Странка помирења и правде 
бити или озбиљан чинилац вла-
сти или опозиција.

Председник Савеза војвођан-
ских Мађара Иштван Пастор 
изјавио је да ће бити део пар-
ламентарне већине на републичком, 
покрајинском и на локалном нивоу и део 
извршне власти на нивоу државних се-
кретара, те да су са председником раз-
говарали и о изазовима пред којима се 
налази Србија, о корона вирусу, о еко-
номским токовима, о европској полити-
ци и позицији Србије...

Председник Вучић наставио је кон-
султације састанком са председником 
СПАС-а Александром Шапићем, који је 
предводио изборну листу „Александар 
Шапић - Победа за Србију“. Шапић је ре-
као да очекује да се поново састану и да 
га је председник информисао о држав-

ним питањима, попут Косова и Метохије 
и ситуације у вези са корона вирусом.

После састанка у Председништву 
са представницима листе „Ивица Да-
чић - Социјалистичка партија Србије, 
Јединствена Србија - Драган Марковић 
Палма“, Ивица Дачић изјавио је да није 
било разговора о именима министара 
или ресорима, а да је коалиција СПС-ЈС 
спремна за наставак сарадње са СНС-ом.

Представници листе „Александар Ву-
чић - За нашу децу“, Милош Вучевић, 
Марија Обрадовић, Миленко Јованов, 
Марко Ђурић и Дарко Глишић, као и 
председник ПУПС Милан Кркобабић и 
председник СДП Расим Љајић, затражи-

ли су на консултацијама од председника 
мандат за састављање нове Владе.

„Наша листа је, након убедљиве победе, 
легитимно тражила мандат за састав Вла-
де и ту нема политичке дилеме. Разговор 
са председником био је веома садржајан, 
не само око питања скупштинске већине, 
Владе, већ и о другим темама, ковиду, 
економским изазовима. Нова Влада биће 
влада континуитета, пре свега везано за 
план „Србија 2025“, развој инфраструкту-
ре и јачање економије, али и за политику 
регионалне стабилности, очувања нацио-
налних интереса везано за КиМ, европски 
пут Србије и сарадњу са Русијом и Кином“, 
истакао је Милош Вучевић.

ПреДСеДништВо СрБије

конСултаЦије за СаСтаВ ноВе ВлаДе

Председник Србије Алек-
сандар Вучић учество-

вао је, путем видео линка, на 
самиту „Европа без цензуре“ 
са премијерима Словеније и 
Мађарске, Јанезом Јаншом и 
Виктором Орбаном.

Председник Вучић иста-
као је да је Европи данас 
више него икада потребна 
сарадња како би се суочи-
ла са свим изазовима, јер ЕУ 
мора да врати своју значајну 
политичку улогу, а не да се 
фокусира на технократска 
питања. Рекао је да се Европа 
суочава са најтежим пери-
одом и нагласио да се корона 
вирус не може да се победи 
без вакцине или лека, али да 

постоји много ствари које 
се могу и морају заједнички 
урадити на сузбијању после-
дица настале кризе.

Указао је да све економске 

прогнозе показују негативан 
развој привреде, да ће Фран-
цуска, Италија, Хрватска и чак 
и Немачка, имати негативан 
раст од минус седам до 11 

одсто, а да ће Србија, која је 
за ову годину очекивала раст 
од пет одсто, бити суочена 
са растом од 0 или минус 0,5 
одсто. Истакао је да је у таквој 
ситуацији у Европи сарадња 
потребнија него икада.

„Не тражимо нове креди-
те, велики новац, већ нам 
је потребно да ставимо под 
контролу све друге претње 
са којима би се могли суочи-
ти“, навео је он и подсетио 
да су европске интеграције 
стратешки циљ Србије, те да 
је потребна већа политичка 
храброст и додао да ће акту-
елна политичка администра-
ција у Бриселу показати веће 
разумевање.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић боравио је 

у посети Бањалуци и уручио 
помоћ вредну готово 2,7 ми-
лиона евра. Њега је на аеро-
дрому сачекао српски члан 
Председништва БиХ Мило-
рад Додик, а приређен му је 
традиционални српски дочек 
уз со и погачу.

Председник Србије уручио 
је Универзитетском клинич-
ком центру 15 санитетских 
возила. Србија је помогла 
са милион евра и Студент-
ски центар „Никола Тесла“ 
у Бањалуци, а за неколико 
мањих општина издвојила је 
средства за вртиће, школе, 
домове здравља...

„Ово није питање покло-

на, то је наша обавеза, наша 
одговорност, јер Србија мора 
да брине о Српској. Србија 
увек мора да буде доступна 
и на располагању Српској. И 
људи у Српској, уверен сам, 
да то знају“, рекао је Вучић.

Председник Вучић иста-
као је да је Србија Бањалуци 
послала и 10.000 тестова на 
коронавирус, а да ће послати 
и више уколико буде потребно. 
Најавио је да ће Србија и Репу-
блика Српска заједно радити, 
иако ће Србија преузети 90 од-
сто трошкова на себе, на пра-
вљењу споменика и спомен-
дома на Петровачкој цести, 
где су избегли Срби из Крајине 
најстрашније страдали.

Српски председник је у 

бањалучком насељу Петриће-
вац посетио објекат у којем 
ће бити вртић, дом здравља 
и месна заједница, чија из-
градња се финансира сред-
ствима Републике Србије.

После састанка у Адми-
нистративном центру Владе 
Републике Српске, одржан је 
састанак делегација РС и Ср-
бије на којем је, према речи-
ма председника Вучића, до-
говорено неколико ствари, 
међу којима је и изградња 
аеродрома у Херцеговини. 
Србија се обавезала да до-
датно помогне Српској око 
изградње ауто-пута, а раз-
говарало се и о доношењу 
закона, и у парламенту Репу-
блике Српске и у парламенту 

Србије, о заштити српског 
језика и ћирилице.

Председница Републике 
Српске, Жељка Цвијановић, 
изразила је захвалност пред-
седнику Вучићу и Србији за 
све урађено претходних го-
дина. Српски члан Председ-
ништва БиХ Милорад Додик 
захвалио се на донацији и 
навео да посета председника 
Србије поспешује сарадњу 
и подиже је на виши ниво. 
Председник Вучић посету 
Бањалуци завршио је оби-
ласком радова на изградњи 
српско-руског храма. Том 
приликом, владика бањалуч-
ки Јефрем уручио му је три 
златника са мотивима бу-
дућег изгледа храма.

ВиДео СаМит „еВроПа Без Цензуре”

оБаВеза СрБије је Да БуДе 
на раСПолаГању СрПСкој
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15 саНитетских возила за клиНички цеНтар у бањалуци

разговор са виктором орбаНом и јаНезом јаНшом

делегације србије и републике српске

... иштваНом пастором

коНсултације са представНицима листе „алексаНдар вучић - за Нашу децу“

... алексаНдром шапићем ... муамером зукорлићемразговор са ивицом дачићем
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  1.   Бранислав Недимовић 
  2.   Маја Гојковић 
  3.   Јован Колунџија
  4.   Милош Вучевић
  5.   Ивана Поповић
  6.   Ђорђе Тодоровић
  7.   Ђорђе Дабић
  8.   Ивана Николић   
  9.   Иван Тасовац   
10.   Ана Белоица    
11.   Стефан Србљановић    
12.   Оља Петровић
13.   Лука Кебара     
14.   Марија Обрадовић      
15.   Марко Ђурић  
16.   Рајко Капелан 
17.   Сандра Божић 
18.   Милан Илић    
19.   Маријана Крајновић   
20.   др Александар 
         Мартиновић   
21.   др Милорад Мијатовић  
22.   Миленко Јованов         
23.   Јадранка Јовановић     
24.   Милан Кркобабић        

25.   Сања Лакић      
26.   Драгомир Карић            
27.   Владимир Ђукановић 
28.   Дубравка Филиповски
29.   Ђорђе Комленски         
30.   Јасмина Каранац           
31.   др Владимир Орлић    
32.   Александар Марковић  
33.   Проф. др Зоран 
         Драгишић        
34.   Јелена Мијатовић        
35.   Драгана Радиновић     
36.   Иван Рибаћ      
37.   Милош Терзић  
38.   Невена Ђурић 
39.   Душица Стојковић   
40.   Муамер Бачевац 
41.   Милован Дрецун 
42.   Биљана Пантић Пиља  
43.   Јован Палалић
44.   Јасмина Палуровић 
45.   Ђуро Перић      
46.   Маријан Ристичевић   
47.   Бојан Торбица
48.   Оливера Недељковић

49.   Владимир Маринковић   
50.   Наташа Михаиловић
         -Вацић    
51.   Крсто Јањушевић          
52.   Љубомир Марић           
53.   проф. др Марко Атлагић    
54.   Данијела Вујичић         
55.   Милена Поповић          
56.   проф. др Љубиша 
         Стојмировић             
57.   Тамара Пилиповић 
58.   Александар Мирковић   
59.   Верољуб Арсић 
60.   Сања Јефић 
         Бранковић    
61.   Мира Петровић             
62.   Маја Мачужић 
         Пузић  
63.   Верољуб Матић             
64.   Дарко Лакетић    
65.   Братимир Васиљевић 
66.   Оливера Пешић             
67.   Душко Тарбук 
68.   Милан Савић   
69.   Горан Ковачевић           

70.   Данијела Вељовић       
71.   Наташа Јовановић        
72.   Немања Јоксимовић   
73.   Томислав Јанковић      
74.   Борисав Ковачевић      
75.   Драгана Бранковић 
        Минчић   
76.   Игор Бечић       
77.   Миодраг Линта  
78.   Милимир 
         Вујадиновић  
79.   Драгана Баришић 
80.   Самира Ћосовић 
81.   Тијана Давидовац         
82.   Александар Чотрић     
83.   Јасмина Обрадовић
84.   Милија Милетић          
85.   Марко Богдановић       
86.   Слободан Алавања      
87.   Хаџи Милорад 
         Стошић  
88.   Милан Радин  
89.   Љиљана Малушић       
90.   Светлана Милијић       
91.    Славиша Булатовић     

Конститутивна се-
дница Скупштине 
Србије, у дванаес-

том сазиву, одржана је 3. 
августа 2020. године, а 
започета је интонирањем 
химне Републике Србије. 
Седници је председава-
ла најстарија народна 
послница Смиља Тишма, 
а помагала су јој четири 
најмлађа посланика Нико-
ла Лазић, (СНС), Дубравка 
Краљ (СПС), Софија Мак-
симовић (СПАС) и Нандор 
Киш (СВМ).

На седници су потврђе-
ни мандати нових народ-
них посланика, а посла-
ници су након верифика-
ције мандата положили 
заклетву, чији текст гласи:

„Заклињем се да ћу 
дужност народног посла-

ника обављати предано, 
поштено, савесно и верно 
Уставу, бранити људска и 
мањинска права и грађан-
ске слободе и по најбољем 
знању и умећу служити 

грађанима Србије, истини 
и правди!“

Седница је одржана у 
великој сали Дома Наро-
дне скупштине, а због си-
туације са коронавирусом 

предузете су све неопхо-
дне мере, па су посланици 
и представници медија 
били у обавези да носе 
заштитне маске и седе иза 
преграда од плексигласа.

конСтитуиСан 
и ПокрајинСки 
ПарлаМент

одржана је конститутивна сед-
ница и војвођанског парламента, 
на којој су потврђени мандати свих 
120 посланика. Са 76 посланич-
ких мандата апсолутну већину у 
покрајинском парламенту има листа 
Српске напредне странке „алексан-
дар Вучић – за нашу децу“, затим 
следе СПС-јС (13), Савез војвођан-
ских Мађара (11), Војвођански фронт  
(6), за краљевину Србију – за срп-
ско војводство (5), Метла 2020 (5) 
и Српска радикална странка (4). До 
избора председника Скупштине аП 
Војводине седницом је председавао 
најстарији посланик Момо чолако-
вић из ПуПС-а, а за председника 
парламента поново је изабран пред-
седник Савеза војвођанских Мађара, 
иштван Пастор.

конСтитутиВна СеДниЦа нароДне СкуПштине

3. август 2020. СрБија ДоБила ноВи ПарлаМент

  92.   Ана Караџић    
  93.   Андријана Аврамов     
  94.   Ненад Барош   
  95.   Бобан Бирманчевић    
  96.   Марија Тодоровић       
  97.   Маја Грбић       
  98.   Александар Југовић     
  99.   Бранимир Јовановић  
100.   Михаило Јокић              
101.   Драган Марковић         
102.   Марко Парезановић    
103.   Предраг Рајић 
104.   Катарина Ракић              
105.   др Александра Томић 
106.   Мирослав Кондић        
107.   Угљеша Мрдић              
108.   Жарко Богатиновић     
109.   Весна Ранковић             
110.   Миланка Јевтовић 
          Вукојичић 
111.   Наташа Ивановић         
112.   Весна Стјепановић       
113.   Стефан Кркобабић       
114.   Србислав Филиповић  
115.   Драган Шормаз              

116.   Милијана Сакић            
117.   Александар Јовановић               
118.   Зоран Бојанић
119.   Весна Марковић            
120.   Момир Стојилковић    
121.   Горан Милић   
122.   Нинослав Ерић               
123.   Биљана Јаковљевић    
124.   Весна Стамболић          
125.   Адам Шукало  
126.   Небојша Павловић       
127.   Снежана Петровић       
128.   Жарко Мићин 
129.   Јелисавета Вељковић 
130.   Милан Урошевић         
131.   Невенка Костадинова 
132.   Небојша Бакарец          
133.   Милица Дачић               
134.   Младен Грујић               
135.   Братислав Југовић        
136.   Дејан Кесар     
137.   Милосав Милојевић   
138.   Соња Тодоровић           
139.   Гојко Палалић 
140.   Ана Пешић       

141.   Марко Зељуг   
142.   Тихомир Петковић       
143.   Велибор Милојичић   
144.   Јелена Жарић 
           Ковачевић 
145.   Миленка Субић             
146.   Горан Пекарски              
147.   Владица Маричић        
148.   Лав-Григорије Пајкић 
149.   Слађана Николић  
150.   Весна Недовић               
151.   Невена Веиновић         
152.   Горан Спасојевић          
153.   Виктор Јевтовић            
154.   Ана Миљанић 
155.   Јанко Лангура 
156.   Милан Ђурица
157.   Весна Кришанов 
158.   Станислава Јаношевић  
159.   Никола Јоловић 
160.   Никола Лазић  
161.   Младен Бошковић
162.   Адријана Пуповац  
163.   Ненад Митровић 
164.   Милица Николић 

165.   Драгољуб Ацковић      
166.   Весна Кнежевић 
167.   Зоран Томић    
168.   Сандра Јоковић 
169.   Вук Мирчетић 
170.   Марко Младеновић    
171.   Никола 
          Радосављевић 
172.   Дејан Стошић 
173.   Ненад Крстић  
174.   Ана Чарапић    
175.   Рајка Матовић
176.   Илија Матејић
177.   Бранимир Спасић         
178.   Милош Банђур               
179.   Виолета Оцокољић      
180.   Наташа Љубишић         
181.   Далибор Радичевић    
182.   Никола Војиновић        
183.   Небојша Марјановић  
184.   Јелена Обрадовић       
185.   Соња Влаховић              
186.   Велибор Станојловић 
187.   Милица Обрадовић     
188.   Владимир Граховац

народни посланици листе „алекСанДар Вучић – за нашу ДеЦу”

Највише посланика, 
188, има листа „Алек-
сандар Вучић - За нашу 
децу“, 32 посланика има 
листа Социјалистичка 
партија Србије - Једин-

ствена Србија, СПАС има 
11 посланика, а Савез 
војвођанских Мађара де-
вет. Странка правде и по-
мирења Муамера Зукор-
лића има четири послани-

ка, а СДА Санџака 
и Албанска демо-
кратска алтерна-
тива, уједињена 
долина - по три по-
сланика.

