Број 41 | Јул-Август 2016.

Гласник Српске напредне странке

СВЕТСКИ ДРЖАВНИЦИ
У БЕОГРАДУ

ISSN 2334-7856 CIP 329

ИЗАБРАНА НОВА ВЛАДА СРБИЈЕ
ПРЕМИЈЕР АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ:

НА ПРАВОМ СТЕ ПУТУ

СРБИЈА ЈЕ КАМЕН
ТЕМЕЉАЦ РЕГИОНА

БОРИЋЕМО СЕ
И РАДИЋEMO
МАРЉИВО

2 | СНС ИНФОРМАТОР 41/2016

СНС ИНФОРМАТОР 41/2016 | 3

УВОДНИК

У ЖИЖИ: Формирање Владе Републике Србије

Драги пријатељи,

П

оносан сам што сам добио прилику да наставим да радим за нашу Србију, државу која
сваким даном јача и напредује. За Србију која
је почела да ради, која је пожелела на врх до којег
се стиже знањем, радом и трудом. То је врх знања,
напретка и марљивости, до ког се долази само ако
победиш себе. Данас, после много времена, постоји
резултат којим можемо да се похвалимо. Нема више
кретања уназад, нема силажења, нити падања.
Нова Влада хоће заставу Србије на врху и даће све
од себе да то оствари.

Данас Србија није иста као пре две године, када је
држава била у рецесији, јавни дуг се отео контроли, када је постојала бојазан да не могу да се испуне обавезе према пензионерима и радницима.
Захваљујући избалансираној политици, реформама
и марљивом раду, постали смо центар развоја и стабилности. Србија је привукла највећи број страних и домаћих инвеститора. Прошле
године смо имали, без икаквих приватизација, 1,85 милијарди евра инвестиција. Од
2014. до 2016. године имамо 124.000 нових радних места, отварано је више од једне
фабрике месечно, стабилизована је валута и остварена ниска инфлација.
Много смо радили на економској, регионалној и политичкој стабилности, јер је то
услов за нове инвестиције. То је Србији донело међународни углед и поштовање, то
да се нашој земљи верује и да је поуздан партнер својим пријатељима.
Сада се налазимо на путањи убрзаног опоравка и време је да сви заједно поставимо
лествицу још више и видимо колико можемо да постигнемо, да тестирамо своје могућности и лимите. Да проверимо да ли смо, као земља, мали, или можемо да будемо
велики, да ли ћемо успети да се попнемо, или клизимо, и да ли ћемо моћи да померимо границе нашег рада, образовања, али и наше сујете.
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Ви и ја смо партнери у овом великом пројекту који се зове будућност грађана Србије.
То није мој пројекат, већ је то наш пројекат, заједнички, и припада свима нама и генерацијама које ће доћи. Једини пут који води у будућност је пут напорног рада, озбиљности и марљивости. Не постоје пречице, нити скривене тајне стазе које омогућавају
да постигнете све, не улажући ништа.
Грађанима нудим план за промену и конкретне резултате који би га следили, Србију
која ће у 2020. години моћи да се похвали да је најбрже растућа економија на европском континенту. То значи више радних места, боље плаћене послове и бољи животни стандард за грађане.
Хоћемо Србију са годишњим дефицитом испод 0,5 одсто БДП-а и сталним опадањем
јавног дуга. То значи већу финансијску стабилност, мање каматне стопе и заустављање раста трошкова живота, као и више новца за образовање и здравствену заштиту. Хоћемо земљу у којој су директне стране инвестиције изнад три милијарде долара годишње.

Издавач:
Српска напредна странка

Хоћемо земљу где је број запослених у малим и средњим предузећима близу милион, што указује на здраву економију, коју воде предузећа, а не Влада. Хоћемо земљу
једнакости и правде. Хоћемо земљу која је лидер у региону, земљу са савременим
путним и железничким коридорима, земљу која има ауто-путеве 21. века, земљу која
улаже у своје људе, младе и образовање.

Главни и одговорни уредник:
Соња Влајнић

Хоћемо земљу у којој су у потпуности модернизоване све школе и клинички центри,
која поштује своје грађане, која верује у њих, види их као партнере. То је Србија коју
желим да видим у 2020. години. И знате да нема победе без заједништва и тима.
Верујем да је тим који сам изабрао спреман за циљеве и победе које смо зацртали, а
ја сам спреман да мењам свакога ко на том путу посустане и не испуни очекивања.
Грађани Србије су на изборима показали да верују у то. И ја верујем у бољу, пристојнију Србију.
Београд, август 2016.
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Стабилност је први неопходан
корак ка будућности

Р

епублика Србија добила је нову Владу, предвођену председником Владе Александром Вучићем,
11. августа 2016. године. Пре свечаног полагања
заклетве, мандатар Вучић представљао је план
рада будуће Владе непрекидно читавих шест
сати у Народној скупштини, експозе на више од 260 страна, најдужи у историји српског парламентаризма.
„Пре нешто више од две године стајао сам на овом истом
месту и данас потпуно искрено могу да кaжем да Србија
није иста. Тад је Србија била на ивици пропасти. Земља
у рецесији, јавни дуг се отимао контроли, више од 25 одсто радно способних било је незапослено, пословни углед
био нам је међу најгорима у региону и постојала је бојазан да не можемо да испунимо обавезе које смо имали
према пензионерима и повериоцима. Постојала је права
опасност да за нашу земљу не буде будућности, да ће нас
бездан, сачињен од година лошег руковођења, пљачки у
јавном сектору, неодговорних приватизација, корумпи-

раних политичара и лењих службеника једноставно све
угушити“, рекао је мандатар Вучић на почетку излагања, а
затим и представио свој план у десет тачака.
„Успели смо у протекле две године да, тешким и напроним радом, унесемо стабилност у земљу. Стабилност је
први неопходан корак ка будућности. Стабилност је цемент који смо успели да уградимо у темеље наше куће
како бисмо је ојачали. Сада је дошло време да почнемо ту
кућу и да зидамо. План наредне Владе јесте да обезбеди
просперитет свим грађанима и да подигне животни стандард. Грађани Србије, у наредне четири године, могу да
очекују раст плата и у приватном, и у јавном сектору, и да
на крају нашег мандата имају највише плате у новијој српској историји. Пензионери, који су поднели највећи терет
реформи, такође, могу да очекују бољитак и континуирано повећање пензија у наредне четири године. Приоритет
ове Владе је да сваки човек у Србији има достојанствен и
пристојан живот.
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У ЖИЖИ

У ЖИЖИ
Гости пратили
седницу са
галерије
Мандарат Александар
Вучић, на почетку говора,
захвалио се дипломатама Алфреду Гузенбауеру,
Виктору Понти и Франку
Фратинију који су присуствовали заседању. Седницу су
са галерије пратили и гости,
председници Уставног и
Врховног касационог суда,
представници верских
заједница, гувернер Народне банке Србије, начелник
Генералштаба ВС, представници Владе и Скупштине
Војводине, Града Београда,
дипломатског кора...

1. Србија на путу ка ЕУ, Србија
која чува и штити своју независност и Србија која негује добре и
традиционалне односе са искреним пријатељима у свету
Нова Влада залагаће се за мир и
стабилност у региону, и биће највећа
препрека свима који би да дестабилизују Србију, гурају је надоле и зауставе у развоју. Циљ је затварање
свих преговарачких поглавља са ЕУ

Српском, у складу са Дејтоном. Планирање развоја и изградње укупних
одбрамбених способности система
одбране засновано је на опредељењу
за војном неутралношћу. Буџет за
опремање Војске Србије имаће тенденцију раста. Нећемо признати једнострано проглашену независност
Косова и Метохије, али ћемо у интересу регионалне стабилности и што
бољих српско-албанских односа нас-

Свечано полагање заклетве

ности на припреми „Дунав осигурања“ за приватизацију, да наставимо приватизацију Комерцијалне
банке, реорганизацију Поштанске
штедионице са циљем да постане
лидер на домаћем банкарском тржишту. Од 2014. до 2016. потписно је 36 уговора с инвеститорима,
а укупна вредност инвестиција је
542.486.976 евра с обавезом запошљавања 18.523 радника. Развојна

завршавали поступке. Министарство правде размотриће могућност
увођења Апелационог суда, уместо
досадашња четири. Донеће се закон о сузбијању насиља у породици,
увешће се електронска судска огласна табла која ће бити доступна свима на интернету, као и Академија за
јавну управу. Сваки грађанин моћи
ће да реши свој предмет у разумном
року или бар да добије одговор зашто
нешто није могуће.

4. Инвестицијама до снажне

Чланови нове Владе Републике Србије у Народној скупштини

до краја мандата. Чланство у ЕУ, као
једно од стратешких опредељења
Владе, говори о томе да Србију желимо да видимо у клубу демократских и најразвијенијих држава света. Влада Србије наставиће да води
проактивну, јасно профилисану и
осмишљену спољну политику. Нe одричемо се одличне сарадње и пријатељства с Русијом и Кином. Изузетно
значајно је што Кина хоће да уложи
још у Србију и што се воде интензивни разговори с њиховим инвеститорима. Наставићемо да развијамо најближе односе са Републиком

тавити дијалог Београда и Приштине.
Српски народ на КиМ треба да буде
додатно институционално оснажен
стварањем ЗСО, чије успостављање
Приштина дуго опструира.

2. Макроекономска стабилност,

радна места и снажнија привредна активност
Кључни задатак Владе у првих
100 дана јесте спровођење мера
фисклане политике којима ће се
осигурати испуњење постављених
буџетских циљева у 2016.години.
Планирамо да наставимо актив-

агенција Србије преговара са 48
инвеститора који планирају да инвестирају 1,62 милијарди евра и запосле 32.400 радника. У претходне
две године стопа незапослености
пала је за 5,3 одсто, и очекујемо да
Србија до краја мандата Владе има
једну од нижих стопа у региону.

3. Пословно окружење, правна

сигурност, јачање институција и
ефикаснији јавни сектор
У области правосуђа предузимаће
се систематске мере како би се судови растеретили и у што краћем року

пољопривреде и одрживог села
Обезбедићемо бесповратна средства
у висини од 60 одсто од вредности
укупне инвестиције. Младе пољопривреднике држава ће подржати већим
процентом бесповртаних средстава.
Бесповратним средствима изградићемо хиљаде малих фабрика на селу.
Нове смернице су заштита географског порекла и брендирање, и подршка органској производњи.

5. Повезивање са другим тржиштима у региону и свету, регионално чвориште за услуге
Аутопут између Прељине и Љига од
40,3 километара на Коридору 11 биће
отворен до краја ове године, као и
37,6 километара аутопута на Коридору 10. До средине 2018. изградићемо
још 106 километара аутопута на Коридору 10, чиме ће комплетни правци
ка Македонији и Бугарској бити пуштени у саобраћај. Ускоро почињемо са

радовима на деоници Сурчин – Обреновац, дугој 17,6 километара. До краја
2017.завршићемо 50,2 километара
аутопута од Обреновца до Уба и од
Лајковца до Љига на Коридору 11. До
новебра 2017. завршићемо изградњу
моста преко Дрине, од Љубовије до
Братунца. Жежељев мост биће отворен у првој половини наредне године.
Уложићемо 941 милион евра у модернизацију пруга и возова. Крећемо са
изградњом пруге Београд-Будимпешта. До јуна 2017. настојаћемо да
уведемо приватног партнера на Аеродром „Никола Тесла“.

6. Реформа образовања (од

предшколског образовања до
целоживотног учења) и омладинска политика
У стручном образовању ставиће
се акценат на развој предузетничких
вештина и практичних, примењивих
знања. Промовисаћемо омладинско
и социјално предузетништво, успостваљати бизнис инкубаторе и центре за унапређење предузетништва,
ученичке и омладинске компаније.

7. Нови план за здравствену

заштиту за вас и вашу породицу
У наредном периоду радиће се на
побољшању здравствене заштите,
а акценат ће бити на бољој доступности, квалитетнијој услузи и бољој
превенцији. Обезбедићемо нову и савремену дијагностичку опрему, скенере, магнетне резонанце и апарате

за ултразвук за све установе у Србији.
Почетком следеће године завршићемо нови Клинички центар у Нишу.

8. Људска права, брига о ната-

литету и социјална одговорност
План је да радно способне кориснике социјалне помоћи укључимо у процес рада. Приоритет су подстицаји за
запошљавање особа са инвалидитетом посредством нових програма обуке. Када је реч о наталитету, донеће
се мере које ће помоћи родитељима
да уклопе радно време с временом за
децу и породицу.

9. Управљање ризицима од еле-

ментарних непогода, животна
средина и енергетска стабилност
Интегративни приступ омогућиће
нам да евентуалне поплаве корисимо као ресурс за решавање проблема
суша, изградњом одговарајућих вишенаменских инфраструктурних објеката. Велика пажња биће поклоњена
заштити животне средине.

10. Борба против криминала и

корупције
Основаће се четири специјална
одељења тужилаштва - у Београду,
Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, који
ће бити централно чвориште за полицију, финансијске експрете, тужиоце
и судску администрацију. До краја
године донећемо закон о пореклу
имовине и закон о Агенцији за борбу
против корупције.

НОВА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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ремијер Александар Вучић обратио се јавности
одмах по полагању заклетве, којом је почео да тече
мандат нове Владе Србије.
„Желим да се захвалим
грађанима Србије и народним
посланицима на подршци коју
су нам пружили после тешке
расправе. Ми, чланови Владе,
поносни смо што обављамо ту
дужност. Трудићемо се, радићемо марљиво, борићемо
се, бићемо посвећени Србији
коју толико волимо. Желимо
да се изборимо за бољу економију, али и за правну државу, за земљу у којој ће свако
пожелети да његови потомци
остану да живе, и то боље
него ми“, поручио је Вучић, и
рекао:
„Само једну отаџбину имамо. Пред новом Владом је
много тешког и напорног
рада. Даћемо све од себе да
заступамо интересе земље и
радимо на најбољи начин, поштено, озбиљно и одговорно“.

Председник Владе
Александар Вучић

Борићемо се и радићемо марљиво
Потпредседник и министар унутрашњих
послова
Небојша Стефановић

Први потпредседник и
министар спољних
послова
Ивица Дачић

Министар финансија
Душан Вујовић

Министар привреде
Горан Кнежевић

Министар пољопривреде
и заштите животне
средине
Бранислав Недимовић

Министар рударства
и енергетике
Александар Антић

Потпредседник и
министар грађевине,
саобраћаја
и инфраструктуре
Зорана
Михајловић

Потпредседник и
министар
трговине, туризма
и телекомуникација
Расим Љајић

Министар просвете,
науке и технолошког
развоја
Младен Шарчевић

Министар здравља
Златибор Лончар

Министар рада,
запошљавања, борачких и
социјалних питања
Александар Вулин

Министар омладине
и спорта
Вања Удовичић

Министар правде
Нела Кубуровић

Министарка државне
управе и локалне
самоуправе
Ана Брнабић

Министар одбране
Зоран Ђорђевић

Министар културе
и информисања
Владан Вукосављевић

Министар без портфеља
задужен за европске
интеграције
Јадранка Јоксимовић

Министар без портфеља
Славица
Ђукић-Дејановић

ија
Комбинацта,
резулта жине
и све
искуства

Министар без портфеља
Милан Кркобабић
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МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

СРБИЈА

На правом
сте путу

И

Свечани дочек шведског премијера испред Палате Србија

С

тефан Левен, премијер Краљевине Шведске, боравио је у
званичној посети Србији, првој
после 40 година паузе, и то билатералној посети која није била део шире
регионалне турнеје, и истакао да Србија има пуну подршку те земље на
путу ка ЕУ, те похвалио напоре које
наша Влада улаже како би у региону
очувала мир и стабилност.
„Срећан сам што наше две земље
имају одличне односе. Желим да похвалим развој који је Србија остварила,
постоји јака сарадња са ЕУ, циљ је да
постанете чланица и ми то подржавамо“, рекао је премијер Левен, који
се са домаћином, премијером Србије
Александром Вучићем, првог дана посете Београду прошетао Калемегданом и Кнез Михаиловом улицом.
Други дан посете започео је свечаним дочеком премијера Левена
испред Палате Србија, састанком делегација Србије и Шведске, тет-а-тет
разговором двојице премијера, као
и сусретом са председником Србије,

У року од два месеца Србију су посетили
председник НР Кине, Си Ђинпинг,
премијер Краљевине Шведске, Стефан
Левен, потпредседник САД, Џозеф Бајден,
а следи и посета председника Владе Руске
Федерације, Дмитрија Медведова. Ове
посете на највишем нивоу најбољи су
доказ да је Србија постала изузетно важан
саговорник у међународним односима и
да је углед наше државе у свету драстично
порастао, захваљујући активностима
Владе и личном ауторитету премијера
Александра Вучића.

