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Драги пријатељи, 

Пре избора jасно сам рекао да jе циљ Српске на-
предне странке да се Србија придружи породи-

ци држава EУ. Победили смо освоjивши апсолутну 
већину и учинићемо све што можемо да постигнемо 
циљ. Aко бисмо напустили таj пут, сасвим је сигур-
но да би Србиjа опасно назадовала, крећући се по-
грешним правцем. 

Сваког дана вредно радимо на повећању угледа 
Србије у свету, као и привлачењу страних инвести-
тора, што доприноси економском расту државе. По-
сетио нас је Си Ђинпинг, председник Народне Ре-
публике Кине, друге економије света, разговарали 
смо и са бројним кинеским привредницима. Наша 
држава добија важне дипломатске битке, отварају 

нам се нова пеговарачка поглавља, са партнерима 
и са запада и са истока разговарамо о инфраструктурним пројектима, трговинским 
пословима, и спремни смо на сваки облик и виши ниво царинске, трговинске и сваке 
друге врсте интеграције које доносе пословну корист.

Ових дана имамо много добрих вести - Фиат остаjе да ради у Kрагуjевцу jош много  
година, Хестил jе преузео Железару Смедерево, а дефицит готово да не постоjи, jер 
је за првих шест месеци износио 3,9 милиjарди динара, у односу на 85,4 милиjарде 
динара, колико jе планирано са MMФ. 

На то сам посебно поносан и желим да честитам грађанима на резултату коjи Србија 
није имала у последњих 10, вероватно и 30 година, на дефициту који је jедан од наj-
нижих на нивоу свих земаља, укључуjући и земље EУ. 

Увећани су и приходи од пореза, а jавни дуг је за 140 милиона евра мањи у односу 
на почетак године. Све то је постигнуто упркос великим проблемима због Брегзита и 
раста долара у односу на евро. Економски раст Србије ове године биће 2,7 и 2,8 од-
сто, а моје предвиђање је да ће наредне године БДП расти и на преко четири одсто. 
Aко то остваримо, постаћемо европски шампиони.

Влада Републике Србије води одговорну политику, политику чистих рачуна и зато су 
нам и економски показатељи добри. Наше jе да то очувамо и свакога дана унапређује-
мо како бисмо били још успешнији и како би наши грађани живели све боље. И ника-
да нећемо дозволити да се врати време када је Србија, због неодговорне политике, 
стигла до ивице амбиса, а када су грађани доведени до сиромаштва. 

Знам да многима у региону и свету не одговара стабилна, снажна и jака Србиjа, коjа 
после 36 година може да купи хеликоптере, коjа лети за Њуjорк jедина од 11 земаља 
у региону, Србиjа у коjоj Kинези отвараjу Железару, коjа има отворен пут на европско 
и евроазиjско тржиште. 

И знам да ће на нашем путу бити саплитања. Али, наше је да вредно радимо и водимо 
мудру и промишљену политику, чувајући мир и стабилност, не дозвољавајући нико-
ме да нас увуче у било какве сукобе и блато. Мене лично могу да вређаjу колико хоће, 
ниjедну ружну реч нећу да кажем никоме, али никоме никада нећу, уз пуно пошто-
вање других народа, дозволити да гази наш народ и Србиjу.  

Верујем у европску будућност Србије и мир и стабилност у региону, јер је то најваж-
није за економски напредак. Уверен сам да Србији предстоје златне године великог 
економског раста и побољшања животног стандарда. И свом снагом ћу радити да се 
то оствари.

Београд, јун 2016.
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Опоравак економије Србије
Захваљујући реформским мерама Владе Републике 

Србије, на челу са премијером Александром Вучићем, 
које су спасиле државу од банкрота, економија 

Србије убрзано се опоравља. 
Поред повећаног међународног угледа и великих успеха 

у дипломатији, Срби ја, из године у годину, са сваким новим 
месецом, има све више инвестиција и отворених нових 
радних места, јавне финансије су све боље и стабилније, 
смањује се фискални дефицит, а расте наплата пореза и 
БДП. Овакви добри економски показатељи посебно су 
обележили пролеће 2016. године.

Кинески Хестил преузео 
Железару Смедерево

У првих пет месеци стопа 
раста БДП-а jе 3,1%

Раст БДП ове године биће 2,7 - 
2,8 %, а наредне преко 4%

Новац од куповине Железаре, 
46 милиона евра, легао на рачун

До краjа 2018. године 
аутопут до Kрагуjевца

ДЕФИЦИТА ГОТОВО ДА НЕМА 

- У ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ БИО 

3,9 МИЛИJАРДИ ДИНАРА, А 

ПЛАНИРАН 85,4 МИЛИJАРДЕ 

ДИНАРА

Наjбољи резултат Србије у последњих 
неколико деценија, међу најнижим у ЕУ

Увећани приходи од пореза - 

44,1 милиjарда динара

Јавни дуг мањи за 140 милиона 

евра у односу на почетак године

Будућност 
Фиата у Србиjи 
загарантована

Мешовити тимови Србије 

и Светске банке радиће на 

увећавању економског раста, 

и у секторима образовања, 

просвете, енергетике

Од септембра много нових 
фабрика и радних места
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Србија је добила зелено 
светло за отварање прего-
варачких поглавља 23 и 24 
на Конференцији лидера 
Западног Балкана, која је, 

у оквиру Берлинског процеса, трећи 
пут, након Берлина и Беча, одржана у 
Паризу. 

Ову добру вест потврдила је и не-
мачка канцеларка, Ангела Меркел, 
која је рекла да је договор постигнут 
зато што су испуњени сви услови, 
честитала премијеру Александру Ву-
чићу и позвала све да подрже Србију 
на њеном европском путу, а не да је 
на том путу ометају. Поглавља се от-
варају 19 јула, а премијер Вучић зах-
валио се Меркеловој што је помогла 
да се реше неки од регионалних про-
блема.

„Србија сада са већим оптимизмом 
гледа у будућност. Остало је још 
много тога да се уради, али верујем 
да ће Србија имати подршку ЕУ и да 
ће успети то да уради“, рекао је пре-
мијер Вучић.

Након што је Велика Британија дала 
пристанак за отварање поглавља, то 
је учинила и Хрватска, под будним 

ВЕЛИКА ПОБЕДАВЕЛИКА ПОБЕДА 
СРБИЈЕ У ПАРИЗУ

оком Ангеле Меркел, одустајући од 
свог захтева да Србија промени закон 
о учешћу представника националних 
мањина у свом парламенту.

Током Конференције лидера Запад-
ног Балкана, премијер Вучић имао 
је низ билатералних сусрета – са ко-
месаром ЕУ за суседску политику и 

Отварање 
поглавља 

23 и 24
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проширење, Јоханесом Ханом, висо-
ком представницом ЕУ за спољну и 
безбедносну политику, Федериком 
Могерини, пре дседником Владе Ал-
баније, Едијем Рамом, председником 
Владе Словеније, Миром Цераром, 
потпредседником Светске банке, Си-
рилом Милером...

На састанцима се разговарало о 
регионалној сарадњи, договорена је 
заједничка седница влада Словеније 
и Србије, могућност формирања зајед-
ничких тимова Србије и Светске банке 
за увећање економског раста, и у сек-
торима образовања, просвете, енерге-
тике, као и бизнис форум Албаније и 
Србије, отварање регионалне Канце-
ларије за младе, јачање авио-линије 
Београд – Тирана, ангажовање срп-
ских грађевинаца на албанској обали...

Састанак са Сирилом Милером, потпредседником 
Светске банке

Председник Француске, Франсоа 
Оланд, дочекује српског премијера

Хан и Вучић Договорена заједничка седница 
влада Србије и Словеније: Александар 

Вучић и Миро Церар

Конференција лидера 
Западног Балкана
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Председник Народне Републике Кине, Си Ђин-
пинг, боравио је у тродневној посети Србији, 
што је била прва посета председника Кине, 
једне од најмоћнијих економија света, после 
32 године паузе, што најбоље говори о међу-

народном угледу Србије и успешности спољне политике 
коју води њен државни врх.   

Председнику Сију и његовој супрузи Пенг Лијуан при-
ређен је свечани дочек на Аеродрому „Никола Тесла“, а 
авион са високом кинеском делегацијом, по уласку у ваз-
душни простор Србије, допратила су три „мига 29“ срп-
ског ратног ваздухопловства.

Председника Кине дочекали су председник Србије, То-
мислав Николић, са супругом Драгицом, председник 
Владе, Александар Вучић, председница Скупштине, Маја 
Гојковић, шеф дипломатије, Ивица Дачић, амбасадор 
Србије у Пекингу, Милан Бачевић... Високи гости свеча-
но су дочекани уз со и погачу, народне ношње, букете 
цвећа и извођење народних игара из разних крајева Ср-
бије.

Гости и домаћини положили су, затим, венце на спо-
меник настрадалим службеницима Амбасаде Кине у 
НАТО бомбардовању, као и камен темељац за изградњу 
Кинеског културног центра у Новом Београду, и откри-
ли споменик великом кинеском мислиоцу Конфуцију. До-
маћини су госте упознали и са Калемегданском тврђа-
вом и делом богате српске ис-
торије.

Свечаним дочеком испред 
Палате „Србија“, уз интони-
рање химни и највише војне 
и државне почасти, почео је 
други дан посете кинеског 
председника Србији. Након 
разговора у четири ока То-

За кратко време можемо да 
остваримо кинеско-српски сан

мислава Николића 
и Си Ђинпинга, 
уследио је била-
терални састанак 
делегација две 
земље и потпи-
сивање 22 спора-
зума о сарадњи, 
међу којима и 
заједничке Изја-
ве о успоста-
вљању свеобух-
ватног стратеш-
ког партнерства. 
Потписан је и низ 
споразума о при-
вредно-техничкој 
сарадњи, сарадњи у области одбрамбене индустрије, 
промоцији сарадње у области трговине, туризма и теле-
комуникација, низ споразума који се тичу инфраструкту-
ре и енергетике, образовања и културе.

Председник Си, затим, састао се са председником Вла-
де Србије, Александром Вучићем, и председницом Наро-
дне скупштине Србије, Мајом Гојковић.

Премијер Вучић оценио је да је посета председника НР 
Кине изванредна прилика да се односи две земље унап-

реде у свим сферама и дого-
воре многи заједнички инфра-
структурни пројекти.

„Ово је изванредна прилика 
да се добри политички односи 
унапређују, и у економији, и у 
свим другим сферама. У пројек-
ту „Један појас, један пут“ раз-
вили смо изванредну сарадњу 

у области инфраструктуре, где су кинеске компаније 
завршиле велики дунавски мост и тренутно раде на из-
градњи највећег броја деоница на Коридору 11“, рекао 
је премијер Вучић.

Председник Николић рекао је да је Србија спремна да 
постане најважнији партнер Кине у региону централне и 
источне Европе кроз пројекат „Један појас, један пут“ и да 
је кинески председник Си у великој мери допринео поли-
тичкој и економској стабилности Србије.

„Иницијатива Сија да оснажи улогу своје земље кроз 
пројекат „Један појас, један пут“ омогућиће да се чвршће 
повежу земље на том путу, размене технологије и знања, 
запосле оператива и људи. Зато је Србија понудила Кини 
да Центар за сарадњу Кине и земаља централно-источне 
Европе буде основан у Београду. За нас је значајна мо-
дернизација пруге Београд – Будимпешта, као и други 
пројекти транспортног умрежавања на копненој, помор-
ској и речној линији између Кине и Европе. Заједно с на-
шим пријатељима, за кратко време, можемо да остваримо 
српско-кинески сан“, рекао је Николић, и нагласио кине-
ско непризнавање једнострано проглашене независности 
КиМ и подршку напорима да тзв. Косово не постане члан 
УНЕСКО.

Председник Си Ђинпинг изјавио је да је Србија спрем-
на да буде активни, дугорочни и здрав фактор у очувању 
развоја кинеско-српских односа и да игра водећу улогу у 
сарадњи Кине и земаља централне и источне Европе.

„Уверен сам да ће моја државна посета Србији бити у 
корист учвршћивања традиционалног пријатељства, 
унапређења политичког поверења, продубљивања са-
радње и остваривања заједничког развоја и просперите-
та. Кина подржава напоре Србије да постане чланица ЕУ, 
а Србија је спремна да буде мост за заједничку изградњу 
четири партнерства - мира, раста, реформе и цивилиза-
ције - између Кине и ЕУ.

Си Ђинпинг и Маја Гојковић

Радни састанак делегација Србије и Кине, 
које су предводили премијер Александар 

Вучић и председник Си Ђинпинг

Председници са 
супругама током 

обиласка 
Калемегдана

Председник Николић дочекује 
колегу Сија на аеродрому

Полагање камена темељца 
за Кинески културни центар

ПРЕДСЕДНИК КИНЕ, СИ ЂИНПИНГ, У ПОСЕТИ СРБИЈИ

воре многи заједнички инфра-
структурни пројекти.

да се добри политички односи 
унапређују, и у економији, и у 
свим другим сферама. У пројек-
ту „Један појас, један пут“ раз-
вили смо изванредну сарадњу 

После 32 године паузе, Србију је по-
сетио председник Народне Републике 
Кине, разговарао са српским државним 
врхом, потврдио традиционално добру 
политичку и економску сарадњу две 
државе, и нагласио да види нашу земљу 
као мост између Кине и Европске уније
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ИСТОРИЈСКИ ДАН ЗА СМЕДЕРЕВО

Председник Владе 
Републике Ср-
бије, Александар 
Вучић, био је до-
маћин председни-

ку Кине Си Ђинпингу, његовој 
супрузи и бројној кинеској 
делегацији у Смедереву, то-
ком трећег дана посете Ср-
бији. Председник Си обишао 
је „Железару Смедерево“, коју је преузела кинеска ком-
панија „Хестил“ и најавила нову, стабилну етапу посло-
вања са повећањем производње, смањењем трошкова, 
новим инвестицијама и производима.

„Имали смо хиљаде састанака, питали се хоћемо ли 
моћи да издржимо – нашли смо међурешење, а онда и 
прави спас захваљујући НР Кини, председнику Си Ђин-
пингу и пријатељству које је са њим успоставио председ-
ник Николић“, рекао је премијер Вучић, и нагласио да ки-
неско улагање значи нови почетак и нови живот, не само 
за Железару и Смедерево, већ за све грађане Србије.

„Јесте да је Немачка богата, али можете ли да замисли-
те да ће Србија имати 2,5 пута већи раст, захваљујући 
радницима Железаре, нашим пријатељима Кинезима и 
председнику Си Ђинпингу“. „Хестил“ ће од смедеревске 
Железаре направити најбољу европску железару. Много 
смо енергије и љубави уложили у њено спасавање, чак и 
онда када су многи рекли да треба одустати. Ово је наша, 
српска прича о неодустајању и храбрости. Тај пут је трајао 
четири године и сада смо успели да обезбедимо посао за 

хиљаде људи“, нагласио је 
Вучић, и напоменуо да је 
са кинеским пријатељима 
разговарао и о новој Сло-
бодној зони у Смедереву.

Председник Николић ре-
као је да очекује да Желе-
зара поврати углед и поно-
во предводи извоз и развој 
Србије, а да ће уједно бити 

и темељ на којем ће Кина градити своју позицију у Евро-
пи.

„Својим производним капацитетима, способним и 
вредним радницима, повољним пословним амбијентом, 
географском позицијом и европском перспективом, Ср-
бија би могла да буде темељ на којем ће Кина градити 
своју позицију у Европи. Свесни смо важности развоја 
стратешког партнерства наших држава и приступамо му 
искрено и пуна срца“, рекао је Николић.

Председник Управног одбора „Хестила“, Ју Јонг, рекао 
је да ће посета председника Сија додатно подстаћи раз-
вој Железаре.

„Модерном, еколошком технологијом и вредним радом 
учинићемо Железару најконкурентнијом челичаном у Ев-
ропи и остварити будућност коју желе Влада РС и радни-
ци у челичани“, рекао је Ју.

„Желим успешну сарадњу кинеске и српске стра-
не у Железари. Уверен сам да ће се, уз интензивну са-
радњу, у челичани појавити сјај и виталност и да ће 
играти активну улогу у побољшању живота српског 

У вили „Златни брег“, некадашњем летњиковцу динас-
тије Обреновић, премијер Вучић угостио је председнике 
Кине и Србије, Си Ђинпинга и Томислава Николића. Гости 
су обишли вилу и двориште, где је председник Си имао 
прилику да види како се припремају традиционална срп-
ска јела, печење и свадбарски купус, и да их проба, а за-
тим и да дегустира најквалитетнија српска вина и слуша 
најлепше српске песме.

народа и у повећању запослености“, рекао је, том при-
ликом, кинески председник Си, подсетио на кинеску 
пословицу „Удаљеност не утиче на однос добрих прија-
теља“ и истакао да Кина има најбољу сарадњу са Ср-
бијом, међу свим земљама Југоисточне Европе.

Свечаности у Смедереву присуствовали су чланови 
Владе и председник Републике Српске, Милорад До-
дик, а око 12.000 грађана, међу којима највише радника 
Железаре, окупило се да поздрави кинеску делегацију 
и државни врх Србије. Председник Си обишао је Топлу 
ваљаоницу и мензу у фабричком кругу, где је искористио 
прилику да попије кафу и разговара са радницима.

СИ ЂИНПИНГ: 
Уверен сам да ће Железара по-
бољшати живот српског народа

ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ: 
Србија би могла да буде темељ 
на којем ће Кина градити своју 
позицију у Европи

,,
,,

Ручак у вили „Златни брег”

Дочек кинеског председника Си Ђинпинга 
у кругу Железаре Смедерево

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: 
„Хестил“ ће од смедеревске Же-
лезаре направити најбољу европ-
ску челичану. Ово је наша, срп-

ска прича о неодустајању и храбрости, 
Обезбедили смо посао за хиљаде људи

,, хиљаде људи“, нагласио је хиљаде људи“, нагласио је 

Нови почетак за ЖелезаруНови почетак за Железару
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Два транспортна хеликоптера 
Ми-17, која су купљена у Ру-

сији, постала су део ескадриле 
Војске Србије, а преузимање нових 
летелица на аеродрому Никола Те-
сла обављено је у присуству пред-
седника Владе, Александра Вучића.

Премијер Вучић је рекао да је ВС, 
после 36 година добила нове хели-
коптере, а да је посебно захвалан Ми-
нистарству одбране на уштедама и 
свима који су помогли да се хеликоп-

тери купе за 25 милиона евра. Ово су, 
према његовим речима, прве летели-
це које је наша држава купила за пот-
ребе војске у последњих 29 година, 
када су, од тадашњег СССР-а купље-
ни противподморнички хеликоптери 
Ка-28, који више нису у употреби.

