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Делегација Србије, предвођена министром Небојшом Стефановићем, у Дубаију

Н

а заседању Генералне скупштине
Интерпола у Дубаију није изгласан
пријем тзв. државе Косово у ту организацију. Однос гласова за пријем 193. чланице Интерпола био је 68 према 51 против
Косова. Лажна држава Косово до сада је
три пута подносила захтев за чланство 2010, 2015. и 2017. године, али је већина
држава чланица сваки пут одбила да је
подржи, иако су били подвргнути политичким притисцима великих сила.
Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова
др Небојша Стефановић, који је предводио делегацију Србије, поручио је,
након гласања, да је то велика победа
за Србију и да је поносан на тим људи

који су се лавовски борили за своју
земљу.
„Хоћу да се захвалим свим државама које су изнеле, заједно са нама, ову
победу и које су се одупрле огромним
притисцима моћних и великих земаља
које су гласале за тзв. Косово. Огроман
број држава поштовао је интегритет Интерпола, међународно право и на крају
крајева подржао нашу земљу“, нагласио
је Стефановић након гласања у Дубаију,
и захвалио се и председнику Србије,
премијерки, министру спољних послова,
људима из МУП-а и свима другима који
су, како је рекао, неуморно радили да би
Србија могла подигнуте главе да корача
ходницима Интерпола.

Нови погон „Калцедоније” у Кули
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П

редседник Србије Александар
Вучић присуствовао је свечаном
отварању производног погона италијанског произвођача доњег веша
„Калцедонија“ у Кули, у којем ће посао
наћи више од 300 људи. Италијанска фабрика је у индустријској зони у
Кули закупила плац од два хектара на
којем је подигла погон „Фиорано2“, а
већ има погоне „Фиорано“ у Сомбору
и „Гордон“ у Суботици.
„Остварили смо једну малу победу, али биће их још. Србија није више

земља губитника, Србија постаје
земља победника. Хвала западној Бачкој за сву подршку и љубав коју пружа Србији и ред је да јој се то врати.
Дичимо се и поносимо тиме што ће
овде много људи наћи посао. То је оно
од чега се живи и што ће донети живот.
Много више мора се радити за Сомбор
и Апатин“, рекао је председник Вучић,
обећавши да ће се вратити на исто
место у фебруару да постави каментемељац за нови погон који ће донети
још нових радних места.

С

Споменик краљу Петру Првом на Тргу Републике у Новом Саду

вештине, живот достојан
вечаност поводом
потомака људи који су са
100.
годишњице
тобом изборили слобоприсаједињења
ду“, истакао је председБаната, Бачке, Барање и
ник Вучић.
Срема Србији одржана је
Рекао је и да су они
у Новом Саду, а у склопу
који су другима помагали
обележавања отворен је
против уједињења Срба, у
Музеј присаједињења, отогромној мањини и да не
кривен је споменик краљу
одлучују о важним стваПетру Првом Карађорђерима, те да никада више
вићу и, у присуству дрнеће одлучивати ни о
жавног врха Републике
Војводини и другим делоСрбије, Републике Српске
вима Србије.
и бројних званица, одр„Присаједињењем је
жана свечана академија
остварен историјски сан
у Српском народном поо српском јединству,
зоришту.
баш како је испевано
Председник
Србије
у химни Светом Сави.
Александар Вучић поруСвечана академија у Српском народном позоришту
Тај сан оствариван је
чио је, том приликом, да
кроз непрекидну борбу
нашу земљу нико никада
државу и свој народ, и што знају да од
и страдање од Текелије,
није успео да покори и да
Србије нема ништа прече, те поручио
патријарха Рајачића, војводе Шупљикто нико ни данас неће успети:
да Војводина никада никоме, до Србији,
ца, митрополита Стратимировића,
„Осетили сте да је Србија данас принеће припадати.
Светозара Милетића до Јаше Томића...
тиснута са различитих страна, да су
„Добродошао кући. Извини што нам
Кроз борбу свих сневача тог великог
разне птице црне боје кренуле да зобају
је 84 године требало да схватимо да си
сна, којима је Змај посветио најзначајсве што стигну у нашој лепој Србији, а ја,
ти онај који је победио и да ти коначнију песму „Светле гробове“, рекао је
уз поштовање великом и старом нашем
но подигнемо споменик. Хвала, краљу
председник Вучић.
краљу, само једну реченицу да кажем ослободиоче, хвала за слободу, а такОткривању споменика присуствоваСрбија зна своју снагу и знамо да нисмо
ву слободу какву си изборио никоме
ли су и председница Скупштине Србије
највећи, ни међу највећима, али знамо
не дамо. Та слобода је камен темељац
Маја Гојковић, министри у Влади Србије,
да Србију никад нико није успео да помодерне српске државе. Данас на слопредседник Покрајинске владе Игор
кори, а да неће ни они који то данас пободном комаду земље поручујемо да
Мировић, градоначелник Новог Сада
кушавају“.
ћемо се борити да својим трудом проМилош Вучевић, члан Председништва
Приликом откривања споменика,
менимо лице Србије - за сваки нови
БиХ Милорад Додик, председница РС
председник Вучић захвалио се грађапут, модерну фабрику, нова знања,
Жељка Цвијановић...
нима на одлучности да буду уз своју

4 | СНС ИНФОРМАТОР 67/2018

СНС ИНФОРМАТОР 67/2018 | 5

НИКОЗИЈА

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Анастасијадис шаље писмо о Косову
европским званичницима

T

оком посете
Кипру, председник Србије Александар
Вучић замолио је
кипарског председника Никоса
Анастасијадиса
да се ангажује на
међународном
плану како би помогао Србији по
питању Косова и
Метохије, и указао на катастрофалне последице
увођења такси на
робу из централне
Србије и најављеног
формирања
војске
Косова.
Председник Анастасијадис
прихватио је да се
ангажује и рекао
је да ће упутити
писмо свим шефовима
држава
ЕУ, председнику
Европског савета
Доналду Туску и
Европске комисије
Жан Клод Јункеру.
„Кипарски председник има огроман углед свуда у
Европи и свету, он
је човек којег признаје цео свет, у
шта сам се лично
уверио у Хелсинкију, на самиту Европске народне партије.
Захвалан сам му што ће
упутити писма јер знам
како се чује његов глас у
европским метрополама.
Србија на Кипру има искрене пријатеље који нам
помажу по свим питањима, од европског пута до
очувања територијалног
интегритета. Они показују љубав према нашој
земљи и ми њима узвраћамо у очувању интегритета њихове држа-

аЛЕКСАНДАР вУЧИЋ И нИКОС АНАСТАСИЈАДИС

ве. Грађани Србије су увек
и на сваком месту били уз
кипарски народ и руководство Кипра. Увек ћете
моћи да рачунате на нашу
подршку у свим организацијама широм света“, рекао је председник Србије.
Председник Вучић је
подвукао да Кипар свуда
искрено помаже Србији и
не само да гласају за нас,
већ се и боре са нама, и
у том смислу навео да је
Кипар тражио јавно да се
скине гласање о Косову

са дневног реда Интерпола.
„Кипар није само гласао за Србију, већ су се
борили као што се борила
наша делегација против
захтева Приштине. Никада нећемо то заборавити.
Умемо да памтимо“, поручио је председник Вучић,
и истакао да је са кипарским колегом разматрао
све видове сарадње.
Председник Никос Анастасијадис истакао је да
Кипар поштује суверени-

тет и територијални интегритет Србије, као и њен пут
ка ЕУ.
„Поновио сам јасан и изричит став
Кипра према којем,
услед непостојања
одговарајућег решења прихватљивог за обе стране
о статусу, Кипар
сматра да је једнострано проглашена независност Косова незаконита. У
исто време, поновио сам јасан став
кипарских власти
о поштовању суверенитета и територијалног интегритета Србије“,
нагласио је кипарски председник.
Председник Анастасијадис подржао је европски
пут Србије и додао
да његова земља
сврстава
Србију
међу прве кандидате за приступање. Најавио је
и успостављање
трилатералног
формата сарадње
са Грчком, који ће
обухватити
све
сфере
сарадње
где постоје заједнички интереси у
циљу промовисања мира,
стабилности на Балкану
и Средоземљу. Како је рекао, заједничка седница
влада две земље је била
прилика да се са председником Вучићем и министрима размене мишљења
у вези са даљим учвршћивањем и проширивањем
сарадње. Такође, договорено је одржавање српско-кипарског форума на
Кипру у циљу јачања економских веза.

Протестни марш жена
са севера Косова и Метохије
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

Србија ће увек бити уз
свој народ на КиМ

У

Косовској Митровици одржан је
протестни марш жена са севера Косова и Метохије, против увођења
дискриминаторских такси Приштине од
100 одсто на робу из Србије. Протест је
почео у 12 сати испред Канцеларије ЕУ и
Еулекса, одакле су се учеснице скупа упутиле у протестну шетњу до споменика
Кнезу Лазару у центру града.
Главни захтев био је да европске институције не дозволе Приштини да срамним
одлукама дискриминише и изгладњује
Србе на КиМ. На транспарентима је писало „Не изгладњујте нашу децу“, „Уницеф,
хелп“, „Жене против глади“, „Шта ћемо
данас за ручак“, „Деда Мразе, наша деца
хоће нешто за јело“, „Мајке света, наша
деца су гладна“, „Имамо право на хлеб“...
Председница Уније жена КиМ и начелница школске управе на КиМ Јасмина
Дедић рекла је да су жене и мајке са севера КиМ данас послале поруку Европи и
свету да не дозволе Приштини да срамним

„Јасно је да никада нису желели преговоре и само су
гледали то како ће неко да изврши притисак на Србију
не би ли признала Косово. Наша политика је таква да
независност Косова нећемо признати без обзира на последице. Они не желе компромис, већ уништење и протеривање српског рода са огњишта. Ми желимо да се
развијамо и зато смо увек инсистирали на преговорима.
Поносан сам на наш народ на КиМ, на наше студенте,
жене... Показали су да хоће да остану на свом огњишту
и да добро разумеју одакле долазе опасности. Велико
хвала нашим људима који су показали да желе да се
боре за своју земљу и опстанак. Поручујем им да на
хистерију Приштине не реагују хистеријом, већ смиреношћу. Србија ће увек бити уз вас, али вас молим да се
ни на који начин не понашамо као Приштина. Морамо
да покушамо да их уразумимо, али никоме нећемо дозволити гажење људи и српског поноса!“

рАЗГОВОР ДРЖАВНОГ ВРХА СРБИЈЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СРБА СА КИМ

Представница Удружења породица
киднапованих и несталих са КиМ Верица
Томановић рекла је да је повећање такси
од сто одсто на робу из централне Србије покушај затирања и нестанка Срба
са КиМ, а да је свет пасиван и незаинтересован да стави тачку на једноумље
приштинских институција. Подсетила
да је још непозната судбина 527 несталих Срба са КиМ и да њихове породице
скоро 12 година живе без сазнања о томе
шта се њима догодило.
Мајка осморо деце Ана Вуковић рекла је да приштинске власти газе и теЗаустављена хуманитарна
роришу Србе на КиМ пуних 19 година,
помоћ Уније жена са Врачара
али да они, без обзира на то, подижу
своје породице на немирној и некад
Чланице Уније жена са Врачара кренуле
опасној косовско-метохијској области.
су у Косовску Митровицу како би женама
„Плашим се за децу, ако се разбои деци на КиМ доделиле хуманитарну
ле, да ли ће бити лекова и по којој
помоћ коју су прикупиле. Међутим, није
им било дозвољено да пређу администрацени. Плашим се, али и молим све
тивни прелаз Јариње са образложењем
мајке да будемо храбре и истрајне
косовске полиције да могу да наруше бези да не дозволимо приштинским
бедност у покрајини. Представница Уније
институцијама да нас помере одавДрагиња Влк рекла је да је 32 жене кренуде“, поручила је Вуковић, и позвала
ло у посету породилишту Опште болнице
обезбедимо им основне намирнице без
Приштину
да укине дискриминау Косовској Митровици.
којих не могу да опстану, а које су им
„Желимо да покажемо солидарност
ускраћене као основно људско право“, торске мере које никоме не доносе
добро.
и то да смо спремне да помогнемо и
навела је Влк.
одлукама изгладњују Србе на КиМ. Како је
рекла, косовске институције на тај начин
показују колико су незрело демократско
друштво и колико су, наводи, били неискрени и лицемерни у својим намерама.
„Европо, имају ли деца српских мајки,
као и сва друга деца у демократским
друштвима, право на игру и на учење?
Морају ли да се, уместо пољупцима мајки,
буде уз звуке сирене за узбуну“, питала је
Дедић, и поручила да ће Срби истрајати у
намери да остану и опстану на КиМ.
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ВОЈНА ВЕЖБА „ВЕК ПОБЕДНИКА”

Војска Србије је респектабилна сила
Министарства одбране
и Војске Србије, удружења која негују традицију ослободилачких
ратова Србије, војно-дипломатског кора и бројни гости.
Председник Вучић је
изразио
задовољство
оним што је приказано,
оцењујући да је први
пут виђено осам авиона
МИГ 29 на небу, од 10
колико их укупно имамо.

Председник
Вучић
добио
награду
Златни лав
за мир
Председник
Србије
Александар Вучић добитник је међународне награде Златни лав за мир
за 2018. годину, коју је
на свечаној церемонији у
Венецији, у његово име,
преузео амбасадор Србије Горан Алексић. Комитет за доделу награде
одлучио је да амбасадор
мира у свету за 2018.
буде председник Србије
због, како је наведено у
образложењу, плодног
доприноса, међународног
домета, који карактерише
Вучићев мандат, те његових снажних напора у промоцији мира.
Председник Вучић није
присуствовао свечаности
због ситуације на Косову
и Метохији, а у писму,
које је на церемонији у
Венецији прочитао српски амбасадор, поручио
је да додела те награде
неком ко, као он, долази
са Балкана - улива наду,
те да, заправо, припада
свим оним људима у Србији који су га обавезали
да ради у интересу мира.

На небу Србије први пут је виђено осам авиона МИГ 29

С

рбија је стогодишњицу победе
у Првом светском
рату обележила великом војном вежбом „Век
победника“, која је одржана на више локација
- на Пасуљанским ливадама, Пештеру и Тителу.
У вежби је учествовало
око 8.000 војника, 24
ваздухоплова, 645 борбених средстава и система, међу којима симбо-

Део Речне флотИле Војске Србије

лично 100 тенкова због
стогодишњице од завршетка Првог светског
рата.
На полигону „Пасуљанске ливаде“ вежбу по теми „Борбена
група у нападу“ извела
је Трећа бригада Копнене војске, у садејству
са Мешовитом артиљеријском бригадом и 98.
и 204. ваздухопловном
бригадом из састава

Ратног
ваздухопловства.
Вежби су присуствовали председник Републике Србије и врховни
командант Војске Србије
Александар Вучић, председница Владе Ана Брнабић, министар одбране
Александар Вулин, чланови Владе, начелник
Генералштаба генералпотпуковник Милан Мојсиловић, представници

Такође, нагласио је да је
све то резултат улагања.
„Набавили смо авионе,
артиљерија ефектно туче
по циљевима, ракете погађају циљеве, видели
сте највише тенкова до
сада, а решавамо питање
опремања и стамбеног
збрињавања припадника
Војске Србије. Треба да
се оснажимо и савремено наоружавамо. Наша
војска је на самом врху у
поређењу са војскама региона. Највећи недостатак нам је мањак људи и
на томе ћемо посебно да
радимо. Дакле, улажемо,
радимо и сви ови кораци улагања и унапређивања нису корак од
једне миље, већ од седам. Срећан сам да чак
8.000 људи данас вежба
и да видимо колико су
спремни и оспособљени.