заПрати на инСтаГраМу

www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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Интервју броја АНА БРНАБИЋ

Када је пре нешто више 
од три године ступила 
на место председнице 

Владе Србије, на позив Алек-
сандра Вучића, Ана Брнабић 
није ни слутила са каквим 
ће се све задацима сусрести 
и какве ће битке морати да 
бије. Она за „СНС Информа-
тор“ каже да ју је неко питао 
на почетку ове године каква 
ће она бити, ни у најлуђим 
сновима не би могла да за-
мисли шта ће нам донети, да 
ћемо се малтене непрестано 
борити са невидљивим не-
пријатељем КОВИД-19.

Међутим, убеђена је да 
ће Србија, уз помоћ наших 
фантастичних здравстве-
них радника и одговорних и 
дисциплинованих грађана, 
победити корона вирус и да 
ће то бити још једна добијена 
битка. Према њеним речима, 
корона нам је тренутно про-
блем број један, али не би 
пун мандат Владе везивала 
искључиво за суочавање са 
проблемима. Било је ту, како 
каже, много успеха, тешких 
реформи, урађених ствари, 
реализованих инвестиција 
и промена које су довеле до 
тога да грађани Србије данас 
живе боље него раније.

како су Вам протекле ове 
три године? чега ћете се 
увек сећати, а шта бисте 
волели да заборавите?
- Протекле су у великом 

раду, са много уложеног тру-
да, непроспаваних ноћи, одри-
цања, стреса, али када видите 
резултате, када видите да је 
Србија у првом кварталу ове 
године најбрже растућа еко-
номија Европе, знате да је све 
вредело. Највећа могућа част 
за мене је била позив Алексан-
дра Вучића да се прикључим 
као министар у његовој Вла-
ди, а након тога да преузмем 
функцију председнице Владе. 
Највећи чин патриотизма за 
мене је ставити се на распо-
лагање својој земљи, радити 
за њу и своје грађане, а не 

постоји веће задовољство од 
тога када видите да ваш рад 
даје резултате и да сте макар и 
једним делићем учествовали у 
променама које воде Србију и 
њене грађане у боље сутра. У 
свему овоме, не постоји ништа 
што бих волела да забора-
вим. Било је изузетно тешких 
тренутака - и професионално 
и лично - али ме је сваки та-
кав тренутак научио нечему 
важном. И, на крају, како год 
окренете, са које год стране 
да гледате, као и у животу, 
најважније је да дате све од 
себе, да се борите, да верујете 
у то што радите, да не одус-
тајете и да се не предајете.

шта сматрате да су 
највећа достигнућа Вла-
де коју сте предводили?
- Највећа достигнућа су 

она која су грађанима најзна-
чајнија, ствари од којих они у 
свакодневном животу имају 
користи. Веће плате и кон-
тинуиран раст плата. По-
носна сам што сам била део 
тима Александра Вучића у 
време када је испунио своје 
обећање да просечна плата 
у Србији достигне 500 евра. 
На путеве који чине живот у 
Србији много лакшим и ква-
литетнијим. У време манда-
та ове Владе завршили смо 
Коридор 10. Отворили ауто-
пут „Милош Велики“ тако да 
Србија коначно има ауто-пут 
до Чачка. Наставили смо да 
градимо ауто-пут до Пожеге 
и Моравски коридор. Много 
смо постигли на пољу елек-
тронске управе, тако да данас 
грађани више нису курири 
државе, већ држава ради за 
њих. Покренули смо реформу 
образовног система, тако да 
смо у време пандемије коро-
на вируса били једина земља 
у Европи која није имала 
ниједан једини дан прекида 
наставе, јер смо били потпуно 
спремни за онлајн метод. Ос-
нажујемо Србију као земљу 
паметних и иновативних 
људи. Извоз ИКТ услуга на 

годишњем нивоу данас пре-
машује милијарду евра… От-
варање научно -технолошких 
паркова у Нишу, Новом Саду 
и Чачку, уз већ постојећи у 
Београду, су нешто од чега ће 
Србија у будућности имати 
огромну корист. То су ствари 
које ће бити мотор нашег раз-
воја у будућности.

како је изгледала са-
радња са председником 
александром Вучићем?
- Поносна сам и част ми 

је што сам имала прилику 
да радим и да се борим уз 
Александра Вучића. Влада 
Србије и председник су били 
тим који исто дише и одише 
синергијом, што је неопход-
но за добро функционисање 
државе. Председник нам је 

много помогао у великом 
броју пројеката, искористио 
свој политички кредибили-
тет и утицај да доведе много 
одличних и важних инвес-
тиција у Србију, преузео на 
себе најтежа питања, као 
што је дијалог са Приштином. 
Влади Србије и мени лично 
је сваки дан био ослонац, 
саветник, неко ко је на себе 
преузимао најжешће ударце 
и нападе. О темпу рада, по-
стављању нових циљева из 
дана у дан, марљивошћу и 
преданошћу послу заиста не 
бих говорила јер мислим да 
то сви виде. Рад са таквим 
човеком не може, а да вас не 
мотивише да дате и више од 
100 одсто себе. Вечно сам му 
захвална на пруженој при-
лици и указаном поверењу, 

ПреДСеДник Вучић на СеБе ПреузиМа 
најЖешће уДарЦе и наПаДе

поносна сам што сам део ње-
говог тима и ма где год била, 
подржаваћу његову борбу за 
бољу Србију у будућности.

како се носите са напа-
дима опозиције на сваку 
одлуку Владе?
- Као што знате, у полити-

ку сам дошла из приватног 
сектора. Радила сам дуго го-
дина у привреди. Компаније 
у којима сам радила имале су 
конкуренцију, међутим ника-
да једни другима нисмо оспо-
равали резултате и пословне 
успехе макар и они били бољи 
од наших. Поготово када су ти 
успеси непобитне чињенице, 
које не могу бити производ 
личног мишљења, различитих 
тумачења… Са тим ми је, као 
политички неискусној особи, 
у почетку било веома тешко 
да се носим. Дешавало ми се 
да дуго размишљам о томе 
како одређени људи нису у 
стању да пруже руку, кажу 
свака вам част на томе што 
сте на пример, довели „МТУ“, 
„Линг Лонг“ и „Тојо Тајерс“ у 
Србију, изградили путеве и 
научно-технолошке парко-
ве, клиничке центре и опште 
болнице, што, према оцени 
Евростата, наша Србија данас 
има најбржи привредни раст у 
Европи… Али, ето, навикне се 
човек временом на све и схва-
ти да мора да гура даље, да 
мора да се бори и да, што су 
напади жешћи и учесталији, 
мора да нађе снаге и енергије 
у себи да се бори више и јаче. 
Додуше, до дан данас нисам, 
нити ћу икада схватити, како 
неко може свесно да ради 
против интереса своје земље.

како видите то што је 
део опозиције увео на-
сиље на политичку сцену 
Србије?
- За мене су те ствари доста 

једноставне: имате људе који 
су немоћни да нас победе у 
политичкој утакмици и на 
демократски начин, и фру-
стрирани тиме што их људи 

у Србији не подржавају. Ис-
товремено, имају огроман по-
словни интерес да се врате на 
власт и имају огроман новац 
на располагању. Када кажем 
огроман новац, то су заиста 
своте које обичан човек не 
може ни да замисли. Када 
спојите то, и сами видите да 
је једини пут који они имају да 
се домогну власти, пут потпу-
не дестабилизације Србије, а 
то је једино могуће ако кре-
нете са насиљем као видом 
политичке борбе. Они имају 
све ресурсе на располагању 
за тако нешто - много новца, 
огромну подршку медија чији 
су власници, а којих је све 
више јер само отварају нове 
телевизије, купују штампане 
медије, отварају портале... 
Такође, није им баш никакав 
изазов да купе и политичку 
подршку малих странака, 
покрета, синдикалних орга-
низација и слично. Коначно, 
имају значајну подршку из 
иностранства од појединаца 
и земаља којима није тако 
драго што је Србија и поли-
тички и економски стабилна и 
све јача. Моја порука и њима и 
свим грађанима је да насиље 
неће проћи и да ће држава 
заштитити све своје грађане, 
што смо и показали. Људе у 
Србији не можете ни да ку-
пите, ни да уплашите. Ово је 
земља вредних, пристојних 
и добрих људи, људи који не 
воле насиље, воле своје по-
родице и комшије, желе да 
имају шансу за добар посао, 
добре школе за своју децу 
и унуке, поносе се својом 
земљом и њеним успесима. Ти 
људи никада неће стати иза 
неког ко уместо труда, рада 
и борбе за нове инвестиције, 
путеве, школе и болнице, 
нуди насиље и нестабилност, 
какву год медијску и подршку 
из иностранства имао.

како коментаришете то 
што се од насилника, 
који су рушили и палили 
Београд, праве жртве?

- Иста је то матрица - ор-
ганизујете насиље, па од 
оних који нападају полицију, 
упадају у институције и туку 
људе који се не слажу са 
њима, правите жртве како 
би изазвали следећи круг 
протеста и насиља. Корис-
тите своје медије, пласирате 
лажне вести, манипулишете 
подацима и емоцијама, анга-
жујете подршку из иностран-
ства и домаће политичке 
покрете и тако у круг. При 
томе, све то време се пона-
шају као да су они грађани 
првог реда, самозвана елита, 
а да су сви остали грађани 
другог реда - њима је доз-
вољено да врше притисак на 
правосуђе и коментаришу 
пресуде, осталима није; они 
имају морални монопол над 
темом владавине права, па 
и док физички руше инсти-
туције; апостоли су слободе 
медија, али сами одлучују ко 
је новинар, а ко није. Лице-
мерје епских размера.

шта очекујете у будућ-
ности у професионалном 
смислу?
- С обзиром на то да сам 

постала члан Српске напред-
не странке, свакако да ћу и 
у будућности, на који год 
начин, бити уз СНС и Алек-
сандра Вучића и помагати да 
Србија настави да побеђује. 
Заиста је част бити део тима 
који је показао како се одго-
ворно бори и ради у интересу 
своје земље.

Где видите Србију 2025. 
године?
- Као одговорни тим људи 

са планом и визијом, изради-
ли смо план „Србија 2025“. 
Србију за пет година видим 
као стабилну земљу, са снаж-
ном и растућом економијом, 
земљу у којој је просечна 
плата 900 евра, а пензија 
440, добро инфраструктурно 
повезану... Земљу у којој сва-
ки њен грађанин има шансу 
да оствари снове.

СПреМно 
ДочекујеМо 
јеСен

како видите ситуацију са 
короном? каква нас јесен 
очекује и како ће грађа-
ни и привредни систем 
Србије издржати борбу 
са опаким вирусом?

- Ово је тешка и биће дуга 
борба, али баш као што каже 
председник Вучић - предаја 
никада није била опција. По-
бедићемо, уверена сам у то. 
Хвала нашим здравственим 
радницима који заиста пре-
вазилазе своје могућности и 
боре се у првој линији фрон-
та против короне. Имамо 
довољно тестова, респира-
тора, довољно медицинске 
опреме, држава је потпуно 
спремна и спремно дочекује-
мо јесен. Да бисмо постигли 
циљ, потребна нам је помоћ 
свих грађана у виду макси-
малног поштовања епиде-
миолошких мера. Жељно 
ишчекујемо крај године и 
коначни завршетак свих 
фаза испитивања вакцине, 
јер до тада маске су наша 
нова реалност, уколико же-
лимо да сачувамо здравље. 
Како Србија данас није оно 
што је била пре десетак го-
дина, без икакве дилеме 
највише захваљујући Алек-
сандру Вучићу и његовим 
дипломатским активности-
ма и сјајном вођењу земље, 
у позицији смо да заиста 
имамо вакцину против коро-
на вируса међу првима у Ев-
ропи. Плате у јавном сектору 
нећемо спуштати, пензије 
такође, и то је оно што могу 
да обећам грађанима Ср-
бије. Прилагођаваћемо мере 
епидемиолошкој ситуацији, 
коју свакодневно пратимо, 
како бисмо омогућили што 
више привредних активнос-
ти. Разговараћемо са свим 
привредницима и заједно 
ћемо наћи најбоља решења. 
Србија је уз своје грађане, 
привреднике, раднике, пен-
зионере и никада их неће 
оставити на цедилу. Само их 
све молим да се придржавају 
свих мера и понашају одго-
ворно како би ова ситуација 
прошла што безболније, у 
сваком смислу.
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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1. уб

Награде за Најбоље учеНике
Коалиција „Александар 

Вучић-За нашу децу“ освоји-
ла је апсолутну већину и има 
26, од 30 одборника (82,53 
одсто гласова). Асфалтирани 
су путеви у МЗ Мургаш, у Со-
вљаку, Врховинама, Руклади, 
затим од Тулара до Батала-
га, као и прикључци на нови 
обилазни пут. Радови на нис-
конапонској мрежи рађени су 
у Гвозденовићу, Трлићу, Вре-
лу, Кршној Глави... У оквиру 
обнове Дома пензионера, за-
мењени су кров, подови, сто-
ларија, електроинсталације. 
Председник Општине Дарко 
Глишић уручио је награде 
најбољим ученицима и њихо-
вим наставницима.

3. пријепОље
Посета Николе 
селаковића
Члан Председништва СНС 

Никола Селаковић разгова-
рао је са мештанима Прије-
поља и активистима СНС, 
а Пријепоље је посетио и 
председник КК „Партизан“ 
Остоја Мијаиловић који је 
најавио помоћ локалном 
Спортском савезу. Кандидат 
за председника Општине 
Владимир Бабић посетио је 
Коловрат, Ивање, Горње и 
Доње Страњане, Раишњево 
и разговарао са мештанима.

8. бруС
дружење са грађаНима

Активисти ОО делили су страначки материјал 
на штандовима и дружили се са грађанима.

2. СМедеревСка 
паланка
разговор са 
грађаНима

Одржан је велики штанд 
Уније младих ОО, на којем 
су Никола Вучен и 50 младих 
активиста разговарали са су-
грађанима.

4. инђија
ШтаНдови На виШе локација

Кандидати за одборнике и посланике, као и активисти ОО орга-
низовали су штандове на више локација у пешачкој зони и инфо-
рмисали суграђане о резултатима и даљим активностима. 

6. бач
страНачки 
ШтаНдови

Чланови Уније пензионера уре-
дили су зелене површине, шета-
лиште и канал Дунав-Тиса-Дунав. 
Активисти МО Бач, Бођани, Војка, 
Селенча, Плавна, Бачко Ново Село 
разговарали су са грађанима на 
страначким штандовима. Члано-
ви ОО поклонили су телевизор 
ФК „Младост“, купљен из личних 
средстава чланова. Чланице Уније 
жена организовале су екскурзију у 
Бечеј, а нова тракторска косилица 
уручена је за ФК из Малог Бача.

7. краљевО 

Помоћ 
ПоПлављеНима
Омладинци ГО поново су показали хуманост при-

ликом поплава које су задесиле град, а градоначелник 
Предраг Терзић обишао је поплављена подручја. Лис-
та „Александар Вучић-За нашу децу“ освојила је 6.000 
гласова више него на локалним изборима 2016, као и 
63,35 одсто на парламентарним изборима. Обележен 
је Дан сећања на браниоце отаџбине страдале у рато-
вима од 1990. до 1999.

5. аранђелОвац
рекоНструкција болНице
Листа „Александар Вучић-За нашу децу“ на парла-

ментарним изборима освојила је 62,24 одсто, уз из-
лазност од 52,45 одсто. Активисти ОО свакодневно 
су организовали штандове и разговарали са суграђа-
нима, а велики број функционера СНС посетио је наш 
ОО. Почиње реконструкција Опште болнице. Пред-
седница Народне скупштине Маја Гојковић посетила 
је Аранђеловац и разговарала са председником Боја-
ном Радовићем. Уређује се спортски терен у насељу 
Ђикино брдо. Проширује се коловоз и постављају се-
мафори на транзитном путу. У МЗ Стојник организо-
вани су превентивни лекарски прегледи. Подељено 
је 1.500 пакета за угрожене суграђане. 