„Извесно је да ће припадници Војс-
ке Србије до краја године имати већа 
примања, јер ће снажнија српска еко-
номија моћи да јача српску војску. 
Улагаће се више и у ловачку авија-

цију, посебно мигове 29, за шта ће 
идуће године бити издвојена значај-
на средства“, истакао је Вучић.

Хеликоптер Ми-17 има носивост 
од 4.500 килограма и може да раз-
вије максималну брзину од 262 ки-
лометара на час. Може да понесе 
36 путника или 24 падобранца и 
12 рањеника. Дужине 18,6 метара 
и висине 4,7 метара, максимална 
тежина при полетању му је 13.000 
килограма.

Премијер Александар Вучић разговарао је у Берну са Јо-
ханом Шнајдер Аманом, председником Швајцарске, о 

помоћи те државе Србији у реформи образовног система 
и увођењу дуалног образовања, као и о улагању швајцар-
ских компанија у нашој земљи.

Наводећи да је својевремено у Давосу управо од Шнај-
дер Амана чуо да би увођење дуалног образовања било 
веома лековито за Србију, Вучић је рекао да су од тада 
покренути бројни пилот пројекти по Србији, од Ниша до 
Суботице, у оквиру којих млади људи из техничких школа 
почињу да раде са 16 година и одмах по добијању дипломе 
добију радно место, што ће морати да се настави.

„На томе ћемо морати да радимо више, јер то раде Не-
мачка, Аустрија, све више и САД и све земље које желе да 
буду успешне“, истакао је премијер и додао да је Влада 
спремна да субвенционише дуално образовање и да на-
прави правни оквир за њега.

Вучић је додао да Ср-
бија очекује велику по-
моћ, пре свега стручну, од 
Швајцарске, али да ћемо 
морати и много да радимо 
на себи и да себе мења-
мо, како бисмо као земља 
ишли нап ред.

Премијер Србије, Александар Вучић, при-
суствовао је првом полетању авиона „Ер Србије“ 
из Београда за Њујорк, на линији која је поново 
успостављена после готово четврт века. 

„Овај лет значи нови живот за националну 
авиокомпанију и нашу земљу, показује опре-
дељеност у отварању Србије према свету, као 
и у достизању пријатељства са онима са који-
ма то нисмо могли у последњих 25 година“, 
нагласио је премијер, подсећајући да овај лет 
подстиче нашу економску снагу и раст. Широ-
котрупни авион ербас А330, највећа летелица у 
нашој флоти са 236 седишта, добио је име Ни-
кола Тесла, а њиме је, на првом лету, управљао 
капетан Давор Мишељић, извршни директор за 
саобраћај „Ер Србије“.

Први хеликоптери после 36 година

БЕРН

Рачунамо на помоћ 
Швајцарске за увођење 

дуалног образовања

Дугорочно стратешко 
партнерство са Фиатом

ТОРИНО

Извршни директор компаније „Фиат“, Алфредо Алтавила, и 
председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, саста-
ли су се у Торину, током посете српског премијера седишту ове 
компаније. Истакли су значај заједничких улагања у фабрику 
Фиат аутомобили Србија у Крагујевцу, као и стално присуство 
ФИАТ групе у Србији, на које су се обе стране обавезале.

Саговорници су истакли да ће добри изгледи за развој ау-
тоиндустрије у наредним годинама и конкурентност модела 
500Л омогућити фабрици Фијат аутомобили Србија да плани-
ра континуитет производње и настави да доприноси јачању 
српске привреде.

 „Влада Србије пружиће пуну подршку фабрици Фиат аутомо-
били Србија како би обезбедила сигурну будућност пословања 
и дугорочно стратешко партнерство између Републике Србије 
и компаније Фијат. Наставићемо отворен дијалог са нашим 
партнером о будућем развоју фабрике у Крагујевцу“, истакао 
је премијер Вучић додајући да је то у најбољем интересу свих 
запослених, локалне заједнице и свеукупне економије Србије.

БЕОГРАД

Премијер Александар Вучић и 
министар унутрашњих послова, 
Небојша Стефановић, присуство-
вали су примопредаји борбених 
оклопних возила специјалне наме-
не предузећа Југоимпорт СДПР у 
наставном центру МУП у Макишу.

„Успели смо да обезбедимо 
нова возила и данас су без прем-
ца по снази у региону“, рекао је 
премијер Вучић, и изразио за-
довољство и што је међу нових 
20 оклопних возила и оклопни 
транспортер „Лазар 3“, производ 
државне компаније Југоимпорт 
СДПР

Министар Стефановић истакао 
је да је број хеликоптера, са шест, 
повећан на 12, а да је опремање 
успешно обављено и у другим сег-
ментима. Припадници Специјал-
не антитерористичке јединице 
(САЈ) извели су вежбу ослобађања 
градског аутобуса од терориста, 
при чему су показали врхунски 
ниво оспособљености.

Нова борбена возила

Директни летови Београд - Њујорк

Величанствен дочек: Водени топови 
као добродошлица за српски авион  на 

аеродрому „Џон Ф. Кенеди”

Са Алфредом Алтавилом у Торину

Вучић и Шнајдер Аман

Понос Војске Србије: 
Хеликоптер Ми - 17

Премијер Александар Вучић и министар Небојша 
Стефановић у Наставном центру МУП-а у Макишу 
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Конститутивна седница 11. сазива Народне 
скупштине Републике Србије започета је 3. јуна 
2016. године, а завршена тек три дана касније, 
6. јуна, јер ју је председавајући, најстарији по-
сланик, Драгољуб Мићуновић, без образло-

жења одложио, што није забележено у 26 година парла-
ментарног живота у Србији.

Првог дана заседања, народним посланицима потврђе-
ни су мандати, а дочекали су их црвени тепих и свечана 
јединица Војске Србије, положили су заклетву, интонира-
на је химна „Боже правде“, али су челни људи Народне 
скупштине, председник и шест потпредседника, изабрани 
тек касно навече другог дана заседања.

За председницу Народне скупштине поново је изабра-
на Маја Гојковић, а за потпредседнике са листе „Србија 
побеђује – Александар Вучић“ Верољуб Арсић (СНС), 
Владимир Маринковић (СДПС) и Константин Арсеновић 

Маја Гојковић поново председница

Борбеност, аргументи и одлична 
реторика Александра Мартиновића

Конститутивну седницу обележили су сјајна ре-
торика и аргументована расправа шефа Посланич-
ке групе СНС, Александра Мартиновића, али и нер-
воза, увреде и бројни агресивни напади опозиције, 
лоше вођење седнице, простачким понашањем и 
псовањем Бојана Пајтића, нереаговање председа-
вајућег када је Пајтић посланике већине назвао жи-
вотињама, као и негласање посланика ДЈБ за свог 
кандидата за потпредседника Народне скупштине.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 
конституисана је дан раније, 2. јуна, а лидер Саве-
за војвођанских Мађара, Иштван Пастор, изабран 
је за председника новог скупштинског сазива.

Изабрано је и седам потпредседника, од којих 
двоје из редова Српске напредне странке – Да-
мир Зобеница и Снежана Седлар, као и генерал-
ни секретар Никола Бањац. Формирано је седам 
посланичких група, а коалиција око СНС има 63 
мандата, више него сви други заједно, од укупно 
120 мандата у покрајинском парламенту.

Шеф Посланичке групе СНС у Скупштини Војво-
дине је Миленко Јованов који је, поводом фор-
мирања Владе АПВ, навео да је најважније да се 
састави квалитетан тим људи, који ће моћи да 
одговори очекивањима грађана како би се дигло 
из пепела све оно што је наслеђено од претходне 
Владе Војводине.

„Потребно је донети Закон о финансирању, што 
је и уставна обавеза, и треба прекинути са упо-
требом тог закона за стварање сукоба на релацији 
Нови Сад-Београд, као што су то наши претход-
ници радили“, истакао је Јованов.

Формирана Скупштина АП Војводине

Прва конференција за новинаре посланика СНС 
у Народној скупштини

Игор Мировић и 
Иштван Пастор

Маја Гојковић

Појачање у редовима посланика СНС: Богдан Обрадовић, 
Јадранка Јовановић, Мирослав Лазански

Конститутивна седница војвођанског парламента

(ПУПС), као и по један из редова СПС, СРС и ДС.
„Бићу прeдсeдник jeднaк прeмa свим пoслaници-

мa и нeћу имaти рaзумeвaњa дa сe oд Скупштине прaви 
нeштo другo oд oнoгa штo пишe у Устaву. Слику парла-
мента ствараjу сви посланици заjедно, опхођењем, толе-
ранциjом и међусобним уважавањем, а сваким гласањем 
за предлоге закона посланици опредељуjу живот грађа-
на“, рекла је председница Гојковић, и захвалила се на 
подршци за избор на ту функциjу, пре свега посланицима 
листе „Aлександар Вучић – Србиjа побеђуjе“, али и свима 

коjи су подржали њену кандидатуру.
Реизбор Маја Гоjковић подржали су посланици СНС, 

СПС, ПУПС, СДПС, НС, JС, СВM-ПДД, Покрет социjалиста-
Народна сељачка странка-Уjедињена сељачка странка - 
укупно jе гласало 233 посланика.

Српска напредна странка, заједно са коалиционим парт-
нерима, у новом скупштинском сазиву има 131 од 250 по-
сланика, коалиција СПС-ЈС 29 посланика, СРС 22, Покрет 
ДЈБ и ДС по 16, СДС-ЛДП-ЛСВ 13 и ДСС-Двери по 13 ман-
дата, a формирано је 16 посланичких група.

Шеф посланичке групе СНС, Александар Мартиновић, 
већ првог дана заседња одржао је конференцију за нови-
наре на којој је најавио оснивање анкетног одбора чији 
ће задатак бити да утврди шта се тачно дешавало у ноћи 
након затварања изборних места, ко је бандитски у два 
ујутро упао у РИК и покушао на силу да прекроји изборну 
вољу народа и ко је на силу угурао најмање једну изборну 

листу у Скупштину Србије.  
Међу народним посланицима Српске напредне странке 

има 47 жена и 84 мушкараца - лекара, правника, адвоката, 
пензионера, економиста, спортиста, земљорадника, про-
фесора, политиколога, новинара, грађевинских и ветери-
нарских техничара, стоматолога...

Најмлађа народна посланица из редова напредња-
ка је Ивана Николић (1989) из Уба, мастер инжењер са-
обраћаја, док су најстарији пензионери Драган Савкић 
из Сопота (1947) и Михајло Јокић из Ваљева (1948), као и 
универзитетски професор Марко Атлагић (1949).

Српска напредна стра нка са листом „Александар Ву-
чић – Србија побеђује“ остварила је убедљиву победу 
на покрајинским изборима за посланике Скупштине 
АП Војводине, са освојених 44,48 одсто гласова и 63 
скупштинска мандата, до ногу потукавши Демократ-
ску странку и Бојана Пајтића, који су северном српском 
покрајином владали 16 година и девастирали ову не-

Војводина изабрала СНС када најбогатију регију у Србији, због чега данас имају само 10 
покрајинских посланика.

Шта грађани мисле о ДС-у, а шта о политици СНС-а недвосмис-
лено су показали и на изборима за народне посланике Републике 
Србије по војвођанским местима и на изборима локалних власти 
по Војводини. Српска напредна странка убедљиво је победила 
на оба нивоа, а посебно добри резултати постигнути су на репу-
бличком нивоу и то у Пећинцима – 66, 31 одсто, Жабљу - 57,82 
одсто, Инђији - 57,27 одсто, Беочину - 56 одсто,  Оџацима - 54,99 
одсто, Опову - 54,90 одсто, Пландишту - 54,56 одсто...
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ВЕСТИ

Премијер Србије, Александар Вучић, разговарао је у 
Москви са председником Руске Федерације, Влади-
миром Путином, и истакао да Србији веома значе 

добри односи са Руском Федерацијом. „Посебно ценимо 
и Ваш лични допринос за развој односа између наших зе-
маља, за јачање односа у свим областима. Нама је част и 
дужност да учинимо све како би се односи са Руском Фе-
дерацијом развијали по узлазној линији, у свим областима, 
и у економији и у политици“, рекао је премијер Вучић, и 
захвалио се председнику Руске Федерације на политичкој 
подршци коју Русија пружа у очувању територијалног ин-
тегритета Републике Србије.

Руски председник Путин изразио је наду да ће у новој 

У септембру гласање 
за чланство СНС у ЕПП

Српска напредна странка добила је препоруку за гласање 
о чланству у  Европској народној партији, о чему ће се у сеп-
тембру изјашњавати Политичка скупштина ЕПП. Одлука је 
донета на радној групи ЕПП, уз оцену  да је СНС показала 
да дели европске вредности и да показује реалне резултате.

На састанку радне групе ЕПП, интернационални секре-
тар СНС, Јадранка Јоксимовић, представила је програм и 

рад СНС и резултате рада 
Владе Србије, предвођене 
председником СНС, Алек-
сандром Вучићем. Нагласи-
ла је да су грађани Србије на 
изборима позитивно вред-
новали реформски процес 
Владе и јасно дали подршку 
наставку политике реформи 
у циљу стварања модерне и 
функционалне европске др-
жаве. Иначе, у Луксембургу 
се обележава и 40 година 
од оснивања ЕПП, а на све-
чаности су, између осталог, 
говорили и немачка канце-
ларка Ангела Меркел, пред-

седник ЕК Жан Клод Јункер, председник ЕС Доналд Туск...

Политички и економски односи на узлазној линији: Премијер 
Александар Вучић и председник Владимир Путин

Јачање веза између 
РУСИЈЕ и СРБИЈЕ

Влади Србије достојно место заузети људи који при-
дају значајну пажњу развоју односа између Србије и 
Русије.

„Ваша странка је убедљиво победила. Поред тога, 
неопходан број места у парламенту добили су ваши са-
везници. Знам да ће се у блиској будућности формирати 
Влада. Желео бих да изразим наду да ће, без обзира на 
будући састав Владе Србије, у њој достојно место зау-
зети људи који придају значајну пажњу развоју наших 
међудржавних односа“, изјавио је Путин, и поручио да 
ће бити настављен рад на јачању међудржавних веза, ус-
постављању односа у области политичке сарадње, еко-
номије, на међународној арени.

Јадранка Јоксимовић са 
Џозефом Долом, 

председником ЕПП, на 
састанку радне групе ЕПП 

у Луксембургу

Привредни развој Привредни развој Привредни развој 
у петој брзиниу петој брзиниу петој брзини

Иако је прву половину године у Србији обележио избор-Иако је прву половину године у Србији обележио избор-Иако је прву половину године у Србији обележио избор-Иако је прву половину године у Србији обележио избор-Иако је прву половину године у Србији обележио избор-Иако је прву половину године у Србији обележио избор-
ни процес, рад на обнови привреде и привлачењу инвестиција ни процес, рад на обнови привреде и привлачењу инвестиција ни процес, рад на обнови привреде и привлачењу инвестиција ни процес, рад на обнови привреде и привлачењу инвестиција ни процес, рад на обнови привреде и привлачењу инвестиција ни процес, рад на обнови привреде и привлачењу инвестиција 
није посустајао. Отворена је фабрика „Др Еткер“ у Шимановци-није посустајао. Отворена је фабрика „Др Еткер“ у Шимановци-није посустајао. Отворена је фабрика „Др Еткер“ у Шимановци-није посустајао. Отворена је фабрика „Др Еткер“ у Шимановци-није посустајао. Отворена је фабрика „Др Еткер“ у Шимановци-није посустајао. Отворена је фабрика „Др Еткер“ у Шимановци-
ма, положен камен-темељац за капислану у ваљевском „Круши-ма, положен камен-темељац за капислану у ваљевском „Круши-ма, положен камен-темељац за капислану у ваљевском „Круши-ма, положен камен-темељац за капислану у ваљевском „Круши-ма, положен камен-темељац за капислану у ваљевском „Круши-ма, положен камен-темељац за капислану у ваљевском „Круши-
ку“, отворен је нови погон наменске „Прва Искра“ у Баричу, као ку“, отворен је нови погон наменске „Прва Искра“ у Баричу, као ку“, отворен је нови погон наменске „Прва Искра“ у Баричу, као ку“, отворен је нови погон наменске „Прва Искра“ у Баричу, као ку“, отворен је нови погон наменске „Прва Искра“ у Баричу, као ку“, отворен је нови погон наменске „Прва Искра“ у Баричу, као 
и погон највећег британског инвеститора у Србији, компаније и погон највећег британског инвеститора у Србији, компаније и погон највећег британског инвеститора у Србији, компаније и погон највећег британског инвеститора у Србији, компаније и погон највећег британског инвеститора у Србији, компаније и погон највећег британског инвеститора у Србији, компаније 
Бритиш Американ Тобако (БАТ) у Врању...Бритиш Американ Тобако (БАТ) у Врању...Бритиш Американ Тобако (БАТ) у Врању...

Премијер Александар Вучић разговарао је о проширењу Премијер Александар Вучић разговарао је о проширењу Премијер Александар Вучић разговарао је о проширењу Премијер Александар Вучић разговарао је о проширењу Премијер Александар Вучић разговарао је о проширењу Премијер Александар Вучић разговарао је о проширењу 
пословања и отварању нових радних места са делега-пословања и отварању нових радних места са делега-пословања и отварању нових радних места са делега-пословања и отварању нових радних места са делега-пословања и отварању нових радних места са делега-пословања и отварању нових радних места са делега-

цијом америчке компаније „НЦР“, обишао је радове на цијом америчке компаније „НЦР“, обишао је радове на цијом америчке компаније „НЦР“, обишао је радове на цијом америчке компаније „НЦР“, обишао је радове на цијом америчке компаније „НЦР“, обишао је радове на цијом америчке компаније „НЦР“, обишао је радове на 
изградњи фабрике кинеског инвеститора „МеиТа“ изградњи фабрике кинеског инвеститора „МеиТа“ изградњи фабрике кинеског инвеститора „МеиТа“ изградњи фабрике кинеског инвеститора „МеиТа“ изградњи фабрике кинеског инвеститора „МеиТа“ изградњи фабрике кинеског инвеститора „МеиТа“ 

у Обреновцу, као и радове на изградњи Кори-у Обреновцу, као и радове на изградњи Кори-у Обреновцу, као и радове на изградњи Кори-у Обреновцу, као и радове на изградњи Кори-у Обреновцу, као и радове на изградњи Кори-у Обреновцу, као и радове на изградњи Кори-
дора 11, на деоницама Љиг – Прељина и дора 11, на деоницама Љиг – Прељина и дора 11, на деоницама Љиг – Прељина и 

Лајковац – Љиг...Лајковац – Љиг...Лајковац – Љиг...

ДАЉ/СУБОТИЦА

За боље односе СРПСКОГ 
и ХРВАТСКОГ народа

Премијер Србије, Александрар Вучић, и председница 
Хрватске, Колинда Грабар Китаровић, потписали су у 
Суботици Декларацију о унапређењу односа и реша-
вању отворених питања Србије и Хрватске, чиме би од-
носи две државе требало да уђу у нову фазу.

