Број 73 | Мај 2019.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

Отворена последња деоница ауто-пута на јужном краку Коридора 10

ГРДЕЛИЧКА КЛИСУРА

УСПЕЛИ СМО ДА ИЗГРАДИМО ОНО
ШТО ГЕНЕРАЦИЈЕ НИСУ МОГЛЕ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА АУТО - ПУТА ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instragram.com/sns_srbija
www.instragram.com/avucic/

2 | СНС ИНФОРМАТОР 73/2019

СНС ИНФОРМАТОР 73/2019 | 3

ЕКОНОМИЈА

ММФ предвиђа
раст од 3,5%

САДРЖАЈ:
У жижи ............................................. 3
Грделичка клисура ........................ 4
Прељина-Пожега .............................. 7
Интервју броја
Небојша Стефановић ................... 8
Војна парада .................................. 10
Скупштинска седница
о КиМ ................................................... 12
Сабор СПЦ .................................... 13

У ЖИЖИ

Н

а састанку делегације Међународног монетарног фонда, коју
је предводио Јан Кејс Мартејн, и
председника Републике Србије Александра Вучића, представници ММФа потврдили су стабилну пројекцију
привредног раста од 3,5 одсто за ову
и 4 одсто за 2020. годину.
Председник Вучић је нагласио
да је циљ Србије да, и поред успо-

реног привредног раста у земљама
ЕУ и глобалних изазова, оствари
већи раст од пројектованог. Значајна пажња посвећена је ефикаснијем
управљању и бољој реализацији
инвестиција у јавним предузећима,
а потврђено је да одговорна политика Србије и стабилан привредни
раст дају могућност за даље повећање пензија.
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КОСОВО И МЕТОХИЈА

Убедљива победа
кандидата Српске листе
У

све четири општине на северу
Косова и Метохије, Косовској
Митровици, Лепосавићу, Звечану и
Зубином Потоку, убедљиво су победили кандидати Српске листе,
освојивши већи број гласова. Излазност је на овим изборима била већа
него на локалним изборима 2017.
године.
„Славимо јединство српског народа и нашу јачу везу са матичном
државом Србијом“, рекао је председник Српске листе Горан Ракић у
телефонском разговору са председником Александром Вучићем. Према
његовим речима, за Српску листу у
северној Косовској Митровици 2017.
године гласало је 5.372 бирача, а
сада 1.765 више.
„Није успео бојкот опозиције који
је желео да српски народ гурне у
руке Приштине и да нас остави овде
на цедилу. Хвала Србији, председнику Александру Вучићу, директору
Канцеларије за КиМ Марку Ђурићу
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и Влади Србије на апелу, јер су они
позвали српски народ на јединство,
а Срби на КиМ су послушали апел и
показали одговорност“, рекао је Ракић.
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Састанак са делегацијом ММФ-а

Пензије по швајцарском
моделу

М

инистар финансија Синиша Мали, након разговора са
представницима ММФ-а, најавио
је нови сет фискалних правила која
треба системски да одреде максимум износа јавног дуга, дефицита
или суфицита, у зависности од макроекономске ситуације, као и индексацију пензија. Мали је навео да
је најближи начин индексације пензија по угледу на швајцарски модел,
који подразумева да се она обавља
у зависности од раста плата и инфлације.
Министар финансија навео је да је
Србија у првом кварталу имала суфицит у буџету 5,5 милијарди динара,

што је бољи резултат од предвиђеног, да је јавни дуг смањен и да износи око 50,8 одсто и да незапосленост наставља да пада. Говорећи о
директним страним инвестицијама,
Мали је рекао да је Србија са 3,5 милијарди евра, колико је остварила
прошле године, „шампион у региону“, и додао да је у првом кварталу
ове године остварила 1,2 милијарде
евра.
Најавио је да ће у наредном периоду бити израђен фискални
правилник који ће се у наредних
неколико месеци наћи на разматрању и очекује да ће бити усвојен
у октобру.

