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12 милијарди евра за
ново лице Србије

Србија прва на свету
по ВИСИНИ страних
директних улагања

П

рема најновијој ранг листи за
2019. годину, коју објављује специјализовани сервис „Фајненшел тајмс“, Србија је на челу ранг листе
са индексом од 11,92 поена, што је за
1,33 индексних поена више у односу на
прошлу годину.
Наша земља привукла је 107 пројеката
директних страних инвестиција у 2018,
односно за 26 више него 2017, што је
раст за готово једну трећину. Србија са
оценом 11,92, како се наводи, привлачи
скоро 12 пута већи обим гринфилд страних директних инвестиција него што би
могло да се очекује од економије њене
величине.
„Одлука угледног британског часописа „Фајненшел тајмс“ да Србију

Прешево/Табановце

други пут, у последње три године,
прогласи за светског првака у привлачењу страних директних инвестиција је
велика част и огромна обавеза“, поручио је председник Александар Вучић,
и истакао да је Србија добила потврду
најугледнијег листа у целом свету који
се бави финансијама и економијом, и
нагласио да сада нема компаније у свету која неће погледати какви су услови
у Србији, што ће да утиче и на више инвестиција.
Председник је рекао да је Србија
прошле године имала 3,6 милијарди
евра страних инвестиција, а да ће ове
године имати још више и да ће се борити за нове инвеститоре, посао и бољи
животни стандард за све грађане.

редседник Србије Александар Вучић представио је
национални инвестициони
план, који ће потпуно променити
лице Србије, а који је могуће спровести захваљујући реформи јавних
финансија и мерама спроведеним
од 2014. године. Председник Вучић
нагласио је да жели да буде члан
тима који ће реализовати петогодишњи план стварања нове Србије
и истакао да је од кључног значаја
изградња канализационе мреже са
пречистачима отпадних вода у целој
земљи.
„За комплетну канализациону
мрежу и водовод, без Београда,
издвојићемо три милијарде евра,
а то значи да ће свако село и град
у Србији за четири или пет година
имати канализацију и чисту пијаћу
воду. Највише ће бити издвојено за
Нови Сад - 127 милиона, затим за
Крагујевац, Ниш, као и за Панчево,
Суботицу, Ваљево, Смедерево, Чачак, Врање, Пожаревац...“, истакао
је председник Вучић.

Нови почетак регионалне економске сарадње

Редакција: Милош Накић, Бојан
Цвијановић, Марија Врачар, Катарина
Кушаковић, Зоран Станковић

Отварање интегрисаног граничног
прелаза између Србије и Северне Македоније је нови почетак за економску
сарадњу у региону Западног Балкана,
која је у овом тренутку пред изазовима,
будући да је Приштина увођењем такси
на робу из централне Србије и БиХ, суспендовала ЦЕФТА споразум, поручила
је премијерка Ана Брнабић, након што је
означила почетак рада заједничког прелаза Прешево - Табановце, са македонским колегом Зораном Заевим.
Брнабић је истакла да је то први такав
прелаз у овом делу Европе, те да ће Србија
дати све од себе да овакви заједнички прелази постану реалност на што већем броју
граница. Како је истакла, то је велики и важан дан за цео регион, али да би био прави
нови почетак, потребна је, како каже, политичка храброст и визија. Потребно је да се
гледа у будућност, а не да се стави фокус
на кратковиде, популистичке политике.
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Премијерка Ана Брнабић на отварању интегрисаног граничног прелаза

Према његовим речима, имамо
новац, раст је све виши и можемо
да обезбедимо 10, а можда и 12 милијарди евра за ново лице Србије. У
тај план, како каже, не спада Моравски коридор, као ни пут Рума - Шабац, за које је већ обезбеђено финансирање.
Други сегмент је улагање у путну и железничку инфраструктуру, у
вредности од четири милијарде евра
за нове пројекте. Милијарда евра,
како каже, биће уложена у реконструкцију пруге Београд - Прешево, а ако Хрватска буде хтела, биће
реконструисана и пруга ка Загребу.
Најмање 1,3 милијарде биће уложено у локалне и регионалне путеве,
тако да ће сваки округ и општина
осетити бољитак.
За школе и здравствене установе
предвиђено је додатних 700 милиона евра, а за пренаталну политику
500 милиона евра. Председник Вучић навео је да ће вантелесна оплодња бити бесплатна у целој Србији, без обзира на број покушаја.

Најавио је и да је циљ да финансијска помоћ за прво, друго, треће
и четврто дете буде удвостручена у
односу на садашњу, која износи око
30.000 евра за период од 10 година.
За улагање у дигиталну инфраструктуру, научно-технолошке паркове, биће уложено додатних 500
милиона. Планирано је и 500 милиона евра за изградњу станова за
младе, по још повољнијим условима
него за припаднике служби безбедности, тако да ће стамбени проблем
бити решен за око 40.000 брачних
парова. Око 100 милиона евра биће
уложено у предузетништво, за енергетику је планирано 500 милиона
евра, а велика улагања биће и у туризму, пољопривреди...
Национални инвестициони план
обухвата и изградњу метроа у Београду, националног стадиона и још
девет стадиона на територији Србије. Предвиђено је улагање у изградњу концертне дворане за Филхармонију, измештање Музеја Николе Тесле...

Споразум о слободној трговини
Председник Александар
Вучић
и
руски
амбасадор
Александар БоцанХарченко сагласили
су се да ће потписивање споразума о
слободној трговини између Србије и
Евроазијске
уније,
које се очекује 25.
октобра, дати нови
квалитет будућој сарадњи и омогућити
приступ Србије тржишту од 180 милиона потрошача.
Они су се сложили да српско-руски
односи напредују у
складу са обостраном
жељом, а да спразум о слободној трго-

Боцан-Харченко И вучић

вини омогућава слободно кретање робе,
услуга и радне снаге.
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18. август

Свечано отвaрaње ауто-пута „Милош Велики”
Алтернатива за
Ибарску магистралу
Спајањем новоизграђеног дела аутопута од Обреновца са делом пута ЉигПрељина путници ће имати сигурнију
и бржу алтернативу за Ибарску магистралу, те ће путовати готово сат времена краће. Сада ће се од Обреновца
до Прељине прелазити 103 километра
новим ауто-путем, а с обзиром на то да
ће ограничење већим делом деонице
бити 130 километара, та раздаљина ће
се прелазити од 45 до 50 минута. Поред
уштеде времена, отварање ове деонице
значајно је за безбедност саобраћаја јер
возачи коначно добијају алтернативу
за озлоглашену Ибарску магистралу, на
којој се сваке године дешавао велики
број саобраћајних несрећа.

Председник је, приликом обиласка
наплатне рампе Обреновац, добио
наплатну картицу са бројем 001

Остварили смо сан који смо сањали 70 година
Д

еоница на
Коридору
11 од Обреновца до
Прељине, која је
добила име ауто-пут „Милош
Велики”, свечано је отворена
уз ватромет и
окупљање
државног врха и
великог
броја
грађана. Путницима је од 18.
августа на располагању 103 километра најбољег и
најсавременијег
ауто-пута.
Председник
Србије Александар Вучић захвалио се свим
радницима који
су га радили и
истакао да аутопут представља
нов живот за све
грађане Србије,
да треба да буде
храст за нашу

Глумац Ненад Јездић дочекао је председника Александра Вучића
у улози кнеза Милоша Обреновића

децу која треба
да остану овде,
да доведе инвеститоре у Чачак,
Пожегу, Ариље,
Ивањицу,
Уб,
Лајковац, Обреновац.
„Седамдесет
година и мало
више сањали смо
овај сан и чекали
данашњи
дан.
Хвала свима који
се радују успесима и напретку
Србије.
Свима
вама који желите
да Србија буде
успешнија и не
тражите разлоге
да будете против
своје земље, већ
имате довољно
разлога да будете уз своју отаџбину и да је волите више него што
други могу да замисле“, поручио
је
председник
Вучић.

Представљање локалних пољопривредних производа

Истакао је да је Србија
од једне од најсиромашнијих земаља пред банкротом, у коју нико није
полагао наду, стигла до
земље која је у „Financial
Times“ проглашена за
земљу која има највише
директних страних инвестиција у односу на број
становника.
„Постали смо бољи део

света, међу најбољима
смо у много чему и поправљаћемо и даље у будућности и животни стандард
грађана, пензије и плате.
Овај ауто-пут је нови квалитет живота за све грађане. Много новца улаже се
у путну инфраструктуру,
то је ваш новац, који сте
ви зарадили јер сте имали
поверење у политику која

говори истину, не даје шарене лаже, озбиљну политику, тешку и одговорну,
која је извела Србију на
прави пут. Политику која
гради и повећава плате.
То је Србија будућности
и наставићемо са тим и
бићемо још снажнији“,
поручио је председник
Вучић.
Рекао је да не постоји

довољно велика реч да
опише значај ауто-пута
Милош Велики, довољно
снажна метафора да опише значај онога чему присуствујемо. Рећи тек историја, мало је, јер ово има
везе и са судбином коју
смо стварали, баш као и
са сновима који су овде
настали, да буду јачи од
разних препрека, недаћа,
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18. август
АУТОРСКИ ТЕКСТ ПРЕДСЕДНИКА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА ЗА „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ”

ИЗ КНЕЖЕВИХ ДЕЛА
ЗАСИЈАЛА ЈЕ НАША СРБИЈА

В

Тунел Бранчић, дужине 945 метара, на око два километра
од петље Љиг, највећи је грађевински подухват на
ауто-путу „Милош Велики“

Изградња
ауто-пута
Вожд
Карађорђе
Председник Вучић рекао је да је донета одлука
да се крене у припреме за
изградњу ауто-пута Вожд
Карађорђе.
„Данас смо донели
одлуку да кренемо у припремну израду пројектне
документације за изградњу
ауто-пута Вожд Карађорђе
и брзе саобраћајнице која
треба да иде у ипсилон
краку од Младеновца до
Аранђеловца, од Тополе до
Раче, Свилајнца до Деспотовца и Бора. Ауто-путем
Вожд Карађорђе спојиће се
север и срце Шумадије са
истоком Србије. Ауто-пут
ће бити назван по ономе
ко је подигао Први српски
устанак. Проћи ће тај пут и
кроз Вишевац, где је рођен.
Тим путем показаћемо како
Срби када се помире и када
заједнички раде, умеју да
направе заједничке резултате“, нагласио је председник Вучић.

сила и свега због чега не
би требало да буду остварени. Истакао је да је Милош Обреновић, један од

Председник Вучић и амбасадорка Кине Чен Бо
пробају српска вина

твораца народа и државе,
оставио више лекција српском народу.
„Прва и основна је да
можемо толико тога сами
да урадимо, без обзира на
околности, ако смо вред-

ни и паметни. Друга да се
за своју земљу боримо и
не идемо из ње без преке
потребе, а трећа да је мир
најважнији услов да Србија буде држава, да расте и да се развија. Ако бих

морао да наводим постулате свега што радимо и
свега што нам је чинити
у будућности, навео бих
управо Милошеве, јер су
они вечни и непромењиви“, рекао је председник
Вучић.
Према његовим речима,
сваки километар пута који
се гради, путоказ је зрелости једне државе и народа, али и симбол слободе,
слоге и мира. Та развијена, модерна Србија јесте
заокружење и књажевог
великог сна. Слободна,
уређена, повезана, брза,
јака, сигурна, безбедна,
вредна и достојна свог
политичког и државничког оца.
„И ако нешто могу да
обећам, то је да ћемо баш
такву земљу да градимо,
да ћемо наставити са путевима, улагањима, да нећемо стати и да ћемо имати
у Србији путеве, пруге на
нивоу европских стандарда. То нам није само обавеза, дужност, више је од
тога - сан који нас је велики књаз научио да сањамо, да није неостварив, да
може да постане јава“, поручио је грађанима председник Србије на свечаном
отварању.

елики људи препознају се по великим делима која остављају иза
себе, а таквим људима наследна
поколења тешко да могу да пронађу
прави начин да се одуже. Свако именовање улице, школе или јавне установе,
подизање споменика или стављање лика
на новчаницу само су неки од покушаја
да се велики отргну од заборава и то на
начин којим ћемо се, хтели ми то или не,
свакодневно сећати оних великих људи
без којих би и Срби и Србија били мали
народ и мала земља, у историји света.
Описујући карактер нашег књаза Милоша Обреновића, аустријски посланик
у Цариграду Прокеш, како нас подсећа
Слободан Јовановић, дао је његову тачну оцену: „То је чудо природе, коме
је остао онај природни инстинкт, који
обично учени људи губе.“ Управо ове
речи објашњавају суштину бића нашег
великог књаза. Био је то човек из дубине
душе српског народа, оштрог ума, ванредне храбрости, којој је граница била
разум, а коме је животна мисија била
слобода. Када се у обзир узму околности
владавине, међународне прилике и степен развијености српског друштва почетком његовог доба, тешко је рећи да је
Србија у новом веку имала способнијег
владара од Милоша Великог.
Син баба Вишње и Теодора, рођен у
Горњој Добрињи код Пожеге, рано остао
без оца, био је принуђен да се од ране
младости бори за своје место под капом
небеском. Почео је чувајући као слуга
стоку на златиборским пашњацима у
Доброселици, био је један од најхрабријих војвода у Првом српском устанку
и у боју за ослобођење Ужица задобио
прострелну рану кроз груди која га је
дванаест недеља лишила свести. Као
војвода Ужичке нахије до последњег
тренутка пружао је отпор турској навали
на Засавицу, а када је устанак сломљен,
један је од ретких народних вођа који
није напустио Србију. Тај моменат и речи
„много је народа са мном изгинуло, па је
ред да и ја погинем за народ, ако треба“,
одредница су смисла његове политике
да без народа ништа нема смисла, а да
свака политика која народ штити и удише му живот, јесте она права, суштинска.
Када су у најмрачнијим месецима након слома Првог српског устанка, Турци
спроводили крваву одмазду над недужним људима, Милош је 23. априла 1815.

Тешко да смо имали
способнијег владара
у новом веку

године, у Такову, подигао народ на устанак, а затим Бој на Палежу, који касније
по њему носи име Обреновац, па Љубић
код Чачка - нове победе нашег оружја;
а потом мир и споразум са Марашлијом
- прва српска = Милошева дипломатска
победа. После те, прве, уследиле су и
наредне српске дипломатске победе.
„Народе српски, од данашњег дана почињу се жеље наше остваривати“, изговорио је Милош на Ташмајдану, на Светог Андреју Првозваног 1830. године,
проглашавајући Први хатишериф којим
је Србија добила статус аутономне кнежевине у великом Отоманском царству,
а Милош берат којим му је потврђено
звање наследног кнеза. Три године након Првог уследио је и Други хатишериф којим је Србији враћено шест нахија
које су јој одузете 1813. године.
Хатишерифи су Србији омогућили
слободу трговине, подизање школа,
цркава и манастира, организовање соп-

ствених судова и органа управе, а Милош је Србију учинио великом и тиме
што је друга у Европи (након Француске)
укинула феудализам. Током првог периода његове владавине Србија је добила свој први устав, Сретењски устав
из 1835. године и сећајући се и овог великог догађаја сваке године га славимо
као Дан државности наше отаџбине. У то
време, ни Аустрија ни Русија, ни Турска
ни Немачка (Пруска) нису имале своје
уставе, а баш у нашем уставу, у његовом 118. члану стајало је да је ропство
забрањено и да сваки роб, без обзира на
то да ли је дошао сам или са неким, ступањем на тле Србије постаје слободан
човек, гарантована је неприкосновеност
имовине и право вероисповести.
Иако је био неписмен, током његове
прве владавине основане су 82 школе,
две полугимназије, једна гимназија и
Лицеј, као клица потоње Велике школе и
универзитета, а раме уз раме са краљем
Милутином највећи је ктитор задужбинар међу Србима.
Милош је утемељио савремени Београд и од касабе на ободима Отоманског
царства почео да ствара европску варош.
У његово време град је почео да се развија на својој савској обали, а насељавањем трговаца и занатлија створио је
Савамалу и око Саборне цркве и Варош
капије језгро будуће престонице. И тако
бисмо могли да наводимо до унедоглед
оно за шта је Милош заслужан и због
чега је са пуним правом од народа назван Велики, као и све оно што је изникло
из његових дела и захваљујући чему га
сматрамо родоначелником савремене
српске државности, оне која је на основама старе средњовековне, захваљујући
његовој мудрости и умешности засијала
у новом веку.
И када данас погледамо карту наше
Србије и на њој видимо и Београд и Обреновац, и Рудник и Таково, и Љубић
код Чачка и Горњу Добрињу код Пожеге и златиборске пропланке на којима је
чувао стада, чини се да нема боље ни лепше идеје него да нови ауто-пут који ће
повезивати сва ова дивна места и пределе наше једине Србије назовемо по овом
великом човеку који је ове градове и ова
села учинио великим у српској историји,
који је утемељио и изродио савремену
српску државност: Ауто-пут Милоша Великог. Нека нам је са срећом!