Вучић и Грабар Китаровић сусрели су се на мосту на 
Дунаву, у међуграничној зони код Ердута, на гранич-
ном прелазу Богојево-Ердут, а затим су обишли родну 
кућу српског научника Милутина Миланковића и от-
крили његову бисту у Даљу. Српски премијер и хрватска 
председница разговарали су са представницима српске 
мањине у Хрватској, а затим су посетили Доњи Таванкут 
и обишли Дом културе „Матија Губец“.

„Посебна ми је част и задовољство да будем овде са 
Александром Вучићем, како бисмо подцртали важност 
и богатство наших мањина“, написала је хрватска пред-
седница Колинда Грабар Китаровић у књизи утисака у 
родној кући српског научника Милутина Миланковића у 
Даљу, док је премијер Вучић забележио овакву поруку:

„Надам се да ћемо под окриљем Миланоковиће-
вог дома, уз присуство хрватске председнице изгра-
дити боље односе између Србије и Хрватске, српског и 
хрватског народа“.

Радни састанак на Коридору 10

Са радницма ваљевског 
„Крушика“

Обилазак погона „Прве искре“ 
у Баричу

Пуштање у рад новог 
погона фабрике „БАТ“ 

у Врању

Посета фабрици „Др Еткер“ у Шимановцима

Са предстваницима америчке 
компаније „НЦР“
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УВОДНИК БРИГА О ГРАЂАНИМА 

С Н С 
ПАНОРАМА

2. ЛАЈКОВАЦ
Нове саобраћајнице
И поред прљаве кампање коју су све опози-

ционе странке водиле против нас, коалиција 
око СНС у Лајковцу освојила је преко 45 од-
сто гласова и 17, од укупно 35 мандата, што 
говори о томе у кога грађани 
имају највише поверења. Ас-
фалтирана је Улица др Боје 
Марковића, једна од главних 
саобраћајница у Лајковцу, и 
три локална пута у МЗ Сло-
вац, Стрмово и Врачевић. 
У МЗ Рубрибреза гради се 
пешачка стаза. У МЗ Јабучје, 
Бајевац, Непричава, Ћелије, 
Доњи Лајковац и Боговађа 
реконструисани су локални 
и некатегорисани путеви, 
и потписан је уговор о из-
градњи базена.

3. КОВАЧИЦА
Обука за писање проје-

ката
СНС убедљиво је побе-

дила у Општини Ковачица 
и самостално ће оформити 
већину са 21 одборником, од 
укупно 39. Вања Удовичић 
отворио је Сајам запошља-
вања и посетио основце, 
младе рукометаше и фудба-
лере у Црепаји, Ковачици и 
Падини. Савет за здравство 
подржао је акцију превен-
тивних здравствених прегле-
да. Потписан је уговор из-
међу Општине, Асоцијације 
за регионални развој Падина 
и микрорегиона Стонавка у 
Моравско-Сезком региону 
из Чешке, за обуку за пи-
сање пројеката и привлачење 
средстава из ЕУ. Укинуте су 
свe каматe и судски трошкови које су сносили 
грађани, а које је прeтходна власт тужила прeко 
фирмe „Наш стан“. Прeдсeдник Општинe, Јан 
Хусарик, најавио јe долазак фирме заинтере-
соване за отварање дрвопрeрађивачког по-
гона у Дeбeљачи, а расписујe се и тeндeр за 

пут Дeбeљача - Опово. Одржали смо трибину 
„Улога здравствених радника у превенцији, от-
кривању и збрињавању насиља над женама“. 
Продужeно је радно врeмe услужног цeнтра и 
Дома здравља, уведене су олакшицe за кана-
лизационe прикључкe, отворeна је амбуланта 

у Путникову, eко чeсма у Дeбeљачи, аутобуска 
линија Путниково-Ковачица-Панчeво... За 
председника Општине изабран је Милан Гара-
шевић, а за заменика Јан Хусарик. Чланови СНС 
Ковачице уклањали су плакате у свим местима. 
Предузеће „Конкурент“ из Словачке за сепара-

цију отпада заинтересовано је за улагање у на-
шој Општини. Одржани су Црeпајачки фијакeр, 
дебељачка Гулашијада, изложба о животу Ане 
Франк, одржан је округли сто о нематеријал-
ном културном наслеђу, Ноћ музеја у Падини, 
Ковачици и Идвору. Формира се пешачка зона 

у центру Ковачице. Дирекција 
за изградњу расписала је јавну 
набавку за трећу фазу изградње 
фабрике воде, а почела је градња 
Парохијског дома.

6. УБ
Заштитни зид против попла-

ва
Изграђен је заштитни зид на 

Убачи, а пробном спуштању мон-
тажне капије на овом објекту за 
одбрану од великих вода при-
суствовао је велики број мешта-
на Талова, као и представници 
општинских установа и ЈП. Одр-
жан је радни састанак општин-
ског руководства и в.д. директо-
ра ЕПС-а, Милорада Грчића, и по-
стигнута је сагласност о важним 
питањима за грађане. Изграђено 
је преко пет километара сеоских 
путева. Дом здравља Уб посетили 
су представници Министарства 
здравља и Амбасаде Јапана, који 
су у последње две године дони-
рали значајна новчана средства. 
Обновљено је дечије игралиште 
на СПЦ Школарац, захваљујући 
донацији Владе Републике Ср-
бије.

7. СОКОБАЊА
Дружење са грађанима
Поводом Васкршњих празника, 

чланови ОО СНС Сокобања орга-
низовали су штанд на Мермерном 
шеталишту, дружење са гостима 
и мештанима,поделу „СНС Ин-
форматора“ и офарбаних јаја.

8. УЖИЦЕ
Јефтиније грејање и гас
У циљу успешније сарадње грађана и изаб-

раних представника, отворена је посланичка 
канцеларија. Град Ужице и Економски факул-
тет у Београду потписали су уговор којим се 

омогућава пракса за ужичке студенте у глав-
ном граду. Министар Вербић посетио је Дом за 
децу и омладину „Петар Радовановић”, у чију 
реконструкцију је уложено десет милиона ди-
нара из републичког буџета. На предлог градо-
начелника, Тихомира Петковића, месечна цена 
грејања смањена је за 2,17 динара по квадрат-
ном метру. Од 1. априла снижена је и цена гаса 
за становништво и мале потрошаче за 4,86 ди-
нара по кубном метру, што је четврто снижење 
од јуна 2015. Државни секретар Ненад Нерић, 
приликом обиласка компаније „Први Парти-
зан“, истакао је да ће Министарство одбране 
помоћи да се оствари амбициозни инвести-
циони план и да је ту, у последњих неколико 
година, запослено више од 1.000 радника. Град 
Ужице финансирао је струч-
ну обуку радника који су се, 
затим, запослили у компа-
нији „АБЦ Производ“.

10. ВАЉЕВО
Борба за радна места
Коалициона листа СНС 

освојила је 39,42 одсто гла-
сова и 26, од 51 одборнич-
ког мандата. Кандидат наше 
странке за градоначелника, 
др Слободан Гвозденовић, 
каже да ће Ваљево коначно 
имати стабилну власт, усаг-
лашену са Владом Србије, 
и као приоритетан задатак 
локалне самоуправе, у на-
редне четири године, наво-
ди запошљавање грађана и 
оживљавање привреде.

11. БЕЧЕЈ
Уређење каналске мре-

же
Листа „Александар Вучић 

– Србија побеђује“ освоји-
ла је 22, од 36 одборнич-
ких места у СО Бечеј, што 
до сада није забележено, а 
председник ОО СНС Бечеј, 
Вук Радојевић, захвалио 
се грађанима на поверењу 
и подршци. ЈП Водоканал 
набавило је савремено по-
стројење за дезинфекцију 

воде у Бачком Градишту. Општина Бечеј пла-
нира уређење 128 километара каналске мре-
же, од постојећих 340 километара, и изградњу 
мостова преко канала у атару. Асфалтирано је 
пет улица и реконструисано 3,5 километара 
пута Бачко Градиште - Бисерно острво. Наста-
вља се уређење некатегорисаних путева, а 
приоритети ће бити одређени у договору са 
Саветима МЗ.

13. МАЈДАНПЕК
Санација путева, школа, игралишта
Редовно смо обилазили чланство, органи-

зовали трибине и штандове, делили „СНС Ин-
форматор“ и разговарали са грађанима. У селу 
Мироч, према обећањима председника ОО, 
постављене су корпе за смеће, а под покрови-
тељством Општине одржан је Јоргован фест. 
У Бољетину је уређен центар и реновирано је 
дечије игралиште. У Рудној Глави уређене су 
просторије за децу предшколског узраста, пут 
ка сеоском гробљу и игралишту, док су у за-
сеоку Крш уређене школске просторије, наси-
пани су локални путеви и санирана енергетска 
мрежа. У циљу стварања услова за отварање 
аутошкола у Мајданпеку, још једна раскрсница 
добила је вертикалну сигнализацију, а уређено 
је и извориште воде Бушотина. У Доњем Мила-

4. ОПОВО
Почео да саобраћа градски превоз
Листа „Александар Вучић – Србија побеђује“ освојила је 14 мандата 

у СО, односно 44,64 одсто гласова грађана. Уређивали смо паркове у 
свима насељеним местима, постављали клупе, чесме, бетонирали ста-
зе, паркинг места и платое, обновили дечија игралишта. Познати глу-
мац Предраг Вуковић – Пеђолино одржао је представу у школи у Се-
фкерину. Реконструисани су терен и трибине кошаркашког игралишта 
у Опову. Отворена је филијала РФЗО, очишћене су дивље депоније и 
настављено је асфалтирање улица. Државни секретар, Предраг Перу-
ничић, поново је посетио Општину Опово. Најзначајнији догађај био 
је пуштање 110 линије превоза ГСП, коју мештани наше Општине че-
кају читаву деценију. Догађај су увеличали Синиша Мали, Бранко Ма-
ловић, Александар Јовичић, Угљеша Митровић и Жељко Милковић.

У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о томе шта је који 
општински одбор 
СНС урадио током 
претходног месеца за 
бољи живот грађана 
Србије

12. КОСОВО ПОЉЕ
Сточна храна и кошаркашка табла
Чланови ОО СНС Косово Поље, из својих средстава, купи-

ли су сточну храну седмочланој породици Дејана Столића из 
Угљара, са петоро малолетне деце, која искључиво живи од 
сточарства, а којој је у пожару изгорела целокупна сточна хра-
на. Такође, Основној школи „Угљаре“ у селу Угљару, чланови 
ОО СНС Косово Поље донирали су две нове кошаркашке табле.
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1. СМЕДЕРЕВO 
Уговор о продаји Железаре
Листа „Александар Вучић - Србија побеђује“ ос-

војила је 44, од укупно 70 одборничких мандата. 
Уговор о продаји „Железаре Смедерево“ кинеској 
компанији „Хестил“ потписали су министар при-
вреде, Жељко Сертић, и председник „Хестила“ 
Ју Јонг, у присуству премијера Вучића, министа-
ра, председника Републике Српске, Милорада 
Додика, градоначелнице др Јасне Аврамовић... 
Отворене су амбуланте у сеоским МЗ Раља и МЗ 
Михајловац. Градоначелница Аврамовић, државна 
секретарка, Стана Божовић, и саветник премијера, 
Драган Гламочић, отворили су реновирану Зелену 
пијацу. У оквиру сарадње са Немачком развојном 
банком и реализацијом, ЈКП Водовод почео је прву 
фазу изградње мреже Југово–Орешац-Сеоне. Гра-
доначелница Аврамовић отворила је новоизграђе-
ни објекат МЗ 25.мај. Поводом Светског дана Рома, 
Асоцијација координатора за ромска питања, у 
сарадњи са СРНВО „Смедеревски форум” и Удру-
жењем Рома Враново „21 Јелена”, организовала је 
округли сто на тему инклузије.

5. СУРДУЛИЦА
Помоћ суграђанима
Сурдулички напредњаци организовали су низ 

акција у којима су помагали суграђанима, делили 
пропагандни материјал и свакодневно, у директ-
ном контакту са грађанима, промовисали полити-
ку Александра Вучића и СНС.

9. ТРСТЕНИК
Приближавање „Менсе“ младима
У оквиру пролећног тестирања које 

организује „Менса Србије“, одржано је 
предавање „Јавни наступи и вештина го-
ворништва“, на иницијативу Николе Ми-
ливојевића и Зорана Томића. Чланови ОО 
СНС Трстеник присуствовали су преда-
вању које је одржао члан Председништва 
„Менсе“, Борис Теодосијевић, а циљ нам је 
био промоција „Менсе“ и њених чланова,и 
отварање нових шанси за младе. Чланови 
нашег ОО присуствовали су предавању 
др Жаклине Ристић и др Марине Ристић о 
превенцији и лечењу болести интерне ме-
дицине и дијабетеса. Уз консултацију са 
лекарима, присутни су имали могућност 
да исконтролишу крвни притисак и шећер.
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Премијер Вучић, председник Додик 
и градоначелница Аврамовић

Председник Општине Опово, Зоран Тасић, 
обилази радове на асфалтирању улица
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новцу санирана су готово сва дечија игралишта. 
Санирани су локални путеви и свакодневно се 
пробијају нови. Све ове акције изведене су уз 
помоћ активиста СНС, ПЗП Мајданпек, ЈКП из 
Доњег Милановца и Рудника бакра Мајданпек.

15. АЛЕКСИНАЦ
Чишћење Бованског језера
Активисти ОО СНС  прикључили су се акцији 

уређења Бованског језера и околине коју је, у 
склопу редовних активности, организовало 
Планинарско друштво. Савет за омладину и 
спорт ОО СНС Алексинац организоваће сличну 
акцију у приградском насељу.

17. СОМБОР
Завршетак градње Азила за псе
Градоначелник Сомбора, Саша Тодоровић, са 

сарадницима, посетио је Азил за псе и мачке лу-
талице који се ускоро завршава, после година про-
блема са локацијском дозволом. Представници 
британске компаније International Water Solutions 
представили су челницима општина Западно-
бачког управног округа инвестиционе пројекте 
- градњу живинских фарми, фабрика воде, по-
стројења за производњу средства за дезинфек-
цију воде. Црвени крст Сомбор почео је дистри-
буцију друге транше 550 прехрамбених пакета 

социјално угроженим 
суграђанима. Заврша-
ва се санација атарског 
пута Риђица – Гранични 
прелаз. Градоначеник 
Тодоровић присуство-
вао је манифестацији 
Славска трпеза наших 
бака у Бездану.

18. СУБОТИЦА 
Обновљено дечије игралиште
У МЗ Гат отворено је дечије игралиште, об-

новљено захваљујући донацији АД „Тржница“ 
и директора Бранислава Јоке (СНС). Ово пре-
дузеће још једном је показало друштвену од-
говорност и набавило подлогу за кошаркашки 
терен, кошеве, тобоган и све што је потребно 
за игралиште деце предшколског узраста. У 
име Града Суботице, „Тржници“ се захвалио 
председник СГ, Илија Маравић, и позвао и 
друга суботичка предузећа да улажу у сличне 
пројекте.

19. ЖАБАЉ
Дружење са грађанима
Активисти и чланови ОО СНС Жабаљ дру-

жили су се редовно са мештанима на странач-
ким пултовима, делећи промотивни материјал 
и „СНС Информатор“. Велики број људи изра-
зио је жељу за учлањење у СНС, што је под-
стрек да радимо још више на побољшању усло-
ва за живот и рад становника Општине Жабаљ. 

На конвенцији у Чуругу угостили смо Небојшу Стефановића, а сала је 
била и сувише мала да прими све заинтересоване грађане, чланове и 
симпатизере.

24. КЛОКОТ
Разговор са мештанима
У Клокоту се Душан Козарев, заменик директора Канцеларије за КиМ, 

састао са председником Привременог органа Општине Витина, Срђаном 
Николићем, и градоначелником Клокота, Срећком Спасићем, а затим су 
заједно обишли ученике ОШ „Свети Сава” и разговарали са мештани-
ма у сали Дома културе. „Визија нам је јака, стабилна Србија, моћна Ср-
бија, Србија која се брине појединачно о сваком детету, која се труди да 
уштеди, али која исплаћује сваку плату, пензију, дечији додатак, сваку 
социјалну помоћ”, рекао је, том приликом, Козарев.

Чланови ОО СНС са грађанима Инђије

суграђанима. Заврша-
ва се санација атарског 
пута Риђица – Гранични 
прелаз. Градоначеник 
Тодоровић присуство-
вао је манифестацији 
Славска трпеза наших 
бака у Бездану.

16. НЕГОТИН
Програм рехабилитације путева
Општина Неготин спроводи петогодишњи програм рехабилита-

ције путне мреже, а за 2016. годину издвојено је 120 милиона ди-
нара. Прво је асфалтом пресвучен пут до Пољопривредне школе, 
на путу за МЗ Дупљане асфалтирана је деоница у дужини од 1.350 
метара, а у МЗ Уровица улица до школе. У Милошеву је пресвуче-
но асфлатом пет улица. Радови на тампонирању, крпљењу ударних 
рупа и асфалтирању биће приведени крају у првој половини године, 
када се очекује и завршетак радова на реконструкцији моста у МЗ 
Чубра. У току је асфалтирање улица и локалних путева. У МЗ Јасени-
ца асфалтирана је деоница од улаза до центра села и деоница ка МЗ 
Шаркамен, што ће олакшати прилаз археолошком налазишту „Вре-
ло“. Асфалтирани су терени за мали фудбал, рукомет и кошарку у 
ОШ „Павле Илић Вељко“ у Прахову.

20. КАЊИЖА
Дружење са грађанима за празник 
На дан католичког и православног Васкрса, активисти СНС 

делили су чоколадна јаја грађанима Кањиже, који су били 
изненађени и обрадовани нашом пажњом. Редовно делимо 
страначки материјал и разговарамо са грађанима.

21. ПЛАНДИШТЕ
Уређење паркића за децу
СНС је освојила апсолутну већину и имаће 12 одборника у локалном парламенту. Уз подршку 

и помоћ ОО СНС Пландиште, отворен је дечији паркић, уређено двориште и постављене су 
нове справе за игру у дворишту ПУ „Срећно детињство“. Идејни творац и извођач радова био 
је Дејан Симоновски, председник Одбора за културу ОО. У МЗ Банатски Соколац уређено је 
двориште и прилаз цркви, а у акцији су учествовали наши чланови и активисти. Чланови Савета 
за здравство наставили су да подржавају акције прегледа, мерења притиска и шећера у крви за 
мештане села наше Општине, а током априла обишли су Дужине и Стари Лец. Чланови ОО СНС 
Пландиште учествовали су у обележавању 160 година Црвеног крста. Представници локалне 
самоуправе потписали су пројекат „И ја сам волонтер“, који се односи на едукацију волонтера 
и реализација семинара у Хадичици. За  председника СО Пландиште изабран је Ендре Сабо, за 
председника Општине Јован Репац, а за заменика Горан Доневски, сви из СНС-а.