У вежби је учествовало сто тенкова

Војска Србије показује да
је респектабилна сила, у
коју ћемо и даље да улажемо. Када упоредите
оно што смо имали 2013.
године и данас, пет година касније, то просто
нису исте војске“, рекао
је председник Србије.
На привременом по-

лигону „Пештер“, вежбу „Борбена група на
маршу са преласком у
напад“ извела је Друга
бригада Копнене војске,
у садејству са Четвртом
бригадом Копнене војске и јединицама Ратног
ваздухопловства и противваздухопловне од-

бране. На вежби је било
ангажовано око 2.000
војника и више од 100
борбених средстава. Демонстрирана су дејства
ловачке авијације, ловачко-бомбардерске
авијације, артиљеријских
средстава и тенкова
М-84, уз коришћење
борбених средстава која
ће ускоро бити уведена
у наоружање Војске Србије. Руководилац вежбе
био је командант Друге
бригаде бригадни генерал Жељко Кузмановић.
На полигону „Тител“
на реци Тиси носилац
вежбе била је Прва бригада Копнене војске, а
садејствовале су Речна
флотила,
Специјална
бригада, 204. ваздухопловна бригада и 250. ракетна бригада из састава
Ратног ваздухопловства
и противваздухопловне
одбране. Укупно је било
ангажовано око 170 борбених средстава и 1.300
војника, као и припадници Жандармерије МУП-а
Србије.
Циљ вежбе био је да
прикаже увежбаност и
ватрену моћ Прве бригаде и Речне флотиле за
припрему и извођење
нападне операције у
захвату водног пута, уз
ваздухопловну подршку. Руководиоци вежбе
били су командант Прве
бригаде бригадни генерал Жељко Петровић и
командант Речне флотиле капетан бојног брода
Андрија Андрић. Учесници вежбе приказали
су савлађивање водене
препреке, постављање
понтонског моста, скелског места преласка, као
и пешадијска, противпешадијска, бродска и противбродска дејства.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Мере Приштине су увод у злочин и погром

Н

а
питање
шта
Приштина жели да
постигне увођењем
баријера за производе из
централне Србије, директор Канцеларије за Косово
и Метохију, Марко Ђурић,
за „СНС Информатор“
каже да је са једне стране
на снази очајнички покушај Приштине да од Београда изнуди неку врсту
капитулације, што је сулуд
и узалудан покушај, али да
је примарни циљ, што је недвосмислено јасно, много
опаснији и да се своди на
намеру да се Срби на КиМ,
низом бруталних, антицивилизацијских притисака,
приморају да напусте своја
огњишта, чиме би и Србија
и српски народ били доведени пред свршен чин
у сваком настојању да се
изборе за своје легитимне
интересе.
Према Ђурићевим речима, као што овај први
план неће успети, тако се
неће остварити ни снови
приштинских шовиниста
о етнички чистом Косову, јер је наш народ и на
КиМ и у централној Србији
спреман да се свим демократским средствима, гандијевски и солидарно бори
до победе.
Могу ли било какве мере изнудити признање самопроглашеног Косова и где су црвене
линије стрпљења Србије?
- Србија нити признаје језик уцена у политичкој и дипломатској
комуникацији, нити је спремна да
под притисцима попушта. Ко год
макар и површно познаје нашу историју и менталитет, зна да је управо то језик којим се са Србијом
не сме разговарати, јер тиме се
само постиже наша национална
кохезија и ојачава наша спремност
за борбу против угњетавања и неправде. Посебно се на тај начин
не може разговарати са председ-

МАРКО ЂУРИЋ,
директор Канцеларије за Косово и Метохију

ником Александром Вучићем, јер
многи су покушали, па су се покајали. Српски народ је један од
народа са најдоследнијом слободарском традицијом, и наравно да
неће од те традиције одступити
под притиском шачице бандита и
екстремиста који обављају прљаве послове за злочиначке и криминалне структуре у Приштини.
Уколико Приштина настави са
кршењем ЦЕФТА споразума и
притисцима на српски народ,
шта наша држава може да предузме на међународном плану?
- Користићемо све расположиве
политичке и дипломатске механи-

зме како бисмо у свету изнели истину о правој природи онога што
се догађа српском народу. Немамо
овде посла са контроверзним трговинским и политичким мерама,
које треба да буду дискутоване
пред некаквим затвореним стручним форумима, већ се пред очима
светске јавности догађа увод у злочин и погром, и настојаћемо да се
изборимо за то да се ствари назову
правим именом. Подсетићу вас да
спонзори Приштине јесу моћни, и
да ће сасвим сигурно учинити све
да се ово дивљаштво на неки начин
заташка, али оно што се недавно
десило у Интерполу сведочи да
нису свемоћни, и да Србија није ни
сама, ни без подршке. Научили су

Очекујем наставак повлачења
признања тзв. Косова
Захваљујући дипломатској активности Србије, већ десет држава
повукло је признање Косова. Да ли
очекујете наставак овакве праксе?
- Србија има челично снажне правне
аргументе у одбрани свог суверенитета и територијалног интегритета
на Косову и Метохији. Како се геополитичка ситуација мења, тако су и
неке државе спремније да саслушају
аргументе права, уместо аргумената
насиља и диктата. Наша дипломатија
никога не уцењује, не условљава и не

подмићује, наше оружје је истина и
међународно право, и док год на међународној сцени има оних којима те
речи и даље нешто значе, биће и врата
на која ћемо покуцати. Повлачења
признања једнострано проглашене
независности Косова су плод промена
баланса снага у међународној арени,
али и вредног рада нашег државног
врха, пре свега председника Александра Вучића, и свакако очекујем да се
тај тренд настави, јер наша одлучност
је непоколебљива.

и да је Србија, после много година,
научила да побеђује.
Да ли верујете да је могућ договор и компромис у оваквој
атмосфери бруталних притисака на српски народ на КиМ?
- Нисмо наивни да верујемо да
нам је Приштина истински саговорник. Ми у дијалогу са Приштином,
заправо, имамо посредан дијалог са
државама спонзорима једнострано
проглашене косовске независности,
и исход дијалога зависи најпре од
жеље иностраних доносилаца одлука, односно оних у чијим су рукама праве полуге моћи на КиМ.
Јасно је да Београд и Приштина
имају суштинско неслагање када је
реч о статусу наше јужне покрајине, међутим компромис је теоријски
могућ уколико се за то створи предоминантно расположење у међународној заједници. Али, разговора не може бити у атмосфери када
се газе, не само договори које је
Приштина до сада постигла са Београдом, већ и основне цивилизацијске норме. Председник Александар Вучић и наш преговарачки тим
ће, у сваком случају, наставити да се
труде да до компромиса дође.
  
Како коментаришете став појединих опозиционих политичара по питању КиМ, који нападају сваки предлог и баш све
што каже председник Александар Вучић?
- То је само још један од доказа

да њих Косово и Метохија уопште
не занима и да им је једини политички кредо: наудити Александру
Вучићу - чак и по цену да због тога
трпе српски државни и национални
интереси. Они, заправо, за националне интересе не маре, јер да их је
брига за грађане и за државу, њом
би одговорније управљали онда
када су били заковани за фотеље.
Као што им је и тада једини интерес био како да напуне џепове и девизне рачуне, тако им је и данас то
једина идеја водиља. Притом, међу
њима има оних који су се на власти
енормно обогатили, али је њихова
похлепа незајажљива. Уверен сам
да грађанима Србије више нико
од њих неће моћи да прода рог за
свећу. Нисам срећан због тога што
у опозицији није могуће створити
већи ниво политичке пристојности
и одговорности, барем у тренутку
када на стратешки начин покушавамо да се суочимо са највећим државним и националним изазовима
и када се наш народ на КиМ бори за
голи опстанак.
Али опозиција појачава нападе
на Владу и председника Вучића управо у тренутку када су
Срби изложени највећем притиску у последњих петнаестак
година. Како то објашњавате?
- Као што нису марили за српски
народ у покрајини онда када су
постављали прелазе између Срба
и Срба, када су од Међународног

суда правде тражили и добили потврду легалности једнострано проглашене независности Косова и када
су тежиште дијалога из УН пренели
у Брисел, тако се ни данас не брину
за судбину нашег народа на КиМ.
Реч је углавном о људима који немају другу амбицију и циљ, осим
да се додатно обогате крађом и
преузму власт по сваку цену. Већина лидера опозиције спремна је да
због остварења својих циљева чак
и сопствени народ изложи мукама
и страдању, и то више није питање
тактике политичке борбе, већ питање морала. Али, они су своју неморалност доказали више пута, и
од њих ништа не треба да нас изне-

Неки желе
ситуацију на
ивици сукоба
Када би могли да се догоде први
помаци у решавању српско-албанског спора?
- Све сам уверенији да од тога нема
ништа, и то не нашом кривицом, већ
кривицом Приштине и оних који албанским сепаратистима и екстремистима дају ветар у једра. Наша је жеља
од самог почетка била да направимо
дисконтинуитет са политиком несуочавања са највећим политичким и
националним изазовима, и да, чак и по
цену сопственог рејтинга, будемо прва
влада, након много деценија, која не
оставља за собом нерешене проблеме.
Бојим се да ће та наша жеља, колико
год она била одговорна према региону
и будућим генерацијама, остати нереализована јер је у самој Србији и нашем
ближем и даљем окружењу превише
оних који би да ситуацију овде одржавају на ивици сукоба. Наставићемо
да се боримо свим снагама за компромис, јер је то најразумније, и јер су све
друге перспективе мрачне и не доносе
ништа добро, али ово чак више није ни
танго за два играча, већ једно махнитање са много неодговорних учесника.

нађује. Није потребно подсећати да
су међу њима управо протагонисти
катастрофалне антидржавне политике која је Србе на КиМ и довела у
ситуацију у којој се данас налазе.
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Сарадња са Аустријом
Систем инстант плаћања
С

истем инстант плаћања, чији је оператор НБС, почео је да ради, а гувернер НБС Јоргованка Табаковић каже да је
реч о најсавременијем платном систему
који ће радити 24 сата дневно, 365 дана
годишње, и омогућавати пренос новца
у року од само неколико секунди. „Захваљујући овом систему стали смо у ред

П

800 аустријских компанија присутно у Србији
и запошљавају 20.000
људи. „Разговарали смо
како да унапредимо
наше законодавне оквире како би дошло још
више инвеститора из
Аустрије и како да Србија брже напредује ка
европским интеграцијама“, рекла је Гојковић.

редседница Народне скупштине
Маја Гојковић састала се са председником Националног савета Парламента Аустрије Волфгангом Соботком.
После састанка, рекла је да су односи
Аустрије и Србије добри, стабилни и
садржајни у свим областима сарадње.
Према њеним речима, Соботка је у Београд дошао са поруком да је Србија
неопходна ЕУ, као и да је ЕУ потребна
Србији. Гојковић и Соботка разговарали су и о економској сарадњи, јер је

са водећим финансијским институцијама
у свету. НБС је створила инфраструктуру, сву комплетну опрему, систем повезивања и упознавање банака, те можемо
стартовати са овим револуционарним начином плаћања, који ће бити у функцији
24 сата сваког дана у години“, рекла је
гувернер Табаковић.

ФИНАНСИЈЕ
ЗДРАВЉЕ

Бесплатни летови за пацијенте
Српским држављанима, којима је за
успешан наставак лечења неопходан одлазак у иностранство,
„Ер Србија“ ће обезбедити бесплатан превоз
на свим дестинацијама
на којима лети. „Држава континуирано улаже напоре како би системски
омогућила свим грађанима
који не могу да се лече у нашој

земљи да лекарску
помоћ добију у иностранству. Кроз РФЗО
и Буџетски фонд, у
претходне четири године, упутили смо у
иностранство више од
2.000 пацијената и за
те намене издвојили
више од 23 милиона
евра“, рекао је министар Златибор Лончар, приликом потписивања споразума.

ПОЛИЦИЈА

Европска инвестициона банка (ЕИБ) ће
зајмом од 100 милиона евра подржати
унапређење унутрашњих пловних путева
у Србији, на Дунаву
и Сави. Министар
Синиша Мали и шеф
дивизије ЕИБ-а за
Словенију, Хрватску и западни Балкан, Матео Ривелини,
потписали су споразум о овом
зајму, а реч је о капиталном
пројекту, који би требало да

допринесе
развоју
Луке Смедерево, а
предвиђени су и радови и на Ђердапу 1
и 2. Министар Мали
нагласио је да ће нови,
краћи и бољи путеви,
било да су водни или
копнени, допринети
да роба која се производи у Србији лакше, брже и
јефтиније стигне до купаца у
Европи, што ће додатно утицати на конкурентност домаће привреде.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Победа Србије у Интерполу
Министар Небојша
Стефановић
рекао
је да је велики успех
што је на Генералној
скупштини Интерпола у Дубаију одбијен
захтев за чланство самопроглашене државе Косово и додао да
је Србија у Интерпол
ишла не само да брани себе,
већ и међународно право. „Један број делегација истакао
је током расправе да постоји
Резолуција 1244 Савета без-

Зајам ЕИБ за пловне путеве

бедности УН. Интерпол је тело УН, дакле
Интерпол мора да поштује резолуцију УН и
међународно право.
Хоћу да се захвалим
свим државама које
су изнеле, заједно
са нама, ову победу,
државама које су се
одупрле огромним притисцима моћних и великих земаља
које су гласале за тзв. Косово“, каже министар Стефановић.

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА
Министарка Зорана Михајловић рекла је да је највећи напредак у Белој књизи Савета
страних инвеститора (ФИЦ), где
се оцењују услови пословања,
направљен у грађевинарству и
транспорту, али да је потребно

Противправни потези Приштине
Министарка Јадранка Јоксимовић учествовала је на форуму
„ЕУ - главни актер безбедности и одбране“
у Бечу, где је присутне
информисала о тренутном стању дијалога
Београда и Приштине
и указала да је Београд за наставак разговора, али
да сви противправни потези
Приштине подривају концепт
регионалне сарадње. „Форми-

рање косовске војске
је кршење свих докумената која се односе на
безбедносне прилике
на КиМ, што изазива
забринутост Срба на
КиМ, али и у целој Србији, а забринутост изазивају и нелегитимне и
нелегалне таксе на прозиводе из централне Србије“,
истакла је Јоксимовић на панелу „Улога Југоисточне Европе у
стабилности ЕУ“.

Напредак у грађевинарству

ефикасније спровођење реформи
и у другим областима. „Увођење
електронских грађевинских дозвола довело је Србију у првих 11
земаља на свету на Дуинг бизнис
листи Светске банке. Надам се
да ћемо моћи и у другим облас-

тима да будемо тако високо рангирани. Планиране су реформе
у области финансија, привреде,
пољопривреде и енергетике које
ће додатно унапредити пословно
окружење у Србији“, рекла је министарка Михајловић.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Заштита деце
Министар
Зоран
Ђорђевић
потписао је Документ о
приступању глобалном партнерству за
окончање насиља над
децом, под покровитељством УНИЦЕФ-а.
„Један од приоритета
Владе Србије јесте
заштита наших најмлађих
грађана и у томе ћемо ис-

трајати. До сада смо
имали доста активности у овој области,
а једна од њих је и
доношење одлуке за
израду Закона о дечијем
омбудсману,
који је у завршници
и ускоро ће ући и у
скупштинску процедуру“, нагласио је министар
Ђорђевић.

ПРАВДА

ПРИВРЕДА

Нови погон у Руми
Италијанска компанија за прераду свеже
салате „Ла линеа верде“ отворила је погон
у Руми, а уручивањем
уговора о закупу близу 100 хектара државног пољопривредног
земљишта за пластеничку
производњу,
министар Бранислав Недимовић озваничио је почетак
производње. У гринфилд инвестицију, у објекту од 6.000

квадрата, уз примену
најсавременије технологије, уложено је 10
милиона евра, а посао
је добило 70 радника.
„Овако упакована салата има пет до десет
пута већу вредност
од саме сировине.
Српској пољопривреди потребна је прехрамбена
индустрија која прави већу
додату вредност“, рекао је министар Недимовић.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Уставне промене
Министарка Нела
Кубуровић разговарала је са делегацијом
Парламентарног одбора за стабилизацију
и прикључење Европског парламента, коју
је предводио председник тог одбора Едуард
Кукан. Министарка је
указала да је један од најважнијих и најтежих задатака Министарства правде био процес
израде уставних промена у об-

ПОЉОПРИВРЕДА

ласти правосуђа које,
уколико буду усвојене,
треба да унапреде независност и одговорност правосуђа. Навела је да је реорганизована тужилачка организација, која сада има
четири
регионална
центра искључиво за
борбу против корупције, а да
је прописана и обавезна координација међу надлежним
државним органима.