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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ЧОРТАНОВЦИ

ЊУЈОРК

САД подржавају
укидање такси

П

редседник Србије
Aлександар
Вучић разговарао је
са државним секретаром
САД Мајком Помпеом
у Њујорку, а након састанка новинарима је рекао
да се наставак
дијалога тешко
може очекивати
пре одржавања
приштинских
избора.
„То значи, у
најбољем случају, почетак децембра, али је и
пре тога важно
да се говори о
укидању такси.
Није
проблем
да ли ће се дијалог наставити
за два, три или
шест
месеци,
иако је време
веома
важно
имајући у виду
одређене политичке чињенице,
већ је битније
да се сачува
мир у том периоду. Статус кво
је немогућ, јер
једна пушка кад
опали, грмљавину топова
нико неће моћи да спречи, а то није потребно никоме“, рекао је председник Вучић.
Говорећи о сусрету
са Помпеом, рекао је да
разговори тог типа трају
по десет, 15 минута, али
да је његов састанак са
државним
секретаром
САД, на којем су говорили о односима Београда
и Приштине и косовскометохијском чвору, трајао
доста дуже, што говори о
томе да су разговори били
озбиљни и одговорни.

„За мене је то био веома
важан и поучан састанак,
чини ми се да разумем
и боље и више позицију
САД, њихове стрепње и
страхове, као што ми се

пштењу после сусрета
са Хашимом Тачијем,
рекао да таксе не могу
да остану. Реч је о врло
чврстим људима који
представљају
најмоћ-

АЛЕКСАНДАР Вучић И МАЈК ПОМПЕО

чини и да они разумеју
наше страхове и стрепње
много боље“, истакао је
председник Вучић.
Рекао је да је говорио
о тешком положају цркве
и манастира и народа и
о погубном дејству такси, не само на економију,
него и по живот становништва на целој територији КиМ, и јужно и северно од Ибра. Истакао је
да је несумњива подршка
Мајка Помпеа кад је реч о
укидању такси.
„Не заборавите да је
он, у званичном сао-

нију земљу света и они
тај став не мењају. САД
исто тако не мења своју
позицију по питању независности Косова, али
отварају нека врата и добро разумеју потребу и
неопходност постизања
договора у којем Србија
не би била понижена и
интереси Србије не би
били
ниподаштавани.
Захвалан сам због тога
секретару Помпеу. Када
тако одшкринете врата
за нешто мало, многи у
Србији мисле да ништа
нисте добили, али људи

морају да разумеју да
смо уложили напоре,
време, ресурсе, енергију,
рад и труд, да у ту ситуацију дођемо“, рекао је
председник Вучић.
Навео је да
верује да је Помпеу
успешно
објаснио зашто
Београд не прекида кампању
за
повлачење
признања независности Косова, што је нешто
што, како је рекао, део медија
и америчког естаблишмента
пребацује Београду.
„Рекао сам да
то не пише ни у
једном документу. Рекао сам да
смо Албанцима
нудили да се договоримо да они
не воде кампању
признавања и не
траже чланство
у Интерполу и
другим организацијама,
док
не покушамо да
окончамо дијалог, а ми нећемо да вршимо кампању повлачења
признања. Нису то прихватили, а ми смо само радили свој посао. Мислим
да сам то и кроз папире
и кроз несумњиве доказе
успео да објасним и секретару“, рекао је Вучић.
Током посете САД-у,
председник Вучић разговарао је и са замеником
помоћника америчког државног секретара Метјуом Палмером и са извршним потпредседником Атлантског савета Дејмоном
Вилсоном.

Вијадукт је симбол
свеукупног
напретка Србије

Председник Вучић, мимо протокола,
попео се на металну конструкцију

Р

адове на изградњи вијадукта „Чортановци“, на железничкој деоници Стара Пазова - Нови Сад, у оквиру изградње
пруге за велике брзине између Београда
и Будимпеште, обишао је председник
Србије Александар Вучић и разговарао
са радницима.
„Ово је највеће железничко градилиште у целој Европи, а и Мађари почињу да граде пругу са своје стране. Ово
је потпуно други ниво до ког је Србија
стигла, а наша улагања ће сваке године
све више расти“, истакао је председник
Вучић.
Радове на модернизацији и изградњи
двоколосечне пруге Стара Пазова Нови Сад, укључујући и изградњу тунела и вијадукта „Чортановци“, изводи

руска компанија „РЖД Интернешнл“, а
пројекат се финансира из руског кредита за модернизацију српских железница. Представници извођача радова
упознали су председника са пројектом
изградње вијадукта и тунела и напоменули да је терен где се гради вијадукт
био веома захтеван, јер је тло било
мочварно и било је потребно да се
обезбеди.
„Пренели су ми да је уграђено 1.450
шипова, дужине 30 метара, да је урађена
заштита од клизишта, те да су радници
савладали велике муке и успели да ураде посао. Ако је мост Врла симбол Грделице, вијадукт код Чортановаца биће
симбол свеукупног напретка Србије, брзих пруга и можда најлепше место које

може да се види“, истакао је председник
Вучић.
Приликом обиласка, мимо протокола, председник се попео на врх металне конструкције, високе око 20 метара,
како би из те перспективе видео целу
конструкцију и Дунав.
„Ово је један од водећих пројеката у
српско-руској сарадњи, а све што видимо је величанствено и јако упечатљиво.
Ово је пројекат од европског значаја,
јер ће повезивати јужни и централни део Европе. Срећан сам што наши
стручњаци сарађују, а припремамо још
један међувладин уговор који ћемо, надам се, ускоро потписати“ рекао је, том
приликом, амбасадор Русије Александар Боцан-Харченко који је, заједно са
председником Вучићем, министарком
Зораном Михајловић и председником
Покрајинске владе Игором Мировићем,
обилазио радове.
Вијадукт „Чортановци“ биће дуг 2,9
километра и носиће га 59 стубова, од
којих ће највиши бити 28 метара. Поред
вијадукта, граде се две тунелске цеви,
свака са по једним колосеком, дужине
од по 1,2 километра. Радови су почели
11. августа 2017. године, рок за завршетак је 52 месеца, а вредност посла је
337,6 милиона долара. Када цела пруга
буде завршена, од Београда до Новог
Сада стизаће се за 35 минута.
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ВЕСТИ

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Бахаћење какво су спроводили Ђилас и Бастаћ
није запамћено од времена Турака
ГОРАН ВЕСИЋ
Како раде Ђилас и Шолак
П

олитика која се
води у Београду
од 2014. године почива на неколико
стубова - решавање вишедеценијских инфраструктурних проблема,
уређење града и његово
претварање у пожељну туристичку дестинацију, вођење одговорне еколошке политике,
стварање претпоставки
да Београђани имају запослење, а млади шансу
да остану, као и убрзани
развој града и посао за
градску привреду, пре
свега, за грађевинску
индустрију која је мотор
развоја.
Члан Председништва
СНС и заменик градоначелника Београда Горан
Весић, за „СНС Информатор“ каже да је највећи
искорак направљен у решавању вишедеценијских
инфраструктурних проблема, попут изградње
метроа,
канализације,
пет фабрика за прераду
отпадних вода, спољне
и унутрашње обилазнице, саобраћајног тунела
испод центра града, два
нова моста, проширења
трамвајске мреже...
- То су проблеми које
наш град има дуже од
једног века, а са којима
ниједна власт није хтела да се суочи јер не доносе политичке поене.
Истовремено, настављамо
да уређујемо град због Београђанки и Београђана, и
због туризма. Прошле године имали смо око 2,2 милиона ноћења у 115 хотела.
Године 2013. када је Ђилас
владао Београдом, било
је 67 хотела. Само у првој
половини ове године, Београд је посетило 531.333
туриста, који су остварили
1.170.734 ноћења, што значи
да у односу на исти период
2018. године имамо 18 одсто

Колико су дивљачки
упади дела опозиције,
Ђиласа, Обрадовића,
Бастаћа и других, њихове претње радницима, чупање саобраћајних знакова - утицали
на то да се продуже радови на Тргу Републике
и околним улицама?
- Штета коју је Град
Београд имао од заустављања радова износи
више милиона динара,
колико смо морали да
платимо
извођачима.
Поднели смо тужбе за
накнаду штете против
ових хулигана и надам
се да ће их суд осудити
да плате. Зашто би сви
грађани Београда плаћали штету коју направи
Ђилас са својим хулиганима? Рокови нису продуживани јер су извођачи
продужили радно време
и сустигли заостатак који
су имали због блокаде радова. И ту је наш
највећи успех, јер Ђилас
Штета коју је Град Београд имао од заје управо то желео. Њеустављања радова износи више милиона гова намера је била да се
радови не заврше, како
динара, колико смо морали да платимо
би могао да прича Беоизвођачима. Поднели смо тужбе за накграђанима да не можемо
да завршимо започето.
наду штете против хулигана и надам се
да ће их суд осудити да плате. Зашто би „Што горе за грађане, то
боље за њега“ јесте ЂиБеограђани плаћали штету коју направи ласова политика. Зато
Ђилас?
је заустављао радове,
зато су његови хулигани
нападали раднике комуналних предузећа, зато је
реконструкција Музеја града
више страних туриста, који
уништавао саобраћајне знаи Музеја Николе Тесле. Алексу остварили 12 одсто више
кове. Јер Ђилас је увек волео
сандар Вучић је 2014. годиноћења. Београд је прошле
Београд онолико колико је
не, када је изабран за прегодине зарадио од туризма
могао на њему да заради.
мијера, рекао да му је циљ да
више од 850 милиона евра, и
заврши два музеја. Он је био
то не само град, већ и хотеКако
коментаришете
први српски премијер који је
ли, ресторани, радници који
то што се Марко Бастаћ
то урадио. Могли су и друраде у тој индустрији... Ако
хвали на друштвеним
ги, али нису хтели. Од 2014.
хоћемо више туриста, треба
мрежама како зауставља
године, сваке године имамо
да уређујемо град и да им
багере по Београду?
бар по једно велико спортпонудимо боље културне,
- Наш народ каже чега се
ско такмичење у Београду,
спортске и манифестационе
паметан стиди, тиме се букао и разне манифестације,
садржаје. Зато је важно што
дала поноси. То је Ђиласоод Бир феста, који окупи и
смо поново отворили Народва политика коју овај мали
500.000 људи, до концерата
ни музеј и Музеј савремене
потрчко црногорских кримии дочека Нове године.
уметности, као и што почиње

»

Каква је ситуација са нелегално постављеном опремом СББ-а и крађом
струје од грађана Београда?

- То што ради СББ је посебна крађа
која се не дешава само у Београду.
Али пре него што објасним како краду
струју, морам да појасним везу Ђиласа
и Шолака и зашто су њих двојица опасност за демократију. Шолак, који је у
тесним пословним везама са лидером
опозиције Ђиласом, власник је преко
„Јунајтед групе“ највећег кабловског
оператера у Србији „СББ“-а. Овај оператер држи 49 одсто тржишта. Истовремено, „Јунајтед група“ је сувласник
телевизије Н1 која 24 сата напада председника Вучића и нашу власт и потпуно
је у функцији опозиције. Шолак је од
Ђиласа купио компанију „Дајрект медија“, која има монополски положај у
налних група, Бастаћ, спроводи. Да ли сте чули да су нешто
саградили, уредили, лепо урадили? Наравно да нисте. Њихова политика је деструкција
и напад на нашу политику, јер
своју немају. За спровођење
такве политике Ђилас је нашао идиота, не баш велике памети, али огрезлог у криминал
- Бастаћа.
Град је преузео управљање Спортским центром „Милан Гале Мушкатировић“ од Општине
Стари град. Какво је стање
затечено? Колики су дугови и колико је потребно за
опоравак?
- Ђиласова екипа, која влада Општином Стари град, коју
води Бастаћ, довела је спортски
центар до банкрота, односно
задужили су га скоро милион
евра. Годинама нису плаћали
ни струју, ни воду, ни грејање.
О сумњивим набавкама које
се сада испитују упознаћемо
јавност када истрага буде завршена. Годинама нису улагали у
овај Спортски центар који им
је служио за прање пара и за-

трговини рекламним простором у медијима, што значи да директно утиче на
уређивачку политику. Купио је од њега
и пословну зграду која је преплаћена.
Ђилас, потом, оснива своју телевизију
Нова, а Шолак противзаконито на прва
два места у свом кабловском оператеру
СББ ставља ове две телевизије. Дакле,
они директно покушавају да утичу на
грађане Србије и да им наметну да гледају њихове две телевизије. План им је
једноставан: пошто грађани не гласају
за њих, да власт преузму преко медија.
За то су им биле потребне још две телевизије са националном фреквенцијом,
Прва и О2. Зато су тешко поднели пораз. Пре тога, купили су телевизије у
Хрватској, Црној Гори и БиХ и само су
им недостајале телевизије у Србији. И
онда би у Србији радили оно што су покушали да раде у Словенији и Хрватској,

пошљавање одборника који су
због тога гласали за Бастаћа.
Довео је спортски центар до
просјачког штапа, као што је
његов шеф Ђилас урадио са
Београдом, али зато је четвртину општинског буџета (скоро
милион евра) потрошио на две
приватне фирме „Кодекс трејд“
и „Риспект легал“, преко којих
„изнајмљује“ радну снагу, а у
ствари пере паре, плаћа одборнике да гласају за њега, плаћа
Ђиласове страначке активисте
и финансира протесте. За то
има да потроши милион евра
пара државе и зато Спортски
центар дугује милион евра, јер
никоме не плаћа рачуне. Срамота. Град је преузео Спортски
центар на основу Закона о јавној својини, који је донет када
је Ђилас био на власти, а по
коме општине у Београду немају имовину, већ је има само
Град. Тада им је одговарало
да тако уреде ствари, а сада се
буне. Зато када кукају, кажем
им да иду код Ђиласа да га питају зашто је општинама одузео имовину док је био градоначелник Београда. Поставили
смо ново руководство које

да руше владе и мешају се у политику.
У Словенији су добили вишемилионску
казну, а из Хрватске су их избацили. Е
када се све ово зна, крађа струје делује
као дечија игра. А да краду струју - краду је. То су сами признали у одговору
када сам показао јавности како краду
струју на примеру зграде у Дринчићевој улици. У свакој згради где је СББ,
они појачивач накаче или на заједнички
струјомер или на струјомер неког станара. Тако краду струју, не плаћају постављање свог струјомера и таксе за прикључење. То што раде је кривично дело.
Сами су то признали када су у одговору
написали да је тачно да краду струју,
али да њихови појачивачи троше мање
од сијалице, па, како кажу, мало краду.
Да преведемо на српски, рекли су да не
краду, већ да крадуцкају и мисле да то
може да прође. Е, па неће моћи.