23. ЋУПРИЈА
Трибине, штандови, предавања
Током предизборне кампање,Ћуприју су посетили Небојша 

Стефановић, Зоран Ђорђевић, Данило Голубовић и Ненад Ката-
нић. Након централне предизборне конвенције, ОО СНС Ћуприја 
одржао је по свим селима ћупријске општине изузетно посећене 
трибине, на којима смо промовисали резултате и најавили планове 
за развој. Одбор за здравство организовао је бројна предавања, а 
омладина је свакодневно, на више локација у граду, разговарала 
са грађанима.

Ћуприја

22. БАЧ
Обнова верских објеката
На иницијативу председника Општине Бач, Драгана Сташе-

вића, одобрена су средства за адаптацију објеката Словачке 
евангелистичке црквене општине у Селенчи, Римокатоличке жупе 
у Бачу, Фрањевачког самостана, СПЦ у Плавни и Римокатоличке 
жупе у Селенчи. ОШ „Јан Колар“ у Селенчи добила је нову ограду. 
Два општинска возила уступљена су, без надокнаде, Полицијској 
станици. Свечано су отворене просторије Клуба пензионера и 
инвалида рада. Родитељима деце рођене 2015. и 2016. године 
уручена су 43 аутоседишта. Гради се паркинг у Улици Војвођан-
ских бригада у Бачу. Фирма са словеначким капиталом купила је 
три парцеле у Општини, на којима планира изградњу постројења 
за прераду безопасног органског отпада и запошљавање око 20 
радника. Председник Сташевић потписао је уговор о уређењу 
каналске мреже за одводњавање, за шта је Општина издвојила 
22,5 милиона динара. На завршној предизборној конвенцији СНС 
у Бачу, говорили су Драган Сташевић, Миа Костић и Милош Вуче-
вић. Oпштина Бач спроводи акцију прикупљања отпадне амбала-
же у циљу заштите животне средине. Исплаћено је 318 ученичких 
и 193 студентске стипендије. Залагањем локалне власти, пред-
вођене СНС-ом, обезбеђена је грађа за кров Парохијског дома. 
Председник Општине Бач, Драган Сташевић, потписао је уговор 
за реконструкцију водоводне мреже.

Бач

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Председник Општине Неготин, Јован 
Миловановић, на терену

Нове справе за игру у 
ПУ „Срећно детињство“



БРИГА О ГРАЂАНИМАСНС ПАНОРАМА

Носилац листе „Александар Вучић - Србија побеђује“, 
Александар Вучић, обавестио је председника Србије, То-
мислава Николића, да има већину за формирање Владе 
и изложио план у 10 основних тачака, за наредне четири 
године, у којима је потребно постићи озбиљан напредак, 
како би Србија била модерна и уређена земља.

„Протекли избори ниси зауставили напредак Србије. 

Очекујем да ће динамика реформи бити настављена, а ре-
зултати су већ видљиви. У складу са својим уставним овла-
шћењима, делићу са Владом одговорност у суочавању са 
искушењима и изазовима, и у будућности ћу се залагати 
за наставак реформи, мир и стабилност у региону и про-
дубљивање добрих односа на међународном плану“, ре-
као је, том приликом, председник Николић.

Томислав Николић и Александар Вучић на консултацијама 
о састављању нове Владе Србије

Очекујем наставак реформи
ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
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25. КУЛА
Ускоро уређена пешачка зона
Маја Гојковић посетила је Кулу, где је разговарала са грађанима и 

активистима ОО СНС Кула. Гради се канализациона мрежа у доњем 
граду и тако решава проблем загађења Великог бачког канала. Радове 
је обишла Маја Гојковић, а затим је посетила и фарму за производњу 
приплодног материјала у свињарству у Руском Крстуру. Чланови ОО 
СНС Кула организовали су представу „Пеђолинов шоу програм”за ма-
лишане у Руском Крстуру. Породица Бертић, чије је пољопривредно 
газдинство изгорело у пожару, захвалила се на помоћи председнику и 
заменику председника Општине Кула, Драгану Трифуновићу и Велибору 
Милојчићу, као и председнику ОО СНС, Перици Видекањићу, и Влади-
миру Ђуровићу. Кула ће до овог лета, уместо неугледног и запуштеног 
урбаног језгра, добити модерно уређену пешачку зону и канализациону 
и водоводну мрежу. На штанду на пијаци у Руском Крстуру разговарали 
смо грађанима и делили СНС инфоматоре, упаљаче, оловке... На предиз-
борној конвенцији у Културном цетру у Кули, представљени су кандида-
ти за одборнике СО, покрајинске и републичке посланике.

27. ПЕЋИНЦИ 
Најбољи резултат у Срему
Листа „Александар Вучић - Србија по-

беђује“ остварила je велику победу у 
Пећинцима, где је освојила 66,31 одсто 
гласова на републичким и 64,82 одсто на 
изборима за покрајински парламент. Ово 
је уједно и набољи изборни резултат који 
је коалиција око СНС остварила у Срему. 
Повереник пећиначког одбора СНС, Ми-
лорад Пантић, захвалио се грађанима на 
поверењу, а активистима и члановима на 
труду који су уложили да грађанима пред-
ставе идеју боље Србије. Активисти МО 
Прхово поставили су клупе у дворишту 
које деле Дом културе и ПУ, а нешто ра-
није офарбали су и справе на дечјем игра-
лишту. МО, заједно са прховачким ловци-
ма, организовао је акције уређења запуш-
тених делова улица.

28. ОЏАЦИ
Декоративна расвета, насипање путева
Из општинског буџета издвојено је 550.000 динара за лечење со-

цијално угрожених становиника ромске националности. Милетићки 
напредњаци имали најмасовнију акцију уређења села. СНС је организо-
вала трибину у Српском Милетићу и Бачком Грачацу, на којој су госто-
вали Веселин Шљивачанин, Миодраг Панић, Михаљ Кертес и Радован 
Панков. Компанија из Велике Британије заинтересована је за пројекте 
у општинама региона. Чланови МО Дероње уређивали су Етно кућу. МЗ 
Оџаци поставила је декоративну расвету на Римокатоличкој цркви и СЦ 
„Торпедо“. Спортски савез организовао је бесплатну школицу спорта у 
основним школама и бесплатан фитнес за жене. У Дероњама је обележен 
Светски дан Рома. На Сајму запошљавања учествовало је 28 послодава-
ца, а посао је тражило око 130 радника. Организовали смо бесплатне 
часове енглеског, математике и физике за децу самохраних родитеља. У 
Железничкој улици у Богојеву насипа се пут гребаним асфалтом. Локал-
на самоуправа обезбедила је 
опрему за Ватрогасно-спаси-
лачку јединицу. У Каравукову 
је одржана републичка смо-
тра стваралаштва основаца. 
Чланице Уније жена посетиле 
су Удружења жена „Коштана“ 
у Каравукову, „Мајчино срце“ 
у Лалићу и Удружење жена 
у Оџацима, чије реновирање 
просторија је помогла локал-
на самоуправа. Обележан је 
паркинг у центру Каравукова. 
Багер бара у Раткову, за непу-
не две године, од еколошке 

бомбе постала је туристичка атракција. У Српском Милетићу изграђен 
је спортски терен, паркинг и стаза у центру села. Редовно организујемо 
штандове на пијаци и разговарамо са грађанима.  

Уклањање плаката
Активисткиње МО Српски Милетић организовале су креативну ра-

дионицу, коју је водила Светлана Крстић, а на којој се петнаестак жена 
оспособљавало за израду украсних магнета. Након завршених избора и 
успешног резултата на републичком и покрајинском нивоу, активисти 
свих МО уклањали су плакате на више локација. Активисти МО Бачки 
Грачац уређивали су центар села и садили цвеће испред Дома културе. 
Горан Николић из Оџака биће посланик у Народној скупштини испред 
СНС, а Оџачанка Снежана Седлар у покрајинском парламенту. У Ла-
лићу је почело одржавање тротоара. Пешачке стазе санирају се у Кнез 
Михаиловој улици, у Војводе Мишића и делу Јурија Гагарина, прилазу 
ОШ „Мирослав Антић“, Гимназији и Економској школи. У Жељезничкој 
улици у Дероњама ради се еко чесма. Активисткиње МО Српски Ми-

летић организовале су креа-
тивну радионицу. Награђено 
49 ученика за резултате на 
такмичењима. Активисти МО 
Бачки Грачац уређују центар 
села, а активисти МО Кара-
вуково страначке просторије. 
Напредњаци Српског Миле-
тића постављају трамболине, 
чисте центар и косе траву по-
ред канала ДТД. Одржано је 
предавање о превенцији нар-
команије. МО Оџаци органи-
зовао је уређење олимпијског 
базена и тениских терена.

Оџаци
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Маја Гојковић у разговору са грађанима Куле
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30. МАЛИ ЗВОРНИК
Нови путеви
Поред деоница на магистралном путу Лоз-

ница – Мали Зворник – Љубовија, које се ре-
конструишу, интензивно се ради и на асфал-
тирању 10 километара сеоских путева у више 
МЗ. Активисти Омладине ОО учествовали су 
у пуњењу врећа песком како би се заштити-

ло корито реке Радаљ од изливања. Чланице 
Уније жена организовале су изложбу радова 
из своје креативне радионице и присуствовале 
Регионалној конференцији о женском преду-
зетништву, која је у Лозници  окупила 120 пре-
дузетница из 20 градова Србије и региона. ОО 
СНС Мали Зворник је на трибинама и на тере-
ну представио суграђанима програм СНС за 
нашу Општину. Резултати досадашњег рада на 

обнови путне инфра-
структуре и отварању 
нових радних места, 
које је иницирала СНС 
као водећа снага ло-
калне власти, били су 
и те како значајни при 
одлучивању суграђана 
коме ће дати поверење, 
па је СНС у локалном 
парламенту освојила 
14, од 29 одборничких 
мандата. Захвални смо 
Александру Вулину, 
Зорану Ђорђевићу и 
Мирославу Лазанском 
који су одржали три-
бине и подржали пут 

опоравка наше Општи-
не. Почела је друга фаза 
санирања клизишта код 
Старог моста, а наста-
вљени су радови на пут-
ној инфраструктури и 
асфалтирању спортских 
терена у сеоским МЗ.

34. ПРИБОЈ 
Прва страна инвестиција
Реконструисан је кошаркашки терен између 

школа у новом делу града, а обнову је финан-
сирала Општина са више од 1,3 милиона дина-
ра. Одржан је шести Сајам запошљавања који 
је привукао до сада највећи број послодава-
ца. Највеће интересовање привукао је штанд 
шпанске фирме „Рефиса“, која је први страни 
инвеститор у новоотвореној Слободној зони 
у Прибоју. Никола Селаковић посетио рекон-
струисану деоницу приступног пута, од 2,6 
километара, који води ка Слободној зони, 13. 
отвореној у Србији. Заједно са представницима 
локалне самоуправе, Путева Србије, Министар-
ства саобраћаја, грађевинарства и инфраструк-
туре и шпанским инвеститорима, обишао је 
погон у коме ће „Рефиса“ обезбедити посао за 
100 радника.

35. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Улагање у путеве, туризам, село
Листа око СНС постигла је резултат какав ни-

кад није постигнут у Општини Велико Градиште 
и освојила апсолутну већину, то јест 21, од 35 
одборника. Велико Градиште је први пут у ис-
торији посетио премијер Србије. Атмосфера је 
била фантастична, а више од 1.500 људи са оду-
шевљењем је дочекало Александра Вучића који 
је набројао реализоване пројекте и најавио ула-
гања у инфраструктуру, туризам и пољопривре-
ду. Председник Општине, Драган Милић, рекао је 
да је ово велики дан за Велико Градиште и да ће 
се максимално ангажовати да се настави са рав-
номерним развојем Општине. У организацији Са-

вета за друштвене делатности, омладину и спорт, 
фудбалска екипа узвратила је посету пријатељи-
ма из СДП Румуније у Бањи Херкулани.

38. ЖИТИШТЕ
Подршка за предузетнике, раднике, 
студенте
Председник Општине и председник ОО 

СНС, Митар Вучуревић, потписао је уговоре о 
додели субвенције са послодавцима за отва-
рање нових радних места у 2016. години, за 
шта је из општинског буџета издвојено 5,4 ми-
лиона динара. Општина је издвојила и више од 
2,7 милиона динара за 20 људи који ће обавља-
ти стручну праксу. Председник Вучуревић уру-
чио је 19 уговора о студентским стипендијама 
и 51 решење о једнократној финансијској подр-
шци. За студенте је ове године, након деценије, 
опредељено три милиона динара.

39. ЗРЕЊАНИН 
Чекају нас важни пројекти
На великом митингу СНС у Зрењанину гово-

рили су председник Александар Вучић, Горан 
Кнежевић, Чедомир Јањић и Мирослава Најда-
новска - о резултатима реформи, али и прузи Бе-
оград - Будимпешта, Жежељевом мосту, тунелу 
кроз Фрушку Гору, аутопуту Београд – Зрења-
нин... СНС је убедљиво победила у Зрењанину, 
а тим поводом Горан Кнежевић, председник ГО 
СНС, истакао је да су избори били важни, јер су 
директно трасирали пут Србије у будућности, а 
да изборни резултат показује да су грађани иза-
брали стабилност и развој. „На локалном нивоу 
остварили смо историјски успех, веома сличан 
републичким и покрајинским резултатима, што 
још потврђује поверење наших суграђана. У 
протеклих 20 година ниједна политичка партија 
у Зрењанину није остварила 42 одсто подршке“, 
нагласио је Кнежевић.

Власотинце

32. ЛОЗНИЦА 
Помоћ за поплављене у Лучанима
Активисти ГО СНС Лозница организовали су трибине у свакој МЗ и сумирали ре-

зултате рада - километре асфалтираних улица, санацију некатегорисаних путева, ре-
конструкцију преко 12 километара нисконапонске мреже, подршку породиљама, деци, 
бригу о старима, ђацима, студентима... Посетио нас је премијер Александар Вучић, наја-
вио изградњу треће траке од Лознице до Румске петље и долазак инвеститора који ће 
запослити преко 1.000 људи. У сарадњи са Владом Србије, решен је проблем јаловишта 
у Зајачи. Реконструисана је Дринска улица, у којој је урађено 1.760 метара канализације 
и нов асфалт. Градоначелник Видоје Петровић, заједно са кандидатима за народне по-
сланике, уручио је близу милион динара помоћи за поплављене у Лучанима. У акција-
ма „Добар комшија“, млади напредњаци окречили су улазе и фасаде у улицама Светог 
Саве, Бранка Радичевића и Булевару Доситеја Обрадовића. Градоначелник Петровић 
добио је признање „Капетан Миша Анастасијевић“.

29. ВЛАСОТИНЦЕ
Радови на три градилишта
Председник Општине, Зоран Тодоровић, при-

мио је представнике Војне академије, који су вла-
сотиначким средњошколцима презентовали пред-
ности школовања у овој школи. Поводом обележа-
вања годишњице НАТО бомбардовања, председник 
Тодоровић примио је породице погинулих из нашег 
краја. Прваци градских основних школа, и предш-
колци и прваци из Бољара гледали су представу 
„Срећан рођендан“, у извођењу глумаца Машиног 
позоришта из Београда. Државни секретар, Пред-
раг Перуничић, предао је на коришћење мештани-
ма Свођа спортски терен у дворишту ОШ „Доситеј 
Обрадовић“, за који је Министарство издвојило 2,5 
милиона динара, Општина Власотинце 436.000 
динара, а школа је финансирала израду пројектне 
документације. У ОШ „Вук Караџић“ у Тегошници 
одржано је општинско такмичење у познавању са-
обраћаја. Председник Тодоровић обишао је радове 
на постављању канализационе мреже у Бољару, 
кишне канализације у Конопници и реконструкцији 
Дома културе у Батуловцу.

33. ВЛАДИМИРЦИ
Акција „Чеп за хендикеп”
Чланови ОО СНС Владимирци још 

једном су показали хуманост и при-

кључили се хуманитарној акцији „Чеп 
за хендикеп“, у којој је сакупљено више 
стотина чепова који ће помоћи да се на-
баве помагала за децу са хендикепом.

Лесковац

40. ЛЕСКОВАЦ 
Превенција остепорозе
ГО СНС Лесковац одржао је трибине у Брестовцу, Печење-

вцу, Грделици, Предејану, Вучју, Манојловцу, у насељима Ан-
чики и Бобиште. На трибини у хали „Плави павиљон“ окупило 
се преко 4.000 људи, а о раду СНС говорио је председник ГО 
СНС Лесковац, Горан Цветановић, као и велики број младих 
успешних људи. Савет за здравство подржао је акцију прегле-
да густине костију, у циљу спречавања остеопорозе, у којој се 
прегледало око 150 Лесковчана за два дана. У току су преговори 
да Општа болница, путем донација, набави апарат за мерење гу-
стине костију. Чланице Форума жена обележиле су најрадоснији 
хришћански празник Васкрс и, као и претходних година, на Ши-
рокој чаршији пролазницима делиле фарбана јаја.

36. ЛЕПОСАВИЋ
Игралиште, кружни ток, паркинг, коловоз... 
У Лепосавићу је одржана седница Покрајинског одбора СНС КиМ, 

којој је присуствовао Марко Ђурић, министри у покрајинској влади и 
председници одбора СНС са КиМ. Ђурић је истакао да је одличан ре-
зултат листе „Александар Вучић - Србија побеђује“ на КиМ резултат 
преданог рада и чињенице да су грађани препознали значај политике 
јединства око државних и националних циљева. Листа око СНС ос-
војила је 69,73 одсто гласова, што је за око 16 одсто више него 2014. 

У Општини Штрпце на изборе је изашло 86,25 одсто уписаних бирача, 
од којих је 85 одсто подржало листу око СНС, а у Општини Ново Брдо 
је од 74,29 одсто изашлих бирача, листу подржало 81,34 одсто. Марко 
Ђурић, заједно са председником Привременог органа Општине, Зора-
ном Тодићем, обишао је радове на изградњи кружног тока. Ђурић је 
отворио и вишенаменско игралиште ПУ „Наша радост“, за које је Кан-
целарија за КиМ издвојила 2,2 милиона динара, као и проширени коло-
воз и паркинг у Немањиној улици, за шта је Влада Србије издвојила 2,4 
милиона динара, у сарадњи са Канцеларијом за КиМ и ПО Лепосавића.