9. пОжаревац
ускоро Нова фабрика
Потписан је уговор о отуђењу земљишта 

без накнаде између Града и компаније „Бамби 
саксес“, која ће изградити фабрику за произ-
водњу кафе. Председница и потпредседник 
Народне скупштине  Маја Гојковић и Верољуб 
Арсић разговарали су са замеником градона-
челника Сашом Павловићем. Додељени су 
кључеви 20 станова за избегле породице из 
БиХ и Хрватске. У току су радови у Улици 
Моше Пијаде, у МЗ Бурјан проширује се топ-
лификациона мрежа и завршава дечије игра-
лиште, а у Живици црква Светог Архангела 
Михаила.

10. леСкОвац 

градоНачелНик са Најмлађима
Одржали смо трибине у Грделици, Предеја-

ну, Вучју, Печењевцу, Брестовцу, Липовици, 
Бобишту, Анчики, Манојловцу, центру града. 
Са нашим активистима разговарали су чланови 
Председништва Синиша Мали, Никола Селако-
вић и Александар Јовичић. Унија младих делила 
је „СНС Информатор“. Савет за просвету обез-
бедио је заштитне маске за осмаке и подржао 
три хуманитарне акције. Наши активисти офар-
бали су ограду школе и два моста, и изградили 

спортски терен у Добротину. Чланице Савета 
за здравство, из личних прилога, обезбедиле 
су пакете за породиље. Завршена је зграда МЗ, 
водоводне мреже и амбуланте у Великој Сеја-
ници. Почела је реконструкција Рударске улице 
и водоводне мреже у Улици Раде Жунић. Гради 
се нова МЗ у Доњем Буниброду, а настављена 
је уградња туцаника и гребаног асфалта. Гра-
доначелник се дружио са најмлађима у парку, 
Коњичком и Аеро клубу... 

подела страНачког материјала 
На штаНдовима

дарко глишић у разговору са мештаНима
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12. врњачка бања
убедљива Победа 
локалНе листе

Листа „Александар Вучић - За 
нашу децу“, чији је носилац у 
Врњачкој Бањи био Бобан Ђуро-
вић, освојила је 10.158 гласова. Уз 
излазност од 59 одсто, добила је 
19 од 25 мандата у СО.

13. негОтин 
Нови коШеви

Акцијом локалне самоуправе, 
Спортског савеза, ЈКП „Бадњево“,  
ХЕ „Ђердап 2“ и приватних пре-
дузетника, постављени су нови 
кошеви на терену у Цвећари. Ом-
ладинци ОО, на штандовима у 
центру и на зеленој пијаци, раз-
говарали су са грађанима о капи-
талним инвестицијама. Чланови 
Председништва СНС Никола Се-

лаковић и Зоран Ђорђевић разго-
варали су са нашим активистима. 

15. врање
Посета сиНиШе малог

Након посете фирми „Ансал 
стил“, министар Синиша Мали по-
сетио је компанију „Симпо“, где је 
одржао састанак са привредници-
ма и најавио додатне мере Владе 
за запошљавање. 

16. рача
отвореН ПогоН
 „НаШ мед”

Листа „Александар Вучић-За 
нашу децу“ освојила је 77,85 одсто 
гласова на локалним изборима, а 
на парламентарним 71,36 одсто. 
Свечаном отварању погона за 
прикупљање и пласман меда „Наш 
мед“ присуствовали су премијер-

ка Ана Брнабић и министар Бра-
нислав Недимовић. Премијерка 
је, у пратњи Александра Сенића 
и Ненада Савковића, обишла ра-
дове на реконструкцији ПУ „Наша 
радост“ и Улице Војводе Павла 
Цукића.

18. бела паланка
уклоњеНе дивље 
деПоНије

Горан Миљковић обишао је 
асфалтирани пут Белановац-
Моклиште-Драчје. Миљковић је 
обишао и пољопривредно газ-
динство породице Вучић, које се 
бави повртарством у заштићеном 
простору, а корисник је општин-
ских субвенција за пољопривреду. 
Уређени су терени за мале спорто-
ве у насељу Нова мала. Уклоњене 
су дивље депоније у Главашевој 
улици.

19. рекОвац 
Нови ПаркиНг

Члан Председништва СНС Ни-
кола Селаковић посетио је ОО и 
разговарао са активистима. Ак-
тивисти МО Кавадар офарбали 
су капију игралишта. Омладина 
је делила страначки материјал и 
дружила се са Левчанима. Повере-
ници ОО посетили су више месних 
одбора. Завршен је паркинг иза 
зграде Општине и прва фаза ре-
конструкције Дома културе. Сани-
ран је мост у Опарићу и поставље-
на ЛЕД расвета код Дома здравља.

20. Мали ЗвОрник
Представљање 
Програма

На страначком штанду предста-
вљен је програм за развој Малог 
Зворника до 2025. године - из-

градња топлане на биомасу, ре-
конструкција топловода, уређење 
трга, пијаце и плаже, изградња иг-
ралишта и учионице у ПУ „Црвен-
капа“, као и уређење археолошког 
локалитета „Орловине“.

22. нОви паЗар
Нови асфалт

Одвијају се припремни радови 
за асфалтирање у насељу Својбор. 
У насељу Черкез махала изграђе-
но је игралиште за децу и уређен 
је парк. За асфалт су почела да 
се припремају и два крака Улице 
Нурије Поздерца у насељу Ћере-
миџиница, а почела је изградња 
фекалне канализације у Улици 
Рајка Ацковића.

23. СубОтица 
Пакети за децу која се 
у Хрватској Школују На 
срПском језику

Председница Владе Ана Брна-
бић и градоначелник Богдан Ла-
бан обишли су градилиште аква 
парка на Палићу, а Лабан је упоз-
нао премијерку и са инвестицијом 
у Дому за децу ометену у развоју 
„Колевка“ и изградњом погона 
компаније „Бојсен“. Суботицу је 
посетила и председница Народне 
скупштине Маја Гојковић и разго-
варала са градоначелником. Град 
је донирао 500 пакета деци која 
се у Хрватској школују на српском 
језику. У току је изградња 44 стана 
за избегла лица, а отворен је и ре-
новирани Студентски дом.

24. СреМСки 
карлОвци
уређење места 
за рекреацију

На три локације у Сремским 
Карловцима започети су радо-
ви на уређењу места за одмор и 
рекреацију деце и старијих су-
грађана. Активисти ОО просла-
вили су победу на изборима. У 
локалном парламенту, од 25 ман-
дата, СНС освојила је 14.

25. гОлубац
асфалтирање улица 

Из општинског буџета издвоје-
но је 30 милиона динара за асфал-
тирање и крпљење рупа у насељи-
ма. Из пројекта прекограничне са-
радње добијено је 447.337,35 евра 
за изградњу канализације, а у јуну 
је завршена канализација у Улици 
Војводе Степе.

27. чОка
телевизори за вртиће

Активисти МО Падеј покупи-
ли су смеће са пијаце, офарбали 
ограду и окречили зид, а активи-
сти МО Санад и Остојићево уре-
дили су простор око зграда мес-
них заједница и посадили цвеће. 
Наш ОО посетили су Александра 
Малетић, Никола Лукач и Немања 
Радин и разговарали са члан-
ством. Кандидати за одборнике и 
активисти уручили су три телеви-
зора, купљена из личних средста-
ва, вртићима у Санаду, Остојићеву 
и Јазову. 

28. врбаС
бела теХНика На ПоклоН

Листа СНС апсолутни је по-
бедник локалних избора са 59,65 
одсто гласова, односно 22 ман-
дата. На главној трибини стади-

она постављено је 800 столица и 
дигитални семафор, а почело је и 
уређење атлетске стазе. Одржан 
је Јунски фестивал са данима тра-
диције, слатким данима, ликовном 
радионицом... Туристичка органи-
зација отворила је сувенирницу и 
инфо центар. Почела је изградња 
водовода који ће спојити Куцу-
ру и Савино Село. Активисти ОО 
свакодневно су разговарали са су-
грађанима на штандовима и уре-
дили многобројна игралишта. Ак-
тивисти ОО донирали су белу тех-
нику вртићима, удружењу МНРО 
„Кућица“, Удружењу пензионера, 
КПД „Карпати“ и угроженим поро-
дицама. Донације су обезбеђене 
од добровољних прилога чланова 
странке. МО Савино Село органи-
зовао је акцију добровољног да-
вања крви.

29. СреМСка 
МитрОвица
Нова амбулаНта 
у ШаШиНцима

Обележена је годишњица стра-
дања мештана Гргуревице 1942. 
године. Мештани Мачванске Мит-
ровице офарбали су део кеја у боје 
српске заставе. Покрајински се-
кретар Владимир Батез обишао је 
реконструисану фискултурну салу 
ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“. 
Отварању амбуланте у Шашин-
цима присуствовали су покрајин-
ски секретар Зоран Гојковић, ми-
нистар Бранислав Недимовић и др 
Дарија Кисић Тепавчевић. У Равњу 
је освећен Храм цара Константи-

21. крушевац 

Нови сПортски тереНи
11. лајкОвац
Посета Николе селаковића

26. ОпОвО
Школска оПрема за Прваке 
и ПредШколце
Завршени су радови на кон-

струкцији дечијег забавног 
парка у Сефкерину. Локална 
самоуправа је и ове године 
обезбедила део школске оп-
реме за 98 будућих првака и 
109 предшколаца. Потписан 
је уговор за изградњу покри-
вене пијаце у Опову. Након 
Партизанске, асфалтиран је 

коловоз и у улицама Радета 
Илкића и Дамјанов Милана у 
Сефкерину. У центру Опова 
спроведена је традиционална 
акција садње цвећа. Излаз-
ност на изборима била је 59,75 
одсто, а листа „Александар 
Вучић-За нашу децу“ освојила 
је 19 одборничких мандата, од 
укупно 25.

Крушевљанима су предата на употребу 
два мултифункционална терена и терета-
на, које су обишли министар Вања Удови-
чић, градоначелница Јасмина Палуровић и, 
као гост, бивши градоначелник Братислав 

Гашић. Наш одбор посетили су Бранислав 
Недимовић, Владимир Орлић, Зоран Ђорђе-
вић, Дарко Глишић, Марија Обрадовић, Сан-
дра Божић, Зорана Михајловић... Чланови 
Савета за спорт уручили су лопте и голове 

за мали фудбал МЗ Јасика, Модрица и Ве-
лики Купци. Активисти ГО су на 15 локација 
делили страначки материјал и разговарали 
са грађанима. Град је богатији за туристичку 
атракцију - аутобусе на електрични погон.

Наш одбор посетио је члан 
Председништва СНС Никола 
Селаковић и разговарао са ак-
тивистима. Чланови Омладине 
одржали су штандове на више 
локација, на којима су делили 
„СНС Информатор“, флајере 

и пропагандни материјал. Та-
кође, уредили су парк, дели-
ли еко цегере и добровољно 
давали крв. Пуштен је у рад 
трансформатор у МЗ Степање и 
почела је изградња трафо ста-
нице у МЗ Доњи Лајковац.

17. кОвачица
Посета сеоском домаћиНству

Активисти ГО разговарали су са грађа-
нима на штандовима на више локација. 
Потпредседник Главног одбора СНС Мар-
ко Ђурић посетио је ГО и разговарао са 
активистима. Свечано је отворен вртић 
„Бубамара“, најсавременији објекат те вр-

сте у Зрењанину. Почела је реконструкција 
тротоара дуж Булевара Вељка Влаховића. 
Реконструисана је јавна расвета у граду и 
свим насељеним местима. Обновљена је 
сала Дома културе и рестауриран је споме-
ник у Лукићеву. У Ченти је замењена улична 

расвета, уводи се гас, уређује трг и асфал-
тирају улице. Радови се одвијају и у Арада-
цу и Банатском Деспотовцу. Градоначелник 
Чедомир Јањић обишао је нови пристан на 
Бегеју у Берберском насељу. У Томашевцу је 
пуштен у рад водоторањ.

14. Зрењанин

Нови вртић

На републичким, покрајинским и локалним изборима СНС је ос-
војила подршку више од 60 одсто изашлих бирача. Члан Главног од-
бора СНС Вук Радојевић посетио је пољопривредно газдинство Ер-
ски, где су га дочекали повереник ОО Милан Гарашевић и мештани 
Црепаје. На иницијативу чланова ОО и МО Падина уређује се улаз 
у Падину. Активисти ОО дружили су се са грађанима на штандови-
ма у свим насељеним местима. Чланови Уније жена и Уније младих 
поклонили су слаткише, торту и поклоне породици са троје деце.

селаковић са активистима

друЖење На штаНдовима

саНдра боЖић са активистима На штаНду
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на и царице Јелене. Одржане су 
седме Спортске игре младих. У 
Градској кући подељена је спорт-
ска опрема за више од 20 фудбал-
ских клубова. Изграђен је део гас-
не мреже у Мачванском кеју.

31. владиМирци
Нова уличНа расвета

Активисти ОО уредили су прос-
тор око базена, поставили мрежу 
за одбојку, уредили спортски те-
рен и организовали поделу стра-
начког материјала. Подржавамо 
акције пружања помоћи социјал-
но угроженим породицама. Наста-
вљено је постављање нове уличне 
расвете у насељеним местима. 
Започети су радови на електро-
мрежи, локални путеви насути су 
каменом и асфалтиран је спортски 
терен у МЗ Звезда МЗ Белотић, 
Пејиновић и ромско насеље Гоми-
лица прикључени су на водоводну 
мрежу.

32. СМедеревО
рекоНструкција 
ПаркиНга

ЈП „Паркинг сервис“ рекон-
струисао је паркинг простор код 
тврђаве. Капацитет новог паркин-
га је 200 паркинг места. 

33. тител
модерНи тереН 
у моШориНу

Мошорин је добио нови, мулти-
функционални терен при основној 
школи. Пројекат реконструкције 
финансирали су Покрајински се-
кретаријат за спорт и омладину и 
Општина.

34. СОМбОр
обНова средње 
теХНичке Школе

Представници Савета за без-
бедност саобраћаја уручили 
су 100 ауто-седишта за наше 
најмлађе суграђане. Набавља се 
опрема за фитнес центар на ста-
диону. Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић, покрајин-
ски секретар Михаљ Њилаш и 
градоначелница Душанка Голу-
бовић обишли су радове на ре-
конструкцији Средње техничке 
школе. Министарка Зорана Ми-
хајловић обишла је рехабилито-
вану деоницу пута Сомбор-Ба-
чки Брег. Стара Селенча богатија 
је за ново дечије игралиште. У 
току је реконструкција моста у 
Бачком Моноштору, а обновље-
ни су велика сала Културног цен-
тра и два објекта ПУ. Наш одбор 
посетили су Никола Селаковић, 
Александар Мартиновић и Сан-

дра Божић, а активисти су раз-
говарали са грађанима на штан-
довима.

36. црна трава
Нова фоНтаНа

Наши активисти делили су 
страначки материјал и предста-
вили програм „За нашу децу“ су-
грађанима. На парламентарним и 
локалним изборима, СНС је побе-
дила са више од 83 одсто подрш-
ке грађана. Уређен је простор око 
Споменика неимару и постављена 
је нова фонтана, а монтира се и со-
ларна расвета.

37. Оџаци
Посета милоШа 
вучевића

Потпредседник Главног од-
бора СНС  Милош Вучевић по-
сетио је наш ОО и разговарао са 
чланством. Активисти МО Бачки 
Брестовац уредили су страначке 
просторије, а активисти МО Оџа-
ци спортске терене. Оџаци до-
бијају модерну аутобуску станицу 
на локацији старе. Покрајински 
секретар Вук Радојевић посетио 
је газдинство породице Валент у 
Лалићу. У току је замена уличног 
осветљења натријумовим сијали-
цама. У плану је уређење језера у 
Бачком Грачацу.

38. ириг
Помоћ у кречењу дома 
здравља

Чланови ОО из личних сред-
става купили су телевизор за КУД 
„Змај“. Активисти МО Ириг и Врд-
ник разговарали су са грађанима и 
делили промотивни материјал на 
штандовима. Чланови МО Ириг 
помогли су запосленима у Дому 
здравља да окрече просторије. 
Покрајински секретар Вук Ра-
дојевић посетио је СШ „Борислав 
Михајловић Михиз“ у Иригу и 
пољопривредна газдинства у Ма-
лој Ремети и Платичеву. Активи-
сти МО Шатринци обновили су 
ограду ФК „27. октобар“.