домаћински управља Спортским центром, Град ће уложити
више милиона евра у његову
реконструкцију, повећали смо
плате запосленима којима је
Бастаћ дуговао и по неколико месеци за 20 одсто, а цену
карте за купање одмах снизили са 250 на 200 динара. Брзо
ћемо опоравити СЦ јер ће дугове које су направили враћати
Општина Стари град. Било би
непоштено да Бастаћеве дугове плаћају сви Београђани.
Грађани веома добро реагују на акције уклањања
нелегалних прикључака
од стубова јавне расвете
до локала оних који краду
струју у центру Београда.
Шта сте све открили у акцијама и да ли ће се наставити?
- Ми смо странка закона,
која уводи ред у све области
друштва. То је политика нашег
председника Вучића. Грађани
треба да буду заштићени и нико
не сме да користи јавна добра
и да зарађује, а да не плаћа
обавезе држави. Ако грађани
морају да плате сваког месеца

струју и воду, па то ваљда морају и власници кафића. Нажалост, у држави коју смо наследили све је било могуће. Тако је
Општина Стари град допустила
да се многи власници кафића
нелегално прикључе на струју
преко стубова јавне расвете и
да користе струју коју плаћају
сви грађани Београда. Али Бастаћева логика била је више него
јасна. Пуштао их је да граде
нелегално да би могао да их рекетира да му уплаћују донације
на рачун разних невладиних
организација, које после финансирају протесте. Зато је Град
током маја одузео надлежности
Општини Стари град над културно - историјским целинама,
међу којима је најужи центар
Београда, јер бахаћење какво су
спроводили Ђилас и Бастаћ вероватно није запамћено од времена Турака. Сад сви власници
кафића регуларно треба да
плате све обавезе према држави, укључујући струју, и нема
тајних рачуна и мистериозних
невладиних организација. У
томе је разлика између нас и
Ђиласа. Овакве акције сигурно
настављамо.
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4. август је тежак дан за сваког Србина

Срби су отишли, али нису нестали

Трг републике као
у светским метрополама
Р

адове на реконструкцији
Трга републике обишао је
председник Србије Александар Вучић, заједно са градоначелником Београда Зораном Радојичићем, замеником
градоначелника
Гораном
Весићем и представницима
градске управе.
„Ово изгледа дивно! Кажу
да је ова коцка око 25 килограма, то су квалитетне и
добре плоче. Срећан сам што
сам данас овде са овим радницима који улажу све напоре да наш главни град добије
коначно трг какав имају и
остале светске метрополе. У
овом граду се тренутно гради више него што се градило икада до сада“, рекао је
председник Вучић.
Према његовим речима, Карађорђева улица биће отворена првог септембра, а затим се
отварају и Улица краљице Марије и Топличин венац. Председник је изнео податак да је
2012. године у Србији било
1.530 јавних градилишта, а да
их је данас више од 40.000.
Најавио је и да ће у септембру
бити отворен Булевар Вудро
Вилсона у Београду на води,
пре него што крену радови на
Савском тргу, где ће бити по-

Председник Александар Вучић, градоначелник Зоран Радојичић и заменик градоначелника Горан
Весић, са сарадницима, обишли су радове на београдском Тргу републике

стављен величанствен споменик Стефану Немањи.
Према председниковим наводима, на Тргу републике ће
после реконструкције бити
много цвећа, као и 27 нових
стабала. Такође, биће постављене и такозване смарт клупе, са бежичним интернетом,
соларним пуњењем, пуњачима за мобилне телефоне.
Председник Вучић напоменуо је да је у протеклом периоду обновљено 495 фасада,
те да се ове године раде чак
73 фасаде у Земуну.
Са 78-годишњим Стојаном, радником са југа Србије,
који 60 година поставља камене коцке

дила „Олуја“ када није
„Данас су Срби, ма
било слоге, разговора
где да живе, апсолутно
између Србије, Репууједињени и знају шта
блике Српске и рукоим је чинити у будућводства Крајине, а да је
ности“, поручио је са
на нама да водимо раплатоа испред маначуна да нам се то више
стира Крушедол предникада не догоди.
седник Србије АлексанПоручио је и да нећедар Вучић, на обележамо никоме дозволити
вању 24 године од акда ниподаштава наше
ције „Олуја“ и истакао
жртве, да понижава
да је посебно поносан,
наш народ и да сви трејер су сви Срби на данаба да знају да је Србија
шњи дан уједињени, ма
јача него икад.
где да су на планети.
Председник Вучић
„Посебно сам понагласио је обавезу да
носан што су са нама
се народ уједини, да
сви српски политички
знамо шта је витални
представници из Црне
интерес, да
Горе, за разлику од
За 25. годишњицу највећи скуп до сада народни
подижемо економију
званичне Подгорице,
Србије и Српске, радикоја своје представниОдржаћемо у Београду, центру
Председник Вучић је најавио да ће
мо заједнички на очуке шаље на Дан побе- Србија на 25. годишњицу тог страСрбије, на Тргу републике скуп и
вању националног и
де у Книн. Са нама су вичног погрома одржати највећи
позваћемо све Крајишнике из целог
и представници нашег скуп до сада и то у центру Београда:
света, из региона, да дођу и да пока- културног идентитета,
да ћирилицом пишемо
народа из Словеније,
жемо да никада нећемо заборавити
„Нису нам за то потребне песме,
и у Хрватској, Црној
Северне Македоније, него да људи покажу свој понос,
оно што се десило пре тачно 24.
Гори, Северној Макеа посебно велики поз- достојанство и своју српску душу.
године“.
донији.
драв представницима
Указао је да је, када
СНВ из Хрватске“, релика туга и мука за сваког Србина. Је ли
смо имали свађе и сукао је председник ВуХрватска данас срећнија, успешнија и
кобе у Београду, неслогу унутар нашег
чић.
богатија због тога? Морам да вас разонарода у региону, отишла Црна Гора, а
Према његовим речима, 4. август је
чарам, све вас који величате и радујете
неслога је искоришћена и за једностратежак и ужасан дан за сваког Србина,
се српским сузама - нису Срби нестали.
но проглашење независности Косова.
ма где на планети да живи, а заједно са
Није Србија нестала. Видим поносан
Затим се обратио Крајишницима:
Милорадом Додиком, пре шест година
народ, који зна да одбрани свој род, да
„Приликом првог обележавања гопокренута је иницијатива да се заједчува своје име и презиме, да се крсти у
дишњице „Олује“ на Рачи, рекао сам да
нички обележава страдање нашег нароистој цркви, да воли своју земљу и да се
је Србија у тој несрећи добила нове Десда у хрватској акцији „Олуја“ 1995. годитиме дичи. То не значи да не умемо да
нице, нове Матавуље, нове Миланковиће,
не, у којој је убијено и нестало око 2.000
одговоримо снажније, умемо, али нећенове Тесле... И данас вам кажем доброСрба, а протерано више од 220.000.
мо, јер смо постали паметнији и научили
дошли Крајишници! Добродошли у своју
„Покренули смо нешто што је промеу чему смо грешили“, рекао је председСрбију, ово је и ваша кућа, овде нисте
нило културу сећања, покренули смо
ник Вучић.
странци и одавде нигде нећете морати да
и другачију будућност нашег народа.
Истакао је да се српском народу догоидете!“.
Отишли су Срби из Хрватске и то је ве-
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ИНТЕРВЈУ

Финансијска стабилност

З

a седам година рада, гувернер
Народне банке Србије Јоргованка Табаковић у потпуности
је постигла и очувала ценовну
и финансијску стабилност, захваљујући чему се данас у Србији
лакше живи, планира и послује,
и доносе дугорочне одлуке. Инфлација је са двоцифрених нивоа
сведена на ниво упоредив са ев-

ропским земљама и током претходних шест година очувана је на
нивоу од око два одсто, по чему је
Србија сада у рангу са развијеним
земљама. Држањем инфлације
чврсто под контролом очувана је
реална вредност доходака свих
грађана и смањени су трошкови
финансирања привреде, државе и
становништва.

Саветници
парламентараца
из ПКС

С

купштина Србије и Привредна комора
потписале су споразум о сарадњи приликом припреме закона из области привреде и у области парламентарне дипломатије.
Предвиђа се заједнички наступ на међународном плану, организовање скупова и пословних форума, припрема информација за

потенцијалне инвеститоре... „Заинтересовани за инвестирање у нашој држави увек
питају коме прво да се обрате када искажу
жељу за улагањем. Да питања не би остајала
без одговора, сада ће парламентарци имати саветнике“, каже председница Народне
скупштине Маја Гојковић.

ПОЉОПРИВРЕДА
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Подршка виноградарству
и винаријама

Консултације око
повећања минималца
Министар
Зоран
Ђорђевић одржао је
консултативни састанак са председником
Удруженог гранског
синдиката „Независност“ Зораном Стоиљковићем у вези
са повећањем минималне цене рада.
Министар Ђорђевић
претходно је одржао састан-

одлука.

ке са министром
финансија Синишом
Малим, председником Уније послодаваца Србије Милошем Ненезићем и
председником Савеза самосталних синдиката Србије Љубисавом Орбовићем,
и ускоро се очекује

тричевића у Ривици,
где су разговарали са
произвођачима. Недимовић је рекао да
ће бити подржан развој виноградарства и
винарства по посебном пројекту који ће
Влада предложити
крајем године, док је
Радојевић изразио задовољство што су пољопривредници користили субвенције из покрајинског буџета.

Сарадња Хеликоптерске
јединице и Хитне помоћи

Одличан сусрет
Вучића и Помпеа

ПРИВРЕДА

Министар
Бранислав
Недимовић
најавио је посебан
пројекат Владе Србије
за унапређење винарства, а покрајински
секретар Вук Радојевић најавио је више
новца за подршку
винаријама
након
ребаланса
буџета.
Радојевић и Недимовић посетили су пољопривредно
газдинство Бранислава Пе-

ЗДРАВЉЕ

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Министарка
Јадранка Јоксимовић оценила је да
је сусрет председника Србије Александра Вучића са
државним секретаром САД Мајком
Помпеом у Њујорку
одлична прилика
да српски председник изнесе позиције Србије по
бројним темама, али и да чује

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

правце
размишљања
Трампове администрације, посебно о региону и дијалогу Београда
и Приштине. „Реч је о
важном састанку Вучића
са Помпеом, јер бројна
питања су већ предуго
ишла преко тзв. дубоке
администрације која деценијама на исти начин
перципира регион и улогу Србије“, рекла је Јоксимовић.

Презентацији опреме за медицински
транспорт пацијената, коју је Министарство
унутрашњих
послова
набавило
за нове хеликоптере
Ербас Х145М, присуствовали су министри Небојша Стефановић и Златибор Лончар. Они су потписали Уговор
о пословно-техничкој сарадњи

за заједничко деловање
припадника Хеликоптерске јединице и Хитне помоћи у ситуацијама када је неопходна
употреба хеликоптера
за превоз пацијената.
Лончар је рекао да су
грађани Србије добили најсавременије хеликоптере са најбољом
медицинском опремом која
тренутно постоји у Европи.

Отвара се више домаћих предузећа

Према подацима Министарства привреде, у
2018. години индекс пословања малих и средњих
предузећа био је 1:2,2. Односно 10.000 фирми је
затворено, а основано је 22.000 нових компанија.
У првом кварталу 2019. године, тај однос је порас-

тао на 1:3, односно на 10.000 затворених долази
30.000 новоотворених. То су добри резултати, јер
је 99,5 одсто српске привреде лоцирано у сектору
малих и средњих предузећа, где ради око милион
људи.

ПОЛИЦИЈА

Шумадијски коридор
„Вожд Карађорђе”

Стигла нова возила
Министар Небојша Стефановић присуствовао је расподели 80 нових ватрогасних и службених
возила и истакао да
МУП наставља, захваљујући одговорној
економској политици државе, са опремањем
полицајаца
и ватрогасаца. „Припадници
Сектора за ванредне ситуације
добили су 12 ватрогасних

возила, која ће бити
распоређена у јединице у Јагодини, Шапцу,
Врању, Новом Пазару,
Сомбору,
Краљеву,
Прокупљу, Зајечару,
Новом Саду и Београду. До пре неколико
година располагали
су возилима старим
и 50 година, а сада
нова опрема доприноси њиховој бољој заштити и ефикасности“, рекао је Стефановић.

ФИНАНСИЈЕ

КОСОВО И МЕТОХИЈА

људи. Пут ће ићи
трасом Младеновац Орашац - Аранђеловац, а са друге Лазаревац - Аранђеловац,
где ће се спојити, а
одатле ће ићи даље
ка Рачи, Свилајнцу,
Деспотовцу и Бору.
Михајловић каже да
ће „Вожд Карађорђе“
бити шести ауто-пут који почиње да се гради у овој и наредној години.

ПРАВДА

1,9 милијарди евра
страних инвестиција
Министар Синиша Мали каже да је
укупан прилив директних страних инвестиција у Србију,
у првих шест месеци
ове године, 1,9 милијарди евра и да је
за око 31 одсто већи
него у истом периоду прошле године.
„Србија незаустављиво иде
напред. Напредујемо, не ма-

Шумадијски
коридор, односно ауто-пут „Вожд Карађорђе“, биће дуг
између 220 и 270
километара, а његова изградња коштаће
око две милијарде
евра, изјавила је министарка Зорана Михајловић. Нови ауто-пут биће у облику слова
ипсилон и повезаће општине
у којима живи око милион

Национална стратегија

лим корацима, већ
су то високе двоцифрене цифре раста.
И „Фајненшел тајмс“
је потврдио да смо
шампиони по броју
директних страних
инвестиција, а тренд
се наставља и у овој
години. Ове резултате неко може да воли
или не, али ствари се мењају
на боље“, наглашава Мали.

Министарка Нела
Кубуровић каже да је
Министарство израдило коначни радни
текст нове Националне стратегије развоја
правосуђа 2019-2024.
године. У разговору
са шефом Делегације
ЕУ у Србији Семом
Фабрицијем, подсетила је да је прва верзија
овог документа представљена крајем јануара, од када је

текао консултативни процес и да су
сви заинтересовани
могли да изнесу сугестије и коментаре.
Министарка Кубуровић и амбасадор
Фабрици разговарали су и о ревидираном Акционом плану
за Поглавље 23, чија
је радна верзија послата европским институцијама на
мишљење.

Захвалност Москви на подршци Србији

Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић разговарао је са новим амбасадором Русије у Србији Александром Боцан-Харченком и захвалио му се на доследној
политичкој и дипломатској подршци коју Москва пружа
Србији и њеним настојањима да се избори за поштовање

међународног права и да очува свој територијални интегритет и суверенитет. Ђурић је руског амбасадора
упознао са политичком, безбедносном и социјалном ситуацијом на Косову и Метохији и са околностима које су
довеле до застоја у дијалогу Београда и Приштине.

СНС
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
6. Кикинда

Шест нових учионица и базен

Нови пешачки мост
У Градској кући уприличен је пријем за ђаке генерације. Градска
управа обезбедила је за основце пет дана у кампу у Орашцу, а за
средњошколце тродневни пут у Словенију. У центру града отворено
је модерно игралиште за децу, захваљујући подршци НИС-а и локалне самоуправе. Деветоро предузетника добило је средства за развој
предузетништва, микро, малих и средњих предузећа. У наставку акције „Кикиндског беби клуба“, додељено је 95 беби пакета. На Старом језеру изграђен је нови пешачки мост, за шта је средства обезбедила локална самоуправа, у сарадњи са Министарством трговине,
туризма и телекомуникација.

7. Кула
Дарко Глишић са мештанима Уба

Уб добија једну од најмодернијих зелених
пијаца у Србији. ОШ “Милан Муњас” добиће
шест нових учионица и затворени базен. Комплетно је реконструисана обилазница, од бе-

оградске раскрснице, преко Мајерове улице и
Улице ЈНА до стоваришта. Почела је доградња
Дома здравља. 20 избегличких породица
уселило се у нову зграду у насељу Сандића

2. Опово

Завршен пут Баранда-Сакуле

Изградња учионице на отвореном

Почела је са радом Пољочуварска служба. Завршава се изградња мини
пич терена у Сакулама, а у току су радови на летњој учионици у Баранди.
Завршено је асфалтирање улица у Сефкерину и Сакулама, као и обнова
пута Баранда-Сакуле. Нови мурали са ликовима Славка Јовановића и Јована Поповића красе фасаду Културног центра и уређује се нови паркинг
у Опову. У оквиру пројекта „Социјална инклузија Рома“, уручени су кључеви за 14 ромских породица. Уводи се нови систем превоза - продужетак линије 110 и увођење унутрашњих линија. Подељени су беби пакети.

3. Жабари

Нови асфалт у Породину и Брзоходу

Председник Општине Јован Лукић и сарадници обишли су асфалтиране улице у Породину и Брзоходу, где су разговарали са
мештанима. Активисти ОО учествовали су у организацији Четерешког прела. Разговарали смо са грађанима и делили „СНС Информатор“ у центру града.

имање. Асфалтирани су путеви у Мургашу,
Црвеној Јабуци, Милорцима и Јошеви. Модернизација нисконапонске мреже настављена је
у Мургашу. Реконструисан је пут у Врховинама.

Радови у зони
школа

4. Бела Паланка

Санација свих путева
и мостова
Председник Општине Горан Миљковић
приредио је дочек за
министарку
Зорану
Михајловић, која је
боравила у Белој Паланци, како би присуствовала изградњи
последње
деонице
ауто-пута на источном
краку Коридора 10.
Договорено је да се
санирају сви локални
и општински путеви
и мостови, оштећени
због изградње Коридора 10. Обележен је
Дан Општине, а председник
Миљковић
Посета Зоране Михајловић
уручио је захвалнице
СКГО и Амбасади Норвешке, као и 66 стипендија.