37. ВРБАС
Грејни котао за Дом здравља
Општина Врбас купила је плетену мрежу 

за уређење спортских терена у насељу 4. 
јули. Равно Село добија семафор, а почиње 
и насипање земљаних путева туцаником. 
Српска православна црквена општина Ку-
цура почела је градњу парохијског дома, 
за шта је 400.000 динара обезбеђено на 
општинском конкурсу, а 350.000 динара из 
буџета МЗ Куцура. Гост трибина 
у Равном Селу и Бачком Добром 
Пољу био је Веселин Шљиванча-
нин. Активисти Савета за кому-
налне делатности уређивали су 
зелене површине испред гробља 
у овом месту. Активисти Савета 
за националне мањине, поводом 
Међународног дана Рома, посети-
ли су самохрану мајку са деветоро 
деце и поклонили им гардеробу, 
обућу, пакете са храном... Маја 
Гојковић обишла је Актив жена 
Прве, Друге и Треће МЗ, посетила 
изложбу ткачких радова и Герон-
толошки центар. Чланови Савета 
за комуналне делатности, у са-
радњи са МЗ Змајево, чистили су 
природно добро Јегричку. Локал-
на самоуправа обезбедила је нови грејни 
котао за Дом здравља. Више стотина грађа-
на у акцији „За Врбас град удружимо рад“ 
уређивало је животни простор. Затворени 
базен добија нови кров. На седам дечијих 
игралишта постављен је нови мобилијар, 

а почињу радови на редовном одржа-
вању свих 23 игралишта. Савез спортова 
добитник је „Мајске награде“ у категорији 
„Најбољи територијални савез у Србији“. 
Канцеларији за младе одобрен је 1,1 милион 
динара за реализацију пројеката. На месту 
некадашње депоније у Лењиновој улици 
у Змајеву, поставља се дечије игралиште 
и парк. Општина је обезбедила педесетак 
бесплaтних улазница за Пољопривредни 

сајам у Новом Саду. Врбас је посетио ам-
басадор Финске, Перти Иконен, сусрео се 
са представницима локалне самоуправе, 
привредницима и децом која ће Врбас пред-
стављати на манифестацији „Србија у ритму 
Европе“.

Врбас

Ломљењу славског колача присуствовао 
је Никола Селаковић

31. СВРЉИГ
Прослава Дана Општине
Поводом дана Општине Сврљиг и крсне славе УСС, нашу Општи-

ну посетио је Никола Селаковић, а дочекали су га Милија Милетић 
и Горан Јеремијић са сарадницима. У просторијама нашег коали-
ционог партнера, Селаковић је присуствовао сечењу славског ко-
лача и разговарао са грађанима, а затим је обишао Сврљиг и разго-
варао са грађанима.

Обраћање председника СНС, Александра Вучића, 
Лозни чанима током предизборне кампање

Марко Ђурић у обиласку дечијег игралишта ПУ „Наша 
радост“ у Лепосавићу



БРИГА О ГРАЂАНИМА

44. НОВИ БЕЧЕЈ
Изградња радних зона
СНС је на изборима на свим нивоима постигла најбољи резултат, 

а имаће 14, од укупно 31 одборника у СО Нови Бечеј. Наши активисти 
учествовали су у великом пролећном чишћењу на неколико локација. 
Редовно смо на пијаци разговарали са грађанима. Организовали смо 
„Футсал дан“, а гостовали су нам репрезентативци Блажић и Радин. МЗ 
Нови Бечеј поставила је нове клупе и канте у Гимназијској улици. Нико-
ла Селаковић одржао је трибину у Радничком универзитету. Делегације 
Општине и МЗ Нови Бечеј и Белегиш присуствовале су обележавању го-
дишњице погибије Александра Берића у Априлском рату. Организова-
ли смо хуманитарну рок журку и прилоге предали Центру за социјални 
рад, за децу из социјално угрожених породица. Улица Саве Ковачевића 
пресвучена је новим асфалтом. Златибор Лончар посетио је Бочар и Ново 
Милошево, и затражио да се случај Хетерленд више никад не понови, да 
се украдени новац врати, починиоци најстроже казне, а обнова дворца 
заврши. Зоран Бабић присуствовао је презентацији пројекта „Стварање 
услова за развој еко-туризма у Специјалном резервату природе Слано 
копово и пуштању у рад видеонадзора на соларни погон. Камере су по-
стављене и на раскрсници улица Маршала Тита и Вука Караџића, у ново-
бечејским школама „Милоје Чиплић“ и „Јосиф Маринковић“, као и у шко-
лама у Новом Милошеву, Бочару, Куману... Приоритет нашег рада јесте 
завршетак радних зона у Новом Бечеју и Новом Милошеву и почетак 
изградње зоне у Куману. Одржана је конститутивна седница СО Нови 
Бечеј на којој је за председника Општине изабран Саша Максимовић, 
за заменика Бранко Свиленгаћин, а за председника СО Мирјан Јакшић, 
сви са листе „Александар Вучић - Србија побеђује“. Завршено је асфал-
тирање дела обилазнице, дуж Југоисточне индустријске зоне. Први пут 
су организовани Дани овчарства у Куману. У Новом Бечеју одржано је 
такмичење композитора и соло певача „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа 
Маринковића“, као и Ноћ музеја.

45. НОВИ ПАЗАР
Брига за мештане подголијских села 
СНС је на изборима у Новом Пазару освојила 4.455 гласова, што је за 

150 одсто више у односу на изборе 2012. Омладина ГО СНС Нови Па-
зар организовала је штандове у насељима Шестово, Дежевски пут, Ва-
рожмала, Букреш и у центру града. Веома смо поносни због све већег 
интересовања грађана за рад странке и нових учлањења. Грађани су 
задовољни, јер смо решили проблем водоснабдевања, неосветљених 
улица, запуштених зелених површина... Чланови ГО разговарали су са 
мештанима у подголијским селима Ковачеву, Косурићима, Шароњама, 
Врановини, Кузмичеву, Скукову, Алуловићима, Дежеви, а посетили су 
мештане Жуњевића, где је недавно реновирана школа и насута деоница 
пута. Обишли смо и Избице, где су мештанима подељене саднице јабука, 
постављена расвета код цркве и очишћена Људска река. Подржали смо 
лекарске прегледе у амбуланти села Леча, у којем живи само неколико 
становника. ГО СНС Нови Пазар организовао је завршни скуп у Дежеви, 
а специјални гост био је Зоран Бабић. У селу Лукаре постављен је кров 
на цркви и насута је улица која село повезује са главним путем. У Драго-
чеву је саниран пут после одрона, а на пар деоница је и проширен, после 
више од 25 година. Завршено је асфалтирање од ОШ „Меша Селимовић“ 

41. ВРШАЦ
Помоћ за инвалиде
Вања Удовичић је присуствовао отварању прострија СНС у 

Уљми, обишао је обновљене терене у Влајковцу и извео почетни 
ударац на фудбалском мечу у Павлишу. Јадранка Јоксимовић раз-
говарала је са Вршчанима и истакла да град има потенцијал и да 

би требало више да 
користи фондове 
ЕУ. Градоначелник-
Чедомир Живковић 
уручио је кош табле 
школи „Никола 
Т е с л а “ , д о н а ц и ј у 
Министарства ом-
ладине и спорта. 
Аутомобилиста, Ду-
шан Борковић, посе-
тио је Вршац, разго-
варао са грађанима 
и подржао кампању 
„Особе са инвали-
дитетом у срцу Ср-
бије“. Са Вршчанима 
је разговарао и Зоран 
Ђорђевић, а чланице 
Уније жена организо-
вале су хуманитарни 
концерт Тропико бен-

да, као подршку Удружењу параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад“. У оквиру акције „Тренирајмо заједно“, активисти 
Савета за спорт и омладину одиграли су утакмице са клубови-
ма у Куштиљу и Великом Средишту, и сопственим средствима 
обезбедили нова инвалидска колица за сурађанина из Великог 
Средишта. На иницијативу Савета МЗ XII Војвођанска бригада, 
Бихаћка и Игманска улица добијају нов тротоар, а Војводинци 
дечије игралиште.

би требало више да 
користи фондове 
ЕУ. Градоначелник-
Чедомир Живковић 
уручио је кош табле 
школи „Никола 
Т е с л а “ , д о н а ц и ј у 
Министарства ом-
ладине и спорта. 
Аутомобилиста, Ду-
шан Борковић, посе-
тио је Вршац, разго-
варао са грађанима 
и подржао кампању 
„Особе са инвали-
дитетом у срцу Ср-
бије“. Са Вршчанима 
је разговарао и Зоран 
Ђорђевић, а чланице 
Уније жена организо-
вале су хуманитарни 
концерт Тропико бен-

48. КРУШЕВАЦ
Донација медицинске опреме
На изборима у Крушевцу, СНС је остварила убедљиву побе-

ду са освојених 54,21 одсто гласова и у будућем сазиву градске 
скупштине имаће 52, од 70 одборника. У градским, приградским 
и сеоским МЗ одржан је велики број трибина. Потпредседник 
Главног одбора СНС, Братислав Гашић, обишао је градилишта на 
територији града и клизиште које се санира у Великој Крушевици. 
Одржана је трибина Савета за здравство „Спортско здравство“. У 
Пепељевцу, у присуству Гашића, мештанима је предата на употре-
бу нова амбуланта, а Општој болници и Дому здравља уручена су 
четири ултразвука, лабораторијски апарат за кардиологију и че-
тири монитора за праћење виталних функција. У Служби интер-
не медицине замењена је столарија, а на Гинеколошком одељењу 
кревети и опрема. Савет за спорт иницирао је донацију маратонцу 
Ненаду Живковићу, дар компаније ЈАТ Апартмани, док је младим 
спортистима, Невени Одовић и Аници Станић, уручена спортска 
опрема коју су обезбедили чланови Савета. У Центру за особе са 

инвалидитетом отворена је сензорна соба за чију изградњу сред-
ства су обезбедили Братислав Гашић, ВПД Крушевац и Удружење 
пријатеља деце Крушевац. Организовани су штандови, дељен је 
пропагандни материјал и одржан перформанс омладине на Тргу 
косовских јунака. Отворена је картинг стаза и представљен је 
пројекат градање аква парка и реконстуркције базена. Миомир 
Божиловић, председник Савета за комуналне делатности, дони-
рао је кошеве за МЗ Лазарица и мобилијар за Дом за незбринуту 
децу „Јефимија“. Митингу СНС у центру Крушевца присуствовало 
је преко 10.000 грађана. Традиционално смо делили васкршња јаја 
у центру града. Нове просторије ГО СНС Крушевац, на празник 
Светог Василија Острошког, свечано су отворене, а освештао их 
је, заједно са свештенством Крушевачке епархије, протојереј став-
рофор Драги Вешковац, уз присуство Братислава Гашића и Николе 
Селаковића. Чланови ГО личним донацијама омогућили су купо-
вину простора.

Алибунар

Представници ГО СНС Врање са 
комшијама у Горњој чаршији, 
поводом Светског дана Рома

42. АЛИБУНАР
Уређење парка, игралишта, куће
Активисти ОО  СНС Алибунар и чланови Савета МЗ Ба-

натски Карловац уредили су парк у свом месту, посадили 
цвеће, поставили огласне табле и пустили фонтану у рад. 
Помогли смо социјално угроженом мештатину из Добри-
це да уреди и санира свој дом. Наши активисти уредили 
су и офарбали игралиште у Банатском Карловцу и прос-
тор око њега.

43. ВРАЊЕ
Дружење у Горњој чаршији
Листу „Александар Вучић – Србија побеђује“ подржало је више 

од половине изашлих бирача, док је на локалним изборима подршку 
СНС-у дало 46,91 одсто бирача и 49,53 одсто за СО Врањске Бање. 
Више него добар резултат на локалу донео је напредњацима 35, од 
укупно 65 одборника у СГ Врања, односно 9 од 15 одборничких мес-
та у СО Врањске Бање, што је довољно да сами формирају власт. На 
позив припадника Ромске партије Јединство, представници ГО СНС 
Врање присуствовали су обележавању Светског дана Рома у Горњој 
чаршији. Представници ГО СНС обишли су припаднике ромске мањи-
не у овом насељу и уочи Васкрса. Чланови Савета за социјална пи-
тања уручили су пакете са намирницама, храном за бебе, одећом, 
обућом, средствима за хигијену и играчкама за неколико породица 
слабијег материјалног статуса. У организацији Бизнис инкубатор 
центра Јумко Врање, у сарадњи са Министарством привреде, Реги-
оналном привредном комором Лесковац, одељење у Врању, и НСЗ, 
одржана је презентација „Године предузетништва“ у Бујановцу. По-
водом обележавања Светског дана породице, представници Савета 
за социјална питања ГО СНС Врање уручили су поклоне за више по-
родица. Активисти су донирали породици Славољуба Стојиљковића 
у Новој Брезовици животне намирнице, храну за бебе, одећу, обућу...
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до Митрове реке. Започето је насипање пута у 
Тушимљи, као и у селима Скуково, Дивичњак 
и Тенково. Приводе се крају припреме за пар-
терно уређење манастира Ђурђеви ступови, 
које финансира Влада РС, а планира се и поста-
вљање расвете дуж пута ка Букрешу.

46. РАШКА
Економско оснаживање жена
СНС јеоднела убедљиву победу у Рашки, 

где је излазност била 72,03 одсто. Расписан 
је конкурс, који финансира Европски прогрес, 
за доделу бесповратних средстава 
младима. ЕУ и Влада Србије обез-
бедиле су 7,2 милиона евра за из-

градњу постројења за 
третман отпадних вода. 
Нашу Општину посетио 
је амбасадор САД, Кајл 
Скот, и са председни-
ком Игњатом Ракитићем 
разговарао о привреди, 
екологији, туризму, ин-
вестицијама... Чак 48 
жена из 22 општине са 
југоистока и југозапада 
Србије покренуће своја 
предузећа уз подршку 
ЕУ, Владе Швајцарске 
и Србије који су, преко 
Европског прогреса, 
обезбедили 368.000 
евра за економско ос-
наживање жена. От-
ворене су страначке 
канцеларије у Супњу, 

Рашкој и Старој Стру-
гари. Чланице Уније жена посетиле су старе и 
угрожене суграђане, а подржале су, поводом 
Светског дана здравља, превентивне лекарске 
прегледе грађана. Председник Ракитић уручио 
је ходалицу за дете породици Сарић у Наста-
сићком пољу. Најзначајни дан у предизборној 
кампањи била је посета председника Алек-
сандра Вучића. Омладинци су организовали 
неколико штандова и акција помоћи старијим 
суграђанима.

47. СВИЛАЈНАЦ 
Разговор са грађанима
Листа „Александар Вучић - Србија по-

беђује“ добила је на парламентарним избо-
рима у Свилајнцу 62,19 одсто, а на локалним 
36,97 одсто. На предизборној конвенцији 
говорили су Никола Селаковић, Зоран Ба-
бић... Министар Зоран Ђорђевић, на позив 
председника ОО СНС Свилајнац, Бранисла-
ва Маринковића, посетио је наш град како 
би се пронашло решење за касарну. За више 
од 300 пензионера организовали смо излет 
у Врњачку Бању. На трибини посвећеној 
животној средини и родној равноправности 
говорила је државна секретарка Стана Бо-
жовић. У свакодневном разговору, отворени 
смо за све инцијативе и проблеме грађана. 
За помоћ су нам се обратили продавци на 
пијаци, родитељи забринути за безбедност 
деце, љубитељи животиња незадовољни 
како општинска власт решава проблем паса 
луталица... Осудили смо злоупотребу деце 
у предизборном рекламном материjалу ГГ 
„Свилаjнац чува будућност - Предраг Mи-
лановић“. Након локалних избора, СНС је 
и даље у опозицији. Одборници СНС нису 
гласали за одлуке на конститутивној седни-
ци СО Свилајнац. Посетили смо суграђане 
ромске националности који су прославили 
празник заштитнице Бибије, а председник 
Савета за спорт и омладину, Слађан Симић, 
уручио је пригодне поклоне.
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Братислав Гашић у разговору 
са грађанима
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СНС ПАНОРАМА

Зоран Ђорђевић са грађанима Вршца
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Новоизабрани потпредседник СНС, Миленко Јова-
нов, рекао је да ће се нови потпредседници трудити да Ср-
бија настави путем којим је кренула за време Владе Алек-
сандра Вучића - путем победе.

Марко Ђурић је рекао да је СНС направила историјски 
искорак, јер је на врхунцу политичке снаге показала да је 
спремна да кадровском политиком буде носилац промена. 
СНС ће доказати, рекао је Ђурић, да је суштински разли-
чита од странака које су водиле Србију од 2000. до 2012. 
године и које су једино допринеле промени сопственог 
имовног стања.

Милош Вучевић је навео да су нови потпредседници 
свесни одговорности коју су добили и желе да исправе не-
достатке које су приметили током изборне кампање, да се 
посвете Странци и раду на терену.

Марија Обрадовић рекла је да је њен избор на високу 
странчку функцију израз Вучићевог поверења у жене и жен-
ски политички активизам, и да новој функцији прилази са 
великом одговорношћу и жељом да допринесе раду СНС.

Није снага у функционерима, већ у народу који Није снага у функционерима, већ у народу који Није снага у функционерима, већ у народу који 
подржава идеју нормалне и пристојне Србијеподржава идеју нормалне и пристојне Србијеподржава идеју нормалне и пристојне Србије

У суботу, 28. маја, одр-
жана је Четврта избор-
на скупштина Српске 
напредне странке, која 
је била прилика да на-

предњаци измере досадашње 
резултате рада и да се Странка 
подмлади, како би у будућности 
остваривала још боље резултате 
на свим пољима.  

У уводном излагању, председ-
ник СНС, Александар Вучић рекао 
да је СНС, у претходном периоду, 
била најодговорнији чинилац у 
земљи и најодговорнији поли-
тички фактор.

„Храброст је оно што разликује 
озибљне политичке партије од 
оних који су на тој сцени крат-
ко и због себе. СНС је наследила 
тешко бреме, после деценија пропадања неко је морао 
грађанима да каже да аспирин и андол не могу да поправе 
здравствено стање, и да се јавне финансије морају дру-
гачије лечити. То је урадила управо СНС. У времену које 
долази неће бити празних прича, јер је битна ефикасност 

и још већи рад. Није снага у Алек-
сандру Вучићу, у нама функцио-
нерима, већ у народу који подр-
жава идеју нормалне и пристојне 
Србије“, истакао је председник 
Вучић, и најавио неупоредиво 
строжију контролу локалних и 
свих других функционера.

„Многи су помислили, као 
друге партије, да је важно бити 
на власти и искористити време, 
а после тога баш нас брига, не-
како ћемо да трајемо и да по-
беђујемо. Победили смо, јер смо 
имали довољно храбрости да се 
суочимо са најтежим питањима 
и на њих одговоримо. Србија 
данас има већи раст економије, 
пад дефицита, а следеће године 
имаћемо можда највећи раст у 

Европи“, рекао је Вучић.
Према његовим речима, планине се без вере не поме-

рају, а вера зависи само од труда и рада, и време које је 
пред нама треба сви да искористимо као алат, а не као 
кауч.