Састанак са политичким представницима Срба на КиМ

П

Нећемо ићи с њима пре састанка у Паризу

редседник Србије Александар
Вучић рекао је да је Београд
спремио мере против Приштине,
која је пре девет месеци увела таксе од сто одсто на робу из централне Србије, и нагласио да ће се са
њима ићи после састанка у Паризу,
1. јула.
„Спремили смо мере. Гледаћемо
да не погоде Србе на КиМ, зато су
оне ограничене, али врло снажне и
оштре. Нећемо ићи с њима док се не

заврши састанак у Паризу“, рекао
је председник Вучић након сусрета
у Београду са око 140 политичких
представника Срба и најзначајнијих
институција на КиМ.
Како је додао, његов задатак у
Паризу биће да упозна представнике Европе, Меркелову и Макрона, о
одговору Србије после девет месеци
антицивилизацијских такси, резолуције о тзв. геноциду, формирању
војске, неспровођењу Бриселског

споразума од стране Приштине.
Председник је рекао и да зна да су
јединице РОСУ у приправности и да
намеравају да хапсе Србе, и позвао
међународну заједницу да спречи
такав развој догађаја. Такође, замолио је представнике Квинте који су,
како је рекао, били забринути због
оног што се дешавало на изборима
2017, да покушају да спрече провокације и акције усмерене исељавању Срба са КиМ.
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Отворена последња деоница ауто-пута на јужном краку Коридора 10, у дужини од 26,3 километра у Грделичкој клисури

УСПЕЛИ СМО ДА ИЗГРАДИМО ОНО ШТО ГЕНЕРАЦИЈЕ НИСУ МОГЛЕ
Од Хоргоша до Северне Македоније ауто-путем за пет сати

УРАЂЕНО
Уклоњено 650.000 кубика
камена
Уграђено 10.000 тона
асфалта
Изграђено 36 мостова,
3 километра тунела,
нова пруга, петље

Н

иједна земља није
успела
оволико
да се изгради и
промени као што је то
учинила Србија у претходних неколико година,
поручио је председник
Србије Александар Вучић
на спектакуларној свечаности отварања последње
деонице ауто-пута на јужном краку Коридора 10, у
дужини од 26,3 километра у Грделичкој клисури.
Председник Вучић, обраћајући се грађанима,
високим званицама и дипломатским
представницима, поручио је да је
Србија успела да изгради оно што генерације
нису могле и да треба да
се поносимо најлепшим
мостом и ауто-путем који
Европа има, а који ће бити
за нашу децу и будућност.
„Ово јесмо ми и ово јесте
Србија, нема лепше земље
од наше Србије, нема
земље коју више волимо
и нема поносније земље
од Србије и нема народа
који, попут нашег, може да
каже да је успео толико да

»

- Киптим од среће, радости
и поноса, за овако нешто
велико, моћно и лепо, што
надилази наше снове
(Александар Вучић)

Мост Врла код Владичиног Хана

изгради и промени себе и
своју земљу, као што смо
ми успели у протеклих
неколико година. Киптим
од среће, радости и поноса, за овако нешто велико,
моћно и лепо, што надилази наше снове“, рекао је
председник Вучић.
Прекидан
повицима
„Ацо, Србине“ грађана
који су присуствовали свечаности, рекао је да не би

веровао да му је неко, пре
неколико година, рекао
да ће овако лепо бити у
Владичином Хану. Цитирао је и Иву Андрића који
је написао: „Једна велика
грађевина која је дуговечна, корисна и лепа, не мења
само изглед и значај краја
у коме се налази, него има
и дубоке везе са народом
који се њом служи. Народ
преко подвига својих поје-

динаца ствара грађевину
на слику и прилику својих
најдубљих тежњи и особина, а те грађевине полагано
и стално утичу на карактер
народа, јер нема случајних
грађевина издвојених из
друштва и његовог развитка“.
„У праву је био велики
писац“, рекао је председник Србије, „нису сви
километри ауто-путева и

свега што се гради нешто
што је случајно“.
Захвалио се присутним
амбасадорима, премијеру Северне Македоније
Зорану Заеву и председавајућем
Председништва
БиХ Милораду Додику,
али, како је истакао, пре
свега Влади Србије и премијерки Ани Брнабић,
министарки
грађевине
Зорани Михајловић, министру финансија Синиши
Малом... Посебно се захвалио градитељима из Црне
Траве, Власотинца, Владичиног Хана, Сурдулице и
других места. Захвалио се
и европским партнерима
који су градили Коридор 10
у нашој земљи, Бугарима,
Грцима, Шпанцима, грађевинарима из Републике
Српске и БиХ... Такође,
захвалио се ЕУ и ЕБРД и осталима који су помогли да
се пут заврши, а пре свега
грађанима што су веровали
у себе и у Србију, у њену
будућност и свој рад.
„Својим радом променићемо све, победићемо
многе, без кукања и жалопојки. Србија је про-

