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Председник Републике Ср-
бије Александар Вучић 

учествовао је на годишњем 
састанку Светског економског 
форума у Давосу, где се обра-
тио на скупу „Слобода медија 
у кризним ситуацијама“, затим 
присуствовао бројним сесија-
ма и разговарао са светским 
лидерима, међу којима су не-

мачка канцеларка Ангела Меркел, ев-
ропски комесар Јоханес Хан, аустријски 
канцелар Себастијан Курц, премијер 
Словеније Маријан Шарец, немачки ди-
пломата Волфганг Ишингер, партијска 
наследница Ангеле Меркел Анегрет 
Крамп Каренбауер, председник ЕБРД 
Сума Чакрабарти, потпредседник Ал 
Дахре Хадим Ал Дареи, бивши државни 
секретар САД Џон Кери...

„Сусрет са Меркеловом је био прија-
тан, она је увек благонаклона према на-
шој земљи. Највише смо причали о од-
носу Београда и Приштине. Нема сумње 
да је Немачка снажно против уруша-
вања нормалних трговинских односа на 

КиМ. Немачка је и најважнији спољно-
трговински партнер Србије. Приближа-
вамо се размени од готово пет милијар-
ди евра, што је 13 одсто од укупне наше 
трговинске размене. То показује наше 
блиске и добре односе. Од инвеститора 
највећи број њих долази из Немачке“, 
рекао је председник Вучић.

Према његовим речима, визија Ев-
ропе канцеларке Меркел је симбиоза 
Немачке и Француске, и монетарна ста-
билност. Такође, важно је и монетарно 
партнерство са Јапаном, које ступа на 
снагу 1. фебруара. Много тога се у све-
ту мења, како је рекао, а мале земље то 
морају да прате да би нашле своје место 
у промењеном свету.

„Канцеларка 
Меркел ме је 
позвала да по-
сетим Берлин 
кад год же-
лим, а надам 
се да ће она 
ускоро посе-
тити Србију. 
Меркел се 
брине о нама 
и стало јој је 
до Србије, ве-

рујем да ће доћи у Београд. Била би ми 
велика част и тиме бисмо обележили 
једну значајну еру, уколико би дошла 
у Србију“, истако је председник Вучић. 

НЕМАЧКА ЈЕ ПРОТИВ УРУшАВАњА 
НОРМАЛНИХ ТРГОВИНСКИХ 

ОДНОСА НА КиМ

Поводом учесталих 
вербалних и физич-

ких напада челника опо-
зиције на жене, огромне 
количине агресије и мр-
жње која се сваки дан 
излива у јавни простор, а 
која је кулминирала када 
је Сергеј Трифуновић но-
винарку Српског телегра-
фа назвао курвом и јавно 
објавио њен број телефо-
на, практично позивајући 
на линч, у централи Српс-
ке напредне странке одр-
жане су три конференције 
за новинаре.

Чланица Председни-
штва СНС Маја Гојковић 
рекла је да Савез за Ср-
бију свакодневно промо-
више насиље и шаље по-
руке женама које друга-
чије мисле да су „курве“.

„Овде смо као предста-
внице жена, као предста-
внице 51 одсто попула-
ције и као представнице 
женског пола које се баве 
јавним пословима, да ка-
жемо стоп насиљу над 
женама и да пошаљемо 
поруку да жене у Србији 
нису курве. Промовисање 
насиља у друштву и над 
женама очигледно је део 
политичког програма Са-
веза за Србију. Позивамо 
цивилни сектор и све који 

се баве јавним послом, да 
осуде прогон оних који 
другачије мисле. Напад 
Сергеја Трифуновића на 
новинарку још један у 
низу напада на жене у 
нашој држави и сигурна 
сам да није последњи“, 
истакла је Гојковић.

Биљана Поповић Ивко-
вић, чланица Председни-
штва СНС, поручила је да 
ће се СНС борити на из-
борима против политике 
„шаке и песнице, вређања 
и омаловажавања жена“. 

„Грађани ће изабрати 
да ли желе насилнике или 
оне који отварају фабри-
ке и брину се за њихов 
просперитет. Вучић је био 
победник свих претход-
них избора, а за насилни-
ке грађани нису гласали. 
За оне који су пљачкали, 
уништавали институције, 
за њих сигурно нису гла-
сали. СНС најоштрије 
осуђује сваки акт насиља, 
било да је оно вербално 
или физичко, и позива 
све актере друштва да ре-
агују, да не ћуте, да осуде 
говор мржње и распири-
вање насиља. СНС има 
нулту толеранцију према 
насиљу било које врсте, а 
посебно према женама и 
деци. Недопустиво је ми-

нимизирати насиље“, ре-
кла је Поповић Ивковић.

И Владимир Орлић, 
члан Председништва 
СНС, оштро је осудио 
бруталну и нељудску хај-
ку коју опозиција води 
против свих жена са чијим 
мишљењем није сагласна. 

„Таквим понашањем 
опозиција показује јасну 
разлику између Србије 
коју ми желимо и гради-
мо, и свега другога што 
показују Ђилас, Јеремић, 
Обрадовић, Трифуновић, 
којима су позиви на си-
ловање и линч изгледа 
забавни“, рекао је Орлић, 
и изразио незадовољство 
што се многи нису огра-
дили од таквих изјава и 
понашања, а међу којима 
ни НУНС, ни НДНВ, ни 
део НВО. 

Конференције за нови-
наре на којима су жене из 
Српске напредне странке 
снажно осудиле вербал-
но и физичко насиље и 
нападе на жене од стране 
опозиционих представ-
ника одржане су и у свим 
општинским и градским 
одборима СНС, а подрш-
ку новинарки Српског 
телеграфа и свим женама 
упутиле су и бројне јавне 
личности.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА НАЈОшТРИЈЕ ОСУђУЈЕ 
ВЕРБАЛНЕ И ФИзИЧКЕ НАПАДЕ ОПОзИЦИОНИХ 

ПРЕДСТАВНИКА НА жЕНЕ

ЖЕНЕ НИСУ КУРВЕ

У ЖИЖИ
НАПАДИ 
ОПОзИЦИЈЕ 
НА жЕНЕ КОЈЕ 
ДРУГАЧИЈЕ МИСЛЕ

Ирену Вујовић, председницу Општине 
Савски венац, Ђорђе Вишекруна назвао је 
курветином без грама мозга, а у сканда-
лозном споту током кампање за београд-
ске изборе, позивали на њено убиство и на 
убиство Александра Вучића. 

Премијерки Ани Брнабић Жељко Весели-
новић, један од лидера СЗС, поручио да је 
треба силовати, односно да је треба закљу-
чати у собу на неколико месеци са обдаре-
ним Афроамериканцем тек пуштеним из за-
твора. Народни посланик Срђан Ного рекао 
је да премијерку Брнабић, уз Александра 
Вучића, треба обесити на Теразијама.

Маји Гојковић, председници Народне 
скупштине, Бошко Обрадовић упао је 
у кабинет, завртао јој руку и штипао је, 
после чега је данима имала модрице на 
надлактицама. Сергеј Трифуновић назвао 
ју је фуксом.

Милени Ивановић, супрузи убијеног 
Оливера Ивановића, један од лидера Са-
веза за Србију Жељко Веселиновић рекао 
је да није жена него ђаво.

Ивани Жигић, новинарки Српског те-
леграфа, Сергеј Трифуновић рекао да је 
курва, извинио се курвама због тога што 
је рекао, и Иванин број телефона објавио 
на Твитеру. Дан касније, назвао ју је ус-
ташком курвом.

Барбару животић, новинарку Студија 
Б, сви редом су безочно нападали на Тви-
теру због тога што им се није свидело како 
је извештавала са протеста у Београду. 
Данима су је називали најпогрднијим име-
нима.

Ивану Вучићевић, уредницу Студија Б, 
Сергеј Трифуновић назвао фуксом кад је 
стала у Барбарину одбрану, а брутално су 
је вређали на Твитеру и остали.

Гордану Узелац и Мају Драговић, но-
винарке Пинка, напале су и претукле 
присталице Двери испред зграде Пинка. 
Обе су завршиле у Ургентном центру.

Дијану Хркаловић, државну секретарку 
МУП-а, напао Бошко Обрадовић након што 
је упао у Полицијску станицу у Лучанима.

Мају Пејчић, чланицу Републичке из-
борне комисије, напао је Бошко Обрадо-
вић у изборној ноћи 2016. године, гурао је 
и завртао јој руку кад је, са својим приста-
лицама, упао у РИК.

Александру Крстић удариле су у главу, 
бациле на плочник и поломиле јој телефон 
присталице опозиције испред позоришта 
у Шапцу. 

Нада Јовановић (64), активисткиња 
СНС, брутално је претучена у Лучанима 
док је по зградама делила страначки про-
мотивни материјал.

СЛИКАњЕ 
С ПРЕДСЕДНИКОМ
Када је таксиста српског порекла, 
Миле Станковић, угледао је председ-
ника Вучића на улици у Давосу, иза-
шао из свог аутомобила да га поздра-
ви и да се с њим фотографише. Миле, 
који у Давосу живи и ради 27 година, 
каже да му је највећа жеља била да се 
упозна са председником Србије.

ВУЧИћ И КАНДЕЛАКИ
„Сад морам да видим Србију“, написа-
ла је на свом Твитер налогу Тина Кан-
делаки, руска ТВ новинарка, звезда 
друштвених мрежа и учесница панела 
о медијима, преносећи утиске о сусре-
ту са председником Србије Алексан-
дром Вучићем. „Упутила сам Вучићу 
комплимент, да има стила у обла-
чењу, а он ми је одговорио: Знате шта 
сам недавно приметио? Да су Руси 
постали озбиљнији, да изражајније 
говоре о својим политичарима, а да су 
новинари праве звезде на друштвеним 
мрежама“, написала је она.

На скупу „слобода медија у кризНим ситуацијама“

аНгела меркел и алексаНдар Вучић

Владимир орлић са члаНицама оо сНс београд

биљаНа иВкоВић, Нела кубуроВић, маја гојкоВић, иреНа ВујоВић,  
са послаНицама и одборНицама
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Председник Руске Федерације Вла-
димир Путин боравио је 17. јануара 
четврти пут у Београду, у званич-

ној посети Србији, где му је домаћин био 
председник Републике Србије Алексан-
дар Вучић. На улицама Београда тог дана 
окупило се близу 150.000 грађана, a људи 
пристигли из свих крајева Србије како би 
поздравили двојицу председника, носили 
су српске и руске заставе, транспаренте 
са ликом руског и српског председника 
и друга обележја. Колона грађана, права 
река људи, била је толико дуга да јој је по-
четак био на платоу испред Храма Светог 
Саве, где је руском председнику приређен 
величанствен дочек у поподневним сати-
ма, а крај далеко у Улици краља Милана, 
према Палати „Албанија“.

Посета је почела уласком авиона 

председника Владими-
ра Путина у ваздушни 
простор Србије, где су га 
до слетања на Аеродром 
„Никола Тесла“ пратила 
три „мига 29“ Војске Ср-
бије. Председници Србије 
и Русије упутили су се, 
затим, специјалним блин-
дираним аутомобилом ка 
старом делу града. Поло-
жили су венце на Гробље 
ослободилаца Београда 
и Споменик црвеноар-
мејцу, где су их дочекали 
почасни батаљон Гарде и 
оркестар Војске Србије, 
градоначелник Београда 

Зоран Радојичић и велики број грађа-
на. Након тога, испред Палате „Србија“ 
на Новом Београду уприличен је свеча-
ни дочек за руског председника, уз ин-
тонирање химни и смотру Гарде Војске 
Србије. У част Владимира Путина ис-
паљено је и десет почасних плотуна. 

Председници Србије и Русије обишли 
су изложбу „Српско-руске везе 1804-
1918. у документима Aрхива Србије“, а 
затим су имали састанак у четири ока. У 
разговору су им се, потом, придружиле 
делегације у ужем формату, а делега-
цију председника Вучића чинили су пре-
мијерка Брнабић, министар спољних по-
слова Ивица Дачић и министар полиције 
Небојша Стефановић. Нешто касније 
уследио је пленарни састанак свих чла-

нова делегација две земље, и потписани 
су бројни уговори, споразуми и мемо-
рандуми из различитих области.

Председник Путин уручио је, затим, 
престижни Орден Александра Нев-
ског председнику Александру Вучићу, 
истичући да је допринос српског пред-
седника развоју односа две земље у свим 
правцима велики. Председник Вучић зах-
валио се председнику Руске Федерације 
и у веома емотивном говору поручио да 
орден за њега представља велику част 
и велику одговорност. Председник Ср-
бије поклонио је руском колеги, познатом 
по томе што је љубитељ животиња, штене 
шарпланинца пореклом са Косова и Мето-
хије, а затим је приређен свечани ручак, 
којем је присуствовало стотину званица. 

Све боља трговинска 
размена 

На конференцији за медије, која је ор-
ганизована након састанка делегација, 
председник Вучић је истакао да је Ср-
бија поуздан партнер Русији. 

„Када смо се упознали пре шест го-
дина, углавном смо разговарали како 
да Србија враћа дугове, а данас Србија 
нема проблема с тим, плаћа све на време 
и постала је поуздан партнер Руској Фе-
дерацији“, рекао је председник Вучић.

Председник Путин захвалио се свом 
домаћину и грађанима на топлом прије-
му, истакавши да му је драго што може 
да посети пријатељску, братску Србију и 

ПРЕДСЕДНИК РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ВЛАДИМИР ПУТИН У ПОСЕТИ СРБИЈИ

ОДНОСИ СРБИЈЕ И РУСИЈЕ ИМАЈУ ДУБОКЕ И ЧВРСТЕ КОРЕНЕ

ПУТИНОВА 
ЗДРАВИЦА 

„Мој пријатељ 
Александар показао је 
карактер на спољном и 
на унутрашњем плану“, 
једна је од порука из 
здравице председника 
Руске Федерације 
Владимира Путина, 
коју је изговорио на 
свечаном ручку 
у Палати „Србија”

да са српским колегом разговара о свему 
што је урађено и о ономе шта још може 
да се уради у односима две земље. Пре-
ма његовим речима, Москва дели забри-
нутост српског руководства у вези са 
питањем Косова и Метохије.

Председник Вучић рекао је да је 
потпуно јасно да без Русије, због њене 
снаге у Савету безбедности УН, неће 
бити решења косовског питања, и иста-
као да ће се пре постизања било каквог 
договора посаветовати са руским пред-
седником Путином.

„Све време причамо о решењу, сви 
воле да причају о решењу и воле добре 
вести, али ја сам реалистичан човек. У 
овом тренутку не видим решење. Надамо 
се, али не мислим да је близу и да је реал-
но да буде у неком скоријем року. Србија 

је спремна за разго-
воре и компромисе са 
Албанцима, али неће 
пристати на пони-
жење. Плашим се да 
неки људи нису спрем-
ни на компромисе. И 
даље ћемо истрајавати 
на томе и тражити их, 
али понављам, и то сам 
рекао Путину, никоме 
нећемо дозволити да 
унизи Србију“, истакао 
је председник Вучић.

Он се захвалио на 
подршци Русије на 
очувању интегритета 
и независности Србије 

и истакао да је веома задовољан напре-
тком сарадње две земље у свим области-
ма. Председника Путина је, како је рекао, 
обавестио о таксама које су Албанци уве-
ли против Србије, али и о оснивању тзв. 
војске Косова.

„Чини ми се да смо и у том погледу до-
били значајну подршку председника Пу-
тина. Задовољан сам напретком сарадње 
са Русијом у свим областима, никада нис-
мо потписали толико споразума из гото-
во свих сфера, наша трговинска размена 
је порасла, наши економски односи су 
све бољи, разговарали смо о пословима 
који су пред нама. О инфраструктурном 
заједничком деловању, посебно на же-
лезницама, које ће постати поново је-
дан од најуноснијих видова саобраћаја, 

али и о „Турском току“ кроз Србију, јер 
Србија хоће за своје грађане најбољи и 
најјефтинији гас, а то је руски гас“, рекао 
је председник Вучић, и истакао да ће Ру-
сија, уз велики новац који је дала до сада, 
донирати још пет милиона евра за Храм 
Светог Саве, као и да ће нам вратити 166. 
страницу Мирослављевог јеванђеља.

Председник Руске Федерације Влади-
мир Путин рекао је да Москва дели забри-
нутост српског руководства и грађана у 
вези са КиМ, јер кораци које је предузела 
Приштина у последње време могу довести 
до дестабилизације Балкана. Напоменуо 
је и да је став Русије по питању Косова 
јасан - Москва се залаже за узајамно при-
хватљиво решење Београда и Приштине, 
али базирано на Резолуцији 1244 СБ УН. 
Истакао је да је Русија, исто као и Србија, 
заинтересована да ситуација на Балкану 
буде стабилна и безбедна.

„Косовске власти предузеле су неке 
провокативне акције које су додатно 
погоршале ситуацију“, рекао је председ-
ник Путин, наводећи као пример одлуку 
Приштине о формирању косовске војске, 
што, како каже, представља кршење Ре-
золуције 1244.

„Та резолуција не допушта постојање 
било каквих оружаних формација на 
Косову, изузев контингента УН. Делимо 
забринутост Србије, јер знамо да такви 
потези воде ка нестабилности на Балка-
ну. Наша подршка ће се наставити“, по-
ручио је председник Путин.

На питање о томе да се често говори о 

лимузиНа „аурус” председНика руске Федерације
председНик Владимир путиН уручује ордеН 

алексаНдра НеВског председНику алексаНдру Вучићу

дочек Владимира путиНа На аеродрому „Никола тесла“
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посредовању Русије у дијалогу и да ли до 
тога може да дође, Путин је рекао да је 
Русија увек активно учествовала, али да 
је, напоменуо је, ЕУ та која је посредник. 

„ЕУ је посредник, али мало тога пости-
же. Не спроводи се оно што је догово-
рено, још није формирана ЗСО. Резолу-
цијом 1244 предвиђено је да одређени 
број српских полицајаца и граничара 
може да буде на територији Косова. Где 

су они?“, упитао је Путин.
Навео је да је Русија спремна да са-

рађује са свима, али да је важно и да 
се поштује међународно право и да ре-
шење буде праведно. Према његовим 
речима, нека ранија решења као да су 
имала за циљ да поделе српски народ.

„Треба да убедимо наше партнере да, 
ако желимо мир на Балкану, морамо да 

нађемо компромис и 
да га одржимо. Одно-
си Србије и Русије нису 
од јуче и од данас, већ 
трају вековима, имају 

дубоке и чврсте корене, а два народа 
везује духовна блискост“, поручио је 
председник Путин.

Истакао је да очекује да се до краја 
године потпише споразум Србије и Ев-
роазијске уније, као и то да ће се сре-
дином године, на редовном заседању 
Мешовитог комитета Србије и Русије, 
размотрити напредак у реализацији 

потписаних меморандума. Нагласио је 
да очекује повећање количине гаса који 
стиже у Србију са три на три и по ми-
лијарди кубних метара, и најавио зна-
чајне инвестиције у НИС и повећање 
капацитета гасног складишта „Банат-
ски двор“.

Хвала на пријатељству 

Председници Вучић и Путин обишли 
су, затим, Храм Светог Саве, где их је, уз 
звук црквених звона, дочекао патријарх 
српски Иринеј, и 150.000 грађана прис-

тиглих из целе Србије. Прво су 
обишли крипту и где су запа-
лили свеће, а затим и остатак 
Храма, како би се упознали с 
тим шта је све урађено од 2011. 
године. О току радова инфо-
рмисао их је руски академик 
Николај Александрович Му-
хин, под чијим руководством је урађена 
целокупна иконографија.

Након тога, председници су, зајед-
но са патријархом, симболично угра-
дили делове руске и српске тробојке 
на мозаику са ликом Исуса Христа, на 
којем раде руски уметници, и потпи-
сали се на икону. Иначе, руска фирма 
„Гаспромњефт“ финансирала је прву 
етапу радова на импозантном мозаи-
ку, конкретно куполи, а очекује се да 

ће руска страна финансирати и другу 
етапу, док ће Влада Србије платити 
израду остатка мозаика. Иначе, реч је 
о највећој куполи у православним хра-
мовима која је урађена у мозаик тех-
ници, на површини од 1.250 квадрата.

Напуштајући Храм Светог Саве, руски 
председник се, иако то није уобичаје-
но и потпуно је ван протокола, обратио 
окупљеним грађанима који су дошли да 
га поздраве.

„Хвала на пријатељству“, рекао је Пу-

тин на српском, и поновио на руском 
језику. Руски председник испраћен је са 
врачарског платоа уз звуке песме „Ово 
је Србија“.

Иначе, посета председника Путина 
Београду  изазвала је велику пажњу у 
Европи и свету, а за праћење догађаја 
било је акредитовано око 600 новинара, 
сниматеља и фото-репортера из Србије, 
Русије, региона и света, а само са руским 
председником у српску престоницу 
стигло је 80 новинара из Русије.

ПРЕДСЕДНИК РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ВЛАДИМИР ПУТИН У ПОСЕТИ СРБИЈИ

Током боравка председника Влади-
мира Путина и делегације Руске Фе-
дерације у Београду, потписано је 26 
споразума и меморандум о разумевању 
између Србије и Русије. Председник 
Србије Александар Вучић рекао је да је 
тренутна вредност потписаних уговора 
са Русијом 230 милиона евра, а да ће, 

када буду сви реализовани, износити 
660 милиона евра.

„Трговинска размена између Србије 
и Русије напредује. Увоз из Русије већи 
је за 30 процената, извоз је већи за 4,1 
одсто. У подручју иновационих техно-
логија, дигиталних технологија, наши 
односи итекако напредују и молимо 

вас да нам помогнете у развоју пројекта 
какав је „Тачка кључања“, који је под 
Вашом директном контролом у Русији, 
јер верујемо да и ми један такав хаб у 
Србији заједничким снагама можемо да 
направимо“, рекао је председник Србије 
Александар Вучић у разговору са пред-
седником Путином.