Александар Вучић поново Александар Вучић поново Александар Вучић поново Александар Вучић поново Александар Вучић поново Александар Вучић поново 
изабран за председникаизабран за председникаизабран за председникаизабран за председникаизабран за председникаизабран за председника

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
поново је изабран за 
председника Српске 
напредне странке, а у 
уводном излагању 
указао је на нужност 
промена и 
подмлађивања Странке 
како би у будућности 
остваривала још боље 
резултате и радила 
у корист грађана

„Зато на кауч нико од вас нема право. Наше је да радимо 
и направимо бољу Србију. Оног дана када је СНС побе-
дила на изборима, Србија и сваки човек у Србији поста-
ли су наша дужност, обавеза и брига. Одговорни смо за 
све, јер смо тражили да будемо одговорни за све. Зато ту 
одговорност морате да предузмете, не за себе, већ за бу-
дућност Србије, за здравство, судство, правосуђе, борбу 
против криминала, изградњу државе...“,нагласио је Вучић.

- Оног дана када је СНС по-
бедила на изборима, Србија и 
сваки човек у Србији постали 
су наша дужност, обавеза и 
брига. Одговорни смо за све, 
јер смо тражили да будемо 
одговорни за све. Зато ту одго-
ворност морате да предузмете, 
не за себе, већ за будућност 
Србије, за здравство, судство, 
правосуђе, борбу против кри-
минала, изградњу државе 
                            (Александар Вучић)

,, Нови потпредседници

Миленко
Јованов

Милош
Вучевић

Марија
Обрадовић

Марко
Ђурић

Дарко
Глишић
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Најбољи резултати на локалним изборима
Српска напредна странка остварила је још један рекорд и у чак 18 ло-
калних самоуправа широм Србије, на локалним изборима, освојила 
више од 50 одсто подршке изашлих бирача. Реч је о градовима и општи-
нама које се налазе и на северу, и на југу, и на истоку, и на западу наше 
земље, међу којима су заступљене и мање општине, општине средње 
величине, али и велики градови, попут Крушевца, у којима живи више 
од 100.000 становника, што најсликовитије говори о великој подршци 
грађана Српској напредној странци равномерно у свим деловима Ср-
бије, и у свим типовима насељених места. Редакција „СНС Информа-
тора“ питала је челне људе ових одбора да прокоментаришу свој ус-
пех и одличан изборни резултат, и открију нам планове за будући рад.

Квалитетним управљањем локалном самоуправом, врло до-
бра структура чланова ОО СНС Блаце, уз адекватно органи-
зован, синхронизован, савестан и енергичан рад свих члано-

ва изборног штаба и активиста на терену, постигла је историјски, до 
сада незабележен изборни резултат у Општини Блаце. Грађани су јас-
но исказали апсолутну подршку СНС-у, која је на локалним изборима 
освојила 53,57 одсто гласова, од 77 одсто гласачког тела у Општини. 
ОО СНС Блаце, као будући носилац власти, има велику одговорност 
и обавезу да оправда поверење и испуни очекивања грађана, кроз ре-
ализацију циљева у погледу инфраструктуре, развоја пољопривреде 
и туризма, запослења што већег броја грађана и останка младих.

Више него убедљива 
победа ћупријских на-
предњака резултат је 

минулог рада. Ћуприја, после 
две године напредњачке власти, 
добила је другачији изглед у 
који чак ни њени најоптимистич-
нији становници нису веровали. 
Нова индустријска зона и нови 
базен, уређени паркови, трото-
ари и саобраћајнице, културна 
и спортска дешавања, речју те-
мељне промене у свим друштве-

ним сферама, определили су 
грађане да поверење дају СНС-
у. Чак 65 одсто бирача гласало 
је за СНС, од 37 одборничких 
мандата напредњацима је при-
пало 30. Наша обавеза је да у 
наредне четири године лестви-
цу подигнемо још више. Жели-
мо нове фабрике и радна мес-
та, покривени базен и атлетски 
стадион, афирмацију културног, 
туристичког и историјског по-
тенцијала.

СНС је освојила 27 мандата, од укупно 31 
у локалном парламенту, освојивши, при 
том, на локалним 80 одсто гласова изаш-

лих бирача, а на парламентарним 76 одсто гласова, 
са излазношћу од 71 одсто. Одличан резултат по-
следица је доброг рада Владе Републике Србије, на 
челу са премијером Александром Вучићем, и тима 
који води локалну самоуправу у Коцељеви. Показа-
ли смо како се сарадњом републичке и локалне вла-
сти могу постићи највеће могуће користи за грађане 
у сфери привредног и инфраструктурног развоја.
Будући рад огледаће се у наставку још бољег рада 
општинског руководства. 

Упркос нападима 
разних опозицио-
них странака, које 

су се удружиле и утркивале 
ко ће већу лаж да пласира, 
СНС је радила на подизању 
стандарда живота грађана, 
спроводећи инфраструктур-

не радове у граду и околини. Грађани 
нису насели на опозиционе провокације 
и, као и пре четири године, поново су 
дали поверење политици СНС-а. Оства-
рени резултат подстиче нас да још више 
радимо у интересу народа. Предстоји нам 
борба за радна места, сигурни смо у дола-
зак иностраних инвеститора и очекујемо 
да, у наредне четири године, више хиља-
да људи у Крушевцу заснује радни однос. 
Уједињени ћемо то и остварити.

ГО СНС Сремска Митровица задовољан је постигнутим ре-
зултатима на локалним изборима. Освојили смо 35 одборни-

ка, од 61, колико има у СГ. То нам омогућава да самостално формирамо 
власт и преузмемо одговорност за даљи развој града. Посебно истичемо 
највеће МО Лаћарак, Мачванска Митровица и Слободан Бајић Паја који 
су остварили резултат између 55 одсто и 60 одсто. У наредном периоду 
планирамо завршетак започетих инфраструктурних пројеката: изградњу 
подвожњака, градског базена и школе у Мачванској Митровици. Такође, 
планирамо изградњу мобилних панела за заштиту од поплава, уређење 
пијаце и увођење новог система јавног саобраћаја. Наш приоритет остаје 
привлачење нових инвестиција, запошљавање Митровчана и подизање 
свеукупног квалитета живота у нашем граду.  

Квалитетним управљањем локалном самоуправом, врло до-

БЛАЦЕ

Црна Трава                                  84,09
Коцељева                                     80,00
Трговиште                                    80,00
Дољевац                                        70,36
Сврљиг                                           65,15
Ћуприја                                         65,00
Голубац                                         65,00
Топола                                            64,39
Кладово                                         55,93
Уб                                                      55,89
Крушевац                                     54,24
Рума                                                 54,14
Блаце                                               53,57
Тител                                              53,00
Велико Градиште                     52,85
Врњачка Бања                            52,50
Стара Пазова                              52,30
Сремска Митровица                50,16

>>

ЦРНА ТРАВА

Листа „Александар Вучић – Србија 
побеђује“ освојила је 84,09 одсто 
гласова бирача који су гласали, 

односно од 17, од укупно 19 одборничких 
мандата у СО Црна Трава. На бирачком 
месту бр. 5 Добро Поље, СНС је освојила 
100 одсто гласова изашлих бирача. Плани-
рамо још више да ојачамо Општински од-
бор и да постижемо још боље резултате.  

>>

>>
ЋУПРИЈА

Сви чланови 
СНС-а који су, у 
претходних го-
дину и по, били ангажова-

ни кроз законодавну и извршну власт 

у Општини Голубац, 
кроз Савете МЗ или 
на други начин у ди-
ректном контакту са 
грађанима, показали 
су огромну енергију 
и уложили огроман 

рад у циљу напретка наше девасти-
ране Општине, што су грађани пози-

тивно оценили и нашој листи дали 65 
одсто гласова. Планирамо, још већим 
радом свих чланова СНС-а и ула-
гањима од 40 одсто буџета Општине 
у локалне инвестиције, уз подршку 
Владе Србије, да наставимо тран-
сформацију Општине из категорије 
девастираних у категорију средње 
развијених.

Сви чланови 

ГОЛУБАЦ

>>

Упркос нападима 

КРУШЕВАЦ

КОЦЕЉЕВА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

>>

>> >>

Избори су по-
тврдили да СНС 
у Општини Рума 

ужива убедљиво највећу 
подршку грађана. Коалиција 
„Александар Вучић - Србија побеђује“ остварила је убедљиву 
победу на свим бирачким местима. Све три наше изборне листе, 
републичка, покрајинска и општинска, освојиле су апсолутну 
већину. Листа кандидата за посланике у Народној скупштини 

РС освојила је 54,14 одсто, листа кандидата за по-
сланике Скупштине АПВ 52,81одсто, а листа кан-
дидата за одборнике СО Рума 51,31 одсто гласова. 
Ово је потврда да су грађани Општине Рума у СНС-
у препознали политичку снагу која може да оства-
ри њихова очекивања. На глобалном плану то су 
политичка стабилност у Србији, наставак започ-
етих реформи, економски напредак и раст стан-
дарда. На локалном плану то је јачање људских, 

инфраструктурних и комуналних  капацитета локалне заједни-
це, наставак привлачења инвестиција, економско оснаживање 
Општине и стварање квалитетнијих услова за живот. СНС ће у 
наредном сазиву СО Рума имати 26, од 43 одборника. 

Избори су по-

РУМА

>>
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Наш добар резултат је производ слоге и озбиљ-
ног рада, али превасходно рада носиоца листе 
Александра Вучића. Трудили смо се да пока-

жемо колико верујемо у политику нашег председника и 
применимо је на локалном нивоу. Наш план је да дослед-
но следимо нашег премијера, и како он изграђује Србију, 
тако и ми да учинимо све за добробит Великог Градишта.

СНС је у Врњачкој Бањи остварила убедљи-
ву, историјску победу на локалним изборима. 
Листа „Србија побеђује - Александар Вучић“ 

добила је апсолутно поверење грађана и у будућем ло-
калном парламенту представљаће је 16, од 25 одборни-
ка. Врњачка Бања препознала је рад и труд премијера 
Вучића и СНС. У Врњачкој Бањи стабилизована је финан-
сијска ситуација, изграђен централни парк, четири фон-
тане, модерни кружни ток, реконструисане су све школе, 
реновира се амфитеатар, реконструише стадион малих 
спортова „Коцка“, гради се најмодернији саобраћајни 
прстен у центру... У Бањи се не памти да је ико на ло-
калним изборима освојио скоро 8.000 гласова (од 15.700 
изашлих), нити да је иједна власт спојила два мандата на 
челу Општине. Локалним резултатом од 52,5 одсто, а по-
себно подршком Александру Вучићу и СНС од 57 одсто 
на републичком нивоу, Врњачка Бања захвалила се на 
учињеном и помоћи у повратку Бање на трон српског ту-
ризма. У овом мандату СНС ће наставити са капиталним 
улагањима, пре свега, кроз градњу националног ватер-
поло центра, храма одбојке и изградњу аква парка.

Непосредан контакт са мештанима свих села и свих 
месних заједница на територији Општине и прибли-
жавање свим идејама за које се залаже СНС и наш 

премијер, Александар Вучић, као и рад на терену и избор до-
маћина у свим локалним местима допринели су да људи разу-
меју да је наш програм пут у сигурну будућност за нас и нашу 
децу. Планови за будућност су одговоран и поштен рад у служ-
би добробита наше Општине и државе Србије, увек у служби 
народа, увек уз народ и увек са полагањем рачуна народу. 

Листа „Александар Вучић-Србија побеђује“ ос-
војила је апсолутну већину и у наредном сазиву уб-
ског парламента представљаће је 25, од укупно 40 

одборника. Историјски резултат СНС-а последица је марљивог 
рада руководства Општине Уб и опипљивих резултата на свим 
пољима. Уб ће, у наредном периоду, уз помоћ државе, обез-
бедити услове да се што пре реализује пројекат индустријске 
зоне. Асфалтирање је, у протекле четири године, решило мно-
го нагомиланих проблема, а планирамо нове радове. Почело је 
пројектовање ретензионог језера у Радуши. Коп Радљево на-
редне године креће са производњом првих тона угља, а са тим 
ћемо имати и већи прилив новца који ћемо усмерити ка помоћи 
пољопривредницима. Сва лица старија од 70 година и даље ће 
се возити бесплатно, а границу ћемо спуштати до 65 година. У 
претходном периоду пола милиона евра уложено је у здравство, 
а наставићемо истим темпом. Планирамо да додатно опремимо 
све школе, а посебан акценат стављамо на субвенционисање 
ђачког превоза и исхране. 

ОО СНС Кладово, ор-
ганизационом струк-
туром и марљивим ра-
дом, постиже све веће 

успехе. У односу на локалне и 
републичке изборе 2012. године, 
СНС је у Кладову остварила ду-
пло бољи резултат. То не би било 
могуће да нисмо дословце спро-
водили политику нашег председ-
ника Александра Вучића. Грађа-
ни су препознали рад и преда-
ност послу и дали нам подршку, 
желећи шансу за бољу Србију. 
Циљ нам је да наставимо истим 
темпом и оправдамо добијено 
поверење.

>>

>>

>>

>>

Наш добар резултат је производ слоге и озбиљ-

ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ

ВРЊАЧКА БАЊА

ПЕЋИНЦИ

У Пећинцима су локални избори одржани 2014. године, када је СНС однела 
убедљиву победу. Ове године, 24. априла, одржани су покрајински и парламен-
тарни избори, на којима је листа СНС освојила 66,31 одсто (републички) и 64,82 
одсто (покрајински). Повереник ОО СНС Пећинци, Милорад Пантић, каже да се 
захваљује грађанима који су поверење дали политици СНС-а, оличеној у пред-
седнику Александру Вучићу, и тако омогућили да се настави путем започетих 
реформи и стварања боље будућности за нашу децу. 

>>

ТОПОЛА

КЛАДОВО

УБ

СВРЉИГ

Листа СНС са коалиционим партне-
рима у Општини Сврљиг остварила је, 
на републичком нивоу 66,25 одсто, а 

на локлном 65,15 одсто гласова. Поносни смо на 
овакав резултат и на поверење које су нам грађа-
ни указали. Резултат је постигнут несебичним 
залагањем и радом на терену, а бирачи су пре-
познали квалитет наше изборне листе. Водимо 
се идејом да Сврљиг постане здрава и за живот 
привлачна средина, модерна и добро организо-
вана заједница срећних људи и дечјег смеха. У 
будућем развоју наше Општине посебну пажњу 
посветићемо просторном уређењу и стварању 
услова за економски и сваки други напредак у 
свим областима. Посебно желимо да се анга-
жујемо на побољшању неповољне демографске 
ситуације у нашој Општини. 

>>
Резултати четворого-

дишњег рада поштене и 
одговорне власти, велика 

популарност председника Александра 
Вучића и локална самоуправа као сер-
вис грађана, резултирали су изборним 
резултатом од 80 одсто у Трговишту. 
Грађани су препознали праве вредности 
и на републичком и на локалном нивоу, 
где су нам поверили 21, од укупно 25 
мандата у СО Трговиште. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ТРГОВИШТЕ

>>

ВОЈВОДИНА
Најбољи резултати на локалним изборима

СКУПШТИНА ВОЈВОДИНЕ

СНС 63 МАНДАТА

ДС 10 МАНДАТА

Спроводећи политику Владе Републике Србије и 
премијера Александра Вучића, успели смо да поп-
равимо скоро све што је урушено за последњих 12 
година владавине ДС и за то смо награђени од на-

ших бирача са 53 одсто освојених гласова и 72 одсто мандата 
у СО. Ово велико признање значи и још већу обавезу да завр-
шимо започете и покренемо нове пројекте: канализацију у свим 
насељеним местима, отварање још нових фабрика, развој путне 
инфраструктуре...

Спроводећи политику Владе Републике Србије и 

ТИТЕЛ

>>

Локална изборна листа „Александар Вучић Србија 
побеђује“ освојила је 70,36 одсто гласова, а у поје-
диним изборним јединицама у Пуковцу освојено 

је 91,29 одсто гласова. Грађани су препознали СНС као по-
литичког лидера који ће домаћински, одговорно и на задо-
вољство свих водити Општину Дољевац, испуњавајући пре-
дизборно обећање о унапређењу квалитета живота и развоју 
комуналне инфраструктуре.

>> Локална изборна листа „Александар Вучић Србија >>>>
ДОЉЕВАЦ
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56. АРАНЂЕЛОВАЦ 
Кућа за поплављену породицу
Министарка Кори Удовички провела је радни дан са председ-

ником Општине, Бојаном Радовићем, и запосленима, посетила 
Услужни центар и присуствовала седници Општинског већа, у 
циљу побољшања односа између органа државне управе. Општина 
Аранђеловац, уз подршку привредника, донатора и Црвеног крста, 
обезбедила је средства за изградњу нове куће за породицу Јовано-
вић из МЗ Раниловић, која је најтеже погођена у поплавама 2014. 
Миладин Јаковљевић, заменик председника Општине, заједно са 
пољопривредницима из сеоских МЗ, присуствовао је предавању на 
тему извоза товних бикова и јагњади у Кину. Предавање је органи-
зовао Град Крагујевац, а присуствовали су градоначелник Радомир 

Николић и представници кинеских компанија. Почела је исплата 
субвенција за пољопривреду. Поводом Светског дана здравља, Дом 
здравља, у сарадњи са општинском Комисијом за родну равноправ-
ност, организовао је бесплатан преглед шећера у крви. Председ-
ник Општине Птуј, Миран Сенчар, посетио је нашу Општину. Чла-
нови СНС у Аранђеловцу добровољно су дали крв. Реконструисан 
је павиљон књаза Милоша „Бивета“ у парку Буковичке бање. Ми-
нистарка Зорана Михајловић обишла је радове на старом путу М4, 
на деоници која спаја општине Аранђеловац и Лазаревац. У 2016. 
биће завршена реконструкција главне градске улице. Општина је 
богатија за два стајаћа рачунара, који су донација ЕУ, а намење-
ни су теже запошљивим групама. Одржан је Караван омладинског 
предузетништва и хуманитарна акција „Наши дарови“.

50. ОСЕЧИНА
Градња три моста
У отвореном поступку јавне набавке, 

општинска Комисија изабрала је најповољније 
понуђаче за изградњу три моста оштећена 
у поплавама 2014. године, која ће се градити 
захваљујући помоћи Канцеларије за упра-
вљање јавним улагањима. Реч је о мостовима 
на локалном путу за село Братачић, преко реке 
Пецке, на локалном путу у селу Лопатњу, пре-
ко Лопатањске реке, и на локалном путу Коми-
рић-Белотић- Бела Црква, преко реке Јадар.