буђена, људи се запошљавају, поново воли саму
себе. Оно што су били
снови, данас се показало
као могуће, имамо снагу,
вољу, жељу да се променимо, људи нису лењи,
већ имају жељу и вољу
да се промене“, истакао је
председник Вучић.
Навео је да је уклоњено 650.000 кубика камена, урађено 10.000 тона
асфалта, изграђено 36

мостова, три километра
тунела, затим нова пруга,
петље - све то да би од
Хоргоша до Северне Македоније стигли ауто-путем за пет сати.
„Овај пут има вишеструку намену, допринеће и
смањењу броја саобраћајних несрећа, и лакшем испоручивању добара, већој
запослености, задржаће
људе у овом крају, довести
инвеститоре, допринеће

да се људи унутар Србије
повежу. Повезујемо људе
да стигну за неколико сати
било где, да раде заједно,
да се удруже, смањујемо
даљине и постајемо тиме
велики“, поручио је председник.
„Колико јуче почели
смо нову деоницу на Коридору 11, Чачак-Пожега,
колико сутра градићемо
ауто-пут ка Румунији, ауто-пут ка Пештерској ви-
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ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА АУТО-ПУТА ПРЕЉИНА-ПОЖЕГА

Отворена последња деоница ауто-пута на јужном краку Коридора 10,
у дужини од 26,3 километра у Грделичкој клисури
соравни, градићемо
Моравски коридор,
путеве ка Босни, Републици Српској, ка
Косову и Метохији.
За који дан завршићемо крак ка Бугарској.
Изградићемо хиљаде
километара ауто-путева зато што хоћемо,
зато што умемо. Зато
што је то наша и ваша
политика. Веровали
сте у рад, поштење и
марљивост, а не у шарене лаже. Веровали
сте у озбиљност и
одговорност, у људе
који нису причали
глупости, већ су испуњавали обећања и
говорили конкретне
ствари“, истакао је
председник Вучић, и
додао:
„Нема више стајања
у Србији, нема чекања,
ленчарења,
веровања у бајке и
у то да ће нам било
шта пасти с неба. Показали смо да радом
можемо да мењамо
све, да овај ауто-пут
може да изгледа исто
као у Аустрији и Немачкој, а направљен
када смо се одлучили
за реформе, за штедњу, за Закон о раду, за
мере којима је од сваког

узето нешто да би се данас
много више вратило. За ту
храброст, за то учешће у

подухвату, за лични губитак у име општег добра,
данас хоћу да се захвалим

нашим
пензионерима, и просветним
радницима, лекарима, радницима, свим
другима који су нас
подржали у тренутку
када осим сна и наше
воље ништа друго
нисмо имали да им
понудимо“.
Према
његовим
речима, путеви су
начин да зарасту
ране, да се заборави ружно и да се
открије светло у сваком, па и у нашем,
неретко, балканском
мраку. Сваки пут је,
како каже, пут ка
миру. А ауто-пут је
најбржи пут ка миру,
најкраћи пут да се
до тог мира дође и
зато Србија овим
шаље најбољу поруку чему је посвећена
и чему тежи.
„Овај пут и све
што из њега проистиче, свака позитивна последица смо
ми, сви ви - грађани
југа, грађани целе
Србије. То је наша
Србија, то је понос свих нас, као и
овај предивни мост,
који је понос целе
земље“, поручио је председник Вучић.
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редседник Србије Александар
Вучић
присуствовао је почетку
изградње деонице ауто-пута
Прељина - Пожега, у дужини
од 30,9 километара, на Ко- - Неће инвеститори да дођу
ридору 11. Извођач радова је тамо где нема гаса и ауто-пута,
кинеска компанија „ЦЦЦЦ“ а када нема инвеститора, нема
(China communications and
ни радних места. На пут се чекало
construction company), а вредност радова 450 милиона евра. 70 година и то није било само
Деоница Прељина - Поже- питање политичке одлуке
га део је ауто-пута Београд и нечије жеље, већ борбености,
- Јужни Јадран, али и будућег марљивости и знања
ауто-пута Београд - Сарајево,
када од Пожеге буде изграђе(АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ)
но још 60 километара до границе са БиХ. Скоро трећину
ове трасе чиниће три тунела,
35 мостова, 11 надвожњака и
ворен цео потез ауто-пута од Обтри петље.
реновца до Чачка, до којег ће се
„Људи су скоро 70 година чекастизати колима за само један сат и
ли озбиљније промене, трудили се
који минут више. У плану је градња
да обезбеде себе и своје породии крака ауто-пута ка Црној Гори,
це, ишли у Београд, или ван земље.
који ће повезати Ариље, Ивањицу,
Сада, после 70 година, не само да
Сјеницу и Нови Пазар, што ће бити
почињемо, већ завршавамо овај
најскупља и најзахтевнија деониауто-пут. На Светог Николу биће
ца“, рекао је председник Вучић.
отворена деоница од Сурчина до
Према његовим речима, завршеОбреновца, а за Видовдан биће оттком ове деонице биће испуњен ис-