Томиславом Николићем.
Главне теме разговора са српским
званичницима биле су билатерални
односи, међу којима посебно место
заузима јачање економске сарадње,
затим подршка Шведске европским
интеграцијама Србије и очување мира
и стабилности у региону.
„Установили смо да је од кључног
значаја очување мира и стабилности
и да је то основни услов за напредак
економије и бољи живот Србије и земаља у региону“, рекао је премијер
Вучић, и посебно нагласио изградњу
„Икеине“ робне куће и важност доласка већег броја шведских инвеститора у Србију.
„Све то зависи од унапређења нашег правног система, демократизације друштва, економских реформи...
Ми то добро знамо и оштри смо према себи, понекад оштрији и од ЕУ, а
Шведска не врши притисак, већ се
увек понаша као пријатељ и гледа
како да нам помогне“ истакао је премијер Вучић.

Премијер Левен истакао је да Србија има пуну подршку Шведске на
путу ка ЕУ и да је Шведска препознала напредак који је Влада Србије
направила у модернизацији земље
и економије. Рекао је да су предвидивост, транспарентност и уређене
јавне финансије у Србији подстицај
за нове инвестиције. Говорећи о очувању мира и стабилности, рекао је да
су Србија и Шведска веома сличне обе су мале земље, и подсетио на то
да његова земља јесте чланица ЕУ,
али да није чланица НАТО и да то добро функционише.
„Пут који је Србија изабрала, европски пут, јесте и прави пут, јер
ће донети стабилност“, поручио је
шведски премијер, и осврнуо се на
срдачан дочек који му је приређен у
Београду. Премијер Вучић поклонио
је Левену књигу о Србији и сабљу,
као и најочигледнији пример сарадње
две државе - дрвену даску и оклагију
коју српска приватна фирма прави за
шведску „Икеу“.

Традиционална српска добродошлица: Погача и со на аеродрому

економски и политички
камен-темељац региона

стог дана када је у Србији боравио шведски премијер, гост
Београда и председника Владе Србије био је потпредседник Сједињених Америчких Држава, Џозеф
Бајден,који је са премијером Вучићем
разговорао о билатералним односима две државе, дијалогу Београда и
Приштине, регионалним односима,
европском путу Србије и америчким
инвестицијама у Србији.
„Похвалио сам господина Вучића
што је наставио помирење у региону,
укључујући и оно што је учинио на годишњицу Сребренице, као и то што је
потписана декларација са Хрватском.
За то је била потребна храброст“, рекао је Бајден и похвалиои економске
реформе које је спровела Влада Србије.
Премијер Вучић истакао је да очекује значајну подршку САД у очувању
мира и стабилности у региону, без
чега нема ни бољег живота за грађа-

не, нити економског напретка.
„До сукоба се дође врло лако, само
једна искра и ушли смо у хаос. Зато
морамо да посветимо више енергије
очувању мира и стабилилности и
захваљујем се потпредседнику Бајдену на подршци. Сигуран сам да и
САД желе миран и стабилан Западни
Балкан, а ће Србија учинити све што
може да би томе допринела“, истакао
је премијер Вучић.
Потпредседник Бајден рекао је да
је Србија политички и економски
камен-темељац за цео регион и да
је циљ САД да наша држава напредује.
„Председник Обама и ја поштујемо лидерство које сте Ви показали
у изазовним ситуацијама, посебно у
односима са Хрватском. Видео сам
ваше суседе Хрватску, Косово, Црну
Гору, суштина је да је за Европу битно
да овај регион буде уједињен и миран“, нагласио је Бајден, и рекао да

САД помажу Србији да се боље војно опреми, да се војске САД и Србије
заједно боре против Исламске државе и учествују у глобалним мировним
операцијама.
„Србија мора да буде демократски
део ЕУ, то је у интересу и Србије и Европе. Односи Србије и САД нису увек
били најбољи, али сада напредују.
Драго ми је да смо продубили наше
пријатељство. Разговарали смо како
наше пријатељство може да крене
напред“, поручио је потпредседник
Бајден, који је изразио жаљење због
жртава НАТО бомбардовања и изјавио саучешће породицама које су
изгубиле своје вољене током НАТО
акције.
Потпредседник Бајден разговарао
је, затим, и са председником Србије,
Томиславом Николићем, а потом се,
заједно са премијером Вучићем, прошетао Скадарлијом и уживао у духу
Београда.

Залагање за боље билатералне односе: Потпредседник Бајден и премијер Вучић
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ВЕСТИ
БЕЧ

О

ЕКОНОМИЈА

Урадили сте више
и од неких чланица ЕУ

дмах по формирању Владе Републике Србије, и
након одржавања прве седнице, и то већ у пола
седам ујутро, премијер Александар Вучић отпутовао је у Беч, где се састао са аустријским канцеларом,
Кристијаном Керном, и министром спољних послова, Себастијаном Курцом.
Аустријски шеф дипломатије честитао је српском премијеру на избору за шефа нове Владе и оценио да је Вучић
сидро стабилности на Балкану. Истакао је да га радује што
Аустрија има одличан контакт са Србијом која спроводи
реформе које су добре, не само за Србију, већ и Аустрију,
која је са бројним фирмама присутна на српском тржишту.
Премијер Вучић захвалио се Аустрији и посебно министру спољних послава на подршци пута Србије у ЕУ, и
подсетио да наша држава много ради на очувању стабилности на Балкану.
„Наставићемо да радимо на тешким изазовима у будућности, на поспешивању економске сарадње и довођењу
још више инвеститора из Аустрије“, подвукао је Вучић, и
нагласио да ће Србија покушати да се суочава још успешније са мигрантским таласом и да је увек спремна да слуша
своје аустријске партнере.
„Србија у Аустрији види искреног пријатеља, земљу која
нам помаже на европском путу“, изјавио је Вучић и захвалио се што су представници аустријске Владе били на
свакој међувладиној конференцији Србије и ЕУ, а посебно
се захвалио на подршци Аустрије на пројекту изградње
пруге Београд - Будимпешта.
Премијер Вучић и канцелар Керн, након тет-а-тет састанка, имали су заједничку конференцију за новинаре.
Вучић је рекао да, ако дође до новог великог таласа миг-

ГОЛУБАЦ

В

елики део експозеа Александра Вучића био је посвећен
економским реформама и оздрављењу српске привреде. На овим
пољима већ су видљиви одлични
резултати, а план премијера је
да их додатно побољша до 2020.
године. О промени економских
прилика, домаћинском односу
према државној каси и постигнутим резултатима можда најречитије говори то што прошле године
Србија, први пут после више деценија, није имала ребаланс буџета.
Сада је ситуација још оптимистичнија. Планирани дефицит
буџета био је 122 милијарде динара, али је резултат вишеструко
бољи, те је забележен суфицит од
19,6 милијарди, што значи да би
Влада могла да иде на ребаланс
буџета – али због бољих, а не због
лошијих резултата.

За две године
отворено 38 фабрика
Раст укупне привредне активности
од јануара до јуна
2016. године је
2,6%.
До 2023. године могуће је очекивати да удео јавног дуга у БДПу падне на ниво Мастрихта од 60
одсто, док је сада на нивоу од 72,5
одсто БДП-а.

Планирани дефицит буџета
у првој половини године био је
78,3 милијарде динара, а износио
је 18,2 милијарде динара.

У протеклих 27 месеци отворено
је 38 нових фабрика или фабричких погона у Србији, што је више
него једно отварање месечно.

Курц и Вучић

раната, што за сада није случај, Србија у стању да заштити
националне и државне интересе, али и европске. Керн је
нагласио да је Србија одрадила савршен посао по питању
мигрантске кризе, и да је дала чак већи допринос од многих чланица ЕУ, те да се томе мора одати признање.
„Захваљујући Србији смањен је број миграната. Доследно је деловала у обезбеђивању граница. Договорили смо
да министри одбране и унутрашњих послова анализирају
да ли Аустрија може пружити подршку Србији у обезбеђивању међе. То је обавеза Аустрије, чија се политика
смањења миграције ослања на затворене границе у Србији, због чега је Србија важан партнер Беча“, истакао је
канцелар Керн.

У прва три месеца 2016. Реални
раст БДП-а је био 3,4 одсто, што је
значајно изнад очекивања.

Од 2014. до 2016.

124.000 нових радних места
Резултати у области
подстицања инвестиција
у периоду за нама говоре
о поверењу инвеститора
у Владу Србије.

Имамо стабилизовану валуту
и ниску инфлацију, што значи
да породице широм Србије могу
да планирају свој месечни и годишњи буџет.

Обилазница око тврђаве
У
Голупцу су свечано отворени тунел и обилазница око Голубачке
тврђаве, у вредностиод 2,3 милиона
евра, уз поруку председника Владе,
Александра Вучића да ће овај пројекат, поред осталог, поспешити развој и приближити исток Србије Београду.
Тунел и обилазницу отворили су
шеф Делегације ЕУ у Србији, Мајкл
Девенпорт, и амбасадор Аустрије,
Јоханес Ајгнер, као део пројекта „Ревитализација Голубачке тврђаве“,
који са 6,5 милиона евра финансира ЕУ, а спроводи АДА у сарадњи са
Канцеларијом за европске интеграције и Министарством трговине, ту-

ризма и телекомуникација.
„Нашим улагањем можемо да повратимо живот на исток Србије, можемо да се хвалимо да се понеко из
Беча или другог града у Аустрији
вратио овде, и да може да зарађује.
Тунел и обилазница око Голубачке
тврђаве, пројекат вредан 2,3 милиона евра, допринеће развоју овог
краја, а Србија ће посебно радити на
путној и водној инфраструктури на
Дунаву. Влада ће учинити све да се
исток Србије приближи Београду, а
уз помоћ новца ЕУ биће настављена
реконструкција и уређењеГолубачке тврђаве“, рекао је премијер Вучић, и захвалио се ЕУ на подршци.

У периоду од 2014. до 2016. потписано је 36 уговора с инвеститорима,
чија укупна вредност инвестиција је 542.486.976 евра с обавезом запошљавања 18.523 радника. Међу познатим светским фабрикама које су одлучиле
да инвестирају у Србију су и „Континентал“, „Tигар тајерс“, „НЦР“, „Џонсон
електрик“, „Леони“, „ПКЦ, „Делфај“, „Лир“, „Хачинсон“, „Магна“...
Највећи број немачких компанија, као што
су „Бош“, „Континентал“, „Леони“, „Сименс“ одлучују да додатно инвестирају у Србију у ширење постојећих капацитета или
отварање потпуно нових фабрика у другим
општинама у Србији.
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АКТУЕЛНО

У ЖИЖИ

Служба за информисање Српске напредне странке приредила је изложбу
„НЕЦЕНЗУРИСАНЕ ЛАЖИ“ која је најуверљивији доказ да у Србији нема цензуре и да је у нашим медијима дозвољена, не само критика, већ и екстремна
критика, као и апсолутна неодговорност за оно о чему се пише и говори
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Аутори негатна оптужују Вучића за це
а
који сваког д

Владанка Маловић, председница Службе за информисање СНС,
отвара изложбу у галерији „Прогрес“

НЕЦЕНЗУРИСАНЕ ЛАЖИ
С

лужба за информисање Српске напредне странке
приредила је у београдској галерији „Прогрес“ несвакидашњу изложбу „Нецензурисане лажи“, на којој
је приказан део негативних медијских садржаја, који су у
претходне две године објављени о Александру Вучићу и
СНС-у, на основу којих грађани сами могу да закључе да
ли има, или нема цензуре у Србији.
Изложбу је отворила Владанка Маловић, шефица Службе за информисање СНС и чланица Председништва СНС,
која је нагласила да изложба није прозивање медија који
негативно и увредљиво пишу, већ да је реч о избору 2.523
примера, од укупно 6.732 негативна медијска садржаја у
последње две године који су објављени о Александру Вучићу и СНС-у.
„Више од две године, домаћа, али и део међународне
јавности континуирано говори о медијској цензури, која
наводно влада у Србији од тренутка од када је одговорност за вршење власти у Србији преузела СНС, на челу
са Вучићем. Део медија који су отворено подржавали ДС
започео је после маја 2012. организовану, детаљно планирану, бруталну кампању против власти, а Вучић је постао
централна мета напада. Оштрица напада врло брзо фоку-

сирала се на цензуру, термин који је део медија плански и
тенденциозно везао уз име Александра Вучића“, рекла је
Маловић.
Основни задатак дела медија, према њеним речима,
био је да Вучића домаћој и страној јавности представе
као бруталног цензора који укида емисије, обара портале,
смењује уреднике, забрањује текстове...
„У жељи да представимо истину, али искључиво на основу чињеница, сматрамо да је потребно да јавност види
примере који очигледно показују како изгледа новинарство у Србији од 2014. до 2016. године. Приметићете да
су аутори прилога које можете да видите на изложби управо они појединци који свакога дана оптужују Вучића за
цензуру. Пред вама су докази да је у Србији дозвољена не
само критика, већ и екстремна критика, као и апсолутна
неодговорност за оно о чему се пише и говори. На грађанима је да на основу чињенице формирају сопствени суд
– има ли цензуре у Србији или су на делу нецензурисане
лажи“, истакла је Маловић.
Посетиоци изложбу могу да погледају током јула и августа у Београду, а затим ће од 1. септембра бити организована и у другим градовима Србије.

Маловић, Стефановић, Мали, Антић и Гојковић
разгледају експонате
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У ЖИЖИ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ:

Изложба је доказ колико су бесмислене приче о цензури
Председник СНС и премијер
Србије, Александар Вучић, посетио је изложбу „Нецензурисане
лажи“, и том приликом рекао да је
срећан јер изложба осликава демократски дух српског друштва и
што је Србија таква да свако може
слободно да говори.

Изложба је показала да у Србији свако може
све да каже: Александар Вучић посетио је галерију недељу дана после свечаног отаврања и
изазвао огромно интересовање медија

„Изложба показује колико су
бесмислене приче о цензури.
Иза свега овога је страх о даљем
губљењу привилегија. Ово је супер, да људи виде шта треба да
прођете ако се супротставите
Мишковићу и којекаквим плановима. Овде нема фалсификата и

коментара, само смо показали шта
раде. Шта је ту недемократично?
Не схватам зашто је направљена
хистерија, јер на изложби нема
ничега осим критика на мој рачун
и на рачун СНС. Зашто су се тако
постидели својих речи и својих
слика“, упитао је Вучић.

16 | СНС ИНФОРМАТОР 41/2016

СНС ИНФОРМАТОР 41/2016 | 17

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Лично ћу проверавати да ли
се разговара са члановима

ДАРКО ГЛИШИЋ,
председник
Извршног одбора СНС

Какви су вам планови за ову годину?
- Желим да обиђемо сваког члана од 600.000 чланова. То је посао наших одбора
у другој половини године, а у децембру ћемо видети ко је и како тај посао урадио. Не можемо да допустимо да наше чланове позивамо само на гласање, на
неки догађај или када треба да плате чланарину. Морамо да их обилазимо, да са
њима разговарамо, да видимо шта мисле и предлажу, са каквим се проблемима
суочавају. Наравно, не може се сваки проблем решити, али мора да се има људски
приступ. Волео бих да наши одборе овоме приступе искрено и поштено. Остварење овог циља један је од приоритета који сам себи задао, и лично ћу контролисати како се то развија. Планирам да, кад обилазим неки одбор, насумице окренем
и 15-20 чланова телефоном и да од њих чујем да ли је неко разговарао са њима.
Кроз такав систем контроле показујемо да бринемо о људима, да наши чланови
нису само бројке, већ људи са којима желимо да имамо контакт, да сазнамо шта
мучи и њих, и средину из које долазе.