39. бОгатић
Нове клуПе

Активисти МО Глоговац поста-
вили су пет клупа у парку. Савет за 
здравство организовао је трибину 
о превенцији малигних болести. 
Чланови ОО разговарали су са 
грађанима и делили страначки ма-
теријал на штандовима.

40. љубОвија
ограђивање Школског 
двориШта

Наш ОО посетио је члан Пред-
седништва СНС Никола Селако-
вић, као и чланови ИО Бранислав 
Маловић и Жељко Марјановић. 
Активисти МО Љубовиђа учест-
вовали су у акцији ограђивања 
школског дворишта у Доњој Љу-
бовиђи. Функционери и активисти 
ОО разговарали су са суграђани-
ма на штандовима. 

41. нОви бечеј
за бољу заШтиту од 
ПоПлава

На локалним изборима за СНС 
листу гласало је 60,75 одсто би-
рача, па ћемо, од укупно 31, имати 
21 одборника. Нови Бечеј је добио 
средства из ИПА програма ЕУ за 
побољшање ефикасности зашти-
те од поплава. Реконструисана је 
амбуланта у Куману. На пешачком 
прелазу код школе у Новом Ми-
лошеву постављени су семафори 
и мерачи брзине. МЗ Нови Бечеј 
заменила је стубове и поставила 
мреже на терене на песку.

42. бечеј
модерНа оПрема 
за биоскоП

Потпредседник Покрајинске 
владе Ђорђе Милићевић, са се-
кретарима Вуком Радојевићем и 
Владимиром Батезом, и директо-
ром Управе за капитална улагања 
Недељком Ковачевићем  обишао 
је Установу „Ђорђе Предин Баџа“, 
где је потписан нови уговор о 
адаптацији дела приземља. За-

почета је реконструкција Улице 
Золтана Чуке. Позориште је за на-
бавку савремене биоскопске опре-
ме добило средства од Филмског 
центра Србије и Општине. Сим-
болично је обележена манифеста-
ција „Бечеј ноћу“.

43. лапОвО
Награде за Најбоље 
учеНике

Општина је традиционално на-
градила Видовданском наградом 
најбоље ученике Основне школе 
и њихове разредне старешине, а 
најбољи ученик добио је лаптоп.

44. витина
Посета 
ПољоПривредНицима

Помоћник директора Канце-
ларије за КиМ Душан Козарев и 
председник Привременог орга-
на Срђан Николић посетили су 
пољопривредно домаћинство 
Москића из Врбовца и Срђана 
Бранковића, а Зоран Бојовић оби-
шао је радове на изградњи две 
куће у Могили. 

45. кОСОвСка 
МитрОвица
Посета гораНа весића

Заменик градоначелника Бе-
ограда Горан Весић посетио је 
СНС штандове, положио камен-
темељац за стадион и обишао ра-
дове на изградњи Самачког бло-
ка, које финансира Град Београд. 
Председник Привременог органа 
Александар Спирић уручио је Ве-
сићу статуу кнеза Лазара и пла-
кету. Спирић је обишао завршени 
анекс вртића, за који је средства 
обезбедила Влада Србије. Обишао 
је и радове на реновирању куће 
Ратомира Недељковића и обна-
вљању мобилијара за дечија игра-
лишта. Породици Вуковић обећа-
но је запослење за мајку Драгану, 
а породица Стојковић уселила 
се у нови стан. Седиште Црвеног 
крста обновљено је након пожа-
ра. Положен је камен-темељац за 

три стамбене зграде, а почела је 
санација потпорног зида куће Ми-
лентијевића. Општина, у сарадњи 
са УНМИK-ом, обезбедила је 41 
пакет помоћи за угрожене.

47. лепОСавић
обилазак радова

Заменик директора Канцела-
рије за КиМ Дамјан Јовић и пред-
седник Привременог органа Зоран 
Тодић обишли су погон фабрике 
„Лола-Фот“, у чију је опрему и 
изградњу хале Влада Србије уло-
жила значајна средства. Обишли 
су и радове на асфалтирању пута у 
Јошаници, као и винарију „Лакиће-
вић“ у Кутњу. Јовић је посетио 
инфо штандове и разговарао са су-
грађанима. Председник Општине 
уручио је 15 шлемова Ватрогасно-
спасилачкој јединици. Дамјан Јо-
вић, Зоран Тодић, Славко Симић и 
Милан Савић обишли су пољопри-
вредно газдинство „Браћа Јевре-
мовић“ у селу Трикосе и радове на 
адаптацији школе у Сочаници. У 
току је санација некатегорисаних 
путева широм Општине. Борислав 
Тајић и Зоран Тодић положили су 
камен-темељац за стамбено-по-
словни објекат и обишли радове 
на изградњи три зграде у Лешку 
и санацији ОШ „Стана Бачанин“. 
Активисти МО Сочаница обишли 
су мештане села Вуча, Kамени-
ца, Слатина, Придворица и Kру-
шевље, а председник Општине 
посетио је и Јелакце.

48. грачаница
обилазак Породица

Помоћница директора Канце-
ларије за КиМ Слађана Марковић 
Стојановић посетила је Центар за 
социјални рад и Србе у Обилићу 
и Прилужју. Петар Петковић и 
Милан Савић обишли су породи-
це у Горњој Гуштерици, Угљару, 
Батусу, Кузмину и Грачаници. 
Петковић је обишао и нови анекс 
Дома културе у Доњој Гуштери-
ци и сушару у склопу Земљорад-
ничке задруге. Уводи се парно 
грејање у зграду вртића у Чагла-

вици . Активисти ОО обилазили 
су грађане и делили промотивни 
материјал. У порти манастира 
Грачаница одржано је Видовдан-
ско песничко бденије, у Дому кул-
туре отворена је изложба слика и 
изабрана је „Косовка девојка“ за 
2020. годину.

50. липљан
дружење са грађаНима

Начелник Kосовског округа 
Срђан Петковић посетио је више 
места и разговарао са суграђани-
ма. Социјално угроженим грађа-
нима подељени су пакети, а наши 
активисти дружили су се са су-
грађанима.

51. параћин
Посета фуНкциоНера

Наш ОО посетили су Милош 
Вучевић, Никола Селаковић, Вла-
димир Орлић и Синиша Мали, 
и разговaрали са активистима и 

мештанима. Омладина СНС уре-
дила је гробље у Поточцу.

52. пирОт
добар резултат 
На локалу

Одличан изборни резултат у Пи-
роту показује да Пироћанци желе 
даљи развој и реализацију важних 
пројеката: реконструкцију болнице 
и изградњу Дома за старе, уређење 
кеја и школа, унапређење спортске 
инфраструктуре. Листу је подржа-
ло 57, 36 посто Пироћанаца, па ће у 
локалном парламенту од 56 места, 
36 припасти напредњацима.  

53. шабац
аПсолутНа већиНа 
гласова

ГО СНС Шабац изразио је зах-
валност свим Шапчанима који су 
напредњацима указали поверење 
на изборима. Са великим задо-
вољством објављујемо да је СНС 
освојила апсолутну већину на локал-
ним и републичким изборима, и да 
може самостално да формира власт. 

54. бачки петрОвац
међуоПШтиНска 
сарадња

Потписан је меморандум о 
међуопштинској сарадњи у об-
ласти одрживог развоја између 
општина Бач, Бачки Петровац 
и Бачка Паланка, у оквиру фор-
мирања Локалне акционе групе 
„Равница Бачке“. Министар Вања 
Удовичић посетио је ФК „Будућ-
ност“ из Гложана. Савет за без-
бедност саобраћаја организовао 
је кампању за употребу дечијих 
ауто-седишта. н
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30. трСтеник
асфалтирање игралиШта

46. кикинда

улагање у дом здравља

СНС убедљиво је победила са 61,08 одсто и добила 31 одборнич-
ки мандат, од укупно 49 мандата. Наставља се асфалтирање нека-
тегорисаних путева и спортских игралишта. Потписан је уговор са 
Министарством рударства и енергетике за унапређење енергетске 
ефикасности. Трстеник су посетили Вања Удовичић, Зоран Ђорђе-
вић, Никола Селаковић и Владимир Ђукановић.

35. кула

иНвеститор из сад
Председница Народне скупштине Маја Гојко-

вић посетила је Кулу, а министар Вања Удови-
чић Спортски центар. Председник Општине Да-
мјан Миљанић уприличио је пријем за најбоље 
полицајце. Опредељена су средства Дому здра-
вља за набавку опреме. Фискултурна сала шко-
ле у Сивцу повезана је на централно грејање. 
Потписан је меморандум о разумевању са аме-
ричком компанијом „Attis Industries“, која је 
заинтересована за производњу алтернативних 
горива. У току је изградња Спортско-рекреати-
вног центра и санација ударних рупа. Активи-
сти ОО деле промотивни материјал и разгова-
рају са суграђанима.

49. Звечан

два камеНа-темељца

Помоћница директора Кан-
целарије за КиМ Душица Нико-
лић положила је камен-темељац 
за зграду у насељу Мали Звечан, 
четврту зграду за чију изградњу 
су одобрена средства из буџе-
та Владе Србије. Положен је и 
камен-темељац за „Гарни спа“ 

хотел у Рајској Бањи и освештан 
је камен-темељац за православ-
ни храм. Канцеларија за КиМ и 
Општина доделили су механи-
зацију за 12 пољопривредника. 
Наставили смо да набављамо 
лекове из Рашке, а обезбедили 
смо и ранчеве за ђаке прваке.

Листа око СНС освојила је апсолутну већину 
(62,56 одсто) и имаће 28 мандата у СГ. Организо-
вали смо штандове у граду  и насељеним местима. 
У наставку акције „Кикиндског беби клуба“, до-
дељено је 158 беби пакета. Локална самоуправа 
издвојила је средства за куповину модерног гине-
колошког стола и проширење терасе у дворишту 
Дома здравља. Град Кикинда је добитник европс-
ке „Плакете части“, коју додељује Парламентарна 
скупштина Савета Европе. Лекарима и медицин-
ском особљу Опште болнице, Дома здравља и За-
вода за јавно здравље, као и запосленима у Поли-
цијској управи и Геронтолошком центру уручeне 
су „Никољданске повеље”.

посета вање удовичића

активисти оо На штаНду
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АНАЛИЗА ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА

Па р л а м е н т а р н и , 
покрајински и локални 
избори, одржани 21. 

јуна 2020. године, показали су 
да добро вођена политика коју 
заступамо, заједно са нашим 
председником Александром 
Вучићем, неминовно дово-
ди до тога да је све већи број 
људи разуме и да је подршка 
све масовнија, објашњава за 
„СНС Информатор“ Дарко 
Глишић, председник Изврш-
ног одбора СНС, и каже:

- Освојили смо готово два 
милиона гласова грађана Ср-
бије, чак 130.851 глас више 
него на парламентарним из-
борима 2016. године. То је 
послало више него јасну по-
руку свима који учествују у 
политичком животу Србије, 
било да су изашли на изборе, 
било да су их бојкотовали, 
да људи желе рад, резулта-
те, пожртвованост, посвеће-
ност. То су препознали у 
Александру Вучићу и свима 
нама који се трудимо да га 
пратимо у ономе што ради.   

Да ли бисте истакли неке 
одборе по резултатима?
- Има општина које су 

бриљирале, Трговиште има 
невероватан резултат. У Тр-
говишту имали смо 93 одсто 
гласова на парламентарним 
изборима, са веома великом 
излазношћу. Јужнобанат-
ски округ освојио је 10.000 
гласова више него на пре-
тходним парламентарним 
изборима, Сремски округ 
11.000 гласова више, Јужно-
бачки округ 16.000 гласова 
више, Мачвански округ 8.500 
гласова више, Браничевски 
округ 7.700 гласова више, 
Борски округ 6.700 гласова 
више, Топлички округ 6.000 
гласова више... Ту је изузетан 
резултат Крушевца за 4.500 
гласова више него на прош-
лим изборима, затим Нишав-
ски са 10.000 гласова више...  

како се постижу овакви 
рекордни резултати?
- Постижу се тамо где 

постоји синергија, где људи 
препознају да напредњаци 
и на локалу улажу напоре за 
њихов квалитетнији живот, 
баш као што председник Ву-

чић то ради на републичком 
нивоу, где виде посвећеност 
и свакодневну борбу за бољи 
живот.

у неколико места имамо 
резултат на локалу дале-
ко испод републичког...
- Тамо где имамо обрнуту 

ситуацију, где на локалу 
имамо људе који нису баш 
на најбољи начин оправдали 
поверење које су имали, онда 
та локална власт вуче репу-
бличку листу доле и резулта-
ти су слабији. У Беочину смо 
имали одређених проблема 
и тамо смо изгубили локалне 
изборе. Где год је било не-
слоге и унутрашњих трвења, 
где су људи гледали како да 
се обрачунају с неким унутар 
странке, а не шта ће да ураде 
за грађане тог места чији су 
били председници општине, 
добили смо слабији резултат.

у неким местима имамо 
и значајно бољи локални 
резултат од републич-
ког. шта нам то говори?
- То углавном значи да је 

био мањи број листа, јер је 
на републичком нивоу била 
21 листа, а понегде на локалу 
су биле свега три или четири. 
У сваком случају, у местима 
где су грађани идентифико-
вали наш локални одбор са 
републиком и видели слич-
ност у понашању, борби и 
раду, тамо су резултати били 
фантастични и на републич-
ком и на локалном нивоу, и 
на покрајинском, ако се од-
носи на АП Војводину. Тамо 
где смо имали проблем, би-
рачи су нас казнили.

Део одбора у златибор-
ском округу има резул-
тат испод републичког 
просека. шта се ту дого-
дило?
- Урадили смо детаљну 

анализу резултата. Веома смо 
незадовољни резултатима у 
Ариљу. Ариље је разочарање 
и на локалном и на републич-
ком нивоу. Толики пад броја 
гласова у тако малој општи-
ни захтева дубљу анализу, 
највероватније и одређену 
врсту кадровских промена. 
Нешто слично урадићемо и у 

Ивањици, где је, такође, био 
слабији резултат, као и у сва-
кој другој средини где анали-
зе покажу да је то потребно.

колико сте задовољни 
радом страначких коор-
динатора, а колико љу-
дима које воде одборе?
- За добро су сви заслужни, 

а за лоше највећа је моја од-
говорност. Спреман сам да 
преузмем одговорност за 
сваки лош резултат, јер је 
мој посао био да пробле-

ме уочим на време и решим. 
Очигледно да нисам на вре-
ме уочио у две-три општине 
у Србији. Странка је добро 
уређен систем, координатори 
јесу важна карика, борили су 
се, радили, били притиснути 
теретом пандемије... Борили 
су се и председници одбора, 
повереници, активисти... Сви 
заједно урадили смо доста 
тога доброг. Тамо где сма-
трамо да може боље, напра-
вићемо промене, а тамо где 
су одлични резултати и где 

СнС иМа Скоро 140.000 ГлаСоВа Више неГо 2016.
Дарко Глишић, 

председник ИО СНС
видимо да неко добро ради 
тај посао, видећемо да такве 
људе ангажујемо да помогну 
и у срединама у којима нисмо 
задовољни резултатима.    

колико се поправи ситу-
ација у одборима у који-
ма се спроведу кадровс-
ке промене?
- Кад год смо мењали људе 

у организацији и додали нову 
енергију, на следећим избори-
ма имали смо одличан резул-
тат. Као пример могу да наве-
дем Параћин. Тамо ни раније 
нисмо имали лош резултат на 
парламентарним изборима, 
био је негде око 60 одсто, а 
сада је био око 63,3 одсто, а 
натполовичан на локалним 
изборима. У Параћину смо 
имали јаког, озбиљног про-
тивника на локалном нивоу и 
успели смо да га победимо. У 
параћинском одбору мења-
ли смо, неколико месеци пре 
избора, и координатора и 
људе који нас представљају 
на локалу, што се показало 
као пун погодак. У овом послу 
најважније је да постоји одго-
ворност. Управо је то оно што 
нас издваја од других. Наша 
странка инсистира на томе да 
сви морамо да имамо одговор-
ност за оно што радимо. Они 
који не могу да носе терет, 
морају да се помере и да се за 
њих нађе неко друго место у 
нашој великој хијерархији, јер 
резултат не сме да трпи.  