5. Ваљево

Награде за најбоље ђаке
Асфалтиран је паркинг код
манастира Јовање, урађен је
асфалт у засеоку Млађево у
Ваљевској Лозници и делу
Улице војводе Мишића у
Ваљеву. Вуковци и ђаци генерације добили су награде на
пријему у Градској кући. Чланови Уније младих уредили
су простор око МЗ Ваљевска
Лозница, парк на Петом пуку
и видиковац у Попарама. ДеСлободан Гвозденовић
лили су „СНС Информатор“
обилази радове
и разговарали са грађанима,
а укључили су се и у акције прикупљања чепова и књига за основце и
средњошколце. Чланице Уније жена делиле су „СНС Информатор“.

Председник Општине одржао је састанак са удружењима особа са инвалидитетом. Одржан је Фолклор фест, даваоци
крви први пут су могли да крв дају у трансфузиомобилу, а Дому здравља испоручен
је савремен ултразвучни апарат. У току је
пројекат у којем грађани одлучују у шта ће
бити уложен новац од пореза на имовину.
Ради се на одмуљавању Бегејца. Санирају
се ударне рупе и обележавају пешачки прелази у зони школа. Председници општина
Кула и Оџаци отворили су пут Крушчић-Бачки Грачац. Активисти МО Доњи град уредили су игралиште, а уз помоћ активиста из
осталих МО, уредили игралиште на Гедеру.
Министар Бранислав Недимовић обишао је
пољопривредно газдинство Василија Ћурчина.

8. Бојник

Женско предузетништво
У циљу подстицања женског предузетништва, Општина је са НСЗ потписала уговор на основу кога ће десет жена
добити средства за почетак сопственог
бизниса. Асфалтирају се путеви у селима Плавце и Стубла. Потписан је уговор
о набавци механизације за 47 пољопривредника.

Атракција на Старом језеру

У рубрици
96 99
СНС Панорама
83
40
18
обавештавамо вас
11
51
6
о активностима
15 7 19 88 97 77
општинских и
74 69 43 98 71
градских одбора
СНС током
87 95 48 123 100
92
претходног месеца
9 110
2
за бољи живот
36
70 47 80
122
125
грађана Србије
39
107 55
49 114 108 121
72 104
17
113
112
75
118
90 3
81 60
117
119
109
32 63
105 76 66
120 115
111
57
20
73
79 29
124
65
1
62 53 38
10
116
42 54
5 102 94 50 45 33
89
78
30
26
84
28 46 106
101 67
56
23
16 13 31
68
58 91
21 12 25
27
103
52 44 64
24 14 37 61
4 22
8 82
34
35
59 41
86
93

85

9. Сремски Карловци

Возило за
инвалиде рада

Активисти ОО редовно разговарају
са грађанима, деле „СНС Информатор“,
брошуру „150+“ и локални „Информатор“. Министар Зоран Ђорђевић уручио
је возило инвалидима рада, које ће омогућити боље услове за све 34 општинске организације у АП Војводини.

Зоран Ђорђевић уручује кључеве
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10. Коцељева

Реконструкција пута и школе
Председник Општине Душан Илинчић обишао је почетак радова
на реконструкцији пута
Коцељева-Каменица,
обнови школе и изградњи сале у Каменици. Активисти МО Свилеува и МО Дружетић
дали су крв, а у Коцељеви су делили „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима.

11. Мали Иђош

Посета
пољопривредницима
Председник Општине Марко
Лазић потписао је уговор за изградњу пречистача, највећу капиталну инвестицију у историји
Малог Иђоша. На иницијативу
ОО, министар Бранислав Недимовић и покрајински секретар Вук
Радојевић посетили су пољопривредна газдинства. Купљена су
три трактора за комунално преду-

Савета за образовање, културу и
спорт Дубравка Кораћ говорила
је о инвестицијама у Свилојеву,
реконструкцији школе и вртића,
и изградњи дела пута у Фабричкој
улици. Активисти ОО обновили
су терен у Улици Јуке Колака и
поставили кош, голове и клупе.
Повереник ОО Милан Шкрбић
обавестио је грађане да је изабран
извођач радова на реконструкцији
новог пристана.

17. Богатић

Боља интеграција Рома

зеће. Активисти ОО подржали су
акцију добровољног давања крви
и поделили улазнице за базен у
Врбасу. Реновиране су просторије
Удружења „Влашић“ у Ловћенцу.
Подељени су пакети најугроженијим члановима странке.

Активисти ОО обишли су око
50 ромских породица и упознали се са њиховим проблемима.
Преко општинских институција,
покренули смо иницијативе за
квалитетнију интеграцију ромске
заједнице у друштво. Разговарали
смо са грађанима и делили „СНС
Информатор“.

18. Сента

15. Апатин

Семафор у Торњошу

Уређење Свилојева
У Свилојеву је уређен фудбалски терен, офарбани су голови
и окречена зграда. Повереница

Пуштен је у рад први семафор
у Торњошу, у циљу боље безбедности у саобраћају, посебно ученика на путу до школе.

19. Бачка Паланка
Хуманитарне акције

Потписани су уговори за побољшање услова становања избеглих лица. Чланови МО Силбаш уредили су спортски терен,
активисти МО Параге и МО Деспотово центар својих села, а активисти МО Дунав уклонили су
оборена стабла. Чланови Савета
за информисање делили су суграђанима „СНС Информатор“.
Активисти МО Гајдобра прикупили су помоћ за суграђанку која
живи у тешким условима. Савет
за рад и социјалну политику
подржао је организацију хуманитарно-спортског дана, са циљем
помоћи ђацима из социјално угрожених породица. Активисти
ОО уручили су огрев за две породице. Председник Шушница
разговарао је са грађанима у Бачкој Паланци и Гајдобри.

20. Жагубица

Бољи услови у Дому
здравља
Почела
је
реконструкција
грејања и уградња централне
климатизације у Дому здравља.

12. НИШ

Млади представљају туристичке потенцијале
Повереник Звездан Миловановић одржао је
састанке са свим општинским одборима. Унија
младих представила је младима историјске локалитете и туристичке потенцијале града и околине.
Народни посланици др Милан Љубић и Јелена Жарић Ковачевић примали су грађане. У организацији
Савета за здравство, доц. др Томислав Костић говорио је о пејсмејкер терапији. У акцији Савета за
популацију, бригу о деци и социјална питања, са
грађанима су разговарали Звездан Миловановић и
Јелена Жарић Ковачевић.

13. Медијана

Разговор са суграђанима
Активисти ОО разговарали су
са грађанима. Организована је
акција на тему подизања свести о заштити животне средине.
Активисти Савета за породицу
обрадовали су баке и деке балонима које су поделили у центру
Ниша за њихове унуке.

14. Гаџин Хан

Чишћење марине
Кутине
Чланови ОО и Драгана Сотировски посетили су мештане Марине Кутине и разговарали о потребама мештана и акцијама. Центар
Марине Кутине је очишћен, покошена је трава и договорена реконструкција зграде МЗ.
Чланови МО Овсињинац очистили су растиње поред пута.

21. Палилула

Уређење јавних површина
Чланови ОО уређивали су јавне површине у Мрамору, Сувом Долу и улицама Мраморској и Гаврила
Принципа. Уз поделу „СНС Информатора“ и страначког материјала, Никола Божић и Александар
Ждрале разговарали су са грађанима.

16. Нишка Бања

Уређење излетишта
Активисти из Островице уредили су
излетиште Бањица и насипали пут јаловином, те омогућили услове за одржавање трке „Небеска стаза“, а акцију је
подржао повереник Дејан Јовановић. У
Чукљенику су уредили зеленило покрај
пута.

Пројекат финансира ЕУ, у партнерству са Владом Србије, преко програма ЕУ ПРО.

22. Димитровград
Три велика пројекта

Асфалтирани су Улица Саве
Ковачевића у Белешу и паркинг у
Теслиној улици. У сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања, у плану
је реконструкција школе и вртића
у Жељуши, обнова зграде Дома
здравља и моста у Пастеровој улици. Министарка Зорана Михајловић
разговарала је са председником
Општине Владицом Димитровим,
министром транспорта Бугарске Росеном Жељазковим и амбасадором
Бугарске Радком Влајковим, на тему
отварања источног крака Коридора
10 и изградње ауто-пута од Софије
до границе са Србијом.

23. Ариље
Уређење плаже и
учионице на отвореном
Постављене су нове и офарбане
старе справе у дворишту вртића.
Такође, уређене су градска плажа
и учионице на реци Рзав. Органи-

26. Пожега

Посета премијерке Брнабић
Повереници
ОО
обишли су наше спортисте на МОСИ играма
у Соколцу. Председник
Општине Ђорђе Никитовић разговарао је са
министром Браниславом Недимовићем о
подршци
руралним
крајевима. Премијерка
Ана Брнабић обишла је
Техничку школу и предузеће „Инмолд“.
зована је и трибина „Помозимо
инвалидима“.

27. Рашка

Реновиран бањски
комплекс
Председник Општине Игњат
Ракитић и министар Расим Љајић
отворили су реновирани комплекс
у Јошаничкој бањи. Чланице Уније
жена прикупиле су чепове у акцији „Чеп за хендикеп“. Чланови
Омладине ОО делили су „СНС

Oрганизована
је
изложба фотографија
„20 значајних жена
Србије 20. века“. Државна секретарка Стана Божовић говорила
је на трибини „Стоп
насиљу“. ОО Пантелеј
и МО Горњи Матејевац организовали су
забавно-музичко вече,
којем су присуствовали
градоначелник Дарко
Булатовић и Звездан
Миловановић. Акцији
добровољног давања крви одазвао се велики број чланова и симпатизера странке. Уређени су парк код стадиона ОФК Ниш, простор у Кнез
Селу, спортски терени у Горњем Матејевцу, зелене површине у насељу
Ратко Павловић и дечије игралиште у Мавранској улици. Савет пензионера организовао је за најстарије суграђане излет до манастира Свети
Јован. Повереници Братимир Васиљевић, Саша Новићевић и Бојан Маринковић разговарали су са суграђанима, а оне најугроженије посетили
су активисти.

Повереник Драган Станковић и Савет за здравство
подржали су акцију „До
врата грађана“, а лекари
и медицински техничари
обишли су грађане по селима и пружили им стручне
савете.

Душко Нединић представио је
резултате рада локалног руководства. Активисти ОО разговарали
су са грађанима и делили „СНС
Информатор“.

33. Рача

Ускоро погон за мед

Информатор“ и разговарали са
грађанима у насељу Супње.

29. Осечина

Две обале, једна Дрина
Организована је традиционална манифестација „Две обале, једна Дрина“ у Пецкој, која окупља
културно-уметничка друштва из
Србије и Републике Српске. Реконструисан је пут у МЗ Коњиц.
Редовно делимо страначки материјал и разговарамо са грађанима.

У завршну фазу ушли су
пројекти изградње погона за мед
и пута Рача-Лапово. Обележен је
Дан Општине и одржана је смотра
„фића“. Омладинци ОО подржали
су организацију ноћног турнира у
малом фудбалу.

34. Црна Трава

Планински бициклизам
Организовали смо квалификациону трку за Светски куп, Балканско првенство и Куп Србије
у планинском бициклизму, уз
учешће више од 200 такмичара
из 13 земаља. Организовали смо и
Сабор печалбара и неимара.

Нови асфалт

Давање крви

„До врата
грађана“

Подела
„СНС Информатора“

30. Алексинац

24. Пантелеј

25. Црвени крст

32. Петровац
на Млави

28. Мерошина

Пакети за
најугроженије
Четири социјално најугроженије
породице у Бресту, Александрову, Југбогдановцу и Мерошини добиле су
пакете са намирницама. Активисти ОО
и повереник Саша Јовановић поделили су суграђанима „СНС Информатор“.
Очишћене су стазе и уклоњен отпад на
Облачинском језеру.

Асфалтиране су деонице пута у Тешици код моста преко Јужне Мораве, кроз Кулину и Породин, као и између насеља Доњи Крупац и
Бели Брег. Амбуланта у Тешици добила је нови кров, столарију и парно
грејање. Омладина ОО уређивала је јавне површине у граду и насељеним местима. Подељен је „СНС Информатор“ у Алексинцу и Житковцу.

31. Сврљиг

Уређење паркова
Игор Давидовић и Далиборка
Марковић, заједно са члановима
странке и мештанима,
уређивали су паркове у
Драјинцу. Активисти ОО делили
су „СНС Информатор“ и разговарали са мештанима.
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Нови асфалт захваљујући
председнику Вучићу

Вашица, Шид, Моровић, Бачинци,
Ердевик, Привина Глава, Адашевци и Вишњићево организовали
су акције уређења јавних површина, дечијих игралишта, купалишта,
спортских терена... Покрајински
секретар Владимир Батез посетио
је Шид, Вишњићево и Моровић.
Активисти МО Шид припремили
су стубове јавне расвете за фарбање, а локална самоуправа поставила је нову лед расвету.

40. Кањижа

Посета министра
Ђорђевића

Председник Општине Иван
Богдановић посетио је Царичин град, где су настављени археолошки радови, а организовао је и уручење награда за најбоље ученике и њихове наставнике. На иницијативу председника Богдановића, ученици су
посетили Бели двор, где им је
престолонаследник Александар Карађорђевић уручио похвалнице и пригодне поклоне.
Општина уређује просторије
Музичке школе. Повереник ОО
Горан Јовић обишао је радове

на путу од Царичиног града
до Слишана и део од Слишана
до Мијајлице, и истакао да је
асфалтирање омогућено залагањем председника Александра Вучића, који је посетио Лебане крајем марта. Активисти
ОО уручили су храну и одећу
породици Анђелковић из Бачевине. Млади активисти делили
су „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима. Амбасадор Јапана Ђунићи Марујама
посетио је Лебане и уручио донацију вредну 78.000 евра.

36. Сечањ

пројекта „Смањење сиромаштва
кроз могућности запошљавања у
циљу приступања Србије ЕУ“, који
Хелп организација спроводи на
територији Бабушнице. До сада је
грантовима у опреми подржано 16
корисника, а биће подржано још
12, од чега ће 40 одсто бити жене
и 50 одсто Роми.

Прање вуне на Тамишу
Чланице Удружења жена „Банатско јагње“ и ове године прале
су вуну на Тамишу, а манифестацију је посетио председник
Општине Предраг Рађеновић.
Председник Рађеновић организовао је пријем за делегацију учесника из Сутјеске, која је освојила
Велики куп листа „Либертатеа“ у
малом фудбалу за сениоре. Локална самоуправа набавила је „Дачиу
Сандеро“ за Полицијску станицу.

37. Бабушница

Смањење сиромаштва
Одржана је прва од седам инфо-сесија, у оквиру другог круга

39. Шид

Уређење пута
Ердевик-Визић
На иницијативу ОО, настављено је уређење пута Ердевик-Визић. Чланови ОО обезбедили су
телевизор за Ловачко удружење
у Ердевику и бојлере за ФК из
Илинаца. Активисти МО Илинци,
Моловин, Беркасово, Бингула,

Министар Зоран Ђорђевић
разговарао је са чланицама Уније
жена, а Габријела Вајда презентовала је досадашњи рад Уније и
планове.

41. Сурдулица

Хуманитарни турнир
Савет за спорт и омладину
подржао је организацију хуманитарног турнира у баскету, а прикупљени прилог поклоњен је социјално угроженој породици.

42. Рековац

Реконструкција
школске кухиње
Активисти ОО делили су
„СНС Информатор“, помагали у
чишћењу порте манастира Каленић и парка у Рековцу. Подељени
су пакети угроженим породицама.
Разговарали смо са мештанима
Течића, Кавадара, Ломнице и Комарана. Почела је реконструкција
школског кухињског блока.

43. Врбас

Сајам сеоског туризма
Активисти МО Стари Врбас,
Бачко Добро Поље, Змајево, Центар и Трећи МО учествовали су у
уређењу јавних површина, разговора с грађанима и поделе „СНС Информатора“. Општина је успоставила пријатељске односе са словачким градом Бардејовом, а у посети
су нам били представници немачког

Дортмунда. Одржани су Фијакеријада и Сајам сеоског туризма.

44. Тутин

Почела градња
трафостанице

48. Нови Сад

Бесплатни уџбеници за све прваке

Положен је камен-темељац за
изградњу нове трафостанице,
а свечаности су присуствовали
Милорад Грчић, Дарко Глишић,
Небојша Симовић... Реч је о реализацији обећања које је председник
Александар Вучић дао грађанима
приликом посете Тутину у фебруару. Председник ИО СНС Дарко
Глишић посетио је ОО и разговарао са чланством.