- Суштина
свега су људи. Тамо
где нема човека који може
да носи комплексан посао
председника општине или градоначелника, неће бити ни резултата, и обрнуто. Без икакве увреде, у таквим случајевима морамо
потражити људе који су способни
за толику одговорност и посао.
Немамо право да трошимо
време грађана и да се бавимо изговорима

да са места председника општине освојимо само 26 одсто, а да на поновљеним локалним изборима на два бирачка
места освојимо шест и осам одсто. То су
резултати које не можете чак ни да коментаришете. Наша девиза је да не смемо да будемо исти као они који су се претходних година обрукали. Континуирано
ћемо контролисати рад наших људи.
Нема ту љутње, они који не одговоре задатку, морају да уступе место онима који
могу боље и више да раде. Онима који
воле изговоре, желим да поручим да засучу рукаве, почну да раде и испоставе

Да ли је тешко бити председник Извршног одбора СНС-а, с обзиром на
бројност чланства и одбора?
- Не волим да се жалим, нико ме није
терао да се бавим овим послом. Прихватио сам из љубави према странци, јер
ме је ова странка формирала, и као личност, и као некога ко је остварио локалну каријеру, као председника Општине
Уб, кога су грађани са почетних 21 одсто, наградили, после четири године
на челу локалне самоуправе, са 58 одсто гласова. На личном примеру показао сам да мора да се направи резултат

Како објашњавате то што СНС данас
има више од 600.000 чланова, што је
најмасовније страначко чланство на
Балкану?
- То је, пре свега, захваљујући политици
председника СНС и његовим резултатима
који су добили потврду на претходним изборима, без обзира на непопуларне мере
које су провођене. И упркос истини коју је
говорио грађанима, а познато је да наши
људи баш и не воле истину, да су им драже
лажи које им неко говори две недеље пре
избора, макар оне биле погубне по њих.
Александар Вучић је кренуо потпуно другим смером и грађани су врло брзо схватили да је истина за њихово добро. И зато
смо добили 100.000 гласова више него
2014. године, упркос свим реформским
мерама. То недвосмислено говори да се
људима вратила нада и да виде перспективу. Очекујем да резултати реформских
мера буду још очитији за наредне четири
године и да се искристалишу многе добре
ствари због којих смо морали да се мало
притрпимо претходих година, и да круна
тог посла и политике Александра Вучића
буде 2020. године.
Колико је међу чланством оних који
гледају само свој интерес?
- Увек има оних који долазе искључиво
ради личног интереса, да би профитирали са чланском картом. Један од наших
задатака биће да оне који само машу
чланском картом и ништа не раде, лишимо тог задовољства и удаљимо из наших
редова. Иако их нема много, на нама је да

Нема изговора, одбори морају вредно да раде

Ч

им је изабран за председника
Извршног одбора Српске напредне странке, на Изборној
скупштини 28. маја, Дарко Глишић је повукао прве организационе потезе и унео нови елан у рад странке. Одмах је уследила подробна анализа
изборног резултата и упоређивање резултата које је постигла републичка листа
СНС са резултатима локалних СНС листа.
- На неким местима биле су изузетно
велике разлике између ове две листе,
што је одмах упалило аларм и захтевало
да детаљно анализирамо зашто је у некој
локалној самоуправи наш одбор имао 20
или 25 одсто слабији резултат у односу
на републичку листу. Не желимо да будемо неодговорни према грађанима у било
којој општини Србије и не желимо да иза
имена Александра Вучића и Српске напредне странке стоје људи који у својим
локалним срединама немају капацитет да
задобију поверење грађана и решавају
проблеме – каже Дарко Глишић за „СНС
Информатор“.

Колико је било таквих примера?
- У 11 одбора приметили смо драстичну разлику између ове две листе, и то је
захтевало брзо деловање. Показали смо
грађанима да нисмо исти као друге странке, да нико не може само да клима главом
и да довека буде на некој функцији, већ да
су нам потребни људи који праве резултате за добробит своје локалне средине и
грађана.
Какве кораке сте предузели?
- Бројке никада не лажу. Ако је републичка листа имала 50-55 одсто, а локална 20-25, или чак само девет одсто - јасно
је да су подбацили наши људи. Наш посао
је да разговарамо на терену, да сакупљамо информације са разних страна о томе
шта није било у реду, али и о томе ко би
могао да буде локални лидер, ко може
да изнесе политику Александра Вучића и
СНС-а, која је Србију покренула напред,
и да онда то покушамо да формулишемо
у кадровска решења. Суштина свега су
људи. Тамо где нема човека који може
да носи комплексан посао председника

општине или градоначелника, неће бити
ни резултата, и обрнуто. Без икакве увреде, у таквим случајевима морамо потражити људе који су способни за толику
одговорност и посао. Немамо право да
трошимо време грађана и да се бавимо
изговорима. За сваку ситуацију може да
се нађе изговор, али то није решење. Решење је да радимо, да се поправљамо, да
будемо све бољи.
Са радом којих одбора сте задовољни?
- Има одбора који су постигли изузетне резултате и који заслужују да буду
похваљени. Рецимо добре резулатате
имају Коцељева, Велико Градиште, Ћуприја, Врњачка Бања, од великих средина
град Крушевац, а од мањих још су ту Црвени крст у Нишу, Дољевац, Блаце, Трговиште, Црна Трава, као и многе општине
у Војводини.
У којим одборима је потребно успоставити ред?
- У Рачи смо већ кренули са новим кадровским решењима, јер је недопустиво

резултат – колико имају урађене нисконапонске мреже, колико водоводне мреже, колико асфалтираних путева... Ако
се бавите само кадровима, ко ће бити
на којој функцији, ако сте превише слободни и бахати, онда ће и резултати изостати, што грађани одлично виде. Наш
систем контроле неће имати пардона ни
према коме, без обзира из које општине
долазио, без обзира ко то био. Резултат
је главни и једини критеријум.

и да нема изговора. Решио сам да се
озбиљно бавим овим послом, због чега
ћу раздвојити функцију председника
општине од функције председника ИО,
и у потпуности ћу се посветити странци.
Сматрам да сам дужан да Српској напредној странци вратим део онога што
је она мени дала. Моја девиза је да нема
кукања и да ме нико није терао, већ сам
се сам прихватио овог посла и радим га
са пуним еланом.

- Онима који воле изговоре, желим да поручим да засучу
рукаве, почну да раде и испоставе резултат – колико имају
урађене нисконапонске мреже, колико водоводне мреже,
колико асфалтираних путева... Ако се бавите само тиме ко
ће бити на којој функцији, ако сте превише слободни и бахати, онда ће и резултати изостати, што грађани одлично
виде. Наш систем контроле неће имати пардона ни према
коме, без обзира из које општине долазио, без обзира ко
то био. Резултат је главни и једини критеријум

их препознамо и удаљимо. Да покажемо
грађанима да нећемо бити као Демократска странка, већ да смо озбиљна, државотворна странка која води рачуна о реду
у сопственој кући, и у држави.
Да ли Странка има механизме да
санкционише чланове чије понашање
није у складу са програмом СНС?
- Наравно, постоје дисциплинске мере
– опомена и искључење, а практикујем
разговор пре њих, да видимо шта је проблем и да ли из њега можемо да изађемо. Дисциплинске мере следе тек кад
исцрпимо све друге методе. И сам сам
некада предлагао решења, кадрове или
пројекте за која се касније испоставило
да су били погрешни. Али, сваки пут сам,
кад сам видео да сам погрешио, грешку
признавао и исправљао. Поручујем члановима да, када погреше, гледају да из
те своје грешке нешто науче и да знају
шта убудуће не треба да раде. Чињеница је да никада неће напредовати уколико своју грешку буду бранили и оправдавали.
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ДРУГИ ПИШУ...

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Крај јула обележио је
интересантан интервју који је
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
дао за „Експрес“, у којем је открио
своја размишљања о животу,
политици, напретку, променама...
„СНС Информатор“ преноси делове
тог интервјуа

НАПРЕДАК
Нема оправдања и нема изговора ако не напредујемо, ни лично, ни као држава. Поготово што се
искључиво у напретку, по мени, крије тајна и за све
наше сумануте поделе. Зато што напредак поставља
права питања и даје праве одговоре. Он пита - шта је
урадио Никола Тесла, а не да ли је био монархиста,
републиканац, народњак или демократа. Те податке
нити ко памти нити кога интересују. А за наизменичну струју сви знају. И то је главни резултат сваког
напредовања, и државног и личног. Оно ти даје ауторитет који се не заснива на томе за шта си, него на
томе шта си урадио. И кад свако од нас открије своју
„наизменичну струју“, постигне нешто, бар лично велико, више поделе од којих данас живимо неће бити
важне нити ће се људи њима бавити.

РЕЗУЛТАТ
Политика је за мене питање резултата,
а не љубави и мржње. И није ми битно
да ли некога волим или не волим, него
да ли је у стању нешто да уради или
не. Зато што резултат не волим само
ја. Сви га воле. И још важније, свима
је потребан. Тако да, ако говоримо о
реченици која решава питање следеће
владе, она неће имати никаквих зареза нити стилских фигура, наводника,
поготово не придева. Биће кратка и
проста. Две речи и један везник. Рад и
резултат. И тачка.

ПАТРИОТИЗАМ

Шах те научи да пазиш шта радиш. И да
поштујеш онога с друге стране табле,
чак и ако га побеђујеш. Са друге стране, шах није живот нити је политика. И
обожавам га, али га не играм у политици. Било би претенциозно, и самим
тим глупо. Између осталог и зато што
у шаху можеш да будеш велемајстор, и
то ћеш увек да будеш, али у политици
можеш превише лако да помислиш да
си велемајстор. И тада губиш и будеш
сведен на почетника.

Како оно кажу - сав пакао је у теби.
Тако је и са ограничењима. Нема их
ако их сам не измислиш. А све ово што
си поменуо, то су само изазови. И дају
се решити. Ограничења су нерешива.
Што никако не значи да их и ја немам.
Можда их само још нисам открио. Или
се правим да не постоје, бар када је
реч о оним чисто физичким, која захтевају да одређено време спаваш, одмараш се, запослиш главу нечим другим.
За њих, уосталом, немам ни времена.

ОДГОВОРНОСТ
Одговорност те тера да радиш, да налазиш решења, да реалност
посматраш рационално, као нешто што је дато и што ти, својим
ангажманом, можда можеш бар донекле да промениш. Уосталом,
доћи на чело земље која је пред банкротом, безнадежно подељена, утопљена у лоше навике, опхрвана митовима, погрешно
схваћена, без пријатеља... шта би било ако се тада само уплашиш,
што уопште није немогуће, нарочито ако имаш бар зрно соли у
глави и све то и видиш и схватиш? Страх те у тој ситуацији онемогућава да урадиш било шта. Одговорност те тера да делаш. Зато
сам њу одабрао. И када сам то урадио, догодило се још нешто.
Проблеми су престали да буду проблеми. Постали су изазови.И
све је, самим тим, постало много занимљивије.

Ја хоћу рационализам, стално исправљање, у ходу,
нова знања, нову примену и нову критику, засновану
управо на свему томе. Они, пак, хоће да се врати нешто што је прошло и да заувек остане непромењено.
И разумем их, било им је тада много добро. Али не
разумем да немају храбрости да пробају бар себе да
промене. Да почну не да цитирају Константиновића,
него да га живе. Ја то у шта верујем, у рационализам, у
нешто што је део протестантске етике, Лутера и Вебера, примењујем. И мењам се, сваког дана. И покушавам да мењам ову земљу, такође сваког дана. И једино
што, када баш хоћу да будем циничан, помислим како
једино њих не треба ни да покушавам да убедим да
се мењају. Овакви какви су никада ми стварно неће
сметати. Ни Србији. Сметаће себи.

НОВЕ ВРЕДНОСТИ

Шта је важније од успостављања оне врсте односа
која омогућава проток роба, људи, капитала, то јест
живота? И која омогућава, свакоме од нас да се развије, научи, заради, економски ојача. То је, на крају,
и питање слободе. Бедни нису слободни, колика
год да им је држава. И питање патриотизма. Он не
постоји без реалног и јасног резултата за људе, а једини реални и јасни резултат, за свакога, и у Србији,
и у Приштини, у Босни... јесте ако је жив, сигуран,
здрав и ако може да ради и од тог рада нормално да
живи. Масовне гробнице, самим тим, нису патриотизам. Свака фабрика коју отворимо – јесте.

ПОЛИТИКА

ОГРАНИЧЕЊА

ПРОМЕНЕ

Немачка је сјајан пример. После свега што јој се догодило, после пепела у који је и својим грешкама, претворена, само су Немци могли да је дигну. Нико други. И
успели су. Јер су се мењали, учили, примењивали, али
и све време били Немци, пронашавши све оно добро у
својој историји и у свом духу. Тамо су просто схватили да им историја није само на Соми или у Аушвицу,
Стаљинграду, него и да су у њој и Гете, Шопенхауер,
Бетовен, Ман, катедрала у Келну... То је и наш задатак.
Да нађемо своју величину тамо где она заиста постоји.
И да је искористимо за стварање нове величине и нових вредности. То тражимо, и ништа друго.

ОБРАЗОВАЊЕ

ИНСТИТУЦИЈЕ

Реформу образовања видим кроз враћање самопоуздања новим генерацијама које сутра
треба да воде ову земљу. Њих морамо да научимо да могу и да се усуде. А ја не видим други
начин него да им током школовања покажемо
на примеру чему и како њихово знање служи.
Да виде како се нешто прави, покреће, поправља, да учествују у томе, да то заволе и да поверују да и они могу да достигну тај ниво, ниво
мајстора, у било ком послу, од металостругара до лекара и адвоката. То нам је потребно.
Мајстори. Од њих све креће, они унапређују
сваки занат, они су носиоци напретка кроз
нова открића, они су ти који унапређују и
себе и друге, који хоће да се усаврше и буду
најбољи, и они даље преносе све то знање новим мајсторима жељним успеха, спремним на
напор, учење... то је тај чаробни круг у који
желим да уђемо кроз ту можда и најважнију
реформу. То је круг који све покреће и доноси
сигурност свакоме од нас. Круг остварености,
оне која је главни продукт сваког напретка, и
која тај напредак даље убрзава и надограђује.

Питање институција није моје
лично и не треба да буде, него
питање даљег напретка овог
друштва и његовог интегрисања у породицу којој тежи,
ону европску, а не источњачко- деспотску. То је питање
елементарне сигурности сваког од нас и сигурности оних
које зовемо да овде улажу
свој новац. А они су нам потребни због резултата. Који,
опет, мене озбиљно занима. И
мислим да даље не морам да
објашњавам.Ко жели да схвати већ је схватио, на пример
људи у Европској комисији, у
Немачкој, Италији, Француској, а ко не жели, не мора.

РАД
На овим просторима рат није
наставак политике другим средствима. Не, он је престанак сваке
политике и тежи искључиво што
већем међусобном истребљењу.
То јесте, заиста, крај свега. Зато
је и толика одговорност на свима нама, да инсистирамо на
дијалогу, компромису, решењима, разумевању... И наравно, на
раду. Овде, у Босни, Македонији,
Приштини. На огромном броју
запослених људи који знају шта
имају у рукама и који неће хтети
да то изгубе због било чијих суманутих снова. То је, када боље
погледате, и највећа шанса коју
заједно имамо. И због ње инсистирам на пројектима, на путу од
Ниша ка Приштини и Тирани, на
мостовима ка Босни, на инвестицијама из Хрватске, на заједничким подухватима са Црном Гором.

УВОДНИК

СНС
ПАНОРАМА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
5. ЛЕБАНЕ

Изградња стазе око цркве
Активисти и чланови ОО СНС Лебане вредно раде на поплочавању
прилазне стазе и појасног дела око
цркве Светог Прокопија у Шуману, а
придружили су нам се и мештани са
механизацијом.