о План консултација између МСП Ср-
бије и Министарства иностраних послова 
Русије за 2019-2020. годину

о Споразум о сарадњи у области упо-
требе нуклеарне енергије у мирнодопс-
ке сврхе на основу испробаних и инова-
ционих технологија између Владе РС и 
Владе РФ

о Заједничка изјава о сарадњи у реа-
лизацији пројекта изградње регионал-
ног Центра за нуклеарне технологије на 
територији Србије

о Административни споразум између 
Министарства за рад Владе Србије и 
Министарства рада и социјалне заштите 
Руске Федерације за примену Споразума 
између Србије и Руске Федерације о со-
цијалној сигурности

о Протокол размене инструмената о 
потврђивању Споразума између Руске 
федерације и Републике Србије о со-
цијалној сигурности

о Меморандум о разумевању између 
Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања РС и Ми-
нистарства за рад и социјалну заштиту 
РФ о сарадњи у области социјалне заш-
тите

о Меморандум о разумевању о руско-
српској сарадњи у области развоја диги-
талних технологија

о Меморандум о разумевању о развоју 
сарадње у области истраживања и ко-
ришћења космичког простора у мирно-
допске сврхе између Владе РС и „Роскос-
моса“

ПОТПИСАНИ СПОРАзУМИ

САРАДњА У ОБЛАСТИ ИНОВАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
о Меморандум о намерама за редов-

но одржавање јавне железничке инфра-
структуре

о Меморандум о разумевању у области 
иновација и технолошког развоја између 
Владе РС и Фонда „Сколково“

о Меморандум о узајамном разумевању 
између ВРС и Аутономне некомерцијалне 
организације Агенција стратешких ини-
цијатива за промовисање нових пројеката 
о сарадњи у сфери иновација и технолош-
ког развоја

о Меморандум о разумевању за развој 
пројекта проширења капацитета ПСГ Ба-
натски двор између Гаспром експорта и 
Србијагаса

о Споразум о сарадњи између Фонда за 
директне инвестиције Руске Федерације и 
Развојне агенције Србије

о Уговор о пројектовању и извођењу 
радова на изградњи железничке инфра-
структуре РС и изградњу јединственог 
Диспечерског Центра за управљање са-

обраћајем возова у РС између „Инфра-
структура Железнице Србије“ и РЖД Ин-
тернационал 

о Меморандум о сарадњи у области гас-
не привреде у погледу реализације зајед-
ничких пројеката у области развоја про-
изводно-дистрибутивне инфраструктуре 
цевоводног и течног природног гаса

о Меморандум о српско-руској сарадњи 
у области развоја иновација у сектору 
електроенергетике између Владе РС и ак-
ционарског друштва „Россети“

о Меморандум о сарадњи између Уни-
верзитета у Новом Саду и Руског држав-
ног универзитета за нафту и гас „Губкин“

о Споразум о сарадњи између ПАО „Си-
ловије машини“ и ЕПС о реконструкцији 
хидроелектране Ђердап-2

о Меморандум о сарадњи банке Сбер-
банк Србија са компанијом Телеком

о Меморандум о стратешкој сарадњи 
између Универзитета у Београду и Санкт-
петербуршког рударског универзитета - 

Горни Универзитет
о Меморандум о разумевању о локали-

зацији руске индустријске производње на 
територији РС између Министарства при-
вреде РС и Министарства индустрије и тр-
говине

о Заједничка изјава између Владе Руске 
Федерације и Владе Србије о оснивању и 
условима делатности културно информа-
тивних центара

о Инвестиционо решење за модерни-
зацију гасног складишта „Банатски двор“

о Меморандум о разумевању за реа-
лизацију пројеката комбиноване произ-
водње топлотне и електричне енергије у 
Србији

о Меморандум о сарадњи између Уни-
верзитета у Београду и Московског држав-
ног института међународних односа - Уни-
верзитет МГИМО

о Меморандум о разумевању из-
међу Министарства одбране Србије и 
Камаза

председНик Вучић поклоНио је руском колеги 
шарплаНиНца пашу

близу 150.000 грађаНа дошло је да поздраВи 
председНика руске Федерације

председНик Вучић, патријарх ириНеј и председНик путиН
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Народни посланици Српске на-
предне странке успешно су из-
нели све задатке који су били по-

стављени током 2018. године. Радили 
су предано, борили се за нашу политику 
без резерви, срчано и убедљиво, снаж-
ним аргументима су са успехом бранили 
предложене законе, а комплетан бивши 
режим суочили са истином - да у пар-
ламентарној борби са представницима 
СНС немају шта да траже. Јасно, наш за-
датак је био значајно олакшан чињени-
цом да је за одбрану успешне политике 
председника Александра Вучића и Вла-
де, чију окосницу чини наша Странка, 
довољно указати на остварене резулта-
те и све постаје потпуно јасно. 

Овим речима Др Владимир Орлић, 
члан Председништва Српске напредне 
странке и народни посланик у Скупш-
тини Републике Србије, описује минулу 
годину, и наглашава да је постигнутим 
резултатима немогуће парирати. По-
литички муљ, измилео испод шињела 
тајкуна Ђиласа и Шолака, дверашких 
фашиста, „Нострадамуса“ Јеремића и 
других отпадака жутог предузећа, како 
каже, губи сваку битку када се помену 
резултати. 

- Истина њих у потпуности разара, 

а наши народни посланици имају и 
знања и енергије да ту истину упорно 
износе пред очима Србије - каже Ор-
лић за „СНС Информатор“. 

Како бисте оценили атмосферу у 
парламенту и које моменте бисте 
издвојили као најзначајније у про-
теклој години?
- Управо зато што резултатима не 

могу да конкуришу ни у једној области 
друштвеног живота, јуришници бившег 
режима покушавају упорно да Народ-
ну скупштину претворе у сцену за своје 
аматерске представе у којима за своје 
медије изигравају некакве „жртве“, док 
сами истовремено примењују огољено, 
незапамћено насиље. Што би народ 
рекао, „бије, а кука“. Нико, међутим, не 
наседа на њихово глуматање. Исувише 
добро памтимо стотине хиљада наших 
сународника које су ДОС-овске хорде 
оставиле без хлеба. Ти људи су били ис-
тинске жртве, и тај народ имамо на уму 
и када трпимо увреде и ударце, и када 
на насиље и лажи истином одговарамо. 

шта видите као свој највећи 
допринос борби за модерну, 
уређену Србију?
- У Скупштини се за тај народ боримо, 

законима усвојеним током протекле го-

дине. Ту су средства за породице са де-
цом обезбеђена као никада раније, ле-
чење за оне који нису имали могућности 
да до њега дођу, усвојене мере за ис-
плату већих пензија свим категоријама 
пензионера, буџет којим је омогућено 
повећање плата, такође већ сада бољих 
него икада раније... У свим тим важним 
одлукама народни посланици СНС дали 
су допринос, поносни што учествују у 
великим стварима за своју земљу. То је 
за нас било најзначајније. Те одлуке се 
памте, тај посао се ради пуног срца. И 
њега да покваре којекакви дивљаци и 
силеџије, политички неписмени мар-
гиналци и љотићевци, жути лопови по 
сопственом признању и остала булу-
мента скупљена с коца и конопца да 
запева на команду са даљинског упра-
вљача ванпарламентарних тајкуна и бе-
лосветских лопужа - нема шансе.

Колики је домет суботњих шетњи 
опозиције?
- Домет им је најдаље негде до испред 

Славије, јер се и то мало људи углавном 
разиђе док стигну дотле. Да од тога 
нема ништа, јасно је већ сада и њима. 
„Политички“ скупови на којима се „по-
литичари“  - организатори крију, беже 
на зачеље и не проналазе довољно 

СРБИЈА НЕћЕ МРжњУ, НЕГО НАПРЕДАК И ИзГРАДњУДр ВЛАДИМИР ОРЛИћ, 
члан Председништва СНС

ОТРОВНА зАВИСТ САМОПРОГЛАшЕНЕ „ЕЛИТЕ”

Председник 
Александар Вучић 
своје политичке 
противнике оставља 
поражене на буквално 
сваким изборима, 
а истовремено ужива 
огромно поштовање 
светских лидера и 
углед у међународној 
јавности што изазива 
невероватне фрустрације 
код губитника

Како оцењујете посету 
председника Владимира 
Путина Београду и то што 
се огроман број људи оку-
пио да га поздрави испред 
Храма Светог Саве?
- Импозантан дочек, више 

од 120.000 људи окупљених у 
жељи да поздраве председнике 
Вучића и Путина, показује мно-
го више од свести народа о зна-
чају те посете, чак и од силине 
и искрености пријатељства које 
осећамо према Русији. Он пока-
зује потпуну опредељеност на-
шег народа за мирну и пристој-
ну Србију, за друштво које 
покреће љубав према сопстве-
ној земљи и њеним пријатељи-
ма, за слободу народа који чува 
своје достојанство и марљиво 

ради како би уредио своју кућу 
и изборио се за своје интересе. 
За солидарност и братство, за 
стварање и изградњу, бригу за 
заједничку будућност и заслу-
жени напредак. То опредељење 
представља главну поруку коју 
је народ упутио 17. јануара 
2019. године, са најмасовнијег 
скупа у последњих 30 година. 
Оно је јаче од сваког изазова, 
спољног или унутрашњег, сваке 
мржње, поделе и рушилачке на-
мере. То опредељење убедљиво 
побеђује у Србији данас.   

шта ова посета значи за 
Србију?
- Ова посета је дефинитивно 

утврдила добру перспективу 
за даљи развој важне инфра-
структуре у нашој земљи, као и 

за обезбеђење најважнијих ре-
сурса нашим грађанима и при-
вреди. Такође, за даље јачање 
наших одбрамбених снага и 
капацитета. Недвосмислено је 
истакнута политичка подршка 
Србији од стране праве свет-
ске силе, у тешкој борби која 
нас очекује у међународној 
арени, са циљем да заштитимо 
наше државне и националне 
интересе на Косову и Мето-
хији. Коначно, она је јасно по-
казала колико је Србија успела 
да се издигне након деценија 
обележених поразима и про-
падањем, да изгради себи 
нову позицију у свету и конач-
но стекне углед као држава. 
Орден Александра Невског 
нашао се на грудима пред-

седника Србије, Александра 
Вучића, као најдиректнији и 
најубедљивији одговор на пи-
тање како Србију други виде 
данас. Након више од једног 
века, светска сила попут Русије 
препознала је код нас лидера 
достојног овог знамења. Оног 
које су носиле вође српских 
устанака, лидери национал-
ног ослобођења, оснивачи 
модерне српске државе, поли-
тичке вође народа победника 
у Великом рату. Човек таквог 
формата предводи наш народ 
и нашу државу данас - то су 
поручили председник Путин и 
званична Русија, и нама и све-
ту. Зато, пред тим светом, да-
нашња Србија итекако има на 
шта да буде поносна!

петље ни да се обрате људима које на 
улицу изводе, немају никаквог смисла. 
Бивши глумци у улози водитеља не 
могу да надокнаде ту празнину садр-
жаја. Због тога обични „шетачи“ не 
знају шта уопште траже тамо, који су 
им циљеви и у чему је коначни смисао 
окупљања. То нико неће да им каже. Са 
друге стране, прави организатори, све 
саме политичке олупине бившег режи-

ма навикле на државну касу и богаћење 
о грбачи народа, знају тачно шта су 
њихови циљеви, али то не смеју јавно 
да саопште. Јер за њихов повратак на 
власт и наставак пљачке државе нико 
неће да шета. Ни ти који сада суботом 
шетају иначе не гласају и неће да гла-
сају за Ђиласа, Јеремића, Обрадовића 
и остатак њиховог картела, што сасвим 
гласно и поручују. Сматрају их лопови-
ма и преварантима, не верују им ништа, 
и мука им је од оптерећености самозва-
не „опозиције“ Александром Вучићем и 
његовом породицом, који су им једина 
тема у свему. Запомагање и на сам по-
мен избора чини им позицију само још 
више шизофреном. Па и тако празну и 
бесмислену причу од „шетњи“, ти „ве-
лики лидери“ су већ успели да претворе 
у полигон за међусобну свађу: ко сме да 
говори, ко сме да се пење на камион, ко 
није за то да се гађа јајима, чији транс-
парент не сме да се подигне... Тако не 
би освојили ни власт у обданишту. А за 
озбиљнији ниво од тог и нису.

зашто су председник Александар 
Вучић и његова породица увек на 
мети најприземнијих напада са 
свих страна? Да ли памтите да је 
породица иједног председника 

Србије, али и било које друге др-
жаве, била толико нападана?
- Разлози леже у апсолутној поли-

тичкој немоћи свих тих умишљених 
величина, утвара психолошки вечно 
заробљених у мрачној прошлости ове 
земље. Александар Вучић их оставља 
поражене до ногу, из године у годину, 
на буквално сваким изборима на којима 
се сретну. И то ради са разликом која је 

сваки пут све убедљивија, што изазива 
неизлечиве фрустрације код губитника. 
Резултати економске политике, коју је 
успоставио лично Александар Вучић, 
за њих су мисаона именица.  Зато у 
покушајима да те резултате оспоре де-
лују као скоројевићи који кашичицама 
за десерт покушавају да науде зиду од 
армираног бетона, што ствара додатне 
фрустрације за умишљене „стручња-
ке“. Поштовање које Александар Вучић 
добија од светских лидера, углед  који 
ужива у међународној јавности, а који 
су Ђилас, Јеремић и Обрадовић могли 
само да сањају и за који би дали буквал-
но све - додатни је извор отровне зави-
сти и извор фрустрације за ту самопрог-
лашену „елиту“. И та ненормална ко-
личина у њима нагомиланог отрова 
нашла је једини излаз у личној мржњи. 
Исконској, дубокој и потпуно огољеној 
мржњи. Мржњи до истребљења. Када 
већ не могу ни у чему да га победе, 
све своје снаге и ресурсе усмерили су 
на покушаје да га повреде. Да на било 
који начин напакосте. Нападајући му 
породицу, не штедећи притом ни децу, 
не презајући ни од чега, за њих је све 
дозвољено и све линије су прегажене. 
Мало је примера, и код нас и у свету, да 

је било овакве и оволике разлике у реј-
тингу између политичких такмаца, као 
што је случај у Србији данас. Међутим, 
тешко да је игде било оваквих хуља, мо-
ралног талога и људског кала као што 
је накупљено међу овдашњим остацима 
бившег режима, људи без елементарног 
обзира, којима ништа није свето и који 
не поштују ништа. Који као да се труде 
да у томе буду светски шампиони.  

И жене у јавном животу Србије, од 
председнице Народне скупштине 
и председнице Владе до држав-
них секретарки и новинарки, па на 
крају и до саме Милене Ивановић, 
константно су изложене најбру-
талнијим вербалним и физичким 
нападима опозиције. Како тума-
чите овакво понашање?
- Као још један јасан доказ тога да има-

мо посла са људима које је у потпуности 
запосео њихов унутрашњи мрак. Он у 
потпуности управља њима, ни трага ра-
ционалног и разборитог ту није остало. 
Грамзивост и похлепа се подразумевају, 
ти мотиви су очигледни, али мржња коју 
ти људи носе у себи јача је од свега. Ни-
када у нашем народу такво брутално 
иживљавање над женама није могло да 
наиђе на подршку, нити ће икада моћи. 
А ипак га увек изнова понављају, не 
показујући намеру да икада престану. 
Позиви на силовање, ударци, модрице, 
нељудско омаловажавање, најпризем-
није увреде, претње вешалима... Нико не 
зна шта је следеће. Тиме јасно показују 
да су баш сви у тајкунско-љотићевској 
коалицији, у том смислу, исти. Сви на 
нивоу свести сировина из Двери. И сви 
су Жељко Веселиновић.
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СВИ ПРЕДСТАВНИЦИ СРБА КОД ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

Паљењем свећа у Храму Светог Саве 
у Београду, обележена је годишњица 
убиства Оливера Ивановића, председни-
ка Грађанске иницијативе Слобода, демо-
кратија, правда. 

Тачно у осам сати и петнаест минута, 
у време када је Оливер упуцан мучки у 

леђа, пре годину дана у Косовској Мит-
ровици, свећу је запалила Оливерова 
супруга Милена Ивановић са сином Бо-
гданом.

Паљењем свећа, почаст покојном Ива-
новићу одали су и председник Србије 
Александар Вучић, премијерка Ана Брна-

бић, шеф Канцеларије за КиМ Марко 
Ђурић, министар одбране Александар 
Вулин... И велики број грађана окупио 
се испред Храма Светог Саве да запали 
свећу у част трагично преминулог Оливе-
ра Ивановића.

Ивановић је од јануара 2014. годи-
не, заједно са 
још четворицом 
Срба, био при-
творен у затво-
ру у Косовској 
Митровици, где 
су га теретили за 
ратни злочин над 
цивилним стано-
вништвом на Ко-
сову и Метохији 
1999. и 2000. 
године. Ивано-
вић је сахрањен у 
Алеји заслужних 
грађана на Новом 
гробљу у Београ-
ду.

На Бадњи дан, председ-
ник Србије Александар 

Вучић унео је бадњак у згра-
ду Генералног секретаријата 
председника Републике на 
Андрићевом венцу, а потом 
се обратио грађанима чести-
тајући им Бадњи дан и Божић. 
Председник Вучић поздравио 
је и бројне званице, а посебно 
представнике српског народа 
из региона с којима је на рад-
ном доручку разговарао о њи-
ховом положају у земљама из 
којих долазе.

„Саслушали смо пред-
ставнике нашег народа из 
различитих крајева региона. 
Видели смо са којим пробле-
мима се суочавају. Србија, 
ако настави путем развоја 

и економског на-
претка, какав је 
био 2018, моћи ће 
још више да помог-
не нашим људима у 
изградњи вртића, 
школа, болница, 
домова здравља, а 
посебно у разли-
читим подухватима 
из области култу-
ре, очувања језика 
и писма, снажења 
националне свести, 
очувања српског 
имена и презиме-
на“, рекао је пред-
седник Србије.

Вучић је иста-
као да су сви представници 
Срба из региона, без обзира 

да ли су из БиХ, Хрватске, 
Црне Горе или Македоније, 
јасно ставили до знања да су 

мир и очување стабилности 
у региону од приоритетног 
значаја.

ПОМЕН ОЛИВЕРУ ИВАНОВИћУ

Држава је објавила  одлучну борбу 
против најопаснијих видова кри-

минала и најтежих облика корупције,  и 
искористиће све расположиве ресурсе 
да у тој борби и победи.

„Србија ће драстично променити 
казнену политику према починиоцима 
најтежих кривичних дела. Све мини-
малне и максималне казне биће увећа-
не од 35 до 50 процена-
та“, најавио је председ-
ник Србије Александар 
Вучић, после седнице 
Савета за националну 
безбедност.

„Држава ће да вас 
победи, ма колико да 
сте опасни, ма колико 
да сте бескрупулозни, 
показаћемо вам да је 
држава много јача! Ово 
је борба која ће да траје 
годинама и биће тешка! 
Колико ће проблема ту 
да буде, то ћемо да ви-
димо, очекујемо њихо-
ве различите реакције, 
али ћемо прегазити 
све оне који се баве 
криминалом. Ја им ка-
жем, згазићемо их! Не 
мислим физички, већ 
правно, како и приличи 
правној држави“, рекао 
је председник Вучић.

После спектакуларне 
акције полиције, у којој се иза реше-

така нашло око 150 осумњичених за 
најтежа кривична дела, председник је 

најавио да ће држава предузети велике 
кораке у коначној победи над крими-
налом и корупцијом. Први од њих биће 
драстична промена казнене политике и 
поновно увођење доживотне робије за 
починиоце најтежих кривичних дела.

„Прихватили смо предлог дела јавно-
сти и господина Игора Јурића и драстич-
но ћемо повећати казне за сва дела која 

обухватају насилничко 
понашање, од насиља 
у породици до убист-
ва, силовања, убиства 
деце. Уводимо инсти-
тут доживотне казне, 
односно доживотне ро-
бије, како се то у наро-
ду каже, за вишеструке 
убице, убице деце и 
друга најтежа кривична 
дела“, истакао је Вучић.

Према његовим ре-
чима, драстично по-
већање казни, како 
минималних тако и 
максималних, Влада ће 
предложити и за друга 
кривична дела, а биће 
предложена и друга-
чија казнена политика 
за повратнике. Србија 
ће се, како каже, у 
погледу пооштравања 
казнене политике уг-
ледати на европско за-
конодавство, јер је на 

Балкану најблажа казнена политика. 

председник александар Вучић 
поручио је да држава 

припрема драстично повећање 
казни за кривична дела, нову 

казнену политику за 
повратнике и краћа суђења

КРИМИНАЛЦИ, зГАзИћЕМО ВАС!

Председник Српске напред-
не странке Александар Вучић 
одржао је састанке проширеног 
Извршног одбора и прошире-
ног Градског одбора Београд, 
а једна од тема разговора били 
су и ванредни парламентарни 
избори.

Председник Вучић је на по-
четку обраћања поздравио 
присутне и рекао да ће пред-
стојећа година бити тешка и 
компликована, те да не искљу-
чује могућност расписивања 
ванредних парламентарних из-
бора, а да ће за одлуку о томе 
пресудни бити државни, а не 
партијски разлози.

„Увек смо спремни за избо-
ре, али треба видети да ли је 
у овом тренутку то добро за 
Србију. Када будемо форми-

рали мишљење шта је најбоље 
за Србију, изаћи ћемо са њим 
пред грађане. СНС је странка 
која се бори за бољи живот 
свих људи у овој земљи“, ре-
као је Небојша Стефановић, 
члан Председништва СНС, на-
кон састанака.

