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БЕОГРАД

П

редседник Србије Александар Вучић угостио је
у Београду председнике влада Бугарске Бојка Борисова,
Грчке Алексиса Ципраса и
Румуније Вјорику Данћилу.
На конференцији за новинаре, после квадрилатералног састанка, констатовао
је да се четири земље региона несумњиво снажније
повезују политички и економски. Председник Србије
исказао је посебну захвалност премијеру
Бојку Борисову и Бугарској, што је током
председавања ЕУ уложила много напора
у побољшање позиције целог Западног
Балкана и Србије. Такође, захвалио се
и премијеру Грчке Алексису Ципрасу на

КРАГУЈЕВАЦ

Бојко Борисов, Вјорика Данћила,
Александар Вучић, Алексис Ципрас

сталној подршци Србији.
„Уверени смо да ће и Румунија посветити велику пажњу наставку европских интеграција. То ће значити и боље
инфраструктурно повезивање наше
четири земље. Ми се политички, али и
економски снажније увезујемо. Следећи
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вечаном
отварању прве фабрике „АММ“ у индустријском комплексу
„Мајнд парк“ у Крагујевцу присуствовао
je председник Србије
Александар Вучић,
који је пресекао свечану врпцу заједно са
власником компаније
„Мајнд рил истејт“
Братиславом Милановићем. Свечаности
су присуствовали и
премијерка Ана Брнабић и градоначелник
Крагујевца Радомир
Николић.
Председник Вучић је рекао да ће у
„Мајнд парку” ускоро бити изграђено
више фабрика и покренута производња
шинских возила - трамваја и вагона, а касније можда и производња локомотива,

састанак квадрилатерале биће одржан у
Румунији, током председавања ЕУ, што
је веома важно“, истакао је председник
Вучић.
На састанку се разговарало о електричној мрежи од Решица у Румунији до
Панчева, и о томе како Србија да дође
до гаса. Према речима председника Вучића, за Србију је значајно да ускоро
заврши источни и јужни крак Коридора
10, а бићемо кроз неколико недеља или
месеци спремни да „изађемо“ и до границе са Македонијом и Бугарском. Разговарало се и о изградњи ауто-пута преко Вршца до Темишвара и железничком
повезивању. Председник Вучић је рекао
да су Србија, Румунија, Грчка и Бугарска
формирале Иницијативни организациони комитет, који ће кандидовати наше
четири земље да буду домаћини Европског првенства у фудбалу 2028. године
и Светског 2030. године.

Фабрика „АММ” у Мајнд парку

с
Издавач:
Српска напредна странка
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процена да ће ускоро радити укупно
3.000 људи, а када дођу и друге компаније у „Мајнд парку“ ће бити 6.0007.000 радника“, нагласио је председник Вучић.
Истакао је и да ће „Мајнд парк“ бити
спас за Шумадију и огроман добитак за
целу Србију по броју отворених радних
места и висини плата. Рекао је да је држава уложила у инфраструктуру тог
парка десет милиона евра и да ће уложити још, посебно због тога што ће ту
бити посла на вишем технолошком нивоу.

ТРСТЕНИК
што ће драматично допринети повећању
привредног раста и стварању боље будућности за Шумадију и целу Србију.
„У „Милановић групи“ тренутно ради
260 људи, а у „Сименсу“ 600 људи,
односно укупно 860 радника. Наша је

Ф

БЕОГРАД

Грчка снажно подржава Србију

АЛЕКСИС Ципрас и АЛЕКСАНДАР Вучић

П

ремијер Грчке Aлексис Ципрас,
заједно са министрима, боравио је у
дводневној посети Београду, где је разговарао са председником Србије Александром Вучићем, а у склопу посете одржана је и друга седница Високог савета
за сарадњу Србије и Грчке.
„Србија и Грчка имају веома добре односе. Српски народ доживљава Грчку као
искреног савезника у политици и економији. Захвални смо Грчкој и Вама, господине Ципрас, на подршци коју пружате
територијалном интегритету Србије и
нашем европском путу“, рекао је председник Вучић, на заједничкој конференцији за новинаре, након разговора са
премијером Ципрасом у којем су дотакнуте многе теме, међу којима и ситуација
на КиМ и таксе на српску робу.
„И по том питању имали смо подршку Грчке. Први пут после више година

имамо и пораст у трговинској размени“,
нагласио је председник Вучић.
„Желео бих да се захвалим господину
Вучићу. Јасно је да су блиске везе између
наших народа додатно ојачане у протеклом периоду. Трећи пут у својству
премијера долазим у Београд и мислим
да смо успели да остваримо значајне
кораке у сарадњи, не само одржавањем
историјског пријатељства, већ и због
заједничке визије и сарадње на Балкану.
Грчка континуирано подржава европски
пут Србије, зато што мислимо да је то
пут који показује перспективу Србије и
ојачава регионалну безбедност“, рекао
је премијер Ципрас и истакао да прилике
на КиМ нису само непријатне, већ да изазивају и дестабилизацију, те да сви треба
да дигну глас, јер председник Вучић и
Влада Србије имају тежак посао и не би
требало да скрену са тог курса.

„Амфенол” запошљава 1.000 радника

абрика каблова за ауто-индустрију „Амфенол аутомотив технолоџи“ отворена је у Индустријској зони
у Трстенику, у којој ће, како је најављено, бити запослено 1.000 радника.
Врпцу на отварању пресекли су председник Србије
Александар Вучић и потпредседник и генерални директор корпорације „Амфенол“ Дитер Ермантраут, а свечаном отварању присуствовали су и директорка фабрике
у Трстенику Јана Јаворка и председник Општине Трстеник Александар Ћирић, као и велики број грађана који
су држали транспарент „Хвала Вучићу“.
„Видео сам људе вредне, радне, пуне енергије...
Видео сам и жар и жељу да ова компанија напредује.
На овој локацији, до пре само шест месеци, била
хала која је личила више на ђубриште, а сад имамо
овај објекат. Надам се да ће у овој фабрици радити
не 1.000, него 2.000 радника“, рекао је председник
Вучић, и члановима управе фабрике нагласио да су
Срби вредни и лојални радници.
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Србија ће увек бити уз Србе са КиМ
Позивам УН да јаче
подрже процесе који
воде ка споразуму

Н

а захтев Србије,
17. децембра одржана је хитна седница Савета безбедности
Уједињених нација због
одлуке Приштине о трансформацији
Косовских
безбедносних снага у
оружане снаге, а како би
се чланицама УН указало
на то да Приштина вуче
потезе супротно Резолуцији 1244 СБ УН и међународном праву.
„Захвалан сам што сте
сазвали ову седницу у тако
кратком времену, јер је то
веома важно и исправно
због ужасно тешке ситуације на Косову и Метохији. Веома сам забринут и
уплашен за последице, не
само за Србију, него за цео
регион. Србија је предузела велики напор да сачува
мир и стабилност. Урадили смо много, упркос
провокацијама Приштине,
и не прихватамо фразу
да се позивају обе стране
да смире тензије. Потписали смо први уговор
са Приштином у априлу
2013. и било је врло тешко
за нашу јавност да то прихвати, и дали смо бројне
уступке. Приштина је имала да формира Заједницу
српских општина“, рекао
је, између осталог, председник Вучић.
„То је једна једина обавеза и данас је 2.070 дан
како то није спроведено у
дело и немају намеру да
то учине у будућности. С

друге стране, Србија је
испунила све везано за
споразум о полицији, судству, телекомуникација-

мо провокацијом, јер је Србија једина међународно
призната држава по Резолуцији УН 1244.

Са генералним секретаром УН Антонијом Гутерешом
након састанка Савета безбедности УН о КиМ

ма, учешћу у општинским
изборима по косовском
закону, апсолутно све што
смо потписали“, нагласио је он, говорећи на енглеском језику.
Подсетио је да је Србија
упозоравала Приштину и
ЕУ да нас не терају у тешку
ситуацију која ће створити
ужасну атмосферу између
нас, када желе да постану чланица међународних
организација, што сматра-

„Преклињали смо их да
не иду на гласање за чланство у Интерпол, Унеско
и Ентосо. Рачунали су на
подршку САД и многих европских држава, надајући
се да ће победити. У првој
рунди добили су мање од
50 одсто гласова. Онда су
почели да окривљују Србију као да је наша грешка, као да је требало да
их подржавамо, као да је
била то нека наша обаве-

за. Било је много земаља,
битних, широм света, које
су гласале против њиховог захтева“, рекао је Вучић.
Указао је да Приштина,
потом, одредбом успоставила, супротно ЦЕФТА споразуму и ССП, тарифе против Србије и БиХ најпре на
10 одсто, а када су видели
да је албанска јавност реаговала добро, повећали су
на 100 одсто. Тиме су убили
сваки вид трговине између
централне Србије и КиМ, и
угрозили целокупну српску
заједницу.
„Можете ли замислити неког у 21. веку који
забрањује и спречава
слободни проток људи и
добара, само зато што не
воли политичке одлуке
друге стране?“, упитао је
председник Вучић и Србима на КиМ поручио да ће
Србија увек бити уз њих.
„Браћо и сестре Српкиње, користим прилику
да вам се захвалим на свему што сте издржали, на
мукама које сте прошли и
кроз које пролазите и да
вам кажем да је Србија уз
вас и да ће увек бити уз
вас“, рекао је председник

Вучић на српском језику.
Након њега, Савету се
обратио и Хашим Тачи,
коме је једини аргумент
било мишљење Међународног суда правде у Хагу
да је декларација о независности Косова у складу
са међународним правом,
а које је донето на захтев
Вука Јеремића.
„То је захтевала Србија,
то је захтевао Вук Јеремић! На основу тога имамо право на војску“, рекао
је Тачи. Амбасадор Русије
при УН, Василиј Небензја,
казао је да Русија дели
забринутост Србије.
„Постоји бојазан од хуманитарне катастрофе, а
„војска Косова“ представља претњу за север Косова и Србе“, рекао је он.
После говора амбасадора
осталих земаља чланица
Савета безбедности УН,
реч је поново добио председник Србије који је рекао
да је у расправи чуо нешто
што не може да разуме.
„Приштина и Велика Британија су се позивале на Ахтисаријев план. Када је тај
план примењен? Када нема
аргумената, позива се на
документ који никада није
примењен“, рекао је Вучић
и додао да Србија није користила силу, за разлику од
друге стране.
„Србија ће учинити све
да чува мир и стабилност.
Срби су поносан народ и
не желимо никаква понижења. Наставићемо дијалог кад они повуку своје
неодговорне мере. Нисам
превише оптимистичан, и
кажем да су моје бриге јаче
данас него јуче, и зато делујемо врло озбиљно и одговорно. Надам се да ћемо
једном постићи споразум
са Приштином, али њихова
неодговорност нас враћа
пет-шест година уназад.“,
истакао је председник Вучић.

Туск поздравио
разумне потезе Србије

П

Александар Вучић, Ана Брнабић и Доналд Туск

редседник Србије Александар
Вучић састао се у Бриселу са
председником Европског савета, Доналдом Туском, са којим је разговарао о ситуацији у региону, противправним мерама Приштине и европским интеграцијама Србије.
Председник Вучић истакао је да Србија чврсто подржава дијалог о нормализацији односа са Приштином и сматра да су разговори једини начин решавања отворених питања и очувања
регионалне стабилности. Међутим,
како је председник нагласио, одлуке
Приштине о драстичном повећању такси за 100 одсто, супротно споразуму
ЦЕФТА, затим покушај отимања електроенергетског система и усвајање
закона којима се омогућава трансформација тзв. Косовских безбедносних
снага у тзв. Војску Косова, противно
Резолуцији 1244 Савета безбедности
Уједињених нација, Бриселском спора-

зуму, ставу српске заједнице на Косову
и Метохији, али и сопственим правним
прописима на тзв. Косову, онемогућавају даље разговоре.
“Србија је посвећена унапређењу
регионалне сарадње и опредељена
да доприноси том циљу. Предуслов
за успешно остваривање и унапређивање регионалне сарадње је строго
поштовање закључених споразума и
договорених оквира сарадње од стране свих учесница у региону. Једини
начин да се створе услови у којима би
даљи наставак разговора био могућ,
јесте да Приштина повуче противправне и крајње неразумне одлуке“,
истакао је председник Вучић.
Председник Европског савета Туск
поздравио је разумне потезе Србије
у односима са Приштином. Састанку
председника Вучића и председника
Tуска присуствовала је и председница
Владе Србије Ана Брнабић.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Н

Лично ћу пријавити полицији сваког
за кога сазнам да се бави криминалом

акон нових, више него
убедљивих победа Српске
напредне странке, овог пута
на локалним изборима у Лучанима,
Кули, Кладову и Дољевцу, Дарко
Глишић, председник Извршног
одбора СНС, каже да се још једном показало да људи у Србији
верују у рад и посвећеност, те да
је СНС у овим општинама забележила боље резултате него на претходним локалним изборима.
- То је потврда добре политике
коју води наш председник. Посебно ми је драга победа у Лучанима јер се десила у атмосфери
свеопштег линча свих оних који
подржавају Александра Вучића и
Српску напредну странку од стране оних којих који, сем бахатости,
примитивизма и дивљања, ништа
не могу да понуде грађанима,
а док су били на власти нудили
су нам затворене фабрике, отпуштање радника, криминал, корупцију, тежак политички положај наше земље... Све њих грађани су још једном сурово казнили
и дали СНС-у никад више, а њима
никад мање гласова.
Колико је било инцидената
током предизборне кампање
и у току самог изборног дана?
- Било је неколико инцидената у Лучанима и ни за један нису
одговорни људи из СНС, није
постојала ниједна пријава против
неког из СНС. Сви су потицали од
опозиције, а било је ту свега, од
вређања људи које би препознали
као наше активисте, најпримитивнијих увреда, упада на бирачка места,
до пресретања људи на улици као у време Гестапоа уз питања за кога гласате и
чији сте.
Како су реаговали мештани Лучана
на такво понашање?
- Опозиција је добила само четири
мандата, а да су се мало раније понашали онако како су се понашали у ту недељу, када су се потпуно оголили, не би
освојили ни та четири мандата, јер људи
не желе бахатост и насиље, не желе да
их такав неко заступа. Шта грађани мисле о њима и њиховом понашању најбоље се видело у селу Милатовић, месту
из којег је био њихов кандидат којег су
представљали као спасење за Лучане
и Драгачево. На том бирачком месту у
Милатовићу, наша листа освојила је 61
одсто гласова грађана. Дакле, уживају
толико поверење мештана да за њих
нису гласале ни њихове прве комшије.
Довели су невероватно много активиста
из Пријепоља, Шапца, Ваљева, Ужица,
Крушевца, Пожеге, нарочито Чачка... И
никоме не би сметало да су се они бавили својим члановима и својим пристали-

ДАРКО ГЛИШИЋ,
председник Извршног одбора
Српске напредне странке

цама, али не. Док смо ми разговарали са
нашим члановима, бавили се политиком
и решењима за бољи живот грађана, они
су се бавили само насиљем и вређањем
наших људи.
Председник Александар Вучић је
говорио на митингу, а разговарао
је са грађанима на неколико места
у Општини Лучани. Како људи реагују када га виде?
- Импресивно је било у Котражи, где
га је изванредно срдачно дочекало око
хиљаду људи из саме Котраже, која
броји укупно 1000 становника, и села у
кругу око десет километара. Ту се видела енергија, поверење, то како га људи
гледају као неког ко их води у добром
смеру, у кога имају поверење, као неког
ко нуди мир, стабилност, просперитет,
ко не лаже и не прича бајке, већ даје реална решења... Изузетно су били добри
и скупови у Лучанима и Гучи, али овај у
Котражи је за мене имао неку посебну
енергију и оставио је посебан утисак.
Већ тада сам знао да ћемо имати веома
добар резултат, што се показало као тачно, јер је у Котражи за листу Александра Вучића гласало 80 одсто мештана.

Од 800 изашлих, 642 гласача гласала су за нашу листу.
И Дољевац је имао веома добар
резултат...
- Људи у Дољевцу показали су
да верују у нашу политику, тамо
је остварен апсолутни рекорд, за
који сам сигуран да се никад више
не може поновити. То је 84 одсто
подршке уз невероватно велику
излазност! Изашли су скоро сви
који живе у Дољевцу.
Да ли толико висок одзив показује да су грађани и те како
заинтересовани за своју будућност?
- Показује да људи не дају више
дивљацима да им воде општине,
нити људима који су корумпирани
и који су склони криминалу, јер су
их већ видели на делу. Замислите
на шта би то личило када би Бошко
Обрадовић представљао нешто
или некога у Србији? Имали бисмо вешања на трговима, где би он
лично измицао столицу. Нешто
најпримитивније што сам видео у
животу било је када је Обрадовић
ишао улицом у Лучанима и хватао
људе за ревере и питао ко сте ви,
за кога гласате... Ако би људи оћутали или окретали главе, упућивао им је најпримитивније увреде.
Желим да се захвалим мештанима
Општине Лучани јер су истрпели
ту банду која је дошла и малтретирала их. Њихова кампања заснивала се на томе да седну у кафану,
једу, пију, извређају Александра
Вучића и све нас, па се покупе и
оду. А људи не живе од тога, већ
живе од пумпи које је Вучић обезбедио
за Лучане, од насипа који их брани од
поплава и изливања Бјелице, од путева
који се раде по Горњем Драгачеву, од
фабрике „Милан Благојевић“, од електрификације Каоне, Котраже, Гуче...
Људи живе од конкретних ствари које
им и нуди Александар Вучић, а ови им
нуде само мржњу, галаму, немир и нестабилност. И због тога су освојили мање
него што смо очекивали да ће освојити.
Веровали смо да ће то бити 10-12 одсто,
а освојили су само нешто више од девет
одсто. Својим простаклуком отерали су
своје гласаче.        
Колико сте задовољни радом активиста СНС који су били на терену и
изнели све кампање?
- Најпоноснији сам човек на свету на
своје потпредседнике који су били мој велики ослонац у свему што сам радио и на
те дивне, вредне и поштене људе које сам
виђао у свакој кампањи, које бескрајно
волим и на којима странка почива. Они су
темељ странке, то су људи који ништа од
странке не траже, који иду у сваку кућу,
који разговарају са људима, који воле Ву-

чића, који воле СНС, који воле Србију и
којима ништа није тешко. То су људи који
су победили Бошка Обрадовића, Драгана
Ђиласа, Вука Јеремића и све остале башибозлуке! То су људи који су дан и ноћ
обилазили мештане, тражили решење за
њихове проблеме, преносили нам шта би
требало урадити и како им живот учинити бољим. Док је таквих људи у Српској
напредној странци, не може нас нико победити. И следећи пут биће не 67, него
70 одсто подршке грађана! Веома сам
поносан на њих, они су благо странке, немам речи захвалности и поноса, и о њима
говорим где год имам прилику нешто да
кажем.
Опозиција је причала о некаквим
нефер изборним условима...
- Они, пре свега, нису имали инфраструктуру у општинама где су се жалили
на наводно нефер услове, нису имали
кога да ставе на листу... Какав је то бојкот
ако у Дољевцу изађе 80 одсто људи? Шта
сте бојкотовали ако су на изборе изашли
сви који живе у Дољевцу? Могу то да ка-