53. ПАНЧЕВО
Прва Кућа безбедности
СНС је остварила убедљиву победу у Пан-

чеву и освојила 45,95 одсто гласова бирача. 
Председник ГО СНС Панчево, Жељко Сушец, 
истакао је велики успех СНС на парламентар-
ним, локалним и изборима за АП Војводину, 
захвалио се грађанима на поверењу и најавио 
још марљивији рад. Град Панчево расписао је 
конкурсе намењене омладинским удружењи-
ма за пројекте који ће побољшати живот мла-
дих. У Панчеву је први пут у југоисточној Ев-

ропи отворено Савето-
валиште за безбедност 
- кућа безбедности, 
канцеларија у којој 
грађани могу добити 
информације везане 
за рад саобраћајне, 
криминалистичке и 
полиције опште на-
длежности. Житељи 
МЗ Центар проверили 
су здравље на пре-
вентивном прегледу 
који је организовао 
Дом здравља. Данило 
Голубовић, државни 
секретар, и Ненад Ка-
танић, помоћник ми-
нистра пољопривре-
де, разговарали су са 
пољопривредницима 
у Банатском Новом 
Селу. Чланови МО Ко-
теж, заједно са ЈКП Зе-
ленило и ЈКП Младост, 
уређивали су дечије 
игралиште у Котежу 2 
и купили нове кошеве 
из сопствених сред-
става. Гост трибине у 
Старчеву био је Сини-
ша Мали, који је, затим, 

са градоначелником Павловим потписао Спо-
разум о унапређењу јавног превоза између 
Београда и Панчева. Град Панчево наградио 
је вуковце основних школа екскурзијом до ма-
настира Крушедол и Гргетег, Сремских Карло-

ваца, Петроварадина и Новог Сада. Расписан 
је конкурс за подршку удружењима жена која 
негују старе занате и домаћу радиност. Поја-
чана је контрола „дивљег“ превоза. Завршава 
се реновирање Дома омладине и поставља се 
туристичка сигнализација. На конститутив-
ној седници СГ Панчева, за градоначелника 
изабран је Саша Павлов, а за заменика Пред-
раг Живковић, обојица из СНС.

55. СРБОБРАН 
Дружење младих
Изборни штаб ОО СНС Србобран органи-

зовао је постизборно дружење за омладину у 
Турији. Ово је била прилика да  наши активи-
сти стекну нова познанства и размене искус-
тава са члановима наше странке из окружења, 
који су били гости Изборног штаба ОО СНС 
Србобран. СНС је први пут у Србобрану пре-
узела највећу одговорност за вршење власти. 
За председника Општине изабран је Нешко 
Честић, а за председника СО Радивој Парош-
ки, обојица из СНС.

52. ЖАГУБИЦА
Посета пољопривредницима
Члан Председништва СНС, Зоран Бабић, заједно са Оливером Пауље-

скић и Сафетом Павловићем, обишао је пољопривредна газдинства Илић 
из Крепољина и Симеоновић из Милановца, и разговарао о проблемима 
са којима се сусрећу. Бабић је, затим, посетио и страначке просторије у 
Крепољину, где су га дочекали кандидати за одборнике у СО Жагуби-
ца и бројни чланови странке. Братислав Гашић, потпредседник Главног 
одбора СНС, у пратњи председника Општине, Сафета Павловића, наро-
дне посланице Оливере Пауљескић, Зорана Бабића и Верољуба Арсића, 
пустио је у функцију обновљени мост у Јошаници, порушен у поплавама 
2014. Гашић је одржао и страначки састанак и посетио младе активисте 
на страначком штанду у Жагубици.

57. НОВИ САД
Ускоро посао за 5.000 радника
На предизборном митингу, на 

којем се окупило више десетина 
хиљада присталица СНС, лидер 
странке, Александар Вучић, изјавио 
је да ће у Новом Саду ускоро бити 
отворене велике фабрике, „Лир“ и 
„Делфај“, које ће запослити 5.000 
људи, и поручио да је посао Владе 
Србије да се бори за такве инвес-
тиције. Премијер Вучић, премијер 
Мађарске, Виктор Орбан, и грa-
донaчелник Новог Сaдa, Милош 
Вучевић, посетили су Студентски 
дом „Европa Колегијум“. Градона-
челник Вучевић обишао је гради-
лиште у Петроварадину, где ниче 
нова спортска хала и уређује се 
комплетна инфраструктура, као и 
радну зону Север 4, где је у току ин-
фраструктурно опремање локације. 
Вучевић је обишао и градилиште 
треће хале на Римским шанчевима и 
погоне компанија „Лир“ и „Делфај“. 
Активисти МО Нова Детелинара, 
Детелинара и Јаша Томић уредили 
су терен за кошарку и ножни тенис. 
Савет за здравство одржао је триби-
ну о карциному плућа у МО Сремска 
Каменица.

49. ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ
Хитна реконструкција сеоских 
амбуланти
Изборна листа „Александар Вучић 

– Србија побеђује“ на локалним избо-
рима освојила је 24 мандата, од 49 у 
локалном парламенту и, заједно са Зе-
леном странком, преузела одговорност 
за вођење Општине Горњи Милановац. 
Нови председник Општине, Дејан Ко-
вачевић, у првом обраћању, рекао је 
да је за Горњи Милановац веома важна 
градња приступне саобраћајнице ау-
топуту, формирање Канцеларије за ло-
кални економски развој и Канцеларије 
за пољопривреду. Истакао је важност 
планске градње инфраструктуре и раз-
вијања здравствене заштите у сеоским 
срединама. Према његовим речима, 
хитно морају да се реконструшу амбу-
ланте у Руднику, Прањанима, Враћеш-
ници, Бершићима, али да се заврши и 
зграда Дома културе у Горњем Мила-
новцу. Ковачевић је најавио припајање 
ЈП за путеве Јавном предузећу за из-
градњу, смањење броја организацио-
них јединицаи другачије финансирање 
спортских организација.
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51. ЉИГ
Награде за спортисте
У  кабинету председника Општине, Драгана Лазаревића, орга-

низован је свечани пријем пионирске селекције ОК Спартак Љиг, 
који су освојили прво место на првенству Србије у одбојци, а по-
дељене су им и вредне новчане награде. ОО СНС Љиг наставио је 
да одржава састанке и разговара са грађанима.

54. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Трибина за пољопривреднике
На локалним изборима у Општини 

Петровац на Млави, СНС је освојила 47,84 
одсто гласова и имаће 26 одборника у 
локалном парламенту. Одржана је три-
бина за пољопривреднике „План развоја 
пољопривреде“, а гости ОО били су Ве-
рољуб Арсић, Бојан Живковић, помоћник 
директора Управе за аграрна плаћања, 
Славиша Стојаковић, председник Аграр-
ног фонда Града Пожаревца, Александар 
Стојановић, директор ПССС Пожаревц.
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Пуштање у рад обновљеног 
моста у Јошаници: Зоран 

Бабић, Оливера Пауљескић, 
Братислав Гашић, Сафет 

Павловић и Верољуб Арсић

Млади напредњаци Аранђеловца 
на штанду у центру града
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59. БАРАЈЕВО 
Водоводна мрежа, асфалт, пакети за најугроженије

У Вранићу је асфалтирана Улица 10. октобар, а у Бељини је почела градња водоводне 
мреже. Подељено је преко 600 пакета помоћи најугроженијим породицама, који су обез-
беђени из личних средстава функционера. Савет за здравство подржао је 15 базара здра-
вља, на којима је обављено преко 800 превентивних прегледа. Организовано је више три-
бина на тему решавања комуналних питања, зоохигијене, пољопривреде, здравства. Са-
вет за културу организовао је излет на ком је упознао мештане са културно-историјским 
споменицима, а преко 300 пензионера обишло је Сремске Карловце и манастире Хопово 
и Крушедол. Активисти ОО СНС Барајево очистили су зелене површине у насељу Гај и 
Гунцатима, и посекли шибље у Улици Богољуба Петковића у Барајеву. У Гају су окречени 
улази зграда. Барајево су посетили министар Небојша Стефановић и градски менаџер 
Горан Весић. Наши активисти и кандидати за одборнике свакодневно су разговарали 
са суграђанима на штандовима. На иницијативу грађана, ископан је канал између Лисо-
вића и насеља Гај који ће сакупљати и одводити воду са коловоза.

Врачар

60. ВОЖДОВАЦ 
Камен темељац за Икеу

На локалцији Бубањ Поток положен је ка-
мен темељац за изградњу прве „Икеа“ роб-
не куће у Србији. Потпредседник Главног 
одбора СНС, Небојша Стефановић, и члан 
ГО СНС, Александар Савић, разговарали су 
са грађанима на платоу код Бањичке пија-
це и посетили кориснике Геронтолошког 
центра. Отворена је савремено опремљена 
фискултурна сала у Зуцу, при истуреном 
одељењу ОШ „Васа Чарапић“. Око 60 до-
маћинства у Зуцу биће прикључено на кана-
лизациону мрежу. Гради се главни цевовод 
на Крагујевачком путу. Реагујући на позив 
грађана, председник Привременог органа 
ГО Вождовац посетио је станаре зграде у 
Улици Браће Јерковић 81. Асфалтирана је 
Улица Вукосаве Ољаче, као и улице у на-
сељима Зуце, Пиносава, Раковица село и 
Рипањ. Александар Савић обишао је радове 
на постављању расвете у Торлачкој шуми, 
Брдској улици, код Спомен парка Јајинци, и 
радове на асфалтирању Улице Перице Ми-
ловановића у Раковица селу. Обишао је и 
реновиране вртиће на Вождовцу, радове на 
изградњи водоводне мреже у Рипњу, као и 
Дневни боравак у Јајинцима. Синиша Мали и 
Александар Савић посетили су вождовачке 
тројке. Уређено је преко 400 улаза зграда, у 
сарадњи са ЈП Градско стамбено. У просто-
ријама МЗ Кумодраж 1 отворена је послов-
ница поште. Председник Привременог ор-
гана ГО Вождовац угостио је представнике 
инвеститора израелских фирми. Наставља 
се уређење основних школа, и тим пово-
дом Савић је обишао радове у ОШ „Филип 
Филиповић“. Почели су радови на уређењу 
и ОШ „Јајинци“ у Раковица селу, а у току је 
реконструкција објекта НУ „Светозар Мар-
ковић“. Александар Савић, заједно са стана-
рима из Кумодрашке улице, уредио је зелену 
површину. На спортском терену у насељу 

Степа Степановић организована је журка за 
најмлађе са Пеђолином. Правни савет ОО 
омогућава бесплатну правну помоћ свим 
Вождовчанима. Уређено је двориште исту-
реног одељења ОШ „Вук Караџић“ у Брђани-
ма. Освељена је Орахова улица. Активисти 
МО Кумодраж село поставили су надстреш-
ницу испред поште. Савет за социјална пи-
тања, Савет за привреду, Унија младих и 
Унија жена организовали су хуманитарне ак-
ције и помогли бројним суграђанима. Савет 
за здравство организовао је трибине на тему 
дискус херније и епилепсије, спречавања 
слепила,остеопорозе... Одржано је здрав-
ствено саветовање на тему деформитета 
дечијег стопала, кичменог стуба, врата, руку, 
кука. Унија жена организовала је трибине 
„Економско оснаживање жена“ и „Насиље 
у породици, насиље над женама“. У  МЗ Ра-
ковица село одржана је трибинa „Поступак 
озакоњења објеката“. Савет за спорт органи-
зовао је више турнира, а МО неколико акција 
уређења околине. ГО Вождовац обезбедила 
је офталмолошки преглед за кориснике Дома 
у Качерској улици, а председник Привреме-
ног органа ГО, Александар Савић, уручио је 
преко 90 наочара пензионерима. На пункто-
вима народних кухиња уручени су поклон 
ваучери корисницима бесплатних оброка. У 
завршници акције „Школски спорт“, свим ос-
новним школама уручени су комплети спрот-
ских реквизита. Поводом акције „Осмехни се 
здраво“, 120 малишана из вртића учествова-
ло је на приредби. ГО Вождовац организује 
припремну наставу за полагање мале мату-
ре. Активисти МО Кумодраж село очистили 
су и офарбали три трафо станице у Војводе 
Степе и Улици ружа. Студенти ФОН-а, ФПН-
а, Правног факултета и Београдске пословне 
школе упознали су се са радом ГО Вождовац. 
Заједно са активистима, плакате у насељу 
Степа Степановић, уклањали су чланови 
Главног одбора СНС Александар Савић, Ма-
рија Обрадовић и Ирена Вујовић.

58. ВРАЧАР
Канализација у Грочанској улици
Обновљени су дечије игралиште и кошаркаш-

ки терен у Чубурском парку, постављене су нове 
табле, обручи, клупе, ђубријере, реконструисано 
је 18 реквизита, а прослављени кошаркаши поде-
лили су деци лопте. Чланови ОО уређивали су 
запуштене површине у Улици Томе Максимовића, 
двориште између Кумановске, Кнегиње Зорке и 
Крунске. Након разговора становника Грочанске 
улице са градским менаџером и руководством 
ОО СНС Врачар, почело је прикључивање до-
маћинстава на канализациону мрежу. На ини-
цијативу станара из солитера у Грчића Миленка 
4а и 4б, активисти нашег ОО окречили су фаса-
ду око солитера, префарбали дечије игралиште 
и заменили дотрајале делове. На иницијативу 
Врачараца и СНС, уклоњен је графит са зграде у 
Улици Браће Недић 19 и уређен је пролаз према 
Кумановској улици. У акцији „Добар комшија“, 
након утврђивања потреба са председницима 
скупштина станара, а на иницијативу одборника 
СНС, обухваћено је преко 30 зграда. Уграђени 
су поштански сандучићи у Светозара Марковића 
27/1, Краља Милана 15, Николе Стефановића 1, 
Метохијској 25, Анастаса Јовановића 3, док су ПП 
апарати постављени у Симе Игуманова 1, Симе 
Игуманова 16, Краља Милутина 23 и Светозара 
Марковића 23. Организовали смо излет за пензи-
онере до манастира Крушедол и Хопово. Потпи-
сана је петиција да се Градић Пејтон рестаурира.

Активисти ГО СНС Београд 
организовали су акцију ук-
лањања изборних плаката 

СНС-а у свих 17 београдских општи-
на.

Члан Председништа СНС, Зоран 
Бабић, као и чланови Главног одбора 
СНС, Славко Гак и Драгомир Петро-
нијевић, заједно са активистима, 
уклањали су изборне плакате у бли-
зини Арене, и позвали и друге поли-
тичке партије да учине исто.

„Желимо да покажемо захвалност 
Београђанима за указано поверење 
и подршку, али и разлику између 

Српске напредне странке, која чисти 
и уређује свој град и државу, чинећи 
је модернијом, пристојнијом и уређе-
нијом“, рекао је Бабић.

Плакате су, у насељу Степа Сте-
пановић на Вождовцу, уклањали 
чланови Главног одбора СНС - Алек-
сандар Савић, Марија Обрадовић 
и Ирена Вујовић, док су Андреа Ра-
дуловић и потпредседник ИО СНС, 
Александар Јовичић, учествовали у 
акцији  на Палилули. Акцију су у Ра-
ковици подржали члан Председни-
штва, Милосав Миличковић, и члан 
ГО СНС, Душица Стојковић.

Активисти ГО СНС Београд 
организовали су акцију ук-

Српске напредне странке, која чисти 
и уређује свој град и државу, чинећи 

Велика акција 
уклањања плаката

СНС на челу Савског венца, Палилуле и Звездаре
Српска напредна странка је на локалним избори-

ма у Београду убедљиво победила у 14, од укупно 17 
општина. Поред јединица локалне самоуправе у који-
ма је одавно одговорна за вршење власти, СНС је сада 
из својих редова дала и председнике општина Савски 
венац, Палилула и Звездара.  

На чело Општине Савски венац дошла је једина жена 
међу њима - Ирена Вујовић, досадашња помоћница 
градоначелника Београда, на чело Општине Палилу-
ла – Александар Јовичић, са само 29 година најмлађи 
председник општине у главном граду, а на чело 
Општине Звездара – напредњак Милош Игњатовић.

Ирена Вујовић Александар Јовичић Милош Игњатовић

Марија Обрадовић и Александар Савић

Зоран Бабић

Андреа Радуловић и 
Александар Јовичић

Милосав Миличковић

Александар Савић са најмлађим 
и најстаријим суграђанима

Посета градског менаџера, 
Горана Весића, Барајеву
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Гроцка

61. ЗВЕЗДАРА 
Посета породицама са 

више деце
У организацији ОО 

СНС Звездара, одржане 
су трибине„Примена За-
кона о озакоњењу“ у  МЗ 
Мали Мокри Луг, Старо 
Миријево и Булбудер. У 
МЗ Липов Лад одржана 
је трибина „Борба против 
корупције“ и „Подршка 
привреди за годину преду-
зетништва“. Унија жена ОО 
СНС Звездара организова-
ла је предавање „Основи 
јавног наступа“. ОО је ор-
ганизоваo уређења парка у 
Миријеву,пролећно чишћење 
у насељу Рудо на Коњарнику 
и уређење парка и игралишта 
на Звездари. Активисти нашег 
ОО, заједно са комшијама, 
чистили су паркове и игра-
лишта, фарбали мобилијар, 
клупе, ђубријере и поставили 
одбојкашку мрежу, обезбеђену 
из личних средстава. Активи-
сти ОО СНС Звездара уредили 
су и парк у Петраркиној улици 
у Миријеву и Гласиначкој ули-
ци, на Коњарнику. Уклоњени су 
графити и окречена је фасада у 
Булевару краља Александра 265. 
Марија Обрадовић и Алексан-
дар Јовичић обишли су породи-
цу са једанесторо деце у ММЛ и уручили им донацију обезбеђену из 
средстава чланова ОО. Синиша Мали, поводом Дана Рома, обишао је 
ромско насеље у Миријеву и шеснаесточлану породицу Маринковић и 
уручио донацију обезбеђену из личних средстава чланова ОО. Мали 
је обишао и породицу пензионера у ММЛ. Активисти нашег ОО уручи-
ли су донацију, такође из личних срдстава, самохраној мајци са троје 

деце и поклонили књиге новоотвореном Клубу пензионера на Звезда-
ри. Поводом Дана студената, организован је разговор са младима и 
подељен је промотивни материјал на штандовима испред Студентског 
центра „Лола“ и Више пословне школе. У организацији ОО СНС Звез-
дара, одржана је манифестација „Наш булевар улица старих заната“, 
коју је посетио градоначелник Београда.

62.62.62.