САСТАНЦИ ПРОшИРЕНОГ ИО 
И ПРОшИРЕНОГ ГО СНС БЕОГРАД

председНик Вучић са милеНом и богдаНом иВаНоВићем 
испред храма сВетог саВе

Нела кубуроВић, аНа брНабић, алексаНдар Вучић и Небојша стеФаНоВић после 
седНице саВета за НациоНалНу безбедНост
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Постоји она стара прича о сеља-
нима који доведу мајсторе да 
им среде оронулу цркву. И када 

мајстори питају каква црква треба да 
буде, сељани кажу: „Па, да буде и већа 
и лепша, али да се ништа не промени.“

Када наиђеш на то, а Србија је, нере-
тко, диван пример, постоји само један 
лек. Да људима, свим људима, кажеш 
истину. Да свима буде јасно да нере-
шавањем косовског чвора Србија губи, 
губи оно што јој је најважније, а то су 
њена деца и њена будућност. Да неж-
ним српским ушима, ненавиклим на 
сурову косовску истину, кажеш да на 
нашем Косову и није све наше, а ако 
јесте, да питаш народ - а шта бисмо 
ми то радили са најмање 80 албанских 
посланика у нашој скупштини и да ли 
би довека Србију, уз све наше српске 
свађе, водили неки Тачи и Харадинај. 
Све и да то хоће, а неће. Да кажемо 
лицемерима који подржавају тзв. зам-
рзнути конфликт да је то немогуће, као 
што је немогуће Косово без Албанаца. 
Наш посао је да спречимо да Косово 
остане без Срба.

СРБИЈА СЕ ПРОМЕНИлА

Компромис у политици није пораз, 
он је победа. Компромиса не сме да 
буде само са будућношћу. Ово гово-
рим иако знам да то Срби неће и не 

НАшА КУћА, СРБИЈА, ВИшЕ НИКАДА НЕћЕ БИТИ ОРОНУЛА
желе да прихвате, јер лакше је живети у 
сопственим митовима и хвалоспевима 
него у реалности. Све до првих дневни-
ца због којих ће део њих да штрајкује, 
јер су, ваљда, дневнице биле главни 
разлог што су учествовали у одбрани 
отаџбине. Не дамо више паре за такве 
дневнице, али ћемо обновити сећање 
на стварне јунаке и поштовање према 
њима, на оне који су изгубили животе, 
на оне који су рањени у заштити отаџ-
бине, а на које нико у претходним де-
ценијама није обраћао пажњу.

Још много тога мораћемо да мењамо. 
А истина је да се Србија већ променила. 
И не само по рекордном расту БДП у 
прошлој години, нити само по највећем 
износу инвестиција у региону, ни по 
суфициту у каси, новим клиничким 
центрима, болницама, већој запосле-
ности...

Променила се, пре свега, по ономе 
чиме се данас бави. Додуше, емоције, 
које све то прате остале су исте као де-
ведесетих и с почетка двехиљадитих. 
Па када, захваљујући јакој економији 
и новцу који смо зарадили, окитимо 
Београд, да блешти за Нову годину и 

Божић, они којима се то не свиђа узму 
па вандалски поруше украсе или чак 
исеку каблове којима се ови напајају 
струјом. Другим речима, тема је сасвим 
нова, једна од оних на које нисмо на-
викли. Да ли град треба да буде овако 
или онако осветљен. Да ли куле у Бео-
граду на води треба да буду овде или 
онде. Да ли брдо у Грделици треба пре-
местити или не. Уосталом, ни грделич-
ки ауто-пут, ни осветљење нису могли 
да буду теме у време отпуштања више 
од 400.000 радника у Србији.

Емоције које прате те нове теме ис-
товетне су, а често и много јаче од 
оних које су пратиле бомбардовање, 
санкције, ратове, затварање фабрика, 
пљачкашке приватизације... Једнос-
тавно, неки људи не могу да изађу из 
својих старих шињела.

ПИНОЧЕ И ХИТлЕР

Милошевића, Тадића, Коштуницу 
нико није цртао као Пиночеа и Хитле-
ра. Или бар не тако често. Мене јесу. 
Срећан сам, јер то показује колико смо 
као друштво напредовали и земљу де-

мократизовали. Посебна новост је заш-
то сам приказан као Пиноче, и управо 
то показује нови дискурс и приступ у 
разумевању наше политике и јавног 
живота. Зато што сам најавио да ћемо 
изградити стадионе. Нешто што је, а 
верујем и јесте, требало да обрадује 
највећи број људи, код једног дела је 
изазвало емоцију која превазилази чак 
и мржњу.

И то без обзира на све показатеље 
који говоре да нам данас јесте много 
боље него што је било јуче. Више од 
педесет одсто младих било је неза-
послено 2012. године. Буквално смо 
преполовили тај број, баш као што 
смо и укупну незапосленост свели на 
неких 11 одсто, а у време експерата из 
бивше власти који би поново да вла-
дају била је 26 одсто. Сваког дана от-
варамо нова радна места, нове путеве, 
болнице, школе, улажемо, све више, у 
нове технологије, медицинску опрему, 
ИТ сектор, повећавамо плате, пензије. 
Седам пута више деце данас лечимо 
у иностранству него пре шест година. 
Имамо новца да улажемо у здравље, 
као основни ресурс напретка. И неки-

ма то уопште није довољно, са чим се, 
одмах да кажем, и сам слажем. Није ни 
мени. И убеђен сам да ова земља може 
још више, ако се, сви заједно, још више 
потрудимо.

ТЕШКЕ ОДлУКЕ

Опет, да некоме обећам да ће без 
труда, без тешког рада, огромног на-
пора, било шта бити боље, нити умем, 
нити смем, нити, на крају крајева, хоћу. 
Уосталом, само сам се насмејао када 
сам у неким новинама прочитао жеље 
за Нову годину у којој неки хоће боље 
зараде уз мање рада. У то не верујем 
и никада нећу. Верујем у више рада 
и бољи живот. Без више рада, бољег 
живота неће бити. Ова земља је пред 
тешким одлукама, пред новим поли-
тичким и економским изазовима, који 
захтевају још реформи, и било какво 
улагивање било онима који ме воле, 
било онима који ме мрзе неће учинити 
да све то буде урађено ни лакше, ни 
безболније.

Ја нисам човек компромиса када је 
реч о будућности и о ономе каква она 

треба да буде. Донели смо најтеже од-
луке 2014. године и захваљујући тим, 
непопуларним мерама, данас здрав-
ствени радници, наши полицајци, вој-
ници, социјални радници, учитељи и 
наставници имају више од 20 одсто 
веће плате у реалном износу него 
пре смањења. Управо зато нећу да се 
додворавам било коме некаквим попу-
листичким мерама, које би ми донеле 
једнократну популарност, а дугорочно 
разориле земљу. Такође, ни од кога ни-
када нећу да тражим милост за оно што 
сам урадио.

ТЕЖњА ЗА СРЕћОМ

У Нишу смо, примера ради, отворили 
шест фабрика и нови Клинички центар, 
после деценија у којима су све фабри-
ке у Нишу биле уништене и затворене. 
И коме год да се то не свиђа, одлично, 
нека шета, нека се буни, али нека не 
очекује од мене да ћу престати да ра-
дим баш исто то што сам и радио - да 
отварам фабрике, јурим инвеститоре, 
запошљавам људе и борим се да ова 
земља буде још јача, боља и удобнија 
за живот. И то је још једна нова тема 
у Србији, у којој су још само емоције 
старе. Ова земља је ушла у фазу у којој 
више нема колективног страха од раз-
них несрећа и у којој је све израженија 
потрага, тежња за срећом. Уосталом, 
читав свет се, по Јувалу Нои Харарију 

и његовој култној књизи „Хомо Деус“, 
у овом веку баш тиме и бави. А Србија 
више није отпадник ни из времена, 
ни из простора, а најмање из света, и 
тежња за срећом, заједничком, и поје-
диначном, више није табу тема у њој. 
Једино што сам ја у целој тој причи 
доследни следбеник оних Епикурових 
тврдњи по којима наћи срећу није ни 
најмање лак посао. Управо супротно, 
за срећу има да се ради, и то много 
више него за било коју несрећу. Она не 
пада с неба, него се гради, бори се за 
њу, ради се, производи, ствара. На онај 
начин на који смо и почели. Уз тешке 
одлуке, уз бригу о заједничкој каси, уз 
инвестиције, путеве, болнице, фабрике 
и све мањи број незапослених људи.

БИВШИ РЕЖИМ

И уз још једну важну ствар. Без ком-
промиса са онима који би да Србију 
врате у прошло време. Без икаквих ус-
тупака представницима бившег режи-
ма, јер су они део несреће коју смо ми 
живели, а они у њој уживали и богати-
ли се. Просечна плата у њихово време 

је била, уз нарастајући јавни дуг, мак-
сималних 329 евра, док је данас 460 
евра, минималац је био максималних 
162 евра, данас је 230 евра. Додуше, 
тада су носиоци власти били много 
богатији. Неки од њих зарадили су и 
више од 500.000.000 евра током свог 
званичног мандата.

Без повлачења пред њима, без икак-
вих договора с таквим политичарима, и 
без трунке страха пред њиховим поку-
шајима да се поново дочепају власти, 
која је за њих ништа друго него нова 
распродаја свега што у Србији вреди. И 
не интересују ме њихове комбинације 
с неким људима из моје партије, поје-
диним коалиционим партнерима који 
већ размишљају како би могли да буду 
језичак на ваги и опет промене страну. 
Нисам вас се уплашио, свих заједно, 
ни најмање. Све сам то знао од првог 
дана. Знао колико је тешко Србију и 
себе мењати, знао како и колико се 
успех у Србији не прашта и борићу се 
свим срцем и свом снагом, јер како је 
Пашић рекао, једина мера политике је 
мера успеха.

НЕћУ МИлОСТ

Као што сам рекао, ја милост нећу. 
Хоћу промене, чак и када постоји то-
лики број оних који никакве промене 
неће, али хоће да им буде боље. И омо-
гућићу им и то. Шетаће ти лоши поли-

тичари у Србији, баш онако како не би 
могли ни у једној од свих оних земаља 
које данас изражавају своје симпатије 
за њихове шетње. Без полиције и без 
икакве репресије. За више од тога, мо-
раћемо сви само више да радимо.

Зато што наша кућа, Србија, више ни-
када неће бити оронула. Али ће бити 
промењена. И боља, и лепша, и чистија, 
и већа, по свему што праву величину 
и чини. То је моја политика, и наравно 
да сам, али увек, спреман да проверим 
колика јој је права подршка, баш на 
оном месту на којем се свака политика 
и проверава. На бирачком месту. Само 
је потребно да они који то желе управо 
то и затраже. И добиће прилику. Па ако 
Србија прихвати да се врати на старо и 
одбије промене које смо понудили и на 
којима истрајавамо, први ћу да им чес-
титам и остаћу у својој земљи и настави-
ти борбу за пристојну и модерну Србију.

Имам само Србију, резервна отаџби-
на за мене не постоји. И спреман сам да 
платим сваку цену терора оних који га 
данас најављују, без страха и поносан 
на све што сам радио. Јер, на крају, Ср-
бија побеђује!
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ЗДРАВЉЕ ПОЛИЦИЈА

ФИНАНСИЈЕ

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПОЉОПРИВРЕДА

ПРАВДА

ПРИВРЕДА

ВИшЕ НОВЦА зА СТОЧАРСТВО, 
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСИГУРАњЕ

Председница Народне скупштине Маја Гојковић разго-
варала је са председником Републике Палау Томијем 

Рименџисом о интензивирању билатералних односа и 
унапређењу сарадње у свим областима. Гојковићева је ука-
зала да је за Србију важно успостављање интензивнијих 
билатералних односа са Републиком Палау и захвалила се 
председнику Рименџису на показаном разумевању за ставо-
ве Србије, посебно за питање КиМ, као и на томе што је Репу-
блика Палау одлучила да поново размотри ранију одлуку о 
признању једнострано проглашене независности.

Грађани Србије моћи ће од марта 
да плаћају рачуне системом „пре-

познавања лица“ (face recognition 
system), најавила је гувернер НБС Јор-
гованка Табаковић. Биће могуће да се 

преко скајпа или визуелног иденти-
фиковања странке обави плаћање. „То 
ће бити револуционарна новина као 
допуна инстант плаћању. Тачан датум 
када ће грађани моћи да почну са ко-

ришћењем ове услуге знаће се након 
састанка МАНИВАл-а (Комитет Саве-
та Европе за спречавање прања новца 
и финансирања тероризма)“, рекла је 
Табаковић.

ПЛАћАњЕ СИСТЕМОМ 
ПРЕПОзНАВАњА ЛИЦА

На седници На-
ционалног конвен-
та о ЕУ, министарка 
Јадранка Јоксимо-
вић представила је 
шестомесечно ис-
траживање, урађено 
у децембру, према 
стандардима Евроба-
рометра. Јоксимовић 
је истакла да европске ин-
теграције подржава 55 одсто 
грађана Србије, а да 75 одсто 
грађана подржава реформ-

ски процес у Србији 
невезано за европске 
интеграције, што је 
напредак у односу на 
претходно истражи-
вање. Када је реч о 
дијалогу Београда и 
Приштине, 64 одсто 
грађана сматра да би 
тај проблем требало 

да се решава независно од 
тога да ли то тражи ЕУ, што, 
како каже, показује зрелост 
нашег друштва.

ИНТЕГРАЦИЈЕ ПОДРжАВА 
55% ГРАђАНА Министар Златибор лончар 

и градоначелник Новог Сада 
Милош Вучевић потписали 
су Уговор о донацији Новог 
Сада од 10 милиона динара 
Буџетском фонду за лечење 
обољења која се не могу ле-
чити у Србији. Министар 
лончар захвалио се Новом 
Саду и истакао да је Фонд до 

сада послао 
на лечење 
више од 140 
малишана, 
више од 250 узорака крви у 
лабораторије у иностранству 
да би се утврдила дијагноза, 
и довео на десетине страних 
стручњака да помогну па-
цијентима у Србији. 

ДОНАЦИЈА ГРАДА 
НОВОГ САДА

Министар Синиша Мали 
састао се са извршним ди-
ректором Швајцарске кон-
ституенце у Светској банци 
Вернером Грубером и истакао 
да је позиција Србије потпуно 
другачија него пре неколико 
година захваљујући добрим 
макроекономским резултати-
ма и фискалној консолидацији. 
„У том смислу, разматраће 
се нови Оквир за сарадњу са 
Светском банком за наред-
них неколико година“, рекао 
је Мали, и истакао да су, на 
основу буџета за ову годину, 
планирана средства Светске 
банке за унапређење катастра 
непокретности, е-управе, 

олакшавање 
регионалне 
трговине...

САРАДњА СА 
СВЕТСКОМ БАНКОМ

Министарка Нела 
Кубуровић изјави-
ла је да убице деце, 
трудница или немоћ-
них људи заслужују 
најоштрије мере које 
једна држава може 
да пропише. Рекла је 

да је више до 160.000 
људи подржало ини-
цијативу Фондације 
„Тијана Јурић“, али и 
да је само Министар-
ство правде увиде-
ло потребу увођења 
доживотне казне у 
к р и в и ч н о - п р а в н и 
систем Србије. „До-
животна казна затво-
ра постоји готово у 
свим европским др-
жавама, уз обавезу 
њеног преиспити-
вања након одређе-
ног броја година“, 
истакла је Кубуро-
вић, и додала да ће 
Србија стати раме уз 
раме са тим држава-
ма и да је формирана 
радна група за изме-
не Кривичног закона.

НАЈОшТРИЈЕ КАзНЕ зА УБИЦЕ 
ДЕЦЕ, ТРУДНИЦА И НЕМОћНИХ

КОСОВО И МЕТОХИЈА

СРБИЈА ћЕ НАСТАВИТИ ДА 
ГОВОРИ ЈЕзИКОМ МИРА

                                     Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић рекао је да ће
                        Србија наставити да говори језиком мира и толеранције. 
„У 2019. годину ушли смо са акутним проблемом трговинске блокаде за 
улазак наших производа на КиМ, и у овом тренутку решење се не назире“, 
истакао је Ђурић, и изнео очекивање да ову годину неће карактерисати 
такви изазови, већ атмосфера деескалације. 

ПАЛАУ ПОДРжАВА СРБИЈУ

Министарство привреде ће усвојити уредбу 
којом ће бити прецизирани критеријуми које треба 
да испуне инвеститори, као и критеријуми за од-
ређивање висине подстицаја у 2019. години. Глав-
не измене односе се на поједностављење оцењи-
вања пријава којима се пројекти кандидују за под-

стицаје. Изостављен је и јавни позив, а све заинте-
ресоване фирме могу да се пријаве непосредно, на 
основу уредбе. Усвојена је и уредба која уређује 
доделу подстицаја у области прехрамбене индус-
трије, а очекује се усвајање и оне која се односи на 
хотелски смештај.

Одржан је први са-
станак Владиног тима 
који треба да спречи 
економске миграције 
и договорена израда 
стратегија и акцио-
ног плана којима ће 
бити утврђено како 
спречити одлазак 
људи из земље, рекао 
је министар Зоран Ђорђе-
вић. Према његовим речима, 

неопходно је да се 
грађани запошља-
вају у српским преду-
зећима и да се приву-
ку страни државља-
ни да раде у Србији. 
„Договорено је да се 
Координациони тим 
састаје најмање јед-
ном у два месеца, а 

по потреби и чешће“, рекао је 
Ђорђевић.

Министарка Зора-
на Михајловић каже 
да ће Србија имати 
најбржу пругу у овом 
делу региона, којом 
ће се од Београда до 
Будимпеште ићи 200 
километара на сат. 
„Уговор са Руским 
железницама вредан 
је 230 милиона евра, од чега 
је 127 милиона евра намење-
но за изградњу јединственог 

Диспечерског центра 
за железницу, део 
средстава намењен 
је за изградњу елек-
тротехничке инфра-
структуре на деони-
ци Стара Пазова-
Нови Сад и израду 
пројектно-техничке 
документације за на-

ставак реконструкције барс-
ке пруге“, објашњава Ми-
хајловићева.

У великој акцији 
полиције ухапшено 
150 особа осумњиче-
них за најтежа кри-
вична дела. Полиција 
је извела превен-
тивну акцију и посе-
бан нагласак стављен 
је на сузбијање најте-
жих облика кримина-
ла, убиства, покушаје убист-
ва и трговину наркотицима. 

Министар Небојша 
Стефановић навео је 
да је полиција у току 
2018. године расве-
тлила 80 одсто свих 
убистава на терито-
рији Србије, и додао 
да је ова акција још 
једна порука свима 
који се баве органи-

зованим криминалом да то 
неће моћи да чине у Србији.

Министар Бра-
нислав Недимовић 
изјавио је да ће сле-
деће године бити 
издвојено више нов-
ца за сточарство, 
субвенције и осигу-
рање. Буџет за суб-
венције биће већи 
за готово седам ми-
лијарди динара, а највише 
средстава биће издвојено за 

товно говедарство, 
млечно говедарство 
и сточарство, што 
је веома битно због 
извоза меса у Тур-
ску. „Ићи ћемо на 
повећање премија 
осигурања за краје-
ве који су изложени 
ризицима са 40 на 70 

одсто“, нагласио је Недимо-
вић.

ВЕЛИКА АКЦИЈА 
ХАПшЕњА

ОБНОВА жЕЛЕзНИЦЕ
ТИМ зА СПРЕЧАВaњЕ 
ЕКОНОМСКЕ МИГРАЦИЈЕ

БОљИ УСЛОВИ зА ИНВЕСТИТОРЕ
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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2. АдА МОл
НОВОГОДИШЊИ 
ПАКЕТИЋИ

У страначким просторијама у 
Ади обележен је католички Бадњи 
дан. Из личних средстава чланова 
ОО, обезбеђени су пакетићи за 
малишане у Ади и Молу. Чланови 
МО Ада и МО Мол организовали 
су акцију „Деца деци“, у оквиру 
које су деца чланова ОО делила 
суграђанима пакетиће. Активисти 
ОО организовали су сакупљање 
дрва за угрожену породицу и 
подржали Базар здравља у Здрав-
ственој станици у Молу.

3. ЖАгубицА
НОВОГОДИШЊЕ УРЕЂЕЊЕ

У акцију уређења центра Жагу-
бице, али и свих насељених места, 
пред новогодишње празнике, први 
пут су укључене све образовне ус-
танове, а идеју је подржао и Сафет 
Павловић, председник Општине.

4. бАтОчиНА
САНАЦИЈА РЕчНОГ КОРИТА

Санирано је речно корито у 
зони моста на лепеници. Радни-
ци ЈП „лепеница“ решили су про-
блем кишне канализације у Улици 
краља Петра, а проширили су и 
коловоз на путу према Кијеву, До-
броводици и Брзану. Поставље-
на је расвета у Улици Велимира 
Илића, урађена је канализација у 
Улици кнеза Милоша Обреновића, 
као и пројектна документација за 
канализациону мрежу у Старој 
лозници. Пчеларска задруга до-
била је бесповратна средства од 
државе, а Општина је организо-

вала обуку за почетнике у извозу. 
Oдржан је збор грађана МЗ Горња 
Баточина са представницима 
општинске власти. Уручена су ре-
шења о стипендијама за шесторо 
студената.

6. МАли иђОш
ПРЕчИСТАч ОТПАДНИХ 
ВОДА

На иницијативу председника 
Општине Марка лазића, АПВ је 
одобрила средства за изградњу 

пречистача отпадних вода. До-
дељене су стипендије најбољим 
студентима и средњошколцима. 
Секретар МО ловћенац Дејан 
Шкељић организовао је уметнич-
ко такмичење за основце. На ини-
цијативу ОО Мали Иђош, ренови-
рана је библиотека у ловћенцу. 
Председник и помоћник председ-
ника Општине разговарали су са 
грађанима ловћенца. Организо-

вана је подела пакетића у сва три 
месна одбора.