уз, наравно, склоност насиљу коју показују сваког дана.   
Који догађаји у страначком животу
су обележили 2018. годину?
- То су дефинитивно били избори у Београду и бриљантна победа СНС-а, али
и победе у Смедеревској Паланци, Мајданпеку, Бору, Севојну, Аранђеловцу...
Интересантни су били избори у Смедеревској Паланци која је, заправо, симбол данашње опозиције, најочигледнији
пример како су уништавали локалне средине. Смедеревска Паланка је општина која је сахрањена руком Радослава
Милојичића Кене, који ју је задужио за
више од четири буџета. Човека који се
понаша толико бахато да је то просто
несхватљиво. Ти избори одржани су у
тешкој и напетој атмосфери, али резултат је био одличан за СНС, јер су их људи
прозрели и казнили.
У којим одборима СНС су током
2018. године спроведене највеће
измене?
- Имали смо много промена, ово је

Уживам у свакој тужби коју
против мене поднесу
Да ли се спремате за суђења по тужби Сергеја Трифуновића, Драгана Ђиласа,
Жељка Веселиновића...?
- Са Ђиласом ћу ући у судски процес када буде научио да напише тужбу против
мене. Толико је новца покрао да не могу да верујем да нема да плати неку озбиљну
адвокатску канцеларију да му напише тужбу како ваља. Иначе, Ђилас је наличје
политике опозиције, а Сергеј Труфуновић је лице. Он и ја смо ушли у судки процес,
радујем се сваком суђењу и наравно да ћу доказати све што сам рекао за њега, а нисам баш сигуран да ће он успети да докаже оно што је рекао за нас. Искрен да будем,
мало ме и опушта то и даје ми неку нову енергију, јер ми је велико задовољство да се
борим против људи који су пошаст за српско друштво, које је сито лопова, превараната, неизлечених наркомана, пробисвета...
жем и за Кладово и за Кулу. Шта су бојкотовали ако је излазност била већа него на
претходним локалним изборима? Суштина је у томе да желе да створе атмосферу
у којој су легитимни једино избори које ће
они одредити када ће да буду, на којима
ће се кандидовати само њихови кандидати и на којима им је гарантована победа.
То су једини избори које прихватају као
фер. А нефер су им овакви реални избори
из једног јединог разлога - јер људи не
желе да гласају за њих. То стварање атмосфере у којој неко мора да им да власт
на тацни показује њихову кључну особину - да се боре за власт власти ради, те
да су изразито диктаторски настројени.
Када смо ми били опозиција, вапили смо
за тим да се распишу неки избори, макар
за месну заједницу, за било шта. Дајте
шта год, само да изађемо и покажемо
људима да треба нама да верују. Данас
имамо опозицију која хоће власт, а бежи
од избора. Опозицију која жели власт на
поклон. То показује тај њихов крајње недемократски и диктаторски потенцијал

странка која жели сваког дана да прави
понеки корак напред. Не спавамо на ловорикама, не уљуљкујемо се због резултата које је, пре свега, направио председник странке, нити мислимо да је за
нас завршен посао зато што смо највећа
и најјача странка. Трудимо се да на дневном нивоу одржимо позитиван ритам
рада, да људи буду одговорни према
својим бирачима, да буду поштени према средини у којој врше неку јавну функцију и да буду поштени према тој јавној
функцији, као и према странци чији су
део и да не каљају њен углед. Имали смо
две велике седнице ИО у проширеном
саставу, у Новом Саду где је било 1.500
људи, и у Чачку где је било око 1.000
људи, неке смо председнике општина
искључили из странке, неке смо сменили, у више од 50 одбора направили смо
персоналне промене, а то је трећина
страначке организације. Све те промене довеле су до тога да људи озбиљније
схвате посао који им се повери и да резултати буду све бољи. Наставићемо са

Понуда људима из
Савеза за Србију
Људима из Савеза за Србију нудим
фер понуду: нека одаберу општину,
датум и услове која им одговарају,
и идемо да им покажемо да ће опет
убедљиво изгубити, јер им грађани
баш ништа не верују. Доживели су дебакл у Београду који је био њихово велико упориште, као и у Лучанима где
смо ми имали најслабију организацију,
а они веома јаку. Па ако имају девет
одсто подршке тамо где су били најјачи, а ми најслабији, шта ће бити тамо
где смо ми добри, а они слабији?

том праксом, већ у фебруару имамо у
Нишу следећу седницу проширеног ИО,
где ћемо направити нови пресек. Не сме
бити стајања, нити празног хода.     
За кога нема места у Српској напредној странци? Кад посежете за
мером искључења?
- Уколико неко користи функцију да
би се богатио, ако крши закон и ако краде - не може да буде заштићен од Српске
напредне странке. Свим председницима
општина рекао сам да ћу их лично пријавити полицији, уколико добијем било
какву назнаку да се баве криминалом.
Дакле, ја ћу отићи у полицију јер не
желим то да трпим. Други разлог који
доводи до искључења је бахато понашање. Нећемо да трпимо обесне, пијане
и функцијом опијене људе који се понашају као да је нешто њихова својина, па
макар да и не украду ништа, али такво
понашање не приличи људима који обављају јавне функције. Ако хоћете да пушите томпусе, држите ноге на столу и за
вече попијете триста пива, онда будите
Радослав Милојичић Кена. Ако хоћете
да хватате жене за гушу, да се понашате
као простак, да дивљате и пењете се на
сто у кафани, онда будите Бошко Обрадовић, а ако хоћете да крадете, онда будите Драган Ђилас или Вук Јеремић, али
не можете бити део Српске напредне
странке. Људи су схватили ове поруке,
тако да имамо много мање проблема.   
Какви су страначки планови за
2019. годину?
- На органима странке договараћемо
се шта су конкретни задаци и шта ће се
дешавати. Пред нама су локални избори у Медвеђи, биће неколико важних
избора на месном нивоу... Идемо са нашом политиком међу грађане, нудимо
решења и планове и не бежимо ни од
једних избора и чистог образа излазимо пред људе. Нисам сигуран да ли ће
бити неких других избора. Видим само
да опозицији не одговара ни то што се
ближе редовни избори 2020. године и
да су све нервознији и да на свим локалним изборима бележе све лошије резултате. Сетите се само да је опозициона
листа 2014. године у Лучанима имала 37
одсто гласова, а да су сада освојили 16
одсто. Листа СНС је са 50 одсто подршке
грађана отишла на чак 67 одсто подршке. Бројке све говоре.
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ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ 2018. ГОДИНУ
АПРИЛ

ЈАНУАР

Историјска посета јапанског
премијера Шинзо Абеа
Београду

Посета председника
Александра Вучића српском
народу на Косову и Метохији

Светски економски форум у Давосу окупио
је светску економску и политичку елиту

Сусрет са Реџепом Тајипом
Ердоганом у Истанбулу

Београд је посетио
председник Европског
савета Доналд Туск

Састанак са Ангелом
Меркел у Берлину

Посета белгијског
премијера Шарла
Мишела Београду

На отварању Сајма привреде у Мостару

МАЈ

ФЕБРУАР

Дводневна посета Турској и разговор са
председником Реџепом Тајипом Ердоганом

Састанак са немачком канцеларком
Ангелом Меркел у Берлину

Немачка компанија „Леони“ запослила
је 6.000 радника

Званична посета Загребу и сусрет са
председницом Хрватске Колиндом
Грабар Китаровић

Поводом 180 година од
успостављања дипломатских
односа Србије и Русије, гост
Београда био је шеф руске
дипломатије Сергеј Лавров

ПредстављЕНе СУ
државнЕ мерЕ за
подстицање
наталитета у
Србији

МАРТ

На отварању обновљене синагоге у Суботици са
мађарским премијером Виктором Орбаном

Листа „Александар Вучић - Зато што волимо
Београд“ освојила је на изборима за Скупштину
града Београда 44,99 одсто, што је најбољи резултат
који је СНС икада постигла у главном граду

Ничу нове фабрике широм Србије
- „Бизлинк“ у Прокупљу, Центар за
истраживање „Континентала“ у
Новом Саду, „Есекс“ у Зрењанину...

Разговор са председником
Азербејџана Илхамом Алијевим у Бакуу
Обилазак
радова на
изградњи
моста преко
Саве и
Колубаре код
Обреновца, на
деоници
Коридора 11

Председник Србије био је специјални
гост димира Путина на војној
паради поводом Дана победе у Другом
светском рату

ЈУН

На локалним
изборима у
Смедеревској
Паланци СНС је
освојила 66,4%

19 година од НАТО агресије на
Србију обележено је у Алексинцу

У Крушевцу је отворена фабрика
„Кромберг и Шуберт“, у Панчеву је
положен камен-темељац за фабрику „ЗФ“

Заједничка вежба војске и полиције Србије
„Заједнички удар“

Гост Београда био је председник
Бугарске Румен Радев

На отварању Трансанадолијског
гасовода ТАНАП у Ескишехиру

10 | СНС ИНФОРМАТОР 68/2018

СНС ИНФОРМАТОР 68/2018 | 11

ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ 2018. ГОДИНУ
ОКТОБАР

ЈУЛ

Усељени су први станари у оквиру комплекса „Београд на води“

Посета Казахстану и разговор
са председником
Нурсултаном Назарбајевим

Састанак са председником Француске
Емануелом Макроном у Паризу

Београд је посетио председник
Украјине Петро Порошенко

Положен је камен-темељац за изградњу
фабрике „Форверк“ у Прељини код Чачка

Немачки „Лидл“ отворио је првих
16 продавница у Србији

ОДРЖАН ЈЕ Пети сусрет
председника Александра
Вучића и Реџепа Тајипа
Ердогана у 2018. години

Великим митингом у Краљеву
обележено је десет година постојања
Српске напредне странке
Гост Београда био је председник Аустрије
Александер ван дер Белен

Отворен је нови
погон компаније
„Калцедонија“ у Кули

НОВЕМБАР

АВГУСТ

Почела је велика обнова
Клиничког центра Србије

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ
ПОСЕТИО ЈЕ КИПАР и
разговАрАО са
председником
Никосом
Анастасијадисом

У Зрењанину је потписан
споразум за изградњу фабрике
„Шандонг Линглонг“

На заседању Генералне скупштине Интерпола није
изгласан пријем тзв. Косова у ту организацију

У Бачкој Паланци
обележен је Дан
сећања на страдање
и прогон Срба у
„Олуји“
Стогодишњица победе Србије у Првом
светском рату обележена је великом војном
вежбом „Век победника“

На Батајнички аеродром стигла су још два нова
авиона „МИГ 29“

У Новом Саду
свечано је
обележено
100 година од
присаједињења
Војводине
Србији

ДЕЦЕМБАР

СЕПТЕМБАР

У Крагујевцу је отворена фабрика „АММ“, а у Трстенику фабрика „Амфенол“

Делегација Србије посетила је
Кину, где је председник Вучић
разговарао са председником
Кине Си Ђинпингом
Председник Александар Вучић састао се
са председником Русије Владимиром Путином
у Москви

ОтвОрЕН ЈЕ новИ
Жежељев мост
у Новом Саду

СНС освојила је
убедљиве победе на
локалним изборима
у Лучанима, Дољевцу,
Кули и Кладову

Посета председника Александра Вучића
Косову и Метохији, и велики митинг
у Косовској Митровици
На локалним изборима
у Мајданпеку, СНС је освојила 65,5%
У Нишу је отворена фабрика
компаније „Цумтобел“,
а у Нишкој Бањи компаније „ИМИ“

На захтев Србије, одржана је хитна
седница Савета безбедности Уједињених
нација због одлуке Приштине да
формира војску Косова

Гости Београда били су премијери Грчке Алексис Ципрас,
Бугарске Бојко Борисов и Румуније Вјорика Данћила

Председник Вучић
разговарао је са
председником
Европског савета
Доналдом Туском
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ИНТЕРВЈУ

Инвеститори долазе у Србију због њене стабилности
Пројекција раста повећана
са 4% на 4,2%

Ниска и стабилна инфлација

Најбржи економски раст у протеклих
десет година
Буџет у суфициту
Јавни дуг на силазној путањи

П

ротекла година била је за
нашу земљу изазовна. На
економском плану били
смо сведоци бурних дешавања у
међународном окружењу, раста
протекционизма у светској трговини, нестабилне цене нафте.
Међутим, захваљујући здравим
темељима које су последњих година заједнички поставили сви
носиоци економске политике у
нашој земљи, Србија је успела
да и у таквим условима забележи значајан привредни раст. На
политичком плану, крај године,
нажалост, обележила су дешавања која су последица, најблаже
речено, неодговорне и неразумне
политике Приштине. Верујем да
ћемо, захваљујући мудрој државничкој политици коју води председник Александар Вучић, успети
да из овакве наметнуте ситуације
изађемо са најмање лошим решењима по Србију, а наше је да му
на том путу пружимо сву потребну
помоћ.
Овим речима гувернер Народне
банке Србије, Јоргованка Табаковић, оцењује 2018. годину и догађаје који су је обележили, а на
питање колико је година за нама
била успешна за српску економију, одговара:
- Сви показатељи говоре да
2018. годину можемо да оценимо као веома успешну. Привредни раст је убрзан, инфлација је
на ниском и стабилном нивоу,
одржана је релативна стабилност
наше валуте. Настављени су и
повољни трендови у области финансија - буџет је у суфициту, а

Јоргованка Табаковић,

Прилив капитала 2,2 милијарде
евра, од тога стране директне
инвестиције 1,8 милијарди евра
У првих девет месеци 2018. запослено
84.556 људи

јавни дуг у одрживим оквирима и
на силазној путањи. Посебно бих
истакла да је Србија, и поред неповољних услова из међународног окружења, ове године забележила најбржи економски раст у
протеклих десет година. Имајући
у виду да је у претходна три тромесечја раст бруто домаћег произ-

рекордно ниске нивое.
Шта бисте издвојили као
најважније потезе које је повукла Народна банка Србије у
2018. години?
- НБС је и у години за нама ниском и стабилном инфлацијом,
релативном стабилношћу курса
динара, одржаном финансијском

Александар Вучић је
покретачка снага Србије
Како коментаришете то што опозиција константно негира економске успехе Србије и напада
сваки потез председника Александра Вучића?
- То видим као одраз њихове немоћи
и као признање да је он та покретачка
снага Србије у којој се напредак мери
бројем новоотворених радних места.
То је и покушај да прикрију сопствене
неуспехе и да скрену пажњу са катастрофалног стања у каквом су оставили економију Србије. Захваљујући

вода достигао 4,5 одсто, као и да
је раст инвестиција био бржи него
што смо очекивали, НБС је поново
повећала пројекцију раста за ову
годину са 4 одсто на 4,2 одсто.
На основу постигнуте економске
стабилности и спроведених структурних реформи, очекујемо да ће
и у средњем року бити задржана
слична динамика раста. Најважније је да економски напредак све
јасније осећају и наши грађани зараде и пензије имају одрживи
раст, а незапосленост је пала на

храбрости, одлучности и одговорности
тада премијера, а сада председника
Србије Александра Вучића да спроведе
неопходне мере, у нашој земљи очувана је политичка стабилност и успешно
спроведена фискална консолидација
којом је наша земља враћена са ивице
банкрота, на коју су је довели управо
они који сада те потезе критикују.
Грађани Србије ту разлику осећају и
препознају, што потврђује и подршка
коју у континуитету пружају Александру Вучићу и политици коју он спроводи.

стабилношћу, допринела да наши
грађани и наша привреда живе и
раде у стабилном и предвидивом
окружењу. Инфлација је у октобру
била 2,2 одсто, а очекујемо да остане ниска и стабилна и у наредном периоду. Током већег дела године имали смо на тржишту притиске ка јачању динара, па је НБС
ове године нето купила око 1,6
милијарди евра, а динар је према
евру ојачао за 0,2 одсто. Учешће
проблематичних кредита за нешто више од три године од усвајања

ма, до износа од
300.000 динара
по трансакцији,
у року од само
неколико секунди.
Приликом
плаћања нећете
више морати да
водите
рачуна
да ли је радни
или нерадни дан,
које је доба дана
и да ли је истекло радно време
ваше банке. Почетком новембра,
донели смо и одлуку да ограничимо распон курса динара према
евру у мењачницама тако да куповни курс евра
не може да буде
нижи од званичног средњег курса динара према
евру на тај дан
за више од 1,25
одсто, а продајни курс не може
да буде виши за
више од 1,25 одсто. Овим смо
желели да уведемо у ред мењачнице у којима су,
због недостатка
конкуренције,
забележена већа
одступања курса од курсева које
тога дана примењује већина осталих мењача, пре свега, на местима као што су аеродром, бензинске пумпе, тржни центри. Такође,
Народна скупштина је у јуну, на
наш предлог, усвојила пакет закона којима ћемо у великој мери
унапредити заштиту привреде и
грађана при коришћењу финансијских услуга и додатно уредити
финансијско тржиште.
Како међународне финансијске институције оцењују економски напредак Србије?
- Све најзначајније међународне

гувернер Народне банке Србије

стратегије за њихово решавање,
снижено је за близу 16 процентних поена, на 6,4 одсто у септембру, што је најнижи ниво од када
се тај показатељ прати. Крајем октобра, пустили смо у рад систем за
инстант плаћања, најсавременији
платни систем, чији је оператор
НБС. У питању је систем који ради
нон-стоп, 24 сата дневно, седам
дана у недељи, 365 дана годишње
и омогућава пренос новца у року
од само неколико секунди. Систем инстант плаћања знатно олакшава пренос новца и за грађане
и за привреду, јер је могуће извршити пренос новца у динари-

финансијске институције - Међународни монетарни фонд, Европска комисија, поједине рејтинг
агенције, као и многи економски
аналитичари који прате кретања у
нашој земљи, повећали су прогнозе привредног раста Србије за ову
годину. Подсетила бих и да се успешна сарадња са ММФ-ом, какву
смо имали током трогодишњег
аранжмана из предострожности,
наставља и у оквиру новог програма - Инструмента за координацију политике. Чињеница да
је овај програм саветодавног карактера потврда је добрих макроекономских резултата које наша
земља постиже. Верујемо да ће ти
резултати омогућити да прво разматрање програма буде успешно
и позитивно оцењено у децембру
ове године на Одбору директора
ММФ-а. Сарадња са ММФ-ом и
другим финансијским институцијама за нас је својеврсни печат
који потврђује да смо земља посвећена реформама у коју инвеститори радо долазе.
Колико се у међународним
круговима променила перцепција о Србији?
- Упркос неизвесности какву
имамо у међународном окружењу,
отпорност наше привреде на потенцијалне негативне утицаје повећана је захваљујући повољној
економској ситуацији у земљи. О
томе говори и ниво премије ризика земље, која је међу најнижима
у региону и знатно нижа од премије ризика за европске земље у
успону. Позитивне перспективе
наше привреде препознао је и велики број инвеститора, који се све
више опредељују да улажу у нашу
земљу на дуги рок. О повољној
перцепцији за улагања у Србију
говори и нето прилив капитала од 2,2 милијарде евра у првих
девет месеци ове године, који су
највећим делом чиниле стране
директне инвестиције од 1,8 милијарди евра нето. Истовремено,
у првих девет месеци 2018. укупна
формална запосленост у Србији
повећана је за 84.556 људи.
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РЕЗУЛТАТИ РАДА У 2018. ГОДИНИ
Повећање плата и пензија,
богата парламентарна
дипломатија