када ћемо имати 
Скупштину СнС?
- На седницама Председни-

штва, којих ће бити у будућем 
периоду, договорићемо и то. 
Имали смо одлуку пре панде-
мије да током лета урадимо 
припреме за унутарстраначке 
изборе и да се они дешавају 
до првог септембра, али је све 
сада померено због короне. 
Договорићемо нове рокове у 
зависности од епидемиолош-
ке ситуације. Здравље људи 
је на првом месту.

када можемо да очекује-
мо формирање локалних 
парламената?
- У другој половини августа.
Социјалисти су пожурили 
да формирају власт у Ба-

чком Петровцу без СнС...
- И не само у Бачком 

Петровцу, већ и у Свилајнцу, 
Сурдулици... Тамо где ми не-
мамо апсолутни утицај, где 
не можемо да утичемо на де-
шавања, локални парламен-
ти ће се формирати и пре.      

каква је ситуација на ло-
калу у шапцу и новом 
Београду?
- На Новом Београду, биће 

онако како Управни суд буде 
рекао. Када је реч о Шапцу, 
тамо су прогласили ванредну 
ситуацију да не би били по-

новљени локални избори на 
27 бирачких места, како је на-
ложио Управни суд. Идеја им 
је била да пониште буквално 
сваки глас, на сваком месту, 
јер им се није свидела воља 
грађана Шапца, која је била 
у потпуности недвосмисле-
но у корист Српске напредне 
странке. Наша локална лис-
та освојила је 12.000 гласо-
ва више него листа Небојше 
Зеленовића. Проблем је што 
неко мисли да је рођен у фо-
тељи. То што не може од ње 
да се одвоји, показује коли-
ко је мали човек и колико је 
заслепљен жељом да по сва-
ку цену остане на власти. Они 
се сада заклањају иза корона 
вируса, јер знају да ће на тих 
27 бирачких места, на поно-
вљеним локалним изборима, 

бити још убедљивије побеђе-
ни. Сад су се сетили епиде-
миолошке ситуације, а орга-
низовали су велике скупове 
са по 100, 200, 300 људи... 
Хтели су да се додворе Демо-
кратској странци, па су тамо 
организовали њихов главни 
одбор, у затвореној просто-
рији без икаквих мера зашти-
те. Да сам малициозан, рекао 
бих да су то намерно радили 
да би изазвали ескалацију 
броја заражених и тако још 
који дан остали на власти, 
што уопште није немогуће, 
познавајући те људе. Али, не 

желим да то тврдим. Реч је о 
томе да неко не може да се 
помири са тим да га народ 
неће, да је људима доста њи-
хове 24-годишње владавине 
Шапцем. Душан Петровић 24 
године влада Шапцем на овај 
или онај начин. Шапчани су 
их на изборима толико пора-
зили да им образи још бриде. 
Дакле, када буду укинули 
ванредну ситуацију, у року 
од седам дана биће одржани 
поновљени локални избори.

Да ли очекујете нове не-
мире на улицама кад се 
буде формирао нови са-
зив народне скупштине 
и Владе? 
- Свако ради оно што мисли 

да треба, а грађани оцењују 
сваког од нас. Наш рад оцени-

ли су са 61 одсто подршке на 
овим изборима, уз излазност 
од 50 одсто, колика је била 
21. јуна. И опет понављам, 
грађани су нам дали 130.851 
глас више него пре четири 
године, што најбоље говори 
колико су задовољни нашим 
радом. Све те странке које су 
говориле да нас треба вешати 
и побити да би они дошли на 
власт, освојиле су нула запета 
нешто одсто, а једна је доба-
цила до 1,7 одсто. Слично би 
прошле и странке које нису 
изашле на изборе, и они то 
добро знају, па због тога нису 
ни смели пред грађане. Свако 
ради и понаша се онако како 
мисли да би требало, а грађа-
ни дају свој суд о томе. Да ли 
ће се још једном окупити на 
улици, да још једном снизе 
свој рејтинг? Вероватно хоће, 
али то је њихова ствар.

како видите то што 
је Сергеј трифуновић 
најавио је да ће Драган 
Ђилас купити кандидате 
за председничке и бео-
градске изборе, владику 
Григорија и раду Ђурић?
- Не знам да ли бих се смејао 

или плакао када слушам шта 
једни о другима говоре, али 
једно је сигурно - једино су 
искрени када причају једни о 
другима. Када Сергеј каже о 
Ђиласу да је крао, да купује 
људе, да је бахат итд, и када 
Ђилас и остали кажу за Сер-
геја да је лабилна личност, да 
користи наркотике - верујте 
да су само тада искрени и да 
је све што кажу истина. Једни 
о другима имају најреалнији 
суд, јер се најбоље познају, а 
коментаришући једни друге, 
упознају и грађане са својим 
карактерима, навикама, наме-
рама и поступцима. За годину 
дана имаћемо неке од локал-
них избора, за две године 
имаћемо председничке и бе-
оградске изборе, 2023. годи-
не биће још неких локалних 
избора, па 2024. долазе поно-
во парламентарни избори... 
Имају прилике да нас побе-
де сваке године. Проблем је 
само што им је за то потребан 
програм и идеја шта би боље 
урадили и шта имају боље да 
понуде грађанима.

»
- Рекордни резултати постижу се тамо где 
постоји синергија, где људи препознају да 
напредњаци и на локалу улажу напоре за 
њихов квалитетнији живот, баш као што 
председник Вучић то ради на републичком 
нивоу, где виде посвећеност и свакодневну 
борбу за бољи живот

- У Трговишту смо имали 93 одсто 
гласова на парламентарним изборима, са 
веома великом излазношћу. Јужнобанатски 
округ освојио је 10.000 гласова више него на 
претходним изборима, Сремски округ 11.000 
гласова више, Јужнобачки округ 16.000 
гласова више, Мачвански округ 8.500 гласова 
више, Браничевски округ 7.700 гласова више, 
Борски округ 6.700 гласова више, Топлички 
округ 6.000 гласова више... Ту је изузетан 
резултат Крушевца за 4.500 гласова више 
него на прошлим изборима, затим Нишавски 
са 10.000 гласова више...

»
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ИЗБОРИ 2020.

БеоГраД
парламентарни .......... 59,19%

Барајево 
парламентарни ............. 66,23
локални .......................... 67,62

Вождовац 
парламентарни ............. 58,49
локални .......................... 58,81

Врачар 
парламентарни ............. 50,28
локални .......................... 51,07

Гроцка 
парламентарни ............. 63,87
локални ......................... 63,64
 

звездара 
парламентарни ............. 55,60
локални .......................... 55,18

земун 
парламентарни ............. 62,40
локални ......................... 60,96

лазаревац 
парламентарни ............. 59,08
локални .......................... 51,74

Младеновац 
парламентарни ............. 69,02
локални .......................... 70,08

нови Београд 
парламентарни ............. 48,76
локални ........................... 42,80

обреновац 
парламентарни ............. 67,52
локални .......................... 68,75

Палилула 
парламентарни .............. 61,51
локални .......................... 62,42

раковица 
парламентарни ............. 59,84
локални .......................... 60,65

Савски венац 
парламентарни ............. 53,80
локални .......................... 56,52

Сопот 
парламентарни ............. 67,83
локални .......................... 74,77

Стари град 
парламентарни ............. 45,47
локални ......................... 45,38

Сурчин 
парламентарни ............. 68,46
локални .......................... 69,98

чукарица 
парламентарни ............. 60,66
локални .......................... 60,70
 
СеВерноБачки окруГ 

Суботица 
парламентарни ............. 46,33
покрајински .................. 44,74
локални .......................... 41,72

Бачка топола 
парламентарни ............. 33,95
покрајински ................... 32,47
локални ......................... 34,66

Мали иђош 
парламентарни ............. 43,35
покрајински .................... 41,71
локални .......................... 42,97

СреДњоБанатСки окруГ
зрењанин 

парламентарни ............. 57,47
покрајински .................. 56,01
локални .......................... 53,96

Житиште 
парламентарни ............. 52,80
покрајински ................... 50,17
локални .......................... 50,73

нова Црња 
парламентарни ............. 64,83
покрајински ................... 63,73
локални .......................... 61,30

нови Бечеј 
парламентарни ............. 63,21
покрајински ................... 61,67
локални .......................... 60,75

Сечањ 
парламентарни ............. 59,62
покрајински .................. 59,44
локални .......................... 50,64

СеВерноБанатСки окруГ 
кикинда 

парламентарни ............. 65,82
покрајински .................. 65,66
локални .......................... 62,56

ада 
парламентарни ............. 34,37
покрајински .................. 34,01
локални ......................... 54,00

кањижа 
парламентарни ............. 19,98
покрајински ................... 18,61
локални ........................... 17,55

нови кнежевац 
парламентарни ............. 55,12
покрајински ................... 54,21
локални .......................... 54,75

Сента 
парламентарни ............. 33,17
покрајински ................... 31,48
локални .......................... 31,65

чока 
парламентарни ............. 49,65
покрајински ................... 48,72
локални .......................... 51,28

јуЖноБанатСки окруГ 
Панчево 

парламентарни ............. 62,58
покрајински .................. 63,05
локални .......................... 61,68

алибунар 
парламентарни ............. 62,54
покрајински ................... 62,52
локални .......................... 57,29

Бела Црква 
парламентарни ............. 66,37
покрајински ................... 63,75
локални ......................... 58,04

Вршац 
парламентарни ............. 65,12
покрајински .................. 64,93
локални ........................... 71,01

ковачица 
парламентарни ............. 63,52
покрајински .................. 63,67
локални .......................... 65,75

ковин 
парламентарни ............. 67,32
покрајински ................... 66,72
локални .......................... 65,68

опово 
парламентарни ............. 68,64
покрајински ................... 68,79
локални .......................... 72,45

Пландиште 
парламентарни ............. 61,92
покрајински ................... 61,77
локални .......................... 63,83

заПаДноБачки окруГ
Сомбор 

парламентарни ............. 57,28
покрајински ................... 57,15
локални ......................... 56,38

апатин 
парламентарни ............. 61,22
покрајински .................. 60,47
локални .......................... 57,95

кула 
парламентарни ............. 63,63
покрајински ................... 64,72
локални (нису имали)

оџаци 
парламентарни ............. 67,40
покрајински .................. 68,26
локални .......................... 65,29

јуЖноБачки окруГ
нови Сад 

парламентарни ............. 58,02
покрајински .................. 58,08
локални .......................... 57,91

Бач 
парламентарни ............. 64,35
покрајински .................. 64,20
локални .......................... 61,38

Бачка Паланка 
парламентарни ............. 63,33
покрајински .................. 62,44
локални .......................... 52,52

Бачки Петровац 
парламентарни .............. 48,71
покрајински .................. 46,29
локални ........................... 37,71

Беочин 
парламентарни ............. 52,47
покрајински .................. 50,33
локални .......................... 45,37

Бечеј 
парламентарни ............. 51,49
покрајински ................... 51,07
локални .......................... 52,09

Врбас 
парламентарни ............. 58,52
покрајински .................. 58,68
локални .......................... 59,65

Жабаљ 
парламентарни ............. 68,95
покрајински .................. 68,96
локални .......................... 65,76

Србобран 
парламентарни ............. 58,92
покрајински ................... 57,08
локални .......................... 53,68

Сремски карловци 
парламентарни ............ 56,46
покрајински ................... 55,74
локални .......................... 48,53

темерин 
парламентарни ............. 54,99
покрајински ................... 54,51
локални .......................... 51,22

тител 
парламентарни ............. 68,54
покрајински ................... 67,27
локални .......................... 66,92

СреМСки окруГ 
Сремска Митровица 

парламентарни ............. 63,51
покрајински ................... 61,45
локални .......................... 57,49

инђија 
парламентарни ............. 68,14
покрајински .................. 68,23
локални .......................... 63,98

ириг 
парламентарни ............. 67,99
покрајински ................... 66,97
локални .......................... 66,15

Пећинци 
парламентарни ............. 78,61
покрајински ................... 79,41
локални .......................... 79,41

рума 
парламентарни ............. 65,79
покрајински ................... 66,72
локални .......................... 66,74

Стара Пазова 
парламентарни ............. 64,69
покрајински .................. 66,42
локални .......................... 59,71

шид 
парламентарни ............. 69,40
покрајински .................. 68,89
локални .......................... 67,91
 

МачВанСки окруГ
шабац 

парламентарни ............. 58,82
локални - нема још резултата

Богатић 
парламентарни ............. 52,46
локални .......................... 50,76

резултати ПарлаМентарниХ, ПокрајинСкиХ и локалниХ изБора
Право гласа на изборима одржаним 21. јуна 2020. године и 1. јула 2020. године 

имало је 6.584.376 бирача уписаних у бирачки списак, а своје бирачко право 
на 8.433 бирачка места остварилo је 3.221.908 бирача.

ПарлаМентарни изБори

алекСанДар 
Вучић – за 
нашу ДеЦу 

60,65% 

1.953.998 
гласова, 

188 мандата

алекСанДар 
Вучић - за 

нашу ДеЦу  

63,33%

498.495 
гласова, 

76 мандата

алекСанДар 
шаПић - 

ПоБеДа за 
СрБију 

3,83%  

123.393 
гласова, 

11 мандата

СрС 

3,33%

26.489 
гласова, 

4 мандата

алБанСка 
ДеМократСка 
алтернатиВа 

0,82%

26.437 
гласова, 

3 мандата

за краљеВи-
ну 

СрБију 

4,17%

34.083 
гласова, 

5 мандата

СПС-јС 

10,38%

334.333 
гласова, 

32 мандата

СПС-јС 

10,83%

90.512 
гласова, 

13 мандата

коалиЦија 
око МуаМера 

зукорлића 

1,00%

32.170 
гласова, 

4 мандата

ВојВоЂан-
Ски фронт  

5%

41.455 
гласова, 

6 мандата

СВМ 

2,23%

71.893 
гласова, 

9 мандата

СВМ 

9,17% 

75.218 
гласова, 

11 мандата

СДа Санџака 
- др Сулејман 

угљанин 

0,77%

24.676 
гласова, 

3 мандата

Метла 

4,17%

35.479 
гласова, 

5 мандата

ПокрајинСки изБори
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ИЗБОРИ 2020.