торијски сан да се ауто-путем споје
Србија и Црна Гора. Већ се ради,
наводи, пројекат за други крак ауто-пута ка Ужицу, Котроману и Вишеграду, како би се спојио златиборски и моравички део Србије са
БиХ и Републиком Српском. Такође,
ускоро ће почети да се гради и Моравски коридор, који ће од Прељине ићи до Краљева, Трстеника, Крушевца и Појата.
„Све оно што нисмо урадили 70
година, биће готово нешто сада, највише за две године. Ови пројекти
доносе живот и инвестиције у градове широм Србије. Неће инвеститори да дођу тамо где нема гаса и
ауто-пута, а када нема инвеститора,
нема ни радних места. На пут се чекало 70 година и то није било само
питање политичке одлуке и нечије
жеље, већ борбености, марљивости
и знања“, рекао је председник Вучић, и поручио:
„Хоћу да се захвалим свим нашим
вредним људима, који су веровали у марљивост и енергију, а не у
празне приче. Колико волим Чачак
и овај део Србије, показују моја
дела!“.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Ухапсили смо бројне функционере
власти и опозиције
Н

едавно је у Србији
први пут боравио Џао
Кеџи, министар јавне безбедности НР Кине, са
којим је др Небојша Стефановић, члан Председништва
СНС и министар унутрашњих
послова Србије, потписао
више меморандума и споразума који ће омогућити
унапређење
досадашње
сарадње у области унутрашњих послова.
Министар
Стефановић,
тим поводом, за „СНС Информатор“ каже да ће ти
споразуми, између осталог,
омогућити да заједничке патроле, током лета, у Београду буду на услузи кинеским
туристима, који све чешће
посећују нашу земљу. Други
споразум омогућиће формирање заједничке радне групе
која ће сагледавати безбедносне изазове и решења везана за заједничке пројекте
који се спроводе у Србији, у
оквиру иницијативе „Појаспут“.
- Ова посета била је прилика и да се још једном захвалимо за подршку коју је
Кина пружила Србији у очувању нашег територијалног
интегритета и што је чврсто стала на страну Србије
приликом аплицирања тзв.
Косова за чланство у Интерполу. Уз значајну помоћ
кинеских пријатеља, успели
смо да заштитимо наше стратешке интересе и међународно право.
Колико сте задовољни
недавном посетом САДу и разговорима са званичницима? Колико су
такви контакти значајни
за нашу државу?
- Посета је била веома добра, разговарао сам са бројним високим званичницима
и највишим представници-

ма њихових безбедносних
структура - о унапређењу
сарадње у борби против организованог криминала, тероризма, сузбијању трговине
наркотицима и свему што
може допринети унапређењу
безбедности наших грађана.
Такође, са неким политичким
званичницима
разговарао
сам о ситуацији у нашем региону и свему што је Србија
предузела на очувању регионалне стабилности. Један
од најважнијих био је сусрет
са државним секретаром за
унутрашње послове Кевином
Мекалиненом, са којим сам
потписао Меморандум о разумевању између Владе САД и
Владе Србије о унапређењу
сарадње у циљу спречавања
путовања терориста и борбе
против незаконитих миграција. Ово је први пут да се
неки српски министар полиције састао са државним
секретаром за унутрашње
послове САД што, између осталог, додатно говори о важности ове посете.
О чему сте разговарали са директором ФБИ,
Кристофером Врејом?
- Пре свега, о даљем
унапређењу односа МУП и
ФБИ. Сагласили смо се да је
и досадашња сарадња веома
добра, али да постоји воља
и намера да се она додатно
унапреди, посебно у области
борбе против организованог
криминала, тероризма и високотехнолошког криминала. За нашу земљу је веома
важна полицијска сарадња
са најјачим земљама света,
јер имају огромне базе података, а кроз размену информација можемо учинити да
наши грађани буду још безбеднији. Америчке службе
могу нам указати, рецимо, да
су детектовали некога ко би
могао да угрози безбедност
Србије, што је веома важна

НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ,
министар унутрашњих послова

У Србији се води одговорна
политика, поштује закон и
државни органи раде свој посао
Пре 2012. године, кумовске,
рођачке и партијске везе биле су
шињел испод којег се одвијала
пљачка грађана и институција
из Јужне Америке у Европу, а
да би спречили да она дође
и до наших улица и деце, важна је добра сарадња са ДЕА.