С

купштина Србије је у 2018. години
донела је 294 закона и других аката,
а успешну законодавну годину завршила
је усвајањем буџета за 2019. годину, који
доноси веће плате у јавном сектору и пензије. Истовремено, буџет предвиђа више
капиталних улагања у изградњу путне и
железничке инфраструктуре, технолошке паркове, домове здравља, болнице и
школе, што је од суштинске важности за
даљи развој земље и побољшање живота грађана. Из државне касе значајно ће
се више новца издвојити за субвенције
пољопривредницима, а повећана су улагања у здравство, као и за запошљавање.
Парламент је усвојио и низ пореских и
финансијских закона којим је предвиђено
смањење пореског оптерећења зарада,
као и накнада које плаћају привредници,
како би наша земља постала још конкурентнија за инвестиције.
Народна скупштина и председница
Маја Гојковић наставили су динамичну сарадњу са парламентима држава у
региону, у Европској унији, али и шире,
укључујући наше пријатеље у Африци
и Јужној Америци и другим деловима
света, имајући у виду политику председника Александра Вучића да побољша позиције Србије у међународним
круговима, ојача економске везе, као
и да наши ставови по питању Косова и
Метохије наиђу на разумевање наших
пријатеља и партнера. Председница
Народне скупштине учествовала је на

ГОЈКОВИЋ

бројним регионалним и међународним
скуповима како би се чуо глас Србије,
међу којима су састанци са председницима парламената ЕУ, а Србија је први
пут учествовала и на скупу председника парламената Евроазије. Гојковић је, у
циљу унапређења билатералних односа и сарадње, била у посети Израелу,
Грузији, Шведској, Бугарској, Русији, а
имала је низ сусрета са председницима
парламената Шпаније, Пољске, Чешке,

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Током 2018. године, преговори су отворени у четири поглавља: 13 - Рибарство;
17 - Економска и монетарна
политика; 18 - Статистика и
33 - Финансијска и буџетска
питања, чиме укупан број отворених поглавља износи 16,
од којих су два привремено
затворена. Још пет поглавља је
технички припремљено за отварање: 2 - Слобода кретања
радника; 4 - Слободно кретање капитала; 9 - Финансијске услуге; 14 - Транспортна
политика и 21 - Трансевропске
мреже.
Министар Јадранка Јоксимовић је, у име Србије, потписала

Албаније, Ирана, Казахстана... Србију
су посетили председници парламената
Гане, Гвинеје Бисао, Словачке, Бугарске, Марока, Египта, Кипра, Аустрије,
Словеније и Републике Српске, као и
председници Европског парламента и
Интерпарламентарне уније.   
Блиска сарадња кроз рад заједничке парламентарне комисије настављена је са Федералном скупштином Руске
Федерације, која је разматрала теме
економске, трговинске и културне сарадње, ситуацију у Европи и на Балкану,
а Гојковић је говорила у Државној думи
Русије. Скупштина Србије формирала је
парламентарну комисију са Парламентом Републике Српске како би заједно
пратили реализацију пројеката договорених између две владе. Скупштина
Србије добила је и домаћинство 141. заседања Интерпарламентарне уније. Београд ће, после пуних 56 година, поново
бити домаћин годишњег заседања ове
најстарије и највеће међународне парламентарне организације, која ће окупити
више од 150 парламентарних делегација
из света, што ће бити велика прилика
за промоцију и још боље међународно
позиционирање Србије.

ФИНАНСИЈЕ

ЗДРАВЉЕ

Стварамо нову
генерацију лекара
У 2018. години запослили
смо у здравственим установама
наше земље 150 најбољих дипломаца медицинских факултета. Први пут, држава Србија
системски обезбеђује услове,
односно посао, специјализацију
и докторске студије медицине,
за најбоље и најквалитетније
младе здравствене стручњаке,
са просеком изнад девет на студијама медицине, и они остају
да раде у нашој земљи. Стварамо нову генерацију лекара која
ће у деценијама пред нама носити здравствени систем Републике Србије.
Поред тога, у 2018. години
запослили смо још 3.389 здравствених радника, лекара и медицинских сестара. Изградили
смо, само у 2018. години, нове,
савремене болнице за онколошке болеснике, Онкологију
2 и Центар за Икс нож у КЦС, и
комплетно их опремили најсавременијим линеарним акцелераторима, Икс ножем, најбољим
скенерима... Започели смо реконструкцију и изградњу новог
КЦС, завршили реконструкцију
и комплетно опремили КБЦ „Др
Драгиша Мишовић“, Хируршки

У првих девет месеци Народној скупштини Ре2018. остварена је стопа публике Србије, а у њему
привредног раста од 4,5 су планиране веће плате и
блок у Врању,
одсто, што Србију сврстава пензије. Једна од најважЛОНЧАР
Центар
за
у најбрже растуће еконо- нијих одлука у овој години
трансплантамије у Европи. Ревидирана је управо повећање пензија,
цију бубрега у КЦС... Уложено је
је и стопа привредног раста које никада нису биле веће,
рекордних више од две милијарса 3,5 одсто на 4,4 одсто. као и повећање плата у јавде динара у лечење ретких боСтопа незапослености је ном сектору, између седам
лести. Ретке болести су у буџету
на крају трећег квартала на одсто и 12 одсто, а у јавним
биле препознате тек 2012. годиисторијском минимуму и предузећима од пет одсто.
не, када је за ту намену издвојеОсим тога, пенизноси 11,3 одсто,
но 130 милиона динара. Данас,
зионери су крајем
што
је
више
него
држава Србија издваја скоро 20
године добили и
дупло мање у однопута више!
једнократну помоћ.
су
на
2012.
годину,
Од 2018. године Србија исТакође, повећана
када је била изнад
пуњава светски стандард по
је минимална цена
25
одсто.
Константброју линеарних акцелераторада, тако да сада
но опада и удео
ра на број становника (један
износи 155 динара
јавног
дуга
у
БДПна 250.000 становника), увепо сату, и први пут
у, који сада износи
ден је и успешно се примењује
прелази 27.000 ди56
одсто,
а
очекује
МАЛИ
електронски рецепт на тенара. Донет је пакет
се да до краја годириторији целе државе, обезне буде 51 одсто. Србија је стимулативних мера који
беђена су нова санитетска
успешно завршила трого- подразумева и укидање
возила за више здравствених
дишњи аранжман из пре- доприноса за незапослеустанова, потрошња антибидострожности са ММФ-ом ност на терет послодавца.
отика је смањена за више од
и током јула започела нови, Такође, усвојен је Закон о
трећине, а учињен је највећи
искључиво
саветодавни накнадама, што је био један
напредак у искорењавању
аранжман.
Министар
Сини- од захтева привреде. Крајем
интрахоспиталних
инфекша Мали је трансформацију године, заједно са буџетом,
ција међу државама ван ЕУ.
Пореске управе и пореског у Скупштини се нашао и
Здравствени систем Србије
система у целини означио сет пореских закона који су
је на престижној међународкао апсолутни приоритет, реформски и помажу даљи
ној ЕХЦИ листи за 2017. рани на томе се убрзано ради. раст привреде. Планирано
гиран на 20. место у Европи,
Министар Мали предста- је 220 милијарди динара
испред осам држава ЕУ.
вио је и свој први буџет у за капиталне инвестиције.
Радиће се Моравски коридор, пут Прељина-Пожега,
завршетак обилазнице око
Београда,
Сурчин-Обреновац, завршетак реконпројеката, a 167 пројеката, које нису чланице ЕУ.
струкције Клиничког ценСтав грађана Србије према
у укупној вредности од 132
тра у Београду, изградња
милиона евра ИПА средста- ЕУ интеграцијама
Научно-технолошког парка
Према истраживању подршва, је у току или је одабрано
у Новом Саду... Србија је у
за финансирање. У трансна- ке јавног мњења у Србији,
2018. години, по извештају
ционалним програмима за бележимо раст на 55 одсто
ИБМ-а, светски лидер по
регион Дунава и Јадранско- грађана који би у јуну 2018.
броју отворених радних
Јонског мора, 129 пројеката гласали за чланство у ЕУ. Када
места кроз пројекте страних
(од којих партнери из Србије је реч о бесповратној развојној
директних улагања. Такође,
учествују у 85 пројеката), у помоћи Србији од 2000. до
Европска комисија истакла
укупној вредности од 47 ми- данас, 24 одсто испитаника је
је да се очекује даљи раст
лиона евра ИПА средстава, је препознало да је ЕУ највећи
српске привреде. Србија је
у току или је одабрано за фи- донатор нашој земљи. Такође,
напредовала на листи Глонансирање. За програм Дунав, 68 испитаника сматра да би
балног индекса конкуренту коме учествује 14 земаља, реформе, неопходне за уланости Светског економског
Србија је земља са највећим зак наше земље у ЕУ, требало
форума, а заузела је и прво
бројем пројектних предлога спроводити и због добробити
место у региону по Индексу
и партнерских институција у грађана и стварања боље и
људског капитала Светске
пројектима од свих земаља уређеније Србије.
банке.

Реформе због стварања боље и уређеније Србије

маћег законодавства
споразуме о сарадњи
са правом ЕУ. Приу области европских
премљена је и проинтеграција са БиХ,
цена
финансијских
Словачком и Кипром.
ефеката спровођења
У циљу јачања адНПАА.
министративних
и
Министар Јоксимоинституционалних
вић, која је Националкапацитета
унутар
ни ИПА координатор
Србије, потписан споЈОКСИМОВИЋ
и координатор доразум између Владе
Србије и Владе АП Војводине наторске и развојне помоћи,
у циљу унапређења сарадње потписала је финансијске
на пословима који се односе споразуме (ИПА 2017), којима је обезбеђена бесповратна
на процес приступања ЕУ.
На предлог Министарства, подршка ЕУ (138,2 милиона
Влада је 1. марта 2018. године евра) за спровођење реформи
усвојила трећу ревизију НПАА у секторима животне средине,
и утврдила рок до краја 2021. енергетике и владавине права.
за потпуно усклађивање до- Овим средствима биће финан-

сирана изградња двосмерног
гасовода између Србије и Бугарске, система за управљање
отпадним водама у Брусу и
Блацу и система за пречишћавање отпадних вода у Краљеву, као и набавка опреме за
сепарацију отпада у четири
региона са 19 градова/општина. Осигурано је и бесповратних 175 милиона евра за реализацију ИПАРД програма,
намењених унапређењу конкурентности пољопривредних
произвођача и прерађивачке
индустрије. Кроз Инвестициони оквир за Западни Балкан,
обезбеђено је 73 милиона евра
за модернизацију железнич-

ке инфраструктуре у правцу
Ниш -Димитровград, као и за
модернизацију северне обилазнице око Ниша и електрификацију и сигнализацију на
деоницама Црвени Крст - веза
са обилазницом. Кроз споразуме са САД, обезбеђено је
бесповратних 22,25 милиона
долара за подршку добром
управљању и унапређењу пословног амбијента. Обезбеђена су и додатна средства (23,3
милиона евра) за стамбено
збрињавање избеглица.
У оквиру ИПА програма
прекограничне сарадње ЕУ,
завршено је пет јавних позива за достављање предлога

Србија међу најбрже
растућим економијама
у Европи
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РЕЗУЛТАТИ РАДА У 2018. ГОДИНИ
ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ВОДОПРИВРЕДА

Ниска инфлација,
финансијска стабилност
О
чувањем ценовне и финансијске стабилности
и релативне стабилности
курса динара, Народна банка
Србије је и у протеклој години у великој мери допринела
обезбеђивању
предвидивости услова пословања и
финансирања привреде, као
и очувању и даљем побољшању животног стандарда
наших грађана. Међугодишња инфлација се креће у
границама циља (3,0 ± 1,5%)
и у октобру је износила 2,2
одсто. НБС је од почетка године на девизном тржишту
нето купила око 1,6 милијарди евра, а динар је према
евру ојачао за 0,1 одсто.
Износ
проблематичних
кредита, за нешто више од
три године од усвајања стратегије за њихово решавање,
смањен је за више од 67 одсто. Истовремено, њихово
учешће у укупним кредитима
снижено је за близу 16 процентних поена, на 6,4 одсто
у септембру, што је најнижи
ниво од 2008. године, откад

се прати овај показатељ.
Ниском и стабилном инфлацијом, релативном стабилношћу девизног курса,
повољнијим условима финансирања и одржаном финансијском стабилношћу, НБС
је допринела да привредни
амбијент остане стабилан и
подстицајан за пословање.
Доследним спровођењем монетарне политике и њеном
успешном координацијом с
фискалном политиком, заједно с Владом, постигли смо
резултате који додатно повећавају поверење у носиоце
економских политика и чине
раст одрживим и у наредним
годинама. Позитивне изгледе наше привреде препознао
је велики број инвеститора,
који се све више опредељују
да дугорочно улажу у нашу
земљу.
Према Извештају о конкурентности Светског економског форума за 2018. годину,
Србија је, трећу годину заредом, поправила своју конкурентску позицију и заузима

ПРАВДА
У потпуности су реновиране зграде правосудних органа у Ваљеву, Пријепољу, Пожаревцу, Аранђеловцу, Сремској Митровици, Шапцу, Новом Пазару, Сјеници и Чачку.
Изграђена је зграда Прекршајног суда у
Панчеву, а у току су радови на потпуној
ревитализацији Палате правде у Београду.
Такође, отпочела је изградња нове Палате
правде у Крагујевцу. Отворен је нови КП
завод у Панчеву, грађен у складу са европским стандардима. Почела је примена
Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, тероризма и корупције, као
и примена нових кривичних дела са коруптивним елементом. Такође, усвојен је
Закон о лобирању, чији је циљ јачање одговорности државних функционера, који
учествују у поступку доношења прописа.

65. место у групи од 140 земаља. На крају октобра, НБС
је у својим резервама имала
20,2 тоне злата. Од почетка
2018. године злато у девизним резервама повећано је за
око 815 килограма тј. 65 златних полуга, а његова вредност је од краја 2017. године
до краја октобра 2018. године повећана за 19,5 милиона
евра. У протеклих шест година резерве злата повећане су
за близу пет тона.
На предлог НБС, Скупштина
Србије је усвојила сет закона
којима се значајно унапређује
заштита привреде и грађана
при коришћењу финансијских
услуга и додатно уређује финансијско тржиште.
НБС је донела одлуку да
ограничи распон курсева динара према евру у мењачницама, тако да у курсној листи
мењача, куповни/продајни
курс евра не може да буде
нижи/виши од званичног
средњег курса динара према
евру који важи на тај дан за
више од 1,25 одсто.

Стимуланси за младе
пољопривреднике

ТАБАКОВИЋ

Најсавременији
платни
систем - систем за инстант
плаћања, чији је оператор
НБС, почео је са радом 22.
октобра. Гувернер Јоргованка Табаковић и председник
Кинеске регулаторне комисије за банкарство и осигурање Гуо Схуџинг потписали
су Меморандум о разумевању који се односи на међусобну сарадњу два регулатора. Одбор извршних директора ММФ-а одобрио је Србији нови програм сарадње
уз подршку Инструмента за
координацију политике.

Боља судска инфраструктура
У циљу транспарентне
расподеле средстава
прикупљених по основу одлагања кривичног
гоњења (опортунитета), усвојене су измене
Закона о кривичном
поступку, према којима
се средства сливају на
КУБУРОВИЋ
један рачун. Министарство је у фебруару расписало трећи јавни
конкурс за доделу средстава из опортунитета, а износ од 3,7 милиона евра распоређен је на 130 пројеката из области
здравства, социјалне заштите, просвете и
културе. Министарство је јавним бележницима омогућило електронски систем
достављања свих исправа о промету непокретности, а као и приступ евиденцијама

ПОЛИЦИЈА

других државних органа. Министарство је
увело апликацију еСуд, која адвокатима и
грађанима омогућава да покрену управни спор електронским путем, као и да све
поднеске са Управним судом размењују путем веб апликације. Министарство је обезбедило бесплатан интернет у неколико
београдских судова. Омогућено је видео
саслушање лица у затвору путем заштићене интернет везе - Skype For Business. Успостављен је електронски систем праћења
рада јавних извршитеља. Усвојен је Закон
о бесплатној правној помоћи, чији је циљ
унапређење приступа правди грађана слабијег имовног стања. Усвојеним изменама
Закона о судским таксама, странкама се
оставља могућност да и по покретању судског поступка још једном додатно размотре мирно решење насталог спора.

Боља опремљеност
и веће зараде
Сектора за ванредне
Министарство
ситуације обезбеђеунутрашњих послова
но је 14 нових ватрозначајно је унапрегасних возила, док ће
дило положај и раддо краја 2019. године
не услове свих забити набављено укуппослених, како кроз
но 60 ватрогасних вонабавку нових возизила. У 2019. години
ла и униформи, тако
очекује се и испорука
и повећањем плата
СТЕФАНОВИЋ
четири нова хеликопкоја је у 2018. години
била за десет процената већа тера.
Министарство унутрашњих
него годину дана раније. Од
1. јануара 2019. плата припа- послова је значајно ојачадника МУП-а биће увећана за ло и подмладило свој састав
додатних девет процената, пријемом у своје редове више
а започет је и пројекат из- од 570 полазника Центра за
градње станова за припадни- основну полицијску обуку
ке безбедносних служби који и дипломаца Криминалисће моћи да купе некретнине тичко-полицијске академије.
по значајно повољнијим усло- У наредној години очекује
се пријем још око 1.500 новима од тржишних.
У претходних нешто више вих полицајаца. Ојачан је и
од годину дана, МУП је кроз састав Сектора за ванредне
капиталне пројекте и остале ситуације пријемом 155 нових
набавке обезбедио више од ватрогасаца-спасилаца, а то1.000 нових патролних вози- ком 2019. још 110 ватрогасала, 65 теренских возила, 72 ца добиће посао у МУП-у. На
„марице“, 56 комби возила, иницијативу потпредседника
већи број возила за потребе Владе и министра др Небојше
криминалистичке полиције, Стефановића, Министарство
а модернизовано је и потпу- унутрашњих послова је, уз
но реконструисано више од подршку Министарства про40 борбених оклопних вози- свете, науке и технолошког
ла. Набављена су и нова ок- развоја, у све основне школе
лопна возила типа „Лазар“ и увело предмет „Основи без„Милош“. Такође, за потребе бедности деце“.