Владимирци 
парламентарни ............. 65,48
локални .......................... 64,17

коцељева 
парламентарни ............. 79,98
локални ......................... 84,40

крупањ 
парламентарни .............. 70,71
локални .......................... 66,10

лозница 
парламентарни ............. 70,01
локални .......................... 65,58

љубовија 
парламентарни ............. 55,50
локални .......................... 38,59

Мали зворник 
парламентарни ............. 60,86
локални .......................... 53,71

колуБарСки окруГ
Ваљево 

парламентарни ............. 56,63
локални .......................... 52,98

лајковац 
парламентарни ............. 63,51
локални ......................... 63,88
 

љиг 
парламентарни ............. 60,91
локални .......................... 47,02

Мионица 
парламентарни ............. 66,70
локални (нису имали)

осечина 
парламентарни ............. 59,83
локални .......................... 55,83

уб 
парламентарни ............. 75,12
локални .......................... 82,53

шуМаДијСки окруГ

крагујевац 
парламентарни ............. 56,87
локални .......................... 45,55

аранђеловац 
парламентарни ............. 62,24
локални (нису имали)

Баточина 
парламентарни ............. 58,94
локални .......................... 42,58

кнић 
парламентарни ............. 65,84
локални .......................... 69,99

лапово 
парламентарни ............. 63,07
локални .......................... 62,78

рача 
парламентарни .............. 71,37
локални ........................... 77,81

топола 
парламентарни ............. 52,56
локални ......................... 34,54

ПоМораВСки окруГ
јагодина 

парламентарни ............. 55,83
локални 
(СНС, ЈС, СПС) .............. 69,84

Деспотовац 
парламентарни ............ 64,88
локални .......................... 59,00

Параћин 
парламентарни ......... ... 63,28
локални ......................... 45,34

рековац 
парламентарни ............. 54,98
локални .......................... 47,10

Свилајнац 
парламентарни ............. 63,06
локални .......................... 31,34

ћуприја 
парламентарни ............. 70,38
локални .......................... 78,24

златиБорСки окруГ
ужице 

парламентарни ............. 56,62
локални ......................... 54,84

Севојно 
парламентарни ............. 61,23
локални (нису имали)

ариље 
парламентарни ............. 54,45
локални .......................... 42,99

Бајина Башта 
парламентарни ............. 63,20
локални                              61,00

косјерић 
парламентарни ............. 57,44
локални (нису имали)

нова Варош 
парламентарни ............. 61,73
локални .......................... 52,26

Пожега 
парламентарни ............. 59,49
локални ......................... 54,44

Прибој 
парламентарни ............. 56,14
локални .......................... 63,74

Пријепоље 
парламентарни ............. 50,85
локални .......................... 33,23

Сјеница 
парламентарни ............. 27,89
локални .......................... 13,55

чајетина 
парламентарни ............. 40,73
локални .......................... 26,35

МораВички окруГ
чачак 

парламентарни ............. 62,98
локални ......................... 66,03

Горњи Милановац 
парламентарни ............. 57,50
локални .......................... 50,19

ивањица 
парламентарни ............. 59,83
локални .......................... 55,03

лучани 
парламентарни .............. 71,79
локални (нису имали)

рашки окруГ
краљево 

парламентарни ............ 60,00
локални .......................... 57,03

Врњачка Бања 
парламентарни ............. 68,51
локални .......................... 72,23

нови Пазар 
парламентарни ............. 47,30
локални .......................... 12,55

рашка 
парламентарни ............. 69,29
локални .......................... 70,43

тутин 
парламентарни ............. 14,54
локални ............................ 3,31

раСинСки окруГ
крушевац 

парламентарни ............. 68,07
локални .......................... 68,25

александровац 
парламентарни ............. 68,31
локални ........................... 71,01

Брус 
парламентарни ............. 64,50
локални .......................... 49,50

Варварин 
парламентарни ............ 56,08
локални .......................... 50,17

трстеник 
парламентарни ............ 64,64
локални .......................... 58,73

ћићевац 
парламентарни ............. 59,69
локални .......................... 40,41

ПоДунаВСки окруГ
Смедерево 

парламентарни ............. 63,70
локални .......................... 56,70

Велика Плана 
парламентарни ............. 66,30
локални .......................... 67,35

Смедеревска Паланка 
парламентарни ............. 73,89
локални (нису имали)

БраничеВСки окруГ
Пожаревац 

парламентарни ............. 64,28
локални .......................... 65,17

костолац 
парламентарни ............. 66,79
локални .......................... 63,17
 

Велико Градиште 
парламентарни ............. 60,66
локални .......................... 51,66

Голубац 
парламентарни ............. 69,51
локални ......................... 69,34

Жабари 
парламентарни ............. 64,47
локални .......................... 62,99

Жагубица 
парламентарни ............. 81,82
локални .......................... 81,67

кучево 
парламентарни ............. 73,96
локални .......................... 70,61

Мало Црниће 
парламентарни ............. 57,98
локални .......................... 51,65

Петровац на Млави 
парламентарни ............. 63,83
локални .......................... 67,21

БорСки окруГ
Бор 

парламентарни ............. 59,96
локални (нису имали)

кладово 
парламентарни ............. 71,63
локални (нису имали)

Мајданпек 
парламентарни ............. 70,43
локални (нису имали)

неготин 
парламентарни .............. 72,11
локални (нису имали)

зајечарСки окруГ
зајечар 

парламентарни ............. 61,58
локални (нису имали)

Бољевац 
парламентарни ............. 59,20
локални ......................... 49,60

књажевац 
парламентарни ............. 69,99
локални .......................... 72,89

Сокобања 
парламентарни ............. 66,14
локални ......................... 66,45

нишаВСки окруГ
ниш 

парламентарни ............. 61,52
локални .......................... 58,23

ниш - Медијана 
парламентарни ............. 56,63
локални .......................... 52,34

ниш - нишка Бања 
парламентарни ............. 61,35
локални .......................... 47,70

ниш - Палилула 
парламентарни ............. 63,47
локални .......................... 59,53

ниш - Пантелеј 
парламентарни .............. 61,41
локални .......................... 55,09

ниш - Црвени крст 
парламентарни ............. 68,39
локални ......................... 64,83

алексинац 
парламентарни ............. 67,79
локални .......................... 60,52

Гаџин Хан  
парламентарни ............. 60,24
локални .......................... 58,43

Дољевац 
парламентарни ............. 87,48
локални (нису имали)

Мерошина 
парламентарни ............. 74,26
локални .......................... 59,43

ражањ 
парламентарни ............. 74,16
локални ......................... 28,88

Сврљиг 
парламентарни ............. 64,81
локални .......................... 62,08

тоПлички окруГ
Прокупље 

парламентарни ............. 67,81
локални ......................... 68,86

Блаце 
парламентарни ............. 69,23
локални ........... .............. 67,38

Житорађа 
парламентарни ............. 83,18
локални .......................... 82,95

куршумлија 
парламентарни ............. 66,95
локални .......................... 59,84

ПиротСки окруГ
Пирот 

парламентарни ............. 63,67
локални .......................... 55,39

Бабушница 
парламентарни ............. 66,85
локални .......................... 62,29

Бела Паланка 
парламентарни ............. 77,42
локални .......................... 76,68

Димитровград 
парламентарни ............. 64,75
локални ......................... 56,93

јаБланички окруГ
лесковац 

парламентарни ............. 59,75
локални .......................... 51,73

Бојник 
парламентарни ............. 77,39
локални .......................... 64,22

Власотинце 
парламентарни ............ 64,56
локални .......................... 54,50

лебане 
парламентарни ............. 55,03
локални .......................... 36,93

Медвеђа 
парламентарни ............. 69,15
локални (нису имали)

Црна трава 
парламентарни ............. 83,90
локални .......................... 83,35

ПчињСки окруГ
Врање 

парламентарни ............. 63,43
локални .......................... 51,69

Врањска Бања 
парламентарни ............. 72,64
локални .......................... 61,80

Босилеград 
парламентарни ............ 83,80
локални .......................... 90,25

Бујановац 
парламентарни ............. 34,16
локални .......................... 23,86

Владичин Хан 
парламентарни ............. 70,08
локални ......................... 58,34

Прешево 
парламентарни ............... 9,58
локални (нису имали изборе)
 

Сурдулица 
парламентарни ............. 53,33
локални .......................... 47,56

трговиште 
парламентарни ............. 93,05
локални .......................... 94,62

коСоВо и МетоХија
Приштина 

парламентарни ............. 79,09

косово Поље 
парламентарни ............ 60,45

липљан 
парламентарни ............. 82,25

штрпце 
парламентарни ............. 90,66

Пећ 
парламентарни ............. 64,86

Гора
парламентарни ............. 87,48

косовска Митровица 
парламентарни ............. 85,42

Вучитрн 
парламентарни ............. 81,95

звечан 
парламентарни ............. 82,77

зубин Поток 
парламентарни ............. 89,14

лепосавић 
парламентарни ............ 83,40

Гњилане 
парламентарни ............. 93,69

Витина 
парламентарни ............. 89,31

косовска каменица 
парламентарни ............. 82,69

ново Брдо 
парламентарни ............ 89,90

иноСтранСтВо 
парламентарни .............. 71,95

затВори 
парламентарни ............. 70,44

резултати ПарлаМентарниХ, ПокрајинСкиХ и локалниХ изБора
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С н С 
панОраМа

73. нОви Сад

град иНвестиција и евроПске будућНости

Активисти свих МО држали су пултове и 
контактирали са чланством, а отворили смо 
34 штаба. Нови Сад остаје у сигурним рукама, 
СНС је освојила 56,52 одсто, а на прошлим из-
борима имала је 40,05 одсто.

Градоначелник Милош Вучевић обишао 
је ново постројење на реконструисаном 
топлотном извору „Југ“, као и радове на 
реконструкцији Улице Божидара Аџије у 
Петроварадину. Гради се нова зграда ПИО 

фонда, у Буковцу је обновљена зграда МЗ 
и резервоар за воду. Слив Баје Пивљана на 
Клиси добија канализацију, а наши малиша-
ни нови вртић у Ораховој улици. Свечано је 
уручено 276 кључева станова избегличким 
породицама из БиХ и Хрватске. Грађани Ад-
ица имаће амбуланту, а ускоро ће се гради-
ти вртић и школа. После 25 година, и МЗ у 
Ковиљу добија ново рухо, као и Дом пензи-
онера и КУД „Лаза Костић“, а изграђено је и 

постројење за дохлорисање воде. Немачки 
„БМТС“ завршио је фабрику у Новом Саду. 
Лептирова и Ластина улица у Ветернику до-
биле су ново рухо. Град је богатији за 100 но-
вих аутобуса. Градоначелник је обишао ра-
дове на пречистачу отпадних вода у Бегечу и 
обновљену Змај Јовину улицу у Футогу, који 
ће ускоро добити и отворени базен. У Каћу 
се гради Дом пензионера, МЗ је добила нови 
изглед и проширена је зграда вртића.

55. велика плана
уређење фасада

Остварили смо убедљиву по-
беду на локалним (69,68 одсто) 
и парламентарним (68,79 одсто) 
изборима. На штандовима су ак-
тивисти делили промотивни ма-
теријал и разговарали са грађани-
ма. Отворене су нове просторије 
Музичке школе. У Милошевцу је 
завршен кров на Дому културе и 
фасада на амбуланти. У Трновчу је 
урађена фасада на згради МЗ, а у 
Другој МЗ уређене су просторије. 
Фасада је завршена и на Дому 
културе у Старом Селу и школи на 
Савановцу. Изграђен је паркинг 
код Воденице, као и пешачка стаза 
до новог вртића и школе. У Доњој 
Ливадици постављена је заштит-
на ограда у школском дворишту. 
Реконструише се пут Марковац- 
Свилајнац. Насути су путеви у Ло-
зовику и Првој МЗ.

56. ОСечина 
ПодрШка После 
ПоПлава

Организовани су штандови 
и састанци у свим већим засео-
цима, на којима су функционери 
ОО разговарали са грађанима. 
Остварена је убедљива победа на 
парламентарним и локалним избо-
рима. Задесиле су нас поплаве, а 
последице су ублажене уз подрш-
ку државе, локалне самоуправе и 
активиста ОО. Угрожена подручја 
обишли су председница Владе Ана 
Брнабић и министар Небојша Сте-
фановић.

57. MaлО црниће
чиШћење атарскиХ 
Путева

Набављено је комбиновано во-
зило за чишћење атарских путева 
који су били више деценија зарас-
ли и готово непроходни. У свим 
акцијама учествују и активисти 
ОО.

58. жабари
Нови асфалт

Асфалтиране су три улице у 
Симићеву, део Моравске, Дугано-
вачка и Стојана Милорадовића. 
Завршена је изградња дела пута у 
Миријеву.

59. петрОвац 
на Млави
Посета месНим 
одборима

Нашу Општину посетили су 
министар Зоран Ђорђевић и 
потпредседник Народне скупшти-
не Верољуб Арсић. Руководство 
ОО, на челу са председником 
Душком Нединићем, посетило је 
све месне одборе, разговарало са 
грађанима и представило план за 

даљи развој. Активисти су делили 
промотивни материјал на штандо-
вима.

61. пландиште
брига о ПеНзиоНерима

Листа окупљена око СНС ос-
војила је око 64 одсто гласова на 
парламентарним и 63,83 одсто 
на локалним изборима. Активи-
сти ОО посетили су удружење 
пензионера и инвалида рада у 
Пландишту и Хајдучици и уручи-
ли им телевизоре, пикада и гар-
нитуре шаха, купљене из личних 
средстава. Активисти су окречили 
просторије, поставили санитари-
је и ламинат. Уручене су Вукове 
дипломе најбољим ученицима. ЈП 
„Полет”обезбедило је 264 канти 
за отпад у Великом Гају. 

62. крупањ
Посета каНдидата за 
НародНе ПослаНике

Кандидати за народне посла-
нике са листе ,,Александар Ву-
чић-За нашу децу“ посетили су 
погон „Џемара“ у Кржави, где их 
је угостила Ивана Поповић. Зајед-
но са председником Општине 
Иваном Исаиловићем, обишли су 
историјски комплекс на Мачковом 
камену, Етно музеј у Добром По-
току и центар Крупња. Завршено 
је асфалтирање пута Бела Црква-
Врбић. Све капацитете ангажова-
ли смо на отклањању последица 

поплава, а помогли смо и Општи-
ни Љубовија.

64. тргОвиште
аПсолутНа Победа сНс

Листа „Александар Вучић-За 
нашу децу“ освојила је 94,62 одсто 
гласова на локалним изборима и 
свих 25 мандата у СО, као и 93,08 
одсто гласова на парламентарним 
изборима. ЈП „Трговиште ИН“ и 
мештани донирали су машину за 
прање и машину за сушење веша 
Служби нефрологије у Врању.

65. лОЗница
чиШћење дивље 
деПоНије

У организацији Савета за заш-
титу животне средине и Савета за 
омладину, очишћена је дивља де-
понија у Бањи Ковиљачи. Чланови 
Савета за омладину офарбали су 
ограду око базена у УФК „Лага-
тор“ и на више локација делили 
„СНС Информатор“.

66. Сурдулица
Посета зораНа 
ђорђевића

Aктивисти Уније младих и чла-
нови ОО дочекали су члана Пред-
седништва СНС Зорана Ђорђе-
вића, а у центру града организо-
ван је штанд и дељен промотивни 
материјал.

67. кОвин 
ПромотивНи ШтаНдови

Чланице Унија жена добровољ-
но су дале крв. Активисти МО Ба-
ваниште, Други МО,  Центар 1 и 
Центар 2 у више наврата делили су 
промотивни материјал на штандо-
вима и разговарали са суграђани-
ма. Пуштен је у рад погон шиваре 
„МДС текс“ у Баваништу, који већ 
запошљава 34 радника, а планира 
пријем још 100. Листа „Алексан-
дар Вучић-За нашу децу“ освојила 
је 33 мандата у СО Ковин. 

68. кладОвО
Подела страНачког 
материјала

Активисти ОО разговарали су 
са суграђанима на више локација, 
делили „СНС Информатор“ и 
страначки промо материјал. По-
вереник Саша Николић обишао је 
сва села у Општини и разговарао 
са мештанима о проблемима и бу-
дућим улагањима.

69. aда МОл
Школске торбе 
На ПоклоН

Сваки будући ђак првак до-
био је на поклон школску торбу, 
а организатори догађаја били су 
Цивилна организација „Дуга“ и 
локална самоуправа. У име дона-
тора, 101 школску торбу уручио је 
Ласло Миклош. И овим путем же-
лимо да се захвалимо компанији 
„Белмил“ на пруженој помоћи.

70. СрбОбран
уређење игралиШта

Активисти ОО уредили су ново 
дечије игралиште и очистили зе-
лене површине. Овакву акцију по-
новили су у Турији и Надаљу.

71. крагујевац
отвореНа кућа 
ђуре јакШића

Свечано је отворена Кућа Ђуре 
Јакшића, ново место за предста-
вљање уметничког стваралаштва. 
Асфалтиране су четири улице у 
насељима Станово и Велико поље. 
Филолошко- уметнички факултет, 
који је од оснивања, већ 18 година, 
подстанар, коначно добија своју 
зграду.