информација за нас. Са директором ФБИ разговарао
сам и о учешћу српске полиције у међународним акцијама откривања организованих криминалних група у сајбер простору, које смо имали
у претходном периоду, као и
о конкретним корацима које
је Србија предузела у борби
против прања новца.
Да ли је договорена још
ближа сарадња са америчком Управом за борбу против дрога?
- Један од приоритета који

сам поставио себи пре пет
година, када сам дошао на
чело МУП-а, био је снажнија
борба против нарко-дилера.
Управо су и разговори са директором америчке ДЕА били
усмерени ка даљим корацима које можемо заједнички
предузети у сузбијању трговине дрогама. Сагласили смо
се да борба против наркотрафикинга представља велики изазов и да је зато важно утврдити конкретне кораке будуће сарадње наших
служби. Наши држављани
учествују у транспорту дроге

Утисак је да се у Србији
води снажна и неселективна борба против
корупције, да под удар
закона долазе сви који
су га прекршили, без обзира на било шта, па и
на партијску књижицу.
Колико је тешко спроводити овакву политику и
борбу?
- Став СНС је да нема селективне борбе против криминала, што смо јасно и показали. Партијска књижица
није заштитила никога ко
се огрешио о закон, нити
ће иза ње моћи било ко да
се сакрије. Ухапсили смо
бројне функционере, како
власти, тако и опозиције,
јер желимо Србију у којој
се води одговорна политика, где се закон поштује и
државни органи раде свој
посао. Нажалост, то није
био случај пре 2012. године,
када су кумовске, рођачке и
партијске везе биле шињел
иза кога се одвијала брутална пљачка грађана и државних институција. Жао ми је
што и данас неки не схватају
да је то време далеко иза нас
и не разумеју поруку пред-

седника Александра Вучића
да никоме нису дозвољене
малверзације. Постоје и примери да неки опозициони
политичари, након одласка
са власти, управо своју нову
позицију покушавају да искористе за заштиту. Чим тужилаштво и полиција почну
да истражују или некога
ухапсе, иде медијска кампања да је то политички прогон власти према опозицији.
Иако је то само хапшење
оних за које су државни органи прикупили довољно
доказа да су крали.
Како коментаришете то
што су испред зграде
Председништва данима
разапети шатори и што
поједини лидери дела
опозиције позивају на
некакву нинџа борбу
против власти?
- Као потпуно одсуство
било каквог програма, недостатка било какве идеје
или решења неког проблема грађана. Не знам шта бих
озбиљно могао да кажем о
нинџа шаторима, који су дефинитивно патент српске
опозиције, са све „пригодним“ музичким програмом.
То је вероватно нека нова
врста политичког деловања
у Европи. И онда из тих
нинџа шатора чујемо раз-

Држава улаже у опрему
и стандард полиције
Да ли сте задовољни опремљеношћу и обученошћу српске полиције? Како оцењујете недавно одржану параду
„Одбрана слободе“ у Нишу?
- Парада „Одбрана слободе“ показала је да се држава сада озбиљно брине
о припадницима полиције
и војске, и њиховој опреми.
За разлику од наших претходника који су уништавали
и топили тенкове и наоружање, ми улажемо у набавку
нових авиона, хеликоптера,
борбених оклопних возила,
патролних возила, али и у
побољшање стандарда полицајаца и војника, повећањем
њихових плата. Покренули
смо и пројекат изградње станова за припаднике служби
безбедности, које ће моћи да
купе по знатно повољнијим
условима од тржишних. Обновили смо возни парк куповином више од 2.000 нових
возила - патролних, марица,

комбија, возила за криминалистичку полицију и мотоцикала. Такође, купљено је
укупно 75 ватрогасно-спасилачких камиона. Потпуно је
реконструисано и модернизовано 40 борбених оклопних возила, а припадници
Жандармерије и САЈ-а на
располагању имају и борбена
оклопна возила „Лазар“ и
„Милош“. Припадници свих
организационих јединица
Дирекције полиције добили
су нове униформе. До сада
смо обезбедили 55.700 нових
комплета полицијских униформи, као и 53.300 нових
борбених патика, чизама и
ципела. Купљено је и 4.100
нових радних и заштитних
униформи за ватрогасце-спасиоце.