45. Крагујевац
Уређење трга

Активисти и функционери ГО
фарбали су клупе и жардињере,
садили цвеће и чистили смеће на
тргу на Палилули, разговарали са
грађанима и делили „СНС Информатор“. Активисти ГО уручили су
храну, обућу, одећу и средства за
хигијену угроженој породици у
Белошевцу и уредили игралиште у
МЗ Угљешница.

46. Сокобања

Обнова атарских путева
Локална самоуправа обнавља
атарске путеве у селу Сесалац.
Министарка Зорана Михајловић
разговарала је са начелником
Зајечарског округа Владаном Пауновићем и челницима локалних
самоуправа о инфраструктурним
пројектима.

47. Стара Пазова
Проширење вртића

Активисти МО Војка, Белегиш
и Стара Пазова дружили су се
са грађанима на штандовима на
свим летњим манифестацијама. У
Фрушкогорском насељу додељени су кључеви станова за 30 породица, а очекује се усељење и у
зграду у Голубинцима. Завршена
је кружна саобраћајница на излазу ка Инђији. Почело је поста-

38. Јагодина

Рампа за инвалиде

Милош Вучевић, Зорана Михајловић и Игор Мировић

У Кисачу смо отворили нове страначке
просторије. Активисти МО Каћ 1 и 2, Салајка, Клиса, Слана бара, Видовданско насеље, Ченеј, Шангај, Јаша Томић, Пејићеви
салаши и Подбара посетили су Дом за децу
ометену у развоју и донирали гардеробу,
слаткише и школски прибор. Чланови МО
Ченеј уредили су црквено двориште, МО
Будисава двориште ватрогасног друштва, а
МО Салајка школе „Вук Караџић“. Активисти МО Ковиљ помогли су реконструкцију
вљање ЛЕД сијалица и постављен
је видео надзор на централној
раскрсници у Старој Пазови. Проширују се предшколске установе у
Старој и Новој Пазови.

49. Пећинци

Брига о старијим
суграђанима
Активисти и повереник МО
Доњи Товарник превозили су
својим
аутомобилима
теже
покретне старије грађане до месне
амбуланте.

50. Горњи
Милановац

Стартап центар
Председник Општине Дејан
Ковачевић уручио је кључеве два
реновирана општинска стана социјално угроженим породицама.
Обновљена је фасада Градске тржнице. Отворена је реновирана
зграда месне канцеларије у Угриновцима. У Горњем Милановцу отворен је Стартап иновациони центар, у сарадњи са Министарством
за иновације и технолошки развој.

51. Оџаци

Обнова крова

Чланови ГО СНС изградили су рампу за инвалиде у згради у Улици Михајла Павићевића 11. Активисти Одбора за спорт подржали су

организацију хуманитарне фудбалске утакмице од које су средства
намењена социјално угроженим суграђанима.

Активисти МО Оџаци помогли
су да се обнови кров на кући породице Вукадиновић, а активисти
МО Бачки Брестовац и МО Бачки
Грачац уредили су центар свог
насеља. Одржана је Тракторијада
у Бачком Грачацу, Петровданске
свечаности у Бачком Брестовцу,
Старинска жетва у Дероњама...
Део Видовданске улице добио је

крова библиотеке и уређење дворишта ОШ
„Лаза Костић“, а активисти MO Гаврило
Принцип организовали су Фестивал нових
енергија. МО Бистрица организовао је Насеље фест, МО Будисава припремио је терен
за турнир, а МО Клиса уредио простор око
МЗ. Уређење дечијих игралишта спровели
су активисти МО Лиман 4, Лединци, Петроварадин 2 и 3, Омладински покрет 1 и 2,
Бистрица, Нова детелинара 1 и 2, Каменица
1. Активисти МО Буковац уредили су корито

јавну расвету. Почело пуњење језера у Бачком Грачацу.

52. Пријепоље

Подршка малим
пољопривредницима
Општина, у сарадњи са Фондацијом „Ана и Владе Дивац“, помогла је да 22 млада пољопривредника набаве стоку, пластенике и
механизацију. Последњих година
подигнуто је више од 500 хектара малињака и на десетине фарми крава, оваца и коза. Подршку
Општине и Фондације добило је
106 младих пољопривредника.

53. Баточина

Чишћење депоније
Активисти ОО чистили су дивљу
депонију иза школе „Никола Тесла“
и окречили графите. У Бадњевцу су
оспособили парковски мобилијар,
а Доброводици очистили јавну
чесму и парк. Потписани су уговори са противградним стрелцима.
Постављен је тобоган у Бадњевцу
и завршни асфалт у Карађорђевој
улици. Настављено је уређење корита реке Лепенице.

54. Свилајнац

Лоша ситуација у
пољопривреди
На позив ОО, Свилајнац је посетио помоћник министра Александар
Богићевић и анализирана је лоша
ситуација у пољопривреди. Савет
за спорт и омладину указао је на
неправилности у области спорта
у нашем граду. Суграђанима смо
представили брошуру „150 плус“.

потока, а МО Петроварадин 1 орезали усек
пута код цркве на Ширинама.
Градоначелник Милош Вучевић, министарка Зорана Михајловић, председник Покрајинске владе Игор Мировић и директор Путева
Србије Зоран Дробњак обишли су Сентандрејски пут. Вучевић је обишао и нови Булевар Бате Бркића, Ратарску улицу у Ченеју и
радове на изградњи пречистача у Бегечу. На
иницијативу градоначелника, свим првацима
обезбеђени су бесплатни уџбеници.

55. Бела Црква

Сарадња са Чешком
Белу Цркву посетио је директор Чешке развојне агенције
Павел Фрелих са сарадницима,
а на састанку са председником
Дарком Богосављевићем разговарало се о пречистачу отпадних
вода.

56. Ћићевац

Обилазак
асфалтираних улица
Представници ОО обишли су
радове на асфалтирању улица у
Ћићевцу. Активисти су офарбали ограду амбуланте у Плочнику,
обишли чланове и поделили „СНС
Информатор“.

57. Лапово

Картице за мајке са
више деце
Уручили смо породицама са
више деце картице „Цена минус
за три плус“ и представили активности којима смо употпунили ову
картицу.

58. Прибој

Адаптација
помоћног објекта
куће Јевђевића
Туристичка организација, за
потребе Завичајног музеја, реконструисала је помоћни објекат
куће Јевђевића са намером да се
у њему одржавају уметничке радионице и изложбе. Асфалтирана
је деоница пута у МЗ Саставци, у
селу Црнетићи, као и деонице у

селу Заостро, МЗ Крајчиновићи,
и у засеоку Градберине у МЗ Нови
Прибој. У Општој болници отворено је реконструисано пријемно
одељење.

59. Владичин Хан

Добровољно давање
крви
У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Врање, Црвени крст
Владичин Хан организовао је акцију добровољног давања крви, а
подржали су је активисти ОО.

60. Шабац

Посета Златибора
Лончара
Приликом посете шабачкој
болници, министар Златибор
Лончар представио је национални програм едукације лекара у
минимално инвазивној хирургији.
Директори седам болница добили
су лапараскопске стубове и тиме
могућност за обављање компликованих захвата.

61. Пирот

Посета Зоране
Михајловић
Чланица Председништва СНС
Зорана Михајловић посетила је
ОО и разговарала са повереником
Миланом Јовановићем и члановима. Састанку са присуствовали и
министар Вања Удовичић, народни посланик Душан Борковић, државни секретар Миодраг Поледица, помоћник министра Лазар Радаковић, директор Путева Србије
Зоран Дробњак...

Наставак на 26. страни

35. Лебане
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ИНТЕРВЈУ

ВЕСТИ

Завршава се споменик
Стефану Немањи

Г

рандиозни споменик
оснивачу српске државе Стефану Немањи,
који настаје у московском
атељеу вајара Александра
Рукавишњикова, на јесен
стиже у Београд. Споменик ће бити највиши у
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матијом и зато држи мач
у десној руци и свитак у
левој. На споменику ће
бити изрезбарен и велики Студенички крст, који
изгледа као сидро и симболизује сигурност и мирноћу вере. Крст ће бити и

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

О

значају
изградње
фабрике гума јапанске компаније „Тојо
тајерс“ у Инђији најбоље говори чињеница да су председник Србије Александар
Вучић и премијерка Ана Брнабић од самог почетка били
укључени у преговоре, каже
за „СНС Информатор“ члан
Главног одбора и председник
Општине Инђија Владимир
Гак, и открива да су преговори трајали три године и да су
Инђију јапански инвеститори
посетили чак 29 пута.
- Долазак „Тојо тајерса“,
компаније која је део „Мицубиши корпорације“, једна је
од најважнијих инвестиција
у Србији. Долазак једне од
највећих светских компанија
у нашу државу значајно утиче на подизање привредног
рејтинга Србије у свету. Такође, велики је и спољнополитички значај инвестиције,
јер је реч о корпорацији која

се у највеће светске аутомобилске брендове „фолксваген“, „ауди“, „мерцедес“,
„бмв“... Ова компанија данас
запошљава више од 2.400
радника, од тога више од 85
одсто жена. Ту је „Грундфос“,
данска компанија, највећи
произвођач водених пумпи
на свету, која тренутно запошљава више од 750 радника.
Затим „Фармина пет фудс“,
италијански
произвођач
хране за кућне љубимце
који запошљава више од 180
радника. Ту су још и „Металцинкара“ из Словеније са око
170 радника, „Тисен круп“,
„Хенкел цересит“... У нашој
Општини реализована је и
прва индонежанска инвестиција у Европи, компаније
„Индофуд“, која производи
инстант нудле, запошљавајући око 150 радника. И
бројне домаће фирме послују
у Инђији - „Техноекспорт“,
„Гас Тех, „Летач“, „МВ тим“,

ВЛАДИМИР ГАК

то време нисмо имали ниједну инвестицију и ниједно ново
радно место. Значи,
за успех су потребни људи који знају
свој посао, који не
одустају од борбе за
бољи живот својих
суграђана и који то
раде часно и поштено, онако како су
грађанима и обећали. А обећали смо
да ћемо бити сервис
грађана, да ћемо
обезбедити
нова
радна места и бољи
животни стандард.
Каква је ранија
била
ситуација,
шта сте затекли
када сте дошли на
чело Општине?
- Затекли смо
општину са разореним буџетом, једну

сао, гледајући од нивоа месне
заједнице, преко општине,
па до председника Републике. Односно, то је суштинска
разлика између људи из ДС-а
и нас, који представљамо
СНС. Они су у Инђији за 16
година власти направили 20
милиона евра дуга, а ми смо
за три године вратили шест
милиона евра њиховог дуга
и уједно градили више него у
последњих 30 година. Грађани то препознају у читавој
Србији и зато СНС остварује
убедљиве победе на свим изборима.
Шта грађани Инђије мисле о председнику Александру Вучићу? Како реагују када их посети?
- Шта грађани мисле најбоље се види на изборима.
Наше прво предизборно
обећање било је да ће се променити однос локалних руководилаца према грађанима.

ИнђијА скоро БЕЗ незапослених

Грандиозна статуа настаје у атељеу Александра
Рукавишњикова у Москви

Србији - чак 23,5 метара,
од чега ће само скулптура
великог жупана бити висока 15 метара.
Генерални
секретар
председника
Републике Никола Селаковић,
који прати радове на
изградњи, каже да Стефан Немања у левој руци
држи Хиландарску повељу, а у десној мач.
„Овај владар је све постигао ратовима и дипло-

око врата великог жупана. На постаменту биће
изрезбарени и прикази
Хиландара и Студенице,
две светиње које је основао. Споменик ће у Србију стићи у деловима на
јесен, а биће постављен
испред некадашње зграде
Главне железничке станице на пролеће 2020, после
реконструкције Савског
трга“, објашњава Селаковић.

долази из Јапана, једне од
десет политички најутицајнијих држава и економија у
свету. Уверен сам да са овом
инвестицијом започиње нови
привредни талас у Србији,
јер до сада нисмо имали много јапанских инвестиција.
Њихова привредна култура
је таква да када започну улагање у једну земљу, никада
не остану на једној или две
инвестиције. Сигуран сам да
ћемо обрадовати Србију са
још неком значајном јапанском компанијом. Осим тога,
за велику инвестицију попут
„Тојо тајерса“, потребaн је
огроман број коопераната,
што је велика шанса за мала
и средња предузећа.
Колико фабрика ради
у индустријској зони у
Инђији? Чиме се претежно баве и колико радника
запошљавају?
- Тешко је пронаћи привредно озбиљнију државу која нема инвестицију у
Инђији. Највећа је немачка
компанија „ИГБ Аутомотиве“, која производи грејаче
за седишта у аутомобилској
индустрији. Грејачи произведени у Инђији уграђују

„Пластик Гогић“, „Пламен“,
„Агромаркет“ и запошљавају
неколико хиљадa људи. Нарочито сам поносан на ове
компаније, јер је реч о угледним инђијским породицама
које су мале занатске радње
претвориле у озбиљне европске компаније, са неколико стотина запослених.
Колика је стопа незапослености у Инђији? Да
ли овде посао добијају и
људи из других места?
- Можемо да се похвалимо
са једном од најнижих стопа
незапослености у Србији, и
то пре нове јапанске инвестиције у којој ће посао, само
у првој фази, пронаћи више
од 530 радника. По извештају
Националне службе за запошљавање за Срем, Инђија
има 1.534 незапослених лица
за месец јул, односно 3,65 одсто незапослених. Циљ нам
је да стопу незапослености
спустимо испод два одсто и
мислим да ћемо то постићи
јер смо у последње три године потписали 10 нових инвестиција. Јапанска инвестиција
је 11. по реду и пуштањем
у рад свих ових компанија
посао ће пронаћи око 1.500

радника. Овде раде различити привредни субјекти,
од логистичких центара и
производње металних индустријских контејнера до
производње гума. Велика ми
је жеља да до 2024. године
повећамо и број становника
у Инђији, јер већ сада имамо
свакодневни прилив радника
из читавог Срема, али и Новог Сада, Сремских Карловаца, Титела, Жабља... Бићемо
први у Србији и региону који
ће кренути у градњу 200
„кадровских станова“, како
бисмо задржали постојећу и
привукли нову високообразовану радну снагу. Радници
ће станове добијати на 22
године, са условом да морају
остати за то време на територији Општине Инђија, након
чега ће постати власници тих
станова за симболичну накнаду за откуп.
Да ли се инвестиције
пресликавају на квалитет живота у граду? Где
су промене највидљивије?
- Повећање животног
стандарда и јесте смисао
нових инвестиција, за то се
боримо. Што више инвести-

ција, мање незапослених и
веће плате. Са друге стране,
више инвестиција доноси
директно више средстава у
буџет Општине, а то аутоматски значи више новоасфалтираних улица, значи
нове вртиће, реконструисане
школе, амбуланте, спортске
терене... Али, најдиректнији
одговор на ваше питање и
онај који је најзначајнији за
моје суграђане, јесу веће
плате и више новца у буџету
сваке породице.
Због чега инвеститори
бирају баш Инђију за започињање посла?
- Инђија је одувек била
центар привреде са идеалним географским положајем
између два највећа града у
Србији. Центар Београда је
од центра Инђије удаљен
свега 42 километара, центар
Новог Сада 30 километара,
као и међународни аеродром
„Никола Тесла“. Наша индустријска зона наслоњена
је на брзу пругу Београд-Будимпешта и на ауто-пут Е75.
Наравно, све ово је Инђија
имала и од 2012 до 2016. године, кад је ДС био одговоран за грађане Инђије, али за

од три најзадуженије у Србији. Доспеле обавезе биле
су 20 милиона евра. Није
постојало јавно предузеће,
институција или спортски
колектив без огромних дуговања. Двадесет милиона
евра је четворогодишњи инвестициони буџет Општине
Инђија, што значи да када
бисмо само враћали дугове, за један мандат не бисмо
могли да окречимо ни учионицу. Буџет Општине је тада
био око 13 милиона евра.
Наравно, данашњи буџет
је значајно увећан због нових инвестиција. Дуг Дома
здравља био је три милиона
евра, који смо вратили готово у целости. А за тај новац
могли смо да асфалтирамо
око 60 улица, саградимо три
вртића за 750 деце или готово две најмодерније пијаце.
Наглашавам, причамо само о
дуговању Дома здравља. За
последње три године, сваки
рачун, колико год да је износио, хиљаду или 100 милиона
динара, уредно је плаћен. Поред тога, успели смо да вратимо више од шест милиона
евра наслеђеног дуга. У томе
и јесте разлика између људи
који одговорно раде свој по-