Министарство је, након рас- изводње меса“, фокус је стављен
писивања конкурса за средства на наводњавање, промоцију изиз ИПАРД фондова намењених воза и подизање квалитета размалим и средњим произвођачи- вијањем географског порекла.
ма за набавку трактора и меха- Почела је да ради Лабораторија
низације, уручило више од 200 за испитивање и контролу кварешења. Пољопривредници су литета млека, а формиран је и
остварили право на бесповрат- Национали савет за малину.
на средства од 10.000
Током поплава које
до 600.000 евра за опсу погодиле делове
рему и механизацију,
Србије, пружена је подок су за тракторе та
моћ угроженом стасредства била и до
новништву, урађена је
60.000. За инвестиције
процена штете и обезу изградњу физичке
беђена су средства за
имовине и набавку опсанирање последица.
реме, расписан је нови
Потписан је великонкурс, у оквиру кога
ки број међународних
ће почетком наредне
споразума,
успостаНЕДИМОВИЋ
године на располављена је боља сарадња
гању бити 25 милиона евра. За у процесу евроинтеграција и
младе пољопривреднике, који договорена већа спољнотргосу као посебна категорија први винска размена пољопривредпут издвојени прошле годи- них производа са Француском,
не, обезбеђено је више новца УАЕ, Кином, Словенијом, Албау 2018. Скоро 1.300 младих нијом, Ганом, Гвинејом Бисао,
пријавило се на конкурс.
Либеријом, Ираном, Суринамом,
Министарство је, посред- Египтом, Израелом, Лесотом,
ством Канцеларије за КиМ, Боливијом, Либаном и Чешком.
обезбедило 200 милиона ди- Са компанијама из Израела,
нара за пољопривреднике у договорене су инвестиције од
јужној покрајини. Од тог изно- 30 милиона евра у Србији. Доса, 110 милиона је опредељено говорена је и изградња српскоза садни материјал, а 90 мили- мађарске фабрике за прераду
она динара за механизацију.
воћа у Ариљу.
Почела је изградња велиПРИВРЕДА
ког система за наводњавање
и одводњавање „Мачва“ у
близини Богатића, првог двонаменског система испод Саве
и Дунава, који ће обезбедити
наводњавање 26.000 хектара
земљишта. У другој фази, 2019.
Од продаје капитала седам предуцитета локалне самоуправе, рађени
и 2020. године, финансираће се
зећа остварен је приход од 5,95 милису програми „Градимо заједно“ ЕИБ,
пројекти за наводњавање још
она евра –„Електроизградња“ Бајина
улагало се у пословне зоне и суфинан55.000 хектара. Министарство
Башта, „Бетоњерка“ Сомбор, „Ветесирала израда пројектно - техничке
издваја и 50 одсто новца, као
ринарска станица“ Лозница, „Ветеридокументације за развојне агенције.
подстицај пољопривредницинарска станица“ Нови Пазар, „РаваУрађено је 147 инфраструктурних
ма, за увођење мањих система
ница“ Ћуприја, „Рекреатурс“ Београд,
пројеката, укупне вредности 6,06 миза наводњавање. На МеђунаИнститут „Гоша“ Београд. Закључен
лијарди динара, а завршена су 104. Број
родној конференцији о придрује уговор о стратешком партнерству
запослених у малим и средњим предуживању Србије ЕУ, отворено је
за РТБ Бор, као и продаја имовине за
зећима у октобру је био 1.055.185, што
КНЕЖЕВИЋ
преговарачко поглавље 13 - РиПКБ корпорацију. Објављена су 23
је за 58.334 више него у октобру 2017,
барство, а испуњени су услови
јавна позива за приватизацију. Oко
а настављен је позитиван тренд оснии за Поглавље 11 - Пољопри4,3 милијарде динара био је приход од про- вања нових предузећа. Укупан број привредних
вреда и рурални развој.
даје имовине стечајних дужника, где је АЛСУ субјеката повећан је за 24.324 и на сваких 10
Настављена је сарадња са
именована за стечајног управника. За 33 при- угашених привредних субјеката основана су 22
Организацијом за храну и
вредна друштва одобрени су инвестициони нова предузећа. Министарство је у 2018. години
пољопривреду (УН ФАО) и ЕБРД
пројекти у 2018. години. Укупна вредност издвојило 1,65 милијарде динара бесповратних
на унапређењу пољопривредпланираних инвестиција у складу са угово- средстава за подршку малим и средњим предуне производње у Србији. Осим
рима о додели подстицаја је око 270 милиона зећима, која се пласирају кроз три програма: за
пројеката „Српски квалитет“ и
евра, уз отварање 10.728 нових радних места.
набавку нове производне опреме, за почетнике
„Унапређење квалитета и безУ циљу подизања инфраструктурног капа- у пословању и за развојне пројекте.
бедности хране у сектору про-

Бесповратно 1,65 милијарди динара
за мала и средња предузећа
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РЕЗУЛТАТИ РАДА У 2018. ГОДИНИ
ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Завршетак Коридора 10

Подстицаји наталитета

Завршава
се
инвестирања у нишнајвећи инфраструкки аеродром преузела
турни пројекат у
Влада Србије, као нови
последњих 30 годиуправљач. Потписали
на - изградња друмсмо уговор са ЕИБ за
ског Коридора 10
улагање у развој речне
и приводи се крају
транспортне
инфраизградња 103 килоструктуре. Из програма
метара ауто-пута на
KFW, пуштена је у рад
Коридору 11, од Обнова фабрика воде у
МИХАЈЛОВИЋ
реновца до Прељине.
Вршцу и започета је
Започета је и рехабилитација изградња колектора за отпаддеонице ауто-пута ка Хрват- не воде у Врању. Покренут је
ској, од Батроваца до Кузмина, програм станоградње у Нишу,
у дужини од 21,6 км. После 19 Врању, Краљеву, Крагујевцу,
година, пуштен је железнички Новом Саду и Београду за прии друмски саобраћај преко но- паднике војске, полиције и безвог Жежељевог моста у Новом бедносних служби. У Народној
Саду. Настављена је изградња скупштини усвојено је више од
две деонице брзе пруге Бео- 20 закона из области грађеград-Будимпешта, од Београ- винарства, друмског, железда до Новог Сада, и потписан ничког, водног, ваздушног сакомерцијални уговор за трећу обраћаја, којима се унапређују
деоницу, Нови Сад-Суботица, услови пословања у Србији, а
као и уговор за реконструкцију домаћи прописи усклађују са
и модернизацију пруге Ниш- регулативом ЕУ.
Димитровград, заједно са изКоординационо тело за родградњом обилазне пруге око ну равноправност обезбедило
Ниша. У претходних годину је два милиона евра из ИПА
дана, обновљено је и више од програма за економско осна260 километара регионалних живање и развој женског препруга и поново је успостављен дузетништва. Уз подршку ЕУ,
железнички саобраћај између улажемо 9,2 милиона евра у 12
Шапца и Лознице, Новог Сада и градова за побољшање услова
Зрењанина, Пожаревца и Мај- становања Рома. Потписани су
данпека. Потписан је уговор о важни уговори и меморандуконцесији са француском ком- ми и направљени договори са
панијом „Ванси“ за Аеродром америчким, руским, кинеским
„Никола Тесла“, док је обавезу и азербејџанским партнерима.

Сузбијање рада на црно, заш- за запошљавање особа са интита радника и задовољавање валидитетом, извршило реконпотреба послодаваца, једнаке струкцију и опремање савеза и
могућности за све грађане без удружења особа са инвалидитеобзира на различитости, брига о том, поставило звучну сигналирањивим групама, отвазацију на 57 раскрснирање нових радних месца, адаптирало објекте
та, подстицаји рађања
за особе са физичким
- били су неки од приосметњама... Србија је
ритета Министарства.
прва земља Западног
Један од видова подБалкана и прва земља
стицаја наталитета су
која није чланица ЕУ,
повећана давања, и то
која је приступила про100.000 динара једнограму ЕУ „Права, једкратно за прво дете, за
накост и грађанство“,
друго 10.000 динара
захваљујући којем има
ЂОРЂЕВИЋ
месечно две године, за
приступ буџету од 440
треће 12.000 динара месечно милиона евра, односно 63 милитоком 10 година и за четврто она евра годишње, који омогућа18.000 динара. Право на поро- ва свим државним институцијадиљско одсуство сада имају, не ма, НВО и академској заједници
само мајке које су запослене на да поднесу предлоге пројеката
неодређено време, већ и анга- који се односе на борбу против
жоване на привремено повреме- дискриминације,
спречавање
ним пословима, уговору о делу, и сузбијање нетолеранције и
сезонским пословима... Кренули унапређење положаја рањивих
смо у борбу против нелегалног група. Радили смо на оснажирада, кроз пројекат „Реци НЕ вању центара за социјални рад,
раду на црно“, уз помоћ Краље- заштити деце, спречавању навине Норвешке. Запошљавање сиља у породици, а посебно смо
особа са инвалидитетом и при- поносни што смо успели да облагођавање услова живота њи- радујемо наше пензионере. Од
ховим потребама представљено 1. октобра пензије су повећане
је кроз кампању „Једнаки“. Ми- од 8 до 13,2 одсто. Укинули смо
нистарство је набавило брајеве усклађивање пензија са растом
штампаче, организовало 2.159 БДП-а, а за крај године успели
активности инклузивног карак- смо из реалних прихода да одтера, 29 спортских такмичења, војимо једнократно давање од
обезбедило 700 милиона динара 3.000 динара.

КОСОВО И МЕТОХИЈА
Србија је у 2018. години покренула
највећи инвестициони циклус намењен
Косову и Метохији, у протеклих 20 година. Влада Србије прихватила је 76 пројеката вредности 6,1 милијарди динара, што
је око 51 милион евра. У 2018. години за
имплементацију пројеката потребно је
око 444 милиона динара, следеће године око пет милијарди динара, а у 2020.
години око 583 милиона динара. Овом
инвестиционом циклусу претходила је
историјска посета председника Александра Вучића јужној покрајини, током које
је наше сународнике упознао са чврстим
опредељењем Србије да се бори за своју
територију и народ свим средствима које
су на располагању демократској држави.
У првој половини 2018. интензивно
је вођен унутрашњи дијалог о КиМ. На
35 округлих столова и конференција
учествовало је више од хиљаду експерата, а 245 је изнело конкретне предлоге.
Учествовали су представници политичке,
економске, научне, културне, верске, образовне, безбедносне, омладинске и раз-

Велике дипломатске победе
них струковних елита, као и представни- антицивилизацијске одлуке су Срби на
ци локалних самоуправа, НВО, младих, КиМ, којима је ускраћен приступ храни,
спортиста... У том процесу, покренутом лековима, енергентима... Српски народ на
на иницијативу председника ВуКиМ, међутим, решен је да се, уз
чића, изнети су корисни предлоподршку своје државе Србије, до
зи када је реч о будућем статусу
победе бори мирним протестима
и унапређењу положају српског
и демократским средствима.
народа. И поред интензивних наОднели смо значајне дипломатпора Београда да допринесе норске победе спречивши, уз подршмализацији односа са Приштику наших пријатеља, пријем саном и регионалној стабилности,
мопроглашеног Косова у Интерову годину је обележио потпуно
пол, Европску организацију елекобрнут процес - назадовање у
троенергетске мреже (ЕНТСО-Е)
односима и политичка дестабии Светску царинску организацију.
ЂУРИЋ
лизација, за који је искључиво
Још значајнији подстицај борби
одговорна албанска приштинска поли- Србије за заштиту националних интереса
тичка елита.
на КиМ дало је то што је до сада 12 држаПриштина се одлучила да уђе у процес ва повукло своје признање једнострано
регионалне дестабилизације тиме што је, проглашене косовске независности. То
супротно ЦЕФТА споразуму и својим оба- нам даје основа да очекујемо да је могуће
везама према ЕУ, подигла таксе на робу из реализовати циљ наше дипломатије да
централне Србије најпре на десет, а онда број земаља које признају самопроглашеи на сто одсто. Осим што се једнострано но Косово ускоро падне испод 100, а онда
објављеним трговинским ратом Србији и испод половине броја чланица УН, којих
наноси велика економска штета, жртве те је укупно 193.

СНС
ПАНОРАМА
1. Уб

Завршена обнова Улице 25. маја
Завршено је асфалтирање Улице
25. маја, као и израда атмосферске
и фекалне канализације. Асфалт је
добило још шест села - Црвена Јабука, Калиновац, Новаци, Гуњевац,
Лончаник и Совљак. Обновљена
је деоница кроз Мајерову улицу и
Трњаке, која је оштећена приликом
изградње ауто-пута. У оквиру новог пројекта стамбеног збрињавања
интерно расељених и повратника,
планирана је изградња две монтажне куће и куповина четири сеоска
домаћинства.

Дарко Глишић у обиласку новоасфалтираних улица

2. Осечина

5. Опово

Обновљена кућа за
Недељка и Драгану

Бесплатни интернет

У селу Осечина свечано је отворен нови
асфалтни пут у дужини
од 4,3 километра. Захваљујући
хуманости
Војске Србије, наменске индустрије и локалне заједнице, школарци Недељко и Драгана
Јовановић обележили
су крсну славу у ноОтварање пута у Осечина Селу
вом дому. Општина је
наступила на Сајму ракије у Обреновцу, као и на манифестацији „Мартиновање“ у словеначком
Орможу и на Данима маслиновог уља у хрватском Водњану.

3. Пландиште

Поклон за фудбалски клуб
Чланови ОО СНС, поводом
прославе 80 година постојања
ФК Хајдучица, донирали су клубу мреже за голове из личних
средстава. Савет за пензионере
ОО и Удружење ратних војних
инвалида обележили су славу
удружења. Општину су посетили
представници СКГО и промовисали нови сет антикорупцијских

закона. Председник Општине
Јован Репац одржао је састанак
са директорима основних школа на тему реализације пројекта
„Стој право - расти здраво!“. Поводом обележавања 21 године
постојања КОЦ „Вук Караџић“,
одржана је дечија представа и
уручена је захвалница председнику Репцу.

4. Бачка Топола

Ново дечије
игралиште

У МЗ Мали Београд изграђено је дечије
игралиште, а активисти ОО СНС организовали су садњу дрвећа. Завршена је улица
која повезује Дунавску и Видовданску улицу.

Нова радна места
отвара
компанија
„Експерта Пирамида“ из Београда, а у
току су преговори и
са словачким инвеститорима. Уређене
су јавне површине у
Баранди и заштићени струјни далекоАсфалтирање платоа у центру
води до фабрике
за реализацију наредне две фазе
воде. Грађани Опопута Опово-Дебељача. Одрва, Сефкерина и Баранде могу
жани су избори за Националне
користити бесплатан интернет
савете националних мањина, а
у централним зонама својих
иступањем одборнице Марине
места. Подељена су дрва за соДимитров, СПС није више парлацијално угрожена и старачка доментарна странка у СО Опово.
маћинства. Потписан је уговор

6. Бор

Звучна сигнализација на семафорима
На изборима за Национални савет влашке националне мањине,
убедљиву победу однела је листа број 1 „Власи за Србију“. Асфалтирана је подлога и постављени су реквизити на дечијем игралишту у
МЗ Ново Селиште. На семафорима је постављена звучнo-говорна сигнализација како би особе са оштећеним видом лакше прелазиле улицу. Одржан је 7. Тимочки научни торнадо, који је окупио више од 650
учесника и 35 институција, као и 14. Фестивал влашке изворне песме.

7. Јагодина

Таблети за одличне ђаке
На иницијативу МО Рибаре и Одборничке групе СНС
у СГ, саграђено је модерно
игралиште за мали фудбал.
Сваког четвртка организујемо бесплатне правне савете
за грађане. Наши активисти
делили су „СНС Информатор“. У оквиру акције
„Помозимо комшији“, обезбедили смо 10 таблет рачунара са софтвером за стране
језике за децу са одличним
успехом лошијег материјалног стања.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
8. Зрењанин

13. Ада Мол

Нова радна места
Председник Александар Вучић отворио је фабрику јужнокорејске компаније „Eсекс Јуроп“, у којoj ће бити запослено 160
људи. Градоначелник Чедомир Јањић присуствовао је потписивању уговора између компанија „Еос Матрикс“ и „Феитиансује“ о куповини некадашње фирме „Бегеј-пласт“ из Перлеза.
Инвеститор ће уложити 500.000 евра и запослити 100 радника.
Обележен је Дан ослобођeња у Првом светском рату. У првих
девет месеци 2018. за Општу болницу издвојено је око 28 милиона динара, а АПВ је у Специјалну болницу за плућне болести
уложила око два милиона динара. Посланица Стојанка Лекић
једна је од ауторки публикације „Жене у парламентарном животу Војводине 1918-2018“.

9. Липљан

Помоћ за социјално
угрожене
У сарадњи са Канцеларијом за КиМ,
Општина Липљан доделила је грађевински
материјал за решавање стамбеног питања,
као и материјал за покретање сопственог бизниса за социјално угрожена лица.

10. Нова Варош

Инвеститор из Турске

Споменик страдалима у Великом рату

Приликом обележавања Дана Општине,
откривен је споменик погинулим ратницима
у Великом рату и отворена је Спомен соба
војводе Петра Бојовића. Потписан је уговор
са турском компанијом „Бифорсан“, која ће у
Кокином Броду запослити 110 радника.

11. Рековац

Кречење Дома у Брајновцу
Завршени су тротоари у центру Рековца и асфалтирано је 3,7 километара пута између Жупањевца и Надрља, као и кроз само Надрље. Активисти
ОО помогли су кречење Дома у Брајновцу.

12. Кањижа

Дружење са
најстаријима
Чланице Унија жена ОО СНС посетиле су Геронтолошки центар и
дружиле се са корисницима, уз квиз
и такмичење у читању поезије, а за
најактивније учеснике обезбедиле су
поклоне.

Заштита природе

Председник Александар Вучић отворио је фабрику „Есекс Јуроп“
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21. Врање

Нове страначке просторије

Организован је пријем
грађана у страначким просторијама у Ади.
Активисти ОО
и заштитници
природе Потиског региона
УГ „Белорепан“
организовали
су израду и постављање кућица за птице у шуми поред Тисе.

14. Мало Црниће
Веће стипендије
за студенте

Након преузимања одговорности за вођење Oпштине, износ
студентских стипендија повећан је
са 5.000 на 10.000 динара. У овој
школској години стипендираће се
15 студената са по 15.000 динара
месечно, а академцима је уговоре
уручио председник Општине Малиша Антонијевић.

15. Лапово

Санација цеви у школи
Црвени крст Лапова обележио
је 110 година постојања, а том
приликом заменици председника Општине Мирели Раденковић
уручено је признање за помоћ локалне самоуправе у организацији
овог јубилеја. Општина финансира санацију водоводних цеви у
ОШ „Светозар Марковић“.