не музичке жеље и шарене
лаже. Тако Драган Ђилас
узме микрофон у руке и каже
„замислите земљу у којој је
плата 1.000 евра“, „минимална плата у Србији треба
и може да буде 350 евра“. И
шта сад ви озбиљно можете
да кажете на то? То обећава
човек у време чије власти је
минимална зарада у Србији,
за целе четири године, повећана са 159 на 162 евра,
дакле за укупно три евра.
Данас она износи 230 евра.
Шта да кажете, осим да се и
он и остали очигледно ругају
у лице грађанима Србије са
све тим „замислите“. Једино
што упорно покушавају да
пренебегну јесте да их грађани добро знају, као и да им
је добро познато колико су,
када су били на власти, радили за њих, а колико за своје
џепове.

тати које МУП остварује,
али увек постоји простор
да се она унапреди. Током
2018. године забележен је
најмањи број кривичних
дела у последњих 18 година, тачније имали смо
85.857 кривичних дела. Поређења ради, укупан број
кривичних дела извршених
2009. године био је 104.839,
2010. године био је 103.264,
док је 2011. евидентирано
101.324 кривичних дела. То
значи да сада имамо скоро
20 одсто мање криминала
него пре десетак година. За
нешто више од две године
полиција је запленила више
од 10 тона наркотика. У
2017. години одузето је 4,2
тоне наркотика, колико је
заплењено и прошле године, док је у првих пет месеци полиција одузела више
од две тоне дроге. Дакле,
за само пет месеци 2019.
године, полиција је запленила више дроге него током
неких ранијих година за 12
месеци. Рецимо, 2009. године одузето је 1,3 тоне, 2010.
1,7 тона, а 2011. око 1,4 тоне
наркотика.

Да ли је у Србији данас
боља безбедност грађана и да ли имамо мање
криминала него раније?
- Безбедносна ситуација у
Србији је далеко боља него
раније, што показују резул-
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ВОЈНО-ПОЛИЦИЈСКА ПАРАДА „ОДБРАНА СЛОБОДЕ”

Хиљаде војника и полицајаца
поносно је марширало као
један, град су надлетали
„мигови 29” и „ђавоље кочије”,
грађани Ниша могли су на
својим улицама да виде
најмоћнија и најмодернија
оклопна возила, као и систем
којим је срушен „Ф16”

Србија је слободна земља, а ви сте понос Србије!

»

дуг онима који су створили слободу. Србија је
слободна земља и никоме
неће дозволити да та слобода буде угрожена. Ви
сте понос Србије. Вежбу
оцењујем са врло добро.
Живела Србија!“, рекао је
председник Вучић.
Приказ „Одбрана слободе“ почео је скоковима припадника 63. падобранског батаљона са
висине од 2.000 метара,
након чега су наступили
пешадијски, моторизовани и ваздухопловни

- Велико вам хвала за овај
величанствен дан. На
импресиван начин обележили смо
Дан победе и показали како
враћамо дуг онима који су
створили слободу. Србија је
слободна земља и никоме неће
дозволити да та слобода буде
угрожена. Ви сте понос Србије.
Вежбу оцењујем са врло добро.
Живела Србија
(председник
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ)

У

Нишу је одржана
војна парада поводом Дана победе
над фашизмом, а централној прослави „Одбрана
слободе“ присуствовао је
највиши државни врх, уз
бројне званице из земље и
иностранства.
На паради је учествовало 4.000 војника и по-

лицајаца, око 300 борбених и неборбених возила и система, и око 40
ваздухоплова. Грађани
су могли да виде и борбена возила пешадије,
тенкове, борбена возила
„хамер“,
артиљеријске
системе „огањ“, борбена
возила „лазар“, артиљеријска оруђа „нора“, ПВО

системе, оклопна возила жандармерије, полицијска возила и савремено наоружање и опрему
по пројектима „1500“ и
„1500+“.
Након приказа опремљености, обучености
и спремности припадника Војске Србије и МУПа,
председник Србије

Александар Вучић захвалио се свим учесницима и оценио да су труд,
марљивост и обученост
војске и полиције врло
добри.
„Велико вам хвала за
овај величанствен дан. На
импресиван начин обележили смо Дан победе и
показали како враћамо

ешалони. Велику пажњу
присутних привукло је 25
гардиста, који су наступили уз композицију
„Опраштање словенске

жене“, као и
налет авиона
МИГ 29, којих
српска војска
има укупно
14. Приказани су и тенкови руске и домаће производње, попут
тенка М84,
као и војна
возила, међу
којима су била и она која
су носила ракете којима
је током НАТО бомбардовања оборен авион Ф-16.