8. НОвА цРњА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ 
МЗ У ВОЈВОДА СТЕПИ

Општина је добила од АПВ 
средства за побољшање са-
обраћајне инфраструктуре. Одр-
жана је трибина поводом Међу-
народног дана особа са инвали-
дитетом. Представници локалне 
самоуправе присуствовали су кон-
ференцији на тему борбе против 
насиља у Новом Бечеју. Заменик 
председника Општине Драган Об-
реновић и помоћник Дејан Панић 
обишли су радове на реконструк-
цији зграде МЗ у Војвода Степи. 
Чланице удружења жена из Српс-
ке Црње и Александрова учество-
вале су на Празничним ђаконијама 
у Вршцу. Чланови ОО делили су 
„СНС Информатор“ и разговарали 
са суграђанима.

9. КиКиНдА
чИШЋЕЊЕ СНЕГА

Чланови ГО СНС чистили су 
снег на прилазима школама, вр-
тићима, стамбеним објектима. 
Поводом обележавања Међуна-
родног дана особа са инвалиди-
тетом, Савет за социјална питања 
и чланови Четвртог МО посетили 
су Центар за пружање услуга со-
цијалне заштите и даровали им 
прибор за радне терапије, елек-
трични решо и чепове пластичних 
флаша. У оквиру акције „Кикинд-
ског беби клуба“, уручена су 82 
пакета родитељима чија су деца 
рођена у септембру и октобру 
ове године. Градоначелник Павле 

Марков, са Деда Мразом, делио је 
пакетиће деци која су своје жеље 
убацивала у кутију жеља. МЗ На-
ково, уз подршку Града, уредила је 
и пошумила терен на којем је била 
дивља депонија.

10. велиКО гРАдиште
ПОСЕТА МИНИСТРА 
ШАРчЕВИЋА

Министар Младен Шарчевић 
обишао је радове на изградњи 
новог објекта школе „Миша Жива-
новић“ у Средњеву, као и Средњу 
школу „Милоје Васић“ у Великом 
Градишту, где је одржао састанак 
са директорима свих школа са 
подручја Општине.

11. ЋиЋевАц
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ 
ПЕТКОВИЋ

Асфалтиран је део пута који 
повезује Плочник са Општином 
Ражањ и саниране су ударне рупе 
у овом месту. Подељен је „СНС 
Информатор“ и настављени су ра-
дови у оквиру помоћи породици 
Петковић.

12. влАдиМиРци
ПАКЕТИЋИ ЗА МАЛИШАНЕ

Појединачним прилозима чла-
нова ОО, прикупљена су средства 
за куповину више од 150 пакетића 
за малишане из социјално угро-
жених породица. Наши активисти 
делили су „СНС Информатор“ и 
разговарали са грађанима. Обеле-
жен је Дан Општине и председник 
Милорад Милинковић доделио је 
признања и награде.

5. ЋуПРијА

КИНЕСКА 
ИНВЕСТИЦИЈА
Кинески инвеститор основао је фирму у ћу-

прији и закупио халу Велмортранса, у којој ће 
бити  запослено 150 радника. Инвестиција је 
резултат договора приликом посете председ-
ника Општине Нинослава Ерића и ћупријске 
делегације Кини. Радило се на асфалтирању 
и доградњи кишне канализације улице Кра-
гујевачкој, Змај Јове Јовановића, Грачаничкој, 
Делиградској, као и у Батинцу. Рашчишћене су 
трибине будућег атлетског стадиона.

1. уб

15 НОВИХ КУЋА ЗА РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ
Настављено је асфалтирање 

путева у Тврдојевцу, Мурга-
шу, горњем крају Звиздара, 
Слатини, Гвозденовићу, као и 
прилазног пута манастиру До-
кмир. Уручени су кључеви за 
15 нових кућа за ромске поро-
дице. Функционери ОО СНС 
посетили су малишане у свим 
селима и поделили им 1.500 
новогодишњих пакетића. Акти-
висти ОО делили су грађанима 
промотивни материјал испред 
страначких просторија.

7. тРСтеНиК

НОВА ФАБРИКА
Фабрика каблова за ауто-

индустрију „Амфенол“ отво-
рена је у Индустријској зони, 
а у њој ће бити запослено 
1.000 радника. Отварању је 
присуствовао председник 
Александар Вучић. У оквиру 
обележавања „16 дана ак-
тивизма против насиља над 
женама“, народне посланице 
Дубравка Филиповски и Ми-
лена Турк говориле су на три-
бини Уније жена ОО.

13. НОви САд

ВЕЛИКА АКЦИЈА 
чИШЋЕЊА СНЕГА
Активисти свих месних одбора разговара-

ли су са суграђанима и делили „СНС Инфор-
матор“, а у свим МО подељени су пакетићи. 
Одржана је трибина „Живот да, дрога не“ у 
МЗ Сремска Каменица, а активисти МО 7. јули, 
Житни трг 1 и 2, Јаша Томић, Бистрица 1, 2, 3 и 
4, Булевар 1 и 2, Омладински покрет, Шангај, 
Руменка, Гаврило Принцип и Каћ чистили су 
снег и посипали со. Одржан је Зимски фести-
вал нових енергија, у организацији МО Гаври-
ло Принцип, а МЗ Раднички донирала је при-
купљену помоћ Дому у Ветернику.

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, 
заједно са премијерком Аном Брнабић, при-

с у с т в о в а о 
је oтварању 
савeтoвања 
п o в o д o м 
израдe нoвe 
м e д и j с к e 
стратeгиje. 
Градоначел-
ник је преу-
зеo кључеве Омладинске престонице Европe у 
португалском граду Кашкаишу. Присуствовао 
је седници Парламента привредника Регио-
налне привредне коморе Јужнобачког округа, 
као и отварању новог Kлуба Геронтолошког 
центра. Уручио је кључеве два аутомобила 

које је Град обезбедио за Геронтолошки цен-
тар и доделио средства добитницама гранта 
у оквиру Програма подршке развоју женског 
предузетништва. Обишао је и реконструи-
сану салу Културног центра „Кисач“ и Дом 
здравља, који је добио савремену медицинску 
опрему.

14. КРушевАц

ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ

Поводом Међународног дана особа са инва-
лидитетом, у МЗ Расадник приређен је програм 
и подељени су поклони члановима Удружења 
особа са инвалидитетом. У просторијама ГО, у 
сарадњи са Службом за трансфузију из Ниша и 
Црвеним крстом, одржана је акција добровољ-
ног давања крви. На Међународни дан људских 
права, у организацији Уније жена ГО, одржана је 
трибина на којој су говориле народне посланице 
Александра Томић, Дубравка Филиповски и Дра-
гана Баришић. ГО СНС организовао је украша-
вање новогодишње јелке.

15. ПАРАЋиН
ДОНАЦИЈА ЗА ЦРВЕНИ 
КРСТ
После постављања трочланог повереништва, 

наставили смо са јачањем одбора. Проширене су и 
потпуно опремљене страначке просторије. Имено-
вали смо координаторе за села и за град, одржали 
више од 100 састанака са чланством и припремили 
3.000 пакета са страначким материјалом. Консти-
туисали смо савете и уније, учланили више од 30 
угледних људи. Одржали смо новогодишњи кок-
тел, а чланови Уније младих донирали су одећу и 
обућу Црвеном крсту.

Екипе зимске службе, током временских непо-
года, чистиле су снег и уклањале поломљене гра-
не и стабла. Савет за правна питања обележио је 
Међународни дан људских права. У организацији 
Општине и Агенције за безбедност саобраћаја, 
уручена су 63 ауто-седишта за бебе. Спортски са-

вез поклонио је лопте ОШ „До-
ситеј Обрадовић“ и Канцеларији 
за младе. Одржана је такми-
чарска изложба слане и слатке 
зимнице. Новогодишњи базари 
одржани су у Опову и Сефке-

рину. СО заседала је два пута, а пакети за 
бебе подељени су и овог месеца. Одржана 
је представа за децу, а председник Општи-
не поделио је више од 200 пакетића. Ор-
ганизован је новогодишњи пријем за одборнике, 

већнике и привреднике. Отворено је клизалиште 
у центру Опова.

16. ОПОвО

НОВОГОДИШЊИ БАЗАРИ

дарко глишић обрадоВао је Најмлађе убљаНе 
НоВогодишњим пакетићима

НиНослаВ ерић са члаНоВима киНеске делегације

градоНачелНик милош ВучеВић са 
запослеНима у дому здраВља
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18. КОцељевА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА

Комплетно су реконструисане 
Душанова, Доситејева и Косовска 
улица у Коцељеви, а асфалтиране 
су и две деонице пута у МЗ Брда-
рица и МЗ Свилеува. Председник и 
потпредседник ОО, Верољуб Ма-
тић и Душан Илинчић, организова-
ли су новогодишњи пријем за чла-
нове и симпатизере странке. Наши 
активисти делили су „СНС Инфор-
матор“ и разговарали са грађанима.

19. чОКА
ИЗЛЕТ У БЕОГРАД

Унија жена ОО, председница 
Општине и МО Падеј организова-
ли су бесплатан излет у Београд 
за 50 особа. Чланови ОО учест-
вовали су на међуокружном тур-
ниру у малом фудбалу у Кикинди, 
а присуствовали су и састанку 
за комасацију пољопривредног 
земљишта. Чланице Уније жена и 
МО Падеј организовали су ново-
годишњи вашар у Падеју.

20. КАњиЖА
БОжИЋ СА СУГРАЂАНИМА

Чланови ОО СНС Кањижа обе-
лежили су Божић по грегоријан-
ском календару дружећи се са 
суграђанима на штанду испред 
страначких просторија.

21. бОљевАц
ЂУБРИВО ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Чланови ОО и председник 
Општине др Небојша Марјановић 
разговарали су са пољопривредни-
цима којима је локална самоуправа 
обезбедила 31 тону минералног 
ђубрива. Општина је финансирала 
изградњу водовода и реконструк-
цију фасаде Дома културе у луко-
ву. Чланови месних и ОО ангажо-
вани су на чишћењу сеоских путева 
од снега. Председник Општине др 
Небојша Марјановић разговарао 
је са матурантима Средње школе 
„Никола Тесла“ о образовању мла-
дих. Општина ће и наредне годи-
не стипендирати ученике средње 
школе и студенте, као и стручну 

праксу за свршене високошколце. 
Mлади чланови ОО организoвали 
су хуманитарни турнир у стоном 
тенису како би помогли лечење су-
грађанке Катарине Рамић.

22. иРиг
ЗАМЕНА УЛИчНЕ РАСВЕТЕ

Активисти ОО, поводом ново-
годишњих празника, организо-
вали су штанд у центру, делили 
пропагандни материјал и разго-
варали са грађанима. Први пут у 
Иригу одржан је Сајам знања о 
воћарству и виноградарству. У 
току је замена уличне расвете но-
вом лЕД расветом у свих дванаест 
насељених местa. Чланови МО 
Врдник поклонили су породици 
Милутиновић њихалицу за бебу, 
обезбеђену из личних средстава.

23. НОви КНеЖевАц
ПОСТЕЉИНЕ НА ПОКЛОН

Уз подршку председника 
Општине др Радована Уверића, 
чланице Уније жена ОО покло-
ниле су 15 комплета постељине 
Удружењу оболелих од мултипле 
склерозе. Активисткиње су, пово-
дом Светског дана борбе против 
насиља, уручиле поклоне штиће-
ницима Дома за старе. Председник 
Уверић и народни посланик Радо-

ван Јанчић уручили су пакетиће 
малишанима ПУ „Срећно дете“ и 
ученицима ОШ „Јован Јовановић 
Змај“. Обезбеђени су пакетићи и за 
децу са сметњама у развоју.

25. ПРијеПОље
РАЗГОВОР СА 
ПРИВРЕДНИЦИМА

Председник Општине Драгољуб 
Зиндовић одржао је састанак са 
привредницима са циљем да се 
сагледају њихове потребе и да им 
Општина помогне у пословању. 
Камион играчака зауставио се у 
Дечијем вртићу „Миша Цвијовић“, 
а хуманитарна организација „Ста-
ра Рашка“ из Београда обрадова-
ла је поклонима 870 малишана. 
Општина је финансирала изградњу 
надстрешнице и постављање сен-
зорских врата на улазу у болницу и 
Хитну помоћ Дома здравља.

26. РеКОвАц
ПЛАСТЕНИЦИ ЗА МЛАДЕ 
БРАчНЕ ПАРОВЕ

локална самоуправа, заједно 
са Министарством без портфеља 
задуженом за демографију и по-
пулациону политику, поделила је 
10 пластеника младим брачним 
паровима, као меру самозапошља-
вања. Дом здравља у Рековцу до-

био је ултразвук. Наши активисти 
делили су „СНС Информатор“ и 
разговарали са суграђанима.

28. СечАњ
СРПСКО-РУСКА МОБИЛНА 
КЛИНИКА

На завршној манифестацији 
„Сусрети села Србије“, награђен је 
помоћник председника Општине 
Слободан Репац, а у надметању 
села Србије (у категорији од 1.000 
до 2.000 становника) награђен је 
Јарковац. У оквиру кампање „16 
дана активизма против насиља 
над женама“, Комисија за родну 
равноправност организовала је 
Караван људских права. Одржа-
на је трибина „Репродуктивно 
здравље адолесцената“. За само 
12 дана, екипа руских и српских 
лекара посетила је 28 насеља у 
општинама Нова Црња, Житиште 
и Сечањ, у оквиру пројекта „Срп-
ско-руска мобилна клиника“, и 

обавила 604 прегледа. Потписани 
су уговори за доделу средстава за 
суфинансирање набавке опреме 
за наводњавање. Организовано је 
паљење бадњака и подела паке-
тића у Крајишнику.

29. СубОтицА
ОБНОВА СТАДИОНА

Градоначелник Богдан лабан 
обишао је радове на реконструк-
цији Дома културе у Таванкуту, 
а угостио је и амбасадора Кипра 
Константиноса Елиадеса. Ми-
нистар Вања Удовичић, председ-
ник Владе АПВ Игор Мировић, 
покрајински секретар Владимир 
Батез, градоначелник лабан и 
члан Већа Немања Симовић, 
обишли су стадион, где је поста-
вљена травната подлога, изграђе-
на атлетска стаза и реконструиса-
не свлачионице. Обележено је 18 
година немачко-српске сарадње 
и 65 година Градске организације 
инвалида рада. Градоначелник је 
обишао обновљену школу „Јован 
Јовановић Змај“. Министар Расим 
Љајић, председник Владе АПВ 
Мировић и градоначелник лабан 
поставили су камен-темељац за 
аква парк и спа центар на Палићу. 
Министарка Зорана Михајловић 
присуствовала је пуштању у са-
обраћај деонице „Ипсилон крака“. 
МЗ Макова седмица и МЗ Келебија 
организовали су поделу пакетића, 
а Унија жена дружење за чланове.

30. вАРвАРиН
КАНАЛИЗАЦИЈА У ДОЊЕМ 
КАТУНУ

У току је изградња канализа-
ционе мреже у Доњем Катуну. 
Урађен је главни вод, а ради се 
секундарна мрежа у осталим ули-
цама.

31. РуМА
ПОКЛОНИ ЗА МАЛИШАНЕ

Чланови ОО, на челу са 
потпредседником Слађаном Ман-
чићем, посетили су Грабовце и 
деци из најугроженијих породи-
ца уручили новогодишње пакете, 
обезбеђене из личних средстава.

32. шАбАц
ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Председница Скупштине Ср-
бије Маја Гојковић посетила је 
фабрику „Зорка - Керамика“, а том 
приликом власници су најавили 
инвестицију од 15 милиона евра 
у нови производни погон и отва-
рање нових радних места. Одржан 
је хуманитарни концерт „Песмом 
и игром за КиМ“, у извођењу 
КУД „Копаоник“ из лепосавића, 
а на иницијативу ГО СНС Шабац 
и општинских одбора Коцељева, 
Владимирци и Богатић.

33. СеНтА
ДРУжЕЊЕ чЛАНОВА

Чланови ОО СНС Сента, пово-
дом краја године, организовали су 
дружење чланова и симпатизера у 
страначким просторијама.

35. шид
ОГРЕВ ЗА УГРОжЕНУ 
ПОРОДИЦУ

Активисти СНС у Вишњиће-
ву уклонили су дивљу депонију, 
у Ердевику су уредили простор 
око  амбуланте и парк, у Бингули 
просторије школе, а у Моровићу 
поставили нову огласну таблу. 
Чланови МО Шид уредили су де-

чије игралиште и очистили стазе 
у насељу Јелица, а на штандови-
ма су делили „СНС Информатор“, 
„Шидске новине“... У Бачинцима 
и Илинцима уређивали су до-
мове културе, поставили нова 
аутобуска стајалишта у Бингули 
и Бачинцима, чистили снег у ста-
рачким домаћинствима у Приви-
ној Глави, испред МЗ Беркасово и 
у центру Вишњићева. Обезбеђен 
је огрев за социјално угрожену 
породицу у Вишњићеву. Чланице 

Уније жена делиле су флајере о 
важности спречавања насиља над 
женама. Савет за здравље органи-
зовао је акцију поводом Светског 
дана борбе против сиде и подр-
жао базаре здравља у Моловину, 
Привиној Глави и Бикић Долу.

37. СјеНицА
БРИГА О ЗДРАВЉУ

Активисти ОО СНС Сјеница 
подржали су акцију бесплатних 
превентивних офталмолошких 
прегледа суграђана најсавреме-
нијим апаратима.

38. СОКОбАњА
РАОНИЦИ ЗА чИШЋЕЊЕ 
СНЕГА

Општина, заједно са замеником 
председника Општине Владимиром 
Миловановићем, обезбедила је 15 
раоника за чишћење снега који су 
подељени месним заједницама. СО 
Сокобања расписала је конкурс за 
доделу субвенција за унапређење 
говедарства, овчарства, козарства 
и пчеларства. Представници ам-
басаде Пољске обишли су школу у 
Језеру и фискултурну салу, чије је 
реконструисање финансирано из 
буџета Републике Пољске.

39. РАчА
САВРЕМЕНО ИГРАЛИШТЕ

Реконструише се пут који по-
везује МЗ Вишевац са Смедерев-
ском Паланком. Општина и Савет за 
безбедност саобраћаја наставили су 
поделу ауто-седишта малишанима 
рођеним у 2018. години. Реконстру-
исан је пут у Ђурђеву, а у селу Доње 

Јарушице изграђено је савремено 
игралиште за мале спортове.

40. Житиште
УРЕЂЕЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У 
НОВОМ ИТЕБЕЈУ

Реконструисана је зграда и оп-
ремљен је Дом културе у Новом 
Итебеју. Општини су одобрена 
средства Министарства државне 
управе за израду веб апликације. 
У сарадњи Средњобанатског уп-
равног округа, општина и домова 
здравља Житиште, Нова Црња и 
Сечањ и Руске хуманитарне мисије, 
руски и српски лекари посетили су 
28 насеља и прегледали више од 
300 мештана. Општина је обезбеди-
ла пакетиће за најмлађе суграђане.

41. бАчКА тОПОлА
ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА

Чланови OО СНС делили су су-
грађанима флајере са сумираним 
резултатима рада локалне само-
управе. Активисти МО Криваја 
обезбедили су пакетиће за триде-
сетак малишана.

42. белА цРКвА
ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА

МО Црвена Црква и МО Кусић, 
у сарадњи са месним заједница-
ма, учествовали у подели нового-
дишњих пакетића за предшколце 
и школску децу. МО Јасеново, 
Унија жена и Удружење „Јасенов-
чанке“ организовали су изложбу 
ручних радова, прославу и поделу 
пакетића.

43. бАјиНА бАштА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА

Постављен је завршни слој ас-
фалта у Улици краља Драгутина, 
а осим коловоза, урађени су тро-
тоари, водоводне и канализацијс-
ке инсталације. По истом систему 
урађене су улице ловранска, Војво-
де Путника и Краља Милутина, а у 
току су припреме за реконструк-
цију трга и асфалтирање Радничке, 
Павла Борозана, Михаила Пупина, 
његошеве и Исидоре Секулић.

44. АПАтиН
ШТАНД НА ПИЈАЦИ

Активисти ОО СНС организова-
ли су штанд на пијаци, дружили се 
са суграђанима и делили пригод-
не поклоне. Организован је и но-
вогодишњи коктел за активисте и 
подела пакетића. На иницијативу 
Уније жена, активисти су дарива-
ли суграђане бадњаком. 

45. СРбОбРАН
ПОКЛОНИ ЗА КОРИСНИКЕ 
НАРОДНЕ КУХИЊЕ

МЗ Србобран, Турија и Надаљ, 
заједно са Општином Србобран, 
Центром за социјални рад и удру-
жењима грађана, организовале су 
поделу колача, новогодишњих па-
кетића и других поклона корисни-
цима Народне кухиње. Подршку 
су добиле и угрожене породице у 
Турији и Надаљу.  

17. КРАљевО

АКЦИЈА „ПОМОЗИ КОМШИЈИ”
Шесточлану породицу Кос-

тић из Грдице посетили су ко-
ординатори Штаба 4 ГО СНС. 
За Костиће је обезбеђено, из 
сопствених средстава, пет 
пакета са животним намирни-
цама, пакет сухомеснатих про-
извода, два пакета средстава 
за личну хигијену и гардеро-
ба. У оквиру акције „Помози 
комшији“, шеф Штаба 5 Иван 
Бунарџић и координатори по-
сетили су трочлану породи-
цу Шпаговић из Врдила, и из 
личних средстава обезбедили 
намирнице и средства за личну хигијену. Ак-
тивисти ГО СНС, на челу са Небојшом Симо-

вићем, организовали су хуманитарну акцију 
и деци ромске националности поделили 500 
пакетића. У акцији „Наше мало, а њима мно-

го“, чланови ГО посетили су осмочлану по-
родицу Миладиновић из Конарева и уручили 
поклоне за Нову годину.