Финансијска помоћ Србије
Директор Канцеларије Владе Србије
за КиМ Марко Ђурић
каже да ће најновија
финансијска помоћ
Србима на Косову
створити ново лице
српских средина на
том простору. Ђурић
је, после седнице
Владе Србије, којој су
присуствовали председник
Александар Вучић и пред-

ставници Срба са
КиМ, рекао да је реч
о новом државном
деловању Србије на
КиМ. Укупно је издвојено више од шест
милијарди динара у
наредних 18 месеци,
а планирана је изградња нове зграде
Приштинског универзитета, Института за судску
медицину...

Нови погон „Калцедоније”

Министар Горан Кнежевић
присуствовао је у Кули, заједно
са председником Србије Александром Вучићем и покрајинским премијером Игором Ми-

ровићем, отварању производног погона италијанског произвођача доњег веша „Калцедонија“, где ће бити запослено
око 400 радника. Ово је пета

по реду фабрика „Калцедоније“
у Србији, површина производне
хале је 4.726 квадратних метара, а у првом кругу отворено је
100 радних места.
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ИНТЕРВЈУ

Од Вучића сам научила да је у овом
послу резултат најважнији
ЗОРАНА
МИХАЈЛОВИЋ

З

орана Михајловић, потпредседница Владе Србије и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, за „СНС Информатор“
каже да je Србија, коју воде председник
Александар Вучић и Влада, одлучна
да реши проблем нелегалне градње,
који није решаван више од 30 година.
Према њеним речима, дивља градња
праву експлозију доживела је од 2000.
и 2012. године, у време када су земљу
водили они који су данас у опозицији.
Најновије измене Закона о озакоњењу
дају могућности локалним самоупра-

»

- Откако је Влада Србије,
пре четири године,
ставила развој
инфраструктуре и
повезивање са суседима
као приоритет, изграђено
је више од 200 километара
ауто-путева и
реконструисано више
од 220 километара пруга
вама да стану на пут илегалној градњи
и бахатим инвеститорима, а донете су
управо на предлог Београда и осталих
градова, јер се током спровођења закона видело где су биле мањкавости које
су користили несавесни инвеститори.
„Прва новина је да ће бити забрањен
промет некретнина изграђених без дозволе, јер ће сви нелегални објекти добити забележбу која ће бити уписана у
катастар, што треба да спречи нотаре да
оверавају уговоре нелегалних објеката.
Друга важна ствар је краћа процедура
за рушење нелегалних објеката. Више
неће бити потребно чекати судску пресуду, већ ће објекат моћи да се уклони
након другостепене потврде решења
о рушењу, коју издаје грађевински инспектор. И треће, озакоњење објеката
мора да се заврши у наредних пет го-

дина. Сви објекти који су изграђени без
дозволе после дана усвајања закона
(новембар 2015. године), неће моћи да
буду озакоњени. Апелујем на грађане
да не купују нелегалне објекте јер ће
имати велике проблеме. Инвеститорима поручујем да не граде без дозволе,
јер тако чине кривично дело, а дозволе

Шта је најважније урађено у области путне инфраструктуре у 2018.
години? Колико километара аутопутева, путева, пруга, мостова,
тунела...?
- Од председника Вучића научила сам
да је у овом послу најважнији резултат.
И сада га видимо: изграђено је више

Нећемо дозволити ново
насиље над Србима
Потпредседница сте Владе Србије, како оцењујете понашање власти у Приштини која поново угрожава безбедност Срба на КиМ?
- Александар Вучић и Влада Србије никад неће оставити на цедилу Србе са КиМ,
какве год неразумне одлуке доносиле власти у Приштини. Нема те одлуке због које
ће Вучић променити своју мудру и државничку политику и трагање за мирним и
компромисним решењем, јер је то једини начин да се сачувају мир и животи наших
суграђана. Покретањем трговинског рата против Србије, Албанци су показали Европи и свету да угрожавају мир, стабилност и све постигнуте договоре, да немају
кредибилитет и да на њих нико не може озбиљно да рачуна. Ове неразумне одлуке
најбољи су доказ са каквим проблемима се суочава Александар Вучић приликом
преговора у Бриселу. Србија ће политиком Вучића остати на страни правде, права
и истине, нико неће понижавати нашу земљу и нећемо да дозволимо неко ново насиље над Србима. Као што је и сам председник рекао, тај филм нећете гледати!
се данас у Србији издају електронски
и брзо, по чему смо међу 10 најбољих
земаља на свету. А свима који имају нелегалне објекте и који испуњавају прописане услове, поручујем да их што пре
озаконе“, каже министарка Михајловић.
Познати сте по томе да ненајављени посећујете градилишта. Колико
је делотворна оваква пракса?
- Захваљујући економској стабилизацији и храбрим потезима бившег премијера Александра Вучића, Србија је
спасена са ивице банкрота и добила је
стабилне државне финансије. Због тих
мера, данас радимо и планирамо нове
инфраструктурне радове вредне 16 милијарди евра. То је огроман новац који ће
обезбедити развој Србије и зато не дозвољавам нерад и не подносим забушанте.
Иако највећи број компанија раде у договореном року и квалитету, има и оних
које посао са државом не доживљавају на
начин на који би требало. Зато ми нимало
није тешко да их на терену, и изненадним
посетама, подсетим да морају свој посао
да раде како треба, или га више неће радити. Није ми тешко да обилазим градилишта, а то чиним због предузећа и радника који одговорно обављају свој посао.
Нема држава пара за бацање и нико не
треба да помисли да посао који је добио
од државе не треба да ради на начин на
који је договорен.

од 200 километара ауто-путева и реконструисано више од 220 километара
пруга. Највећи број нових фабрика, које
запошљавају на десетине хиљада нових
радника, изграђене су у близини главних
коридора, пре свега Коридора 10, и то је
најбоља потврда да без инфраструктуре
нема развоја. До краја године пуштамо
за саобраћај ауто-пут кроз Грделичку
клисуру, чиме ћемо имати комплетно завршен Коридор 10. То је пројекат који је
Србија радила претходних 30 година, а
ова Влада ће га завршити. Такође, радимо на томе да до краја године пустимо и
103 километра ауто-пута од Обреновца
до Прељине. Само на деоници кроз Грделичку клисуру налази се 28 мостова,
укупне дужине више од пет километара,
међу којима је и највиши мост Врла, код
Владичиног Хана, као и најдужи тунел,
Манајле (1,8 километар). На железници
реализујемо највећи инфраструктурни
пројекат у Србији и један од највећих и у
региону, изградњу брзе пруге БеоградБудимпешта, пустили смо у саобраћај
Жежељев мост у Новом Саду и обновили око 260 километара регионалних
пруга.
Докле се стигло са изградњом пруге Београд-Будимпешта?
- Захваљујући одличним личним односима које председник Вучић има са
кинеским председником Си Ђинпингом,
Србија се нашла на мапи глобалног ки-

неског пројекта „Један појас, један пут“.
Брза пруга од Београда до Будимпеште
део је овог пројекта, њом ће роба из
грчког Пиреја стизати у центар Европе.
На две деонице од Београда до Новог
Сада радове већ изводе кинеске и руске
компаније, заједно са домаћим фирмама. Прва деоница, од Београда до Старе
Пазове, требало би да буде завршена за
две године, а за нешто више од две године и деоница од Старе Пазове до Новог Сада. То значи да ће се од Београда
до Новог Сада стизати за око 30 минута. За трећу деоницу, од Новог Сада до

Будимпеште, потписали смо у јулу
комерцијални уговор, вредан скоро милијарду евра, а са кинеском
страном преговарамо и о потписивању финансијског уговора.
На колико градилишта се тренутно ради ауто-пут и у којим
све правцима?
- Стратешка одлука Владе Александра Вучића, као и Владе актуелне премијерке Ане Брнабић, јесте
улагање у друмску, железничку и
водну инфраструктуру, и повезивање Србије са регионом и Европом. Премрежавање земље аутопутевима и брзим саобраћајницама предуслов је даљег економског
напретка. Поред Коридора 10 и
деоница на Коридору 11, покренули смо и нови инвестициони
циклус у инфраструктури, вредан
више од пет милијарди евра. Већ
у марту 2019. почиње реализација
првог пројекта - изградња деонице ауто-пута на Коридору 11, од
Прељине до Пожеге, вредне 450
милиона евра. Такође, у 2019.
очекујемо и почетак изградње
брзе саобраћајнице и ауто-пута
Рума-Шабац-Лозница, које ће се
надовезивати на Фрушкогорски
коридор, од Новог Сада до Руме. У
2018. потписали смо меморандум
о изградњи Моравског коридора,
од Чачка до Појата, који планирамо да почнемо идуће године, као
и споразум за изградњу ауто-пута
Београд-Сарајево, у чију изградњу
ћемо уложити око милијарду евра,
за деонице од Кузмина до Сремске Раче и од Пожеге до Котромана. Ако томе додамо да се ради и
пројектна документација за аутопут Ниш-Мердаре-Приштина, као
и да преговарамо о реконструкцији
преосталих деоница барске пруге
и настављамо реконструкцију железничког Коридора 10, то значи да ће
Србија бити много боље повезана са регионом и ЕУ.
Када се очекује завршетак радова
на Коридору 11? А каква је ситуација на Коридору 10?
- Јужни крак Коридора 10 је практично готов, завршено је 98,2 одсто
свих планираних радова и ускоро ће
бити пуштен за саобраћај. На источном краку Коридора 10 пуштено је у
саобраћај око 70 километара, ради се
још деоница од Просека до Банцарева,
па очекујемо да изградња и овог крака

Против насиља
над женама
Током утакмица ФК Црвена звезда у свет се шаље порука „Стоп
насиљу над женама“. Колико
овакве акције утичу на промену
свести?
- Транспарент, дуг 17 метара са
написом на енглеском језику, био је
постављен на утакмицама Црвене
звезде против Наполија, Ливерпула,
Париз Сен Жермена. То је заједничка
акција Координационог тела за родну
равноправност и ФК Црвена звезда,
којом у Европу и свет шаљемо поруку
да је насиље над женама неприхватљиво. Не могу да заборавим да је
управо на инсистирање Александра
Вучића Србија добила Координационо тело за родну равноправност и да
сам на његов предлог преузела да га
водим. Позвали смо и друге домаће
и европске клубове да се прикључе
нашој акцији. Важно је да на сваком
месту укажемо да можемо заједно да
се боримо против насиља над женама!
буде завршена ове године. На Коридору 11 план је да завршимо до краја године две деонице, укупне дужине 50,2
километра, које гради кинеска фирма
„Шандонг”, од Обреновца до Уба и од
Лајковца до Љига. Поред тога, ради се
санација деонице Уб-Лајковац, дужине
12,5 километара, на којој је било пуно
проблема јер су извођачи урадили посао несавесно и неквалитетно, правећи
пут практично од блата и глине, због
чега сада морамо да градимо око 2,5
километра из почетка. Против одговорних су поднете кривичне пријаве,
а Министарство, заједно са инвеститором, надзором, пројектантима, извођачима радова и свим другим укљученим у пројекат, чини све да до краја
године буде пуштена у саобраћај и ова
деоница, како бисмо имали комплетан
ауто-пут од Обреновца до Прељине, у
дужини од 103 километра.
Најавили сте увођење електронског катастра. Какве ће то новине
донети?
- Заједно са Министарством правде,
почели смо дигитализацију Републичког геодетског завода, увођењем уписа имовине у катастар електронским
путем. Данас, када оверите уговор о
куповини некретнине, не морате да
идете на шест шалтера да бисте пријавили имовину и уписали се као власник. Сада све то завршавате код јавних бележника. Они ваш уговор прослеђују електронским путем катастру,
Пореској управи и локалној самоуправи. Ово је само почетак и очекујемо да
ће до краја 2020. године Србија имати
потпуно дигиталан катастар и то је
највећа реформа на којој Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради.

СНС
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8. Крушевац

Ново дечије игралиште и паркинг

Кућа за Стојанку Радомировић
Градоначелница Јасмина Палуровић отворила је Пољопривредни
сајам и Јесењи сајам запошљавања. На
Дан ослобођења Крушевца у Другом
светском рату, откривен је Споменик
палим припадницима војске, полиције и резервног састава 1991-1999.
године, који је свечано открила градоначелница Палуровић, у присуству
Братислава Гашића, представника
градова побратима, војске, полиције...

Завршен паркинг у центру Уба

Комплетно је реконструисана Улица Алексе Мартића у насељу Алексића
имање, захваљујући средствима Општине
и Министарства привреде, а изграђене су и
нове улице - Светог Саве, Алексића имање
и Немањина. Почело је асфалтирање путева у Кожуару, Такову, Бањанима и Врелу.
Стара зелена пијаца биће срушена и на том

месту биће изграђен нови, модерни пијачни објекат. Уб је добио и треће модерно
дечије игралиште, овог пута у Улици Немање Матића, а планирана је изградња
игралишта у Памбуковици, Бањанима и
Врелу. Завршена је изградња паркиралишта са 54 паркинг места у Улици Вељка
Влаховића.

2. Јагодина

Александар Мартиновић обишао одборе
Члан
Председништва
СНС Александар Мартиновић разговарао је са активистима у два градска
и једном сеоском одбору.

Обележили смо 10 година
постојања СНС и страначку славу Свету Петку. Поводом Дана ослобођења
Јагодине од фашизма,

председник ГО СНС и шеф
Одборничке групе СНС у
СГ, Никола Радосављевић,
упутио је грађанима честитку.

3. Бачка Паланка

Посета Ирене Вујовић
Завршене су прва и друга фаза реконструкције зграде Културног центра. Председник
Општине Бранислав Шушница посетио је ПУ
„Младост“, уручио кључеве новог доставног
возила и најавио замену столарије и уградњу
котла. На иницијативу омладине ОО, више од
40 активиста подржало је aкцију добровољног
давања крви. Чланица Председништва СНС
Ирена Вујовић присуствовала је састанцима
три МО. Омладина ОО обележила је Међународни дан старијих особа, дружећи се са пензионерима. Председник Шушница одржао је
пријем грађана у Силбашу и Бачкој Паланци, и
потписао уговоре са шест ромских породица о

Дружење са пензионерима

додели грађевинског материјала. Наши активисти делили су „СНС Информатор“.

4. Ада Мол

Нова црпна станица

Председник ГО СНС Ненад Андрић
предао је Стојанки Радомировић из
Јабланице кључеве нове куће, која је
изграђена на иницијативу и из личних средстава Братислава Гашића и
бројних донатора. Поводом десетогодишњице постојања СНС, месни одбори уручили су поклоне најмлађим и
најстаријим члановима. Небојша Стефановић посетио је три највећа месна
одбора и разговарао са активистима.

У рубрици
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7
о активностима
56
44
општинских и
49 3 97 81 68 23
градских одбора
33 13 88 94 72
СНС током
74
претходног месеца
28 25 119 11 37
99 за бољи живот
17 19 89 117 112 76
48 грађана Србије
24
39 77 109 102 114 50 101
40 113 106 105 115 85
63 22 118 103 116 107 35 32
55
42 60 57 108 111 104 86 65
67
58 75 1 110 38 84 59 100
43
62
92 46
21 2 41 10 95
66
30
6
27 34 51 87
14
98
54
80
91 8 15
69
31
36
53
47 78
79
82 83
73
61 26
9 20
16 29
96

9. Бојник
Дарко Глишић са суграђанима

5. Бујановац

Обележaвање
страначке славе
Одржали смо два састанка ОО и састанак
Уније жена. Обележили смо страначку славу
Свету Петку.

Опремање агро
бизнис зоне
у Косанчићу
ЕУ ПРО je Општини Бојник, у конкуренцији
од 99 општина јужне, западне и источне Србије, одобрио милион евра за инфраструктурно опремање агро бизнис зоне у Косанчићу. Бетонира се канал за одвод атмосферских вода поред пута од центра Придворице
према циглани. Отвара се нови погон компаније „Аутостоп“.