МУП Србије, такође,
показао је своје моторе,
оклопна возила и комбије, а грађанима су приказана и војна возила домаће производње „лазар“
и „нора“. Током дефилеа
војних и полицијских јединица, параду су надлетали хеликоптери МУП-а,
популарно названи „ђавоље кочије“, због перформанси које имају. Реч
је о руским хеликоптерима МИ35, који су међу
најбољим хеликоптерима
данашњице.
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ПАТРИЈАРШИЈА СПЦ
После разговора са председником Србије Александром Вучићем и
председавајућим Председништва БиХ Милорадом Додиком у оквиру
Сабора СПЦ, патријарх српски Иринеј поручио:

ПОСЕБНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Борићемо се за мир, спремни
смо да заштитимо свој народ

Наш председник се
јуначки бори
Не сумњамо у његове добре намере. Дивим се тој
енергији, а разговори које води су веома тешки

П

Обраћање народним посланицима

У

Скупштини Србије
одржана је посебна
седница, на чијем
је дневном реду био извештај о Косову и Метохији, који је посланицима
представио председник
Србије Александар Вучић.
Председник Србије рекао је да су у акцији специјалне јединице НЈСО,
бивше РОСУ и ФИТ, ухапшене 23 особе српске и
бошњачке националности на северу КиМ, махом
припадника косовске полиције, да је реч о покушају потпуне криминали-

зације нашег народа, који
је, истакао је, узнемиренији него икад. Председник Вучић је рекао да су
на територију севера КиМ
специјалне јединице упале са 73 углавном оклопна
возила, док више од 50
возила чека у јужној Митровици, 15 на територији
Општине Србица, док је
осам већ упућено на територију Општине Зубин
Поток.
Подсетио да је Београд
имао сазнања да ће се то
догодити, и да је домаћој
и међународној јавности и представницима ЕУ

још 17. маја предочено
да Албанци припремају
хапшење више десетина
лица на северу КиМ, под
изговором борбе против
организованог криминала и корупције, и да ће то
изазвати велику узнемиреност и страх код Срба.
Указао је и на могућност
да Приштина покуша да
успостави албанску границу на Копаонику, али
да ће Србија то онемогућити, да ће у случају
ескалације
заштитити
свој народ и - победити. Нагласио је да ћемо
се борити да сачувамо
мир и стабилност и да

ћемо бити спремни да у
најкраћем року заштитимо свој народ.
„Разумем потпуно тежину ситуације. Желим да
имате поверења у мене,
као председника Србије,
да ћемо сваку врсту наређења коју будем издао
много пута промислити,
али оно што вам гарантујем то је да, ако дође до
ескалације сукоба и ако
дође до даљих напада на
српски народ и српски живаљ, све што могу да вам
кажем - Србија ће победити“, поручио је председник Вучић.

редседник Србије
Александар Вучић,
на позив патријарха Иринеја, присуствовао
је седници редовног годишњег заседања Светог архијерејског сабора
Српске православне цркве, у згради Патријаршије
у Београду.
Председника је дочекао патријарх Иринеј са
владикама, а седници је
присуствовао и председавајући Председништва
БиХ Милорад Додик, као и
генерални секретар председника Никола Селаковић. Председник Вучић се
у поподневном делу заседања обратио члановима
Сабора, а разговарало се
на тему ситуације у вези
са Косовом и Метохијом
и другим питањима од
значаја за Србију и српски
народ.
„Говорили смо и о односима Српске и Србије,
о јединственом буквару за српски етнички
простор, меморијалном
центру у Јасеновцу, као
и о важној ствари, да у
Србији, а слично је и на
српским етничким просторима, изгубимо 104
човека дневно, јер више
умре него што се рађа.
Говорио сам искрено и
отворено. Говорио сам
и да некада нисмо били
усаглашени са реалношћу, а да то не сме да нам
се понови. Чини ми се да

Председавајући Председништва БиХ Милорад Додик, председник Републике Србије Александар Вучић
и патријарх Иринеј на заседању Сабора СПЦ

смо се добро разумели,
да је важно да разумемо
наше различитости, али
да поштујемо једни друге
и да верујемо да радимо
у најбољем интересу за
нашу отаџбину. Овај састанак је био јако важан
јер црква има ставове
које је важно чути“, поручио је председник Вучић.
Црква је, подсетио је,
помагала на свим територијама, нарочито где је
српски народ био угрожен, посебно на КиМ, а потом поручио да је на њему
да настави да се бори, да
извуче максимум од свега
што може да добије за српски народ, уз чување мира
и стабилности, али без
пристајања на уцене, те је
поручио да је пред нама
тежак период.