72. љиг
уређење речНог корита

У току је уређење корита реке 
Козељице, асфалтиран је пут у МЗ 
Калањевци, реконструисана де-
оница у МЗ Ба и изграђена дечија 
игралишта у шест месних заједни-
ца. Завршава се изградња трото-
ара у Улици Светог Саве и поста-
вљање расвете у МЗ Белановица, 
у засеоку Дрењина. Председник 

ОО обишао је подручја погођена 
поплавама. Одржан је велики број 
штандова, на којима је дељен про-
пагандни материјал. 

74. бујанОвац
Подела 
„сНс иНформатора”

Активисти ОО организовали су 
штандове, делили флајере, „СНС 
Информатор“ и страначки промо-
тивни материјал.

75. пећинци
одличНи резултати

Листа „Александар Вучић-За 
нашу децу“ на републичким избо-
рима освојила је 78,63  одсто гла-
сова, на покрајинским 79,4 одсто и 
на локалним 79,41 одсто.

76. житОрађа
отвореН куПалиШНи 
комПлекс

Насуто је и поравнато више од 
20 километара атарских путева и 
улица, попуњене су ударне рупе 
на асфалтним путевима, уређене су 
зелене површине... Проширена је 
канализациона мрежа у МЗ Жито-
рађа и урађени дечији мобилијари 
у МЗ Доње Црнатово. Пуштена је 
у рад улична расвета у МЗ Ново 

Момчилово. Одржан је велики 
број инфо - штандова. Библиотека 
је добила нове полице и књиге. Уз 
велику излазност од 78,93 одсто, 
СНС је на републичким изборима 
добила 83,29 одсто гласова, а на 
локалним 82, 95 одсто. Отворен је 
купалишни комплекс.

78. Мали иђОш
Нови стадиоН

Министар Вања Удовичић при-
суствовао је отварању стадиона 
ФК „Јадран“. Почела је изградња 
магистралног колектора за кана-
лизациону мрежу. Организовани 

су штандови у сва три насеља, где 
је дељен промотивни материјал. 
На иницијативу ОО, поклоњен је 
телевизор социјално угроженом 
суграђанину из Фекетића. Пред-
седник Општине поделио је нова 
одела ватрогасцима. Чланови ОО  
из личних средстава помогли су 
куповину три електрична бицикла 
за геронто домаћице.

79. ћуприја
све бољи резултати

Листа „Александар Вучић-За 
нашу децу“ освојила је 78,24 од-
сто гласова бирача на локалним 
изборима. Листа „Покренимо 
Србију-Томислав Николић“ на 
парламентарним изборима 2012. 
освојила 29,7 одсто гласова, док је 
на локалу тада освојено 16,34 од-
сто. На ванредним парламентар-
ним изборима 2014, листа „Будућ-
ност у коју верујемо“ освојила је 
69,5 одсто гласова. Листа „Алек-
сандар Вучић-Србија побеђује“ 
2016. за одборнике СО осваја 
64,81 одсто гласова, а за послани-
ке 64,71 одсто. За листу „Покрени-
мо Србију-Томислав Николић“ на 
локалним изборима 2012. гласа-
ло 2.604 бирача, док је поверење 
листи „Александар Вучић-За нашу 
децу“ дало чак 3,6 пута више Ћу-
причана.

80. гОрњи 
МиланОвац
обилазак ПоПлављеНиХ 
домаћиНстава

Листа „Александар Вучић-За 
нашу децу“ освојила је 27 одбор-
ничких мандата. У августу почиње 
изградња приступне саобраћај-
нице ауто-путу Милош Велики, 
од Горњег Милановца до петље 
Таково. Почела је са радом нова 
трафо-станица. У току је израда 
пројекта за анекс вртића који ће 
се градити на локацији бивше кон-
фекције „Рудник“. На Руднику је 
отворен хотел „Kраљица“. Пред-
седник Општине Дејан Kовачевић 
обишао је месне заједнице које 
су претрпеле штету од  поплава. 
Реконструисана је Улица Бранка 
Радичевића.

81. житиште
ПодрШка за одржавање 
заПослеНости

Организован је пријем код 
председника Општине и обез-
беђени су поклони за добитнике 
Вукове дипломе. Расписан је и 
јавни позив за економско осна-
живање жена. Додељена је фи-
нансијска подршка за одржавање 
запослености код послодаваца 
којима је рад био онемогућен то-

63. вршац

радови у малом риту
Активисти МO Братство је-

динство очистили су насеље 
Мали рит, које добија и струју, 
а чланови ОО уредили су пла-
то на Гудуричком врху. Акти-
висти свих МО организовали 
су штандове, разговарали са 
суграђанима и делили про-
мотивни материјал. Потпред-
седник Главног одбора СНС 
Марко Ђурић посетио је наше 
активисте. Градоначелница 
Драгана Митровић и министар 
Вања Удовичић отворили су 
Мали сајам спорта. Додеље-

на су ауто-седишта свим ро-
дитељима новорођене деце. 
Почела је реконструкција Гу-
дуричког пута. Уклоњене су 
дивље депоније у Војводинци-
ма, Стражи, Уљми и у Великом 
Средишту. Постављени су ус-
поривачи брзине аутомобила. 
Градоначелница Митровић 
обишла је радове на асфалти-
рању улица у Уљми, Влајковцу, 
Малом Жаму и Марковцу. За-
вршена је ретензија у Уљми, 
која је трајно заштићена од 
поплава.

60. прибОј 
иНовациоНи стартаП цеНтар
Асфалтиран је ужи центар 

Прибојске Бање. Опремљен је 
кабинет информатике у Гим-
назији, награђени су најбољи 
ученици и одржане су Спорт-
ске игре младих. Општина је 
поделила још 120 ауто-се-
дишта за децу. У МЗ Рача ас-
фалтиран је пут до гробља у 
Рабреновцу. Свечано је отво-
рен Регионални иновациони 

стартап центар. Потписан је 
уговор за изградњу топлане 
на биомасу. Две школе добиле 
су средства од опортунитета 
за опремање лабораторија и 
радионица. Почела је замена 
сијалица јавне расвете. Ком-
панија „Инмолд“ у Слободној 
зони запошљава 100 нових 
радника. Завршава се бетон-
ски мост преко Кратовске реке.

77. ужице
Први 
иНовациоНи 
цеНтар

Отворен је први иновацио-
ни старт - ап  центар у овом 
делу Србије. Реконструисан 
је командно-образовни цен-
тар у згради бивше касарне у 
Крчагову. Град је набавио 600 
ауто-седишта за све бебе које 
су рођене и које ће се родити 
у 2020. години. Мали парк 
краси 20 нових клупа. 

милош вучевић обилази градилиште друЖење са грађаНима у цеНтру Новог сада
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ком ванредног стања. Завршена је 
трим стаза око фудбалског терена 
у Равном Тополовцу. Почело је ук-
лањање дивљих депонија.

83. бабушница
Посета Премијерке 
брНабић

Премијерка Ана Брнабић посе-
тила је Бабушницу, родно место 
њене мајке, где је разговарала 
са мештанима, обишла наш ОО и 
Звоначку Бању.

84. ражањ
девет одборНичкиХ 
места

Листа „Александар Вучић-За 
нашу децу“ освојила је у Ражњу 9 
од 27 мандата.

85. црвени крСт 
Посета маје гојковић

Са младим активистима ОО 
дружила се чланица Председ-
ништва СНС Маја Гојковић. У 
сеоским насељима уређена су иг-
ралишта и травњаци, а уређен је 
и простор за постављање нових 
контејнера. Обишли смо житеље 
бројних села и разговарали о 
здравственим проблемима и коро-
на вирусу. СНС-у је припало 17 од 
21 мандата у СО.

86. дОљевац
реНовирање 
старе Школе

Стара школа у Пуковцу је рено-
вирана и претворена је у предшкол-
ску установу. Активисти у Мало-

шишту разговарали су са грађанима 
и делили страначки материјал.

87. нишка бања
уређење игралиШта

Напредњаци су уредили игра-
лиште ОШ „Иван Горан Ковачић“, 
поправили трибине, очистили 
растиње и офарбали мобилијаре. 
Спортски терен добио је и нову 
подлогу. Од 19 одборничких мес-
та, СНС је освојила 11 мандата.

88. Медијана 
уређење двориШта

Члан Председништва СНС Вла-
димир Орлић разговарао је са на-
шим активистима. Поводом Дана 
заштите животне средине, акти-
висти су уредили двориште зграда 
на Булевару Немањића. Гребани 
асфалт, обезбеђен из донација, на 
захтев грађана посут је на стазе и 
блоковски простор. У Скупштини 
ГО Медијана, СНС је освојила 17 
од 27 мандата.

89. палилула 
разговор са грађаНима

Чланови Савета за здравство 
обишли су руралне делове Пали-
луле, а активисти су на Тргу Мије 
Станимировића разговарали са 
грађанима и делили страначки 
материјал. Напредњаци ће у СО 
имати 19 од 25 мандата.

90. пантелеј 
уређење Парка

Потпредседница Главног од-
бора СНС Марија Обрадовић 

обишла је Горњи Матејевац и по-
сетила породицу Немање Рајко-
вића. Активисти су на више ло-
кација разговарали са грађанима 
и делили „СНС Информатор“ и 
еколошке торбе. Уређен је парк 
око стадиона ОФК „Синђелић“ и 
организовано дружење са мешта-
нима. Напредњацима је припало 
15 од 23 мандата у СО.

91. МерОшина
Премијерка На 
облачиНском језеру

Председница Владе Ана Брна-
бић обишла је радове на Облачин-
ском језеру, које је у петогодишњи 
закуп узело државно предузеће 
„СП Ресорт“. Премијерка је изрази-
ла наду да ће оно постати прима-
мљива туристичка локација. СНС 
ће имати 20 од 31 одборника у СО.

92. алекСинац
Нови ПогоН

Премијерка Ана Брнабић отво-
рила је погон фабрике „Магна“, 
канадског инвеститора, која треба 
да запосли више од хиљаду људи. 
На реконструисаном тргу, разго-
варала је са Алексинчанима. Чла-
ница Председништва СНС Зорана 
Михајловић обишла је фабрику 
воде „Бресје” у Суботинцу. Др-
жавни секретар Предраг Перуни-
чић отворио је реновирану спорт-
ску салу у школи у Житковцу. Од 
41, напредњаци ће у СО имати 29 
одборника. 

93. бачка паланка
Нови вртић у силбаШу

Председник Општине Бра-
нислав Шушница отворио је вртић 
у насељу Силбаш. У насељу Дес-
потово отворена је нова спортска 
хала. Бранислав Недимовић посе-
тио је ОО и разговарао са члано-
вима и симпатизерима. Активисти 
ОО дружили су се са грађанима 
на штандовима у свим местима. 

Активисти МО Центар уручили су 
донацију ПУ Младост из личних 
средстава, а чланови МО Братство 
уредили су игралиште.

95. гаџин Хан 
обилазак НаПуШтеНе 
Хале

Председница Владе Ана Брна-
бић обишла је напуштену фа-
бричку халу у Доњем Душнику и 
обећала да ће држава помоћи у 
проналажењу инвеститора и от-
варању нових радних места. Листа  
„Александар Вучић-За нашу децу“ 
освојила је 15 од 25 мандата у СО.  

96. Сврљиг 
Посета зораНа 
ђорђевића

Члан Председништва СНС Зо-
ран Ђорђевић посетио је ОО и 
фабрику „Прогрес нови погон“. 
Драгана Сотировски и Милија 
Милетић обишли су пијацу и раз-
говарали са грађанима. Акцијом 
чишћења и уклањања смећа на ар-
хеолошком налазишту „Тimacum 
Maius” у селу Нишевац, обележен 
је Међународни дан заштите жи-
вотне средине. Листа „Александар 
Вучић-За нашу децу“ освојила је 
19 од 27 мандата.

97. Свилајнац
активНа камПања

Уз подршку Центра за едука-
цију СНС и координатора Алек-
сандра Јокића, наш ОО имао је ак-
тивну кампању за локалне и пар-
ламентарне изборе. Одржали смо 
штандове у центру града и пред-
ставили програм и кандидате за 
одборнике у селима. Наш изборни 
штаб посетили су Никола Селако-
вић, Зоран Ђорђевић, Марија Об-
радовић и Бранислав Недимовић. 
Покренули смо иницијативу да 
се реши проблем сигнала мобил-
не телефоније за села Гложане, 
Бресје и Ђуринац.

82. ниш

НаучНо -теХНолоШки Парк

Нови понос Ниша, Научно 
- технолошки парк, отворио је 
председник Александар Вучић и 
истакао да је држава  у изградњу 
овог парка уложила око 20 мили-
она евра. Премијерка Ана Брна-
бић и амбасадорка Кине Чен Бо 
посетиле су, у пратњи начелнице 
Нишавског округа и градоначе-
лника Ниша, градилиште кинес-

ке компаније „Xingyu Automotive 
Lighting Systems“, у којој ће по-
сао добити 1.000 радника. Пре-
мијерка је у центру разговарала 
са Нишлијама, а у Нишкој Бањи 
обишла обновљене фонтане. 
Звездан Миловановић, Драгана 
Сотировски и Јелена Жарић Ко-
вачевић организовали су прије-
ме грађана у ГО.

94. чачак
осам дечијиХ игралиШта

равНомерНи развој града
Функционери СНС Владимир Орлић, Алек-

сандар Марковић, Александар Мирко-
вић, Славко Гак, Владан Јеремић, Наташа Ста-
нисављевић и Ивана Томић подсетили су да 
је најгори градоначелник у историји Београда 
Драган Ђилас оставио дуг од 1,2 милијарде 
евра, као и да је упамћен по отимању Пионир-
ског града од деце за потребе свог ријалити 
програма, али и бројним преплаћеним и не-
функционалним пројектима као што су под-
земни контејнери, реконструкција Булевара 
краља Александра, „Пазл град“ на Бањици и 

реплика Теразија на Новом Београду, а посеб-
но су истакли да су његове приватне фирме 
пословале са јавним предузећима чиме су 
грађани оштећени, док су се Ђилас и њему 
блиски појединци богатили.

Са друге стране, да одговорна власт, пред-
вођена Српском напредном странком, раз-
вија и гради Београд сматрају Горан Весић, 
Александар Јовичић, Марко Стојчић, Зоран 
Радојичић, Драган Ђорђевић, Маријана Крај-
новић и Дамир Хандановић и подсећају да је 
уведен ефикасни систем социјалне заштите, 

препорођен сектор образовања, као и да је 
само у здравствени систем Београда уложе-
но 2,5 милијарде динара. Посебно су истакли 
пројекте „Београд на води“, „Пасарела“, об-
новљене и отворене зграде Народног музеја 
и Музеја савремене уметности... Функционе-
ри СНС кажу да је најбољи показатељ једна-
ког развоја и улагања у свако београдско на-
сеље више од 765 километара асфалтираних 
улица, 345 километара обновљене и изграђе-
не водоводне мреже, бројни обновљени и 
реконструисани паркови и дечија игралишта.

98. беОград

99. барајевО
Посета НебојШе стефаНовића

Председник ГО СНС Небојша 
Стефановић обишао је насеље 
Бељина и фирму „Шампињон 
унион“, породице Вићентије-
вић, као и пољопривредно 
газдинство породице Томић 
из Великог Борка. Представни-
ци ФСС поклонили су опрему 
за девет клубова из Барајева. 
Организовано је такмичење за 

први глас пензионера амате-
ра. Свакодневно су одржавани 
штандови на више локација, а 
наши чланови и функционери 
разговарали су са грађанима. 
Постављена су игралишта у 
Манићу, Вранићу и Требежу, 
а започета је реконструкција 
тротоара у Улици Мике Ћур-
чића.

101. ЗеМун
акције уређења
Активисти ОО учествовали 

су у акцијама чишћења паркова, 
кошења траве, дечијих игра-
лишта, пролаза, школских дво-
ришта... Није изостала ни помоћ 
социјално угроженим породи-
цама, нити хуманитарне акције 
попут „Чеп за хендикеп“. Наши 
активисти свакодневно су орга-
низовали штандове и разгова-

рали са грађанима. Завршавају 
се дечији паркови у насељу Га-
леника, Земун поље, игралиште 
на Новом граду... Завршен је 
пристан за међународне бродо-
ве и наша Општина стављена је 
на мапу туристичких дестина-
ција број један. У пуном јеку су 
радови на Батајничкој петљи и 
Добановачком путу.