6. Ужице

Реконструкција
пијаце
Више од 15 милиона динара уложено у реконструкцију
главних саобраћајница у Равнима,
Дрежнику, Никојевићима и Скржутима. Почела је реконструкција Зелене
пијаце. Настављени
су археолошки радови на Старом граду. У оквиру подршке ЕУ ПРО, Ужицу је
одобрено суфинансирање пројекта изградње
кишне канализације у Крчагову, реконструкције зграде Народног позоришта и израде планова детаљне регулације.

Пољопривредни сајам

10. Деспотовац

Обнова Дома
културе
Започета је реконструкција мултифункционалне сале Дома културе и Улице Вулета Поповића, где се проширује коловоз, граде тротоари
и паркинг места.

93
5

45

7. Бачка Топола

Уређење насеља мали Београд
11. Опово

кабинета разговарају са грађанима у месним заједницама. У завршној фази су пројекти изградње
пешачко-бициклистичке стазе између Опова и Баранде и уређења
платоа испред филмског студија. У
току су припремни радови за изградњу објекта и паркинга још једног трговинског ланца.
Савет МЗ Баранда и Удружења грађана спровели су акцију зимске заштите парковског
мобилијара, а у току су и радови на уређењу
оповачког парка.

Прикупљање гардеробе
Свечано је отворена црпна станица „Калоча 2“, са којом је више
од 5.000 хектара пољопривредног земљишта добило могућност наводњавања. У току је асфалтирање улица у Ади и Молу. Активисти
ОО организовали су чишћење дворишта Месне канцеларије у Молу.

МО Мали Београд организовао је уређење зелених површина, фарбање
и поправке на објектима у насељу. Почела је реконструкција Дунавске улице у центру Бачке Тополе.

Активисти ОО СНС спровели су акцију
прикупљања гардеробе, обуће, постељине
и играчака за социјално угрожене породице. Пракса „Отворених врата“, која се у кабинету председника Општине примењује у
последње две године, од овог месеца спроводи се на нивоу МЗ, односно представници

Завршетак пешачко-бициклистичке стазе

16 | СНС ИНФОРМАТОР 67/2018

СНС ИНФОРМАТОР 67/2018 | 17

БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
12. Кикинда

Озелењавање града
Реконструисани су
плато и пешачке стазе у стамбеном блоку Галадска, а радове су финансирали
локална самоуправа
и
Министарство
државне управе и
локалне самоуправе. Почела је реконструкција Србобранске улице, а радови
обухватају и изградњу атмосферске
Павле Марков са суграђанима
канализације. СредЗа пројекат пошумљавања и
ства су обезбедили
озелењавања, Град Кикинда доГрад и Министарство привреде.
био је подршку Министарства
Град је за реконструкцију згразаштите животне средине. Средде ОШ „Фејеш Клара“ издвојио
ства ће се усмерити на школске
око девет милиона динара, а рашуме у Сајану, подизање засада
дови обухватају обнову крова и
у Накову, уређење простора Стафасаде помоћног објекта. Град
рог језера и партерно уређење
је обезбедио 125 пакета за бебе
Школског и Дечијег диспанзера.
рођене у јуну, јулу и августу.

13. Беочин

Разговор са грађанима
Одржани су састанци председника Општине Митра Милинковића, представника локалне самоуправе, јавних предузећа и установа са грађанима МЗ Беочин, МЗ
Сусек, МЗ Бразилија, МЗ Раковац и
МЗ Черевић. Активисти МО Черевић и МО Беочин делили су „СНС
Информатор“. Чланови омладине
ОО уредили су игралишта у Беочин Селу и Бразилији. Уређен је
простор испред МЗ у Бразилији и
атарски пут на улазу у Степин до.
Радници ЈКП Беочин, уз помоћ омладине ОО, уредили су поток од
центра до Дунавске улице. Савет
за здравство ОО и Мобилни тим
за инклузију Рома организовали
су трибину „Рано ступање у брак“.
Чланице Уније жена и МЗ Черевић
организовали су здравствену трибину. Обележили смо Свету Петку
и Дан ослобођења.

14. Бољевац

Фрижидер за дечака
из Врмџе
Општина је обезбедила средства
за јачање женског предузетништва
на селу, у партнерству са „Каритасом“ Београдске надбискупије и
подршку Владе Словеније. Након
обука из области производње домаћих производа, лековитог биља,
пчеларства и сеоског туризма, 12
жена добило је бесповратна средства за куповину опреме. Асфалтиране су улице и изграђена је
канализациона и водоводна мрежа
до сваког домаћинства у ромском
насељу. Општина је била покровитељ обележавања стогодишњице
од завршетка Великог рата и Дана

ослобођења у Првом светском
рату. Чланови ОО СНС из личних
средстава обезбедили су фрижидер за Јована Николића, дечака из
села Врмџа, који живи сам у трошној кући.

19. Инђија

Помоћ најстаријим
суграђанима
Испред зграде МЗ
Марадик и Ловачког
дома изграђен је паркинг и одвод за атмосферске воде, а радове
је обишао председник
Општине
Владимир
Гак и најавио уређење
и Дома културе. Основан је Социјално-економски савет. Активисти МО Сланкамен
уредили су центар
свог места, а чланови
МО Инђија обишли
су старије суграђане.
Чланови МО Бешка
уредили су центар и
спортски терен.

20. Лесковац

Нови погон „Џинсија“

Чланице Форума жена посетиле
су социјално угрожену породицу
у Манојловцу и уручиле пакете са
храном, средствима за хигијену,
намештај, а акцији се прикључио и
градоначелник Горан Цветановић
са личном новчаном донацијом.
15. Ћићевац
Активисти МО Ораовица прикупиПодела
ли су помоћ за две социјално угро„СНС Информатора“
жене породице, а активисти Савета
за друштвене делатности за пороЧланови ОО СНС делили су
дицу са шесторо деце. Одржане
„СНС Информатор“ и разговарали
су трибине на тему превенције диса суграђанима, а чланови Здравгиталног насиља и на тему здраве
ственог савета подржали су акције
исхране, а Савет за омладину деу циљу решавања здравствених
лио је суграђанима јабуке поводом
проблема мештана.
Светског дана јабука.
Турска компанија „Џинси“ и Град потписали
16. Медвеђа
су уговор којим се овој
компанији у закуп даје
зграда „Синтетике“, где
Председник Општине Небојша Арсић ће отворити нови погон
обишао је радове на реконструкцији пута и запослити 350 радкоји повезује Медвеђу са Лебанама, Ле- ника. Санирани су тросковцем и Коридором 10.
тоари у Делиградској
и Улици краља Петра
Првог, отворен је терен
са вештачком травом, а потписан је
17. Ириг
споразум за изградњу колектора
Туристички инфо
отпадних вода и 80 километара кацентар у Врднику
нализационе мреже.

Обнова пута

У бањи Врдник отворен је Туристички инфо центар, који гостима нуди информације о туристичкој понуди.

18. Кањижа

Обнова амбуланте у
Хоргошу
Обновљена је здравствена станица у Хоргошу и уграђен је нови,
модернији систем грејања, средствима Канцеларије за управљање
јавним улагањима и Општине.

21. Крагујевац

Кутак за младе и пензионере
Објекат који је годинама био
запуштен, преуређен је у просторију за омладину и пензионере
у МЗ Церовац. Направљено је и
ново игралиште за мали фудбал
и кошарку, и постављени су лед
рефлектори. У току је замена прозора на објекту и уређење дела
фасаде.

25. Нови Сад

Акције уређења, трибине, излети

Милош Вучевић, Ана Брнабић, Игор Мировић

Прослава страначке славе

Уређење спортског терена

22. Шабац

Прослава славе
Чланови ГО СНС Шабац обележили су страначку славу Свету
Петку, а ломљењу славског колача
присуствовао је велики број функционера, чланова и пријатеља
странке.

23. Сечањ

Уређење депонија
Председник СО Сечањ, Арсен
Плахин, покренуо је иницијативу
за решавање проблема легализације објеката из времена поплаве у Јаши Томићу. Потписани су
уговори са пчеларима о додели
бесповратних средстава за набавку
опреме. Одржан је први Фестивал
стваралаштва основних школа. У
току је уређење депонија у свим
насељеним местима. Председник
Општине Предраг Рађеновић,
поводом Дана Општине, уручио
је награде и плакете заслужним
грађанима и предузећима. Одржан
је Сајам пољопривреде у Јаши Томићу и Меморијални међународни
турнир ветерана у малом фудбалу.
Миљан Алексић, начелник Билеће,
посетио је Сечањ, поводом одржавања Митровданских сусрета.

24. Шид

Акције уређења
Започета је електрификација
и изградња водоводне мреже у
Индустријској зони. Поводом Дечије недеље, председник Општине Предраг Вуковић организовао
је традиционални пријем за децу.
Скинуте су банкине и продубљени канали у Улици Лазара Бибића.
Председник Владе АПВ Игор Мировић отворио је Сајам стваралаштва
сеоских жена Војводине. Чланови

Активисти месних одбора дружили су
се са суграђанима и делили „СНС Информатор“. Активисти МО Каћ покосили су игралиште Сигет, уклонили коров на Каћкој
петљи и организовали излет за децу из ОШ
„Ђура Јакшић“. Чланови MO Детелинара
организовали су хуманитарну акцију у Геронтолошком центру, а МO Ветерник дружење са пензионерима. Напредњаци МО
Каменица фарбали су голове у парку, МО
Јаша Томић уредили су двориште вртића
„Звончица“, а МО Подбара игралиште иза
МО Моровић уредили су центар
села, а чланице Уније жена делиле
су „СНС Информатор“. Активисти
МО 4 и МО 2 уредили су игралишта
у насељу Исток. Поводом Светског
дана срца, организован је Базар
здравља у Кукујевцима. Чланице
Уније жена посетиле су два старачка дома, чланови Савета пензионера поклонили су Општинском
удружењу пензионера нови компјутер. Активисти МО Гибарац уредили су дечије игралиште и терен
за одбојку на песку. Савет за бригу
о деци организовао је радионицу
„Деца света“ у Соту, а МО Беркасово уређење Етно куће. Заједничком
акцијом свих седам МО, уређено је
шеталиште поред потока Шидина.
Активисти МО Моровић поставили
су нове клупе, а активисти МО Вашица уредили су аутобуско стајалиште. Чланови МО Адашевци и
МО Ердевик уредили су центар
својих села, а активисти МО Моровић поставили су нова аутобуска
стајалишта. Чланице Уније жена
посетиле су социјално угрожену
породицу у Вишњићеву и из личних
средстава обезбедиле донацију.

26. Димитровград
Хуманитарно вече

Женска одборничка мрежа и
Фондација „Замисли живот“, уз
подршку локалне самоуправе, организовали су хуманитарно вече.
Асфалтирана је Светосавска улица.
Организовали смо промоцију манифестације Царибродска шушеница
у Софији и Старој Загори. Одржан
је свечани концерт поводом завршетка реконструкције сале и позо-

МЗ и уклонили графите. Активисти МО Салајка, Савет МЗ и Удружење „Милева Марић
Ајнштајн“, у сарадњи са ОШ „Вук Караџић“,
организовали су дечију културно-еколошку
манифестацију. Активисти МО Југовићево
подржали су акцију лекарских прегледа за
старије особе и адаптацију просторија МЗ.
Чланови МО Будисава бетонирали су стубове капије испред православне цркве, а МО
Булевар 2 организовао је трибину поводом
Светског дана борбе против остеопорозе.
Активисти МО Руменка, у сарадњи са уче-

рнице Центра за културу. Асфалтиран је пут Жељуша-Планиница. ОО
СНС организовао је прославу страначке славе Свете Петке.

27. Александровац
Стручна помоћ
грађанима

Пружамо стручну помоћ лицима за бесповратну доделу минералног ђубрива носиоцима
пољопривредних газдинстава по
конкурсу Владе Србије. Обележили смо страначку славу Свету Петку. Делили смо „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима.

28. Бач

Субвенционисани
кредити за
пољопривреду
Обележили смо страначку славу Свету Петку и организовали
акцију уређења насеља Плавне.
Пуштен је у саобраћај реконструисани локални пут који повезује државни пут и Плавну. Обележен је
Дан ослобођења Бача и додељене
су Октобарске награде. Општина
се прикључила пројекту „Србија -

ницима ОШ „Свети Сава“, ДВД Руменка,
Реформаторском црквом и ЈКП Градско зеленило, уредили су дивљу депонију.
Градоначелник Милош Вучевић присуствовао је школском турниру поводом
пројекта „До успеха, заједно“, као и отварању прве продавнице компаније „Лидл“ у
Новом Саду. Уручио је октобарске награде
и Новембарску повељу, обишао је радове
на изградњи робне куће „Леснина“ и Каменички парк, који је добио урбани мобилијар,
пешачке стазе, расвету и дечије игралиште.

земља јоргована“. Одржан је пети
сусрет чланица међународне мреже „I care for Europe“. Потписани
су уговори са пословним банкама
за субвенционисање камата на
пољопривредне кредите. Расписан
је конкурс за доделу стипендија
студентима и средњошколцима. ТО
представила се на Међународном
сајму туризма у Новом Саду. Одржана је Дечија недеља, откривена
је плакета на тврђави, којом је ЕУ
наградила пројекат „Векови Бача“.

30. Књажевац

Обележена слава
ОО СНС обележио је страначку славу Свету Петку, у присуству
око 400 чланова странке и представника СПС, ПУПС и Уједињене
сељачке странке.

31. Краљево

Помоћ за
најугроженије
Активисти МО Рибница, из сопствених средстава, помогли су
трочлану породицу Мердовић и
породицу самохране мајке Слађане Лазовић. Члан Председништва

29. Лебане

Сарадња са привредом
Лебански напредњаци обележили су Свету Петку и десетогодишњицу постојања СНС. Општина је потписала уговор о отварању новог погона предузећа „Нам инвестмент“, а ова компанија,
као донацију, уручила је возило за хитне случајеве Дому здравља.
Лебане је доделом признања и награда, обележило Дан Општине
и 140. рођендан.

СНС Златибор Лончар разговарао
је са активистима месних одбора
Зеленгора, Стара Чаршија и Рибница.

32. Жабари

Асфалт у Милоша
Обилића
Завршено је асфалтирање Улице Милоша Обилића, средствима
Министарства привреде и Општине.

33. Жабаљ

Паркинг за бицикле
Активисти МО Ђурђево помогли су прављење паркинга за бицикле, а материјал је донирала фирма „Метал“. Активисти МО Жабаљ
организовали су уређење једне
од најкритичнијих раскрсница и
простора испред ПУ „Детињство“.

34. Варварин
Обележен Дан
ослобођења

Поводом Дана ослобођења,
делегација ОО СНС положила је
венце у Спомен парку у Варварину
и Село Варварину.

35. Велика Плана

Санација Крњевачког
потока
Организована
је
прослава страначке славе. Урађен је
пут између Великог Орашја и
Смедеревске Паланке. Почела
је изградња три бунара за во-
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

Радионице за младе

Нови школски
кабинети
Мачванска средња школа у
Богатићу, обележила је 40 година постојања и рада. Министар
Младен Шарчевић, тим поводом,
свечано је отворио новоизграђене
кабинете и фискултурну салу.

41. Ћуприја

Нова инвестиција
Овогодишњи Дан Општине остаће упамћен по потписивању Меморандума о разумевању између
Општине и турске компаније „Фека
aутомотив“. Ћуприја добија велику
компанију која ће у финалној фази
инвестиције запослити 1.000 рад-

ОО и обилазимо месне одборе.
Грађанима пружамо саветодавне услуге и одговарамо на све
молбе, у складу са нашим могућностима.

44. Темерин

Уређење дворишта Дома
здравља
Чланови МО Центар уредили
су двориште Дома здравља, а активисти МО Сириг офарбали су и
поставили кавезе за ПЕТ амбалажу
на три нове локације.