24. јАгОдиНА

ТАБЛЕТИ ЗА ДЕСЕТ УчЕНИКА

Уз подршку ГО СНС Јагодина, подељено је 250 пакетића за мали-
шане и одржана је хуманитарна утакмица у малом фудбалу. Сред-
ства су искоришћена за куповину таблет рачунара за десет ученика.

27. лебАНе

ПОКЛОНИ ЗА 
ДЕЦУ И 
ПОРОДИЉЕ
Чланице Актива жена ОО 

поделиле су 75 новогодишњих 
пакетића деци истурених 
одељења основних школа и 
социјално угроженим малиша-
нима. Поводом празника, по-
дељене су и новчане честитке 
и поклон пакети породиљама. 
Омладина ОО делила је „СНС 
Информатор“ и календаре 
суграђанима. Повереник ОО 
Горан Јовић подржао је орга-
низацију трибине „Јаке жене за 
јаку Србију“. Млади активисти, 
заједно са Бојаном Јовићем, 
делили су „СНС Информатор“. 
Завршено је постављање улич-
не расвете у махали Стошинци 
и Расовача, као и постављање 
канализационе мреже у Пер-
тату. Асфалтиран је тениски 
терен у Лебану. Општини је 
додељена златна плакета 
на Сајму привреде и преду-
зетништва „Експо Ниш 2018“.

34. вРшАц

ОТВОРЕН ДАТА ЦЕНТАР

Савет за здравство и 5 МО 
делили су летке поводом Свет-
ског дана борбе против сиде. 
Поводом Светског дана соли-
дарности, Унија пензионера ор-
ганизовала је дружење са мла-
дима Црвеног крста. Активисти 
5 МО добровољно су дали крв. 
Активисти 5 МО и 3 МО соп-
ственим прилозима обезбедили 
су пакетиће за децу без роди-
тељског старања у Белој Цркви. 
Сви месни одбори су делили 
„СНС Информатор“ и страначки 
материјал. Поводом Светског 
дана особа са инвалидитетом, 
Савет за здравство подржао је 

акцију превентивних прегледа у 
Дому здравља. Градоначелница 
Драгана Митровић је у Техно-
лошком парку отворила нови 
Дата центар. Одржане су деве-
те Празничне ђаконије и триби-
на на тему људских права. Град, 
у сарадњи са немачким ГИЗ-ом, 
организовао је обуке за комаса-
цију. Центар за социјални рад, 
уз помоћ Града, организовао је 
поделу пакетића деци у храни-
тељским породицама. Градона-
челница је организовала ново-
годишњи коктел за представ-
нике привредног, културног, 
спортског и политичког живота.

36. СуРдулицА
ПОСЕТА 
ЗОРАНЕ 
МИХАЈЛОВИЋ
Чланица Председништва 

СНС Зорана Михајловић раз-
говарала је са члановима ОО 
СНС. Чланови Уније младих 
посетили су Дом за смештај 
старих лица, дружили се са 
корисницима и уручили им 
поклоне. Они су на Бадње 
јутро суграђанима честитали 
празник, делили бадњаке, ка-
лендаре и „СНС Информатор“.

иВаН буНарџић са члаНоВима 
породице шпагоВић

градоНачелНица драгаНа митроВић у техНолошком парку
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
46. бАчКА ПАлАНКА
ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА

Председник Општине Бра-
нислав Шушница и градоначелник 
Новог Сада Милош Вучевић от-
крили су Споменик краљу Петру 
Првом. Отворено је бесплатно 
клизалиште, а Омладина је ор-
ганизовала новогодишњу пред-
ставу за децу. Савет за здравство 
обележио је Светски дан борбе 
против сиде поделом едукативног 
материјала. МО Гајдобра органи-
зовао је поделу новогодишњих 
пакетића и представу. Чланице 
Уније жена обишле су социјално 
угрожене породице и деци уру-
чиле пакетиће. Председник Шуш-
ница одржао је пријем грађана, а 
локална самоуправа поделила је 
пакетиће деци из хранитељских 
породица. Реконструисан је део 
водоводне мреже у Дунавској оба-
ли. Савет пензионера организовао 
је дружење чланова у просторија-
ма странке. Повереник МО Стари 
град, Јован Којић, заједно са ак-
тивистима, обишао је социјално 
угрожене породице.

47. тРгОвиште
ПОМОЋ ЗА ОСТАНАК НА 
СЕЛУ

У оквиру мера министра без 
портфеља задуженог за демогра-
фију и популациону политику, 
потписано је 17 уговора о доде-

ли средстава за суфинансирање 
пројеката у привреди и пољопри-
вреди.

49. ПОЖегА
ДРУжЕЊЕ СА ДЕЦОМ И 
СТАРИМА

Чланови Уније младих и акти-
висти ОО обезбедили су из лич-
них средстава пакетиће за децу из 
Удружења за церебралну и дечију 
парализу и дружили се са њима. 
Обишли су и Дом за стара лица на 

Савинцу и корисницима уручили 
новогодишње поклоне.

51. белА ПАлАНКА
ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО 
МЕСТО

Бела Паланка реализује проје-
кат успостављања Јединственог 
управног места, како би грађани 
лакше комуницирали са општин-
ском управом и остварили знатне 
уштеде. Председник Општине 
Горан Миљковић обишао је ПУ 
„Драгица лаловић“ и уручио деци 
пакетиће. Планирано је отварање 

још једног одељења у Црвеној 
Реци.

52. НегОтиН
ПОПУЛАЦИОНЕ МЕРЕ

У оквиру суфинансирања мера 
популационе политике, замење-
на је столарија и набављен је 
намештај за ПУ „Пчелица“, наба-
вљен је намештај за Удружење 
особа са инвалидитетом „Дуга“, 
одржано је предавање „Жене и 
предузетништво“ и набављен је 

приручник за рад Саветовалишта 
за младе у Удружењу „Дуга“.

53. ПРибОј
ОПРЕМА ЗА 
ИНФОРМАТИчКИ КАБИНЕТ

Општина, Савет за безбедност 
саобраћаја и Агенција за безбед-
ност саобраћаја поделили су још 
60 дечијих ауто-седишта. Сред-
ствима Фонда за заштиту животне 
средине, направљен је летњиковац 
испред ловачког дома на лисој 
стени. Прибојска Гимназија, сред-
ствима Министарства правде, оп-
ремила је кабинет информатике, 
а уређен је и паркинг преко пута 
Гимназије. Ни ове године Oпштина 
није организовала дочек Нове го-
дине, већ су средства преусмерена 
за опремање неусловног стана у 
Самачком хотелу за социјално уг-
рожену породицу са троје деце.

54. бРуС
ОБНОВА СПОРТСКЕ ХАЛЕ

Повереник ОО СНС Милутин 
Јеличић, са сарадницима, оби-
шао је радове на реконструкцији 
спортске хале у Брусу.

55. АлибуНАР
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Удружење креативних жена 
„Карловчанка“ и чланице Уније 
жена ОО организовале су први 
Новогодишњи базар у Банатском 
Карловцу, а продајна изложба 
имала је хуманитарни карактер 
као донација за ПУ „Полетарац“.

56. бОгАтиЋ
ДРУжЕЊЕ СА 
МАЛИШАНИМА

Активисти МО Црна Бара ор-
ганизовали су доделу нового-
дишњих пакетића и дружење са 
Деда Мразом. Чланови ОО разго-
варали су са грађанима и делили 
„СНС Информатор“.

57. КНиЋ
ОБЕЛЕжЕН ДАН ОПШТИНЕ

Поводом Дана Општине, одр-
жана је свечана седница СО на 
којој се могло чути да је од апри-
ла прошле године асфалтирано 

40 километара путева, да је више 
од 35 милиона динара уложено у 
пољопривреду, да је адаптирана 
амбуланта, школе, домови култу-
ре. Такође, реализују се пројекти 
подршке женама, младим брач-
ним паровима и други подстицаји. 
Одржана је свечана академија по-
водом шест векова манастира Ка-
менац и два века школе у Честину.

58. ЖАбАљ
УСИСИВАч ЗА УДРУжЕЊЕ 
„АЛТРУИСТ“

Поводом обележавања Свет-
ског дана борбе против дијабете-
са, Савет за здравство подржао 
је акцију превентивних прегледа, 
поделе јабука и едукативног ма-
теријала. Унија жена, у сарадњи 
са месним одборима, обележила 
је Међународни дан борбе против 
насиља над женама. Светски дан 
борбе против сиде обележен је у 
организацији Уније младих и Са-
вета за спорт. Чланице Уније жена 
посетиле су Удружење родитеља 
и хранитеља деце са сметњама у 
развоју „Алтруист“ и поклониле им 
усисивач. Активисти ОО чистили 
су снег испред зграда институција.

59. бАч
ПОСЕТА СРБИМА НА КИМ

Покрајински секретар Влади-
мир Батез посетио је спортску 
халу и школу у Вајској, и поделио 
одбојкашке, кошаркашке и руко-
метне лопте. Председник Општи-
не Борислав Антонић боравио је 

на КиМ, и грађанима лепосавића 
донирао прикупљена средства као 
подршку нашем народу. Одржана 
је јавна расправа о нацрту Плана 
капиталних инвестиција до 2021. 
године. Чланице Уније жена ор-
ганизовале су одлазак у Српско 
народно позориште у Новом Саду.

61. уЖице
БРАТИМЉЕЊЕ СА 
ХАРБИНОМ

Почео је са радом информацио-
ни Систем 48, где грађани могу 
24 сата да пријављују проблеме и 
захтеве у вези са ужичким јавним 
сектором, и у року од 48 часова 
добијају одговор. Отворено је ново 
кошаркашко игралиште на Град-
ској плажи и завршена је изградња 

зип лајна од Старог града до Чита-
кове стене. Реконструисане су ули-
це Кнеза лазара и 1300 каплара. 
Градоначелници Ужица Тихомир 
Петковић и кинеског Харбина Сун 
Џу потписали су Споразум о бра-
тимљењу, а у знак пријатељства 
у насељу Пора озваничена је Хар-
бинска улица и отворен је Парк 
пријатељства. Град, у сарадњи са 
Фондацијом Ане и Владе Дивца, 
обезбедио је 194 оваца за сточаре. 
Другу годину за редом, Град из-
дваја средства за суфинансирање 
обнове фасада стамбених зграда.

62. АлеКСиНАц
УРЕЂЕЊЕ КОРИТА 
КОПРИВНИЦЕ

Организовали смо разговоре са 
грађанима и информисали о поли-
тичкој ситуацији у земљи. У току је 
санирање штете и уређење корита 
реке у насељу Копривница. Акти-
висти МО Рутевац и МО Прћило-
вици посетили су две породице, 
расељене са КиМ, и уручили им 
помоћ обезбеђену из личних сред-
става. МО Тешица организовао је 
здравствену трибину.Омладина и 
руководство ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
грађанима. Завршени су радови 
на инвестиционом одржавању јав-
не расвете у делу улица Дракчета 
Миловановића, Вука Караџића, 
Мајора Тепића и Живорада Цве-
тковића, као и реконструкција 
уличне расвете у улицама Нова 
јастребачка и Живорада Костића.

63. ПеЋиНци
чИШЋЕЊЕ СНЕГА

Током снежних падавина, ак-
тивисти МО из Доњег Товарника, 
Брестача и Сибача чистили су тро-
тоаре у центрима насеља и прилазе 
јавним установама, као и тротоаре 
и ћуприје испред старачких до-
маћинстава, а тамо где је требало 
и у дворишта кућа у којима живе 
стара и тешко покретна лица.

64. ПетРОвАц 
НА МлАви
ОБНОВА ПОСЛЕ ПОПЛАВА

Општинско руководство, на 
челу са председником Душком Не-
динићем, посетило је реконструи-
сан терен за мале спортове у ОШ 
„Брана Пауновић“ у Рашанцу. Ми-
нистар Бранислав Недимовић и ди-
ректор Србијавода Горан Пузовић 
обишли су радове на брани у Бусу-
ру и школи „Света Михајловић“ у 
Буровцу, који су тешко оштећени у 
поплави. Адаптирани су павиљони 
А и Б у Дому за децу и лица омете-
на у развоју „Др Никола Шуменко-
вић“ у Стамници.

65. ПеЋ - гОРАЖдевАц
ПОМОЋ ЗА МИЛОРАДА 
ЗАЈИЋА

Наше активности биле су ус-
мерене на ублажавање мера тзв. 
косовске владе за увоз робе из Ср-
бије. Поред хране, највећи проблем 
су нам недостатак лекова, семен-
ске робе, засада воћа и вештачког 
ђубрива. Организовали смо хума-

ну акцију и посетили Милорада 
Зајића, који је у кућном притвору 
у Клини, јер комшији Албанцу није 
хтео да прода имање, однели му 
намирнице и новац да плати струју.

66. АлеКСАНдРОвАц
СТРАНАчКО ДРУжЕЊЕ

Одржали смо састанак ОО, 
представили активности у пре-
тходном периоду и планове за 
наредне месеце. Уприличили смо 
страначко окупљање, а присут-
нима се обратио повереник Сла-
вољуб Миљковић. Наши активи-
сти разговарали су са грађанима и 
делили „СНС Информатор“.

67. цРНА тРАвА
ДРУжЕЊЕ С 
ПРИПАДНИЦИМА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

У оквиру обележавања Дана коп-
нене војске и пешадије Војскe Ср-
бије, организован је мали техничко-
тактички збор на тргу. Посебну част 
приредило нам je присуство ко-
манданта Копнене војске, генерал 
потпуковника Милосава Симовића. 

Поред програма војно-фолклорног 
ансамбла „Шајкача“, наступио је и 
Војни оркестар Ниш. Представљено 
је наоружање и опрема извиђачких, 
падобранских и јединица војне по-
лиције.

69. ПРОКуПље
ЗАВРШЕН НАСИП НА 
ТОПЛИЦИ

У току је реконструкција згра-
де Дома здравља ради пресељења 
Болнице у тај објекат. Град је фи-

нансирао новогодишње и божићне 
пакетиће за децу из социјално уг-
рожених породица и за свe мали-
шане ПУ „Невен“. Завршен је насип 
на Топлици и Стражавачкој реци, 
чиме је трајно решен проблем пла-
вљења насеља Мала Губа и дела 
индустријске зоне код фабрике „ле-
они“. Град је издвојио средства за 
изградњу моста у селу Бресничић. 
Такође, радило се и на тротоарима у 
Улици Василија Ђуровића Жарког.

70. диМитРОвгРАд
НАСТАВАК ГРАДЊЕ ПУТА 
жЕЉУША - ПОГАНОВО

Одржан је 14. Балкан театар фест 
у реновираној сали Центра за култу-
ру. Отвара се СОС телефон на који 
ће моћи да се јаве жртве насиља. 
Наставља се изградња пута Жељу-
ша - Поганово, а са директором Же-
лезница разговарало се о обезбеђи-
вању пружног прелаза у Градињу и 
евентуалном измештању пруге ван 
града. У току је адаптација простора 
у Центру за културу за потребе Ра-
дио-телевизије Цариброд. ОО СНС 
обезбедио је пакетиће за најмлађе 
суграђане, којима је уручио Влади-
ца Димитров са сарадницима.

71. КОвАчицА
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ 
ИМОВИНИ НА ЈЕДНОМ 
МЕСТУ

Захваљујући сарадњи Еванге-
листичке цркве из Подлужана и 
Центра за социјални рад Ковачице, 
из Словачке је допремљено 730 па-
кетића за децу из материјално угро-
жених и хранитељских породица, и 
за децу са сметњама у развоју. Дру-
ге Дане ромске културе организова-

ли су Ромски центар Црепаја и Дом 
културе „Мита Живков лала“. По-
даци о јавној имовини биће доступ-
ни на једном месту, а пројекат који 
се финансира из средстава ЕУ, реа-
лизоваће се у партнерству с Општи-
ном Ковин, у оквиру програма „Екс-
чејнџ 5“. Представници Агенције за 
безбедност у саобраћају одржавају 
предавања за ђаке. ТО одржала је 
Божићно-новогодишњи вашар.

72. лАПОвО
НОВОГОДИШЊА 
ПРЕДСТАВА

Општина лапово организова-
ла је новогодишњу представу за 
децу у великој сали КТЦ „Стефан 
Немања“ и поделу 450 пакетића.

73. љубОвијА
ПАКЕТИЋИ ЗА СРПСКУ 
ДЕЦУ У ЕНКЛАВАМА

У организацији Општине, одр-
жана је обука о дигиталним и пре-
дузетничким вештинама за жене 
из руралног подручја. Грађанима 
је подељен „СНС Информатор“. 
Савет за културу и МО лоњин ор-
ганизовали су прикупљање књига 
за сеоске школе. У Средњој школи 
„Вук Караџић“ обележена је стого-
дишњица завршетка Великог рата. 
Чланови Ђачког парламента при-

премили су 75 пакетића за српску 
децу у енклавама на КиМ. У току 
је реконструкција зграде Биб-
лиотеке „Милован Глишић“. ЈКП 
„Стандард“ набавило је најновије 
возило за транспорт смећа.

74. бујАНОвАц
СУМИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Одржана су четири састанка 
МО Бујановац и један састанак 
МО Раковац. На састанку ОО 
сумирали смо резултате досада-
шњег рада и одредили циљеве у 
2019. години. Такође, одржана су 
два састанка Уније жена и Тима за 
спорт и омладину МО Бујановац.

76. МАјдАНПеК
НОВА ЛАБОРАТОРИЈА

лабораторија у Мајданпеку оп-
ремљена је 1,2 милиона динара 
вредним апаратима, чиме је па-
цијентима омогућено да одређене 
анализе раде у свом граду. У свим 
насељеним местима снег је веома 
брзо очишћен. Мајданпек, Доњи 
Милановац и Рудна Глава били су 
украшени за време празника. За 
најмлађе становнике обезбеђени 
су поклони за Бадње вече.

48. МАли ЗвОРНиК

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

Општина је обезбедила пакетиће за малишане у Kосовској Mит-
ровици, а поклоне су српској и ромској деци у три школске установе 
уручили председник Општине Зоран Jевтић и његов заменик Mилош 
Радојчић. Уз честитке за празнике, активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“ и промотивни материјал суграђанима. Чланице Уније 
жена организовале су вече хумора и сатире.

50. ИвањИца

Заштита од поплава

Општини Ивањица одобрено је 87,6 милиона динара за сана-
цију обала река у ужем градском језгру. Локална самоуправа обез-
бедила је средства за уређење дворишта ОШ „Кирило Савић“.

60. чАчАК
НОВА 
ТРАФОСТАНИЦА
Завршена је изградња тра-

фостанице „Хиподром“ Прељи-
на, а градоначелник Милун 
Тодоровић исказао је велику 
захвалност првом човеку ЕПС-
а Милораду Грчићу и његовим 
сарадницима.

Савет за здравство и со-
цијална питања ГО организо-
вао је традиционалну поделу 
новогодишњих пакетића ђа-
цима истурених одељења у 
селима Качулице, Жаочани и 
Премећ.

68. КРуПАњ

ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ, 
ПОКЛОНИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ

Завршени су радови на асфалтирању, замени водоводних и цеви за 
атмосферску канализацију у Добром потоку. СО Крупањ подржала је 
кампању „16 дана активизма против насиља над женама“, а чланице 
Уније жена подржале су скуп „Јаке жене за јаку Србију“. Општина је 
обезбедила ауто-седишта за децу рођену у 2018. години. Представ-
ници Општине уручили су пакетиће малишанима у месним заједни-
цама и корисницима Дневног боравка за децу и младе из Удружења 
„Зора“. Посетили су и Дом за стара лица и корисницима уручили 
поклоне. Чланови ОО разговарали су са грађанима, делили „СНС Ин-
форматор“ и промотивни материјал.

75. МедвеђА
ПОМОЋ ЗА МЛАДЕ 
РОДИТЕЉЕ
Председник Општине др 

Небојша Арсић уручио је 25 
уговора, у оквиру пројекта 
„Радимо за бољу будућност 
деце”, о додели средстава 
младим брачним паровима, 
младим мајкама и женама до 
35 година.

уређеНо школско дВориште

актиВисти оо На штаНду у цеНтру града
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амир Зобеница, 
члан Председ-
ништва СНС и 
потпредседник 

Извршног одбора СНС, 
у разговору за „СНС Ин-
форматор“ каже да, у по-
следњих четири - пет го-
дина, страначки одбори у 
Војводини представљају 
организационо убедљиво 
најбољи део Странке. 

- Ова тврдња је попри-
лично егзактна јер ми, 
који се бавимо странач-
ком организацијом, у 
сваком моменту може-
мо да измеримо резул-
тате рада, што се мери 
кроз изборне резулта-
те, испуњавање квота, 
као и осталих задатака 
које Странка стави пред 
одборе - каже Зобени-
ца, и с поносом додаје 
да одбори из Војводине, 
готово од самог осни-
вања Странке, помажу 
страначким колегама у 
другим деловима Србије, 
како кроз помоћ у избор-
ним кампањама, тако и у 
виду едукације. 

- Не бих издвајао нити 
један одбор посебно 
из разлога што свих 45 
градских и општинских 
одбора СНС у Војводи-
ни, од изборног циклу-
са до изборног циклуса, 
бележе рекордне резул-
тате - наглашава Зобе-
ница.

У последњих неко-
лико година било је 
много персоналних 
промена у одборима. 