16. Пожаревац
Обнова зграде
Начелства

У Бубушинцу је асфалтирано
више од 20 улица, у Брадарцу 16
улица. У Пожаревцу је завршена
прва фаза реконструкције зграде
Начелства, а очекује се уређење
унутрашњости зграде и парка.
Председник ГО СНС Пожаревац
и градоначелник Бане Спасовић
покренуо је иницијативу да град
добије ангио салу.

не опреме 250. ракетне бригаде
Војске Србије. На завршној конференцији „Унапређење положаја
жена у руралним подручјима“ у
Народној скупштини, потписан
је Меморандум о разумевању између девет локалних самоуправа
и девет туристичких организација. Завршени су конкурси за
доделу ученичких и студентских
стипендија, одржано је предавање
о агротехничким мерама у производњи шљива, организовани су
Дани културе.

18. Александровац
Подела
„СНС Информатора“

Активисти ОО разговарали су
са грађанима и делили „СНС Информатор“. Одржали смо састанке
у више села горње Жупе и разговарали са мештанима. Странци је
приступило више високо образованих чланова и активно се ради
на формирању савета.

19. Сечањ

Митровдански сусрети
Општина је обележила 100 година присаједињења Војводине
Србији. Одржани су традиционални Митровдански сусрети. Скинут

Дарко Глишић пресеца врпцу

Председник ИО СНС Дарко Глишић и потпредседник ИО СНС
Драган Стевановић свечано су отворили нове просторије ГО СНС
у Врању. Чланови Уније младих из Врањске Бање офарбали су
мост на улазу у Корбевац. Поводом Светског дана чистог ваздуха,
чланови Савета за природне ресурсе засадили су тује испред МЗ
Оџинка. Савет за просвету и Савет за културу обележили су Дан
просветних радникa акцијом прикупљања књига за сеоске школе.
Организован је пријем грађана у МЗ Тулбе.
је крст са православне цркве у Конаку и однет на поправку. Општина Сечањ, заједно са општинама
Зрењанин, Нова Црња, Житиште
и Нови Бечеј, добила је средства
за меру популационе политике - унапређење репродуктивног
здравља адолесцената. Почела је
кампања „16 дана активизма против насиља над женама“.

22. Бела Црква

Дружење са грађанима
Представници Уније младих и
Уније жена ОО СНС обележили су
Светски дан превремено рођене
деце разговором са грађанима и
дељењем љубичастих балона.

23. Ивањица
Обнова моста
на Моравици

Уз помоћ Канцеларијe за управљање јавним улагањима, реконструисан је мост на Моравици.
Општина је поделила 10 милиона

20. Ћићевац

Сајам здраве хране

17. Баточина

Реконструкција моста
преко Лепенице
Изграђена је водоводна мрежа
у Брзану, а у току је реконструкција моста преко Лепенице и санација корита у зони моста. Одобрен је пројекат ЕУПРО за обнову
и изградњу спортских терена у
насељу Нова Лозница. Купљена је
машина за ЈП „Лепеница“, уређена
је најкритичнија деоница обале
Лепенице у Бадњевцу. Обележена
је стогодишњица завршетка Првог
светског рата, уз презентацију вој-

Чланови ОО СНС обележили су Свету Петку, разговарали са грађанима и делили „СНС Информатор“. Посебно дружење са члановима,
симпатизерима и мештанима организовано је у оквиру сајма здраве
хране „Здрав фест“.

динара пољопривредницима за
куповину уматичених јагњади, као
и минерaлно ђубриво из робних
резерви.

24. Кикинда
Подстицаји за
предузетнике

Отворен је објекат „Лидла“ у
којем је запослено око 40 радника. Поводом обележавања сто
година од ослобођења Kикинде у
Првом светском рату, постављена
је спомен плоча пуковнику Драгутину Ристићу, команданту Пешадијског пука „Kњаз Михајло“,
у холу Градске куће. Шест предузетника добило је од локалне
самоуправе средства за развој
предузетништва. У еколошкој акцији „Школска шума“, посађено је
120 садница лишћара и четинара
у Сајану. На градском тргу постављена је кутија жеља у коју малишани убацују писма Деда Мразу.
Град је и ове године обезбедио
средства за пакетиће за најмлађе
суграђане.

25. Крупањ

Стипендије ученицима
и студентима
Општина ће доделити 20 стипендија за ученике Средње школе, 65 стипендија за студенте и
четири стипендије за ученике и
студенте у тешкој материјалној
ситуацији. Закључен је уговор
са Министарством рударства и
енергетике за суфинансирање
пројекта унапређења енергетске
ефикасности зграде ПУ „Наша
радост“. Општина је подржала акцију „16 дана активизма
против насиља над женама“.
Активисти ОО делили су „СНС
Информатор“ и разговарали са
грађанима.
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26. Ниш

Сви чланови ОО ДСС у Гаџином Хану
приступили су Српској напредној странци.
Такође, Одборничка група „Јединствена
Србија - Руска странка - СНП“, која је у СГ
Ниша имала пет одборника, приступила је
СНС-у. ОО СНС Палилула спровео је акцију свакодневних разговора са грађанима
„Слушамо - радимо - напредујемо“. Унија

27. Мали Иђош

Патике за
стонотенисере, полице
за библиотеку
Сваког месеца, председник
Општине прима грађане у циљу
решавања што већег броја проблема мештана. У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја,
подељено је 40 дечијих ауто-седишта. Активисти ОО поклонили
су из личних средстaва патике за
четири најбоља члана стонотенисерског клуба. Почиње инвестиционо одржавање школе „Вук
Караџић“ у Ловћенцу. Удружење
младих „Наш живот“, у сарадњи са
ОО, организовало је друге Дечије
игре. У свим школама организова-

младих ГО, у сарадњи са народном посланицом Јеленом Жарић Ковачевић, организовала је радионицу о развоју реторичких
вештина код младих. У оквиру кампање „16
дана активизма против насиља над женама“, организован је низ трибина и радионица. ГО СНС Ниш организовао је излет за
пензионере на Авалу.

30. Алибунар

Обнова пешачких стаза
Реконструисана је пешачка стаза испред Геодетског завода и Катастра у Алибунару, као и пешачка
стаза испред Здравствене станице
у Банатском Карловцу. У просторијама ОО СНС одржано је предавање о болестима зависности.

31. Бачки Петровац
За бољу безбедност
у саобраћају

У Гимназији је организована
едукација за матуранте на тему
безбедности у саобраћају, коју
су одржале особе са инвалидитетом које су инвалидност сте-

Признање за локалну самоуправу
Општини Медвеђа уручена су три оскара за квалитет и пословну
изврсност у категоријама лидерства, људских ресурса и односа
према друштву.

29. Лозница

Састанци стручних
савета
Одржана је седница ГО СНС,
на којој су извештаје подносили
координатори који су обилазили месне одборе. Одржани су
састанци стручних савета и договорене су наредне активности. Чланови Савета за омладину
организовали су штанд и делили
„СНС Информатор“, а чланови Савета за заштиту животне средине
обележили су Светски дан чистог
ваздуха.

Откривен споменик краљу Петру Првом Карађорђевићу

Чишћење опасног
отпада

28. Медвеђа

но је више саобраћајно-образовних часова „Пажљивко“. Чланови
ОО донирали су полице за књиге
библиотеци у Ловћенцу. Обележен је Дан Општине.

41. Нови Сад

37. Краљево

Излет за пензионере

кле у саобраћајним незгодама.
Одржано је такмичење Дани
едукације младих предузетника
и иноватора. Општина је обележила стогодишњицу присаједињења Србији.

32. Бољевац

Уређење ромског
насеља
Општина је набавила нови
камион за одношење отпада за
ЈКП „Услуга“. Захваљујући ангажовању локалне самоуправе,
мештани села Подгорац ускоро
ће добити нову водоводну мрежу.
Завршено је комунално уређење
ромског насеља. Чланови ОО
СНС разговарали су са пољопривредницима којима је локална
самоуправа обезбедила 31 тону
минералног ђубрива.

33. Пожега

Обнова сала за
пројекције

Поводом завршетка пројекта збрињавања историјског отпада у „Магнохрому“,
министар Горан Триван обишао је погоне
и најавио нове акције чишћења опасног
отпада. Поводом Светског дана борбе против дијабетеса, активисти ГО СНС обишли
су породице у којима живе старије особе,
дугогодишњи дијабетичари. Град је добио
средства за реконструкцију фасаде ЕСТШ
„Никола Тесла“. Активисти МО Рибница
посетили су социјално угрожене породице
Илић и Марковић у Мошином Гају и из личних средстава обезбедили им огрев.

38. Косјерић

Посета Марије
Обрадовић
ОО СНС у Косјерићу посетили су
потпредседница Главног одбора СНС Марија Обрадовић и координатор ИО Крсто
Јањушевић, и разговарали са чланством.

Подржан је предлог
акције Уније младих
о постављању десет
кућица за псе луталице.
Грађани Пожеге добиће обновљену салу за позоришне представе,
филмске пројекције и концерте.
Председник Општине др Милан
Божић и председница СО Зорица
Митровић уручили су захвалнице
васпитачицама и деци као знак успешне сарадње између локалне самоуправе, ПУ и људи који промовишу спорт. Општина наставља са санацијом ударних рупа на улицама.

34. Ћуприја

На Привредном форуму
у Кини
На позив Биен Ђенђуна, секретара КП округа Шујанг, делегација
Општине посетила је провинцију
Јангсу и присуствовала Привредном форуму. Председник Општине Нинослав Ерић представио је
потенцијале Ћуприје и неколико
компанија изразило је жељу да
посети наш град. Члан Председништва СНС Радомир Николић посетио је месне одборе и разговарао
са чланством. Наши активисти делили су „СНС Информатор“.

35. Владичин Хан

Реконструкција Улице
Моше Пијаде
Завршена је комплетна реконструкција коловоза у Улици Моше
Пијаде, у дужини од око два километра, што је од великог значаја
посебно за мештане Полома.

36. Власотинце

Нова улична расвета
Асфалтирана је Улица Милорада Величковића, а Општина је

ушла у јавно-приватно партнерство за постављање уличне лед
расвете са мађарско-српским
конзорцијумом. Вишедеценијски
проблем водоснабдевања житеља Шишаве и Доње Ломнице,
решен је изградњом резервоара. Први улични пси стигли су
у Прихватилиште за напуштене животиње. Реконструише се
школа „Синиша Јанић“, а радове је обишао министар Младен
Шарчевић. Асфалтирана је улица
у Гложану.

39. Ириг

Сто година од
завршетка Првог
светског рата
Разним програмима, Српска читаоница обележила је сто година
од завршетка Првог светског рата.
Чланови аматерског драмског позоришта „Пепо Крсто“ из Сурдука
извели су представу посвећену
српским добровољцима и палим
борцима, а посебан акценат стављен је на жене.

40. Зајечар

Повећања давања
породиљама
Одржан је хуманитарни концерт за Немању Јовановића, а
захваљујући Буџетском фонду
за лечење у иностранству, малог
Немању прегледао је врхунски
шпански хирург др Норберто
Вентура у Институту „Бањица“.
Дрвени мост на Поповој плажи
и део Мирочке улице биће осветљени лед расветом. Члановима
Удружења пензионера, чија при-

Александар Вучић и Милош Вучевић испред
споменика краљу Петру Првом Карађорђевићу

мања не прелазе 13.000 динара,
уручена је једнократна помоћ
од 3.000 динара. Обележен је
Светски дан борбе против дијабетеса. У Котлујевцу је одржан
први Фестивал ромске културе.
Очишћено је приобаље Грлишког језера. Једнократно новчано
давање породиљама повећава
се на 30.000 динара, односно на
50.000 и 80.000 динара. Поводом Светског дана права детета,
у Градској управи приређен је
пријем за прваке. Здравствени
центар добио је санитетско возило. Обновљене су три артеске
чесме. Реновирани Дом културе
у Котлујевцу добио је централно
грејање. Покренута је акција за
обезбеђивање кућица за напуштене љубимце.

Сви месни одбори учествовали су
у акцији поделе „СНС Информатора“ и разговора са грађанима. Активисти МО Ковиљ уређивали су КУДа, Спортски центар и центар села, а
организовали су изложбу сликарске колоније. Чланови МО Сремска
Каменица посетили су најстарију
Каменичанку, честитали јој рођендан и уручили симболични поклон.
Активисти МО Бистрица уредили
су двориште и дечије игралиште, а
МО Омладински покрет очистили
су Железнички парк. Активисти МО
Шангај очистили су терен око МЗ,
цркве, фудбалског терена и школе,
а активисти МО Гаврило Принцип
засадили су 80 садница на Сателиту. Чланови Савета МЗ Руменка донирали су из личних средстава Дому
здравља инвалидска колица, а активисти МО уредили су центар места.
Поводом обележавања стого-

43. Бујановац

Редовни састанци
Одржали смо састанак Општинског одбора, конститутивни састанак Савета за просвету, састанак
Уније жена и Економског савета.

44. Богатић

Изградња тротоара
Почела је изградња тротоара у
МЗ Бадовинци према граници са
Републиком Српском, ка граничном прелазу Павловића мост, где

је фреквенција саобраћаја изузетно
велика.Чланови ОО СНС организовали су два штанда у центру Богатића и разговарали са грађанима.

46. Тител

Дечије игралиште на Тиси
Реконструисано је дечије игралиште на обали Тисе, а радове је
извела Установа за заштиту природе и културних добара „Тителски брег“, која се бави и промовисањем туристичких потенцијала
Општине.

45. Чока

Турнир у малом фудбалу

47. Сурдулица

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

48. Трговиште

Отворена експозитура
Отворена је експозитура Банке
Поштанске штедионице. Ово је
173.експозитура ове банке у Србији и прва у Трговишту, после
десет година од како је последња
банка затворена.

49. Апатин

Обућа и одећа за
најугроженије
Чланице Уније жена ОО прикупиле су одећу и обућу, и предале
Центру за социјални рад. Обележиле су и Међународни месец борбе против рака дојке, дружењем са
суграђанкама и указивањем на значај превентивних прегледа.

42. Кнић

Састанак са
амбасадором Кине
У просторијама амбасаде НР
Кине у Београду, амбасадор Ли
Манчанг примио је делегацију
Општине Кнић, а на састанку су
договорени кораци за успостављање сарадње институција Кине
са нашом Општином и најављена
могућност улагања кинеских компанија.

дишњице завршетка Великог рата и
Присаједињења Војводине Србији,
градоначелник Милош Вучевић и
председник Србије Александар Вучић
открили су споменик краљу Петру
Првом Карађорђевићу на Тргу републике. Градоначелник Вучевић обишао је радове на изградњи путне инфраструктуре, канализационе мреже
и партерног уређења око споменика
у центру Степановићева. Обишао је
и реновиране кошаркашке терене у
оквиру новоформиране културне станице Еђшег у Новом Саду, а заједно
са министарком Нелом Кубуровић,
посетио је Сигурну женску кућу. Градоначелник је присуствовао седници
Координационог тела за борбу против насиља у школама и отварању
изложбе „Нови Сад у слободи 19182018“, а на предлог епископа Иринеја
одликован је Орденом Светог Симеона.

50. Брус
ОО СНС Чока организовао је обележавање 10 година од оснивања
странке и страначке славе. Чланови ОО учествовали су на турниру у
малом фудбалу у Српској Црњи, Новом Бечеју и Ади. Активисти МО
Јазово уредили су тротоар испред амбуланте.

Дечије игралиште
У току је изградња „Нивеа“ дечијег игралишта, у чијој изградњи
учествује и Општина Брус.
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Амбуланта у Анчики
Градоначелник др
Горан Цветановић
обележио је шест
година од именовања на чело Града,
обиласком локација
у које је Лесковац
инвестирао за време
његовог мандата. У
насељу Анчики отворена је амбуланта.
Цветановић је са ЗоГоран Цветановић и Зоран Бабић
раном Бабићем, директором Коридора, обишао радове на саобраћајници у Грделици.
ОШ „Вожд Карађорђе“, након скоро три деценије постојања, добила
је фискултурну салу. Град је на Дунавском бизнис форуму добио повељу „Дунавски капетан“. Члан Председништва СНС Александар Јовичић посетио је три МО. Омладина је делила суграђанима саднице
воћа. Чланице Форума жена, поводом Светског дана детета, организовале су дружење са малишанима и трибину на тему борбе против
насиља над женама.

52. Димитровград
500 пакета за
најугроженије

На иницијативу Црвеног крста,
а посредством Министарства за
рад, борачка и социјална питања
обезбеђена су средства за набавку
500 пакета за социјално угрожено
становништво. На манифестацији
Дани царибродске шушенице
учествовао је рекордан број излагача из целе Србије, а Димитровград је посетио и велики број туриста из Бугарске.

53. Горњи
Милановац

Обнова Брда мира
У МЗ Драгољ асфалтирана су
два путна правца. Улица Драгише
Николића добила је нови асфалт,
а планирано је асфалтирање још
две градске улице. Општина је
код Министарства привреде аплицирала за средства за реализацију
радова у оквиру спомен комплекса Брдо мира.

54. Ковин

Обилазница око
Баваништа
Председница Владе Србије
Ана Брнабић свечано је отворила обилазницу око Баваништа.
Општина је организовала обележавање 100 година од завршетка Великог рата и ослобођења
Ковина. Чланице Унија жена Баваниште обележиле су Светски
дан љубазности и организовале
предавање о дијабетесу. Активисткиње из Делиблата посетиле
су двочлану породицу, а чланице
Уније жена из Баваништа и Мраморка, поводом Међународног
дана мушкараца, у просторијама
странке угостиле су суграђане.

55. Темерин

Кошење јавних
површина
Обележена је стогодишњица
завршетка Првог светског рата,
ослобођења Темерина и присаједињења Војводине Србији. Чланови МО Сириг наставили су са кошењем јавних површина у Фрушкогорској улици, а чланови МО Бачки
Јарак одржали су састанак на тему
великих пројеката у Општини. Активисти МО Бачки Јарак делили су
суграђанима „СНС Информатор“.

56. Лајковац

Посета старачким
домаћинствима
Члан Председништва СНС
Владимир Орлић посетио је МО
Лајковац, Врачевић и Јабучје.
Свечано је отворена нова зграда ПУ „Лептирић“. МЗ Врачевић,
Ћелије и Лајковац добиле су
нове километре асфалта, а у МЗ

Јабучје насути су некатегорисани путеви. Уређује се корито
Колубаре, плато испред Градске
куће, а започето је и пресељење
пијаце. Дом здравља реализовао
је акцију „Радни викенд на селу“
и посету старачким домаћинствима.