45. Трговиште

Ново дечије игралиште
Отворено је ново „Нивеа“ дечије игралиште, које су грађани

42. Крупањ
Дружење са суграђанима на Светски дан јабуке

Савет за породицу обележио је Светски дан јабуке, активисти
су разговарали са суграђанима и симболично им делили јабуке.
Организована је едукативна радионица Уније младих на тему аргументоване одбране свог политичког става и изградње младих
политичких лидера.
доснабдевање. Активисти ОО
уредили су дечије игралиште у
парку. Започето је реновирање
виле „Клефиш“ у центру Велике
Плане, која ће бити преуређена
у Градску кућу. Почела је санација корита Крњевачког потока,
а финансирање је обезбедила
Канцеларија за јавна улагања.
Одржана је Брђанска пасуљијада. Обезбеђена су средства за
унапређење енергетске ефикасности школа у Милошевцу и опремање кабинета информатике у
Гимназији, а програмом подршке ЕУ и унапређење енергетске
ефикасности школе „Вук Караџић“. Уређене су дивље депоније у Марковцу и Лозовику.

37. Житиште

Обнова пешачких стаза
Дом здравља богатији је за
ново санитетско комби возило.
Општина, у сарадњи са Домом
здравља, организовала је два
термина за бесплатне превентивне прегледе дојки. Одржан је

Међународни дан сеоских жена.
Започет је пројекат „Почнимо да
мењамо наше животе“, у циљу побољшања економског положаја
жена. Одобрена су средства за
реконструкцију пешачких стаза у
Деда Јоцковом парку. Председник Општине Митар Вучуревић
и заменик Ђорђе Жужа обишли
су радове на изградњи рибњака у
Међи. Чланови ОО обележили су
Свету Петку.

39. Владимирци

Лаптоп за породицу
Глигорић
Појединачним прилозима чланова ОО СНС купљен је лаптоп,
а председник ОО Раде Ковачевић
уручио га је породици Глигорић
из Матијевца са седморо деце. У
току је изградња спортског терена у школи „Жика Поповић“ у
Матијевцу. Члан Председништва
СНС Владимир Орлић обишао је
МО Владимирци. Обележили смо
страначку славу и разговарали са
грађанима на штанду.

Доградња вртића
Почела је доградња вртића
„Наша радост“, наставља се
реконструкција улице Добри
поток, где се, поред асфалтирања, мењају водоводне
и цеви за атмосферску канализацију. Асфалтиран је
пут Бела Црква - Белотић. У
току су радови за смањење
ризика од поплава на водотоковима другог реда.
Исплаћене су субвенције
пољопривредницима за
набавку
механизације,
опреме, оваца, коза и
садница. Активисти ОО
СНС обележили су страначку славу.

грађанима. Организован је пријем
грађана код председника Општине.

43. Свилајнац

Одговарамо на молбе
суграђана
Обележена је страначка слава
Света Петка, у присуству чланова и симпатизера странке.
Одржавамо редовне састанке

изгласали путем онлајн гласања, а
отворио га је председник Општине Ненад Крстић. Обележена је
страначка слава Света Петка.

46. Коцељева

55. Кучево

Обилазак старачких
домаћинстава

Санација деонице
Кучево - Пожаревац

Активисти ОО СНС Бабушница
обишли су старачка домаћинства
у удаљеним селима и уручили
пакете са животним намирницама и хигијенским средствима.
Обележили смо страначку славу
Свету Петку. Чланови Центра за
едукацију СНС одржали су обуку
за младе активисте на тему политичког маркетинга и значају тимског рада.

У организацији Удружења за
подршку оболелима од рака „Искра“ и Спортског савеза, а под
покровитељством локалне самоуправе, одржана је акција „Дај педалу раку“. У Установи за старија
и одрасла лица постављају се нови
подови. На иницијативу народног
посланика Зорана Милекића и
председника Општине Новице
Јаношевића, санирана је деоница
пута Кучево - Пожаревац.

48. Алибунар

56. Кула

Дружење сеоских жена
Омладина МО Иланџа заштитила је дечије справе и клупе у парку
пре зимских мразева. У Владимировцу је одржана манифестација
Дуња и богатство јесени. Поводом
Међународног дана сеоских жена,
организовано је дружење у етнодому „Јаношичанка“ у Јаношику,
којем су присуствовале представнице Унија жена, заједно са повереницом ОО Данијелом Лончар.
Савет за омладину организовао
је акцију уређења просторија ОО.

Уређење Трга слободе

ника, а за почетак 110. Свечаној
седници присуствовали и представници амбасада Турске, Кипра, Палестине, као и представници Владе
Србије, НАЛЕД-а, локалних самоуправа и Општине Котор.

Нови мост

47. Бабушница

49. Бачки Петровац

Нови асфалт

реном. Ово је шеста теретана коју
је Градска општина поставила на
својој територији.

51. Алексинац

Поводом Дечије недеље, председник Општине Срђан Симић
угостио је седмаке из ОШ „Јан
Чајак“. Обележен је Дан Општине и Дан ослобођења. У школи
у Маглићу отворена је изложба
фотографија „Ја бирам спорт, а

Радне акције
Завршена је изградња најпрометнијег моста на територији
Општине. Мост је широк шест метара, а дугачак 17 метара, има
две коловозне траке и пешачку стазу. Председник Општине Ненад
Станковић обишао је ПУ „Лане“, где се адаптира централни објекат. Организован је пријем код председника Станковића за победнике Међународног фестивала у Штипу.
ти?“. Бачки Петровац посетио је
потпредседник Владе Словачке за
инвестиције и информатизацију
Рихард Раши и потписао Споразум о разумевању са министром
за иновације и технолошки развој
Ненадом Поповићем. Одржана је
презентација пројекта „Компостирајмо заједно“, као и подела дечијих ауто-седишта. Председник
Симић обишао је реконструисан
и дограђен објекат ПУ „Вчиелка“
у Кулпину. Активисти МО Бачки
Петровац, уз подршку ЈКП „Прогрес“, уредили су Трг слободе.

50. Ковин

52. Бечеј

Замена светиљки
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство и Општина издвојили
су средства за бушење новог бунара „беле“ воде у Бачком Градишту.
Почела је изградња кружне саобраћајнице на тргу Чилаг. Локална
самоуправа покренула је поступак
јавне набавке за одабир приватног
партнера у пројекту замене старих
светиљки новим ЛЕД и метал халогеним, у свим насељеним местима.

Брига о суграђанима

Реконструкција
електромреже
У МЗ Ћуковине реконструисана
је нисконапонска електромрежа,
а почело је и зимско одржавање
малских путева. Обележили смо
страначку славу Свету Петку и
делили „СНС Информатор“ су-

Акције чишћења
Свечано је обележен Дан Општине, а у склопу прославе отворена је
нова сала за мале спортове. Почела је
реконструкција библиотеке. Чланице
Уније жена ОО СНС, у сарадњи са МО
Центар 1 и Центар 2, уручиле су гардеробу пацијентима Специјалне болнице
за психијатријске болести. Поводом
Међународног дана старијих особа,
угостиле су чланове Уније пензионера,

у парку Буковичке бање. Поводом Дечије
недеље, деца из ПУ „Дуга“ били су гости у
просторијама Општине. Општина је определилa финансијску помоћ за лечење двоје
суграђана, а преко Фонда за заштиту животне средине, укључила се у акцију сакупљања
комуналног отпада, чишћења корита
Кубршнице, дивље депоније и простора око
школе „Милош Обреновић“.
Главна градска улица

Поклон за школу
у Милентији
Повереник ОО СНС
Милутин Јеличић са сарадницима, из личних
средстава,
донирао
је школи у Милентији
бицикл, кошаркашке
и фудбалске лопте, и
реквизите за стони тенис. Активисткиња ОО
СНС Катарина Вуковић осликала је мурал
у Улици краља Петра
Првог у Брусу.

38. Аранђеловац

Отворена је за саобраћај главна градска
улица, а следи озелењавање и постављање
саобраћајне сигнализације. Почео је са радом Поликлинички центар, а монтиран је
и најмодернији скенер у овом делу Србије.
Канцеларија за јавна улагања обезбедила
је средства за обнову зграде „Милан Илић
Чича“. Почела је санација тока реке Кубршница. Завршава се постављање лед расвете

53. Брус

а шетњом су обележиле и Светски дан
пешачења. Активисткиње Уније жена
подржале су промотивни скуп поводом
Недеље менталног здравља, а на Дан
девојчица, чланице из Мраморка посетиле су петочлану породицу и уручиле
пакетиће са дечијом козметиком за три
девојчице. Унија жена Делиблато поклонила је школски прибор породици са
двоје ђака.

54. Ниш Црвени крст
Теретана на
отвореном

Грађани
насеља
Шљака, после кошаркашког терена, добили
су и теретану на отво-

У Црвенки су постављена четири
аутобуска стајалишта, а уређено је
и стајалиште у Липару. У Кулу стиже још једна значајна инвестиција,
немачка компанија Witzenmann,
која производи ауто-делове. Активисти МО Сивац офарбали су
аутобуска стајалишта, а активисти
МО Крушчић делили су флајере на
штанду код пијаце. Чланови МО
Горњи Град и Доњи Град уредили
су мост у Улици Вељка Влаховића
и кошаркашки терен, а чланови МО
Доњи Град мост у Јосипа Крамера.
Активисткиње Уније жена посадиле
су цвеће око чесме у Црвенки, а активисти МО Црвенка фарбали мост
према железничкој станици. Чланови МО Сивац офарбали су рукохвате степеништа на углу улица Светозара Марковића и Иве Лоле Рибара,
као и у Улици ЈНА. Активисти МО
Липар офарбали су трибине и клупе
у школском дворишту. Захваљујући
донацијама чланова и симпатизера
СНС, чекаоница амбуланте у Крушчићу добила је ЛЦД телевизор.

57. Лајковац

Уређење платоа
Градске куће

У МЗ Лајковац асфалтиране су
улице Бранка Радичевића и Војислава Илића, а у МЗ Рубрибреза
засеок Ивановићи. У МЗ Боговађа асфалтирана је улица у којој
живе породице које имају децу са
посебним потребама. У МЗ Степање урађена су два пута која су
на асфалтирање чекала 10 година.
Отпочело је уклањање бетонске
пирамиде у шеталишној зони у
центру Лајковца, а следи уређење
платоа Градске куће. У току је замена шахти у главној улици. Председник Општине Андрија Живковић и заменик Ненад Џајевић договорили су са представницима „Коридора Србије“ враћање локалних
путева у првобитно стање, после
оштећења приликом изградње аутопута.

Наставак на 26. страни

40. Богатић

36. Ниш
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ
ХЕЛСИНКИ

Вучић и Јоксимовић на самиту
Европске народне партије

П

редседник Српске
напредне странке
Александар Вучић
учествовао је на самиту
Европске народне партије
(ЕПП) у Хелсинкију. На
скупу, којем је присуствовала и интернационални
секретар СНС Јадранка
Јоксимовић, учествовало
је више од 800 делегата
из 89 партија и савеза које
припадају ЕПП.
Међу њима су били и лидери чланица ЕПП-а који
су истовремено шефови
држава или влада земаља
чланица ЕУ - Аустрије,
Немачке, Ирске, Мађарске, Хрватске, Бугарске и
Румуније.
Самит ЕПП бирао је носиоца своје листе за предстојеће изборе за Европски парламент, односно
личност која ће, у случају
победе заменити Жан
Клода Јункера на месту
председника Европске комисије. Кандидати за то
место били су актуелни
шеф фракције ЕПП Манфред Вебер и бивши фински премијер Александер
Стуб.
На Самиту шефова држава и влада из редова
ЕПП, председник Вучић
говорио је о потреби да
европски народњаци победе на предстојећим изборима за Европски парламент. Такође, пренео је
резултате које је Србија
остварила у многим областима и говорио о значају
стабилности и мира у региону. Говор председника
Србије добио је највећи
аплауз, а немачка канцеларка Ангела Меркел, том
приликом, приметила је
да се председник Вучић
на дневном нивоу бори за
стабилност Балкана.
Председник Србије се-

Јадранка Јоксимовић, Александар Вучић и Јоханес Хан

Александар Вучић и Жозеф Дол

Жан Клод Јункер, Александар Вучић и Дејвид Мекалистер

део је у првом реду испред
бине, између председника Украјине Петра Порошенка и аустријског
канцелара Себастијана
Курца, а за истим столом
седели су још и премијери
Хрватске Андреј Пленковић, Мађарске Виктор
Орбан, Бугарске Бојко Борисов, Ирске Лео Варадкар и градоначелник Хелсинкија Јан Вапауори. За

БЕОГРАД
„Невероватно је да онима
који данас упиру прстом на
Александра Вучића, иако су нападачи на Борка Стефановића
ухваћени у року од 90 минута,
нису спорни напади и говор
мржње из сопствених редова“,
рекао је члан Председништва
СНС Владимир Орлић, на конференцији за медије у центра-

столом поред седели су
кандидати за носиоце листе ЕПП на предстојећим
изборима за ЕП Манфред
Вебер и Александр Стуб,
немачка канцеларка Ангела Меркел, председник
Савета ЕУ Доналд Туск,
председник
Европског
парламента
Антонио
Тајани, као и председник
Кипра Никос Анастасијадис.
По завршетку представљања кандидата, шефу

АТИНА

Никола Ерић
потпредседник YEPP-а
српске државе пришао
је известилац ЕП за Србију Дејвид Макалистер,
а затим и актуелни председник Европске комисије Жан Клод Јункер, те
аустријски канцелар Себастијан Курц и европски
комесар за проширење
Јоханес Хан. Током боравка у Хелсинкију, председник Вучић добио је
из кабинета канцеларке
Меркел захтев за билатерални састанак у Паризу,
а разговарао је и са председником Европске народне странке (ЕПП) Жозефом Долом.
„Када је реч о изборима за Европски парламент, никада није била
тежа утакмица за све
политичке опције, па
и ЕПП, као најмоћнију
политичку опцију, којој
припада СНС. Надамо се
да ће, што би било добро
за цео регион, ЕПП добити већину места у Европском парламенту, јер
онда имате предвидивост, неку врсту сигурности, и знате шта вас
чека у будућности, а ако
буде било чудних резултата, које не искључујем,
плашим се да би несигурност и нестабилност
могле бити последице“,
истакао је председник
Вучић.

Члан Савета за међународну сарадњу и члан Главног
одбора СНС, Никола Ерић,
изабран је за потпредседника
омладине Европске народне
партије (YEPP), на XII конгресу
ове организације у Атини.
Избор представника СНС
за једног од потпредседника
YEPP-а, као првог представника из Србије изабраног у руководство ове европске организације, представља још једну
потврду угледа и поштовања
које Српска напредна странка и председник Александар
Вучић имају у Европи и Европској народној партији (EPP),
чији је СНС придружени члан.
Такође, овај избор представља и признање Унији младих
СНС за вишегодишњу успешну сарадњу и ангажман наших
представника у раду YEPP-a.
Као омладинска организа-

ција Европске народне партије, YEPP је основан 1997.
године, а данас представља
највећу политичку асоцијацију младих политичара у

Ерић

Европи, која окупља 58 омладинских организација политичких партија десног центра
из 39 земаља. Унија младих
СНС је пуноправан члан YEPPа од априла 2017. године.
На конгресу у Атини, у делегацији Уније младих СНС
били су Никола Ерић, Ра-

дослав Марјановић, Милан
Радин, Предраг Рајић, Тања
Митић, Александра Ћирић,
Слободан Милновић и Владан
Мијаиловић.