Колико је то допри-
нело њиховом бољем 
раду?
- Основна филозофија 

којом се руководимо у 
вођењу страначке ор-
ганизације у Војводини 
јесте доследно при-
мењивање принципа 
награде и казне. Стан-
дарди које постављамо 
себи самима су из го-
дине у годину све већи, 
и логично је да растом 
активности одређени 
људи губе енергију за 
рад, и самим тим се за 
њихове позиције про-
филишу људи који боље 
могу да одговоре зада-
цима. Са друге стране, 
велики број страначких 
функционера или по-
сланика до недавно су 
били страначки активи-
сти који су својим радом 
крчили себи место до 
позиције коју нису мог-
ли ни да замисле да ће 
заузимати до пре само 
неколико година. Мо-
рам да истакнем да је, 
први пут од повратка 
вишестраначја, једна 
странка на власти у свих 
45 општина/градова у 
Војводини. Уважавајући 
вољу грађана 2016. го-
дине, помно пратимо 
како се наши људи на 
локалу понашају и ко-
лико прате принципе 
рада које Странка и наш 
председник Александар 
Вучић промовишу. Као 
резултат тога, имамо 
ситуацију да чак шест 

председника општина 
нису више на тим пози-
цијама, а тек смо на поло-
вини овог мандата.

Колико је Српска на-
предна странка забе-
лежила победа, у по-
следње време, на из-
борима за месне зајед-
нице у местима широм 
Војводине?
- Оно што Војводину 

чини другачијом у одно-
су на друге делове Ср-
бије јесу управо избори за 
месне заједнице. Наиме, 
начин функционисања, 
а самим тим и избори 
за месне заједнице јесу 
различити у различитим 
деловима Србије. Тако, 
примера ради, у Београ-
ду чланове МЗ делеги-
рају градске општине, у 

неким деловима Србије 
месне заједнице уопште 
не функционишу, у поје-
диним деловима Србије 

чланови се бирају 
на народним збо-
ровима, док се у 
Војводини избори 
за чланове савета 
МЗ не разликују у 
односу на изборе на 
осталим нивоима. У 
претходној години 
имали смо изборе 
за месне заједнице 
у седам општина, и 
представници СНС 
освојили су апсо-
лутне победе. Сада 
долазимо у другу 
врсту проблема, да 
су представници 
осталих странака 
деморалисани да 
излазе на избо-
ре против нас, јер 
се много пута до-
годило да добију 
број гласова који је 
једнак, а некада и 
мањи броју чланова 
њихове уже поро-
дице. 
Како, као потпред-
седник Скупшти-
не АП Војводине, 
оцењујете то што 
опозиција и у овај 

представнички дом по-
кушава да унесе хаос? 
Недавно смо имали 

прилику да видимо 
дивљачко понашање 
Боре Новаковића у 
скупштинској сали и 
насртање на шефа По-
сланичке групе СНС 
Миленка Јованова...
- Деловање опозиције 

у Скупштини АП Војво-
дине не разликује се ни 
по чему у односу на њи-
хово деловање у Народ-
ној скупштини Републике 
Србије. Када неко једва 
пређе цензус, а онда још, 
из месеца у месец, мења 
посланичке групе, так-
вима не преостаје ништа 
друго него да се уноше-
њем хаоса и немира у је-
дан представнички дом, 
који се увек одликовао 
коректном парламентар-
ном атмосфером, покуша-
ва изборити за који минут 
у медијима. Ми у ове две и 
по године мандата нисмо 
чули ниједну конструк-
тивну критику, а камоли 
предлог, како да се било 
који аспект живота по-
бољша у Војводини, коју 
су управо они опљачкали, 
упропастили и понизили. 
У недостатку било чега 
корисног и паметног, опо-
зиција посеже за најпри-
митивнијим понашањем, 
које наш народ и те како 
добро препознаје.

Да ли очекујете да 
ће се и у покрајински 
парлaмeнт прелити 
најбруталније претње 
и увреде, насиље над 
женама, све оно што је 
обележје наше опози-
ције?
- Од оваквих жутих 

патрљака Демократске 
странке може се очекива-
ти свашта, али сам сасвим 
сигуран да ми, из СНС, 
имамо начин да одбра-
нимо достојанство како 
Скупштине АП Војводине, 
тако и сваког посланика 
појединачно. 

Помно пратимо да ли наши људи на 
локалу прате принципе рада Странке 
и председника Александра Вучића 

Променили смо шест председника 
општина у Војводини, а тек је 
половина мандата

ПОНОСАН САМ НА АПСОЛУТНЕ ПОБЕДЕ СНС

АКТИВНО УЧЕшћЕ У 
СКУПшТИНИ ЕВРОПСКИХ РЕГИЈА

Ви сте и потпредседник Скупштине европских регија 
(АЕР). Колико за Војводину значи чланство у таквој орга-
низацији? Ко је све заинтересован за сарадњу и имамо ли 
већ неке конкретне резултате?
- Скупштина европских регија настала је 1987. године и у 

овом моменту окупља 155 европских региона. Тако у чланству 
имамо и регионе из Русије, Турске и осталих земаља које су, 
као и ми, ван ЕУ. Војводина потпредседничку позицију користи 
на најбољи могући начин, те смо тако  искористили могућност 
да преко АЕР-а организујемо први Регионални бизнис форум 
који је одржан пре неколико месеци у Новом Саду, а за који 
је договорено да и у наредне три године буде одржаван на 
истом месту. Регионални бизнис форум дао је резултате који 
су и изнад наших очекивања, јер смо на једном месту окупили 
привредне субјекте са три континента, из 16 земаља, а где је 
140 компанија на 90-так В2В састанака започело пословну 
сарадњу. У јуну ове године одржаће се нови избори за руко-
водство АЕР- а, где ће Војводина опет конкурисати на једно 
потпредседничко место.
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78. КРАгујевАц
РАДИОНИЦА ЗА ПИСАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА

МО Народни херој Филип 
Кљајић организовао је радионицу 
„Писање пројеката - корак по ко-
рак“ за своје суграђане, а коорди-
натори ће наставити са обуком и 
током ове године.

79. бОР
ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ 
КРВИ

У просторијама ГО СНС одржа-
на је још једна акција добровољ-
ног давања крви и прикупљено је 
45 јединица драгоцене течности. 
Млади СНС организовали су но-
вогодишњи коктел за чланове и 

симпатизере. Одржани су Ново-
годишњи базар и Улица дечијег 
осмеха.

81. чОКА
УРЕЂЕЊЕ СТРАНАчКИХ 
ПРОСТОРИЈА

Чланови MО Чока поделили су 
новогодишње пакетиће малиша-
нима, а активисти ОО организо-
вали су радну акцију и уредили 
страначке просторије.

82. лАјКОвАц
НОВА САОБРАЋАЈНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА

Савет за пољопривреду дао 
је предлоге о мерама помоћи 
пољопривредницима које ће 
Општина суфинансирати. Ак-
тивисти ОО делили су „СНС 
Информатор“ и страначки про-
пагандни материјал. Асфалти-
рани су путеви у МЗ Врачевић и 
МЗ Јабучје. Постављена је нова 
саобраћајна сигнализација, а 
при крају је и изградња зелене 
пијаце. Културни центар ор-

ганизовао је Улицу отвореног 
срца.

83. СМедеРевСКА 
ПАлАНКА
КОТАО ЗА ГРЕЈАЊЕ

Решен је вишедеценијски про-
блем грејања у ОШ „Херој Иван 
Мукер“, пуштањем у рад новог 
котла за грејање, и ученици неће 
више имати скраћене часове сва-
ке зиме.

84. СМедеРевО
БРИГА О ЗДРАВЉУ

ГО СНС подржао је акцију 
бесплатних превентивних пре-
гледа становника из сеоских 
средина, а медицинске екипе 

излазиле су на терен за оне 
који нису могли да дођу до 
амбуланти и за непокретне 
суграђане. У Установи за 
дневни боравак деце, мла-
дих и одраслих са сметњама 
у развоју „Сунце“, отворена 
је сензорна соба.

85. дОљевАц
УБЕДЉИВА ПОБЕДА СНС

У Општини Дољевац де-
цембар je био обележен 
кампањом и предизборним 
активностима чланова ОО. 
Резултат на локалним избо-
рима био је 83,4 одсто, од-
носно 33 од 37 мандата за 
СНС.

86. гАџиН ХАН
чИШЋЕЊЕ ПАРКА

Активисти ОО очистили су 
централни парк, кроз који прола-
зи бициклистичка рута ка Сувој 
планини.

87. МеРОшиНА
РАЗГОВОР СА 
ГРАЂАНИМА

Чланови ОО организовали 
су поделу „СНС Информато-
ра“, а акцији је присуствовао 
повереник ОО Саша Јовановић 
који је разговарао са мештани-
ма.

88. СвРљиг
чИШЋЕЊЕ СНЕГА

Чланови ОО разговарали су 
са суграђанима испред пија-
це и делили „СНС Информа-
тор“. У склопу акције „Помози 
комшији“, очистили су снег са 
тротоара испред Дома здра-
вља, РФЗО и прилаза школи, а 
обишли су и бројне старије су-
грађане.

80. КОСјеРиЋ

жЕНСКО 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
У оквиру пројекта „Женско ино-

вационо предузетништво”, 20 до-
маћица добило је 2,5 милиона ди-
нара за почињање или унапређење 
бизниса. Општина је донирала 50 
новогодишњих пакетића деци из 
неколико села из Општине Лепо-
савић, као и деци из угрожених 
породица из Општине Звечан, а 
уручио их је председник Општине 
Косјерић Жарко Ђокић.

77. РАшКА

НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ
У просторијама ОО СНС одржан је коктел поводом Нове годи-

не и Божића, а чланство је поздравио и резултате рада предста-
вио председник Општине Игњат Ракитић. ДАМИР зОБЕНИЦА, 

члан Председништва СНС, каже да је, први пут 
од повратка вишестраначја, једна странка на власти 

у свих 45 општина/градова у Војводини
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ВЕСТИ

У седишту Српске 
напредне странке 

oбележен je Бадњи 
дан, у присуству број-
них чланова странке 
и гостију, а обележа-
вању је присуствовао 
и председник СНС 
Александар Вучић, 
који се члановима 
и функционерима 
странке захвалио на 
борби коју воде за 
бољи живот грађана.

„Верујем у добру 
годину, економски 
свакако добру, а по-
литички тешку, пре 
свега због ситуације 
на КиМ. Може да се 
деси да на неким из-
борима изгубимо, а 
можда то и не буде 
случај, видећемо. Из-
бори су увек лаки за оне који 
их губе, а тешки за оне који 
морају да побеђују и да доно-
се озбиљне и одговорне од-
луке. Не волим лака решења. 
Наше је да урадимо најбоље 
што можемо за нашу земљу, 
да се Србија развија убрзано, 
да покушамо да будемо у пр-

вих пет или шест земаља Ев-
ропе по стопи раста, да даље 
спуштамо ниво јавног дуга, 
да смањујемо сиромаштво, 
да повећавамо плате и пен-
зије да радимо напорно“, по-
ручио је председник Вучић.

Он се захвалио свима на 
труду и раду, и поручио члан-
ству и активистима да се спре-

ме за тешку борбу.
„За нас је свака победнич-

ка борба увек била тешка. 
Овим другима препуштам да 
им буде лако, њима је са нама 
увек било лако и једноставно, 
али на крају резултат буде 
другачији“, рекао је Вучић.

Потпредседник Главног 
одбора СНС Марко Ђурић 

претходно је унео бадњак у 
просторије СНС и обратио се 
гостима рекавши да предстоји 
година у којој се треба борити 
на начин као што је то до сада 
чинио Вучић. Међу гостима 
били су министри у Влади Ср-
бије, народни посланици, град-
ски функционери, али и бројне 
личности из јавног живота.

И током јануара наста-
вљена је акција у склопу које 
чланови Председништва 
СНС обилазе месне одборе 
широм Србије и о актуел-
ној политичкој ситуацији 
разговарају са чланством. 
Чланица Председништва 
СНС Јана Љубичић, након 
обиласка бројних одбора, 
овог пута разговарала је са 
активистима три месна од-
бора на београдском Сав-

ском венцу - МО Малешко 
брдо, МО Сењак и МО Сава. 
Током састанака, говорило 
се о резултатима реформи, 
економском опоравку држа-
ве, повећању плата и пен-
зија, изборима, ситуацији на 
Косову и Метохији и борби 
председника Александра Ву-
чића за наш народ, али и о 
јачању страначког јединства 
и заједничком још бољем 
раду и новим задацима. 

ЈАНА љУБИЧИћ СА АКТИВИСТИМА НА САВСКОМ ВЕНЦУ

ПРОСЛАВљЕН БАДњИ ДАН

ПАКЕТИћИ 
У СЕДИшТУ СНС

Као и сваког децембра, у седишту Српске на-
предне странке на Новом Београду, одржана је 
дечија новогодишња представа и подељени су 
пакетићи за најмлађе. Са малишанима и њиховим 
родитељима, у празничној атмосфери, и ове годи-
не дружили су се Пеђолино и Деда Мраз.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић обишао је 

Центар за заштиту одојча-
ди, деце и омладине у Зве-
чанској улици, и најавио из-
градњу новог објекта Цен-
тра за незбринуту децу, као 
и боље услове рада људи 
који брину о малишанима, 
укључујући изједначавање 
њихових плата са медицин-
ским сестрама у здравстве-
ним објектима.

„Срећан сам што сам данас 
овде, и то баш пред Бадњи 
дан и Божић. Кад човек про-
веде дан са овако дивном 
децом, накупи позитивну 
енергију за читав дан. Овде 
раде дивне даме, дивни вас-
питачи“, рекао је председник 
Вучић после обиласка, наја-

вљујући велика улагања, не 
само у овај, већ у све објекте 
намењене деци укључујући 

вртиће и школе.
„Ову зграду рушимо и пра-

вимо нову. У нови објекат 

турска агенција „Тика“ уло-
жиће 650.000 евра, а Србија 
пет милиона евра. У обавези 
смо да овој деци обезбедимо 
бољу будућност“, рекао је 
председник Србије, и нагла-
сио да ће нови објекат бити 
модернији и апартманског 
типа. 

По доласку у Центар, 
председник је обишао Мате-
рински дом, у којем бораве 
мајке са децом до годину 
дана и труднице, а након 
тога је разговарао и са нешто 
старијом децом. Малишани 
су председнику поклонили 
цртеже и украсе од пласте-
лина, које су сами направи-
ли, и отпевали му неколико 
песмица, а он им је уручио 
пакетиће.

ПОКЛОНИ зА ПРВЕ БЕБЕ 
У 2019. ГОДИНИ

У београдским породилиштима у 
Вишеградској и у Народном 

фронту буквално у исто вре-
ме рођене су две девојчи-
це - Искра и Николина, 
и то у првој секунди 
после поноћи. 

Председник Алек-
сандар Вучић посе-
тио је једну од две 
бебе које су се прве 
родиле у Новој годи-
ни и рекао да, када се 
девојчица прва у годи-
ни роди, то значи мир, си-
гурност и стабилност за целу 
земљу. Малој Искри, која је дошла 

на свет у Клиници за гинекологију 
и акушерство КЦС, пожелео је 

много среће и добро здра-
вље. Мајци Милици Ивко-

вић, која има и старијег 
сина, пожелео је још 
деце, да буду жива и 
здрава.

„Прелепа је Искра 
и врло сам срећан 
што сам могао да вас 

обиђем ноћас. Добили 
сте анђела“, рекао је 

председник, поновио да 
нема ништа лепше од беба, 

да живимо за њих, и уручио 
поклон мајци мале Искре.

ГРАДИћЕ СЕ НОВА зВЕЧАНСКА

у обаВези смо да оВој деци обезбедимо бољу будућНост: 
председНик Вучић са малишаНима у зВечаНској

са малом искром, рођеНом 
у прВој секуНди после поНоћи

алексаНдар Вучић са гостима

марко ђурић уНоси бадњак у цеНтралу сНс
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ПАНОРАМА
89. СОМбОР
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА 
У чОНОПЉИ

Градоначелница Душанка Го-
лубовић је у МЗ Чонопља прими-
ла грађане који су желели лично 
да разговарају са њом и изнесу 
јој проблеме, захтеве и предлоге. 
Сомбор је посетила делегација ки-
неског града Датонга. Завршена је 
изградња паркинга испред Вели-
ког православног гробља. Уруче-
ни су уговори за осам брачних па-
рова за куповину сеоских кућа са 
окућницом. Организован је први 
Базар сомборских мама, а мани-
фестација је имала и хуманитар-
ни карактер јер су се прикупљале 
пелене, играчке и књиге за дечије 
одељење болнице и породилиште. 
Клуб пензионера у Бездану добио 
је средства за адаптацију прос-
тора и куповину опреме. Градо-
начелница Голубовић примила је 
представнике Националног савета 
Буњевачке националне мањине.

90. ЖитОРАђА
СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ 
СТУДЕНТЕ

Постављени су мобилијари у 
ОШ „Топлички хероји“ и ново-
годишња расвета у свим месним 
заједницама. Потписани су уговори 
о стипендирању 10 најбољих сту-
дената. Додељена су признања за 
најуспешније спортисте и спортске 
клубове, а додељени су и пакетићи 
за сву децу до седам година. Пред-
седник Општине Иван Станојевић 
и заменик Саша Цекић обишли су у 
новогодишњој ноћи Дом здравља 
и Полицијску станицу.

91. тутиН
ПОМОЋ ЗА ЦРКВУ

Добром сарадњом са локалним 
привредницима, подржали смо ак-
цију прикупљања средстава за из-
градњу прилазних стаза ка цркви 
Светих апостола Петра и Павла.

92. чАјетиНА
НОВЕ СТРАНАчКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ

ОО СНС Чајетина је 2019. годи-
ну дочекао у новим просторијама 
у центру града. Повереништво ОО 
свакодневно разговара са грађа-
нима који све више изражавају 
незадовољство локалном влашћу 
и желе хитне промене.

93. ПАНчевО
ОДЕЉЕЊЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ

Отворено је реновирано 
одељење Хемодијализе у Општој 
болници. Захваљујући средствима 
Града, у Машинској школи уређена 
је мултимедијална учионица и на-
прављена стаза за улазак ученика 
из Ружине улице. Град ће субвен-
ционисати трошкове комуналних 
услуга за социјално најугроженије 
грађане. Реновирана је спортска 
сала, свлачионица, тоалети и за-
мењени су прозори у ОШ „Ђура 
Јакшић“, а Град је обезбедио и 
средства за уређење мултифунк-
ционалног терена. Градоначелнику 

Саши Павлову уручено је признање 
које додељује ДРИ за управљање 
јавним финансијама. Министар 
Горан Триван и градоначелник 
Павлов обишли су локацију на 
Новосељанском путу са које је ук-
лоњено и адекватно ускладиштено 
више од 260 тона опасног отпада. 
Немачки амбасадор Томас Шиб 
разговарао је са градоначелником 
и посетио Гимназију.

94. ЗАјечАР
ПРВЕ КУЋИЦЕ ЗА 
НАПУШТЕНЕ ПСЕ

Одржана је трибина „Нисте 
сами“, чији је циљ превазилажење 
предрасуда према младима са 
проблемима менталног здравља и 
инвалидитетом. Додељени су сер-
тификати женама које су успешно 
завршиле обуку за иновативно 
предузетништво и бизнис плани-

рање. Постављена је лед расвета 
прекопута Попове плаже, а пла-
нира се и осветљавање дрвеног 
пешачког моста. Председник ГО 
СНС Милан Станковић и активисти 
обезбедили су дрва за угрожену 
породицу. Црноречка улица добија 
нови изглед, а радови се изводе и 
у Поп лукиној, на Изворском путу 
и у Великом Извору. Стављена је у 
функцију јавна гаража у Курсули-
ној улици. Радници ЈКП „Хигијена“ 
поставили су прве кућице за псе у 
центру града и у насељу Влачић. 
Одржана је десета Зимска школа 
за пољопривреднике. Здравствени 
центар наставља са превентивним 
прегледима становништва. Одржа-
на је акција добровољног давања 
крви. Потписан је уговор за отво-
рено купалиште у Гамзиградској 
бањи, а пројекат финансира Ми-
нистарство трговине и туризма. У 
ГО СНС уручени су пакетићи деци 
без родитељског старања.

96. ЗРењАНиН
СТОПРОЦЕНТНА 
ПОДРШКА ГРАЂАНА

На изборима за чланове саве-
та и надзорних одбора месних 
заједница на територији Града 
Зрењанина, кандидати које је 
подржала СНС освојили су ап-
солутну победу у свих 13 месних 
заједница, што чини 93 мандата 
и стопроцентну подршку грађана. 
Одржан је новогодишњи коктел 
у просторијама ГО, а председник 
Горан Кнежевић похвалио је рад 

одбора. Унија младих организо-
вала је трибину на тему болести 
зависности, а Унија жена трибину 
„Не игнориши, пријави насиље“ и 
„Заједно у борби против насиља“.

97. ЖАбАРи
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА

Деонице путева реконструи-
сане су у Симићеву, Брзоходу и 
Влашком Долу.

98. вРњАчКА бАњА
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ 
И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

СО Врњачке Бање доделила 
је једнократну помоћ избеглим и 
расељеним лицима. Педесет поро-
дица добило је огревно дрво, 70 
породица новчану помоћ и још 50 
пакета хране. Током прошле годи-
не, саграђено је 20 стамбених једи-

ница за избегла и расељена лица, а 
ове године планира се још 20.

99. бАбушНицА
ОБНОВА КРОВА ДОМА 
КУЛТУРЕ

Реконструисан је кров на згра-
ди Дома културе у Бабушници. За 
малишане из Дневног боравка за 
децу са инвалидитетом и корисни-
ке услуге помоћ у кући за децу са 
инвалидитетом, Општина је обез-
бедила више од 500 пакетића.