Врањски напредњаци у хуманитарним акцијама

1. ВРАЊЕ

Помоћ социјално угроженим суграђанима

Активисти и волонтери Савета за социјална питања ГО
СНС Врање учествовали су у акцији добровољног давања
крви и уручили су храну, одећу и средства за хигијену за
неколико угрожених породица. Дистрибуирали смо оброке
сиромашнима, инвалидима и тешко оболелима на кућну адресу. Наставили смо да обилазимо и да помажемо старим
и болесним особама. Учествовали смо на трибини поводом
обележавања Међународног дана деце. У сарадњи са пред-

2. ЛАЈКОВАЦ

Лајковац

4. НОВИ САД

седником Општине Врањска Бања, уручили смо пакете са
основним животним намирницама, одећом, обућом и средствима за хигијену најугроженијим лицима. Организовали
смо адаптацију две собе у кући социјално угрожене породице, суграђанима смо уручили пакете за бебе, а пољопривредницима кишне кабанице и гумене чизме. Разговарали
смо са неколико приватних предузетника који желе да запосле нове раднике.

Градња три тениска терена
Руководство Општине Лајковац учествовало
је на округлом столу „Могућности инвестирања словеначких привредника у општине и
градове Србије“, где су изложили предности
Лајковца, индустријске зоне, саобраћајни положај, квалификовану радну снагу, пољопривредно земљиште високе класе... У току је
градња три тениска терена у Спортско-рекреативном центру, а тренутно се раде трибине.
Санирају се локални и некатегорисани путеви.
Општина је поделила грађевински материјал,
вредан до 100.000 динара, како би десет породица корисника социјалне помоћи адаптирало
куће. Председник Општине, Андрија Живковић, приредио је пријем за младе који ће, у организацији Општине Лајковац и Канцеларије за
младе, учествовати на међународном кампу у

Пољској. На видовданском пријему, председник Живковић уручио је књиге свим одличним ђацима. Уметник и директор ТО Општине
Лајковац, Милутин Ранковић, излагао је на
„Данима Србије и српске културе“ у Паризу. ТО
организовала је дане воденица на Колубари и
Топлици, и уметнички караван „Исток запад
лајковачком пругом“.

3. ВЕЛИКА ПЛАНА

Градња путева
Одржана је конститутивна седница СО Велика Плана, на којој су потврђени мандати
одборника и изабрано општинско руководство. За председника Општине изабран је Игор
Матковић, за председника СО Ненад Перић и
за његовог заменика Драгутин Пашић. Председник Матковић угостио је градоначелника
братске македонске Општине Радовиш, Сашка
Николова, и жупана Томаша Режуна, из брат-

20. Сајам запошљавања

У организацији НСЗ и Града Новог Сада, одржан је 20.
Сајам запошљавања, који је посетио и градоначелник Милош Вучевић, и истакао задовољство што су на Сајму присутне и велике компаније, као што су „Делфи“, „Лир“, „Универекспорт“, али и мале породичне фирме. Према његовим
речима, Град је прошле године за подстицање запошљавања издвојио преко 120 милиона динара, због чега Нови
Сад данас има 14 одсто мање незапослених. Градоначелник Вучевић и директор „Coca-Cola HBC – Srbija“, Алексан-

дар Ружевић, потписали су Уговор о донацији опреме за
постављање Дунавског еко парка на Сунчаном кеју, поводом Међународног дана Дунава. Градоначелник Вучевић
и председник СГ, Здравко Јелушић, примили су основце и
средњошколце који су освојили награде на републичким и
међународним такмичењима, и доделили им похвалнице и
награде. Градоначелник је присуствовао свечаности поводом обележавања 56 година Универзитета у Новом Саду и
Дана Жандармерије.

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о томе шта је који
општински одбор
СНС урадио током
претходног месеца за
бољи живот грађана
Србије
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ске словеначке Општине Радече, а посетиле
41
су нас и делегације амбасада Грчке и Ирана.
Средствима општинског буџета изграђене су
20
33
24 улице и исто толико пресвучено је новим
асфалтом. Средствима републичког буџета
пресвучене су и четири деонице регионалног
42
пута Лозовик-Марковац, деоница на регионалном путу Велика Плана-Смедеревска Паланка
у Бресју и једна на регионалном путу КрњевоСмедеревска Паланка. Завршавају се радови на
обнови сеоских амбуланти, школа и установа
8
културе. Велику Плану посетила је делегација
из Руске Федерације, а разговарало се о плановима за привредну сарадњу.
Додељене су захвалнице и
награде најуспешнијим уче8. ЛИПЉАН
ницима. Одржана је традиционална
манифестација
„У славу Великог Вожда“,
17. Фестивал мале експериПредседник ОО СНС Липљан, Срђан Петковић, подрменталне сцене и Регата.
жао је акцију омладинаца СНС „Помозимо младима У сарадњи са Црвеним криграјмо заједно“ и обезбедио лопте, табле и кошеве за
стом, подржали смо акцију
младе у Добротину, Ливађу, Горњој и Доњој Гуштерици,
добровољног давања крви у
а затим је у Добротину организован турнир у баскету.
Лозовику и уређења парка у
Трећој МЗ (Бресје).

9

18
26
15

Уређен прилаз цркви у Шуману

7
36

53

27
6

5
1

Донација спортских реквизита

6. ЦРНА ТРАВА

грађанима. Сви градски већници, у наредне
четири године, обављаће свој посао потпуно
волонтерски, а средства којих се одричу биће
усмерена тамо где су најпотребнија. Овај гест
незапамћен је од увођења вишестраначја у Србији, а реч је о уштеди од 10 милиона динара

Реконструкција струјне
мреже
Завршена је друга фаза
изградње локалног пута
Дел – Фарма и постављена је
улична расвета. Изграђена
је пројектна документација
за реконструкцију општинског пута Тодорова Вода –
Дарковце. Реконструисана
је нисконапонска мрежа у
МЗ Криви Дел. Спроведена
је хуманитарна акција „Лекар на селу“.

7. КРУШЕВАЦ

Стефановић, Мировић и Вучевић

35

30

Већници се одрекли
примања
Активисти ГО СНС Крушевац делили су „СНС
Информатор“ на Старој
пијаци и разговарали са су-

Крушевац
годишње. Немачки партнер стиже у Крушевац
и очекује се да у првом маху запосли 2.500 радника, а у наредној години још 1.500. Такође,
најављено је проширење производног капацитета и у Куперу, Трајалу, ФАМ-у...
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О ГРАЂАНИМА
ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БРИГА
ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ

Наши олимпијци су већ победили

Реконструкција пружног прелаза

9. НЕГОТИН

Награда за успешну наплату пореза
Општини Неготин припала је друга награда, у износу од 250.000
евра, као општини са најуспешнијом наплатом пореза на имовину.
Награде је обезбедила Швајцарска агенција за развој, у оквиру
пројекта „Општински економски развој у источној Србији“, који је
спровео немачки ГИЗ, а новац ће бити уложен у побољшање енергетске ефикасности јавне расвете. Завршена је реконструкција
Улице Стојанке Радосављевић, а радове од 25 милиона динара

10. СРБОБРАН

Ново возило за Дом здравља
Председник Општине Србобран, Нешко Честић, заједно са сарадницима, присуствовао је
свечаности на којој је Дому здравља у Србобрану уручено ново, савремено санитетско возило,
које је купила локална самоуправа, а које значи
и бољу доступност здравствене заштите грађанима. Активисти нашег ОО уредили су сплав у
Турији, на уређеној плажи канала Дунав-ТисаДунав.

11. АЛИБУНАР

Уклањање плаката
Активисти ОО СНС Алибунар још једном су
показали да се брину о својој околини и организовали акцију скидања предизборних плаката са свих површина.

12. АРАНЂЕЛОВАЦ

Отворена Милошева „Бивета“
Радови на путној инфраструктури окон-

финансирали су Министарство привреде и Општина. Реконструисани су кровови на Ватрогасном дому, Републичкој инспекцији и
Дому културе, а санирају се бројни атарски путеви. Председник
Општине, Јован Миловановић, примио је најбоље ученике основних и средњих школа, и уручио им новчане награде. Миловановић
је организовао и пријем за Предрага Рајковића, капитена младе
фудбалске репрезентације, која је освојила злато на Светском шампионату. Омладина ОО СНС Неготин билa je домаћин Регионалног
скупа младих и угостила омладину из више градова.

чани су у већини МЗ, а за јесен је најављена
нова фаза. Завршавају се радови и на путу
М4 Аранђеловац - Лазаревац. У сарадњи Црвеног крста, донатора и локалне самоуправе,
породица Јовановић из МЗ Раниловић, чија је
кућа уништена у поплавама, добија нови дом.
Завршавају се радови око осматрачнице на
врху Букуље, које финансирају ТО Аранђеловац, Општина и ресорно министарство. У част
отварања павиљона књаза Милоша „Бивете“,
фабрика „Књаз Милош“ и Општина Аранђеловац организовали су свечаност у парку Буковичке Бање. Општина је издвојила 1,5 милиона динара за награде младим талентима. На
археолошком налазишту Дворине у МЗ Бања,
владика шумадијски Јован служио је свечану
литургију, а очекује се наставак истраживања
ове богомоље из 14. века. Отворена је 51. Смотра уметности „Мермер и звуци“. Одржан је хуманитарни концерт за лечење тешко оболелог
Николе Крсмановића из Младеновца.

14. МАЛИ ЗВОРНИК

Смањен број већника
Руководство ОО СНС Мали Зворник владајућу већину направило је са два одборника
ГГ „За бољи Мали Зворник“ , преузевши тиме
скоро комплетну одговорност за покретање
наше Општине из реда најнеразвијенијих у
Србији. Одмах смо смањили броја чланова
Општинског већа и остварили прву буџетску
уштеду. Настављени су радови на магистралном путу ка Лозници и Љубовији и на локалним путевима. Општина је покровитељ бројних манифестација које обарају рекорде по
посећености и на којима се остварују уштеде
у односу на претходни период. Манифестације
прате и штандови са предметима домаће радиности чланица Уније жена ОО и Удружења
„Незаборав“. Ове активисткиње покренуле су
и креативну радионицу која окупља младе са
посебним потребама. Чланице Уније жена воде
бригу о старим и немоћним
особама, поготово у

13. БАЧ
Скидање усева са узурпираног земљишта
Верификовани су мандати одборницима, за председника СО Бач изабран је Борислав Антонић, за председника Општине Драган Сташевић, а изабрани су и
чланови Општинског већа. На седници СО упућен је
предлог да се да у закуп хала у индустријској зони,
чију градњу је финансирала Општина. Председник
Сташевић организовао је пријем и поклоне за најбоље ученике. Активирали смо свих 16 стрелаца
и осам противградних станица. Одржана је друга
бициклијада „Цикло Бач“, на којој је учествовало
преко 80 бициклиста, међу којима и председник
Сташевић и председник Општине Бачки Петровац, Срђан Симић. Општина је Дому здравља уручила нови реанимобил. На иницијативу Савета за
здравство и Уније жена ОО СНС, у сарадњи са Центром за социјални рад и ТО, организовано је „Хумано лето“ за помоћ тешко оболелим суграђанима.
Локална самоуправа је 2. јула први пут скинула усеве
са узурпираног земљишта у државној својини. Председници општина Бач и Оџаци разговарали су о отварању
нових радних места, проширењу сарадње ЈКП Тврђава и ЈКП
Услуга, сузбијању комараца и изградњи азила за псе.

„Испраћао сам вас већ, и пре мене су неки други, и после
мене ће други. Aли, данас се осећам другачиjе, jер сте за ове
четири године подигли понос, показали да можете, испунили сте норму и ушли у круг наjбољих на свету. Ви сте већ
победили“, рекао је председник Србије, Томислав Николић,
приликом испраћаја нашег олимпијског тима на Олимпијске
игре у Рио де Жанеиру.
Председник Николић присуствовао је и церемонији поди-
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15. СОКОБАЊА

Разговор са мештанима о туризму
Након 20 година владавине ДС у Сокобањи,
СНС је однела убедљиву победу на изборима.
За новог председника СО изабран је Драгољуб
Јевтић, за председника Општине Исидор Крстић, а за његовог заменика Владимир Миловановић. Чланови савета за информисање,
пољопривреду, урбанизам и стамбено-комуналне делатности разговарали су са мештанима
о темама везаним за туризам и делили страначки пропагандни материјал. ОО СНС Сокобања
обележио је Дан устанка полагањем венаца палим борцима у Другом светском рату.
руралнијим деловима Општине, којима је долазак до медицинских установа отежан. Подржали смо акцију добровољног давања крви.

16. НОВИ БЕЧЕЈ

Бициклијада је окупила
велики број учесника

зања државне заставе у олимпијском селу у Рио де Жанеиру, и обишао је олимпијце који се спремају за почетак игара.
„Србија је подигла заставу и то је најсвечанији чин који
може да се деси на Олимпијади, уз појединачну срећу и
срећу свих нас при освајању медаља када се чује наша химна. Неко од ове деце ће за све нас освојити медаљу, а ја се
надам златним медаљама», рекао је Николић после церемоније.

Вршидба жита са узурпираних ораница
Ново општинско руководство, на челу са
СНС, организовало је акцију скидања усева
жита са 50 хектара узурпираних парцела држвног пољопривредног земљишта. Организовали смо акцију прикупљања амбалаже од средстава за заштиту биља у сва четири насељена
места као наставак пројекта „Велико чишћење“.
Реконструишу се пешачке површине у улицама
Маршала Тита и Иво Лоле Рибара, где се 40

година стари асфалт замењује пресованим бехатон елементима. Очекују се и радови у Улици Петра Драпшина. Одржали смо Дане Новог
Милошева и Великогоспојинске дане. Председник Општине, Саша Максимовић, потписао
је уговор о сарадњи на пројекту „Партнерством
до професионалног остварења младих“ и 20
младих незапослених људи почело је да похађа
обуку у менторском предузећу. Одржали смо
четврти Пољофест. МЗ Кумане купила је шест
нових рефлектора за ОШ „Милан Станчић Уча“,
а МЗ Ново Милошево организовала је обележавање сеоске славе. У овом месту, у сарадњи
са компанијом НИС, реконструисани су спорт-

ски терени и трибине. МЗ Нови Бечеј поставила
је две кућице за одмарање на обали Тисе, а у
плану је постављање и три рефлектора.

17. ОЏАЦИ

Наставак градње пута у радној зони
Снежана Седлар изабрана је за једног од седам потпредседника Скупштине Војводине, а
Горан Николић за посланика у Скупштини Србије. У Каравукову је одржана шеста манифестација „Удицом против дроге“. Министарство
привреде одобрило је 10 милиона динара за
наставак изградње пута у радној зони. Расписан је конкурс за расподелу 2,5 милиона динара за изградњу верских објеката. У Дероњама
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је уређен центар и изграђена еко чесма, Фондација „Новак Ђоковић“ помаже отварање
вртића, а почео је да ради и први приватни
центар за вештачко осемењавање крава. На хуманитарном фестивалу фолклора прикупљено
је више од 83.000 динара за лечење Милана
Ленгајића. Активисти СНС из Српског Милетића уређивали су село уочи Дана Милетића,
а заједно са радницима Железница Србије
уређивали су и Железничку станицу у Каравукову. Прдеседник Општине, Душан Маријан,
доделио је награде полицајцима поводом Дана
полиције. Завршена је приступна рампа за инвалиде на општинској згради. Грачачки и брестовачки фолклорни аматери учествовали су на
фестивалу Дани културе Балатон у Мађарској.
У Богојеву су одржани Кирбајски дани, а у Раткову Видовдански фестивал фолклора. Чланови МО Оџаци уређивали су град. Основци из
Бачког Брестовца освојили су три прва места
на такмичењу Теслине научне фондације. У
Оџацима је одржан Међународни фестивал
фолклора, а у Бачком Брестовцу Петровданске
свечаности. Општина без накнаде уступа компанији „Магна ситинг“ земљиште за изградњу
нове фабрике. Фестивал Војвођанска традиција
у Каравукову окупио више од 300 фолклораша.
Представљен је пројекат реинтеграције Рома
повратника. Председник Општине уручио је
новчане награде осмацима који су били најуспешнији на завршном испиту.