Упиру прстом на СНС, а не сметају им њихови напади
ли Странке. Орлић је истакао
да за СНС нема разлике у реакцији када је неко угрожен, било
да је политички истомишљеник
или не, јер је то питање озбиљног и одговорног односа према
друштву које градимо и Србији
какву желимо.
„Када је нападнут Стефановић, интервенисао је поли-

цајац, али то неће да кажу они
који су организовали својеврстан фестивал бахатости и лицемерја, неће да кажу да је тај полицајац спасао и Стефановића
и другу двојицу припадника
његове странке у Крушевцу, а
држава је реаговала експресно,
тројица нападача су пронађени
и приведени у року од 90 мину-

та“, навео је Орлић, и нагласио
да они нису чланови СНС и да
немају никакве везе са Странком. Навео је да је и сам председник Србије лично осудио
напад на Борка Стефановића,
који је својевремено позивао
на украјински сценарио, иако
тај сценарио значи грађански
рат. Истакао је да је СНС увек

осуђивала говор мржње, али
да они који данас чине Савез за
Србију нису осудили напад на
Мају Пејчић из РИК-а, вербалне
нападе на председника Вучића
и његову породицу, физички
напад на председницу Народне
скупштине Мају Гојковић, позив
на силовање и егзекуцију председнице Владе Ане Брнабић...
Орлић
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ИНТЕРВЈУ

Зеленовић и Пауновић вређали
сопствену државу у Стразбуру

ПАРИЗ

Састанак са
немачком
канцеларком Меркел

Председник
Србије Александар Вучић разговарао је у
Паризу са немачком
канцеларком Ангелом Меркел, коју је
обавестио о току
дијалога Београда и
Приштине, али и о
потезу приштинских
власти које су, противно споразумима,
увеле порез (у то
време) од 10 одсто на
робу из Србије и БиХ.
Вучић и Меркелова састали су се уочи
свечане церемоније
обележавања сто година од завршетка
Првог светског рата
у Паризу, и то на
иницијативу немачке
канцеларке, а разговор је трајао око сат
времена. Председник
Вучић обавестио је
канцеларку Меркел

о току у дијалогу са
Приштином и истакао да не разуме када
неко на неодговоран
начин крши постигнуте споразуме и нарушава регионалну
сарадњу и стабилност. Разговарали су
и о билатералним односима, економској
сарадњи, ситуацији
у региону и европским
интеграцијама Србије. Вучић је
канцеларку Меркел
обавестио о побољшању економске ситуације у Србији и
захвалио се на све
већем броју немачких
инвестиција, док је
Меркел поздравила
економске резултате
и истакла да жели да
помогне да се на западном Балкану одрже мир и стабилност.

З

оран
Перишић,
предводио је делегацију Србије у
Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе у Стразбуру,
где су, на седници Комитета за мониторинг,
председници општина
Шабац Небојша Зеленовић и Параћина Саша
Пауновић имали скандалозан наступ - блатили су своју државу и
најбруталније
лагали
тврдећи да се „грађанима у њиховим локалним
заједницама крше људска и политичка права и
слободе“.
- Градоначелник Шапца имао је десет минута на дебати „Градоначелници под притиском“, а касније се и
јавио и Саша Пауновић,
који је имао два минута
за дискусију. За време
њихових излагања, пред
неколико десетина делегата из европских држава, код нас, из српске
делегације, расла је неверица због онога што
чујемо. Приче о неравноправном односу које
имају Шабац, Чајетина
и Параћин, у односу на
друге самоуправе у Србији, нису ништа друго
него алиби за неуспехе
њихове локалне политике и страх од губитка
власти - каже за „СНС
Информатор“ Зоран Перишић, члан Председништва СНС.
Да ли је још неко од
представника локалне самоуправе из Европе на тако скандалозан начин говорио
о својој држави?

- Пет година сам у Савету Европе, у Конгресу
локалних и регионалних
власти. За тих пет година заиста никада нисам
чуо да је неко на такав
начин говорио о својој
држави. Има делегата
који су дуже од мене у
Савету Европе и они су,
такође, рекли да се такав скандал никада није
десио.

Посланик Ковач
потпредседник
Комитета управе
Савета Европе

ЗОРАН ПЕРИШИЋ,

шеф делегације Србије у Конгресу локалних
и регионалних власти Савета Европе

Посланик Скупштине АПВ
и члан делегације Републике
Србије при Конгресу локалних и регионалних власти
Савета Европе, Матија Ковач,
изабран је за потпредседника Комитета управе Конгреса
локалних и регионалних власти СЕ.
На 35. седници Конгреса у
Стразбуру, између 600 чла-

Како су људи у Стразбуру реаговали
на њихово излагање?
- Делегати који су
присуствовали
излагању Зеленовића и Пауновића вероватно су
били затечени оним
што никада раније нису
чули, и није било интересовања за дискусију.
Ја сам се јавио и добио
сам два минута да демантујем претходно изречене лажи, а вероватно бих о томе могао да
причам сатима.
Како видите то што
је Зеленовић рекао
да вртић у Параћину
није добио сагласност за нова запошљавања у локалној
самоуправи, као и
то што је покушао да
борбу против дивље
градње на Златибору
представи као политички прогон Стаматовића?
- Општина Параћин
добијала је сагласности
за нова запослења у
претходном периоду,
исто као и друге самоуправе у Србији и, наравно, све то постоји у документима Министар-

ства државне управе
и локалне самоуправе. Али, то нису
помињали, јер би се
разоткриле најбезочније лажи које су
изговорили. Иначе,
Општина Чајетина
једина у Србији није
спровела инструкцију Владе Србије о
формирању е-управе, која би омогућила обуздавање нелегалне градње, због
чега грађани Чајетине и даље стоје
у редовима испред
шалтера. Није Зеленовић
поменуо
ни да је Србија дала
10 милиона евра
за запослење 1.700
грађана Шапца, јер
таквим људима није
до истине.
Да ли је Зелено-

вић контактирао
са Вама, као шефом делегације
Србије у Конгресу?
- Не. Нису ме контактирали ни Зеленовић, ни Пауновић.
Био сам у сталном
контакту са нашом
амбасадорком у Стразбуру, Александром Ђуровић, и знам
да ни њу нико није
контактирао.
На какве су све
лажи и подметања
спремни
представници опозиције у жељи да се
поново докопају
власти и државне
касе?
- После свега виђеног, не видим да гра-

ница постоји. И док
смо били у Стразбуру, био сам запрепашћен количином
мржње и лажи које
су изречене у Савету
Европе. Помињући
чак и изборе из 2012.
године, када је СНС
била сатанизована
у
неравноправној
борби са тада владајућом групом политичких моћника,
они су, безочно лажући, тражили оправдање за неуспехе
у раду и изборне дебакле које редовно
доживљавају у Србији. А у очајничкој
жељи да се поново
докопају власти и
државне касе, не презају ни од чега, па ни
од вређања и ружења
сопствене државе.

нова, бирала су се 34 члана
за руководеће позиције. Овај
Конгрес је вид паневропског
политичког окупљања и обухвата 648 чланова, изабраних
политичара, који представљају више од 200.000 локалних и регионалних власти из
47 европских земаља. Главни
циљ политичког и практичног
деловања Конгреса је промоција демократије на локалном
и регионалном нивоу и надгледање примене Европске
повеље о локалној самоуправи
у државама чланицама Савета
Европе.
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Чланови Председништва СНС
настављају да обилазе месне одборе

П
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анови

а Стеф

Дарко Глишић

Небојш

урић
арко Ђ

М

Ирена

ћ

Вујови

Никола Селаковић

ћ

ерти
љко С
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редседник Српске напредне странке Александар Вучић састао се са
председником грчке Нове
демократије Киријакосом
Мицотакисом, у просторијама СНС у Београду,
а састанку су присуствовали и функционери СНС
Јадранка
Јоксимовић,
Марко Ђурић и Владимир
Орлић.
Мицотакис се захвалио
Вучићу на гостопримству
и рекао да Грчка види Србију у ЕУ и да је његова
земља и током деведесетих година, а и касније
имала лидерску улогу
када је реч о инвестицијама у Србији.
„Протеклих 10 година
биле су јако тешке за моју
земљу, али верујем да остављамо тешку економску
кризу за собом и надам се
да ће билатерални односи са Србијом бити и даље

ић
Љубич

Александар Вучић и Киријакос Мицотакис

јако добри. Србија је спровела и спроводи економске реформе које имају резултат, и оне одражавају
на живот грађана“, рекао
је Мицотакис, и нагласио
да Грчка не мења став о
косовском питању.
Председник
Вучић
упознао је председника
Нове демократије у вези
са одлуком Приштине о
подизању такси на увоз
робе из Србије, а разговарало се и о јачању сарадње у свим форумима
Европске народне партије.
„Српски и грчки народ
везује искрено пријатељство, али је потребно
да конкретизујемо што
више те односе у инфраструктурним пројектима,
као што је пруга Београд
- Солун, инвестицијама,
привредној сарадњи“, истакао је председник Вучић.

План сарадње Јединствене Русије и СНС у 2019.
У разговору са председником Комисије за међународну сарадњу Генералног савета Јединствене Русије Андрејом Климовим, потпредседник Главног одбора СНС
Марко Ђурић рекао је да
Србија и Русија, као и две
владајуће странке, деле многе заједничке вредности и да
постоји велики потенцијал за
снажење и продубљивање сарадње.
Представници Српске напредне странке и Јединствене Русије усагласили су
план развоја сарадње у 2019. години и
подизање страначких односа на стра-

Владимир Орлић

Јана

Грчка не мења став о косовском питању

Марко Ђурић и Андреј Климов

тешки ниво. Климов је истакао значај сарадње, наводећи да је Јединствена Русија
спремна да Српској напредној странци
понуди стратешко партнерство, какво у
овоме тренутку владајућа руска странка
има само са неколико партија у свету.

На састанку је покренута
и иницијатива да се после
сусрета председника Вучића и Путина у јануару наредне године организује и
састанак Српске напредне
странке и Јединствене Русије на највишем партијском
нивоу. Потпредседник Ђурић захвалио се Русији на
доследној подршци Србији у
настојањима да одбрани своје државне
и националне интересе, истичући да се
и даље најснажнији притисци на нашу
земљу врше по питању Косова и Метохије.

За интензивнију сарадњу
са Мозамбиком

Чланови Председништва
Српске напредне странке, током прошлог месеца, наставили су да обилазе активисте СНС у месним одборима
широм Србије. Састанци су
наишли на огромно интере-

совање напредњака и присуствовао им је велики број
чланова и симпатизера СНС,
а разговарало се о актуелној политичкој ситуацији у
земљи и региону, политици
председника Александра Ву-

чића, важности заједништва
и тимског рада, као и активностима Странке на локалном
нивоу које се проводе у циљу
бољег живота грађана. Члановима СНС у целој земљи
пренета је порука председ-

ника Вучића о важности
обезбеђивања сигурности,
стабилности и економског
просперитета државе, али и о
проведеним економским реформама, новим инвестицијама и новим радним местима.

Марко Ђурић, потпредседник Главног
одбора СНС, разговарао је у Београду са
чланом Централног комитета и међународним секретаром Фрелимо партије, владајуће странке у Мозамбику, Милтоном
Валентеом, о могућностима продубљивања сарадње двеју држава и странака.
Ђурић је саговорнику из Мозамбика
изразио велику захвалност народа Србије и СНС због подршке те државе територијалном интегритету и суверенитету Србије, посебно захваливши се због

гласања против чланства
самопроглашеног Косова у
Интерполу. Како је истакао,
државе са колонијалном
прошлошћу најбоље разумеју важност инсистирања
на поштовању међународног права и права суверених држава на
вођење самосталне политике.
Валенте је, као представник странке која
је на челу Мозамбика од стицања независности те државе, подсетио на изванред-

Ђурић и Валенте

не односе са СФРЈ, што је, према његовим
речима, одлика и данашњих односа са Србијом. Према његовим речима, Мозамбик је
земља у развоју и веома је заинтересована
за интензивнију сарадњу са Србијом, пре
свега, у области економије и образовања.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
је нове клупе и канте за смеће, а
следи и поправка тротоара. Реконструисан је топловод од ОШ
„Милоје Чиплић“ ка Средњој
школи. У сва четири насељена
места почела је са радом народна
кухиња за најугроженије становнике. ЈП„Комуналац“ започело је
реконструкцију водовода у Новом
Милошеву. Чланице Уније жена
прикупиле су одећу за одрасле и
децу, и предале је Црвеном крсту.
Савет МЗ Кумане донирао је Дому
здравља потребну опрему.

58. Мали Зворник

Разговор са
грађанима

Чланице Унија жена организовала су извођење представе „Десет на према један“ у Дому
културе. Aктивисти ОО делили су суграђанима
„СНС Информатор“ и промотивни материјал, у
присуству председника и потпредседника OО,
Зорана Јевтића и Радована Тадића.

59. Лапово

Савремени ултразвучни
апарат
На основу одлуке Владе Србије,
опредељена су средства за куповину ултразвучног апарата за Дом
здравља најновије генерације.

60. Лозница

Хуманитарни концерт
Савет за заштиту животне средине обележио је Светски дан
смањења ризика од природних
катастрофа, а Савет за здравство
Дан старих акцијом подршке бес-

61. Бела
Паланка

Уређење мостова

организовали су фарбање моста у
свом селу, а активисти МО Цапарић уредили су пут Делићи-Цапарић. После више од 35 година,
саниран је пут Цапарић-Јеловци. У
току је рехабилитација Ваљевске
и дела Сокоградске улице у Љубовији. Грађанима је подељен „СНС
Информатор“.

64. Мали Иђош

Донације из личних
средстава
Чланови МО Мали Иђош, на
челу са Чаки Андором, из личних
средстава донирали су столице за
стадион у ФК „Еђшег“, а активисти ОО радни сто библиотеци у
Ловћенцу. Председник Општине
Марко Лазић организовао је
пријем грађана.

65. Мало
Црниће

Чланови ОО СНС уредили су мостове на
У спомен Битке
Коритничкој реци, у селу Дивљана, очистина Врањевцу
ли растиње и офарбали ограде. Активисти
су очистили и пут кроз село Црвени Брег.
На спомен обеОрганизовали смо штанд испред градлежју
Врањевац,
ске пијаце, делили „СНС Информатор“ и
обележена је 103. горазговарали са грађанима. Обележили
дишњица битке. У знак
смо страначку славу Свету Петку, а
сећања на пале хероје
Центар за едукацију СНС одржао
Браничевског округа, поје обуку за младе чланове
лагањем венаца и одавањем
странке.
почасти, пригодним говорима и
културно уметничким програмом,
обновљена су сећања на наше јунаке.
платних превентивних прегледа,
као и светски Дан хране. Савет
66. Мионица
за популацију, бригу о деци и соПољопривредна
цијална питања подржао је оргамеханизација
низацију десетог хуманитарног
концерта на коме су прикупљена
Подељена је пољопривредна
средства за лечење два дечака.
механизација (2.400 евра по кориснику), у оквиру програма раз62. Љиг
воја малих и микро предузећа.
Уређење локалних
Чланице Уније жена организовале
путева
су поделу одеће социјално угроженим женама и деци. Обележена
Средствима ЈП „Путеви Србије“,
је Света Петка и прослављено 10
асфалтирани су путеви у МЗ Могодина рада СНС.
равци, МЗ Шутци, МЗ Дићи, МЗ
Ба и МЗ Штавица, а планирана је
67. Неготин
реконструкција путева у још три
Страначка слава
месне заједнице.
Повереништво ОО СНС, у при63. Љубовија
суству бројних гостију, чланова и
Уређење путева и улица
симпатизера странке, обележило
је страначку славу Свету Петку.
Активисти МО Доња Љубовиђа
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68. Нова Црња

Центар за бициклизам
У Српској Црњи свечано је отворен први Регионални центар
за бициклизам. Пројекат „Tour de
Banat“ финансира Европска комисија, у оквиру ИПА прекограничне
сарадње Србија-Румунија. Реконструишу се школе „Бранко Радичевић“ у Александрову, „Петефи
Шандор“ у Новој Црњи и „Ђура
Јакшић у Српској Црњи. У току је
санација улица у Војводи Степи.
У свим насељеним местима, низом манифестација, обележили
смо Дечију недељу. Представнице
удружења жена Нове Црње учествовале су на Сајму стваралаштва
сеоских жена у Новом Саду.

69. Нова Варош

Нова котларница за
школу
У школи „Живко Љујић“ у Новој
Вароши, изграђена је котларница

на биомасу. Започета је реконструкција пута Браношевац-Шанац, који је део магистралног пута
Нова Варош-Сјеница, а представља улаз у туристичку зону Златара. Завршен је пројекат набавке
нове информационе опреме за
општинску управу, као и адаптација свих тоалета у вртићу „Паша
и Наташа“.