58. Нови Бечеј

Заштита деце од
насиља
Донета је одлука о додели 55
стипендија студентима, 7.000
динара месечно. Представници
15 институција у Новом Бечеју
потписали су Споразум о сарадњи у заштити деце од насиља,
злостављања и занемаривања.
МЗ Нови Бечеј донирала је Дому
здравља рачунарску опрему. У
току је чишћење канала Банатска
Паланка - Нови Бечеј. Општина
је доделила средства спортским
организацијама за набавку опреме. Реконструише се водовод
у Карађорђевој улици. Почела је
са радом „Школица за труднице“. У току је изградња еко-чесме
у Куману. Чланови ОО СНС, на
челу са Сашом Максимовићем,
поклонили су дрва и пакет са
средствима за хигијену породици
Радивојев.

59. Инђија

Борба против насиља
над женама
Активисти МО Нови Сланкамен уредили су центар свог
места, а активисти МО Бешка
спортски терен. У оквиру кампање „16 дана активизма у борби против насиља над женама“,
Унија жена ОО организовала је
трибину. Активисти МО Марадик
поставили су нове жардињере, а
чланови Првог МО и МО Крчедин
обишли су старачка домаћинства.
Организовали смо штандове у
пешачкој зони и разговарали са
суграђанима.

60. Смедеревска
Паланка

Помоћ за слабовиду
Николину Петковић
Председник Општине Никола
Вучен посетио је породицу Петковић и уручио Брајеву тастатуру,
лаптоп и оригиналну верзију оперативног система, како би слабовида Николина Петковић могла
неометано да учи.

61. Сокобања

Европска културна
баштина
Чланице Одбора за културу и
информисање, народне посланице Драгана Костић и Снежана Пауновић, учествовале су на

62. Крагујевац

Посета Небојше
Стефановића
Др Небојша Стефановић,
члан Председништва СНС,
посетио је ГО СНС Крагујевац и разговарао са активистима.
међупарламентарном састанку
о европској културној баштини, у организацији Европског
парламента. Владимир Миловановић, заменик председника
Општине, обишао је радове на
реконструкцији канализационе
мреже.

63. Велико Градиште
Доградња спортске
хале и вртића

Председник Општине Драган
Милић и повереник ОО Владимир Штрбац обишли су радове
на доградњи спортске хале и
нових просторија у ПУ „Мајски
цвет“.

57. Кула

Отворен нови Дом здравља
Председница Владе Србије Ана Брнабић одржала је скајп час са ученицима четвртог разреда
Гимназије и СШ „Петро Кузмјак“. У присуству
председника Владе АПВ Игора Мировића, министра Златибора Лончара и покрајинског секретара Зорана Гојковића, отворен је новоизграђени
Дом здравља. Председник Владе АПВ пустио је у
рад црпну станицу. Председник Александар Вучић отворио је производни погон „Калцедоније“.
Министарство за регионални развој доделило је
Земљорадничкој задрузи Сивац бесповратних 15
милиона динара за изградњу сушаре. Потписан
је уговор о додели бесповратних средстава за
путну светлосну сигнализацију, као и уговор са
компанијом „Мањо“ о куповини 2,3 хектара у Руском Kрстуру за изградњу хладњаче. Министар
Вања Удовичић је школама у Кули, Сивцу и Црвенки
уручио голове, кошаркашке табле, мреже... Чланица

64. Пријепоље

У спомен на
Пријепољску битку
Потписан је уговор о извођењу
радова на деоници пута Жунић
Поток - Сељашница - Слано Блато. Обележена је 75. годишњица Пријепољске битке, једне од
најтрагичнијих битака у Другом
светском рату.

65. Сента

Дружење пензионера
Чланови Уније пензионера
организовали су у просторијама МЗ Центар - Топарт прославу
„Сунчана јесен“.

66. Аранђеловац
Формиран Савет за
безбедност

Пуштен је у рад скенер за
дијагностику у Општој болници.
Формиран је општински Савет за
безбедност. Почео је са радом
СОС телефон, на који ће грађани моћи анонимно да пријаве
сумњиве ситуације, посебно трговину наркотицима. Организован је пријем за Николу Спасића,
коме је Фондација за младе таленте определила 270.000 динара за одлазак на Међународну
јуниорску научну олимпијаду
у Боцвани. Започела је обнова
старе зграде школе „Милан Илић
Чича“ и вртића „Дуга“. У страначким просторијама обележена
је Света Петка.

67. Црна Трава

Асфалт у школском
дворишту
Асфалтирано је двориште СШ
„Милентије Поповић“ и урађена је
прва фаза пута до Доњих Славковаца. ОО СНС посетили су народни
посланици Драгана Костић и Далибор Радичевић. Почео је са радом
погон компаније „Јумко“, који је запослио тридесетак радника. Обележили смо стогодишњицу завршетка
Првог светског рата. Завршавају се
станови у центру варошице.

68. Тутин

Нови кров на манастиру
Црна река 
Завршено је препокривање крова манастира Црна река. После неколико деценија прокишњавања,
успели смо, уз помоћ локалне
самоуправе, да светињи вратимо
стари сјај.

Зорана Михајловић са активистима СНС

Председништва СНС Зорана Михајловић разговарала је са активистима ОО.

69. Сремски
Карловци

Посета Ирене Вујовић
ОО СНС посетила је Ирена
Вујовић, члан Председништва

75. Бач

70. Сомбор

Разговор са
градоначелницом
У блоку 82 раде
се коловози, тротоари,
паркинзи,
бициклистичке
стазе,
атмосферска канализација и
јавнa расветa. Раде
се нова паркинг
места испред православног гробља.
У Гимназији „Вељко
Петровић“ организован је Фестивал
науке, који је отворила
градонаДушанка Голубовић
челница Душанка
Голубовић. Градоначелница је у просторијама МЗ Кљајићево примила грађане који су желели лично да разговарају са њом. Обезбеђен је
камион са платформом за рад на висини за ЈКП „Зеленило“.
СНС. Организован је пулт и дружење са грађанима. Одржана је
трибина на тему насиља над женама, као подршка акцији „16 дана
активизма против насиља над женама“.

71. Оџаци

Кућа за Роме из
Богојева
На изборима за Савет МЗ, СНС
је остварила апсолутну победу
у свих осам месних заједница.
Изграђена је кућа за Роме из
Богојева, у оквиру пројекта „Да
сваки Ром има дом“. Активисти
из свих МО разговарали су са
грађанима, чланице Уније жена
посетиле су успешне предузетнице, а заједничком акцијом МО
Бачки Брестовац и Уније жена
спроведена је нова хуманитарна
акција.

72. Шид

Радионице за
пензионерке
и Ромкиње
ОО СНС организовао је
чишћење канала у Гибарцу и Бикић Долу, уређење парка у Зеленом појасу у Шиду и Стазе здравља на излетишту Липовача. У
Моровићу је бетонирана подлога за нова аутобуска стајалишта.
МО и МЗ Гибарац поставили су
фасаду на сеоској школи. МО
и МЗ Бингула завршили су молерске радове на зградама МЗ,
цркве и школе. У Ердевику су
социјално угроженим породицама уручени пакети са обућом
и одећом, а породици у Адашевцима обезбеђени су огрев и
пећ. Чланови ОО донирали су
машину Удружењу пчелара и
рачунар Организацији инвалида рада. Редовно делимо „СНС

Информатор“ и разговарамо са
грађанима. Чланице Уније жена
организовале су радионицу
за пензионерке и припаднице
ромске заједнице у циљу промо-

73. Љиг

Реконструкција
пешачке стазе
У МЗ Латковић асфалтирано је 1,7 километара пута.
После више од 30 година,
реконструисана је пешачка
стаза од зграде Општине до
Дома здравља. Активисти
ОО СНС одржали су штанд
на тргу, делили „СНС Информатор“ и разговарали са
грађанима.

Пренамена старог дворца
Чланице Уније жена учествовале су у радионици „Да ли се
здраво и правилно хранимо“ и
реализацији пројекта „Културом
против насиља“. Општина, на челу
са председником Бориславом Антонићем, подизањем јарбола у
местима Мали Бач, Вајска, Бођани,
Плавна и Бачко Ново Село обележила је Дан присаједињења Војводине Србији. Општина je донела
oдлуку о додели ученичких и студентских стипендија за школску
2018/2019. Oдржана је стручна
дискусија на тему пренамене старог дворца у Дунавски информативни центар Бачко Ново Село.

76. Лучани

Нова дечија игралишта
Малишани из Дљина, Пухова и
Лучана добили су нова, опремљена дечија игралишта. У току је
постављање дрвених клупица и
канти у двориштима школа у Гучи,
Тијању и Турици, као и вртића у
Гучи. Активисти ОО очистили су
терене за кошарку и фудбал, поставили ограду и мрежице.

77. Житорађа

Уређење игралишта
Асфалтирано је игралиште за
мали фудбал у МЗ Влахово и адаптирана је зграда за вртић у МЗ Житорађа. Пет МЗ добило је справу за
вежбање „гладијатор“. Чланови Омладине разговарали су са грађанима
на штанду. Завршен је објекат за огрев у школи у МЗ Јасеница, а у школи у МЗ Вољчинац урађено је парно
грејање. Уређена су игралишта за
фудбал и кошарку у МЗ Житорађа.

78. Панчево
висања важности самопрегледа
дојки. Поводом Међународног
дана борбе против насиља над
женама, организован је штанд и
подела флајера.

74. Љубовија

Пример добре праксе
Активисти ОО СНС чистили су
обалу и корито реке Љубовиђе.
Асфалтирана је Ваљевска и део
Сокоградске улице. Активисти
МО Кашице-Дубоко урадили су
паркинг за бицикле у СШ „Вук
Караџић“. Представници локалне
самоуправе одржали су презентацију у Скупштини Србије као
представници општине која је
изабрана за пример добре праксе
енергетске ефикасности. Активисти ОО делили су „СНС Информатор“. Општини су додељена
средства од ЕУПРО фонда за реконструкцију спортског комплекса „Дрина“.

Место за домаћу
привреду
Поред највеће инвестиције
у Панчеву, изградње фабрике
„ЗТФ“, локална самоуправа обезбедила је шест хектара земљишта
у индустријској зони и за домаћу
привреду. Обележен је Дан Града.
Почео са радом „Лидлов“ објекат,
у којем је посао добило 40 људи.
Одборница у СГ др Дубравка Шарац Минић, једина која је заступала Народну странку, постала је
члан СНС. Град, у сарадњи са ТО,
организује Новогодишњи базар.

79. Рума

Реконструкција Главне
улице
Председник Општине Слађан
Манчић и потпредседник Владе
АПВ Ђорђе Милићевић отворили
су реконструисану Главну улицу,
обновљену средствима Управе за
капитална улагања и Општине.

Наставак на 30. страни

51. Лесковац

26 | СНС ИНФОРМАТОР 68/2018

СНС ИНФОРМАТОР 68/2018 | 27

ИНТЕРВЈУ

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Све више младих жели да се
бави пољопривредом

С

рамно
увођење
такси од 100 одсто на производе из централне Србије
од стране Приштине,
веома утиче на домаћу
прехрамбену индустрију,
каже за „СНС Информатор“, Бранислав Недимовић, члан Председништва СНС и министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде, и
наглашава да је прехрамбени сектор један од најпогођенијих увођењем
таксе од 100 одсто.
- Један од већих потрошача српске прехрамбене робе био је тај простор. Подсећања ради,
више од пола вредности
трансфера роба на простор Косова и Метохије
отпада на овај сектор.
Овим чином погажени
су сви принципи на којима функционишу европске вредности у погледу
размене роба, па тако
и на ЦЕФТА простору,
који је осмишљен под
патронатом ЕУ. Реакције ЕУ су из дана у дан
све гласније на овај вид
политичко-трговинског
притиска Приштине, али
сем речи, потребна су и
дела Брисела.
Шта је 2018. година
донела произвођачима хране у Србији?
- Година за нама донела је, пре свега, добре
приносе у културама
које се највише гаје у
нашем пољопривредном
сектору, можемо рећи
да је род житарица био
чак и близу историјских
максимума,
што
је

БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ, министар пољопривреде

путем модерних технологија, сателитских снимака уграђених у портал Геосрбија, учинили
потпуно доступним јавности. Помоћу модерних
решења идеја нам је да
променимо начин подношења захтева за директна плаћања, увођење
књиге поља, контроле
субвенција, паљења пожара у пољу и многе друге активности.
Колико за Србију
значи продор на кинеско тржиште?

допринело веома високом расту српског аграра у структури БДП-а у
2018.години. Исто тако,
донела је први пут после осам година прича,
прилику да по први пут
српски пољопривредници користе европске
паре ИПАРД за развој и
унапређење пољопривреде Србије.
Захваљујући фондовима ЕУ, али и подршци државе Србије,
пољопривредници
данас имају много
боље услове и вишеновца. Да ли расте
интересовање за бављење пољопривредом у Србији?

- Ово је најбоље показати и доказати на појачаном
интересовању
младих за бављење
пољопривредом. У 2017.
години имали смо 667
успешних
апликација
за грантове за младе
(10.000 евра бесповратних средстава), да
би већ 2018. године тај
број премашио 900 успешних пријава, али овај
пут је грант био 12.500
евра. Важно је да имамо што више младих у
пољопривредној производњи, нарочито у
воћарству, повртарству
и сточарству,јер ту је потребно највише физичког рада, а генерише се
највећа вредност.

Докле се стигло са
пројектом дигитализације и идејом
да се у производњу
хране уведу нове
технологије које ће
појефтинити производњу?
- Без науке и нових
технологија нема развоја ниједне области
друштвеног живота, а
поготово пољопривреде. Живимо у 21. веку,
веку у којем без ИТ технологије нема ничег у
технологији. До сада
смо највећи напредак
остварили у дигитализацији пољопривредног
земљишта у државној
својини тако што смо га

- Кинеско тржиште је
сан и за много богатије
привреде. Вредно смо
радили са кинеским колегама на сертификатима за извоз пољопривредних производа. Као
плод тог рада данас у
Кину извозимо говеђе
и живинско месо, сунцокретово уље и многе
друге робе.
Какви су планови Министарства пољопривреде за 2019. годину?
На
којим
пројектима ће се радити?
- Наредна 2019. година треба да буде
година нових правила и алата у области
безбедности
хране,
година у којој ћемо
новим стимулансима
помоћи
прехрамбену индустрију, година
подизања система за
наводњавање и аутоматске противградне
заштите и година пуне
финансијске подршке
српском сељаку.

Позивам све жене из опозиције
да се ограде ОД насилног
понашања својих лидера

П

отпредседница Главног одбора Српске напредне странке
Марија Обрадовић је, на конференцији за новинаре у седишту
СНС, рекла да је задовољна резултатима СНС-а на локалним изборима у Кули, Кладову, Лучанима
и Дољевцу, али да је брине атмосфера
насиља,
линча, хулиганства,
прогона
коју су у Лучанима створили
представници
опозиције. Поручила је да
насиље никоме
није донело добро, па неће ни
у Србији и да ће
се искористити све законске
могућности да
се томе стане на
пут.
„Све што се
дешавало
у
Лучанима припремано је много раније, јер
постоји несклад
између
оног
што говоре опозициони лидери
из Савеза за Србију и онога што
је конкретан резултат на терену. Опозиција је прво кренула са
оптужбама за лажне пријаве за
досељавање у Лучане, а не само
да није повећан број људи у тој
општини, него је и смањен. У изборном дану Бошко Обрадовић је
рано ујутро твитовао имена, презимена и адресе људи наводећи
да су лажне и на тај начин злоупотребио личне податке. У инцидентима у Лучанима предњачиле су Двери, узнемиравали су
грађане, пресретали људе који су
кренули на биралишта, ширили
страх“, рекла је потпредседница
Обрадовић, и навела да су у Котражи нападнути Данијела Луковић и Стефан Кузмановић, а у Лучанима и један новинар.

„Напад на државну секретарку
МУП-а, Дијану Хркаловић, био је
кулминација тог дана. Бошко Обрадовић је упао у полицијску станицу и тражио да се пусти Лазар
Ђуровић, који није ни био ухапшен, већ је позван да да изјаву. Уследиле су, затим, салве увреда на

Марија Обрадовић

рачун Хркаловићеве, али и полицијских службеника. Имамо појаву која се мора зауставити. Жена
је само радила свој посао као државни секретар у МУП-у. Где год
се појави Савез за Србију, ту је
насиље загарантовано“, рекла је
Обрадовић.
Како каже, насиље ником није
донело добро, па неће ником ни
у Србији, те да ће се искористити
све законске могућности да се насиљу стане на пут. Према њеним
речима, границе су се помериле, а
на свима нама је да друштво учинимо ненасилним.
„Позивам све жене из опозиције
да се ограде од таквог понашања
својих лидера“, истакла је Обрадовић.
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ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

УБЕДЉИВЕ ПОБЕДЕ СНС

Јаке жене за јаку Србију

С

рпска напредна странка организовала је скуп
„Јаке жене за јаку
Србију“ у београдском Сава центру,
којем је присуствовао и председник
СНС
Александар
Вучић, као и председница Владе Србије Ана Брнабић.
Окупљеним дамама обратиле су
се потпредседница Главног одбора
СНС Марија Обрадовић, чланица
Председништва
СНС Маја Гојковић,
председница Уније
жена СНС на Косову и Метохији Винка Радосављевић,
координаторка Сигурне куће у Београду Весна Станојевић и
директорка Историјског
музеја Србије Душица
Бојић, а председник Вучић је у обраћању посебно поменуо Смиљу Панић,
мајку покојног Ранка Панића, као и Милену Ива-

Дољевац

83,4%

Лучани

66,25%

Кула

59,68%

Кладово

59%

С

Александар Вучић са суграђанкама на скупу у Сава центру

новић, супругу покојног
Оливера Ивановића, коју,
како је истакао, вређају на
најстрашнији начин.
„Захваљујем се свима
вама због подршке коју
пружате својој земљи и
нашој странци. Српска
напредна странка има

највећу
процентуалну
подршку жена, од свих
партија које су постојале
у Србији и региону. Бескрајно сам захвалан, јер
знам колико је то важно.
Жене нису површне, ни
лакомислене и оне увек
гласају за суштину, за

посвећеност и рад. Жене
су гаранција боље будућности, оне траже стабилност, мир и сигурност,
и не воле разметљивце,
већ оне који испуњавају
оно што кажу“, поручио
је председник Вучић са
скупа.