И то смо учинили. Ниједан
функционер више није недоступан суграђанима. За ове три
године, примио сам више од
3.100 суграђана, а са грађанима разговарају и директори јавних предузећа и установа, чланови Општинског
већа, одборници, страначки
функционери... Свакодневно гледамо колико је председник Александар Вучић
посвећен сваком проблему и
сваком грађанину у земљи,
као и Србима ван Србије. И
то је управо одговор на Ваше
питање. То људи цене изнад
свега. Недавно је председник
Вучић посетио нашу Општину
и разговарао са грађанима.
Људе импресионира колико је упознат са проблемима
и са предлозима за њихово
решавање. Његов труд, залагање и свакодневна борба за
бољи живот грађана Србије
не може да се не препозна, а
ко то може боље уочити од
нашег народа? Председник
Вучић и СНС у Инђији ће, уверен сам, на наредним изборима задобити рекордно поверење Инђинчана, а то ће бити
и највеће признање и додатни
мотив за борбу за још бољи
живот сваке породице.
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Људи кажу: да нам није Вучића,
не бисмо све ово имали!
Ч

ланица Главног одбора СНС и
начелница Нишавског управног
округа Драгана Сотировски каже
да је за годину и по дана проведених
на челу Округа, кроз званичне пријеме,
разговарала са око 1.000 људи, не рачунајући оне који свакодневно долазе за
помоћ, информације или препоруку. Најчешће су то биле Нишлије, али и житељи
најудаљенијих села из околине Ражња,
Сврљига, Гаџиног Хана. Многима, како
објашњава, држава помаже и кроз акцију „Отворена врата“, у којој републички инспектори, заједно са колегама
из градских инспекција, разговарају са
грађанима. Ту акцију су Нишлије и већина министарстава оценили одличном
оценом, те је настављена и ове године.
На шта се људи највише жале, где је
потребно највише помоћи?
- Комунални проблеми, легализација,
реституција, упис у Катастар непокретности, неплаћени рачуни и потребе за
послом... Помогли смо младима да уреде римски пут “Via militaris”, групи ентузијаста да организују адреналинску
трку кроз Јелашничку клисуру, хуманитарцима у бројним акцијама, Ромима да
формирају социјалну задругу, особама
са инвалидитетом да пронађу посао...
Планирамо да са Природно-математичким факултетом у Нишу отворимо истраживачку станицу за младе научнике
у Заплању и да помогнемо Нишу да добије Центар за демографију, јер је због
актуелне демографске слике, овом делу
Србије неопходан.
Да ли успете свима да помогнете?
Шта радите у случајевима када
нешто није у Вашој надлежности?
- Немогуће је свима помоћи, али када
суграђани виде да се истински трудите
и залажете за свој град, за њихове проблеме, да домаћински приступате свему,
одлазе задовољни. Посебно ме радује
жеља бројних нишких интелектуалаца
да помогну Округу у сваком погледу.
Међу њима има лекара, уметника, угледних привредника, универзитетских
професора, инжењера, новинара. Наши
републички инспектори су свакодневно
доступни грађанима, а са директорима
републичких и градских установа и предузећа постали смо у Нишу велики тим.
Одлично сарађујемо са свих седам локалних самоуправа нашег Округа (Ниш,

Алексинац, Ражањ,
Сврљиг, Мерошина, Дољевац, Гаџин
Хан), као и са пет
градских општина Ниша. Оно што
није у нашој надлежности
прослеђујемо локалу и
показујемо да тимски рад, који грађанима враћа веру у
јединство и бољитак, даје одличне
резултате. Посебно
истичем сарадњу
са женама које су
на позицијама директорки или председница локалних
самоуправа. Лакше
се и брже разумемо, па и проблеме
суграђана брже решавамо. Истовремено, за успешан
рад Округа неопходна је сарадња
са министарствима
и са колегама начелницима осталих
управних
округа
у Србији, посебно
четири округа са
истока и југа централне Србије који
гравитирају у Нишавском управном
округу. Одлично
сарађујемо и са начелницима на КиМ,
па ћемо ускоро посетити Призренски
управни округ.

ДРАГАНА СОТИРОВСКИ

Да ли се у Нишу данас боље живи
него раније?
- Огромним залагањем председника
Александра Вучића и Владе РС, Ниш је
последњих година постао много боље
место за живот. Председник је до сада
22 пута био у нашем граду, разговарао са
руководством и грађанима, ослушкивао
захтеве људи, анализирао потребе тржишта и помогао бројним инвеститорима
да баш овде улажу. Добили смо шест фабрика најпознатијих светских компанија
и много радних места, па је и број неза-

најнижом пензијом и социјално најугроженије становништво.
Које су све значајне инвестиције
стигле?
- Немачки „Леони“, „Џонсон електрик“
из Хонг Конга, турски произвођач текстила „Астер“, аустријски „Цумтобел“,
филипински „Ими“... Све те познате
светске компаније понудиле су неколико
хиљада нових радних места, улажући у
Ниш најмање 150 милиона евра. Први смо

Колика је стопа незапослености?
- Пре четири године у Нишу је без
посла било 32.500 људи, данас 23.000.
То је најмањи број незапослених у граду
у последњих 10 година. У нашем Округу пре четири године без посла је било
48.300, док је данас на евиденцији НСЗ
35.000. Стопа незапослености смањила
се, осим у Нишу, и у Алексинцу, Дољевцу
и Сврљигу где је отворено много малих и
средњих предузећа.

Желимо јединствен туристички
производ на југоистоку Србије
- Туризам је највећи развојни потенцијал нашег краја. Захваљујући аеродрому, број страних туриста стално
се повећава, граде се хотели, хостели, ресторани, отварају туристичке
агенције. Бројне манифестације попут
Нишвила, Филмских сусрета, Хорских
свечаности, Музичког едикта и бројних спортских такмичења доводе велики број посетилаца. Туристичка понуда се обогаћује, град и околина се

промовишу на свим важним европским
сајмовима. Нишавски управни округ је
покренуо идеју формирања јединственог туристичког производа на југоистоку Србије. Пошто смо на туристичкој
мапи препознати као „City break” дестинација, проширићемо понуду и на оближње бање - Нишку и Соко, Стару планину, Јелашничку и Сићевачку клисуру,
Церјанску пећину, језера, археолошких
налазишта Плочник и Царичин град. То
је први корак ка формирању Туристичке регије југоисточне Србије, јер овај
део Србије то заслужује.

у Србији добили савремено опремљен
Клинички центар са хелиодромом, којем
гравитира око два милиона људи. Граде
се Научно-технолошки парк, Студентски
дом, стрељана, станови за припаднике
снага безбедности, дограђује Електронски факултет, реконструишу главни
путни правци... Преузимањем нишке ваздушне луке држава је наставила развој
аеродрома који сада, недељно из Ниша
до најудаљенијих европских дестинација, има 47 линија. Завршетком јужног
и источног крака Коридора 10, Ниш је
добио модерне европске саобраћајнице
којима се безбедније и брже, најкраћим
путем стиже до граница са Северном
Македонијом и Бугарском. Изградњом
ауто-пута од Ниша до Мердара оживеће
и Топлица, која се данас најбрже демографски празни. Почела је реконструкција 108 километара пруге до Зајечара,
која је значајна јер смо, преко Кладова и
Прахова, повезани са Дунавом. Наредне
године очекује нас измештање пруге из
центра града и реконструкција стадиона
Чаир.

Многе околности су се промениле
захваљујући залагању председника
Александра Вучића. Шта Нишлије
мисле о њему?
- Личним ангажовањем председника
Александра Вучића, Ниш се после дугих
година транзиције, брзо опоравља. Ниједан председник Србије није нас толико
често посећивао, нити је државнике некада у тој мери, као сада, интересовао
живот обичних људи, радника, пензионера, али и младих школованих који су
Универзитет у Нишу завршили највишим
оценама. То вам одговорно тврдим јер
сам четврт века била новинар државне телевизије, који је пратио политичке
прилике у овом делу Србије и региону.
Какво поверење председник Србије данас ужива, не само у Нишу, већ све до
граница ка истоку и југу, можда најбоље
осликавају речи оних који кажу: „Да
нам није Вучића, не бисмо све ово имали. Свака му част!“. То ћете данас чути у
Нишу, али и у Врању, Лесковцу, Пироту,
Владичином Хану, Босилеграду, Димитровграду, Дољевцу, Бојнику...

Колико се радило на туристичкој понуди и промоцији града и околине?

послених много мањи. Посао су добили
људи из целог Округа. У нашем граду је
неколико пута заседала Влада Србије,
министри су често овде на терену, одржано је много важних државних манифестација. Ове године били смо домаћин Војној паради и централном обележавању
20. годишњице НАТО бомбардовања. Да
се у Нишу боље живи показују и свакодневне гужве у ресторанима, кафићима
и продавницама, велики број аутомобила
на улицама, али и испред новоотворених
фабрика. Један број Нишлија и даље тешко живи, углавном су то пензионери са

СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ
СУБОТИЦА

Љубица Бертовић
Љубица
Бертовић
постаје активиста Савета за интернет и друштвене мреже СНС у Суботици на препоруку
колега из Новог Сада.
Врло брзо су њена радна етика и образовање
дошли до изражаја, те
је постала један од најбољих активиста. Такође, учествује у свим
активностима ГО СНС Суботица.

БАЧКА ТОПОЛА

Весна Иванишевић
Весна Иванишевић је
дипломирани економиста, координатор Савета за интернет и друштвене мреже ОО Бачка
Топола. Члан је странке
од 2012. године, присутна на свим страначким
активностима и митинзима. Идејни је творац
великог броја активности које спроводи
Унија жена ОО СНС Бачка Топола.

МАЛИ ИЂОШ

Дејан Шкељић
Дејан Шкељић је активиста који себе увек
подређује интересима
и циљевима странке.
Спреман да одговори
на сваки задатак, он
својим радом и трудом
може да послужи као
пример свима. Ниједан
митинг, штанд, разговор са грађанима, није
протекао без његовог учешћа. За странку
увек даје максимум и са правом заслужује титулу највреднијег активисте. У
странци је од самог оснивања. Тренутно
ради као члан Канцеларије за локални
економски развој.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
68. Врњачка Бања

62. Аранђеловац

Давање крви у Косовској
Митровици

Дан Општине

Свечано је обележен Дан
Општине, награђени су најзаслужнији појединци, установе и
удружења, и представљени резултати рада локалне самоуправе.

69. Жабаљ

Акције уређења

Поводом Дан града, уручене
су награде и откривена је биста Живана Сарамандића. У МЗ
Јеловик завршена су два велика моста, а уређен је и терен у
ОШ „Милан Илић Чича“. Рехабилитован је пут ка Марковцу.
Општина је новчано наградила
57 професора и наставника, 155
ученика и седам спортских еки-

63. Мало Црниће
Обнова моста

У МЗ Велико Црниће реконструисан је дрвени мост преко реке
Млаве, који мештани користе у
време жетве.

64. Нови Пазар

Нови медицински
апарати
Чланови Омладине ГО Нови
Пазар делили су „СНС Информатор“. У оквиру акције „Помози
комшији“, чланови ОО обишли су
породице Билаловић, Тотић и Дрманић и уручили им намирнице и
средства за хигијену. Захваљујући
донацији Министарства здравља,
Здравствени центар добио је савремене апарате. Реконструишу се
улице у селима Попе и Дојиновиће
и насељима Трнава и Постење. У
граду се раде улице Иве Андрића,
Димитрија Туцовића, Стевана Немање, затим шеталиште, пасажи
Старе и Нове лучне зграде, кеј...

65. Кучево

Поносне картице
Додељени су таблети за најбоље ученике. У насељу Буковска
асфалтирана је деоница пута, а
нови асфалт добили су засеоци Српска река у Волуји и Поповац у Нересници. Обележен
је Дан Општине, организована
Пасуљијада у Волуји, ФЕСТЕФ,
манифестација Труба Мирослава
Милета Матушића, Изворни дани
Нереснице... Мештани насеља Буковска очистили су пут БуковскаБуковска Река-Кисела Вода. По-

па. Обновљена је црква у Даросави. У Народном музеју одржан је састанак на тему очувања
археолошког локалитета Дворине. Одржана је смотра Мермер и звуци, и такмичење у аутослалому. Разговарали смо са
суграђанима, делили „СНС Информатор“ и добровољно дали
крв у Косовској Митровици.
дељене су Поносне картице „Цена
минус за 3+“ за 100 породица са
троје и више деце. Уручени су уговори о субвенцијама за пољопривреднике. Министарство правде
доделило је школи у Волуји средства за опремање сале за физичко.

66. Лајковац

Опрема за најмлађе
фудбалере
Омладина ОО делила је „СНС
Информатор“, а функционери су
разговарали са грађанима. У току
је реновирање степеништа школе
у Боговађи. Повереник ОО Ненад
Џајевић обишао је најмлађе фудбалере на припремама у Девојачком
Бунару и поклонио им спортске
реквизите. Асфалтиран је пут који
спаја Љиг и Лајковац, а у току је
комплетна реконструкција пута у
Јабучју. Низом манифестација обележени су Дани Лајковца.

Активисти МО Ђурђево уредили
су дечији парк, активисти МО Жабаљ мали стадион, а чланови МО
Чуруг 1 и 2 - школу. Савет за здравство обележио је Дан борбе против
дроге. Чланови МО Ђурђево уредили су канал за атмосферску канализацију и зелене површине испред
вртића, а чланови МО Жабаљ 1 и 2
пешачку стазу на Копову. Чланови
Савета за здравство посетили су
удружење „Алтруист“ и малишане
обрадовали поклонима. Активисти
МО Жабаљ 1 и 2 поставили су тушеве и кабину на плажи Јегричка.
Одржани су кошаркашки турнир и
прва спортска олимпијада.

70. Ириг

Стаза здравља
Почиње изградња стазе здравља од хотела „Премијер аква“ и
Врдничке куле до Фрушких терми.
Активисти МО Ириг и МО Врдник
разговарали су са суграђанима
на штандовима, а чланови МО
Ириг и МО Ривица помогли су у
уређењу атарског пута. Председник Општине Стеван Казимировић
обишао је радове у јазачкој школи.
Завршавају се радови на цркви у
Јаску. Активисти МО Јазак уредили су парк у центру, а активисти
МО Врдник - Прњаворски парк.

71. Зрењанин
Посета Небојше
Стефановића

Министар Небојша Стефановић присуствовао је вежби Ватрогасно-спасилачког батаљона и добровољних ватрогасних друштава. У кабинету градоначелника

67. Крушевац

Помоћ суграђанима
Министар Златибор Лончар
отворио је Ангио салу на Интерном одељењу Опште болнице и обишао осавремењене
операционе сале. Потписани су
уговори за донирање пластеника и пољопривредних алата.
Чланови МО Прва МЗ посетили
су Дејана Ристића, уручили му
новчану помоћ, пакет са намирницама и омогућили свакодневно добијање оброка. Активисти МО Багдала и Књижевно
друштво КиМ организовали су
Песнички маратон. Спроведена
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је још једна акција добровољног давања крви. Активисти
МО Лазарица и Уједињене нације, заједно са Ненадом Дејановићем и Зораном Томићем
офарбали су ограду и уредили
пешачку стазу. Активисти МО
Цар Лазар уручили су пакете
са намирницама угроженим
суграђанима. Активности МО
Прва МЗ уредили су паркић у
Аљендеовој улици. Повереник
МО Падеж Данијела Милошевић уручила је гардеробу породици Павловић.

Чедомира Јањића, Стефановић
је уручио начелнику Сектора за
ванредне ситуације Предрагу Марићу решење о унапређењу у чин
генерала полиције. Чланови МО
и МЗ Доситеј Обрадовић уредили
су дечије игралиште. Одржано је
државно првенство Бич волеј лиге
Србије. Уручене су Вукове дипломе најбољим ученицима.

72. Ковин

Пакети са храном
и гардеробом
Општинско веће донело је одлуку о подизању споменика писцу
Александру Петровићу-Петефи
Шандору у Скореновцу, и о прихватању на коришћење возила за
превоз пацијената на дијализу.