71. Нови Бечеј

Топла гардероба за
најугроженије
Покрајинска секретарка Драгана Милошевић посетила је Нови
Бечеј и са представницима локалне самоуправе разговарала о обнови објеката културе, пре свега
Житног магацина и археолошког
парка око Араче. Обезбеђена су
средства за отварање Школице
за труднице и опремање ПУ „Пава
Сударски“. Почела је реконструкција атријума школе „Милоје Чиплић“. МЗ Нови Бечеј поставила

70. Сомбор

Пријем грађана у месним
заједницама

72. Нови Кнежевац

Асфалт у улици Николе
Пашића
Председник Општине др Радован Уверић и народни посланик Радован Јанчић посетили су
градилиште у Ђали, где је асфалтирана Улица Николе Пашића.
Поред путева у Ђали, актуелна је
изградња и у Српском Крстуру,
Новом Кнежевцу и Филићу.

73. Нови Пазар

Обнова школе у селу
Жуњевиће
Према договору између народног посланика и председника ГО
СНС Николе Јоловића и мештана
Жуњевића, саниран је пут до школе, постављен је ламинат и окречене учионице и канцеларија, реконструисани санитарни чворови,

компанију „Агрисер“ из Алексе
Шантића. Обележен је Дан ослобођења.
Градоначелница
Голубовић започела је праксу
разговора са грађанима у месним заједницама. Одржан је
први Сајам зимнице. Активисти
МО Црвенка и Гоге уредили су
простор око диспанзера у Хајдук
Вељковој улици, активисти МО
Бездан стадион у свом месту, а
чланови МО Кљајићево простор
око спортских терена. Обележена је страначка слава.

Нова радна места

77. Пећинци
Радна зона
Сибач

ОО СНС обележио је
страначку славу Свету
Петку, у присуству стотинак чланова странке
из свих 15 месних одбора, и гостију. Развија
се шимановачка радна
зона, а следи отварање
радне зоне Сибач. Завршен је приступни
пут, а са енглеским
фондом потписан је
предуговор о куповини
40 хектара земљишта у
овој зони, где ће ускоро нићи прве хале.

Министри Горан Кнежевић и Синиша Мали, као и председник Владе АПВ
Игор Мировић, амбасадор Француске Фредерик Мондолони и градоначелник
Зрењанина Чедомир Јањић, отворили су проширене производне погоне компаније „Новарес“, која производи компоненте за ауто-индустрију, а која је овим
проширењем обезбедила нова радна места.

78. Пирот

Нови угледни чланови
Српској напредној странци,
најјачој политичкој опцији у Пироту, прикључило се још троје
лекара Опште Болнице - Гордана
Ранчић, специјалиста педијатрије,
Дејан Величковић, специјалиста
ургентне медицине, и Перица
Стојановић, специјалиста интерне
медицине.

На поклон сто за стони тенис
У оквиру Дечије недеље, чланови ОО СНС поклонили су ОШ
„Доситеј Обрадовић“ (одељењу у Јерменовцима) сто за стони тенис и пратеће реквизите. Свечано је отворено комплетно реновирано и опремљено одељење Дечијег вртића „Срећно детињство“
у Јерменовцима, за шта су средства обезбеђена на основу уговора
између Фонда „Бетлем Габор“ из Будимпеште, Националног савета мађарске националне мањине и Општине. Председник Општине Јован Репац и заменик Горан Доневски посетили су прваке у три
школе и поделили им „Пажљивкова правила у саобраћају“ и флуоресцентне прслуке.

75. Осечина
Чланица Председништва СНС
Ирена Вујовић посетила је месне
одборе Горња Варош, Црвенка
и Нова Селенча, и разговарала
са активистима. Почео је са радом реновирани затворени базен, а припрема се проширење
прекограничног пута Сомбор
- Баја. У току је санација преводница Бездан и Шебефок, и
изградња кружне раскрснице у
Сомбору. Министар Бранислав
Недимовић и градоначелница
Душанка Голубовић посетили су

81. Зрењанин

74. Пландиште

постављани голови у школском
дворишту. Поред тога, санирана
су још три сеоска пута.

Сајам зимнице

тивне прегледе, а поводом Светског дана борбе против остеопорозе,
предавање.

Подела
„СНС Информатора“
Организован је штанд на коме
смо делили „СНС Информатор“
и разговарали са суграђанима.
Обележили смо Свету Петку, уз
присуство свештенства, чланова и
великог броја гостију.

76. Панчево

Превентивни прегледи
Поводом Међународног дана
борбе против рака дојке, Дом
здравља организовао је превен-

79. Житорађа

Канал за заштиту
од падавина
У МЗ Житорађа асфалтиран је
тротоар у Улици Николе Тесле, а
у МЗ Држановац асфалт је добило
пет улица. Изградња канализације завршена је у МЗ Лукомир, а
у МЗ Ђакус изграђен је канал за
заштиту од падавина и топљења
снега.

80. Прибој

Обука домара
Завршена је реконструкција
грејне мреже у Стоматолошкој
амбуланти. Планирана је изградња приступне саобраћајнице до новог исламског гробља.

Асфалтирано је више улица у
МЗ Крајчиновићи. Одржана је
обука домара школа и вртића на
тему енергетске ефикасности, по
узору на искуства развијених земаља.

82. Пријепоље

Подршка
пољопривредницима
Подељене
су
субвенције
пољопривредницима за набавку
пољопривредне
механизације,
приплодних грла стоке, организоване су стручне едукације и
посете сајмовима. Општинско
веће одобрило је суфинансирање
осам мини инвестиција за набавку опреме за мужу, хлађење и
чување млека, 21 пољопривредно
газдинство добило је бесповратну помоћ за набавку машина за
заштиту биља, а субвенције је
добило и пет газдинстава за опремање пластеника за воћарство
и повртарство. Десет донација
одобрено је и пчеларима. Средстава за примарну и допунску
обраду земљишта додељене су
за 64 газдинства, набавка машина подржана је за 24 газдинства,
а за четири воћарска газдинства
обезбеђено је учешће за набавку
опреме.

83. Рашка

Рођендан и слава

Чланови ОО СНС обележили су
10 година од оснивања странке и
страначку славу Свету Петку.

84. Рековац

Реконструкција
тротоара и паркинга
Завршени су радови на игралишту за мали фудбал, а започета
је реконструкција тротоара и паркинга у центру Рековца. Чланови
Центра за едукацију одржали су

предавање чланству ОО. Обележена је страначка слава.

85. Смедерево

Уклањање дивљих
депонија
Предузеће ЈКП Зеленило уклонило је дивље депоније у Сараорцима, Осипаоници, Лугавчини,
Скобаљу, Михајловцу... Министар
Синиша Мали, у пратњи градоначелнице др Јасне Аврамовић, обишао је Слободну зону и истакао
њен значај за привлачење инвеститора и привредни раст. На иницијативу градоначелнице Аврамовић, Град организује бесплатне
курсеве енглеског и италијанског
језика. Покренута је нова манифестација, Јесењи сајам цвећа и меда.

86. Смедеревска
Паланка
Два нова бунара

Средствима Владе Србије завршено је копање и опремање два
нова бунара, чиме рестрикције
воде у нашој Општини постају
ружна прошлост. На основу договора са председницом Владе Аном
Брнабић, ради се пројекат реконструкције комплетне водоводне
мреже.

87. Сокобања

Разговор са народним
посланицима

Народни посланици Драгана
Костић, Љиљана Малушић, Србислав Филиповић, Александар
Марковић и Далибор Радичевић
разговарали су са грађанима на
трибини. Обележена је страначка
слава Света Петка. Председник
Општине Исидор Крстић најавио је улагање од 880.000 евра
за решавање проблема водоснабдевања, а највећи део средстава
обезбедиће ЕУ фондови.
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ГРАД БЕОГРАД

СНС ПАНОРАМА
88. Србобран

Асфалт у Туријској
улици

93. Врање

Посета Зоране Михајловић

Након Туријске улице, уређење
и асфалт коначно су стигли и у
Улицу солидарности, последњу на
изласку из Србобрана у смеру Фекетића. Становници овог дела града деценијама имали су проблем
јер кућама нису могла да приђу
возила санитета, ватрогасаца, комуналних служби.

98. Врњачка Бања

Отворена хемодијализа
Свечано је отворено Одељење
хемодијализе у болници, чиме
је омогућено да пацијенти више
не путују у Краљево. Посебна
погодност је што хемодијализу
могу користити и гости Врњачке
бање. Комплетно је реконструисано 400 метара саобраћајнице
која води ка вртићу, Гимназији и
цркви, и направљено је 98 паркинг места.

89. Стара Пазова

Помоћ за породице
на КиМ
Чланица Председништва СНС
Нела Кубуровић разговарала је са
чланством ОО СНС. Председник
ОО Ђорђе Радиновић одржао је
састанке са мештанима Сурдука.
Председник Радиновић, са неколико чланова ОО, боравио је на
КиМ и уручио 12 моторних тестера за породице у Општини Звечан
и помоћ за сиромашне породице у
Општини Лепосавић.

90. Суботица

Улагање у спортске
објекте
На Међународном сајму инвестиција у Минхену, Суботица је промовисала могућност проширења индустријске зоне Мали Бајмок и привредну зону на Сегединском путу.
Градоначелник Богдан Лабан и члан
Градског већа Немања Симовић
обишли су радове на постављању
травнате подлоге и изградњи атлетске стазе на стадиону, као и реконструисане спортске терене на
Палићу. Реновиран је објекат МЗ
Макова седмица. ГО СНС обележио
је крсну славу Свету Петку. Одржана је трибина посвећена наталитету
„Војводино, деца ти се рађала - Суботицо, деца ти се рађала“.

91. Трстеник

Александар Вучић
почасни грађанин
У оквиру обележавања Месеца
борбе против малигних болести,
чланице Уније жена организовале
су тематску трибину. Започета је
прва фаза изградње магистралног водовода који ће обезбедити
пијаћу воду за 8.000 становника.
Обележен је Дан Општине и 100
година од ослобођења у Првом
светском рату. Општина Трстеник
доделила је признање почасног
грађанина председнику Александру Вучићу за изузетан допринос
у реиндустријализацији.

92. Ваљево

Органска производња
Започиње пројекат производње
органске хране у селима око језера
и хидроакумулације Стубо-Ровни.

Чланице Уније жена обележиле су
Међународни дан борбе против
рака дојке посетом Диспанзеру за
жене Дома здравља. ОО обележио је страначку славу и 10 година
постојања СНС.

Представници руководства Града и директори јавних предузећа
разговарали су са грађанима у МЗ Оџинка, МЗ 4. јул и МЗ Бујковски мост. Асфалтиране су три улице у насељу Бунушевац. Савет
за безбедност ГО СНС организовао је трибину на тему опасности
од наркоманије. Чланица Председништва СНС Зорана Михајловић
посетила је одборе Врањска Бања, Кусо блато и Тулбе.
Градоначелник др Слободан Гвозденовић обишао је завршне радове
на асфалтирању пута у Попучкама,
на Иверку. Министар Бранислав
Недимовић посетио је Фестивал
дуван чварака, разговарао са руководством Града и пољопривредницима. Одржани су избори
за скупштине сеоских и градских
МЗ, а кандидати које је подржала
СНС убедљиво су победили у 20
сеоских и 15 градских МЗ.

жавање ради на обележавању
хоризонталне сигнализације помоћу нове машине.

96. Владичин Хан
Нови асфалт

У насељу Мало Бело Поље, у МЗ
Прекодолце, комплетно је асфалтирана улица, у дужини од око два
километара, као и неколико мањих
бочних уличица. Асфалтиран је и
пут Лепеница - Стубал,
Стубал - Врбово и Ули94. Сремски Карловци
це Николе Тесле.

Књиге за малу
Јовану

97. Врбас

Чланови ОО СНС помогли су суграђанки Јовани, ученици осмог разреда, куповину школских књига. У оквиру традиционалне манифестације Сунчана јесен живота, активисткиње Уније жена посетиле
су најстарије суграђане у насељу Дудара.
Организован је пријем грађана код председника Општине Ненада Миленковића.
Организовали смо дружење са суграђанима и поделу „СНС Информатора“, као и
обележавање страначке славе.

95. Зајечар

Радови по селима
ГО СНС обележио је страначку
славу Свету Петку, а реновиране
су и страначке просторије. Градоначелник Бошко Ничић обишао је
инфраструктурне радове у зајечарским селима. Саниран је пут у
Градскову, а санација је урађена и
на потезу Мала Јасикова - Дубочане - Глоговица. У Шипикову су
саниране улице, а у току је санација пута Брусник - Железничка
станица. Град и Друштво пчелара
„Тимок“ организовали су предавање за пчеларе. ЈП Тимок-одр-

Пријем за ђаке и
предшколце

Милан
Глушац,
председник Општине,
организовао је пријем
за малишане из ПУ
„Бошко Буха“ и ученике основних и средњих
школа. Обележена је
Дечија недеља. Чланови Савета МЗ поклонили су усисивач вртићу
„Пчелица“. Општина
Врбас била је домаћин
гостима из Берана у Савином Селу.
ТО наступила је на Међународном
сајму туризма у Новом Саду. Свечано је отворен адаптиран вртић у
Бачком Добром Пољу. Обележен
је Дан ослобођења и Дан Општине. Активисти Трећег МО уредили су дечије игралиште. Чланице
Уније жена посетиле су Удружење
„Мултиарт“ и уручиле им мајице.
Активисти МО Бачко Добро Поље
офарбали су ограду вртића и окречили амбуланту, а активисти МО
Змајево обили фасаду и однели
шут на згради МЗ. Активисти Другог МО разговарали су са суграђанима и делили „СНС Информатор“.

99. Вршац

Прикупљање књига и
гардеробе
Чланови 2. МО дружили су се
са најстаријим комшијама и поклонили им воће. Активисти 1. МО организовали су прикупљање књига
за Градску библиотеку, а активисти 5. МО донирали су гардеробу
Специјалној болници за неуропсихијатријске болести. Поводом
Светског дана јабуке, напредњаци
2. МО делили су суграђанима страначки материјал и јабуке. Прославили смо страначку славу Свету
Петку. Обележено је 74. година од
ослобођења Вршца од фашизма.
Поводом Дечије недеље, челници
Града угостили су представнике
Ђачког парламента. Градоначелница Драгана Митровић и Христос
Макридис из Европске комисије отворили су први састанак Радне групе за припрему Локалног акционог
плана за инклузију Рома. Отворена
је прва Кућа за сигурно становање
у Вршцу, прву оваквог типа у Србији. Поводом Светског дана хране,
Дом здравља спровео је акцију превентивних здравствених прегледа грађана коју је подржао Савет
за здравље. Са директорима свих
школа договорена су предавања на
тему превенције злоупотребе психоактивних супстанци.

100. Жагубица

Уређење корита Млаве
У току је уређење речног корита Млаве у насељу Суви До, а радови обухватају крчење, кошење,
чишћење речног корита и растиња. Чланови ОО прославили су
страначку славу у МО Сиге.

101. Бела Црква
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102. БЕОГРАД

Подршка младима
ГО СНС Београд организовао је дружење са младима
на Звездари, коме су присуствовали секретар и чланови
ГО Александар Марковић, Милош Игњатовић и Владан Јеремић. Окупљеној омладини предочено је да је важно да
се активно укључи у политички живот државе, јер ће они
једног дана водити Београд и Србију, а да одговорна власт,
предвођена Александром Вучићем и Српском напредном
странком, пружа подршку младима.

Обилазак пензионера

Разговор са грађанима

Чланови ГО СНС Београд Андреа Радуловић, Драгомир Петронијевић и Светислав Буле Гонцић, обишли су пензионере на Вождовцу, којима је био рођендан, и уручили им симболичне поклоне обезбеђене из личних средстава.

103. БАРАЈЕВО

106. ВОЖДОВАЦ

Сарадња са швајцарском
Општином Роршах
Председник ГО Барајево
Слободан Адамовић одржао је састанак са Томасом
Милером,
председником
швајцарске Општине Роршах, а тема разговора била
је међуопштинска сарадња.
Општинска Организација
инвалида рада поклонила је
црквене барјаке православним храмовима. Настављено је асфалтирање некатегорисаних путева у Вранићу, Глумчевом Брду, Баћевцу и Барајеву, а
реконструисан је и тротоар у Улици Миодрага Вуковића. Настављена је дистрибуција канти за кућни
отпад домаћинствима у Светосав-

ској улици, док је ЈКП „10. октобар“
набавило још један камион за одвожење смећа. Средња школа прославила је 40 година постојања.
Центар за културу, у оквиру Дечије
недеље, организовао је програм
„Дружење деце са полицијом“.