100. вРбАС
ПОДРШКА ИЗБЕГЛИМ 
И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Представници Општине Врбас и 
МЗ Куцура посетили су Општину 
лукавац и МЗ Прокосовићи у Туз-
ланском кантону. МО и МЗ Бачко 
Добро Поље поклонили су мајицe 
деци која тренирају фудбал у ФК 
Сутјеска. Активисти МО Куцура 
посетили су Геронтолошки цен-
тар и однели поклоне најстаријим 
суграђанима. Покрајински секре-
тар Владимир Батез и председник 
Општине Милан Глушац потписали 
су уговор о набавци реквизита за 
Центар за физичку културу „Драго 
Јововић“. У сарадњи са Комеса-
ријатом за избеглице, Општина је 
обезбедила грађевински материјал 
за избегла и расељена лица. Савет 
МЗ Бачко Добро Поље уручио је 
пакетиће свим малишанима у вр-
тићу. МЗ Савино Село, у сарадњи 

са ОШ „Бранко Радичевић“, орга-
низовала је новогодишњу журку 
за ученике. Општина је донирала 
Саобраћајној полицији апарат за 
мерење алкохола код возача. Чла-
нови МО Равно Село делили су 
„СНС Информатор“.

101. леСКОвАц
ОТВОРЕНА ОБНОВЉЕНА 
УЛИЦА У ГРДЕЛИЦИ

Министарка Зорана Михајловић 
одржала је састанак са градоначел-
ником Гораном Цветановићем и от-
ворила реконструисану Улицу Боре 
Пешића у Грделици. Градоначелник 
Цветановић вршио је пријем грађа-
на, којем су присуствовали предста-
вници свих градских и републичких 
институција. Министар Вања Удо-
вичић и градоначелник Цветановић 
обишли су халу „Партизан“, из-
грађену средствима Министарства 
и Града. Градоначелник је одржао 
традиционални предновогодишњи 
састанак са представницима ме-
дија и уручио награде најбољим 
спортистима. Започета је исплата 
субвенција пољопривредницима. 
лекари Болнице и Дома здравља, уз 
подршку Центра за социјални рад, 
обављали су превентивне прегледе 
грађана. Омладина ГО СНС делила 
је „СНС Информатор“, а волонтери 
Канцеларије за младе „лесковачки 
гласник“.

102. МАлО цРНиЋе
САСТАНАК СА ЉУДИМА 
ИЗ ДИЈАСПОРЕ

Током децембра удвостручио се 
број становника у нашој Општини, 
јер дође велики број људи који су 
на привременом раду у иностран-
ству. За њих је општинско руковод-
ство организовало пријем, а један 
број њих показао је интересовање 
за улагања у Општини. Договорена 
је и културна сарадња са нашим уд-
ружењима у дијаспори.

103. бечеј
РАМПА ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Потпредседник Владе АПВ 
Ђорђе Милићевић и председник 
Општине Драган Тошић пусти-
ли су у саобраћај новоизграђени 
кружни ток на Чилагу. Председ-
ник Тошић, заједно са председ-
ником „Феникс плуса“ Стеваном 
Марковим, свечано је отворио и 
рампу за особе са инвалидитетом 
испред просторија МЗ Иван Пери-
шић. Средствима Покрајинског се-
кретаријата за образовање, започ-
ета је санација фасаде Гимназије.

104. НОвА вАРОш
РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ

Нова Варош је изабрана за до-
маћина 57. МОСИ игара 2020. годи-
не. Општина је расписала јавну на-
бавку за реконструкцију ОШ „Живко 
Љујић“. У Новој Вароши и на Златару 
је за новогодишње и божићне праз-
нике боравило око 5.000 туриста. 
За отварање погона у индустријској 
зони Кокин брод заинтересоване су 
кинеска компанија „Гнаг Ву“ и турска 
фирма „Бифорсан“.

105. деСПОтОвАц
ОБНОВА ДОМА ЗДРАВЉА

Поред реконструкције Техничке 
школе, почела је обнова и Дома 
здравља у Деспотовцу. његову до-
градњу финансира Канцеларија за 
управљање јавним улагањима, док 
је Општина финансирала израду 
пројектно-техничке документације 
и ангажовање стручних надзора.

106. ОСечиНА
КОНТЕЈНЕРИ ОД 
ВЛАДЕ ЈАПАНА

Влада Јапана донирала је Опш-
тини 30 контејнера за отпад. ЈКП 
изводило је радове на путевима у 
Царини и Гуњацима и на подзиду 
корита реке Мрченице. ТО Подго-
рина и Општина добили су златну 
плакету на Сајму привреде и пре-
дузетништва у Нишу, а Туристичка 
организација учествовала је и на 
Сајму виноградарства и воћарства 
у Врднику. 

107. беОчиН
ГРАЂЕВИНСКИ 
МАТЕРИЈАЛ НА ПОКЛОН

Председник Општине Митар 
Милинковић обезбедио је вишеч-
ланој породици грађевински мате-
ријал за поправку куће, а чланови 
МО Раковац истоварили су цемент 
и шљунак. У Дому културе одржан 
је састанак са грађанима који су 
заинтересовани за решавање про-
блема у њиховој МЗ, у присуству 
председника Милинковића. Разго-
варали смо са грађанима и делили 
„СНС Информатор“ на градској 
пијаци. Активисти ОО чистили 
су двориште ОШ „Јован Грчић 
Миленко“ у Беочину, а активисти 
МО Беочин чистили су од снега 
степеништа, паркиралишта и пе-
шачке стазе. Одржани су редов-
ни састанци МО луг, МО Сусек, 
Правног савета и Омладине. Чла-
нови ОО одазвали су се акцији до-
бровољног давања крви. Одржан 
је саобраћајно-едукативни час 
„Пажљивко“ за све прваке.

108. КОвиН
ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ

Чланице Уније жена Баваниште 
обележиле су Светски дан борбе 
против сиде предавањем, а Међу-
народни дан особа са инвалидите-
том посетом породици чији је члан 
особа са инвалидитетом. Активис-
ткиње Уније жена Ковин прикупи-
ле су топлу одећу, обућу и храну за 
породицу са деветоро деце, а Уније 
жена у Мраморку за две социјално 
угрожене породице. Чланице Уније 
жена делиле су празничне честит-
ке које су саме направиле. Правни 
савет је организовао састанак на 
тему људских права. Завршена је 
прва фаза реконструкције библио-
теке „Вук Караџић“.

109. бАчКи ПетРОвАц
ЕДУКАЦИЈА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Одржана је радионица за 
пољопривреднике на којој су им 
пружене информације о подсти-

цајима од стране Министарства 
пољопривреде, Покрајинског се-
кретаријата за пољопривреду и 
ИПАРД фондова. Организован је 
традиционални Божићни базар. 
Поводом Међународног дана осо-
ба са инвелидитетом, чланови ОО, 
на челу са председником Срђаном 
Симићем, обишли су удружења 
са посебним потребама „Ми“ и 
„Загрљај“ и обрадовали децу са 
поклонима. 

110. ПлАНдиште
БРОЈНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ОО СНС помогао је организа-
цију манифестације „Нај пита“ и 
Новогодишњег базара. Активисти 
ОО и Удружење жена „Гређанка“ 

обележили су славу удружења. 
Наши активисти учествoвали су 
у хуманитарној акцији „Чепом до 
осмеха“, а ОО је подржао орга-
низацију избора спортисте го-
дине, скупштине Риболовачког 
удружења и прославе Удружења 
пензионера. МО Барице и КУД 
„Николае Балческу“ организова-
ли су концерт поводом празника. 
Председнику Општине Јовану 
Репцу уручено је признање које 
додељује ДРИ за пример добре 
праксе у управљању јавним фи-
нансијама. Одржана је подела па-
кетића и Дедамразијада.

112. СРеМСКА 
МитРОвицА
ОБНОВЉЕНА жЕЛЕЗНИчКА 
УЛИЦА

Промовисан је пројекат обуке 
деце непливача из сеоских школа, 
у организацији Градске управе за 
културу, спорт и омладину. Обе-
лежен је Дан особа са инвалидите-
том, обиласком ШОСО „Радивоје 
Поповић“. Одржан је Куп Србије 
у каратеу, у организацији Карате 
уније Србије и Карате клуба Сир-
миум, којем је присуствовао гра-
доначелник Владимир Санадер. 
Савет за здравље Града предста-
вио је план јавног здравља. Отво-
рени су клизалиште на Тргу ћире 
Милекића и Магични трг за децу. 
За саобраћај је пуштена рекон-
струисана Железничка улица.

113. вАљевО
ПОСЕТА АНАТОЛИЈА 
КАРПОВА

Поводом обележавања 138 го-
дина шаха у Ваљеву и 70 година 
ВШК „Свети Николај“, градоначел-
ник др Слободан Гвозденовић при-
мио je Анатолија Карпова, једног 
од најбољих шахиста свих времена 
и почасног грађанина Ваљева, и 
др Бошка Ђукановића, почасног 
члана ВШК. Градоначелник Гвоз-
деновић обишао је суграђане у МЗ 
Причевић и отворио асфалтирану 
деоницу пута. Захваљујући подр-
шци „Крушика“, купљена су два 4Д 
ултразвучна апарата за Одељење 
гинекологије и породилиште 
Опште болнице. У ГО СНС одр-

жан је састанак са председницима 
стручних савета, састанак Савета 
за безбедност и месних одбора 
Андра Сачић, Доњи лукавац, Нада 
Пурић и Колубара два.

114. тител
МОДЕРНИЗАЦИЈА 
ВОДОВОДНЕ МРЕжЕ

У току је јавна набавка за заме-
ну старих азбестних цеви и поста-
вљање нових, пластичних како би 
се модернизовала водоводна мре-
жа. Уређени су атарски путеви у 
Мошорину, Шајкашу и локу, рекул-
тивисана је депонија у Гардиновци-
ма, а у гардиновачкој школи „Све-
тозар Милетић“ постављена је пећ 
на пелет. Завршена је санација обје-
кта ПУ „Плави чуперак“ у Тителу, а 
у току је реконструкција аутобуских 
стајалишта у насељеним местима.

115. влАдичиН ХАН
ОБНОВЉЕНА 
КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА

Након скидања коцке и рекон-
струкције водоводне мреже и ат-
мосферске канализације, заврше-
но је и асфалтирање Карађорђеве 
улице у насељу Пољана. Према 
речима Горана Младеновића, 
председника Општине, током 
прошле године асфалтирано је 
око 25 километара улица и путе-
ва, и насуто око 20 километара 
сеоских путева.

116. велиКА ПлАНА
УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА

У току је асфалтирање улице 
у индустријској зони у Милоше-
вцу. Постављено је осветљење 
на спортском терену у Трећој 
МЗ у Бресју. Насипани су и ра-
вњани путеви ван градског 
насеља и у самом насељу. Ас-
фалтирана је Улица Петра Дра-
пшина у Великом Орашју, насут 
је атарски пут ка Савановцу и 
започето је уређење атарског 
пута у Крушеву. Асфалтиран је 
део Улице Драгољуба Деспото-
вића у Великој Плани и уређен 
је канал лозовик. Трећу годину 
за редом, Општина је добитник 
Сребрне плакете за највећи 

број давалаца крви у зимској 
кампањи. Завршене су улице 
Владе Миливојевића у лозови-
ку и Милана Ракића у Великој 
Плани. Мештани МЗ Милоше-
вац на референдуму су изгласа-
ли самодопринос. Настављени 
су радови на тротоару Улице 
Момира Гајића и на Градској 
библиотеци, а завршени су на 
Градској кући. Подељени су но-
вогодишњи пакетићи за децу у 
вртићима. Завршена је расвета 
на спортским теренима у Бресју.

117. теМеРиН
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Поводом обележавања Свет-
ског дана борбе против сиде, ак-
тивисти ОО одржали су штанд и 
поделили суграђанима врећице 
са едукативним флајерима. Ак-
тивисти ОО однели су гарде-
робу, обућу, санитарне пакете, 
постељину, храну и пакетиће су-
грађанки Оливери Станаревић, а 
шпорет суграђанки Драгани ла-
катош. 

118. СвилАјНАц
ДРУжЕЊЕ чЛАНСТВА

Организовали смо нового-
дишњи коктел и дружење за чла-
нове ОО, а председник Бранислав 
Маринковић нагласио је да ће 
се у 2019. години више пажње 
поклонити решавању проблема 
пољопривредника.

95. Ниш

УчЛАЊЕЊЕ 1.000 ПЕНЗИОНЕРА
Више од 1.000 чланова Удружења пензионера колективно се 

учланило у СНС, а тим поводом повереник ГО Звездан Милова-
новић одржао је конференцију за новинаре. Унија младих одржа-
ла је трибину на којој је представила свој годишњи рад. Чланови 
ОО Палилула обележили су Светски дан борбе против сиде. ОО 
СНС Пантелеј организовао је трибину на којој је говорио народни 
посланик Милован Дрецун, а Савет за правна питања трибину на 
тему принудне наплате. Савет за националне мањине обележио је 
Међународни дан људских права. Омладинци ГО су на Тргу краља 
Милана делили деци украсе за јелку, балоне и пакетиће. ОО СНС 
Палилула организовао је предавање поводом обележавања сто го-
дина од стварања прве југословенске државе. Савет за породицу 
ОО Медијана организовао је курс самоодбране.

111. вРАње

РЕНОВИРАЊЕ КУЋЕ ПОРОДИЦИ СПАСИЋ
Чланови Савета за социјална питања ГО, на челу 

са председником Ненадом Милојевићем, заједно 
са мештанима Требешиње и родбином породице 
Спасић, реновирали су кућу овој породици. Акти-
висти Савета свакодневно обилазе грађане и оне 
који су слабијег материјалног стања помажу паке-
тима са храном и средствима за хигијену. Члано-
ви овог Савета посетили су Специјалну болницу у 
Врањској Бањи и уручили униформе и медицинска 
помагала, купљена из личних средстава активиста. 
ЈП „Водовод“ обновило је возни парк. Чланови Са-
вета за просвету, Савета за културу и Унија жена 
прикупили су играчке и проследили их институ-
цијама у којима бораве најмлађи. Чланови Правног 
савета организовали су трибину на тему уставне 
жалбе и представки Европском суду за људска 
права у Стразбуру. У току је асфалтирање Улице 
Христијана Карпоша у насељу Оџинка, где су за-

мењене водоводне цеви и урађена атмосферска 
канализација.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
119. гОРњи 
МилАНОвАц
ОБНОВА БРДА МИРА

Општина и Министарство при-
вреде финансирају обнову Спомен 
комплекса „Брдо мира“. Улице 
Милоша Великог, Железничка и 
Драгише Николића добиле су нов 
асфалт, а асфалтирана су и два 
пута у Драгољу. На Тргу кнеза Ми-
хаила засађене су саднице дрвећа. 
Председник Општине Дејан Ко-
вачевић и градоначелник руског 
Стародуба Димитри Винокуров 
потписали су Споразум о успоста-
вљању сарадње између два града.

120. KњАЖевАц
ВОЗИЛА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ 
ЦЕНТАР

Уместо дочека Нове године на 
тргу, локална самоуправа новац је 
определила за набавку теренских 
возила „лада нива“ за Здравствени 
центар, како би лекари могли да 
стигну до најудаљенијих делова.

121. КучевО
НОВО ОПШТИНСКО 
РУКОВОДСТВО

За нову председницу Општине 
изабрана је Славица Булутић, а за 
заменицу Мица лукић Раденко-
вић. Општина је укључена у Пакет 
подршке за унапређење грађан-
ског учешћа и транспарентности, 
у оквиру пројекта СКГО и Владе 
Швајцарске. Сирана „Јовановић“ 
из Смедерева заинтересована је 
за откуп крављег млека од про-
извођача из наше Општине. До-
нацијoм Задужбине „Никола Спа-
сић“ из Београда, Дом здравља до-
био је најсавременију медицинску 
опрему. локална самоуправа из-
двојила је средства за студентске 
стипендије. Потписан је уговор за 
пројекат развоја пољопривреде и 
адаптацију зграде бившег Комите-
та за потребе Бизнис инкубатора. 
Почела је акција озелењавања.

122. лОЗНицА
КОНЦЕРТ ПОДРШКЕ НАРОДУ 
НА КИМ

Организовали смо нового-
дишњи коктел у страначким прос-
торијама. Савет за здравство обе-
лежио је Светски дан борбе про-
тив сиде поделом промотивног 
материјала суграђанима. Чланови 
ГО СНС присуствовали су промо-
цији књиге Емира Кустурице. Град 
лозница, заједно са општинама 
Мали Зворник, Крупањ и Љубо-
вија, организовао је хуманитарни 
концерт подршке нашем станов-
ништву на КиМ. Чланови Савета 
за омладину делили су „СНС Ин-
форматор“ и страначки материјал. 
Чланице Форума жена, у сарадњи 
са ТО, организовале су изложбу 
слика Доне Петровић. Потписан 
је споразум о сарадњи oсам ло-
калних самоуправа у сливу Дри-
не, у циљу смањивања ризика од 
поплава. Градоначелник је орга-
низовао пријеме за предузетнике, 
привреднике, директоре јавних 
предузећа, затим за пензионере, 
за младе и за спортисте.

123. љиг
ПОКЛОН ЗА СВАКУ БЕБУ

Општина издваја средства за 
свако новорођено дете, а износ од 
300 евра у динарској противвред-
ности и пакет пелена, председник 
Општине Драган лазаревић уру-
чио је младим мајкама. Одржана 
је свечана академија поводом 
обележавања 100 година од при-
мирја, пробоја Солунског фронта 
и присаједињења Војводине Ср-
бији. Сваког петка, активисти и 
функционери ОО разговарали су 
са грађанима и делили „СНС Ин-
форматор“.

124. МиОНицА
САНАЦИЈА КЛИЗИШТА

Санирано је клизиште у Комани-
цама у засеоку Папићи. Општина, 
у сарадњи са Комесаријатом за из-
беглице и миграције, обезбедила је 
новчану помоћ за 15 социјално уг-
рожених породица избеглих и ра-

сељених лица. Обележили смо сто-
годишњицу победе у Великом рату 
и три деценије од откривања Спо-
меника војводи Живојину Мишићу. 
Министарство привреде доделило 
је Општини средства за израду 
пројектно-техничке документације 
за пешачко-бициклистичку стазу.

126. НОви бечеј
ТРИ ЗЕЛЕНА ОСТРВА

Општина и Дом културе обе-
лежили су 100 година од победе 
Краљевине Србије у Првом свет-
ском рату. На иницијативу пред-
седника Општине Саше Максимо-
вића, Нови Бечеј добиће три нова 
зелена острва. Поводом кампање 
„16 дана активизма против насиља 
над женама“, Комисија за родну 
равноправност организовала је 
конференцију на тему борбе про-
тив насиља. ОШ „Др Ђорђе Јова-
новић“ из Новог Милошева бога-
тија је за две модерно опремљене 
учионице за које је Општина обез-
бедила намештај.

127. тОПОлА
НОВОГОДИШЊЕ ДРУжЕЊЕ

На састанку ОО СНС усвојен је 
Извештај о раду за 2018. годину и 
План рада за 2019. годину, а затим 

је уприличен новогодишњи кок-
тел за чланове и симпатизере. 

128. АРиље
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРМАТОРА”

Активисти ОО, на штанду у 
главној улици, организовали су 
разговор са грађанима и поделу 
пропагандног материјала и „СНС 
Информатора“ грађанима.

129. АРАНђелОвАц
РАЗГОВОР СА СУГРАЂАНИМА

Чланови ОО делили су „СНС 
Информатор“ и пропагандни ма-
теријал. Председник Општине 
Бојан Радовић разговарао је са 
суграђанима и обећао решења 
проблема градске пијаце. Преко 
Канцеларије за јавна улагања, 
обезбеђена су средства за обнову 
мостова, оштећених током невре-
мена у летњим месецима. У току је 
замена инсталација и реконструк-

ција тоалета у вртићу „Дуга“. Зим-
ска служба ЈКП „Букуља“ даноноћ-
но је чистила саобраћајнице, се-
оске путеве, прилазе кућама и јав-
не пролазе. Абделхамид Шебшуб, 
амбасадор Алжира, разговарао је 
са општинским руководством.

130. ПиРОт
ПОКЛОНИ ЗА ДЕчИЈЕ 
ОДЕЉЕЊЕ

На Детињце, празник деце, Дра-
гана ћирић, повереник МО Кале 2, 
Гвозден Игњатовић, повереник МО 
Танаско Рајић 3, и Соња Младе-
новић, повереник МО Суково, по-
сетили су Дечије одељење Опште 
болнице, и донирали постељину и 
пешкире. Акцију су подржали Ми-
лан Јовановић, повереник ОО, и 
чланови Градског већа.

131. СРеМСКи 
КАРлОвци
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Чланови ОО СНС обезбедили су 
300 новогодишњих пакетића за ма-
лишане, а поделиле су их чланице 
Уније жена. Организовано је дру-
жење за функционере и најактивније 
чланове, а председник Општине 
Ненад Миленковић, као и сваког ме-
сеца, примао је грађане на разговор.

132. НОви ПАЗАР
ЗАВРШЕН КРУжНИ ТОК

Новоизграђени кружни ток код 
Опште болнице стављен је у функ-
цију и постављена је саобраћајна 
сигнализација. Радовима је прет-
ходила реконструкција водоводне 
мреже и канализације. Асфалтира-
на је Улица Рама Рожајца, а приво-
ди се крају реконструкција улица у 
насељима Мур и Блажево. Власни-
ци пољопривредних газдинстава 
добили су електричне музилице.

133. ОџАци
ПРОЈЕКАТ „ДА СВАКИ РОМ 
ИМА ДОМ“

Почиње са радом прва школа за 
труднице. Студенти који се шко-
лују за дефицитарна занимања 
добили су општинску стипендију. 
локална самоуправа обезбедила 
је новогодишње пакетиће за ром-
ску децу. Поводом обележавања 
Међународног дана миграната, 
Скупштина европских регија и 
регија Каталонија организова-
ле су конференцију у Барселони, 
на којој је заменик председника 
Општине Оџаци Мирослав Кон-
дић представио пројекат „Да сва-
ки Ром има дом“. Чланице Уније 
жена учествовале су у кампањи 
против насиља над женама.