73. Неготин

Реконструисан
пут ка Смедовцу
Реконструисан је пут ка
МЗ Смедовац, а председник
Општине Владимир Величковић истакао је да је ово
почетак реконструкције путева, договорене током посете председника Александра
Вучића. У току је и реконструкција пута Кладово-Ниш,
деонице
Неготин-Ванчина
чесма.
Наставља се реконструкција библиотеке у Ковину. Акције уређења
својих места организовали су
активисти МО Мало Баваниште,
Баваниште, Мраморак и Плочица. Чланице Уније жена обишле
су социјално угрожене породице
и поклониле пакете са храном и
гардеробом. Породици у Гају дониран је намештај, а биће обновљена и кућа. Разговарали смо са
чланством у Плочици, Дубовцу,
Мраморку, Гају и Скореновцу.

74. Бачки Петровац
Летње манифестације

Одржане су Видовданске свечаности, јубилеј 70 година од насељавања Маглића српским становништвом и бројне манифестације.
Потписан је споразум о сарадњи
ФК „Рудар“ из Косовске Митровице и ФК „Маглић“ из Маглића,
и одржан је Видовдански турнир.
Постављени су кошеви и плексиглас табла на терену у Кулпину.

75. Кладово

Прекогранична сарадња
Активисти СНС уредили су плажу у Костолу и Брзој Паланци, делили су „СНС Информатор“ у Кладову и разговарали са суграђанима. Посетили смо седмочлану породицу Божиновић у насељу Алун

и уручили им одећу и намирнице.
Пограничне општине Кладово и
Дробета Турну Северин реализују
четири заједничка пројекта финансирана средствима ЕУ.

76. Крупањ

Помоћ бака Живки
Асфалтиран је пут Крупањ-Богоштица и уређено је речно корито. Асфалтирана је улица Луке
и делови улица у центру Крупња.
Завршава се асфалтирање пута
Крупањ-Шљивова и надоградња
вртића. Чланице Унија жена посетиле су Живку Бојић (74) из Церове, однели јој храну, средства за
хигијену и гардеробу, и покосили
траву. Одржано је Културно лето.

77. Нови Бечеј

Награде за најбоље ђаке
Локална самоуправа и ове године бори се са узурпаторима државног пољопривредног земљишта.
Набављено је возило за превоз пацијената на дијализу и издвојена
су средства за санацију последица
поплава у МЗ Ново Милошево. За
ђаке генерације организован је
пријем код председника Општине и уручење новчаних награда.
Локална самоуправа финансирала
је пут пионира ФК „Јединство“ на
турнир у Словачкој и обезбедила
мајице. У акцији чишћења јавних
површина учествовали су радници
општинске управе и јавних предузећа. Реконструисана је пешачка
зона и гради се капела на српскомађарском гробљу.

78. Ћуприја
Видовданске
свечаности

Одржане су Видовданске свечаности, изложба средњовековног
оружја, свечана академија у порти
манастира Раваница, смотра женског стваралаштва... Председник
Општине Нинослав Ерић положио
је камен-темељац за постамент
споменика кнезу Лазару.

79. Мали Зворник
Акције Уније жена

Чланице Уније жена помогле
су у припремама за обележавање
славе Општине, Светог Прокопија,
и учествовале на манифестацији
Дани међаша у Крупњу.

80. Инђија

Помоћ старијим
суграђанима
Активисти ОО редовно су одржавали штандове и грађанима делили „СНС Информатор“. Чланови
МО Бешка уредили су фудбалски
терен и помогли старијим суграђанима у набавци намирница, а чланови МО Нови Карловци уредили

су двориште вртића. Активисти у
Старом Сланкамену покосили су
траву на прилазу цркви, а у Новом Сланкамену уредили су јавне
површине у центру. У Крчедину
су уредили подрум Дома културе.
Чланови Трећег МО уредили су
дечији парк, а чланови Првог МО
парк у Железничкој улици.

81. Владимирци

Бесплатни прегледи
у Каони
Активисти ОО редовно одржавају штандове, разговарају са
грађанима, деле „СНС Информатор“ и промотивни материјал. Учествујемо у хуманитарним акцијама и
помажемо социјално угроженим

ран Ђорђевић и Вања Удовичић.
Одржан је Тројни сусрет, на којем
су излагачи из Србије, Мађарске
и Хрватске представљали своју
културу, као и Сомборско спортско лето. Активисти ОО делили
су „СНС Информатор” и разговарали са грађанима.

84. Ужице

Три нова игралишта
Положен је камен-темељац
за први шопинг центар у Ужицу,
у којем ће посао наћи око 200
радника. Град и НСЗ доделили су
уговоре за 110 незапослених лица.
Завршавају се игралишта на Пантовића ливадама, у Видовданској
улици и у насељу Врела.

82. Лесковац

Дружење са градоначелником
Чланови МО
Сува река, Јужноморавских
бригада, Вељко
Влаховић 1 и 2,
Раде
Жунић,
Дубочица 3, Милентије Поповић
1 и Марко Црни
1 посетили су
социјално угрожене породице.
Чланице Форума
жена на Данима вишње делиле су „СНС Информатор“. Активисти МО Бобиште,
Моша Пијаде 1, Вељко Влаховић 2 и Горње Стопање уредили су јавне површине. Савет за омладину делио је флајере, брошуру „150+“
и „СНС Информатор“. Град Лесковац организовао је посету Аеро
клубу „Саша Митровић“, вожњу бицикла са градоначелником и
дружење деце у парку. Деца из хранитељских породица отишла су
на летовање о трошку Града. Градоначелник Цветановић посетио је
газдинство Срђана Ивановића у Копашници. Асфалтирана је Улица
кнегиње Љубице, кружни ток у Вучју, окретница у Турековцу...
породицама. Дом здравља организовао је бесплатне превентивне
прегледе у амбуланти у Каони. Асфалтиран је пут у МЗ Крнуле. Поводом славе Општине, организовани
су Петровдански дани.

83. Сомбор

Награда за развој
предузетништва
Градоначелница Душанка Голубовић приредила је пријем за
учеснике кампа „Сомбор 2019“.
Град Сомбор добитник је Златне
награде за креирање амбијента за развој предузетништва
„GLOBALLOCAL“. Градоначелница је разговарала са мештанима
Млака. Настављена је подела
светлосних сетова, у организацији Савета за безбедност саобраћаја. Градоначелница је потписала уговоре за доделу средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа са окућницом.
Сомбор су посетили министри Зо-

85. Трговиште

Кућа за породицу
Богдановић
Активисти ОО помагали су у
рашчишћавању терена и копању
темеља за кућу за социјално угрожену породицу Богдановић из
Доњег Стајевца. Куповину плаца
за изградњу куће чланови ОО помогли су личним донацијама.

86. Врање

Обнова водовода
У току је пресецање Улице
краља Петра Првог Ослободиоца
у Врањској Бањи, што је услов за
изградњу шеталишта. Промењено
је 18 километара азбестних цеви и
урађено четири километра цевовода сирове воде, реконструисана
је црпна станица Сараина, постављени су магистрални колектори
у насељима Бунушевац и Рашка, и
Солунској улици. У току је градња
колектора и фабрике за пречишћа-

вање отпадних вода. Савет за
социјална питања реализовао је
4.200 хуманитарних акција. Радници „Комрада“ и активисти Савета
за спорт уредили су стадион. Реновирано је игралиште у ОШ „Бранко
Радичевић“. Чланови Уније младих
делили су грађанима флајере са
поруком „Стоп насиљу“.

87. Тител

Уређење купалишта
У току је уређење купалишта
у Тителу. Постављена је рампа
за инвалиде, уређен је терен за
одбојку и постављени су сунцобрани.

88. Србобран
Уређење
хиподрома

Активисти ОО уредили су хиподром пред један од највећих касачких догађаја у земљи - Петровданске трке. Офарбана је ограда,
реконструисана кућица за судије,
покошена трава... Активистима
СНС придружили су се и запослени у МЗ Србобран и чланови
Коњичког клуба „Вранац“.

89. Зајечар

Сарадња са Италијом
Активисти ГО једном недељно
деле страначки материјал на тргу.
Спроводимо хуманитарне акције,
обилазимо угрожене породице,
помажемо старачка домаћинства...
Активисти ГО учествују у акцијама уређења паркова, обалу реке,
кошења зелених површина. На базену на Краљевици одржан је “City
Games” караван. Зајечар је посетила министарка Зорана Михајловић и најавила озбиљна улагања у
друмски и железнички саобраћај. У
италијанском граду Горици, Бошко
Ничић и Милан Станковић разговарали су са градоначелником
Рудолфом Зиберном о продубљивању сарадње овог дела Италије са
Тимочком крајином.

90. Пожаревац

Хуманитарне акције
Почела је да се користи нова
тартан подлога на Стадиону малих
спортова. Град је наградио најбоље
ученике и наставнике. Градоначелник Бане Спасовић уручио је 10 месечних улазница за базен корисницима Центра за социјални рад. Завршени су радови у Партизанској
улици, а градоначелник Спасовић
обишао је радове у Кленовнику,
Костолцу и Петки. Чланови Савета
за социјалну политику уручили су
обућу, одећу и играчке угроженим
породицама у Берању и Костолцу.
Уређен је простор испред МЗ Братинац, асфалтирају се две улице и
плато. Чланови МО Васа Пелагић
подржали су акцију мерења при-
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тиска и шећера мештанима, а чланови МО Ћирковац подржали су
акцију бесплатних офталмолошких
прегледа најстаријих суграђана.
Уређен је простор испред МЗ и стадион малих спортова у Љубичеву,
као и игралиште у Бурјану.

91. Нова Варош

Летовање за прваке
Педесетак првака летовало је
у Сутомору о трошку Општине.
Одржан је традиционални Златарфест. Завршен је јавни позив за
субвенције у пољопривреди.

92. Ковачица

Летње манифестације
Више од тридесет пензионера
отпутовало је бесплатно у бање
широм Србије. У Дебељачи је одржана традиционална Гулашијада,
а организовано је и чишћење путева од растиња. Нове саднице
дрвећа биће засађене уз пругу и
поред новог пута до Опова. Одржане су манифестације дворска
Бостанијада и Дани жетве.

93. Бујановац

Помоћ старијим
суграђанима
Одржали смо хуманитарне акције помоћи старијим суграђанима,
донирања књига и гардеробе социјално угроженим суграђанима.
Уручили смо намирнице пoрoдици
Стajић из Брaтoсeлца, намештај породици сaмoхрaне мajке и гардеробу породици Јањић. Активисти МО
Левосоје организовали су акцију и
очистили бунар у атару.

94. Мионица

Посета министра
Недимовића
Традиционалну културно историјску и туристичку манифестацију
посвећену великом српском војводи Живојину Мишићу, отворио је
министар Бранислав Недимовић.

95. Бач

Летовање за
најбоље ђаке
Отворена је музејска јединица обновљеног Фрањевачког самостана, у
присуству председника Покрајинске
владе Игора Мировића, министра
Владана Вукосављевића и шефа делегације ЕУ Сема Фабриција. Полагањем цвећа на споменик борцима
у ратовима 1990-1999, обележен
је Видовдан. Делегација Општине,
предвођена председником Бориславом Антонићем, посетила је побратимљену Општину Нови Град. Најбољи ђаци отишли су на летовање
у Сутоморе. Председник Антонић
састао се са пољопривредницима у Плавни, која је најпогођенија
градом. У Вајској се реновира фис-

96. Чока

Акције уређења
Активисти МО Чока разговарали су са суграђанима и
делили „СНС Информатор“,
а активисти МО Санад уредили простор око зграде МЗ.
Чланови МО, МЗ Падеј и Удружења жена „Сунце“ уредикултурна сала. Чланови МО Бач 2 и
Селенча уредили су јавне површине.

97. Бечеј

Плутајуће пристаниште
Захваљујући учешћу грађана у
акцији „Буџет по мери грађана-и ти
се питаш“, плажа је насута песком и
постављено је 10 сунцобрана. У Бачком Петровом Селу први пут је организована манифестација на којој
је истовремено свирало 93 тамбураша. МЗ Бачко Градиште другу годи-

98. Беочин

200 пакета за
угрожене
суграђане
Председник Општине Митар
Милинковић уприличио је традиционални пријем најбољих
ученика. У Лугу је одржана
манифестација „Под липом се
хладимо, а медом се сладимо“.
На иницијативу Канцеларије
за младе, учествовали смо у
акцији „Чепом до осмеха“.
Отворена је летња сезона на
плажи на Дунаву. Омладина је
организовала помоћ за најугроженије породице у Раковцу.
У Черевићу је обележен Свети Прокопије. Активисти ОО
уредили су спортске терене и
трибине. Подељено је око 200
пакета хуманитарне помоћи.
Инфо пултови организовани су
у МЗ Беочин и Бразилија.
ну за редом обележила је Дане села.
Стављено је у функцију плутајуће
пристаниште за мала пловила.

99. Ада Мол

Школске торбе за прваке
Организована је бесплатна школа пливања за ученике и подељене
су школске торбе будућим првацима. Земљани пут код Јамура посут
је туцаником. Чланице Уније жена
обишле су социјално угрожена
домаћинства и поделиле пакете и
играчке. Општина је обезбедила туцаник за пут кроз камп насеље поред
Тисе, а функционери и активисти
ОО уградили су туцаник. Активисти МО Утрине косили су траву на
јавним површинама и испред кућа

ли су простор испред зграде
МЗ и пијаце, офарбали чесму
и привезали сплав, а активисти МО Црна Бара уредили су
околину зграде МЗ. Министар
Зоран Ђорђевић посетио је
Унију жена.
старачких и самачких домаћинстава.
У току је обнова зграде Центра за социјални рад. Покрајински секретар
Владимир Батез посетио је базенски комплекс Адица. Председник
Општине организовао је уређењe
парка. Набављена је нова опрема за
Ватрогасну јединицу и почела је изградња кружног тока у Ади. Чланице
Уније жена делиле су „СНС Информатор“ и страначки материјал.

100. Пландиште

Излети за пензионере
Чланови Савета пензионера и
Удружења инвалида рада посетили су Делиблатску пешчару. Поводом славе у Великом Гају, чланови
ОО изложили су своје производе.
Чланови ОО донирали су спортске
реквизите за школу у Старом Лецу
и организовали излете у Нови
Сад и Смедерево. У Пландишту се
санира чвориште на водоводној
мрежи. У свим насељеним местима равнају се атарски путеви и измуљава каналска мрежа.

101. Александровац

Турнир у малом фудбалу
Одржан је турнир у малом фудбалу, као и меморијални турнир „Давид Лапчевић“. Савет за здравство
подржао је акцију мерења притиска
и шећера за велики број суграђана.

102. Љиг

Брига о младима
Локална самоуправа поклонила
је карте за базен свим ученицима,
а за најбоље организован је пријем
код председника Општине Драгана Лазаревића. Уручена је донација Амбасаде Јапана за ЈП „Комуналац“, камион за прикупљање
смећа и 68 контејнера. Руководство општина Љиг и Лајковац
обишло је радове на асфалтирању
деонице пута Латковић-Доњи
Лајковац. Расписан је јавни позив
за доделу подстицајних средстава
намењених пољопривреди.

103. Брус

Модернизација
библиотеке
Помоћник председника Општине
Милош Аздејковић и директор ЈКП
„Расина“ Иван Јеличић посетили су
град Јавле у Шведској, у циљу ус-

постављања сарадње на заштити језера Ћелије. Министарство културе
и информисања подржало је пројекат „У сусрет дигиталној библиотеци“ Народне библиотеке Брус.

104. Велико Градиште
Викенд за породице
са КиМ

Захваљујући сарадњи ОО, Канцеларије за КиМ и Општине Грачаница, две породице са КиМ провеле
су викенд на Сребрном језеру. Наши
активисти обезбедили су смештај и
исхрану, а гости су могли да уживају у обиласку језера, аква парка и
фабрике за производњу колача.

105. Лозница

Моја идеја за моју
Лозницу
Активисти МО Башчелуци
уређивали су локалне путеве. Активисти Савета за омладину офарбали су степениште и гелендере
у близини Музичке школе и уредили још две локације у центру.
Одржан је фестивал „Лила Ло“.
У МЗ Ново Село организовано је
чишћење парка. Уручене су новчане награде победницима конкурса „Моја идеја за моју Лозницу“.
Одиграна је фудбалска утакмица
између екипе „Хајдука“ и тима ГО
СНС у Рибарицама. Одржан је састанак Савета за омладину и председника ГО Видоја Петровића,
који им је пренео поруке председника Странке о важности улоге
младих у страначком раду.