104. ГРОЦКА

Реконструисана улица
Српско-грчког пријатељства
Заменик
градоначелника
Горан Весић и председник ГО
Гроцка Драгољуб Симоновић
обишли су реконструисану улицу Српско-грчког пријатељства.
Свечано је пуштена у рад прва
етапа дистрибутивне гасоводне
мреже у Врчину. Асфалтиране
су бројне улице у Калуђерици,
Ритопеку, Врчину, Болечу, Лештанама. Санирани су атарски путеви Мајдан, Бело брдо и Врзењак, а завршава се пробијање пута од Лештана до
„Икее“. Очишћен је поток код извора воде Точак у Дражњу. На Смедеревском путу започела је замена уличне расвете новим ЛЕД рефлекторима. За чланове Уније Рома организован је обилазак Суботице и Палића. У
Грочанској чаршији одржан је Сајам зимнице. Отворена је стална изложба
легата проф. др Александра Костића у библиотеци „Илија Гарашанин“.

Шеф одборничке групе СНС Александар Мирковић разговарао је са грађанима Младеновца и Сопота, заједно са члановима ГО Владаном Глишићем и Живорадом Милосављевићем.

Реконструкција
школских зграда
После 40 година, ОШ „Бора
Станковић“ добија комплетно нову
столарију, ОШ „Јајинци“ грејање
на гас, а „Филип Филиповић“ рампу за особе са инвалидитетом.
Стари део зграде
ОШ „Карађорђе“
добија нову фасаду. Ученицима са
церебралном парализом у школи
„Миодраг Матић“
уручени су ранчеви и пернице.
Канцеларија
за
управљање јавним улагањима
издвојила је средства за обнову амбуланте у Војводе
Степе. ДЗ Вождовац спровео је превентивне прегледе и едукацију о
правилној исхрани. Мештани Рипња
добиће асфалт у Улици средњи
прњавор. У оквиру Дана европске
баштине, посетили смо Музеј књиге и путовања, Музеј српске књижевности, изложбу слика Теодоре
Стојковић, родну кућу војводе
Степе Степановића, рудник Црвени
брег... Организована је манифестација „Културно наслеђе Авале“ и
занатске радионице. Спроведене су
многобројне акције чишћења зелених површина. Засађено је зимзелено дрвеће у Белом потоку и Доњем
Вождовцу, офарбане су справе на
игралишту у Краљевачкој, улепшан
је објекат вртића на Пашином брду,
а окречени су и графити са фасаде
зграде МЗ Јајинци. Активисти ОО

105. ВРАЧАР

Асфалт у Романијској

Пројекат „Покрени свој бизнис”

Председник СО Бела Црква
Марјан Алексић и председник
Општине Дарко Богосављевић
обишли су радове на асфалтирању
Романијске улице.

У просторијама КЗМ Врачар почела је реализација пројекта „Стекни пословне вештине и покрени свој бизнис“. Пројекат је намењен незапосленим лицима и студентима, у трајању од три месеца. Одржан је научни скуп
посвећен Михајлу Пупину. ГО Врачар свечано је обележила Дан Општине.

СНС обишли су социјално угрожене породице и донирали пакете
помоћи, а у оквиру Дечије недеље
уручили су пакете штићеницима
Дома за незбринуту децу и Прихватилишта за одрасле и Дома за

одрасле у Качарској. Унија жена је
Дечијем одељењу ортопедије на
Бањици уручила књиге, а Заводу
„Васа Стајић“ гардеробу. Све донације и пакети обезбеђени су из личних средстава. Одржан је турнир
у малом фудбалу, спортски дани у
Јајинцима и Кумодражу 1. Активисткиње из Раковица Села послужиле
су грађане колачима, активисти
Митровог брда помогли су комшијама око припреме огрева, сваког викенда организује се дечији
биоскоп у МЗ Кумодраж 1. Организовали смо разговоре са грађанима
у МЗ, као и разговор са становницима Калемарске улице, која је асфалтирана на њихову иницијативу.
У МЗ Митрово брдо обезбеђени су
бесплатни правни савети, а у Шумицама бесплатни ветеринарски
прегледи љубимаца.
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СНС ПАНОРАМА
112. ЗЕМУН

107. ЗВЕЗДАРА

Обновљени спортски комплекс „Шљункара“ свечано су
отворили Жарко Паспаљ и градоначелник Београда Зоран
Радојичић. Представници ГО
Звездара и компаније „Mozzart“
уручили су Болници за гинекологију КБЦ Звездара донацију за
куповину савременог инструмента. НСЗ и ГО Звездара организовали су Сајам запошљавања. ГО
Звездара, поводом Дана Општине, поклонила је грађанима бесплатне улазнице за представе
УК „Вук“ и Пан театра. У ММЛ
отворен је први хоспис дневни
центар у Србији. У Миријеву је
продужена Улица Мирослава Крлеже изнад ОШ „Павле Савић“ и направљена
су паркинг места. Реконструисана је обилазница око Миријева. На иницијативу грађана,
активисти МО Стеван Синђелић уклонили су

108. ЛАЗАРЕВАЦ

Уклањање дивљих
депонија

У организацији ОО СНС и Савета за екологију, организовано је уклањање дивљих депонија у МЗ Станислав Сремчевић Црни, Момчило Павловић, Бистрици и уз реку Лукавицу, док
су у сарадњи са Саветом за здравство подржани лекарски прегледи у МЗ Јунковац. Одржани су разговори са грађанима у МЗ Велики
Црљени, Врбовно и Барзиловица. У МЗ Душан
Петровић Шане реконструисане су топлификациона, канализациона и телекомуникациона мрежа, а у Улици Николе Тесле изграђени
су тротоари и постављен асфалт. Асфалтиран
је пут Рудовци - Пркосава, пут за Змајевац, а
у МЗ Степојевац гради се тротоар уз Ибарску
магистралу. У МЗ Трбушница саниран је водопропуст оштећен током поплава. Асфалтирана
је Улица Владимира Назора и насути су некатегорисани путеви у МЗ Јунковци. Изграђено је
дечије игралиште у насељу Вртић, а у МЗ Соколово уређене су просторије вртића. На штандовима је дељен „СНС Информатор“.

117. САВСКИ ВЕНАЦ

Уређење више
од 70 фасада

Обновљена „Шљункара”

Акција прикупљања књига

НСЗ и ГО Земун наставили су акцију „Запослимо Земун“ и посетили Батајницу и Алтину. Канцеларија за младе организовала је радионицу на тему виртуелног предузетништва.
У организацији ГО Земун, одржано је предавање и подељено сто ауто-седишта за бебе.
Председник ГО Земун Дејан Матић и заменик
градоначелника Горан Весић обишли су радове на реконструкцији Улице 22. октобра у
Угриновцима. У току су радови на две улице у
Грмовацу, а очекује се почетак радова на кана-

115. ПАЛИЛУЛА

Помоћ за социјално
угрожене породице

графите у пролазу код Мале пијаце, очистили
парк и поправили кош. Обележен је Међународни дан старијих особа. Активисти ОО сваког викенда држали су штандове и разговарали
са суграђанима.

110. МЛАДЕНОВАЦ

Уређење пута дуж
Рабровачког језера
Поводом Међународног дана старијих особа, представници Савета за популациону политику, дечију заштиту и пензионере ОО СНС
посетили су најстарије суграђане. Напредњаци су организовали акцију уређења пута дуж
Рабровачког језера. Омладина Младеновца организовала је штанд на којем су се мештани информисали о раду СНС и изнели предлоге шта
треба урадити у Рабровцу. Поводом Светског
дана белог штапа, представници Савета за социјалну заштиту уручили су пригодне поклоне
члановима Међуопштинске организације слепих и слабовидих.

лизацији у Батајници, као и наставак радова на
обилазници. У плану је уређење куле Гардош и
степеништа, као и реконструкција Главне улице, Авијатичарског трга и више од 70 фасада,
а посебан пројекат је изградња међународног
путничког пристаништа на Земунском кеју. У
оквиру акције „Помозимо комшији“, омладина
ОО СНС помагала је суграђанима да се припреме за зиму. У МО Грмовац одржана је Етно
изложба.

111. СОПОТ

Асфалтиран пут
Сибница - Венчане

109. НОВИ БЕОГРАД

Поправка клупа
Активисти ОО СНС, у сарадњи са ЈКП Зеленило,
поправили су и офарбали клупе у Блоку 28, поставили банер у парку - Мини еко зона за врапце, и адаптирали постојеће рампе за инвалиде. МО Блокови
организовао је турнир у шаху, а народна посланица
Сандра Божић разговарала је са грађанима. У Блоку
61 подржали смо акцију добровољног давања крви.

Завршени су радови на асфалтирању
пута Сибница - Венчане, који је од великог значаја за ове
месне заједнице и
за даље повезивање
општина Аранђеловац и Сопот.

113. ЧУКАРИЦА

Активисти канцеларије Центар обишли су три социјално
угрожене породице и уручили
пакете помоћи. Своје комшије
обрадовали су и активисти МО
Карабурма, даривајући породицама Шупут и Бирач пакете
са намирницама. Све донације
обезбеђене су из личних средстава функционера ОО. Председник ГО Палилула Александар Јовичић присуствовао је, у
ОШ „Јован Поповић“, промоцији пројекта „Еко генијалци“.

Општина је организовала једнодневни излет за пензионере
на Фрушку гору. У организацији
ГО Палилула одржан је хуманитарни турнир у малом фудбалу
за сениоре „Петар Вујичић“, у
Крњачи, a средства су намењена браћи Милану и Саши Марковићу, који су извели почетни
ударац на првој утакмици. На
иницијативу житеља Сланаца,
функционери ОО СНС из сопствених средстава обезбедили
су чесму на гробљу.

116. РАКОВИЦА

Нови парк на Петловом брду

Уређење зелених
површина
Активисти ОО СНС из Железника, Сремчице, Белих вода, ДТВ Партизан и Савета за
заштиту животне средине уредили су канал
и зелене површине у Улици Иво Лоле Рибара у Железнику. Напредњаци су очистили
и зелене површине у парку код МЗ Стари
Железник. Oпштина Чукарица, у сарадњи
са Беоком сервисом и ЈКП, уклонила је депонију између улица Арчибалда Рајса и Милоја Закића у Филмском граду, а акцији се
придружио и велики број чланова СНС.

114. СТАРИ ГРАД

Спортски реквизити за школе
Захваљујући нашим представницима у републичким и градским
институцијама, две школе на Старом граду добиле су нове голове,
кошаркашке табле, одбојкашке
мреже и лопте за фудбал, кошарку, одбојку и рукомет. Додели
реквизита, поред државног секретара Предрага Перуничића, присуствовали су и градски одборник
Радослав Марјановић и председник МО Милош Милић.

ОО СНС Савски венац
организовао је акцију прикупљања књига за библиотеку на Сењаку. Чланови
Савета за социјална питања посетили су Центар
у Звечанској улици и малишанима уручили поклоне
које су обезбедили из личних средстава. Др Владо
Батножић, Тања Маринковић, Милош Видовић, Урош
Трипковић, Страхиња Кукић и Немања Берић разговарали су са грађанима у МО Сава, МО Сењак
- Топчидерско брдо, МО Дедиње, МО Војвода Мишић и МО Гаврило
Принцип. Одборници СГ Београда са Савског венца, Весна Видовић и
Владимир Павловић, разговарали су са становницима Западног Врачара. У парку Мањеж свечано је отворена зона бесплатног бежичног интернета - WiFi дрво, коју су грађани Савског венца освојили у наградној
игри „Узми рачун и победи 2018“. Председница Општине Ирена Вујовић
испратила је групу од сто пензионера на излет на Космај. У оквиру Дана
европске баштине, ГО Савски венац најмлађим суграђанима поклонила
је карте за обилазак Зоолошког врта. Наставља се програм „Coca Colaподршка младима“ у КЗМ Савски венац, где ће се одржавати радионице
на тему усавршавања личних и професионалних вештина младих.

118. ОБРЕНОВАЦ

Пољопривредни вашар
ЈП за изградњу и ЈКП Обреновац добили су нове радне машине. Веће ГО Обреновац донело
је одлуку да се сваког 10-ог у
месецу организује Пољопривредни вашар. ГО Обреновац
обезбедила је нове санитарије
за тоалете свих школа. Саниране су ударне рупе на градским
и сеоским улицама. У ромском
насељу Шевар у МЗ Грабовац

отворен је нови дом. Завршена
је изградња секундарне топловодне мреже у Белом Пољу
у Селенића крају. Потписан је
споразум између ГО Обреновац и СТШ „Михајло Пупин“ за
доквалификацију и преквалификацију радника. Програму
Омладинског фонда прикључио
се велики број младих и очекује
се реализација 13 пројеката.

119. СУРЧИН

Забава за најстарије и
најмлађе суграђане

Завршена изградња парка у
Улици 11. крајишке дивизије на
Петловом брду, а завршава се изградња парка у Борској улици и
реконструкција парка у Станка
Пауновића Вељка. Асфалтиран
је део Улице Александра Војиновића. Збору грађана на Петловом
брду присуствовали су Милосав
Миличковић, Горан Весић, Никола
Ковачевић, Владан Коцић и директори јавно-комуналних предузећа.
Одржани су састанци са грађанима
у МЗ Браћа Величковић и Миљаковачки извори. У сарадњи са НСЗ,
организовани су бесплатни курсеви рачунарства и енглеског језика
за незапослене, као и 11. циклус
обуке за почетнике у бизнису
„Пут до успешног предузетника“.

ОО СНС Раковица организовао је
бесплатан излет у Тополу за 100
пензионера. У наставку акције „Помозимо комшији“, напредњаци су
уредили окретницу аутобуса 48 у
Миљаковцу 3, покупили смеће у
Миљаковачким стазама и очистили пешачке стазе. На Кошутњаку
су уредили зелене површине у
Улици Пере Велимировића. У Реснику је офарбан мост преко реке
Топчидерке и покошена је трава.
У Старој Раковици уређена је пешачка стаза до ДЗ „Раковица“, а у
Кнежевцу парк у Кнежевачкој улици. Функционери ОО разговарали
су са грађанима на четири штанда,
које је поставила Унија младих.
Унија жена организовала је хуманитарну изложбу славских колача.

ГО Сурчин вратила је
грађанима дуг за нереализоване уговоре за канализацију и гасификацију које
су грађани потписали са
Општином 2007-2012. године. Наставља се изградња
домова културе у Бољевцима и Добановцима, сале у
школи у Бечмену, као и обнова цркава у Петровчићу и
Бољевцима. ГО Сурчин организовала је за најстарије
суграђане бесплатне излете и разне програме. ЈП за спорт и рекреацију
угостио је, у Наутичком селу „Бисер“, пензионере из Јакова, Бољеваца,
Прогара, Бечмена, Петровчића, Добановаца и Сурчина. За најмлађе је
у Фан парку у Бечмену организована Олимпијада ђака првака. Поред
трибина које организује Савет за здравство, на челу са др Марком Бераком, подржали смо у Бечмену трећу акцију бесплатних здравствених
прегледа „Војни лекар на селу“, као и Дане европске баштине, промоцију
књига... Присуствовали смо обележавању славе КУД-а „Срем” из Јакова, полагању венаца поводом обележавања Дана ослобођења у Другом
светском рату у Бечмену, Добановцима, Сурчину и Петровчићу... Полагањем венаца на спомен плоче у порти цркве у Јакову, одали смо почаст
стрељаним мештанима и погинулим српским јунацима 1914. године.

Председник Републике Србије
Александар Вучић присуствовао је
отварању производног погона у
Кули, пете фабрике групе Калцедонија
у Србији
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На војној вежби са бојевим гађањем „Век
победника 1918-2018“ на Пасуљанским
ливадама

Са једним од најбољих рвача свих времена, а сада
послаником у Руској Думи, Александром Карељином, и
некадашњим светским и олимпијским шампионом у
пливању, Александром Поповом

У Клиничком центру Србије
почео је са радом икс нож за
лечење тумора

Свечана академија поводом 100
година од ослобођења Београда у
Првом светском у рату