рпска напредна странка убедљиво је победила на локалним изборима у Лучанима, Дољевцу, Кули
и Кладову, који су одржани 16. децембра. Листа око СНС на изборима
у Лучанима освојила је 66,25 одсто,
или 27 мандата, а Савез за Србију
9,57 одсто или четири мандата.
У Дољевцу је СНС освојила 83,4
одсто, а цензус су прешле Јединствена Србија са нешто више од
шест одсто и СПС са 5,52 одсто. У
Кладову је СНС освојила 59 одсто,
док су цензус прешле СПС и ПУПС.
На изборима у Кули листа окупљена
око СНС освојила је 59,68 одсто гласова или 26 мандата. СПС је добила
11,1 одсто или пет мандата, Група
грађана „Критична маса“ 8,9 одсто и
ПОКС 6,67 одсто.
„Људи неће немире и нереде,
хоће рад, озбиљност и одговор-

- Данас смо добили више гласова него на председничким
изборима. Ова победа за нас је много важна и велика је
награда. Она значи да људи неће немире и нереде, хоће
рад, озбиљност и одговорност. Људи неће насиље над
женама, хоће веће пензије, више плате и да виде да све
иде у добром смеру. Само озбиљна политика доноси
добре резултате
(Александар Вучић)
ност. Само озбиљна политика доноси добре резултате. Људи неће
насиље над женама, хоће веће
пензије, више плате и да виде да
све иде у добром смеру. Данас смо
добили више гласова него на председничким изборима. Ова победа
за нас је много важна и велика је

Састанак проширеног ИО
радски одбор Српске напредне странке
Чачак био је домаћин
седме седнице проширеног састава Извршног одбора СНС, која
је одржана у препуној
сали културе. Седници
су, поред чланова ИО
присуствовали представници готово свих
градских и општинских одбора широм Србије, поједини чланови
Председништва, као и
бројни активисти Моравичког округа.
У радном делу седнице
анализирани
су резултати рада у

Фото: Маријана Вучић

Г

протеклом периоду и
дате смернице у ком
правцу треба деловати. Поред тога, са
скупа је упућена јасна
и снажна подршка нашем народу на Косову
и Метохији, уз искрену наду да ће се ситуација на том простору
у што скорије време
нормализовати.
Са
скупа је упућена порука да је у будућем
раду неопходна слога и јединство, као и
да се енергија усмери у правцу борбе за
што бољи живот свих
грађана Србије.
Велики митинг у Општини Лучани

награда. Желим да се захвалим
свима и у Кули, Кладову, Дољевцу и Лучанима“, рекао је председник СНС Александар Вучић на
конференцији за новинаре у седишту СНС, организоване после
пребројавања гласова грађана на
локалним изборима.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
80. Шабац

Давање крви
ГО СНС Шабац, у сарадњи са
МЗ Баир, МЗ Доњи Шор и Институтом за трансфузију крви Србије,
подржао је акцију добровољног
давања крви.

81. Беочин

Митар Милинковић са
грађанима Луга
Активисти МО Бразилија разговарали су са грађанима на
инфо пулту и поставили жичану
ограду код дечијег игралишта, а
активисти МО Луг и МО Беочин
делили су „СНС Информатор“. У
Лугу је одржан састанак грађана
и представника локалне самоуправе, на челу са председником
Општине Митром Милинковићем. Обележен је Дан школе
у Сусеку и црквена слава у Баноштору.

82. Ковачица

Месец хуманости
Чланице Уније жена ОО спојиле су обележавање Светског
данa љубазности, толеранције,
права детета и борбе против
насиља над женама, и подржале
велику хуманитарну манифестацију. Чланови МО Црепаја прикупили су хуманитарну помоћ
за породицу са шесторо деце, а
чланови МО Самош намирнице
за дневни боравак ОШ „Лукреција Анкуцић“. Такође, посекли
су растиње које је нарушавало
безбедност у саобраћају на путу
ка Јарковцу. Задруга „Пољопривредник“ добила је 10 милиона
динара за куповину машина.
Удружења жена из Падине организовало је манифестацију посвећену бундеви.

83. Бачка Паланка
Канализација
у Младенову

Покрајински секретар Вук Радојевић и председник Општине
Бранислав Шушница обишли су
радове на изградњи канализације у Младенову. Председник
Шушница посетио је ОШ „15.
октобар“ у Пивницама, где је замењен кровни покривач и урађена хидрантска мрежа, као и обновљени спортски терен у Блоку
„Партизан“ у Бачкој Паланци.
Омладина ОО уредила је простор око споменика на Багремари.
Активисти ОО делили су „СНС
Информатор“. Поводом Светског дана детета, Савет за родну равноравност и председник
Општине одржали су јавни час
са ученицима ОШ „Десанка Максимовић“. Локална самоуправа
организовала је пријем грађана
у Обровцу.

84. Бела Паланка

Субвенције за запошљавање
Незапосленим лицима која желе да почну
сопствени бизнис, председник Општине Горан
Миљковић свечано је
уручио уговоре о субвенцијама.
Субвенције, укупне вредности
800.000 динара, добила
су четири лица, а уручени су и уговори послодавцима за отварање
Горан Миљковић уручује уговоре
нових радних места за
ангажовање теже запошљивих лица. Општина је у 2018. издвојила 1,6 милиона динара за
спровођење Програма стручне праксе.

85. Бабушница

Реконструкција Дома
културе
У току је реконструкција Дома
културе, а средства су обезбедили
Општина и пројекат подршке развоју локалне инфраструктуре.

86. Свилајнац
Нови чланови

Приступили су нам нови чланови, углавном млади и образовани
људи, који су до сада били стра-

87. Чачак

Посета Маје
Гојковић
У посети ГО СНС била је чланица Председништва СНС Маја
Гојковић. Асфалтиран је пут
у МЗ Катрга. Градоначелник
Милун Тодоровић, заједно са
председницом Општине Лучани Весном Стамболић, отворио
је пут Брезовице - Каона. У току
је асфалтирање платоа испред
амбуланте у Слатини. Град је
издвојио средства за набавку
400 дечијих ауто-седишта.
Члан Председништва СНС Милун Тодоровић, заједно са повереницима, одржао је састанке у МО Трнава и Сајмиште.
начки неопредељени. Током обиласка МО и разговора са грађанима, видели смо да највише проблема имају пољопривредници којима помажемо давањем стручних
савета.

88. Трстеник

Ултразвучни апарат
Набављен је 4Д ултразвучни
апарат, по конкурсу Амбасаде Немачке и уз учешће локалне самоуправе. Чланице Уније жена, у акцији „Помозимо комшији“, помажу
породицама са више деце.

89. Смедерево

Превентивни прегледи
ГО СНС подржао је акцију бесплатних превентивних прегледа
становника из сеоских средина, а
мештанима је одржано предавање
о превенцији болести.

90. Бајина Башта

Пут према Косјерићу
Асфалтиран је пут Бајина Башта - Косјерић, изузев шест километара између административне
границе те две општине, која би
требало да се уради у првој половини 2019. године.

91. Бечеј

Буџет по мери грађана
Инвеститор из Италије гради
фабрику текстила, која ће запослити 270 радника. Близу 3.000
грађана учествовало је у акцији
„Буџет по мери грађана“, у оквиру које су гласали како да се
расподели 100 милиона динара.
Највише подршке добио је предлог изградње плаже, друго место
заузело је асфалтирање и проширење Улице Севера Ђуркића, а
треће санација и изградња дечјих
игралишта. Постављају се соларна аутобуска стајалишта у Бечеју
и Бачком Градишту.

92. Коцељева

Насипање путева
Председник Општине Душан
Илинчић обишао је завршне радове на насипању малских путева у
МЗ Драгиње. Активисти СНС разговарали су са грађанима и делили „СНС Информатор“.

93. Нови Кнежевац

Пакети солидарности
Подељени су пакети солидарности за 60 најугроженијих пензионера. У току је санација водоводне мреже и изградња тротоара

у Новом Кнежевцу, а уређују се и
атарски путеви у Ђали, Српском
Крстуру, Новом Кнежевцу и Филићу.

94. Деспотовац
Реконструкција
Техничке школе

Почела је комплетна реконструкција зграде Техничке школе,
коју финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима, док
је Општина финансирала израду
пројектно-техничке документације и ангажовање стручних надзора.

95. Нови Пазар

Помоћ за угрожене
суграђане
Чланови ГО СНС, у оквиру акције „Помозимо комшији“, обишли
су породице слабијег материјалног и здравственог стања, и уручили им прехрамбене производе,
кућну хемију и огрев. Омладина је
организовала штандове у насељима Шестово и Варошмала, и делила „СНС Информатор“. Настављена је реконструкција сеоских путева и асфалтирање градских улица,
а обезбеђена је расвета у насељима Постење, Јалија и Букреш.

96. Мали Зворник
Пријем грађана

Aктивисти ОО делили су суграђанима „СНС Информатор“ и
промотивни страначки материјал.
Сваког понедељка организујемо
пријем грађана у просторијама
странке.

97. Пирот

Борба против дијабетеса
Поводом Светског дана борбе
против дијабетеса, Савет за здравство ОО подржао је организацију
предавања и акцију контроле
шећера у крви за све заинтересоване грађане.

98. Велика Плана

Уређење водотокова
Шеф делегације ЕУ Сем Фабрици доделио је Општини уговоре из
развојног програма ЕУ ПРО. Почело је уређење водотока у Крњеву,
Милошевцу и Лозовику. Отворена је изложба слика са ликовне
колоније у Крњеву. Замењена је
столарија на школи у Милошевцу.
Одржан је први Међународни турнир особа са инвалидитетом и Масукини дани. Чланови Другог МО
уредили су клацкалице и љуљашке
у парку. Замењене су старе водоводне цеви у улицама Васе Чарапића
и Вука Караџића. У школи „Радица Ранковић“ почиње енергетска
санација зграде. Организована је
трећа додела субвенција пољопри-

У оквиру акције „Помозимо комшији“, чланови
ГО СНС Крушевац, у сарадњи са Саветом за социјална питања ГО СНС Врање, уручили су пакете
са животним намирницама социјално угроженим
породицама у местима Јасика и Мало Головоде.
Отворен је други обновљени кошаркашки терен на
Пољанчету у Новом насељу. У организацији Савета
за просвету и Савета за културу одржана је трибина „Сто година од Великог рата“. У просторијама
ГО сваке суботе одржавамо пријем грађана, а наши
активисти деле „СНС Информатор”.
вредницима. Постављен је асфалт
у Радовању, у Улици Стевана Мокрањца и у индустријској зони у
Милошевцу. Уређени су атарски
путеви у потезу Доћан.

100. Ваљево

Пријем грађана
код градоначелника
Градоначелник др Слободан
Гвозденовић организовао је
пријем грађана. Асфалтирано је
50 километара путева и улица у
граду и селима. Обележен је Дан
примирја у Првом светском рату.
Представници руског Сочија
посетили су Ваљево и разговарали о успостављању културне,
спортске и туристичке сарадње.
Гост Ваљева била је и делегација
белоруског града Молодечно.
Унија младих ГО делила је „СНС
Информатор“ и разговарала са
грађанима.

101. Врбас

За бољу безбедност
Председник Општине Милан
Глушац учествовао је на стручном скупу МУП-а о деловању
локалних савета за безбедност.
Савет за безбедност саобраћаја
организовао је за малишане предавање „Kултурно и некултурно
у саобраћају“. Поводом стогодишњице присаједињења Војводине Србији, одржана је свечана
академија. Активисти МО Змајево
уредили су тениске терене. Активисти МО Нови Врбас поклонили
су постељину и пешкире Општој
болници, а активисти Трећег МО
посетили су суграђане у Геронтолошком центру.

102. Жабаљ

Уређење спортских
терена
Чланови МО Госпођинци уредили су спортске терене у ОШ
„Жарко Зрењанин“. Поводом
обележавања Дана борбе против
дијабетеса, Савет за здравство

подржао је акције контролисања
шећера у крви и притиска. Чланови Савета за комунална питања
уредили су простор око моста на
Јегричкој и на пулту разговарали
са грађанима.

103. Житиште

Оснаживање жена
Општина је трећи пут расписала Конкурс за економско оснаживање жена. У организацији
Комисије за родну равноправност обележена је кампања „16
дана активизма против насиља

106. Петровац на
Млави

Обновљена деоница
пута
У насељу Манастирица, у саобраћај је пуштена реконструисана деоница пута. Такође, отворено
је обновљено игралиште за мале
спортове у центру тог насеља.

107. Србобран

Акција уређења 
Чланови Савета МЗ Србобран
орезали су прерасла стабла на

104. Прибој

Улагање у Слободну зону
Почиње
санација
водотокова, како би се
решио проблем бујичних поплава. Слободна
зона добила је паркинг
простор. У току је јесења садња дрвећа. У
оквиру програма ЕУПРО, Општина добија
средства за реконЛазар Рвовић на додели уговора
струкцију и изградњу
нове водоводне мреже у Слободној зони. Завршено је асфалтирање
пута у Хер Голешима, као и реконструкција вртића у Старом Прибоју.
Наставља се изградња насипа на Бањском чамцу, као и ископавање
средњовековног града Јагата.
над женама“. Уз Другу женску
скупштину и промовисање ненасиља, положене су и наранџасте
руже у знак сећања на жене које
су страдале у партнерском насиљу.

105. Врњачка Бања

Два пројекта у области
културе
Уз помоћ Министарства културе и информисања, завршена
су два значајна пројекта из области културе - рестаурација парка
скулптура и реновирање крова и
фасаде библиотеке на Тргу културе.

Сегединском путу и огревно дрво
поклонили социјално угроженим
суграђанима. Такође, крчили су
растиње које је угрожавало саобраћај на Бечејском путу. Одржана је свечана академија поводом 100 година од завршетка
Великог рата, 100 година од присаједињења Војводине и 170 година од Српске револуције.

108. Варварин

Сунчана јесен живота
У оквиру акције „Сунчана јесен
живота“, у МЗ Мала Крушевица
организована је промоција здравих стилова живота и подржана

акција превентивних прегледа
суграђана. Том приликом, Црвени
крст поделио је пакете са храном и
средствима за хигијену.

109. Пећинци

Помоћ суграђанима
Чланови ОО поделили су 600
хуманитарних пакета са храном и
средствима за хигијену, обезбеђених из личних средстава, породицама слабијег материјалног стања.
Организоване су акције поправке
мобилијара на дечијим игралиштима, помоћи старијим суграђанима у цепању дрва и прикупљања
одеће и обуће.

110. Ужице

Споменик Великој
победи
Након реконструкције Улица
Милоша Обреновића, Радничке,
Краља Петра, Вуколе Дабића и
Доситејеве, завршени су радови
и у Жичкој улици. Генерални секретар председника Никола Селаковић, генерал Љубиша Диковић
и градоначелник Тихомир Петковић, поводом обележавања 100
година од ослобођења у Првом
светском рату, открили су споменик Великој победи Србије.

111. Кучево

Кућица за књиге
Локална самоуправа добила је
подршку ЕУ за израду докумената
за План детаљне регулације насељених места Бродица, Маринковац и Крст код Волује, у склопу
инклузије Рома. Градско језгро
оплемењено је Кућицом за књиге,
библиотеком у којој свако може
узети или оставити књигу. Програм ЕУПРО финансира три пројекта. Спортски савез поставио је
део трибина у дворишту Средње
школе. Одржан је симпозијум о
смањењу негативних утицаја климатских промена. Посредством ЕУ
фондова, биће адаптирана једна
зграда у Бизнис инкубатор. Об-
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ГРАД БЕОГРАД

СНС ПАНОРАМА

Разговор са грађанима

Борба против
насиља над женама
Град Вршац добитник је Златног кључа на Дунавском бизнис форуму. Заустављањем саобраћаја у центру града на пет
минута, Вршац се и ове године придружио обележавању Дана
сећања на жртве саобраћајних незгода. Градоначелница Драгана Митровић отворила је објекат „Лидла“ и постројење за прераду пијаће воде у Павлишу. Град и ове године учествује у кампањи „16 дана активизма борбе против насиља над женама“.
Активисти 2. МО грађанима су делили симболе борбе против
насиља и донирали књиге Удружењу за ментално здравље
„Душевна оаза“. Активисти 2, 4. и 5. МО разговарали су са
суграђанима и делили „СНС Информатор“. Представнице
Женске одборничке мреже СГ Вршца посетиле су одељења
Неуропсихијатријске болнице, где се спроводи радна терапија за жртве насиља и за насилнике.

113. Мајданпек

Набавка возила за
домове здравља

116.  Владимирци

Рампа за
особе са
инвалидитетом

Асфалтирање пута
Асфалтирана је деоница пута
Михајловац - Кусјак. У МЗ Србово
пресвлачи се асфалтом 200 метара улице. У школи „Вера Радосављевић“ завршена је друга фаза
реконструкције крова.

115. Суботица

Донаторски коктел
У организацији Агенције за безбедност саобраћаја и Града, одржана је едукација о употреби дечјих
ауто-седишта. Организован је донаторски коктел за побољшање услова рада Опште болнице. Градоначелник Богдан Лабан примио је амбасадора Немачке Томаса Шиба и
разговарао о инвестицијама, развојним пројектима и положају немачке
мањине. Уводи се бесплатни интернет на више локација у центру.
Обележена је стогодишњица од
завршетка Великог рата, присаједињења Војводине и уласка српске
војске у Суботицу. Члан Председ-

ГОРАН ВЕСИЋ ПОСЕТИО ЈЕ општине барајево,
обреновац, чукарица

ради се четврта фаза водоводне
мреже у Војки. Реконструишу се и
мокри чворови у ПУ „Полетарац“.
На састанку МО Војка разговарало се о уређењу каналске мреже и
уклањању дивљих депонија, а на
састанку Уније жена о унапређењу
равноправности полова.

Санација клизишта
У Саранову је завршено три километра пута, а следи изградња
још 400 метара у Ђурђеву. У селу
Доње Јарушице изграђено је спортско игралиште. У току је санација
клизишта у селу Трска, уређење
корита Раче и Вучићког потока, као
и санација дивљих депонија.
Радови на водоводној
мрежи

У здравственој станици
Дебрц изграђена је рампа и
прилаз за особе са инвалидитетом, и обезбеђен нови
котао за грејање. Реконструисан је кров школе у Звезду
и замењен главни цевовод
за Јаловик. Настављено је
ширење водоводне мреже у
Белотићу и Матијевцу, а на
мрежу је прикључен Дом ученика. У току је реконструкција
амбуланте и месне канцеларије у Белотићу. Активисти
ОО редовно деле „СНС Информатор“ и разговарају са
грађанима.
ништва СНС Никола Селаковић
посетио је највеће месне одборе и
разговарао са активистима.

117. Стара Пазова

Угаљ за 1.500 породица
Око 1.500 породица са скромнијим примањима добиће угаљ, а

ГОРАН Весић и АЛЕКСАНДАР Мирковић разговАрАЛИ СУ
са грађанима ВождовцА И ЛАЗАРЕВЦА

Разговор са Вршчанкама на штандовима СНС

118. Рача

Под покровитељством председника Општине, најбољи ученици
посетили су Сајам књига у Београду. Расписан је конкурс за доделу
ученичких стипендија. У току је
набавка возила за домове здравља у Мајданпеку и Доњем Милановцу, и амбуланту у Рудној Глави,
која је добила и зубарску столицу.
Настављено је асфалтирање путева у Црнајки, Рудној Глави и Мирочу. У МЗ Црнајка уређен је плато
испред Дома културе.