100. вОждОвац
разговор са грађаНима

Председник ГО СНС Небојша Стефановић 
разговарао је са грађанима Пиносаве, Ку-
модраж Села, Раковица Села и Белог Потока. 
Такође, дружио се са најстаријим Вождов-
чанима на Авали. Потпредседница Главног 
одбора СНС Марија Обрадовић, секретар 
ГО Александар Марковић и кандидати за 
одборнике др Слађан Тимотијевић и Ивана 
Томић Илић посетили су породице Тишма, 
Микетић и Радојичић, и разговарали са 
грађанима насеља Степа Степановић и 
Лекино брдо. Зоран Ђорђевић посетио је 
страначке штандове, а Славко Гак, Дра-
гомир Петронијевић и Немања Маријан 
разговарали са грађанима насеља Браће 
Јерковић. Активисти Еко-тима уредили 
су десетине зелених површина. У МЗ Ми-
лунка Савић, Митрово брдо и Браће Јерковић 
одржани су зборови грађана. Ивана Томић 
Илић и Љубиша Пејчић обишли су поплавље-
не у Раковица Селу. Одржан је и збор грађа-

на у Раковица Селу поводом прикључења на 
водоводну мрежу, а том приликом челници 
ОО посетили су успешну предузетницу и две 
породице. У сарадњи са ЈКП „Ветерина“, ор-
ганизовано је бесплатно чиповање и стерили-

зација паса и мачака на три локације. Славко 
Гак и Драгомир Петронијевић обишли су МЗ 
Зуце, најавили отварање вртића, присуство-
вали фудбалском турниру и младим фудба-
лерима поклонили лопте.

102. Стари град
брига о Најстаријима
Са пензионерима Старог града 

разговарали су канидидати за 
одборнике на листи „Александар 
Вучић-За нашу децу“, др Мома 
Јаковљевић и Радослав Марјано-
вић. Они су истакли да су пен-
зионери свој радни век уткали 
у изградњу Србије, Београда и 
Старог града, а да се захваљујући 
одговорној економској и социјал-

ној политици, коју води председ-
ник Александар Вучић, њихов 
положај свакодневно поправља 
и да је циљ да до 2025. просеч-
на пензија буде 440 евра. Нашу 
листу на Старом граду подржали 
су Удружење пензионера Стари 
град, Друштво за бригу о старим 
лицима и Удружење пензионера 
„Комшије иза ћошка“.

Заједно са председником Александром Вучићем, обишли смо ра-
дове на тунелу „Лаз“, на ауто-путу Е-763, деоница Прељина-Поже-
га. У 2020. години изграђено је осам дечијих игралишта и асфалти-
ран је пут у центру села Остра. Обишли смо домаћинство Несторо-
вића у Мршинцима, који производе воће и поврће за ланац „Делез”.

посета аНе брНабић

милуН тодоровић и алексаНдар вучић марија обрадовић посетила је штаНдове сНс

друЖење са активистима На штаНдовима
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110. ОбренОвац
отвореН бањски 
комПлекс „цевка“

Завршава се изградња првог 
Авантура парка у излетишту 
Забран. Канцеларија за младе, 
СКЦ и Библиотека, током летњег 
распуста, реализују 11 бесплат-
них радионица. Постављени су 
семафори на једној од најфре-
квентнијих саобраћајница у МЗ 
Стублине. Постављена је прва 
„паметна“ надстрешница код 
аутобуског стајалишта у Улици 
Вука Караџића, а биће инста-
лиране на још шест локација. 
Свечано је отворена „Цевка“, 
модерни бањски комплекс на 
отвореном. У току је реконструк-
ција тротоара у МЗ Барич. Отво-
рено је ново дечије игралиште у 
насељу Вирага, а гради се кана-

лизациона мрежа у МЗ Забрежје. 
Положен је камен-темељац за 
вртић у МЗ Бело Поље. ПУ „Пер-
ка Вићентијевић“ добија нови 
објекат. Одржана је презента-
ција пројекта изградње Треће 
магистрале топловодне мреже.

112. Сурчин
Нова Прикључења 
На водовод 
и каНализацију

Изграђена је нова фискултурна 
сала у Бечмену, реконструисана је 
у Бољевцима, а крећу радови и у 
Добановцима. Изграђен је вртић у 
Бољевцима и реконструисан обје-
кат у Сурчину. Уређени су објекти 
свих школа и домова културе. 
Изграђен је терен са вештачком 
травом у Добановцима, 27 дечијих 
паркова и шест теретана на отво-

реном. Изграђен је објекат Кајак 
кану клуба „Марина“ у Прогару, а 
реконструишу се сцене у Бојчин-
ској шуми и позоришту у Сурчи-
ну. Реновиран је објекат старог 
Дома здравља, где су смештени 
катастар и јавна предузећа, а обје-
кат у Војвођанској 80 адаптиран 
је за рад Центра за социјални рад. 
Обновљени су сви главни путеви и 
настављено је асфалтирање ули-
ца. Реновирана су стара и изграђе-
на нова аутобуска стајалишта. Дом 
здравља одвојен је од земунског и 
опремљен савременом опремом. 
Изграђено је 45 километара ка-
нализације и прикључено 350 до-
маћинстава и јавне институције. 
Изграђена је водоводна мрежа у 
насељу Кључ. Реновирана је згра-
да МЗ у Бољевцима, при крају су 
радови на МЗ Петровчић, док је 
за МЗ Добановци обезбеђен нови 

простор, а у МЗ Јаково крећу радо-
ви. Председник ГО Небојша Сте-
фановић разговарао је са грађа-
нима у Добановцима и обишао  
фирму „Калифорнија шпед“.

115. МладенОвац
излети за Најстарије

Председник ГО Небојша Стефа-
новић обишао је газдинство Игора 
Станковића у Ковачевцу, а затим 
је разговарао са младеновачким 
пензионерима. У зони ОШ „Свети 
Сава“ постављен је соларни мерач 
брзине возила, а раде се пешачке 
стазе у Селу Младеновцу и Рај-
ковцу. Подељена су дечија ауто-
седишта, изграђено је игралиште 
у МЗ Велика Крсна, у Баташеву и 
Драпшину. За наше најстарије су-
грађане организовано је више јед-
нодневних излета на Космај.

103. врачар

Наставак Поделе дечијиХ седиШта

Председник ГО Врачар проф. др Ми-
лан Недељковић уручио је захвалнице за 
335 волонтера, који су током ванредног 
стања помагали старијим суграђанима и 
били ангажовани у Кол - центру Волон-

терског сервиса. Поред поделе дечијих 
ауто-седишта, Савет за безбедност са-
обраћаја организовао је и обуку за њихо-
ву правилну употребу. Волонтери и рад-
ници ЈКП реновирали су паркић у Миле-

шевској улици. Никола Селаковић, Ненад 
Ђорђевић, Милан Недељковић и Угљеша 
Мрдић разговарали су са комшијама о 
актуелним темама и предлозима за још 
уређенији Врачар.

109. палилула
дружење На ШтаНдовима 113. СавСки венац

Пријем за Најбоље учеНике
Одржан је пријем 

за најбоље ученике из 
свих основних шко-
ла на Савском венцу. 
Вуковцима и ђацима 
генерације признања 
и награде уручили су 
председница Општи-
не Ирена Вујовић и 
члан Општинског 
већа Милош Видовић. 
ПУ Савски венац уру-
чен је велики број де-
чијих књига. Уређене 
су унутарблоковске 
саобраћајнице у Ули-
ци Петра Чајковског и у насељу 
Стјепан Филиповић.  Омладина 
ОО уредила је терен за балоте 
у насељу Стјепан Филиповић. 
Најстаријим суграђанима пок-

лонили смо шест сетова кугли 
за балоте, који су купљени из 
средстава функционера ОО. 
Наши активисти свакодневно 
су разговарали са грађанима на 
штандовима.

Зоран Ђорђевић, Алексан-
дар Јовичић и Јелена Мијатовић 
обишли су седмочлану породицу 
из Котежа, а затим се дружили са 
пензионерима. Житељи Крња-
че присуствовали су мини збору 
грађана. Најстарији суграђани 
ишли су на излет у манастир 
Тумане, Голубачку тврђаву и 
Сребрно језеро, а излету се при-
дружио и председник Општине 
Александар Јовичић. Градски се-
кретар Наташа Станисављевић, 
градски већник Елена Билић и 

посланица Јелена Мијатовић по-
сетили су породицу Милине Ми-
лићев, координаторке Удружења 
„Мајке са троје и више деце“. 
Марија Обрадовић и Александар 
Марковић обишли су штандове и 
дружили се са чланицама Уније 
жена. Наше активисте на штан-
довима обишли су и Славко Гак, 
Немања Марјан, Јелена Мија-
товић и Александар Јовичић. 
Такође, обишли су и породицу 
Милоша Којића, освајача више 
медаља у ватерполу.

104. грОцка
рекоНструкција улица
Члан Председништва СНС Го-

ран Весић посетио је МО Лешта-
не и Ритопек, а свакодневно смо 
на више локација одржавали 
штандове. Наши активисти уре-
дили су просторије намењене 
пензионерима у Заклопачи, 
Гроцкој и Дражњу. Активисти 
ОО посетили су угрожене ромс-
ке породице и уручили пакете 
са намирницама, обезбеђене из 
личних средстава. Омладина 
ОО уредила је површину испред 
Центра за социјални рад, дечији 

парк испред МЗ Заклопача, по-
вршину испред МЗ Пударци, те-
рен на Барама у Врчину. Уређен 
је и дечији парк код ОШ „Алекса 
Шантић“ у Калуђерици, терен у 
Лештанима, парк код пијаце у 
Гроцкој, код игралишта у Боле-
чу и на обали Дунава у Винчи. 
Завршене су реконструкције 
бројних улица у Гроцкој, Рито-
пеку, Калуђерици, Заклопачи и 
Врчину. Наставили смо да ор-
ганизујемо излете за најстарије 
суграђане.

107. ЗвеЗдара
брига о Најмлађима

Проф. др Зоран Радојичић, 
Славко Гак, Милош Игњатовић и 
Владан Јеремић обишли су рекон-
струисани вртић „Зека” у ВМЛ. ГО 
Звездара поделила је више од 260 
дечијих ауто-седишта. Одржано 
је више зборова грађана којима су 
присуствовали функционери ОО. 
Активисти СНС уредили су парк 
у Улици Ладно Брдо и офарбали 
клупе испред МЗ ВМЛ. Завршено је 
асфалтирање бројних улица  и ре-
конструисан је велики број кошар-
кашких терена. Хитно је санирано 
клизиште у Долачкој улици које се 

активирало услед обилних пада-
вина. Активисти ОО свакодневно 
су организовали штандове, акције 
и трибине. Председник ГО Небој-
ша Стефановић разговарао је са 
најстаријим Звездарцима. Зоран 
Ђорђевић учествовао је у акцији 
садње дрвећа у насељу Војводе 
Влаховића, а Марија Обрадовић и 
Александар Марковић разговара-
ли су са грађанима у Звездарској 
шуми. Ђорђе Гагић и Вања Удо-
вичић присуствовали су отварању 
спортских терена у насељу Ми-
ријево и Војводе Влаховић.

106. чукарица
Нови домови за иНтерНо расељеНа лица 108. СОпОт

стефаНовић са грађаНима
Активисти МО Рушањ уредили 

су зелену површину код старог 
гробља. Чукарички напредњаци 
свакодневно су организовали 
штандове и разговарали са су-
грађанима. Изграђена је фискул-
турна сала у ОШ „Доситеј Обра-
довић“. Породице из колекти-
вног смештаја на Ади Циганлији 
уселиле су се у нове домове у 

Остружници. Почела је изградња 
вртића у насељу Филмски град. 
Завршени су радови на уређењу 
Моштаничке улице, а изграђен је 
и одвојак Улице Петра Драпшина 
у Железнику. Реконструише се 
водоводна мрежа у више улица. 
На захтев становника Рушња, ау-
тобуска линија 507 иде измење-
ном трасом.

Председник ГО Небојша Сте-
фановић разговарао је са грађа-
нима о плановима за будућност. 
Истакао је да становници Сопо-
та имају бољу инфраструктуру, 
водовод и канализацију, да пре-
дузећа развијају производњу, 
а млади имају могућност запо-
шљавања захваљујући добром 

инвестирању локалне власти, 
у садејству са градском и репу-
бличком влашћу. Асфалтира-
не су улице Николе Пашића и 
Теслина у Сопоту, Бране Аксен-
тијевића у Неменикућу и Пут за 
Караулу у Малом Пожаревцу. 
Такође, осветљен је терен за 
фудбал у Раљи.

105. лаЗаревац
дНевНи боравак за децу ометеНу у развоју

Активисти ОО свакодневно 
су разговарали са суграђанима 
на штандовима, а чланице Уније 
жена посетиле су баку Олгу која 
је прославила 99. рођендан. 
Дружењу са пензионерима при-
суствовали су Небојша Стефа-
новић и Горан Весић, а отварању 

Дневног боравка за децу и ом-
ладину ометену у развоју Горан 
Весић и Наташа Станисављевић. 
Започета је изградња Трга испод 
Рударске чесме и подземне га-
раже преко пута зграде Општи-
не. Уређивали смо зелене повр-
шине на 10 локација.

114. нОви беОград
орезивање дрвећа
Активисти МО Младост уредили су рекреативни простор у Бло-

ку 64, где су поред мреже за тенис поставили клупе које су сами 
направили. Активисти МО Савски кеј окречили су улаз зграде у 
Улици др Агостина Нета 78. На иницијативу МО Павиљони и Блок 
38 и уз сарадњу са ЈКП „Зеленило Београд“, орезано је дрвеће на 
више локација.

111. ракОвица
ПлаН развоја до 2025.

Министри Небојша Стефановић и Расим 
Љајић обишли су радове на ревитализа-
цији језера у Реснику, где су изграђени 
паркинг и понтон на води. Организовани 
су зборови грађана, на којима је председ-
ник ОО Милосав Миличковић представио 
план развоја Раковице до 2025. године. Са 
грађанима насеља Миљаковац 3 и Сунчани 
брег разговарао је председник ГО Небојша 

Стефановић. Почела је изградња водово-
дне мреже у Улици 13. октобар у Реснику и 
канализације у Авала граду. У насељу Кне-
жевац гради се паркинг. Реконструисане 
су Улица Миле Димић и зграда МЗ Кнеже-
вац. Изграђена је сала коју ће користити 
и ученици ОШ „14. октобар“. Обновљене 
или нове паркове добило је Скојевско на-
сеље, Стари Кошутњак и Кијево. Изграђе-
на је нова пешачка стаза у насељу Љубиша 
Јеленковић. Уређене су и зелене површине 
у насељима Кнежевац, Видиковац, Ста-

ра Раковица и Канарево брдо, а у насељу 
Миљаковац 1 плато испред МЗ. Организо-
ван је велики број бесплатних програма за 
најстарије суграђане, студенте и децу, као 
и подела ауто-седишта за децу. Први на 
листи „Александар Вучић-За нашу децу“ 
у Раковици, мр Милосав Миличковић, из 
личних средстава обезбедио је телевизор, 
пет шаховских табли и друштвене игре за 
Клуб пензионера на Видиковцу и лопте и 
дресове за фудбалске клубове „Раковица“ 
и „Ресник“.

посета Николе селаковића штаНдовима На врачару

Небојша стеФаНовић у разговору са грађаНима

марија обрадовић и аца марковић са активистима

иреНа вујовић уручује поклоНе 
малишаНима



са амбасадорима земаља квиНте
посета градилишту болНице за кардио-васкуларНе 

болести дедиње 2

посета 
обНовљеНој 

голубачкој тврђави 
На дуНаву

председНик вучић уписао је високу спортску 
школу струковНих студија

председНик алексаНдар вучић присуствовао је приказу Нових 
беспилотНих летелица На аеродрому „пуковНик - пилот милеНко 

павловић“ у батајНици

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