134. ПОЖАРевАц
чИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ 
ДЕПОНИЈА

Настављен је пријем грађа-
на по месним заједницама, а са 
грађанима разговара градона-
челник Бане Спасовић са сарад-
ницима. Градоначелник Спасовић 
обишао је гаражу ЈКП „Комуналне 
службе“, где је представљен нови 
возни парк, као и дивљу депонију 
у МЗ Дубравица која се уклања 
и чисти. Саниране су дивље де-
поније у Живици и у Пожаревцу. 
Градоначелник Спасовић отворио 
је комплетно реновирану школу у 
Забели, истурено одељење ОШ 
„Вук Караџић“. Потписан је уго-
вор за учешће у Пројекту пре-
кограничне сарадње Србије и Ру-
муније у циљу ефикасније борбе 
против канцера.   

135. СтАРА ПАЗОвА
1.500 ПАКЕТИЋА

Председник старопазовачке 
Општине Ђорђе Радиновић поде-
лио је 1.500 пакетића најмлађим 
суграђанима из социјално угро-
жених породица, чији родитељи 
нису у могућности да их обра-
дују за празнике. ОО организо-
вао је новогодишњи коктел за 
чланство.

136. гОлубАц
ПЕШАчКО-
БИЦИКЛИСТИчКА СТАЗА

Председник ОО Небојша Мијо-
вић обишао је све месне заједнице 
и разговарао са грађанима о ин-
вестицијама у 2018. и предлозима 
за 2019. годину. Асфалтирана је 
трећа деоница пешачко-бицик-
листичке стазе поред Дунава.

137. беОгРАд

СТОП НАСИЉУ НАД жЕНАМА

138. вОЖдОвАц   ШЕСТ РАМПИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Вишегодишња сарадња Општи-

не Вождовац и грчке Општине 
ликсури настављена је посетом 
вождовачке делегације амбаса-
дору Грчке у Србији. Општина је 
обележила крсну славу, Андреја 
Првозваног. Факултет за примење-
ни менаџмент, економију и финан-
сије, у сарадњи са ГО Вождовац, 
организовао је бесплатну радио-
ницу за матуранте. Организовано 
је вече посвећено здрављу у ДЗ 

Вождовац. На улазима у шест шко-
ла постављене су рампе за особе са 
инвалидитетом. Функционери ОО 
поделили су слаткише особама са 
посебним потребамa, а активисти 
из Зуца, Рипња и Душановца поде-
лили су пакете комшијама, које су 
обезбедили из личних средстава. 
У склопу акције „Добар комшија“, 
активисти МО Медак 3 помогли 
су породици у Сињској улици око 
обављања кућних послова. У Бе-

лом потоку настављено је уређење 
насеља. Сваког викенда активисти 
ОО, на више локација, разговарају 
са грађанима. У просторијама МЗ 
Бањица одржан је збор грађана. 
Функционери ОО очистили су 
снег око ДЗ у Шумицама, мобил-
ног мамографа испред МЗ Браће 
Јерковић, и двориште ОШ „Ђура 
Даничић“. Такође, активисти МО 
Зуце очистили су снег у споредним 
улицама, а активисти МО Раковица 

Село обишли су комшије. Уручили 
смо поклоне за кориснике Дневног 
боравка за особе са посебним пот-
ребама, Центра у Звечанској и При-
хватилишта за одрасле. У МЗ Ме-
дак 3 организовали смо дружење 
са комшијама, у Кумодражу 1 и 
насељу Степа Степановић креатив-
не и спортске радионице. Уредили 
смо парк у Раковица Селу, а на Тро-
шарини и Душановцу разговарали 
са грађанима о новим пројектима.

Чланови београдског одбора организова-
ли су новогодишњу акцију поделе странач-
ког материјала и разговора са грађанима. ГО 
Београд организовао је трибину „Јаке жене 
за јаку Србију“ за 4.000 жена у Сава центру, 
на којој је говорио и председник Александар 
Вучић. Заменик шефа Одборничке групе у СГ 
Београда Радослав Марјановић и чланица ГО 

Андреа Радуловић посетили су староградске 
пензионере. Председник и потпредседник ГО, 
Небојша Стефановић и Милосав Миличковић, 
разговарали су са грађанима у центру Младе-
новца, а затим је одржан састанак ОО. „Стоп 
насиљу над женама”, поручили су одборници 
СНС у СГ Београда транспарентом испред 
градске управе са фотографијама жена из 

јавног живота које су претрпеле насиље од 
дела опозиције - Ане Брнабић, Маје Гојковић, 
Иване Вучићевић, Гордане Узелац, Маре Дра-
говић, Барбаре Животић, Дијане Хркаловић. 
Весић и Мирковић разговарали су са грађа-
нима Звездаре, Гроцке, Младеновца, Савског 
венца и Сопота о плановима, инвестицијама и 
новим активностима.

125. КулА

ПОСЕТА МИЛЕНКА ЈОВАНОВА
Листа Александар Вучић „Зато што волимо Кулу“, на локалним 

изборима, освојила је више од 61 одсто гласова. Потпредседник 
Главног одбора СНС Миленко Јованов разговарао је са чланством 
ОО о актуелној политичкој ситуацији. Свакодневно су организова-
ни штандови у Кули, Црвенки, Руском Крстуру и Сивцу. Општину 
су посетили министри Бранислав Недимовић и Младен Шарчевић, 
а покрајински секретар Михаљ Њилаш најавио је обнову ОШ „Пе-
тефи бригада“. Угостили смо делегацију Спортског савеза Србије, 
на челу са председником Давором Штефанеком и генералним се-
кретаром Гораном Маринковићем. Председница Владе Србије Ана 
Брнабић обишла је нови погон италијанске фабрике „ЕуроИн“, а 
отварању спортске хале у Сивцу присуствовао је министар Вања 
Удовичић. Потписан је протокол за изградњу нове црпне станице 
„Сивац“. Одржан је састанак са представницима немачке компа-
није „Witzenmann“.

иреНа ВујоВић у разгоВору 
са члаНоВима сНс

алексаНдар миркоВић, гораН Весић, 
иреНа ВујоВић

Небојша стеФаНоВић са актиВистима го сНс београд

радослаВ марјаНоВић у посети пеНзиоНерима
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140. вРАчАР
НОВОГОДИШЊА 
чАРОЛИЈА

Током снежних дана, активисти 
ОО помагали су у рашчишћавању 
снега, а старијим суграђанима носи-
ли смо пакете са намирницама. Са 
члановима ОО разговарао је члан 
Председништва СНС Немања Сте-
вановић. Одржана је манифеста-
ција Новогодишња чаролија. Мали 
Врачарци, рођени после 2010. годи-
не, уживали су у вожњи у окићеном 
новогодишњем трамвају уз покло-
не. Отворено је привремено при-
хватилиште за особе без крова над 
главом у Сазоновој улици.

141. гРОцКА
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА И 
ПУТЕВА

ГО Гроцка изградила је пар-
кинг у центру Врчина са више од 
80 места. И ове године, Општина 
је поклонила деци новогодишње 
пакетиће. Српска делегација бо-
равила је у Новосибирску, а пред-
седник ГО Драгољуб Симоновић 
наговестио је повратну посету 
привредника Новосибирска. Завр-
шена је реконструкција улица 21. 
августа, 8. марта и 1. маја у насељу 
Камендол, као и асфалтирање 
Миријевске улице у Калуђерици. 
Реконструисана је Улица палих 
бораца у Пударцима и настављено 
је постављање водоводне мреже у 
засеоку Вилина страна. Завршено 
је и насипање Улице Вука Караџића 
у Дибочају и атарског пута у Винчи. 
Еко Гроцка донирала је 168 малих 
и 24 великих рециклажних кан-
ти за Средњу школу. Председник 
Симоновић посетио је породицу 
Јерковић у засеоку Вилина страна 
и обезбедио помоћ у храни и сред-
ствима за хигијену. Регистровани 
пољопривредни произвођачи, на 
позив ГО Гроцка, уписали су се за 
добијање минералног ђубрива, 
које се дели бесповратно као по-
моћ за ублажавање штете од суше.

142. ЗвеЗдАРА
ОБНОВА ШКОЛА И ВРТИЋА

Завршетком дела Волгине ули-
це, биће заокружено 24.400 мета-
ра урађених асфалтираних путе-
ва, 3.350 метара реконструисане 
водоводне мреже и 1.500 метара 
нове канализације у 2018. години. 
После реконструкције паркова у 

Устаничкој и Васе Дугошевића и 
изградње паркова у Бајдиној улици 
и Миријеву, отворен је први модер-
ни дечији парк у Великом Мокром 
лугу. У вртићу „Облачак“ завршена 
је водоводна мрежа, што је заједно 
са реконструкцијом вртића „лане“ 
и степеништа код вртића „Чигра“, 

једна од најважнијих инвестиција. 
Реконструисани су објекти и из-
грађени спортски терени и фискул-
турне сале у ОШ „ћирило и Мето-
дије“, „Марија Бурсаћ“ и „Стеван 
Синђелић“. Волонтерски сервис 
организовао је прикупљање књига 
и друштвених игара за Дом за ста-
ре на Карабурми. Активисти OO 
дружили су се са комшијама и обе-
лежили Међународни дан против 
насиља над женама.

145. ЗеМуН
чИШЋЕЊЕ СНЕГА

ГО Земун, у сарадњи са НСЗ, ор-
ганизовала је 10. Сајам запошља-
вања. МЗ Земун Поље и ГО Земун, 
у сарадњи са Заводом за трансфу-
зију крви КБЦ „Земун”, организо-
вали су две акције добровољног 
давања крви. Штаб за ванредне 
ситуације испоручио је 20 тона 
индустријске соли за посипање 
тротоара, пешачких стаза и степе-
ништа. ГО Земун била је домаћин 
завршне конференције пројекта 
„Партнерства одрживог развоја 
јединица локалне самоуправе”, 
спроведене са Општином Офенбах 
на Мајни. Додељен је грађевински 
материјал породици из околине 
Пећи која подиже кућу у Алтини, 
што је један од шест грађевинских 
пакета за интерно расељене са 
КиМ. Челници ГО Земун организо-
вали су дочек Нове године и Трг от-
вореног срца. Отворена је изложба 
„Културни и забавни живот Земуна 
између два светска рата“. Акти-
висти ОО чистили су снег испред 
болница, домова здравља, вртића, 
школа, аутобуских стајалишта, а на 
страначким штандовима делили су 
гребалице за ауто-стакла.

146. лАЗАРевАц
ИЗЛЕТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ 
СУГРАЂАНЕ

Организован је излет за 150 
пензионера на Калемегдану и у 

Музеј ваздухопловства. Органи-
зован је разговор са грађанима у 
МО Душан Петровић Шане и МО 
Дуле Караклајић. Унија младих 
организовала је чишћење снега на 
прилазима вртићима и школама, и 
помоћ најстаријим суграђанима. 
На штандовима у Степојевцу и код 
Рударске чесме, активисти су раз-
говарали са грађанима и делили 
страначки материјал.

147. НОви беОгРАд
чИШЋЕЊЕ ИСПРЕД 
ШКОЛА, ОБДАНИШТА...

У организацији МО Сава, одр-
жан је шаховски турнир. Активи-
сти сва четири МО на Бежанијској 
коси организовали су акције 
чишћења снега испред школа, 
обданишта, пошта и осталих ус-
танова. Акцији су се прикључили 
и активисти МО Др Ивана Рибара, 
ледине, Милева Марић Ајнштајн, 
Савски кеј, Блок 70, Блок 70а и 
Младост. Члан Председништва 
СНС Ирена Вујовић, председник 
ОО Стево Марушић и коорди-
натор МО Младост и Савски кеј 
Бојан Бајагић разговарали су са 
члановима МО Сава, Младост и 
Савски кеј. У организацији Уније 
жена Арена, Ушће, Сајмиште, Цеп-
тер и Белвил, одржана је трибина 
„Борба против насиља над же-
нама“, на којој је говорила Весна 
Станојевић, координаторка Си-
гурне куће.

148. СуРчиН
ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У 
ШКОЛАМА У ЈАКОВУ 
И ПРОГАРУ

Активисти ОО уручили су дрва 
и једнократну новчану помоћ ин-
терно расељеним лицима, а су-
грађанима слабијег имовног стања 
поделили су пакете са храном и 
средствима за хигијену, обезбеђе-
не из средстава функционера ОО. 
Чистили су од снега прилазе и 

јавне површине. Поводом Међу-
народног дана борбе против сиде, 
одржана је трибина. Малишанима 
слабијег имовног стања уручени су 
пакетићи и организоване су при-
редбе, а за децу рођену до краја 
2018. обезбеђена су ауто-седишта. 

Асфалтиране су четири улице дру-
гог приоритета, успостављена су 
два нова аутобуска стајалишта и 
уграђена је унутрашња столарија 

у школама у Јакову и Прогару. ГО 
Сурчин позвала је грађане да се 
укључе у креирање буџета за 2019. 
годину. Градоначелник Београда 
Зоран Радојичић посетио је Здрав-
ствену станицу у којој однедавно 
раде мамограф и дигитални ренд-

ген, а разговарао је и са председни-
ком Стеваном Шушом и грађанима. 
Присуствовали смо Бечменској за-
бијачки, манифестацији поводом 

50 година сурчинског голубарства, 
подржали такмичење у беседни-
штву за основце и прву хуманитар-
но-продајну изложбу еко јелки. 

153. ОбРеНОвАц
НОВА ФИСКУЛТУРНА 
САЛА  СКЕЛИ

Више од 400 такмичара оку-
пило се на манифестацији Трофеј 
Обреновца у каратеу, под покро-
витељством ГО Обреновац. Завр-

шава се саобраћајница којом ће 
мештани из Мислођина, Јасенка, 
Дражевца, Конатица и Баљевца 
стизати до Обреновачког пута. 

Почела је санација оштећења на 
путевима, које је проузроковала 
грађевинска механизација која је 
изводила радове на Коридору 11. 
ЈП Електропривреда Србије до-
нирало је два нова возила Поли-
цијској станици. Отворена је нова 
фискултурна сала у ОШ „Никола 
Тесла“ у Скели. Сала некадашњег 
биоскопа Палеж преуређена је 
у салу за одржавање седница 
скупштине ГО Обреновац. Јавно 
градско купатило са минералном 
водом - Стара бања, реновира-
но је и урађено је подно грејање. 
Центар за хемодијализу почиње 
да ради у три смене. При крају је 
изградња Природњачког дома 
у парку Арборетум. Одржана је 
свечана академија поводом Дана 
Општине.

154. СтАРи гРАд
ПОДЕЛА 
НОВОГОДИШЊИХ 
ПАКЕТИЋА

Организовали смо традицио-
налну новогодишњу представу и 
поделу 300 пакетића. Потпред-
седник ОО Владимир Дими-
тријевић пожелео је свим грађа-
нима Старог града успех у 2019. 
години.

139. бАРАјевО

ПОСЕТА МАРИЈЕ ОБРАДОВИЋ

У току је санација моста у центру Барајева који је оштећен у 
поплави. Наставља се комплетна замена тротоара у Светосавској 
улици. Председник ГО Барајево Слободан Адамовић обишао је ра-
дове у Улици цара Лазара у Гају и новоасфалтирани пут у МЗ Глум-
чево брдо. Асфалтирају се два некатегорисана пута у Гунцатима, у 
подручју Дубрава и Песковитом рту. Марија Обрадовић посетила је 
ОО СНС и разговарала са члановима.

144. РАКОвицА

РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА
Пуштена је у рад нова са-

обраћајница која повезује Ули-
цу патријарха Димитрија и нови 
кружни ток. Завршава се рекон-
струкција парка у Борској улици. 
Ново осветљење постављено је 
на окретници аутобуса на Пет-
ловом брду, у Улици краљице 
Јелене код ДЗ Раковица, а осве-
тљена је и трим стаза у Миља-
ковачкој шуми. ГО Раковица 
организовала је, заједно за Цр-
веним крстом и Војском Србије, 
предавања „Војни пиротехничар 
у школи“. Општина и Центар за 
културу организовали су бес-
платне психолошке радионице. 
Раковички напредњаци чистили 
су снег испред домова здравља у 

Реснику и на лабудовом 
брду, и испред зграда 
у Улици Едварда Грига. 
Савет за здравство, у са-
радњи са МО Петлово 
брдо и Ресник, одржао је 
трибине. У просторијама 
МЗ Кошутњак, чланови 
Савета за правна питања 
одговарали су на питања 
грађана. Напредњаци су 
уручили храну, одећу и пакетиће 
становницима ромског насеља. 
Унија жена донирала је шпорет 
„смедеревац“ социјално угроже-
ној породици из Ресника, као и 
пакетиће малишанима у Сигур-
ној кући. Све донације обезбеђе-
не су из личних средстава функ-

ционера ОО. Савет за пољопри-
вреду обезбедио је 40 садница 
воћа за Раковчане који планирају 
бављење воћарством. У просто-
ријама МЗ Ресник организовано 
је дружење са пензионерима. 
Сваког викенда, на пунктовима 
Уније младих, функционери ОО 
разговарају са грађанима.

152. МлАдеНОвАц

БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА

Небојша Стефановић, заједно са шефом Мисије ОЕБС-а у Србији 
Андреом Орициом, присуствовао је часу у оквиру предмета „Ос-
нови безбедности деце“ у ОШ „Свети Сава“ у Младеновцу. Функ-
ционери и активисти ОО обележили су Међународни дан борбе 
против насиља над женама.

143. СОПОт
АСФАЛТИРАНЕ 
ДВЕ УЛИЦЕ

Завршено је асфалтирање 
Улице социјалистичког саве-
за у Раљи и Улице професора 
Андоновића.

149. ПАлилулА

МУЛТИМЕДИЈАЛНА 
БИОСКОПСКА САЛА

У организацији Уније жена 
и поверенице ОО Јелене Мија-
товић, сваког петка одржава се 
радионица старих заната. Та-
кође, организована је бесплатна 
рекреација зa жене у МЗ Борча 
3. Настављамо са акцијама сва-
кодневних обилазака социјално 
угрожених породица. Чланице 
Уније жена однеле су пакете за 
четворо малишана породице 

Ајвази, који рас-
ту само уз оца. У 
другој породици 
обрадовале су ма-
лишане, који живе 
са мајком, слатки-
шима и соковима, а 
провеле су пријатан 
дан и у породици 
Бећир у Борчи, чији 
један од синова има 
Даунов синдром. 
Активисти кан-
целарије Центар 

обишли су социјално угрожене 
породице Имеровић и Проковић, 
и уручили им пакете хуманитар-
не помоћи. Све донације обез-
беђене су из личних средстава 
функционера ОО. Председник 
ГО Палилула Александар Јови-
чић отворио је, у Центру за кул-
туру „Влада Дивљан“, мултиме-
дијалну биоскопску салу.

151. САвСКи веНАц

ДОНАЦИЈА ЗА КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ”
Општина је спровела акцију добровољног 

давања крви, у сарадњи са Црвеним крстом 
Савски венац и Институтом за трансфузију 
крви Србије. Еко патрола је током 2018. годи-
не уредила 59 јавних површина. У Канцела-
рији за младе одржавају се бесплатни курсеви 
страних језика за основце. У Кући краља Петра 
представљена је изложба „Рукотворинама до 
посла“, у организацији Етно мреже и НСЗ, а уз 
подршку Општине и НАлЕД- а. Организована 
је радионица „Како да повећате љубав према 
себи и ближњима“. Члан Већа Страхиња Ку-

кић и одборници СГ Београда Весна Видовић 
и Владимир Павловић обишли су Болницу за 
дечије плућне болести и туберкулозу КБЦ 
„Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, и из личних 
средстава донирали играчке и зидне налепни-
це. ОО организовао је новогодишњу прославу 
за 400 пензионера. Чланица Председништва 
СНС Јана Љубичић и председница ОО Ирена 
Вујовић обишле су МО Стеван Филиповић - 
Малешко брдо, Топчидерско брдо - Сењак и 
Сава. Активисти ОО чистили су снег на више 
локација. Функционери ОО обезбедили су, из 

личних средстава, огревно дрво за најугроже-
није становнике.

150. чуКАРицА

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА ЗА СУГРАЂАНКУ
Чланови МО Колонија, Филмски град, Сремчица 2, 

Репиште, Виногради 2, Сремчица 1, Кошутњак, Ми-
хајловац, Чукаричка падина, из личних средстава, 
обезбедили су пакете за најугроженије. Активисти 
МО Нови Железник уручили су дрва за огрев најуг-
роженијим суграђанима, а активисти МО Чукаричка 
падина инвалидска колица Исидори Јосић. Потпред-
седница Главног одбора СНС Марија Обрадовић 
разговарала је са члановима МО Церак, Виногради, 
Филмски град и Спортски центар. Активисти МО 

ДТВ Партизан уредили су двориште ОШ „Мирослав 
Антић“, а чланови МО Репиште зелену површину на 
углу улица Ђора Тадића и Репишке. Настављене су 
декупаж радионице у Сремчици и часови плеса на 
Белим водама. Активисти МО Чукаричка падина, 
поводом обележавања Светског дана борбе против 
сиде, организовали су трибину на тему превенције. 
Завршена је реконструкција Улице лазара Кујунџића. 
ГО Чукарица финансирала је уређење фискултурне 
сале у ОШ „Љуба Ненадовић“.

милосаВ миличкоВић у разгоВору 
са грађаНима

алексаНдар јоВичић у цеНтру за културу Небојша стеФаНоВић са суграђаНкама

иреНа ВујоВић са пеНзиоНерима



ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

БЕОГРАД, 
17. јануар 2019.

ОГРОМАН БРОЈ ЉУДИ 
ИЗ СВИХ КРАЈЕВА СРБИЈЕ 

ОКУПИО СЕ ИСПРЕД ХРАМА 
СВЕТОГ САВЕ 