18. СВИЛАЈНАЦ

Подршка оснивању Слободне зоне
Одборници СНС у СО Свилајнац гласали за
измене и допуне Одлуке о оснивању Слободне
зоне Свилајнац. Шеф Одборничке групе СНС,
Бранислав Маринковић, нагласио је да Одборничка група СНС нема кандидата за заменика
председника СО Свилајнац, јер не жели да тако
даје легитимитет актуелној власти, која се искључиво бавила куповином, отимањем и уценама наших одборника. Одборничка група СНС
деловаће као конструктивна опозиција, али ће
подржати сваки предлог чији је циљ отварање
нових радних места и унапређење квалитета
живота грађана.

Реконструкција школа, нисконапонске
мреже
У Дом здравља стигло је 55 инвалидских колица и девет ходалица, као донација немачке
хуманитарне организације „HiKoDe“. Интерно
расељеним и избеглим породицама додељено
15 грађевинских пакета. Асфалтирана је Неимарска улица и Улица немачких интернираца,
а ради се Устаничка. Настављени су радови на
нисконапонској мрежи за мештане Лончаника, Докмира, засеока Дамњановића крај у Трлићу. На изборима за три МЗ, СНС је освојила
све мандате у МЗ Радуша, Милорци и Шарбане. Завршава се реконструкција крова зграде
средњих школа, санација мокрих чворова, замена дела пода, столарије и уградња лифта.
Усвојен је предлог Плана детаљне регулације
„Совљак-везни канал Грачица-Уб“, што је основ за пројекат заштите од поплава. Гради се
брана са акумулацијом Памбуковица на реци
Уб. Завршава се реконструкција пута у засеоку Мандића крај у Совљаку. Почео је да ради
Клуб за тражење посла, први у Колубарском
округу. Председник Општине, Дарко Глишић,
уручио је новчане награде најбољим ђацима.
Очишћена је комплетна канализациона мрежа, у Фабрици за прераду воде у Такову сервисирани су филтери, а иза зграде Општинске
управе асфалтиран је плато. За првог почасног
грађанина Општине Уб изабран је проф. др Милан Недељковић, председник Општине Врачар.
Одржане су културно-забавне манифестације
Златни дан и Убске вечери.

22. ОПОВО

Изградња пречистача
Листа „Александар Вучић – Србија побеђује“
освојила је 17, од укупно 33 одборничка места
у СО Темерин, а председник ОО СНС Темерин,
Ђуро Жига, захвалио се грађанима на поверењу. Општина Темерин планира да настави
путем којим је кренула пре 20 месеци, а то је
штедња и рационална потрошња буџетских
сретстава, привредни развој, довођење инвеститора и отварање нових радних места,
изградња нове и реконстукција постојеће инфраструктуре. Акценат ће бити на наставаку
изградње канализационе мреже и пречистача.

„Отворена врата“ за све грађане
У сарадњи са Владом Србије и ресорним министарством, локална самоуправа обезбедила
је 300 пакета хране и хигијенских средстава
за социјално угрожене породице. Спроведена
је вакцинација говеда против нодуларног дерматитиса. МЗ Опово организовала је уклањање
дивље вегетације, а у сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, постављене су канте за смеће.
Постављањем расвете, завршена је изградња
кружног тока у Опову. Пољочуварска служба редовно надгледа све четири катастарске
општине. Спроведено је сезонско сузбијање
амброзије и третирање комараца. Организовани су традиционални Дани поља, а државни
секретар Предраг Перуничић и председник
Општине, др Зоран Тасић, уручили су донације
талентованој атлетичарки. Наставља се пракса
„Отворених врата“, када председник Општине прима грађане у циљу решавања њихових
проблема. Реновира се Дом културе и повезују
водовод и канализација. Отвара се фабрика за
производњу гајбица за воће, а инвеститор је
најавио нових 70 радних места до краја године. Надлежене службе преузеле су амбалажни
отпада од пестицида, а акцији се одазвао 121
пољопривредник. Поводом годишњице удружења, Актив жена Опово организовао је свечани пријем. Одржано је предавање „Како до ЕУ
фондова - од идеје до реализације пројекта“,
као и Сеоска олимпијада у Сефкерину.

Књиге за сеоске библиотеке
Формирана је скупштинска већина и за
председника СО Трстеник изабран је Герасим
Атанасковић, а за председника Општине Александар Ћирић. Чланови Савета за културу и
информисање нашег ОО прикупљали су књиге за школске библиотеке и поклонили их ОШ
„Страгари“.

Тужба због 12 хектара земљишта
На изборима за савете МЗ у Дечу, Сремским Михаљевацима, Прхову и Шимановцима,
СНС је добила апсолутно поверење грађана
и освојила свих 28 мандата. Општина Пећинци поднела је тужбу Вишем суду у Сремској
Митровици у којој тражи повраћај 12 хектара
земљишта у Шимановцима које су 2005. годи-

Ревизија чланства
Одржавани су редовни састанци ОО
СНС Свилајнац и радимо на реорганизацији месних одбора који су имали лоше
резултате на локалним изборима. У току
је ревизија чланства и свакодневни контакт са грађанима.

19. ТЕМЕРИН

20. ТРСТЕНИК

Опово

21. УБ

24. КОВАЧИЦА

Велика акција чишћења канала

Чланови ОО СНС Ковачица уклањали су предизборне плакате са
јавних површина, а почела је и велика акција чишћења канала и одношења пестицидног отпада. Општинска библиотeка одржала је прeко
50 лeтњих крeативних дечијих радионица. Општинска управа донела је одлуку да се отпишу камате и да грађани плате само основице
предузећу „Наш стан“, које их је неосновано теретило за неплаћање
одношења смећа. Општина је уручила таблете ђацима генерације.
Угостили смо амбасадорку Словачке, Дагмар Репчекову, и амбасадора
не Савет МЗ Шимановци и СО Пећинци дали
на коришћење Фондацији „Селак“ за изградњу
универзитетског центра. Универзитетски
центар никада није изграђен, а нови власник
је спорно земљиште покушао да стави у промет. „Невероватно је да је ДС дала земљиште
вредно 2,5 милиона евра за градњу универзитетског центра који никад није изграђен, а да
никад није ни тражила да се земљиште врати
у јавну својину, већ је препустила Фондацији
„Селак“ да њиме слободно располаже. Са оваквим траћењем јавне имовине, није ни чудо што
су демократе иза себе оставиле опустошен
општински буџет“, рекао је Милорад Пантић,
повереник ОО СНС.

25. ПАНЧЕВО

Опремање Северне пословне зоне
Панчево је уз Стару Пазову, Руму, Кулу и
Инђију један од пет најуспешнијих војвођанских
градова, показало је истраживање НАЛЕД-а и
Покрајинског секратаријата за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу. У Регионалној
привредној комори Панчева представљен је јавни позив за доделу бесповратних 120 милиона
динара за предузетнике. Пројекти ОШ „Јован Јовановић Змај“ и Дома здравља Панчево налазе
се међу 67 пројеката чију ће реализацију подржати Министарство правде. Дом здравља добија 4,5 милиона динара за набавку комбија за
превоз пацијената на хемодијализу. Из градског
буџета биће издвојен новац за изградњу потамишког колектора. Уређен је паркинг испред
СРЦ „Језеро“ и бетониран доњи део купалишта
у Качареву. Градско веће усвојило је одлуке које
се тичу бржег издавања грађевинских дозвола.
Радовима на интерној саобраћајници, почело
је опремање Северне пословне зоне. Градска
управа, Хемијски факултет и Јапанска агенција
за међународну сарадњу организованли су еко-

Румунијe, Даниeла Бануа, а у нашем месту организован је и састанак
амбасадора ЕУ у Србији, поводом почeтка словачког прeдсeдавања
ЕУ. Почела је изградња парохијског дома у Ковачици, а Општина је
потписала уписницу Европскe повeљe о родној равноправности. Реновирана је мултимедијална учионица у школи у Дебељачи и организован је научно-едукативни камп у Идвору. Одржана је Друга ликовна
колонија у Црeпаји. ЈКП Рад почeло јe реконструкцију eко чeсми, а отворена је и нова галерија.

лошку радионицу. Градоначелник Саша Павлов
приредио је пријем за учеснике Интернационалног карневала. Град Панчево потписује Протокол између Министарства рудаства и енергетике и China Machinery Engineering Corporation
i China – Africa investment and Development за
изградњу електране за производњу струје од
отпада. Следи израда студије оправданости, а
коначну одлуку да ли желе такво постројење у
свом граду - донеће грађани на референдуму.
После седам година пројектовања и радова,
кроз доловачку мрежу потекла је вода из градског водовода.

26. ЗАЈЕЧАР

Уређење Вањиног јаза
Чланице Форума жена ГО СНС Зајечар, након низа трибина у граду и селима на тему
превенције карцинома дојке, садиле су цвеће у
градским МЗ и улепшавале платое око артершких чесама. У Рготини је одржан традиционални Ивањдански сабор, а председник СГ
Зајечара, Стефан Занков, и председник Савета
МЗ Рготина, Слободан Перчић, отворили су реконструисани локални пут. Сложном акцијом
шездесетак активиста СНС, чланица Форума
жена СНС и мештана Треће МЗ, уређено је купалиште и излетиште Вањин јаз.

27. ПИРОТ

Акција озелењавања
Повереништво ОО СНС Пирот покренуло
је акцију озелењавања околине града, а прве
младице бора засађене су у МЗ Пољска Ржана у центру и надомак села.

28. РАЧА

Нови повереници
Председник СНС донео је одлуку о именовању нових повереника у ОО СНС Рача Дејана Милосављевића, Александра Сенића и

Миладина Милића. За председника Општине
Рача изабран је Ненад Савковић, а за заменика Миладин Милић. Чланови Форума младих,
у договору са Повереништвом, интензивно су
радили на ревизији чланства. Председник Савковић потписао је Уговор о изградњи некатегорисаног пута у селу Трска - засеок Николић,
и у Доњим Јарушицама, од центра села ка Трнави, у Општини Топола. Општина је основала
буџетски фонд за пољопривреду и рурални
развој. Манифестација Карађорђеви дани традиционално се одржавају у више места.

29. ЖАБАЉ

Помоћ за КиМ
СНС је формирала локалну власт у Жабљу, а ОО СНС Жабаљ организује сусрете
општинских функционера са грађанима како
би се ефикасније решавали локални проблеми.
Општина је финансирала студентима и ученицима учешће на спортским и научним скуповима. Председник Општине, Чедомир Божић,
примио је делегацију Општине Борово и разговарао о сарадњи на пројекту „Ублажавање
ризика од поплава - изградња атмосферске
канализације“, у склопу Interreg IPA CrossBorder Cooperation Programme Croatia-Serbia
2014-2016. Општина Жабаљ била је домаћин
Грејс Акело, амбасадорки Уганде у Риму, Драгољубу Шапоњском, почасном конзулу Уганде у Србији, и фолклорној групи из Уганде.
Помогли смо изградњу цркве у Каменици код
Лепосавића и донирали два лаптопа најбољим
студентима овог места. Настављају се разговори страначких и општинских фукционера са
грађанима током пијачних дана, а председник
Божић једном недељно прима грађане у свом
кабинету. Активисти ОО посетили су чланице
Кола српских сестара у Чуругу, а подржали смо
и хуманитани турнир у женском фудбалу.

23. ПЕЋИНЦИ

Зајечар

Пирот

Жабаљ

Наставак на 30. страни

Трстеник

БРИГА О ГРАЂАНИМА
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ИНТЕРВЈУ: ИГОР МИРОВИЋ, председник Владе АП Војводине

Инфраструктурни бум у Војводини
Пруга Београд – Будимпешта
Аутопут: Нови Сад – Рума
Београд – Зрењанин
Београд - Вршац – Темишвар
Жежељев мост
Зграда Радио-телевизије
Војводине
Народно позориште
у Суботици

Н

акон покрајинских избора, на којима је Српска напредна странка освојила убедљиву победу, а грађани Војводине казнили Демократску странку, која је
управљала северном српском покрајином више од
деценију и по, и због лоповлука, бахатости и неодговорности, свели је на свега неколико покрајинских посланика, за председника Владе АПВ изабран је Игор Мировић. У
разговору за „СНС Информатор“ Мировић каже да се постепено
упознаје са ситуацијом у покрајинској администрацији, коју претходници нису оставили у завидном стању.
... Влада АПВ, на челу са Бојаном Пајтићем, функционисала је
последњих година инертно, као и комплетна администрација и
руководство, са изгубљеним сваким осећајем да је улога Владе
да буде у служби народа.
Колико је било злоупотреба и шта највише замерате свом
претходнику?
- Сваку злоупотребу замерам. Један од примера, поред Каменице 2 и целе те неукусне политичке промоције уочи избора, је
и тај да је 120 милиона динара потрошено, одлукама Покрајинске владе у техничком мандату, из дела средстава вишка за рад
Покрајинске изборне комисије. Можда се не може оспорити

легалитет целог тог процеса, али се може оспорити
суштина, а то је да су средства морала да буду усмерена према корисницима којима су заиста била потребна, а не према приоритетима који су наведени у
одлуци о распоређивању средстава.
Шта се дешава са Каменицом 2, коју је Бојан
Пајтић „отворио” током предизборне кампање?
- Отварање Каменице 2 за време Бојана Пајтића,
заправо, није ни било, јер за рад те установе још
увек недостаје опрема вредна десетак милиона динара. Претходна власт, која је два дана уочи избора
21. априла организовала свечано отварање, тог дана
подсмевала се пацијентима, јер објекат у том моменту није био спреман. Пред само отварање део опреме донет је из других делова Института, а касније је
враћен. Кад смо ушли на Институт, након два месеца
од свечаног отварања Каменице 2, није био у функцији ниједан апарат.
Шта ће бити приоритети нове покрајинске Владе?
- Један од првих корака ове Покрајинске владе била је управо хитна поправка ангиоапарата, за шта је издвојено 6,4 милиона динара са текуће буџетске резерве. Статистички подаци
Института за јавно здравље Војводине указују да је у 56 одсто
случајева смртни исход изазвао инфаркт или нека друга кардиоваскуларна болест, што је фрапантно и за шта се трудимо да у
што краћем року нађемо решење. Један од следећих корака је да
ће ребалансом буџета бити одвојена средства за две ангио сале,
које ће бити смештене у неку од две опште болнице у Војводини, а кандидати су болнице у Суботици, Сомбору и Зрењанину.
Приоритете ове Покрајинске владе поделили смо на три основна принципа. Први - јасна подела надлежности заснована на
Уставу и предвидив модел финансирања економског развоја уз
поштовање принципа стабилности. Други – принцип комплементарности у доношењу одлука у економској сфери, посебно у
делу подстицаја равномерног регионалног развоја. Трећи принцип – окупљање око пројеката кроз концесије, приватно-јавна
партнерства, приватне иницијативе, у транспарентном и закони-

том моделу.
На које велике инфраструктурне пројекте могу да
рачунају грађани Војводине?
- Покрајинска влада, пре свега, укључиће се у реализацију великих државних инвестиција на територји
Војводине: пруга кроз Војводину, пруга Београд – Будимпешта, припрема пројекта и почетак радова на изградњи аутопута Нови Сад - Рума, Београд – Зрењанин,
Београд - Вршац – Темишвар. У врло конструктивном
разговору који смо обавили са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наишли смо
на велику подршку и настојаћемо да заједно реализујемо постојеће велике пројекте који су у току - Жежељев
мост, зграда Радио-телевизије Војводине, Народно позориште у Суботици...
Да ли имате план за оживљавања мање развијених
војвођанских општина? Где је најалармантнија ситуација?
- Алармантно стање је у више од петнаест општина, чији је
развој био на маргинама политичког и економског деловања.
Усмерићемо инвеститоре у локалне самоуправе које спадају у
мање развијене и успећемо да посебно у тим општинама подстакнемо развој пословног амбијента, јер девет општина у Војводини, у последње две године, није добило никаква средства.
Циљ нам је да свака општина има припремљених 10 пројеката, са