114. Неготин

БРИГА О ГРАЂАНИМА

123. БЕОГРАД

112. Вршац

новљен је кров на Дому културе у
МЗ Кучајна. Дом културе у Церовици добио је нову фасаду, кров и
уређену салу.
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119. Сремска
Митровица

Камен-темељац
за школу
Одржана је свечана академија
поводом Дана ослобођења у Другом светском рату. Уређени су
атарски путеви и изграђена отресишта између Кузмина и Мартинаца. Агенција за рурални развој
била је домаћин конференције о
запошљавању сезонских радника.
Председник Владе АПВ Игор Мировић и градоначелник Владимир
Санадер положили су камен-темељац за нови објекат школе „Јован Поповић“. Обележена је градска слава Митровдан и Дан града.
На Тргу Ћире Милекића одржана
је показна вежба одреда Жандармерије из Новог Сада. У ПСЦ
„Пинки“ отворен је фудбалски терен са вештачком травом. На Тргу
инвеститора подигнуте су заставе
домаћих и страних инвеститора
који послују у Сремској Митровици. У холу Градске куће одржано
је четврто колективно венчање.
Додељене су стипендије за најбоље студенте.

120. Жабари

Посета Драгана
Стевановића
Жабаре је посетио државни
секретар Драган Стевановић, а
председник Општине Јован Лукић и председник СО Дејан Адамовић уручили су му плакету за
изузетан допринос афирмацији
Општине. Стевановић је посетио
и МЗ Александровац и Влашки До,
где је упознат са приоритетима
изградње инфраструктурних објеката.

121. Рашка

Пројекат за
одговорну власт
Поводом Дана ослобођења у
Другом светском рату, председник Општине Игњат Ракитић положио је венац на споменик палим
борцима. Општина учествује у
Пројекту за одговорну власт, који
подржава УСАИД Србија.

Весић и Мирковић НА ТРИБИНИ СА
грађанима СурчинА

Весић и Мирковић разговАрАЛИ
СУ И са грађанима РаковицЕ

О резултатима одговорне градске власти, али и о плановима за даљи развој Београда, са грађанима Лазаревца, Вождовца,
Обреновца, Раковице, Сурчина и Чукарице
разговарали су члан Председништва СНС
Горан Весић и шеф Одборничке групе у
Скупштини града Александар Мирковић.
Поред тога, Мирковић је разговарао и са
грађанима Јајинаца, Раковица Села и Ку-

АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ, ЈЕЛЕНА МИЈАТОВИЋ И
рАДОСЛАВ МАРЈАНОВИЋ ПосетИЛИ СУ породицУ
ЛАНГОВИЋ на Палилули

ДРАГОМИР Петронијевић У посетИ
ромској породици

модраж Села. Чланови ГО СНС Београд
Александар Јовичић, Јелена Мијатовић и
Радослав Марјановић посетили су породицу Ланговић на Палилули и уручили
поклоне из личних средстава. Поводом
Међународног дана борбе против насиља
над женама, потпредседница Главног одбора СНС Марија Обрадовић разговарала
је са Београђанима. Члан ГО СНС Драгомир

МАРИЈА ОБРАДОВИЋ ОБРАТИЛА СЕ
МЕДИЈИМА ПОВОДОМ МеђународнОГ
данА борбе против насиља
над женама

ДРУЖЕЊЕ И РАЗГОВОР СА СУГРАЂАНИМА ПОВОДОМ МеђународнОГ данА борбе против
насиља над женама

Петронијевић, заједно са активистима ОО
СНС Вождовац, посетио је ромску породицу и малишанима уручио играчке обезбеђене из личних средстава. Заменик градоначелника Горан Весић, као и председници
општина Барајево, Обреновац и Чукарица
присуствовали су пуштању у саобраћај пута
који спаја Малу и Велику Моштаницу, Вранић и Мељак.

122. Прокупље
Санација путева

Одржан је састанак са помоћницом министра Вером Божић на
тему развоја туризма у Топлици.
Изграђени су путеви у селима Белогош, Доња Речица, Клисурица,
као и Горње Кординце – Бајчинце,
а уређена је и Ђуревачка улица.
Издвојена су средства за санацију путева у Доњој Топоници и
Миљковици, уређење Хисарске
улице и асфалтирање игралишта
у Новом Селу. Одржана је Зимска
школа за пољопривреднике, подељене су саднице за пошумљавање, помаже се развој пчеларства и повећање сточног фонда,
а расписан је и конкурс за бесповратна средства за пољопривреднике. Отвара се Канцеларија за
помоћ жртвама породичног насиља.

124. БАРАЈЕВО

Посета Младена Шарчевића
Поводом
Међународног дана борбе
против насиља над
женама,
активисти
ОО разговарали су са
грађанима на штанду. Министар Младен
Шарчевић посетио је
ОШ „Павле Поповић“
у Вранићу. Настављено
је асфалтирање улица
4. јули у Бељини, 9. мај
у Прокић крају, Милоша Обилића у Вранићу
и Ратка Јефтића у Лисовићу. Општина је поделила значајне количине
минералног
ђубрива
пољопривредницима. Обележена

је стогодишњица ослобођења у
Првом светском рату.

125. ВРАЧАР

Подела ауто-седишта
Активисти ОО СНС разговарали су са грађанима
на штанду код Каленић
пијаце. Одржан је панел о
родитељству, у организацији Вибер саветовалишта
„Бебирон“ и Општине. ГО
Врачар, у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја,
организовала
је трећу доделу ауто-седишта за децу. Том приликом, Општина је поделила
61, Агенција за безбедност
саобраћаја 30 и „Хјундаи“
једно ауто-седиште. Организована је и обука о
њиховом правилном коришћењу.
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СНС ПАНОРАМА
126. САВСКИ ВЕНАЦ

Ново дечије игралиште
Поводом обележавања
Светског дана борбе против дијабетеса, ГО Савски
венац, у сарадњи са ДЗ Савски венац, организовала је
бесплатне превентивне прегледе. Председница Општине Ирена Вујовић и заменик градоначелника Горан
Весић обишли су радове на
реконструкцији
Булевара
кнеза Александра Карађорђевића. На иницијативу грађана, изграђени су
дечије игралиште и спортски терен у Косте Главинића, а урађене су и
бројне поправке у парковима и на игралиштима. Поводом обележавања
Светског дана детета, одржан је први „Поп-ап“ дечији фестивал у Србији,
у организацији Агенције за едукацију „New Level“ и уз подршку ГО Савски венац. Организована је радионица „Како смањити стрес и повећати
радост живљења“. Председница Вујовић угостила је уметника Дамира
Рада, који је Кући краља Петра поклонио своју слику - портрет краља
Петра Првог Карађорђевића. Функционери ОО Савски венац обезбедили су из личних средстава огрев за најугроженије породице. Активисти
МО Војвода Мишић очистили су игралиште у Облаковској улици. Функционери ОО разговарали су са грађанима МО Гаврило Принцип, Војвода
Мишић, Дедиње и Западни Врачар.

127. ЗВЕЗДАРА

Донација за КБЦ Звездара
Представници компаније „Лукоил“ и ГО Звездара уручили су Болници
за гинекологију и акушерство донацију за куповину опреме. Звездарски
волонтери сакупили су
око 300 килограма ствари за Прихватилиште у
Кумодрашкој. ГО Звездара поделила је пакете са
намирницама за 250 породица слабијег имовинског стања. Поводом „16 дана активизма против насиља над женама“,
Комисија за родну равноправност организовала је округле столове,
монодраму, поделу промотивног материјала... Презентован је пројекат за помоћ интерно расељеним лицима, који финансира ЕУ. У току
је изградња саобраћајнице од Волгине до Крагујевачке улице у Звездарској шуми. Активисти ОО сваког викенда друже се са грађанима и
деле промотивне материјале на штандовима. Поред тога, у свим деловима Звездаре одржани су штандови подршке Међународном дану
против насиља на женама.

128. ГРОЦКА

Нове надстрешнице за
станице јавног превоза
У Калуђерици су асфалтиране улице Зорана Максића и Авнојска, а започето је и скидање
старог асфалта у Миријевској.
Насут је приступ пристану за
превоз скелом на банатској страни Дунава у Ритопеку, а следи
и његово бетонирање. Насут је
атарски пут за Врљаје и пут за
Круши. У Камендолу је санирана
саобраћајница оштећена у јунским бујицама. Реконструисане
су улице 21. августа, 8. марта и
1. маја. У акцији „Београђани за
свој град“, пројекат са највише

гласова потекао је од грађана Врчина који су тражили изградњу паркинга. У припреми
је нов концепт надстрешница за
станице јавног превоза. Стари
прозори на школи у Камендолу,
замењени су новим ПВЦ прозорима. Изграђена је капела на
гробљу у Врчину. Председник
Општине Симоновић је са градоначелником Kољцова из Новосибирска, Николајем Kрасниковим,
потписао писмо о намерама,
братимљењу и успостављању
сарадње.

132. ЗЕМУН

129. ЛАЗАРЕВАЦ

Небојша Стефановић
са активистима

Члан Председништва СНС
Небојша Стефановић посетио је
ОО и разговарао са чланством.
Одржан је Фестивал српских
вина, на којем је учествовало 60
излагача, а отворио га је државни секретар Бојан Стевић. Асфалтиране су улице у МЗ Шопић
и МЗ Петка, док је посипање некатегорисаних путева наставље-

но у МЗ Трбушница, Јунковац,
Рудовци, Барзиловица и Велики
Црљени. Дивље депоније уклоњене су у МЗ Бранко Радичевић, Станислав Сремчевић Црни,
Бистрици и Горњем граду. Активисти ОО СНС разговарали су са
грађанима у Степојевцу, Великим Црљенима и Карађорђевој
улици у Лазаревцу.

130. ВОЖДОВАЦ

Акција „Добар комшија”
Активисти
OO
СНС обишли су комшије и поделили им
поклоне из личних
средстава. Помогли
су око дрва породици у Рипњу, а око
уређења дворишта
породици у Кумодраж Селу. Уређене
су површине испред
МЗ Бањица, Браће
Јерковић,
Рипањ,
Бели Поток. У склопу акције „Живот
без баријере“, функционери ОО
делили су флајере и разговарали са грађанима. Организовани
су пријеми грађана и бесплатни
правни савети. О важности борбе против насиља над женама
разговарали смо са суграђанкама
у свим насељима. У Кумодраж
Селу за даме су организовани
пилатес и обука самоодбране. У
склопу акције „Не прљај - немаш
изговор“, активисти су делили власницима паса хигијенске
рукавице. Прихватилиште у Кумодрашкој добило је донацију
из личних средстава активиста.

Чланице Уније жена учествовале
у акцији „Чеп за хендикеп“. Организовани су турнири у кошарци,
шаху, стоном тенису. Члан ГО
СНС Александар Савић разговарао је са грађанима Бањице и
Белог Потока. Вождовац је добио
улицу Јаниса Јанулиса. У току је
асфалтирање Пута за пречицу и
Липовачког пута у Рипњу. Отворена је нова сала за бокс. Поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата, Општина
се прикључила акцији „Једно
дрво за једног ратника“. Одржан
је Сајам запошљавања и превентивни прегледи у ДЗ Вождовац.

131. СОПОТ

Додела опреме
У оквиру програма Секретаријата за саобраћај, школе у Сопоту,
Раљи, Рогачи и Малој Иванчи добиле су бицикле и техничку опрему.

Излети за најстарије суграђане
Прослављен је Дан Општине
Земун. ГО Земун организовала
је за најстарије суграђане излете
на Опленац, Тополу и Аранђеловац. У организацији Стреличарског клуба, а уз подршку ГО
Земун, одржан је „Трофеј Београда 2018“. КЗМ Земун, у сарадњи
са НСЗ, организовала је обуку
„Пут до успешног предузетника“,
коју је похађало 60 незапослених лица. Обезбеђене су велике
количине индустријске соли за
посипање тротоара и прилаза
зградама. Председник ГО Земун Дејан Матић обишао је радове на санацији каналске мреже у Батајници, у Белегишкој улици. Омладина ОО
наставила је акцију „Помозимо комшији“ и помогла породици да очисти
лишће и припреми огрев. Активисти ОО обележили су Међународни дан
борбе против насиља над женама.

133. ОБРЕНОВАЦ

Асфалтирање путева
Под покровитељством ГО Обреновац, одржан је десети Фестивал ракије. Поводом стогодишњице примирја у Првом светском
рату, амбасадор Канаде Кати Чаба
посетила је Обреновац. Постављена је расвета на трим стази у
Забрану. Уклоњене су дивље депоније у МЗ Дрен, а чисти се депонија на путу за Бањане и Вукићевицу. Уређује се корито Баричке
реке и реконструише Железничка
улица. Деоница у МЗ Барич поред
компаније „Меи Та“, биће проширена и пресвучена са два слоја асфалта. ЈКП „Топловод“ добило је
нову грађевинску машину. Ради се
капитални ремонт свих 20 вентила и арматура на водоизворишту
на Забрежју. Реконструише се пут
у Јовичића крају, у МЗ Дрен. Гради се нова саобраћајница којом
ће мештани Мислођина, Јасенка,
Дражевца и Конатица излазити на
Обреновачки пут. На неколико локација саде се дрвореди. Седница
Већа ГО Обреновац одржана је у
МЗ Забрежје.

134. СУРЧИН

Радови у школама
Присуствовали смо обележавању
Дана касарне „Мајор Милан Тепић“
у Јакову, а поводом стогодишњице ослобођења у Првом светском
рату, положили венце у Сурчину
и Добановцима и присуствовали
откривању спомен плоче у Петровчићу. Компанија „Нестле Адриатик“
проширила је капацитете и запослила више од 30 радника. Гради
се фискултурна сала у Бечмену, обнавља се црква и уређује депонија
у Петровчићу, реконструише Дом
културе у Добановцима... Побољшана је енергетска ефикасност у
школи „Вук Караџић“ у Сурчину,
посађене су саднице у дворишту

вртића у Бечмену и Сурчину. Подржали смо десете Дечије песничке
сусрете и присуствовали обележавању Дана ОШ „Стеван Сремац“ у
Добановцима и ОШ „Вук Караџић“ у
Сурчину. Обележена је крсна слава
Удружења пензионера и ГО Сурчин,

137. СТАРИ ГРАД

Обновљен сквер

Посета Дарка Глишића

Председник ИО СНС Дарко Глишић посетио је ОО СНС Стари
град и разговарао са члановима о страначким активностима и плановима за наредни период. На иницијативу грађана, обновљен је
сквер на углу улица Палмотићеве и Милутина Бојића.
личних средстава обезбедили су
пензионерима комплете за шаховске турнире. Активисти МО Церак 1
обезбедили су огрев за породицу
Недељковић из Мојковачке улице.
Почела је реконструкција Улице
Лазара Кујунџића. Уређен је ка-

135. ПАЛИЛУЛА

Посета породици из Котежа
Потпредседница Главног одбора СНС Марија Обрадовић разговарала је са активистима из Борче. Поводом Међународног дана
борбе против насиља над женама, чланови ОО СНС информисали
су суграђане о овом веома важном проблему. Повереница ОО СНС
Палилула, Јелена Мијатовић, посетила је породицу у Котежу.
као и Светски дан сећања на жртве
саобраћајних несрећа. Настављена
је акција враћања дуга грађанима
због нереализованих уговора о изградњи канализационе и гасне мреже. Организоване су здравствене
трибине.

136.ЧУКАРИЦА

Уређење зелених
површина
Активисти МО Сремчица 1 уредили су простор код окретнице аутобуса 511, активисти МО Сремчица 2 покосили траву у Београдској
улици, а активисти МО Горица уредили дечије игралиште у Томаса
Едисона. Активисти МО Колонија
уредили су простор код окретнице аутобуса 58 и 88 у Железнику,
а МО ДТВ Партизан двориште ОШ
„Мирослав Антић“. Чланови МО
Филмски град очистили су бандере
од рекламног материјала. Чланови
МО Виногради 2 уредили су зелене површине у Улици Слободана
Алигрудића. Сваког уторка у МЗ
Железник и сваког петка у МЗ Беле
Воде одржавају се радионице плеса. Организоване су и радионице
декупажа у Сремчици и Железнику. Активисти МО Колонија из

нал у Драгомира Станојловића
на Умци, а на локацији ПећаниПећанске баре уређен је најугроженији део канала. У Рушњу је почела подела канти за домаћинства.

138. МЛАДЕНОВАЦ
Нова возила за ЈКП
„Младеновац“

Активисти ОО СНС Младеновац обележили су Међународни
дан борбе против насиља над же-

нама. Подељено је још 68 дечијих
ауто-седишта, укупно 1.500 у последње три године. ЈКП „Младеновац“ купило је нове камионе за
одношење смећа, а набавку су финансирали Град, Општина и ЈКП,
као и Амбасада Јапана.

140. НОВИ БЕОГРАД
Кречење графита

У организацији Уније жена МО
Арена, Ушће, Сајмиште, Цептер и
Белвил одржана је трибина „Борба против насиља над женама“.
Унија жена МО Фонтана, Царина,
Блок 37, Блок 38, Михајло Пупин и Павиљони организовала је
радионицу посвећену положају
особа са инвалидитетом. Такође,
Унија жена МО Павиљони предала је 15.000 чепова удружењу
„Чеп за хендикеп“. МО Арена,
Ушће, Сајмиште, Цептер и Белвил кречили су графите у пролазу
зграде у Улици шпанских бораца. Активисти МО Арена, Ушће,
Сајмиште, Цептер и Белвил, у
сарадњи са Зеленилом, заменили
су летвице на клупама, офарбали
и њих и жардињере, и уредили
мобилијар.

139. РАКОВИЦА

Зборови грађана
Потпредседник Главног одбора СНС Марко Ђурић разговарао је са
активистима МО Ресник, Видиковац и Миљаковац. Реконструисани
дечији парк у Улици Станка Пауновића Вељка на Миљаковцу, свечано су отворили Милосав Миличковић, Горан Весић, Владан Коцић
и Слободан Станојевић. На кошаркашком терену у Сунчаном брегу
постављена је ограда и ново осветљење. На иницијативу ГО Раковица, мапирано је језеро у Реснику како би могао да се направи план за
његово чишћење. Одржани су зборови грађана на Петловом брду и
Сунчаном брегу. Функционери ОО разговарали су са грађанима на
штандовима у Реснику и Видиковцу. Савет за здравство одржао је
трибине у МЗ Кошутњак и Скојевско насеље. У наставку акције „Помозимо комшији“, напредњаци су офарбали пешачки мост на реци
Топчидерки и уредили зелене површине. Из личних средстава донирали су намештај за две социјално угрожене породице.
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Председник Александар Вучић
са мештанима
у Општини Лучани

БЕОГРАД

КРАГУЈЕВАЦ

Посета председнице
Републике Српске
Жељке Цвијановић

БРИСЕЛ
У индустријском комплексу отворена
је прва фабрика „АММ“, која послује
у оквиру „Мајнд групе”
Председник
Вучић, који је на
дан своје крсне
славе боравио
у Бриселу,
обележио је
Светог Николу
у православној
цркви у том
граду, где је
упалио свећу
заједно са оцем
Јаковом

ТРСТЕНИК

На отварању фабрике каблова за
ауто-индустрију „Амфенол“