106. Књажевац

Реконструкција улица
и путева
Општина је започела реконструкцију сеоских путева и градских улица. Потпуно ће бити реконструисано 17 улица у граду, девет у селима
и шест локалних путева.

107. Панчево

Реконструисана
болница
Захваљујући Александру Вучићу и одговорној политици СНС,
реконструисана је панчевачка
болница. У Старчеву је обележена
сеоска слава, а у Војловици Жетелачки дани. Урађена је приступна
саобраћајница до „Лидла“. Потписан је меморандум са америчком организацијом УСАИД за реконструкцију крова на топлани.
Излазност на изборима за савете
МЗ у Омољици, Долову и Јабуци
била је одлична, у Омољици чак
49,5 одсто. Фабрика „Утва“ поново
прави авионе и наоружање за „Југоимпорт СДПР“. Покрајински секретар Владимир Батез посетио је
спортске терене у Омољици, у које
су локална самоуправа, АПВ и НИС
уложили 10 милиона динара.
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Заменик шефа Одборничке групе СНС Радослав
Марјановић указао је на
разлику између политике
СзС, која се своди на мржњу, претње и демолирање
града, и одговорне политике СНС која развија и гради
Београд.

Омладина СНС Београд најоштрије је осудила претње председнику Александру Вучићу и његовој породици, поручивши да насиљу, мржњи и претњама нема места у нашем друштву.

Члан Председништва СНС Горан Весић рекао је да ће Драган Ђилас
пре или касније морати да објасни грађанима Србије како се обогатио.

Шеф одборничке групе СНС у СГ Александар
Мирковић оценио је да
су гола мржња и жеља да
се усмрти свако ко мисли
другачије и подржава
СНС, једино што следбеници Ђиласа, Јеремића,
Обрадовића имају да понуде грађанима.

Шеф Одборничке групе СНС у СГ Александар
Мирковић изјавио је да
Ђилас месецима напада
сваки пројекат и реконструкцију у главном граду
без иједног аргумента, уз
оцену да као градоначелник није урадио ништа добро за Београд, осим што
се лично обогатио.

Члан Председништва СНС Владимир Орлић позвао
је Бошка Обрадовића да сазна како
се његов газда Драган Ђилас обогатио
или да каже колико
је новца добио да
га то не пита.

Члан Председништва
СНС Александар Јовичић сматра да је Ђиласова
изјава да је данас сиромашнији него када је ушао
у политику, лицемерна и
чиста лаж, што показују
подаци са чешког АПР-а.
Ђилас је у политику ушао
са 74.000 евра, а данас
пријављује имовину од 25
милиона евра.

Члан Главног одбора СНС Марко
Стојчић каже да
је функционалност
пасареле изнад Бетон хале неоспорна,
а вредност 45 пута
мања од вредности
монструозног објекта
исте намене који је
бивша власт хтела да
направи на том месту.

Градски секретари Наташа
Станисављевић
и Славко Гак кажу да је
Ђилас оставио иза себе
дуг од пет милијарди динара на име давања за
социјално угрожене категорије грађана и четири
милијарде динара на име
тужбе родитеља који су
вртиће плаћали по увећаној цени.

109. БАРАЈЕВО

Подељено 132 ауто-седишта
Члан Градског већа Драгомир Петронијевић отворио је новоизграђену теретану и дечије игралиште у насељу Гај.
ЈKП „10. октобар“, захваљујући помоћи
ГО Барајево, набавило је нову машину. У
сарадњи са Секретаријатом за саобраћај,

ГО Барајево поделила је 132 ауто-седишта.
Радови на реконструкцији Kарађорђеве
улице у Великом Борку приведени су крају.
Ветерина Београд, у сарадњи са ГО Барајево, спровела је вакцинацију и чиповање
паса луталица.

Градски одбор СНС
организовао је акцију
испред седишта Странке слободе и правде
како би подсетили Ђиласа на његове крађе и
све што је радио док је
био државни функционер.
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110. ЗЕМУН

Обележен јубилеј
120 функционера и активиста ОО
СНС обележили су
10 година власти у
Земуну. Фарбањем
ограда вртића, клупа у парковима,
уклањањем
отпада, кречењем улаза
зграда и пролаза,
хуманитарним донацијама, кошењем
траве, активисти ОО
дали су допринос
лепшем Земуну, а акције се настављају.
Бранислав Простран са активистима
Подељено је 100 ауна штандовима
то-седишта, од 400,
колико је планирано
за ову годину. Отворено је Лето на Гардошу. Изложбом „Теслина истраживања у Колораду Спрингсу“, аутора Владимира Јеленковића и Зорана
Јовановића Јуса, обележен је Теслин дан. За пензионере организован
је једнодневни излет до Зрењанина, каштела Ечка и Царске баре. Први
Мунзик фест демо бендова Србије одржан је на Летњој позорници.

111. ЛАЗАРЕВАЦ

Изградња паркова
Започета је изградња дечијих игралишта у МЗ 19. септембар,
МЗ Дуле Караклајић и МЗ Бранко Радичевић. Завршени су радови
у Улици краља Петра Првог - изградња паркинга, тротоара и проширење саобраћајнице, асфалтирана је Улица Предрага Стефановића, а у току су радови на изградњи Храма Свете Тројице и реконструкцији домова културе у Степојевцу и Дрену. Организовано је
уређење поред путева у Барзиловици и Рудовцима.

112. ВОЖДОВАЦ
Нова паметна
стајалишта

Радили смо на уређењу улазних
врата зграда у насељу Медаковић,
док је на 84 локације у току реконструкција степеништа, стаза, прилаза и рукохвата. У подавалским
насељима поставили смо седам
паметних аутобуских стајалишта,
а грађани Белог Потока добили су
новоасфалтирану Земљорадничку
улицу.

113. ВРАЧАР

Бесплатни курсеви
за сениоре
У Крунској 82, 86 и 86а замењена су улазна врата на зградама. Реконструкција коловоза
и тротоара у Церској улици приводи се крају. Још једна група
сениора са Врачара успешно је
савладала курсеве страних језика
и рачунара у Божидарцу. Председник ГО Врачар проф. др Милан А. Недељковић обишао је реконструисано дечије игралиште
између улица Јована Рајића и Тимочке, где је постављена тартан
подлога, реквизити, а ускоро и
нова расвета.

114. НОВИ БЕОГРАД
Чеп за хендикеп

Одржани су Дани културе и
уметности, изложба сликарки
Јевросиме Лукић, Весне Каракаш
и Љубице Арсенијевић, организовани часови мозаика и сликарства,
књижевно вече Радмиле Шишковић... МО Младост организовао је
чишћење Блока 64. ОО је организовао излет за чланове у Зрења-

119. ЧУКАРИЦА

116. МЛАДЕНОВАЦ

Акције чишћења и уређења

Акције уређења

Функционери ОО, из личних средстава, обезбедили су
гардеробу, храну и средства за
хигијену за угрожене породице.
Уређено је школско двориште
у Великој Иванчи, спортски
терен у МЗ Драпшин и зелена
површина око МЗ Међулужје. У
Великој Крсни уређен је прилаз
амбуланти, између стамбеног
блока у Јанка Катића покошена
је зелена површина. Заједно са
мештанима Сенаје, организонин, Ечку и Станишиће. Активисти
ОО предали су више од 100 килограма пластичних чепова. Посетили смо суграђане који су претрпели штету услед поплава. Са
грађанима су разговарали Марко
Граовић, Нада Љепојевић, Миљан
Шћепановић и Жељко Шошкић.

117. ЗВЕЗДАРА

Обнова дечијих
игралишта
Отворено је реконструисано
игралиште у Улици Јелене Миоч.
Обновљена је улица Самјуела Бекета, започела је обнова ОШ „1300
каплара“, а приводе се крају радови на канализационој мрежи у
Звездарској шуми и на игралишту
у Раљској. ГО Звездара наградила
је најбоље ђаке и поставила билборде са њиховим фотографијама,
а за пензионере обезбедила је пропуснице за базен и бесплатне изле-

115. ГРОЦКА

Реконструкција улица
У улици 7. јула у Болечу реконструисан је коловоз, од улице
Маршала Тита до раскрснице са
22. децембра и у краку ове улице од Маршала Тита према игралишту. У Гроцкој је реконструисан коловоз у Сутјеској улици и
део Вучка Милићевића. Реконструисан је и коловоз у Београдској улици. Започета је санација
оштећења Смедеревског пута, између Гроцке и Брестовика. Завршена је реконструкција цевовода
у Иве Лоле Рибара у Умчарима. ГО Гроцка организовала је једнодневне
излете за најстарије суграђане. У дворишту ОШ „Свети Сава“ у Врчину
одржан је међународни фестивал фолклора „Крени коло Врчин 2019“.

вана је акција уређења пута ка
извору и само извориште, док је
у Шепшину уређен центар села.
У МЗ Селтерс уређен је потез
преко пута хотела и запуштено
степениште. На збору грађана у
Баташеву разговарало се о комуналној и путној инфраструктури. Постављена су нова улазна
врата у Космајској 18, из личних
средстава функционера МО Баташево. Уређене су зелене површине око зграде МО Баташево.
те. Постављена су два рециклажна
острва у насељу Војвода Влаховић.
Организована је едукација за незапослене жене. Потписан је споразум о спровођењу јавних радова и
ангажман за 20 незапослених особа. Општина је поделила пакете са
намирницама за 300 породица слабијег имовинског стања. Активисти
МО Ћирило и Методије очистили
су аутобуско стајалиште на углу
Мис Ирбијеве и др Велизара Косановића. Активисти МО Северни булевар уредили су зелене површине
према Богословији. У ММЛ уређен
је дечији парк и двориште МЗ. Активисти МО ВМЛ уредили су игралиште код цркве Свете Недеље, док
су активисти МО Ђерам помогли
тешко покретним комшијама у обављању кућних активности.

118. ОБРЕНОВАЦ

Грађевинска сезона у
пуном јеку
Започети су припремни радови на изградњи тржног центра у
Улици краља Александра Првог.
У току је изградња секундарне
водоводне мреже у Стублинама.
За ЈКП „Водовод и канализација“
пристигла је нова машина. Започето је уређењу Јесеничког потока, а
почиње уређење бањског комплекса Цевка. У току су и радови на
изградњи канализационе мреже
дуж Ваљевског пута у МЗ Звечка.
У Забрану се гради нови мостић.
Организовано је бесплатно летовање на Закинтосу за најуспешније матуранте и студенте.
Унија жена одржала је предавања
на тему превенције насиља над
женама у МЗ Кртинска, Уровци,
Забрежје, Ратари, Скела.

Активисти МО Спортски центар уредили су
простор испред МЗ. Савет за екологију и МО
Јулино брдо уредили
су зелене површине у
Улици Јурице Рибара 1.
Покошена је трава са обе
стране пута од Водовода
у Железнику до насеља
Горица. Активисти МО
Сремчица 2 уредили су
трим стазу и простор
испред Поште. Уклоњен
је рекламни материјал
са бандера у насељу
Филмски град и Горица.
Активисти МО Стари
Железник 2 уредили су дечије
игралиште. Чланови МО Беле
воде уредили су дворишта старијих суграђана и игралиште, а
чланови МО Железник стазу код
вртића. Настављено је уређење
парка у Рушњу и пута ка старом
гробљу. Уређени су паркови у
Остружници и Карађорђевој улици. Активисти МО Беле воде, ДТВ
Партизан и Рупчине покосили су
траву дуж Улице Момчила Чедића и уклонили су отпад између
улица Беле воде и Водоводске.
Активисти МО Умка уредили су
школско двориште, а чланови МО
Сремчица 1 простор око Галерије.

Активисти МО Горица очистили
су парк, а активисти МО Церак
1 и 2 плато у Космајској улици.
Окретница линије 511 заблистала
је захваљујући активистима МО
Сремчица 1. Активисти МО Старо
Жарково 1 и 2 уредили су парк.
Чланови МО Јулино брдо и Чукаричка падина уредили су зелене
површине. МО Церак 2 обрадовао је комшије уређењем парка,
а МО Сремчица 2 организовао је
бесплатне тренинге каратеа и кик
бокса. Асфалтирана је Вашарска
улица, Радоја Првуловића, Ранка
Буљубаше-Урошевића... Почела
је реконструкција Улице кнеза
Вишеслава.

120. РАКОВИЦА

Асфалтирање улица и
уређење зелених површина
Председник ОО Милосав Миличковић обишао је Сунчани брег,
где је асфалтиран крак Улице
патријарха Димитрија. Асфалтирана је Улица Мишка Крањца, а
почела је изградња парка у Улици
Николе Мараковића. У СЦ „Раковица“ при крају је реконструкција
свлачионица и очекује се санација
паркета. У Борској улици уређена су два парка, спортски терен
и зелене површине. У Реснику су
уређене зелене површине дуж
Александра Војиновића, парк и
простор око окретнице. Уређена је

и зелена површина у Јелезовачкој
улици. У насељу Кијево уређена је
Тунелска улица, а у насељу Миљаковац 3 простор око окретнице. У
Кнежевцу је уређен парк у Улици
првобораца, мост ка Капитол парку... Раковички напредњаци поклонили су два кревеца и беби опрему за социјално угрожене породице у ромском насељу у Кијеву.
Помоћ су добиле и три социјално
угрожене породице и три старије
и слабо покретне суграђанке. Сви
поклони обезбеђени су из личних
средстава чланова ОО.

121. СТАРИ ГРАД

Разговор са грађанима
Обилазили смо наше суграђане
и разговарали са њима. Неки од
њих су нам указали на своје проблеме и замолили нас да им помогнемо у решавању. Једна од њих је
и сликарка Мирјана Јовановић, која
живи у кући у којој је живела и Оља
Ивањицки. Обишли смо и породицу
којој је направљена штета на кући
током обилних падавина.
Радослав Марјановић
са суграђанком

122. ПАЛИЛУЛА

Вучић и Стефановић
посетили Палилулу
Председник ГО СНС
Београд Небојша Стефановић посетио је ОО
и разговарао са члановима. Посета председника
Александра
Вучића насељима на
левој обали Дунава после поплава, донела је
наду да ће ускоро бити
решен горући проблем
- изградња канализационе мреже. АктивиЈелена Мијатовић и Небојша
сти и функционери ОО,
Стефановић
на челу са повереницом Јеленом Мијатовић, састали су се са грађанима поплављених
насеља у циљу планирања активности и превенције оваквих догађаја. Укупна инвестиција изградње канализације у Борчи, Овчи,
Крњачи и Котежу достићи ће око 80 милиона евра. Општина је
очистила канал у Овчи, који је поплавио 24 домаћинства. Тимови
за социјална питања обилазе социјално угрожене породице, уручују пакете са намирницама и средствима за хигијену. Активисти
Канцеларије Карабурма уредили су мобилијар у паркићу.

123. СУРЧИН

Подела ауто-седишта
ГО Сурчин трећу годину за
редом организује бесплатне једнодневне излете за пензионере.
У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, подељено је
више од 50 дечјих ауто-седишта.
Општина је наградила шест радника за резултате у области рада
јавних служби. Издвојена су средства за уређење пешачких стаза.

У плану је да се до краја године
уради око седам километара тротоара. У току су радови у улицама
Војвођанској, Косовској, Браће
Николић и Браће Гавриловић.
Сурчин су посетили амбасадори Хрватске и Словачке, Гордан
Бакота и Дагмар Репчекова, и са
председником Стеваном Шушом
разговарали о инвестицијама.

124. СОПОТ

Aсфалтирање улица у Сечи
Асфалтиране су улице Кнеза Вићентија Петровића и Степе Степановића у Сопоту, у насељу Сеча. Радовима је обухваћено око 650 метара.

125. САВСКИ ВЕНАЦ

Спортски дан
Општина Савски венац организовала је бесплатну школу ролера, спортско-рекреативни камп „Савско срце
2019“, радионице сликања и цртања
у Кући краља Петра и за све грађане
Савског венца обезбедила пропуснице
за СРЦ „Ташмајдан“. Одржан је Петровдански сабор испред Конака кнеза
Милоша. У Кући краља Петра Првог
обележен је Дан науке и Теслин рођендан. Реконструисана је Ресавска улица,
а за најстарије симпатизере и чланове
странке организован је тродневни излет у Кучево. Савет за спорт организовао је Спортски дан у Финансијском парку, где су пролазницима
дељене јабуке, а за најмлађе одржано такмичење у бициклизму. Награде за најуспешније учеснике, из личних средстава, обезбедили су функционери ОО. Савет за социјална питања обезбедио је, из личних средстава чланова, пакете за најугроженије суграђане.
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