Нова зграда РТВ на Мишелуку
Најавили сте изградњу нове зграде Радио-телевизије Војводине. Где ће се она налазити и када
ће бити подигунута?
- Руководство Радио-телевизије Војводине сачинило је предлог пројекта, у коме је дат преглед имовине РТВ и изградње новог објекта, његове опште
карактеристике и програм финансирања инвестиционог пројекта. Покрајинска влада прихватила је
предлог пројекта изградње пословног објекта Јавне
медијске установе Радио телевизије Војводине и,
као иницијатор и партнер пројекта, задужила је Управу за имовину АП Војводине да утврди активности
које је потребно предузети за изградњу нове зграде
Радио-телевизије Војводине на Мишелуку, на месту
где је 1999. године срушено претходно здање,током
НАТО бомбардовања.
којима ће моћи да конкурише за средства из европских фондова, јер буџети на локалном, покрајинском и републичком нивоу
неће бити довољни за све и потребно је окренути се екстерним
изворима финансирања.
Како унапредити и осавременити пољопривредну производњу и подстаћи извоз?
- Пољопривреда се може оснажити ефикасним коришћењем
земљишног фонда, подстицањем развоја агробизниса, оснаживањем малих породичних газдинстава, одржавањем канала и наводњавањем, електрификацијом атара и промовисањем локалних и регионалних брендова пољопривредних производа. Један
од корака којима је Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство пружио подршку је потписивање

Усмерићемо инвеститоре у недовољно
развијене општине, којих је више од 15
Циљ нам је да свака општина има
10 припремљених пројеката са којима ће
конкурисати за средства из фондова ЕУ
Уложили смо 145 милиона динара
у наводњавање
Градимо ангио сале у општим болницама
147 уговора са регистрованим пољопривредним газдинствима.
Укупна вредност ове инвестиције за наводњавање износи нешто
више од 145 милиона динара, а од тог износа, 55.186.055 динара
су бесповратна средства из покрајинског буџета. Овим уговорима омогућили смо да се реализује наводњавање на површини од
935 хектара и тиме је пружена значајна помоћ нашим пољопривредницима.
Да ли ће АПВ више улагати у развој туризма, посебно у сеоски туризам, који је озбиљан извор прихода у околним
државама?
- У току ове године, у складу са тренутним финансијско-правним оквиром, као и планираним средствима за наредну годину,
сагледавамо подстицајна средства и мере у циљу привредног
раста и унапређења превасходно туристичких садржаја. Тежишне тачке даљег рада Покрајинске владе су, пре свега, агроиндустрија и пољопривредна производња, затим привреда и експанзивни развој туризма.

ВОЈВОДИНА

СНС на власти у свих
45 општина у Покрајини
Од 45 општина и градова у Војводини, Српска напредна странка има градоначелнике у 41
локалној самоуправи, а у преостале
четири има председнике скупштина
општина. СНС се након постизборних
договора нашла у локалној власти у
свих 45 општина у Војводини, што је
незабележен резултат од увођења вишестраначја у Србији.
„У Сенти, Ади, Кањижи и Бачкој
Тополи, СНС нема председнике
општина, али даје њихове заменике
и председнике скупштина општина.
Са 41 председником општина и градова у Војводини, то је историјски резултат“, рекао је
потпредседник ИО СНС, Дамир Зобеница.
Оценио је да су таквом изборном, али и постизборном резултату, највише допринели председник странке,
Александар Вучић, и локални програми које је СНС промовисала.

ДОЊА ГРАДИНА
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ВЕСТИ

ПРЕМИЈЕР У РАЗГОВОРУ
СА ГРАЂАНИМА

Утврдити колико је Срба
страдало у Јасеновцу

А

лександар Вучић је први премијер Србије који је увео
праксу директног разговора са грађанима о проблемима који их муче. Вучић је разговарао читавих 14 сати
са грађанима Србије који су заказали пријем код њега и
који су од зоре чекали свој ред за улазак у премијеров
кабинет. Први саговорник ушао је у 5.30 часова, а последњи је изашао из Владе 19.30 сати. Колико су људи
желели да причају са Вучићем говори и чињеница да су
појединци дошли у пола ноћи да би заузели што бољу
позицију испред зграде Владе.
Више од 5.000 грађана пријавило се за разговор са председником Владе, али су у Немањину дошли и грађани
који нису имали заказано, па су попуњавали формуларе како би их Вучић примио у неком другом термину.
Премијер је најавио да ће овакве састанке наставити и
убудуће и да ће грађани са њим моћи да разговарају два
пута месечно, једном у Београду, а једном у неком другом месту у Србији, а да ће следећи сусрет бити одржан
у Нишу.
„Веома сам задовољан јер смо успели неким металостругарима и машинбраварима да обезбедимо посао,
што смо нашли решења за здравствене проблеме
десеторо деце, што смо помогли великим талентима који су изгубили посао, јер су људи из музичких
школа отпуштани... Због тога сам задовољан, то је
наш посао, да бринемо о грађанима“, рекао је премијер Вучић.

Премијер Вучић и његов тим
помагали су грађанима да реше
своје проблеме пуних 14 сати

Поверење у премијера: Ред испред зграде Владе Србије

Седамдесет пет година од погрома
над Србима, Јеврејима и Ромима у Концентрационом логору Јасеновац, обележено је централном државном манифестацијом у Доњој Градини, а свеће у
помен невиним јасеновачким жртвама
заједно су упалили премијер Србије,
Александар Вучић, председник Републике Српске, Милорад Додик, члан

БУСИЈЕ

Председништва БиХ Младен Иванић,
министри Српске и Србије...
Премијер Вучић рекао је да су пре 75
година у Доњој Градини направљена
стратишта и гробнице за оне који су сметали развоју једне нацистичке државе.
„За све су им били криви Срби. Доња
Градина је једно од хиљада стратишта
у којима је наш народ страдао, а да се

и не зна тачан број. Задатак институција Србије је да утврде колико је Срба
страдало у Јасеновцу. Србија више никад неће бити слаба да дозволи страдање дела свога народа, никада више
неће дозволити Јасеновац, Јадовно,
Олују. Срби више неће у јаме“, поручио
је премијер Вучић код „Тополе ужаса“ у
Доњој Градини.

СРБИЈА неће дозволити
ниједну нову „Олују”
Свечано и потресно: Централна
државна манифестација
обележавања Дана сећања
на страдање и прогон Срба

Централна државна манифестација
обележавања 5. августа - Дана сећања
на страдање и прогон Срба – ове године
одржана је у насељу Бусије у Земуну, а
великом броју присутних, који су дошли
да одају пошту свим невиним жртвама,
обратили су се патријарх српски Иринеј,
који је служио и парастос за све страдале
Србе, као и председник Републике Српске, Милорад Додик, и премијер Србије,
Александар Вучић.
Премијер Вучић поручио је Крајишницима да „Олуја“ више неће бити јер је
Србија довољно јака да брине о свом народу и никоме више неће дозволити такав
погром.
„Драги Крајишници, желим да вам кажем једно велико извини. „Олује“ више

неће бити, Србија више никада то неће
дозволити. Србија се не хвали својом снагом, али је довољно јака да брине о свом
народу и нико више неће дозволити такав
погром. Хоћу да на овај тежак дан говорим о кривици, стиду и поносу, и да вам
кажем да кривица не припада вама већ
разним политикама добрим и лошим које
су имале злочиначко решење. Протерани
сте из своје земље јер је неко помислио да
ће бити јачи и бољи ако вас нема, вас и нас
Срба. Уживају ли у нашој несрећи, тузи?
Прогнани сте јер је неко помислио да
може да реши нека питања политиком из
19. века. Страдали сте због сумануте шовинистичке политике. Ничим нисте заслужили ни погром ни бежање у тракторским
приколицма, немате чега да се стидите“,

рекао је премијер Вучић.
Нагласио је да не верује у колективну
кривицу и да за несрећу прогнаних нису
криви сви Хрвати, већ појединци који су
бацали бомбе на тракторске приколице и
они који су убијали старце.
„А колико је таквих, немамо намеру да
бројимо. То треба да ураде они сами, као
што је Србија то урадила када је реч о онима који су у њено име чинили злочине. Крв
која је на рукама оних који су чинили злочине у име Србије, не желимо на рукама свих
Срба. А одговори хрватским званичницима,
слање протестних нота служе управо да би
се неко у Хрватској коначно постидео због
српске крви на рукама и етничког чишћења
1995. године, највећег после Другог светског рата у Европи“ истакао је Вучић.
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СНС ПАНОРАМА

БРИГА О ГРАЂАНИМА
35. СОМБОР

Чување старих
заната
За председника СГ Сомбора
изабран је др Зоран Парчетић, а
за градоначелницу Душанка Голубовић. Одржан је традиционални,
пријем најбољих ученика основних
и средњих школа. Антоније Ратковић, заменик градоначелнице,
заједно са градоначелником Пирота и амбасадорком Аустралије,
подржао је Ткачку колонију на Старој планини, насталу на иницијативу чувара старих заната из Сомбора и Пирота. ПУ „Вера Гуцуња“
била је домаћин Колоније дечијег
пријатељства. Поводом Светског
дана добровољних давалаца крви,
чланови општинске управе приредили су пријем за добровољне даваоце.

32. БЕЧЕЈ

Осветљен Горански парк

31. ЉИГ

Летовање за најбоље ђаке
Премијер Александар Вучић посетио је
Општину Љиг приликом обиласка радова на
Коридору 11, и најавио отварање 40 километара аутопута од Љига до Чачка у августу, а
за следећу годину отварање и других деоница. Председник Општине, Драган Лазаревић,
угостио је најбоље ученике и спортисте, и
уручио им 200 бесплатних карата за базен.
Косидбу на Рајцу отворио је председник
Републике Србије, Томислав Николић. Руководство Општине дочекало је нашег суграђанина, Марка Ивовића, најбољег играча
финалног турнира 27. Светске лиге у Кракову, и уручило му највише општинско признање, Плакету „Ђак каплар“. Председник
Лазаревић уручио је помоћ од по 250 евра
последњој групи породиља које су добиле
новорођенчад у 2015. години. Општина Љиг
наградила је најбоље ученике одласком на
бесплатно летовање.

Традиционални пријем за најбоље ученике

Завршено је постављање јавне расвете у
Горанском парку, а планира се и градња трим
стазе, довођење пијаће воде и уређење тоалета. У току је реконструкција тротоара у три
улице у Бечеју. Општина је добила 88 милиона динара за уређење каналске мреже и изградњу мостова преко канала, путем конкурса
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Житељи две
улице у Бечеју биће прикључени на канализацију, а Општина је обезбедила средства и за
изградњу два бунара. Покрајински секретаријат обезбедио је средства и за прикључење
цевовода на водозахват у Бачком Петровом
Селу. Четири улице у Бачком Петровом Селу
насуте су туцаником, а радиће се и у Бачком
Градишту, камп насељу на Бисерном острву
и у Бечеју. Локална самоуправа, на челу са
председником Општине, Драганом Тошићем,
изградила је 23 паркинг места испред ПУ „Лабуд Пејовић“, а реконструисан је и тротоар
код вртића „Дуга“ у Новом Селу.

33. ПРИБОЈ

Уређење шеталишта
У новом делу Прибоја уређено је шеталиште,
осветљене су стазе уз реку Лим и постављен
је парковски мобилијар. Потписан је споразум
између НСЗ и Општине о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и
мера политике запошљавања за 2016. годину.
Општина је донирала Дому здравља апарате за климатизацију, вредне 250.000 динара.
Председник Општине, Лазар Рвовић, потписао
је уговор о ревитализацији атарских путева са
Министарством пољопривреде и заштите животне средине. Након потпуне реконструкције,
почело је са радом општинско одмаралиште у
Сутомору и угостило, само у првој смени, 55оро деце из социјално угрожених породица,
која су летовала о трошку Општине. Реномирани шпански стручњак за привлачење страних
инвестиција, улагање и промовисање инвестиционих потенцијала, Марко Торес Рамос,
постао је саветник наше Општине за област
страних инвестиција и улагања, а послове обавља без надокнаде.

Завршни радови на линији за прераду воде на
централном постројењу за општине Врбас и Кула

36. ЋИЋЕВАЦ

34. ЗРЕЊАНИН

Нови парк после 50 година
За градоначелника Зрењанина реизабран је
Чедомир Јањић, а за председника СГ Оливер
Митровић. У Зрењанин је допремљена трећа
гарнитура руског дизел воза, који ће служити
као резерва гарнитурама који саобраћају на релацијама Зрењанин-Београд и Зрењанин-Кикинда. Наставиће се пракса субвенционисања
ђачких и студентских месечних карата. На територији Града Зрењанина, после 50 година,
биће изграђен нови парк, и то на Багљашу.

Зрењанин

Хуманитарна изложба
ОО СНС Ћићевац, у сарадњи са нашом
чланицом, дизајнерком накита Миленом
Стаменковић, организовао је хуманитарну изложбу накита. Прикупљена средства
уручена су породици Дерговић за купови-

ну уџбеника и школског прибора, а планирамо још оваквих акција.

37. КРУПАЊ

Помоћ суграђанима
Чланови ОО СНС Крупањ пописују
објекте у домаћинствима социјално угрожених суграђана, којима је потребна

Напредњаци уређују дечије игралиште у центру Крушчића

санација или изградња нових, како би
се укључили у њихову обнову и градњу.
Из личних донација обезбедили смо
лаптоп девојчици из МЗ Сава. Ангажовани смо на уклањању растиња поред
путева и чишћењу излетишта Змајевац. Најугроженијим становницима подељено је 500 хуманитарних пакета, а
у акцији су учествовали и наши активисти. Помогли смо породици Бегановић
из Ликодре, у којој су сви чланови незапослени, да плати део школарине за
студенткињу права у Новом Саду, која
је била прва испод „црте“ за буџетске
студенте.

38. КУЛА

Уређење игралишта и купалишта
Активисти ОО СНС Кула учествовали
су у уређењу дечијег игралишта у центру
Крушчића и купалишта на Малом бачком
каналу, а председник МО, Здравко Граовац, најавио је још акција.

39. ВРБАС

Отворена посланичка канцеларија
Милан Глушац изабран је за председника Општине Врбас. Организован је
бесплатан камп за младе рукометашице
и рукометаше „Гуливер 2016“. Уз помоћ
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне
мањине, обезбедили смо 4,3 тоне воћа и
поврћа за ПУ „Бошко Буха“, Геронтолошки центар, ОШ „Братство-јединство“, Народну кухињу, Удружење за помоћ МНРО
и Удружење „Мултиарт“, као и фасадну
фарбу за све образовне и културне установе, бесплатну ужину за годину дана за
децу у појединим образовним установама, наставну опрему и реквизите. Завршава се линија прераде воде на централном
постројењу за општине Врбас и Кула, чију
изградњу финансира ЕУ. У Равном Селу
одржана је традиционална Фијакеријада.
Општина Врбас нашла се међу 12 општина
у Србији која је добила посланичку канцеларију.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
44. ПЛАНДИШТЕ

Градоначелница Јасна Аврамовић у разговору
са мештанима смедеревских села
Смедерево

40. СМЕДЕРЕВО

Нова радна места
На Сајму запошљавања представљена
је фирма „Каизен“, део турске компаније
„Кардем“, која ће у смедеревском текстилном погону најпре запослити 270 људи, а
у наредних неколико година око 2.500
радника. Службе локалне самоуправе,
предвођене градоначелницом Јасном
Аврамовић, сваке среде разговарају са
мештанима неког од смедеревских села.
ЈКП Чистоћа и Зеленило и гробља богатија су за нова вишенаменска возила, а на
иницијативу Града, Водовод је три нова
возила уступио Дому здравља за обилазак сеоских МЗ. Отворен је Научни клуб,
седми од укупно 12 планираних у Србији.
У склопу подршке пројектима енергетске
ефикасности, започела је реконструкција
зграде Градске управе.