65. САВСКИ ВЕНАЦ 
Уређење четири парка
Чланови Уније младих уредили су четири пар-

ка. Офарбани су и замењени реквизити и по-
чишћена су дечија игралишта у улицама Љутице 
Богдана, Облаковској, Вељка Лукића Курјака и 
парк „Леп изглед - три кључа“ на Мостару. Обе-
лежили смо Светски дан здравља поделом јабу-
ка и брошура о превенцији дијабетеса, а са су-
грађанима је на нашем штанду разговарала по-
моћница министра здравља Весна Књегињић. 
Савет за здравство организовао је и трибину 
„Победимо дијабетес“. Најмлађим суграђани-
ма и родитељима поделили смо карте за по-
зоришне представе. Градоначелник Београда 
посетио је пијаце на Сењаку и Зеленом вен-
цу. Организовани су излети за пензионере до 
Фрушке горе и манастира Раваница. Сваког дана разговарали смо са грађанима на седам локација, а 
на основу њихових предлога наши одборници подносили су иницијативе у СО. Постављене су рампе 
за особе са инвалидитетом у неколико зграда, реконструише се Улица Војводе Миленка, степениште 
у Каменичкој, постављени су лежећи полицајци, асфалтиране рупе на улицама, очишћене јавне по-
вршине, замењени шахтови. Активисти ОО СНС Савски венац разговарали су са грађанима и при-
купљали њихове иницијативе. На иницијативу одборника, реконструисана је Улица Војводе Миленка 
и постављене су рампе за особе са инвалидитетом на више локација. Реконструисане су степенице у 
Каменичкој улици и на Зеленом венцу. Активисти ОО уклањали су предизборне плакате.

66.66.66.

63. СТАРИ ГРАД 
Чишћење приобаља
Активисти нашег ОО обишли 

су домове пензионера и захвалили им се, јер су управо 
они најзаслужнији за опоравак Србије. На иницијативу 
СНС, реконструисан је Клуб пензионера у Светогорској 
улици и реновирана су два парка у Скадарлији. Покрену-
та је иницијатива да се уклони бензинска пумпа у Ванизе-
лесовој улици која угрожава безбедност и здравље ста-
нара. Чланови Уније младих очистили су пецарошку оазу 
на крају кеја на Дорћолу, а власницима кућних љубимаца 
поделили смо хигијенске кесе. МО Дорћол организовао 
је трибине о Нацрту закона о становању и архитектури 
и просторном уређењу. ОО СНС Стари град подржао је 
обнову фасаде зграде фондације „Нушић“, а у Народном 
позоришту чланови Савета за културу помогли су отва-
рање две велике изложбе. Активисти ОО СНС Стари град 
разговарали су са грађанима и посетили спортискињу 
борилачких вештина Тању Тошић, чији је син наставио 
њеним стопама и поставио бројне рекорде. Наши активи-
сти поскидали су све предизборне плакате.

64. СОПОТ
Реконструкција Дома 
културе у Дучини
Започета је градња три-

бина на спортском терену 
у Дучини, а у току је адап-
тација просторија Дома 
културе. „Телеком Србија“ 
обезбедио је бесплатан 
интернет у згради Општине и парку. Услуга је доступна и код фудбалског тере-
на у Раљи и у близини зграде МЗ, а ускоро ће бити доступан и становницима ос-
талих МЗ. ЕПС Дистрибуција гради надземни вод између трафостаница Раља и 
Сопот. ЈКП Сопот, уз помоћ ГО Сопот,набавило је нови булдожер. Организована 
је посета за 300 грађана 83. Сајму пољопривреде у Новом Саду. Одржана је за-
вршна манифестација конкурса „Да живот буде радост“, под покровитељством 
Координационог одбора за превенцију болести зависности.

Стари град

Сопот

Савски венац

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Напредњаци Звездаре у разговору са комшијама

Чланови ОО СНС Чукарица у акцији 
уређења своје Општине
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73. ЗЕМУН 
Три нова дечија игралишта
Постављена је нова расвета у улицама у Новој Галеници,Угриновцима и Батајници. 

Уређује се  преко сто улица у свим деловима Земуна, од чега ће 26 први пут добити 
асфалт, а остатак ће бити насут рециклираном асфалтном масом. Санирани су те-
мељи у Улици 22. октобра. Ради се канализација у Корушкој улици и у насељу Плави 
хоризонти. Отворена су три дечија игралишта у улицама Александра Дубчека, Браће 
Абафии Марка Милановића у Земун Пољу. После више од 30 година, Угриновчани 
су добили директну аутобуску везу са Земуном. Реконструисан је спортски терен у 
насељу Колонија Б фабрике Змај. Реновиране су сутеренске просторије Регионалног 
центра за таленте. Уређени су улази у преко 230 стамбених зграда, постављени су 
нови поштански сандучићи, ПП апарати, лед расвета и улазна врата. Отворена је по-
шта у Бусијама и полицијска испостава у Батајници. Уређена је стаза која спаја Земун 
Поље и Плави Хоризонт. У Угриновцима се поставља водоводна мрежа и реконстру-
ише пут до локалног гробља, док је у насељу 13. мај поткресан и уређен дрворед. ГО 
Земун донирала је свим основним и средњим школама прибор за школски спорт, а 
мајице и штоперице за наставно особље. Најбољим матурантима Земуна, Општина 
је поклонила путовање у Крањ. ГО Земун донирала је Сектору за ванредне ситуације 
МУП-а 86 ватрогасних црева. Попуњавањем апликације, на шалтеру у ГО Земун, за 
десетак минута добија се бесплатна картица којом се остварују попусти у преко 220 
радњи.  Обележени су национални Дан добровољних даваоца крви, Дан победе над 
фашизмом, Дан сестринства, Дан борбе против меланома. Уручене су награде нај-
бољем полицајцу и ватрогасцу. У ОШ „Илија Бирчанин“ реализована је завршна фаза 
пројекта “Здрав живот – здраво окружење”. Асфалтирано је преко 30 нових улица, 
делимично или у потпуности је реконструисано преко 20, насуто је преко 20 кило-
метара улица рециклираним асфалтом. Асфалтирана је Улица Браће Смиљанића у 
Батајници, као и  кракови улице Војни пут блок 2. Активисти ОО СНС Земун на више 
локација скидали су предизборне плакате.

67. ЛАЗАРЕВАЦ 
Асфалтирање улица
Потпредседник Главног одбора СНС, Небојша Стефановић, по-

сетио је породицу Миливоја Стевановића у Дудовици и поручио да 
ће инвестиције у пољопривреду из године у годину бити све веће. 
Постављен је камен темељац за ново породилиште у кругу ДЗ „Др 
Ђорђе Ковачевић“. Асфалтиране су улице Јоакима Вујића, Андрије 

Живојиновића, крак Вука Ка-
раџића, три крака улице у Бугар-
чића крају и Лазића крај. После 
20 година, асфалтирана је и ули-
ца Радоја Домановића, а у току је 
реконструкција Улице Станислава 
Сремчевића Црног. Почела је из-
градња канализационе мреже у 
Великим Црљенима. У Рудовцима 
је отворен адаптиран објекат ПУ 
„Ракила Котаров Вука“. Одржан је 
радни састанак на тему изградње 
Индустријске зоне на просто-

ру Тамнавске петље, површине од 200 хектaра. Дневном клубу за 
стара лица уручено је шест рачунара. Пуштен је у рад показивач 
брзине у Улици Димитрија Туцовића са циљем да возаче успоре 
поред школе „Дуле Караклајић“. Изграђен је терен за мале спор-
тове код Бека и оплемењен простор где је било сметлиште. Заме-
ник председника ГО Лазаревац примио је ученике ТШ „Колубара“ 
и Гимназије Лазаревац, који су имали прилику да упознају рад 
Општине и СО Лазаревац. Савет за спорт и Унија жена обележили 
су Међународни дан спорта трибином „Утицај физичке активности 
на правилан раст и развој школске деце“. У Великим Црљенима из-
ведена је представа „Маша и медвед“. Поводом Дана борбе против 
туберкулозе, активисти нашег ОО разговарали су са грађанима о 
превенцији и лечењу, и делили промотивни материјал. У МЗ 19. сеп-
тембар асфалтирана је улица Загорке Драговић, чиме је завршена 
комплетна реконструкција ове саобраћајнице. Асфалтиран је крак 
из Војводе Путника ка Вука Караџића у МЗ Бранко Радичевић, као 
и два крака у Лазића крају у МЗ Шопић. Настављена је изградња 
канализационе мреже у МЗ Велики Црљени. Организована је по-
дела „СНС Информатора“. Активисти нашег ОО на више локација 
уклонили су предизборне плакате.

69. МЛАДЕНОВАЦ 
Посета ромском насељу
Потпредседник Главног одбора СНС и председник ГО СНС Београд, 

др Небојша Стефановић, посетио је млекару „Границе“ и разговарао 
са грађанима у центру Младеновца. Представнице Уније жена, у са-
радњи са Саветом за националне мањине, обишле су ромско насеље 
у МЗ Границе и уручиле им пакете са хуманитарном помоћи које су 
функционери ОО прикупили из личних средстава. Активисти МО Ба-
ташево, заједно са омладином ОО, уредили су простор између зграда 
у Радничкој улици на Дедињу, очистили терен и зелену површину, 
офарбали љуљашке, тобогане, клацкалице... Организована је триби-
на „Подршка привреди и пољопривреди у години предузетништва“. 
Реконструисана је Улица краља Александра Обреновића, од поште 
до Гимназије. Санира се мобилијар у парковима и поправљају 92 клу-
пе у ширем центру града. Настављена је санација некатегорисаних 
путева у МЗ Сенаја и Дубона, а у плану су још два некатегорисана 
пута. Приведени су крају и радови у Америћу 1 и 2, и у Малој Врбици, 
где је каменом подлогом насуто више од 6,7 километара путне мреже. 
Активисти ОО СНС Младеновац уклањали су предизборне плакате.

70. НОВИ БЕОГРАД
Поклон за најстарије
Славко Гак обишао је 

нехигијенско насеље у 
Тошином бунару 159 и 
ангажовао се у решавању 
проблема становника. 
Организовано је кречење 
и скидање графита на Бе-
жанијској коси 1 и 2. Одр-
жане су трибине о родној 
равноправности и дијабе-
тесу, а чланице Унија жена 
организовале су трибину 
„Представити себе на нај-
бољи начин“. Најстарији 
суграђани ишли су на из-
лет на Фрушку Гору, чла-
нови ОО посетили су Дневни центар и Клуб за старије „Др Михаило 
Ступар 4“, а Дневном центру „Др Михаило Ступар 2“, из личних сред-
става, донирали су телевизор. У Блоку 70 организован је шаховски тур-
нир за пензионере. За најмлађе Новобеограђане организована је пред-
става „Маша и медвед“. ОШ на Лединама и ОШ„Иван Гундулић“ уру-
чена је донација. Завршена је изградња терена за боћање у Блоку 70а, 
изграђено је дечије игралиште у Блоку 30, реновирано је игралиште у 
насељу Др Ивана Рибара, постављена је чесма иза вртића Бели медвед 
у Блоку 1, а настављена је градња 109 паркинг места у Улици Душана 
Вукасовића. Постављена је расвета иза школе у Блоку 1, а у Блоку 34 
завршена је теретана на отвореном. Уређен је и спортски терен у Блоку 
30, као и простор у Бежанијским блоковима 2. На  иницијативу Градског 
одбора СНС Београд, организовали смо уклањање предизборних пла-
ката на више локација. Настављени су радови на кошаркашком терену 
у Похорској улици 27-33. На иницијативу грађана Похорске улице, чију 
су петицију подржали чланови МО Павиљони и ОО СНС Нови Београд, 
почело је уређење игралишта – асфалтирање, исцртавање линија, а за-
послени у Градском зеленилу поставили су кош, уредили зелене повр-
шине и засадили траву.

68.68.68.68.68.68.

71. ПАЛИЛУЛА 
Минерално ђубриво за пољопривреднике
Потпредседник Главног одбора СНС, Братислав Гашић,потпредседник 

ИО, Александар Јовичић, и члан ГО СНС, Јелена Мијатовић, уручили су 
донацију из личних средстава за петочлану породицу Николић и сед-
мочлану породицу Живковић из Падинске Скеле. У знак захвалности и 
поштовања према најстаријим суграђанима организовали смо обилазак 
знаменитости Eпархије сремске. За кориснике Дома за стара лица – Ка-
рабурма организована је представа „Жена мога мужа“, а за најмлађе су-
грађане представе „Маша и Медвед“ на Карабурми, Котежу и Падинској 
скели. Александар Јовичић разговарао је са грађанима Ковилова, Гло-
гоњског и Јабучког Рита, а обишао је и Крњачу и Падинску Скелу, где се 
уређују кошаркашки терени. На иницијативу грађана Котежа, отворена 
су два спортска и једно дечије игралиште. Уређен је кружни ток код ста-
ре окретнице на Карабурми, дечије игралиште, парк у Улици Салвадора 
Аљендеа 19 и степениште на главној аутобуској станици. Пољопривред-

ним газдинствима из Овче донирано је 1.250 килограма минерал-
ног ђубрива, на предлог Савета за пољопривреду Канцеларије 
СНС Борча, уз подршку ОО СНС Палилула и ПКБ Корпорације. 
Испред ОО СНС Палилула подељено је 3.000 канти. Организова-
не су трибине „Бољи услови становања“, „Борба против вршњач-
ког насиља и наркоманије“, „Изградња канализационе мреже 
и легализација објеката“, као и трибина о подстицају женског 
предузетништва. Активисти ОО на више локација уклањали су 
предизборне плакате, а прикључили су им се шеф Одборничке 
групе у СГ Београда, Александар Јовичић, и заменица председ-
ника СГ, Андреа Радуловић. У Салвадора Aљендеа отворено је 
обновљено дечиjе игралиште и теретана на отвореном. У насељу 
Врбовско положен је венац поводом Дана победе над фашизмом, 
у знак сећања на руског хероја Виктора Викторовича Вербовског. 
У пријатељском мечу, под куполом Високе школе за безбедност, 
омладина ОО СНС Палилула победила је екипу амбасаде УАЕ.

72. РАКОВИЦА 
Уклањање графита
Камен темељац за Дом здравља на Лабудовом 

брду положио је градоначелник Синиша Мали, а 
свечаности је присуствовао и др Небојша Стефа-
новић. Општина Раковица, заједно са ЈП Паркинг 
сервис, уручила је четири мотора Полицијској ста-
ници у Раковици. Асфалтиране су улице Александра 
Војиновића, делови у Реснику и Пета козарска улица 
на Петловом брду. Средствима Општине, на захтев 
грађана, на осам локација, реконструисано је степе-
ниште, пешачке стазе и гелендери, а ради се на још 
10 локација. На захтев родитеља, постављена је јавна 
чесма у ОШ „Владимир Роловић“. На углу Гочке улице 
и 11. крајишке дивизије изграђен је први парк за кућ-
не љубимце у Раковици. Обновљени су кошаркашки 
терени у улицама Видиковачки венац 35, Димитрија 
Котуровића 23, затим Николе Мараковића на Миља-
ковцу, као и на Канаревом брду. Реконструисан је и 
парк у Улици 11. крајишке дивизије. Мултифункцио-
нални терен изграђен је у СЦ Раковица, поред шест 
постојећих у основним школама. На месту запуштене 
површине у Димитрија Котуровића 11, направљено је 
дечије игралиште, у чију обнову је уложено више од 
четири милиона динара. На језеру у Реснику Општина 
је организовала акцију чишћења у којој је учествова-
ло више стотина запослених и волонтера. Ракович-
ки напредњаци сопственим средствима изградили 
су парк у насељу Сунчани брег и спортски терен у 
Гочкој улици. Активисти ОО, на захтев суграђана, 
уредили су зелену површину код одводног канала у 
насељу Сунчани брег, парк у Улици Љубомира Ива-
ковића Шуце на Лабудовом брду, зелену површину 
у Хајдук Вељковом Сокачету у Стражевици, паркове 
у Јелезовачкој и Едварда Грига у Реснику. Уређене су 
и зелене површине и спортски терени на Видиковцу, 
комплекс паркова у Старом Кошутњаку, а очишћен је 
и део шуме Кошутњак. Уклањани су графити и уређе-
но је више зелених површина у Скојевском насељу, а у 
акцији је учествовао и Зоран Бабић, члан Председни-
штва СНС. Графити су уклањани у Лабудовом брду, у 
Улици Богдана Жерајића и многим другим локација-
ма. Општина Раковица реконструисала је пешачке 
стазе, степеништа, гелендере и прилазе зградама на 
више локација – на Канаревом брду, Скојевском на-
сељу, Видиковцу, Петловом брду... На захтев грађа-
на, асфалтирана је Улица пилота Михаила Петровића 
77- 81, Улица 2. септембар у ромском насељу, Миља-
ковачке стазе, а у насељу Миљаковац 3 гради се тро-
тоар до окретнице аутобуса 48. Општина финансира 
и градњу паркинга у Кнежевачкој улици. У току је 
обука незапослених лица из енглеског језика како 
би обогатили радне биографије. ОО СНС Раковица 
спровео је акцију уклањања предизборних плаката. 
Савет за пољопривреду уручио је 100 расада пара-
дајза пољопривредницима.

74. СУРЧИН 
Градња секундарне канализационе мреже
Почела је градња 45 км секундарне канализационе мреже у старом језгру Општине 

и очекује се прикључење 4.400 домаћинстава на систем, као и градња канализационе 
црпне станице у Добановцима. Реконструише се Дом културе и централни плато. На 
иницијативу грађана, ЈП Сурчин, уз подршку Општине, изградило је парк у Војвођан-
ској улици. Завршена је петља на обилазници код Добановаца. Са грађанима Јакова и 
Добановаца разговарали су Небојша Стефановић, Горан Весић и Зоран Бабић. ОО СНС 
Сурчин организовао је низ дружења са пензионерима и трибине о карциному дојке, 
пољопривреди,борби против насиља над женама. Општина Сурчин омогућила је бес-
платно путовање за малишане из материјално угожених породица у Грчку. У ОШ „22 
октобар“ организован је Сајам средњих школа „Путеви каријере“. Одржан је турнир у 
малом фудбалу, у организацији ОО СНС 
Сурчин и ЈП за спорт и рекреацију. За-
вршава се градња коловоза испод над-
вожњака у Улици Браће Николић. Члано-
ви ОО СНС Сурчин уклањали су плакате.

Братислав Гашић, Александар Јовичић, Јелена Мијатовић 
и Небојша Стојановић са најмлађим Палилулцима



Министарка Јадранка Јоксимовић и амба-
садор Немачке Аксел Дитман на обележа-
вању 15 година Немачко-српске развојне 
сарадње, током којих је Немачка за пројекте 
у Србији издвојила 1,6 милијарди евра

На преузимању 
нових транспортних 
хеликоптера МИ-17, 
који су купљени у 
Русији, за ескадрилу 
Војске Србије

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Ер Србија почела је да лети, 
после 25 година,  на релацији 
Београд - Њујорк

Марко Ђурић, 
Миленко Јованов и 
Марија Обрадовић 
на откривању 
споменика кнезу 
Лазару у Косовској 
Митровици на 
Видовдан

Амбасадор 
Норвешке, Арне 
Санес Бјорнстад, 
и премијер Вучић, 
током обиласка 
Спортско-култур-
ног центра 
Обреновац, који 
је, после поплава, 
обновљен 
средствима Владе 
Норвешке