Нови Пазар

42. НОВИ ПАЗАР

Комплетна реконструкција улица
Асфалтирана је Улица Апостола Петра
и Павла, у којој је пре неколико месеци
урађена водоводна и канализациона мрежа, тако да су сада радови заокружени.
Извршене су припреме за реконструкцију
водоводне мреже у Улици Емина Хаџовића, која ће, затим, бити и асфалтирана.
Караван „Моја Србија“ гостовао је у Новом Пазару, а директорка ТО Новог Пазара, Љиљана Лешeвић, представила је град
кроз богат културно – уметнички програм, штандове са домаћим специјалитетима, туристичке атракције и историјско
наслеђе. Реконструисани су сеоски путеви у околини Новог Пазара, оштећени после киша и града. Чланови ГО СНС Нови
Пазар обишли су породицу Ристовић у
Ковачеву и уручили им намирнице и кућ-

43. ЉУБОВИЈА

Помоћ у набавци
лекова за најстарије
Прикупљали смо одећу, обућу и уџбенике за социјално угрожене породице, помагали смо старима и болеснима у достави лекова и намирница.
Организовали смо набавку школског
прибора за ученике основних школа
из руралних насеља, а подржали смо
и акције мерења крвног притиска,
шећера и добровољног давања крви.
ну хемију. Турски амбасадор, Мехмет Кемал Бозај, био је гост ГО СНС Нови Пазар.
Никола Јоловић, председник ГО, упознао
га је са ситуацијом и дао предлоге за нове
инвестиције турске „Тике“.

41. КРАЉЕВО

Добровољно
давање крви
Градоначелник Краљева, др Предраг Терзић, дао je крв и личним
примером подржао летњу кампању
добровољног давања крви, чији су
домаћини били Црвени крст и Град
Краљево.

Кампања за добровољно давалаштво крви у Краљеву

Уређење зелених површина
Активисти ОО СНС
Пландиште и МО Пландиште уклањали су
шут из Главне улице
и скидали страначке плакате. Чланови
МО Купиник и МО
Пландиште помогли
су организацију Дана
рибара.
Председник
Општине, Јован Репац,
организовао је свечаност
поводом доделе Вукових
диплома и новчаних награда
најбољим ђацима. Прослављена је слава у МЗ Маргита и уређена је
порта цркве Свете тројице. Поводом славе
МЗ Јерменовци, чланови нашег ОО учествовали су у организацији рок концерта, а
обележена је и слава мађарске националне
заједнице Света Ана. Активисти МО Велики Гај уређивали су двориште православне
цркве и сеоски парк. Чланови МО Пландиште очистили су простор око Дома здравља, након изградње паркинга и прилаза.
Општинско руководство присуствовало је
састанку у организацији НАЛЕД-а и Владе АПВ, на којем је покрајински премијер
Игор Мировић посебно истакао инвестиционе капацитете наше Општине.

49. БЕОЧИН

Брига о старима
Одборничка група
СНС броји 18 одборника и представља
сигурну већину у
СО. Канцеларија
СНС отворена је
током целе недеље, а Правни
савет пружа правну помоћ грађанима. У Општини
је установљено редовно време пријема
грађана.
Спроведена је акција уклањања
страначких плаката залепљених у изборној кампањи.
Председник Општине, Митар Милинковић, омогућио је боксеру Геарду Ајетовићу

51. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Куће за две избегличке породице
Председник Општине Сремски Карловци, Ненад Миленковић, присуствовао је
подели хуманитарне помоћи најугроженијим житељима, а донацију воћа и поврћа
обезбедио је Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Председник Миленковић посетио
је кориснике Дневног боравка за децу са
посебним потребама и истакао да је решен проблем њиховог превоза до школе. У
одмаралишту Црвеног крста у Баошићима
боравило је 24-оро деце основношколског
узраста из социјално угрожених породица. Две избегличке породице настањене у
Сремским Карловцима, Жигић и Милошевић, уселиће се идуће године у монтажне
куће, а уговоре им је уручио председник
Миленковић. Представници локалне самоуправе, Комесаријата за избеглице и Цр-

45. РУМА

Нова радна места
За председника СО Рума изабран
је Стеван Ковачевић, за председника
Општине Слађан Манчић, а за заменика
Марија Стојчевић. Председник Манчић
одмах је најавио отварање између 500 и
1.000 радних места у току ове године, као
и италијанске, немачке и домаће инвестиције. Говорио је и о улагањима у путну инфраструктуру, школство и уређење
централног градског језгра.

46. БОР

Хуманитарни ватерполо турнир
Одржан је Међународни хуманитарни
ватерполо турнир „Бор 2016“, на коме је
учествовало осам репрезентација, учесница Олимпијских игара у Рио де Жанеиру. Приход од два милиона динара од
продатих улазница дониран је Универзитетској дечијој клиници у Тиршовој у
Београду, а по 400.000 динара дечијим
одељењима болница у Бору и Мајданпеку. Наши чланови подржали су организацију мултимедијалне манифестације
„Lost and found“ на базенима у Брестовачкој Бањи. Базени, напуштени пре више
од 30 година, осликани су графитима,
уређена је околина и покошена трава.

Владимирци

учешће на квалификационом турниру за
одлазак на Олимпијске игре. Милинковић
је примио амбасадора Хрватске, Гордана
Маркотића, и делегацију привредника, а
сусрет је наговестио могућност прекограничне сарадње и заједничког аплицирања
према ЕУ фондовима.
Активисти MО Беочин
посетили су старије суграђане који живе сами
и уручили им животне
намирнице, средства за
хигијену и покосили им
траву. Чланови МО Баноштор гребаним асфалтом насули су пут између
Фрушкогорске и Улице
цара Душана, а суграђанину Илији Нешковићу
помогли су да уреди двориште.

веног крста деле воду и храну мигрантима
који пролазе кроз наш град.

52. КАЊИЖА

Разговор са грађанима
Активисти ОО СНС Кањижа разговарали су са грађанима и делили освежавајуће
напитке. Штанд је био у центру града, а
грађани су били одушевљени пажњом и
срдачним разговором.

53. AЛЕКСИНАЦ

Проширење вртића
Дограђен је централни објекат ПУ
„Лане“, највећа инвестиција у претходних
неколико година. Простор је проширен
са још пет радних соба са мокрим чворовима, луткарском радионицом и две
канцеларије за васпитаче, и то на чак 500
квадрата. Суму од 18.500.000 динара за
обнову обезбедили су Општина и грчки
синдикат „Адеди“.
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ГРАД БЕОГРАД

54. ВОЖДОВАЦ

ГО Вождовац потписала је Меморандум о сарадњи са шангајским
дистриктом Ђадинг. По налогу Одељења за инспекцијске послове, ГО
Вождовац приступила је рушењу Пазл града на Бањици. Најбољим ученицима уручена су признања - монографија Вождовца и таблет рачунари. У сарадњи са спортским клубовима, и ове године организује се
Спортско лето. „Вождовачки шампиони“ награђени су путовањем у
Сокобању. Уручене су награде за најуспешније школе у оквиру Школског спорта, а признања су добили и најбољи на шаховском првенству
Општине. Завршен је пројекат „Школа јавних политика и локалне самоуправе“. ШОС „Вожд“ свечано је обележила 60 година постојања. Одржана је 56. смотра олдтајмера – Музеј на точковима. Завршена је реконструкција Булевара ослобођења, а почела је реконструкција платоа
и стаза око споменика војводи Степи Степановићу. Уређена је дивља
депонија у Авалској улици у Рипњу, а у току је уклањање дивљих депонија широм Вождовца. На иницијативу омладинке СНС, у Кумодраж
Селу постављена је оградица на прилазној стази дечијем игралишту у
Степојевачкој улици. Организован је турнир „Трофеј Вождовца 2016“,
Општина је подржала Светски куп у моторици за децу и младе са аутизмом. Уручен је сет фудбалских лопти омладинској школи ФК „Авала
1939“. МЗ Кумодраж Село организује бесплатне спортске активности за омладину. Чланови ОО СНС Вождовац посетили су Дом
пензионера у Качарској улици и поклонили воће и поврће из личних средстава. Председник Општине, Александар Савић, и градски менаџер, Горан Весић, обишли су радове на изградњи фискултурне сале и 13 кабинета ОШ „Војвода Степа“ у Кумодраж селу.

Бесплатна обука пливања за децу
Под
покровитељством
ГО Земун, отворен је 21. Земунски међународни салон
карикатуре. Обележен је
Светски дан животне средине, манифестација „Празник
лабудова – цвркут Земуна“,
а кроз пројекат „Моја земунска картица“ младе учеснице
добиле су поклон ваучере.
Реализован је пројекат „Полигон за саобраћајно образовање и едукацију деце
предшколског и школског
узраста“. Уручене су награде за најбољег полицајца и
ватрогасца за јун 2016. год.
Одржана је прва олимпијада у менталној аритметици.
ГО Земун, у сарадњи са КСЦ
„Пинки“, обезбедила је бесплатну пливачку обуку за
децу. Одржана је Земунска
искра у Земун Пољу, у склопу које се одвијала и акција
добровољног давања крви, у организацији МЗ Земун Поље. Организована је традиционална „Цветна алеја Земуна“, трибина о финансирању организација цивилног друштва, а челници Града и ГО Земун обишли су реконструисану Здравствену
станицу у Батајници. Одржана је трибина за сточаре у Батајници и Угриновцима,
као и трибина „Хуманост, право и заштита“, манифестација Земунски вински трг и
Међународни дечији и омладински фолклорни фестивал „Понеси опанке“. Под покровитељством ГО Земун, почеле су манифестације Лето на кеју и Лето на Гардошу.
Отворен је 41. Фестивал монодраме и пантомиме. Додељене су награде вуковцима,
као и награде најбољем полицајцу и ватрогасцу за јун 2016. Отворена је изложба у част Николе Тесле. У организацији удружења „Мали кувари“, малишани су
учествовали у различитим радионицама. Одржана је Дечија спортска олимпијада,
на иницијативу ГО Земун, предузеће „Мелино релакс“ обезбедило је 80 комплета
јастука и наддушека за Дом за одрасла и инвалидна лица. Гради се четврти део регионалног пута који спаја Новосадски аутопут и аутопут Београд-Загреб. Уручени
су кључеви 36 станова избегличким породицама у Камендину. У згради ГО Земун
спроведена је хуманитарна акција добровољног давања крви.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
58. РАКОВИЦА

Уређена дивља депонија у Рипњу

55. ЗЕМУН
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56. САВСКИ ВЕНАЦ

Уклоњено шибље у близини школа
Реконструисана је Улица војводе Миленка, Булевар војводе Путника, Љутице
Богдана, а у Облаковској су постављени
лежећи полицајци. Асфалтиране су рупе
у Гаврила Принципа, а решен је проблем
изливања фекалне канализације у Борској улици. У сарадњи са ЈКП Зеленило
Београд, раскрчен је пешачки пролаз на
Сењаку, од ОШ „Антон Скала“ ка Улици
Васе Пелагића, и шибље у Чкаљином сокачету. Савет за здравство подржао је акцију
бесплатних очних прегледа, а Правни савет пружа правну помоћ грађанима сваког
четвртка. Формиран је Савет за привреду.
Реконструисани су паркови „Розали Мортон“ и „Леп изглед“, као и улице Војводе
Миленка и Булевар војводе Путника, а у
току је замена водоводне мреже у Улици
Љутице Богдана. Донирана је нова рачунарска опрема Спортској гимназији. Активисти СНС редовно на пултовима разговарају са грађанима и прикупљају предлоге
за нове иницијативе.

57. СОПОТ

Награђени вуковци
Одржан је традиционални свечани
пријем вуковаца и ђака генерације код
председника ГО Сопот, Живорада Мило-

Асфалтирање улица
У Вукасовићевој улици на Миљаковцу завршена је изградња тротоара
од Миљаковачке шуме ка окретници аутобуса 48. У Кнежевачкој улици
34 изграђен је и осветљен паркинг за 130 бесплатних места. У току је
асфалтирање крака улице Јакова Галуса, дужине око 1.500 метара, који
ће повезивати Сунчани брег и Миљаковац 3 са Јајинцима. На иницијативу ГО Раковица, асфалтирана је Пета козарска улица на Петловом
брду, Хајдук Вељкова и Хајдук Вељково сокаче на Стражевици. На
иницијативу ГО Раковица, којој се обратио велики број грађана, ЈКП
Зеленило Београд почело је и реконструкцију парка на углу улица
Ивана Мичурина
и Вукасовићеве на
Канаревом брду.
ГО Раковица је сопственим средствима
финансирала радове
на текућем одржавању свих школских
зграда у Општини.
На захтев суграђана,
Општина је финансирала и поправке пешачких
стаза, степеништа и рукохватима, а изграђена је
и стаза која повезује аутобуску станицу у Патријарха Јоаникија са станицом
приградског превоза на Ибарској магистрали. Почео је са радом Клуб за тражење посла у просторијама МЗ Видиковац. Активисти ОО СНС Раковица уређивали су зелене површине у Јосипа Теларевића у Реснику и тротоар
који спаја Годоминску и улицу Луке Војводића. Уређена су дечија игралишта у улицама Краљице Јелене, Ивана
Мичурина, Тузланској, као и зелена површина у Александра Војновића. У насељу Стари Кошутњак кречени су
графити и уређене су зелене површине, а у Реснику спортски терен. Уручили смо помоћ, прикупљену из личних
средстава, за пет социјално угрожених породица.

59. ЛАЗАРЕВАЦ

Нови терен за боћање

Поводом Дана ГО Лазаревац Видовдана, одржана је свечана
седница СО Лазаревац. Заменик
председника ГО, Бојан Стевић, и
председник СО Лазаревац, уручили су награде добитницима Видовданске награде. Реконструкцијом
улице Загорке Драговић решени су бројни инфраструктурни проблеми и замењени делови канализационе, топлификационе и водоводне мреже. Асфалтирана је и Улица Славише Ђорђевића. Такође, замењени су канализациони
поклопци и очишћена је канализациона мрежа. Организована је подела „СНС
Информатора“ испред Рударске чесме. Градски менаџер, Горан Весић, одржао
је састанак на тему инфраструктурних радова, а са Гораном Триваном, секретаром за заштиту животне средине, разговарали смо о пројектима које финансира Град - изградњи водовода и канализације, топлификацији, градском парку,
фекалном колектору, фабрици за пречишћавање отпадних вода... Општина је
обезбедила део средстава за осликавање храма Вазнесења Господњег и градњу
палионице свећа. После пуне четири деценије почела је обнова барске пруге
и то на деоници Ресник-Ваљево. Пошта Србије отворила је пословнице у МЗ
Брајковац и Управи ГО Лазаревац.
сављевића, а награђенима су уручене похвалнице и сетови књига. Поводом Дана
полиције, председник Милосављевић
уприличио је пријем и доделу награда за
најбољег полицајца у претходној години.
У току је уређење зграде и дворишта ОШ
„Јелица Миловановић“, а асфалтирана је и
Триглавска улица. Такође, у центру Раље

Сопот

61. НОВИ БЕОГРАД

Подела
„СНС Информатора”

гради се тротоар. У току су завршне припреме за асфалтирање Улице Љубе Давидовића. ГО Сопот, у сарадњи са фудбалским клубовима и МЗ, традиционално организује турнире у малом фудбалу.

60. БАРАЈЕВО

Водовод у Лисовићу
На иницијативу ОО СНС Барајево, а

На иницијативу грађана у Улици Др
Ивана Рибара, а на предлог ОО СНС
Нови Београд, уређен је тротоар у дужини од 800 метара. Такође, на иницијативу МО Савски кеј, реновиран је
и проширен боћарски терен у Блоку
70а. На иницијативу грађана Блока 62
и ОО, проширена је саобраћајница и
изграђени паркинзи у Нехруовој улици и Улици Душана Вукашиновића.
Уређена је окретница аутобуса 71 на
Лединама.

уз помоћ општинске власти, почело је
асфалтирање пута у центру Вранића.
Такође, у току су радови на санацији пешачке стазе и степеништа у центру Барајева. Потписан је уговор о изградњи
водовода у Лисовићу, као што је и
обећано у предизборној кампањи ОО
СНС Барајево.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
66. СУРЧИН

63. СТАРИ ГРАД

Ново лице пијаце

62. ОБРЕНОВАЦ

Санација Баричке реке
У фабрици „Прва искра-наменска“ у
Баричу пуштен је у рад нови производни погон. Реконструисана је деоница
пута Дражевац - Мислођин у дужини
од шест километара. Започета је реализација плана о асфалтирању сто
некатегорисаних путева, а до сада су
урађени путеви у МЗ Грабовац, Звечка, Стублине и Уровци. Ради се и на
ширењу јавне расвете у целој Општини. У току је санација корита Баричке
реке на девет локација. Завршетком
радова на изолацији, ОШ у Ратарима
добила је потпуно нови изглед, док је у
Скели постављена ограда у школском
дворишту. Основна школа у Грабовцу
добила је кабинет за информатику са
15 стоних рачунара и два лаптопа. Ученици нижих разреда основних школа
отпутовали су на бесплатно летовање
у склопу програма „Еко кампови“. ГО
Обреновац обележила је славу Силазак Светог Духа на апостоле – Тројице и Дан заштите животне средине. У
оквиру програма „Обреновац - град
знања“, организовано је 13 бесплатних радионица. Нова пешачка стаза
направљена је између цркве и ОШ
„14. октобар“ у Баричу. У ОШ „Грабовац“ постављен је камен-темељац за
изградњу фискултурне сале и отворен је обновљени СКЦ „Обреновац”,
који је претрпео велика оштећења у
поплавама. Приређен је пријем за ђаке
генерације и подељене су награде од
по 30.000 динара. Представници ГО
Обреновац посетили су малишане на
климатском опоравку на Букуљи иза
најстарије ученике организовали посету аква парку у Аранђеловцу. У излетничкој шуми Забран реконструисан
је пут до Саве, а на купалишту су постављене нове понтонске површине,
уређени су тушеви и плаже. Започето је
и парцелисање земљишта за изградњу
фабрике отпадних вода. Асфалтирана
је Улица Кнеза Михаила између Трстенице и Стублина, и почело је асфалтирање пута Дражевац–Вранић.

Народни посланик Србислав Филиповић, у име ОО СНС Стари град, посетио је манифестацију „Београдски ноћни маркет“, који се први пут одржава у Београду под слоганом - Ново лице пијаце. Манифестација је кренула од Бајлонијеве пијаце, а организаторе су подржали Град Београд и ТОБ. Филиповић је разговарао са излагачима, који
су задовољни што су им Градске пијаце пружиле могућност да пласирају робу и уједно
помогну туристичку понуду Београда. Лука Петровић, председник ОО СНС Стари град,
као директор Агенције за инвестиције и становање, у присуству градоначелника Синише Малог, потписао је са директором Агенције за управљање пројектима Владе РС, др
Гораном Квргићем, и директором „Златибор градње”, Јеленком Јеремићем, уговор о
изградњи 235 станова за породице избегле са простора бивше Југославије.

64. ЗВЕЗДАРА

Паркићи за децу

ГО Сурчин организовала је концерт за мале матуранте,
а најбољим ученицима уручени су поклони. Свечано је
отворено Бојчинско културно лето. Настављамо асфалтирање тротоара, градњу канализационе мреже, адаптацију
Дома културе у Бољевцима и Добановцима, насипање некатегорисаних путева гребаним асфалтом, радове на атарским путевима... Завршена је прва фаза реконструкције
цркве у Петровчићу. У току је адаптација Дома културе
у Бољевцима и изградња вртића. Такође, ради се фасада

67. ГРОЦКА

На иницијативу ОО СНС Звездара,
уређен је парк у Микенској улици у ММЛ.
ГО Звездара, у сарадњи са грађанима
Миријева, иницирала је уређење парка у
Улици Миријевски венац 2. Председник
Општине Звездара, чланови Већа и шеф
Одборничке групе СНС разговарали су
са председницима скупштина станара са
Коњарника о најзначајнијим питањима
за ово насеље. Отворена је купалишна
сезона у СЦ „Олимп“, у присуству председника ГО Звездара, Милоша Игњатовића, и новог директора СЦ „Олимп“ Славише
Дамјановића. Одржана је 30-та акција давања крви на тргу испред Општине, као и
пријем и уручење награда за ученике генерације. Отворена је реконструисана пијаца
у Устаничкој улици. На иницијативу активиста ОО СНС Звездара и грађана организовано је традиционално чишћење Руда у акцији „Очистимо своје двориште“. Реконструисана је обилазница која повезује Миријево са Смедеревским путем. На захтев
грађана, на углу Устаничке и Булевара краља Александра решен је дестогодишњи
проблем плављења станова. У знак сећења на Душана Јовановића, кога су пре 19 година убили скинхедси у Београдској улици, ГО Звездара и Удружење Рома „Слобода” организовали су традиционални турнир у малом фудбалу у Орловском насељу.
На иницијативу ОО СНС Звездара, уз подршку ГО и ЈКП Градска чистоћа, почело је
чишћење бивших просторија „Трудбеника“.

65. МЛАДЕНОВАЦ
Почела градња бунара на изворишту Серава
Ископавањем истражне бушотине, ЈКП Младеновац почело је изградњу бунара на изворишту Серава. У оквиру санације ОШ „Свети
Сава“, биће реконструисана хидрантска мрежа у објекту, део канализационе мреже око школе, хидроизолација и унутарашњост школе.
Након реконструкције, биће регулисан и проблем одвода подземних
вода које су наносиле штету објекту. У претходном периоду уложено је
3.000.000 динара у обнављање истурених одељења ОШ, обнову столарије, тоалета, регулисање водоснабдевање и увођење видео надзора. У
току је асфалтирање пута Врла страна у дужини од 400м. Асфалтирана
је Улица Николе Тесле у насељу „25. мај“, урађен је прилаз до Улице
Михаила Миловановића, као и крак Теслине према Селу Младеновцу.
Такође, асфалтиран је и Обрадовића пут у Међулужју.
Младеновац

Нови асфалт и клупе
Асфалтирана је Рибничка улица у дужини
од 120м, у Лештанима
Улица Петра Живковића,
а у Врчину делови улица Братство-јединство и
Чика Љубина. Активисти
МО Врчин ангажовали су
се на постављању клупа
у новом парку око споменика палим борцима
НОБ-а.

ОШ „Бранко Радичевић“, а у ОШ „22. октобар“ извршени
су радови ради боље безбедности деце. У Бечмену се раде
тротоари и проширује коловоз. Активисти МО Сурчин 1
обишли суграђанку у насељу Радио фар и уручили јој пакет са основним животним намирницама. Такође, активисти МО Бечмен најмлађим суграђанима из социјално угрожених породица поклонили су школски ранац и прибор, а
у сарадњи са Црвеним крстом, породице са бебама добиле
су пелене.

68. ПАЛИЛУЛА

Игралиште и спортски терен

Свечано су отворени дечије игралиште и спортски терен у
Улици Драгослава Срејовића на Карабурми. На иницијативу
грађана и председника Општине Палилула, Александра Јовичића, започето је асфалтирање Улице Војводе Мицка.

69. ЧУКАРИЦА

Велика акција чишћења
Вредни чукарички еколози, поводом Светског дана заштите животне средине, уклањали су растиње на
Белим Водама око степеништа које повезује Палисадску и Водоводску улицу, и очистили Трговачку улицу.
Општина Чукарица, у сарадњи са ЈКП Београд пут, асфалтирала је Улицу
породице Тричковић у Сремчици. Једна од најстаријих улица у Жаркову,
Одабашићева, пресвучена је новим асфалтом. На велико задовољство малишана у Умци и Остружници, Општина је почела реконструкцију паркова.
На углу улица 13. октобра и Миленије Ивановић у Умци и у Карађорђевој
улици у Остружници код споменика биће уређени нови простори за игру.
И ове године, Општина наставља са бесплатним програмом помоћи у кући
за најстарије суграђане. ГО Чукарица и храм Светог Ђорђа обележили су
славу Силазак Светог Духа на апостоле - Духове. Oпштина Чукарица, у сарадњи са Републичким заводом за спорт, и ове године наградила је најбоље основце, средњошколце и спортисте генерације бесплатним улазом
на базене „Кошутњак“. У сарадњи са ЈКП Зеленило Београд, Општина је
уредила више од три хектара запуштеног зеленог простора у Горици, које
стамбена задруга „Шумадија“ није привела намени. Активисти ОО СНС Чукарица поклонили су кауч бака Радмили Шили, а донацију је обезбедила
из личних средстава Нада Жилић, чланица МО ДТВ Партизан. Наши активисти, такође, посетили су породицу Богдановић и уручили помоћ у виду
основних животних намирница.
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

ОДГОВОРНИ ПРЕМА СВОМ ГРАДУ

ОДБОРИ СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
ЗВЕЧАН

Пакети са храном
Наши активисти обилазили су
инвалиде и социјално угрожене
породице у селима и достављали
им пакете са храном и кућном хемијом.

КЛИНА

ШТРПЦЕ

Грађевински материјал за обнову кућа
Из личних средстава обезбедили смо новац за 23 социјално најугроженије
породице, платили смо струју за седам домаћинстава, а за троје суграђана платили смо део трошкова лечења. Прехрамбеним пакетима помогли смо 73 породице, а хигијенским 50 породица. Подржали смо акцију добровољног давања
крви. Подељено је 137 пакета грађевинског материјала за обнову и доградњу
кућа за социјално најугроженије.

Помоћ око превоза летине

КОСОВО ПОЉЕ

ЛЕПОСАВИЋ

Помоћ старима
и болеснима

Помоћ за поплављене

На иницијативу ОО СНС Грачаница, дониран је апарат за
ултразвук Дому здравља у Косовом Пољу. Чланови ОО, из
сопствених средстава, купили
су сточну храну седмочланој
породици Дејана Столића из
Угљара, која живи од сточарства, а којој је у пожару изгорела сва припремљена храна за
стоку. За ОШ „Угљаре“ у Угљару дониране су две кошаркашке табле. У сарадњи са Унијом
жена ОО СНС Косово Поље,
подржали смо акцију посете
лекара и медицинског особља
старим и болесним суграђанима, којима смо поделили и пакете са храном и средствима за
хигијену.

ЛИПЉАН

Учествовали у отклањању последица
поплава на објектима у нашој Општини, а сакупљали смо и хуманитарну помоћ за поплављене у Лучанима. Учествовали смо у реализацији серијала „Са Тамаром у акцији“, а
повереник ОО СНС Лепосавић, Зоран Тодић,
уручио је лаптоп породици којој је током ове
акције изграђена кућа. Подељени су пакети са основним животним намирницама и хигијенски пакети социјално угроженим породицама у селу Камен у МЗ Лешак. Алекси Батачанину, дечаку коме је трансплантиран бубрег, поклонили смо таблет рачунар.

Трибина о значају превентивних прегледа
У организацији Уније жена ОО СНС Лепосавић одржане су хуманитарне дечије представе „Чаробни брод“, „Чизме у невиљцима“
и „Маша и Медвед“. Чланице Уније жена Лепосавић и Уније жена Косовска Митровица и
Центар за промоцију јавног здравља, организовали су трибину у Косовској Митровици
о значају превентивних прегледа дојке и грлића.

Лекари у селу

П

одржали смо организоване кућне посете лекара и помоћног медицинског
особља мештанима којима је неопходна медицинска помоћ у селима Доња и
Горња Гуштерица, Добротин, Ливађе, Јањево. Наши активисти организовали су хуманитарну акцију прикупљања новчаних средстава за лечење тешко оболеле деце.
Чланице Уније жена ОО СНС Липљан придружиле су се акцији „Чувајмо здравље
жена“ и превозиле суграђанке на превентивне прегледе, а организовале су и радионицу ручних радова, са које су сав приход усмериле у хуманитарне сврхе. Организоване су посете манастирима на КиМ за све заинтересоване пензионере.

П

одржали смо акцију бесплатних прегледа за више од
100 повратника, организовали смо једном недељно превоз за четири старије особе из села Грабац до Клине како би
се снабдели намирницама и лековима. Сличне акције организујемо и у селу Дрсник и другим местима. Више пута смо
обезбедили пакете са харном и гардеробом за породицу са
троје деце из Рудице. Организовали смо једнодневни излет
за 50 повратника до Пролом Бање. За 15 породица урађена
је припрема земљишта за пролећну сетву са механизацијом

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

чланова СНС-а. Породици Зувић у селу Синаје у Општини Исток, којој је запаљено око 1.000 бала сена, обезбедили смо и
превезли више од 200 бала сена. Породици Белошевић, којој
је украдено осам крава у селу Црколез, из личних средстава
чланова СНС, купљена је крава. Старачким домаћинствима
помогли смо око жетве пшенице и превоза летине до куће.
Организовали смо механизацију за обраду земље у склопу
манастира Будисавци, као и расподелу донације Јужнобачког округа угроженима у све три општине у Пећком округу.

ИСТОК, ОСОЈАНЕ

Новац за операцију

Крава за Белошевиће

Организовали смо прикупљање
средстава за помоћ у лечењу Санеле
Томазенић ради операције ока на руској клиници.

Чланови ОО СНС Исток, у сарадњи са осталим одборима из Метохије, на иницијативу начелнице Пећког управног округа, Винке Радосављевћ, купили су
краву, у вредности од 1.200 евра, породици Милосава Белошевића из Црколеза,
коме су лопови украли осам грла крупне стоке. Наши чланови организују разне
манифестације и додељују поклоне најмлађима.

ПРИШТИНА

ЛИПЉАН

Поклони
за близанце

Намештај за
угрожене породице

Поводом Европског дана борбе против меланома, подржали смо акцију превентивних дерматоскопских прегледа, а прегледано је више
од 30 грађана. Породиљи из Преоца, која је на
свет донела близанце, уручили смо скромне
поклоне. Више од 30 активиста СНС са подручја централног Космета притекло је у помоћ
јавним службама Општине Грачаница и пунило џакове песком, у циљу превенције поплава.
Активисти прве подружнице МО Грачаница и
члан ИО СНС, Владета Костић, поклонили су
породици Арсић из Грачанице моторну тестеру, вредну 600 евра. Подржали смо лекарске
прегледе мештана Прилужја. Чланице Уније
жена ОО СНС Приштина подржале су акцију
превентивних прегледа дојке.

Обезбеђено је преко 200 пакетића за све основце у Општини Ново Брдо. Подељена је
помоћ за 20 социјално угрожених породица и суграђана
којима је новац потребан за
лечење, а обезбеђено је 30
пакета хране. Локални парох,
Стево Митрић, заједно са донаторима, обезбедио је три
шпорета на чврсто гориво,
два електрична шпорета, сто
и столице, веш машину, три
кревета и 20 пакета са храном
и средствима за хигијену за
социјално угрожена домаћинства.

КОСОВСКА ВИТИНА
Путовање за
најмлађе
Организовано је седмодневно путовање на
Златибор за 50 малишана
узраста од 10 до 14 година.

ГЊИЛАНЕ

Превоз мештана
до лекара
Организовали смо акцију прикупљања и поделе пакета са храном за Савез слепих. Превозили
смо мештане и подржали акцију
бесплатних лекарских прегледа
у селима Бољевце, Понеш, Паралово, Кметовце, превентивне
гинеколошке прегледе у Прековцима и Горњим Кусцима, као и
педијатријске прегледе у селима
Макреш - Стража и Гњилану. Учествовали смо у акцији добровољног
давања крви. Одржан је хуманитарни концерт Музичке школе
„Стеван Христић“ из Станишора за
помоћ угроженим породицама.

После службених састанака, премијер Вучић провео је свога госта,
америчког потпредседника Џозефа Бајдена, кроз Скадарлију

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Радно већ од 6.30 часова:
Прва седница нове Владе Србије

Министар иностраних послова Аустрије, Себастијан
Курц, дочекује премијера Александра Вучића током
званичне посете Бечу, прве посете иностранству откако
је формирана нова Влада Србије
Шетња Кнез Михаиловом улицом са
премијером Шведске, Стефаном Левеном

Са грађанима Голупца током
свечаног отварања новог тунела
Сусрет са војницима Специјалне бригаде копнене војске
у касарни „Растко Немањић“ у Панчеву