„Изнео сам све своје
бриге, а мислим да је
патријарх разумео. Један
владика ми је рекао да
ћу бити крив шта год да
урадим, али моје је да се
борим. Сабор сам обавестио о свим преговорима
и питањима, а они мене
о својим бригама. Посебно се захваљујем Додику који је разумео све
наше проблеме, изнео
своје мишљење, а није
скупљао политичке поене на Сабору“, истакао
је председник Србије, и
захвалио се патријарху
Иринеју.
Патријарх Иринеј је у
обраћању медијима, након
састанка, поручио да су
два и по сата разговарали
о проблемима са којим се
народ суочава, а, како је

рекао, највише на КиМ.
„Констатовали смо да је
стање на КиМ веома тешко и, с обзиром на прилике, изузетно неизвесно
како ће се завршити. Борићемо се, нећемо посустати у одбрани Косова,
а колико ћемо успети,
уздамо се у Бога и наше
пријатеље. Зависи све
од ситуације у свету, од
оних који подржавају нас
и оних који подржавају
другу страну. Наш председник се јуначки бори, а
не сумњамо у његове добре намере. Дивим се тој
енергији, а разговори које
води су веома тешки“,
рекао је патријарх Иринеј, напоменувши да је то
његов став, али и став Сабора Српске православне
цркве.
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Сарадња са Јужном Корејом
Стимулативно
окружење за пословање

Г

увернерка Јоргованка Табаковић истакла је, на састанку са представницима Светске банке, да је економско окружење у Србији стимулативно за пословање и да су створене добре основе за
одржив раст и развојне активности. Када
је реч о иновацијама, додала је, Србија по-

П

редседница Скупштине Србије
Маја Гојковић састала се у Београду с делегацијом Парламентарне
групе пријатељства са Србијом у парламенту Републике Кореје, коју предводи председник групе Џо Хо Јанг.
Истакнуто је да су билатерални одно-

казује да може да стане раме уз раме са
развијеним земљама, а централна банка
свој допринос, између осталог, даје стварајући сигурну и ефикасну инфраструктуру за плаћања, као и широк спектар платних инструмената и услуга прилагођених
потребама грађана и привреде.

си традиционално пријатељски, а да
је ова година посебно важна за развој
сарадње, будући да се обележава 30
година од успостављања дипломатских односа. Гојковић је истакла да
постоје велике могућности за економску сарадњу и да је Србија отворена за нова улагања јужнокорејских
компанија.

ПОЉОПРИВРЕДА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Савладано најтеже
градилиште у Европи
Министарка Зорана Михајловић рекла је да је пуштање
целог јужног крака
Коридора 10 победа
градитеља који су
изградили модеран
ауто-пут на најтежем
градилишту у Европи,
али и победа Србије,
која завршава свој највећи
инфраструктурни пројекат.
„Србија треба да буде поносна. Успели смо да завршимо

највећи пројекат у
земљи, који се радио
30 година и без којег
ни регион, ни Европа нису могли бити
у потпуности саобраћајно повезани.
Завршетком Коридора 10, од Хоргоша до
Прешева, отворили
смо нову страницу и гледамо
ка новим пројектима, повезивању, развоју и бољем животу“, рекла је Михајловићева.

ЗДРАВЉЕ

Прва банка
репродуктивних ћелија
У
Гинеколошкоакушерској клиници
у Вишеградској отворена је прва банка репродуктивних ћелија
у Србији, што ће паровима без деце омогућити да лечењем у
земљи добију потомство. У банци ће се
чувати сперматозоиди и јајне
ћелије, али и ембриони донатора, а сви парови који имају
проблем са зачећем, из банке ће добити репродуктивни
материјал. Министар Златибор Лончар рекао је да је у
опрему уложено око милион

евра и да су ембриолози, биолози, генетичари, гинеколози и
инфектолози прошли
све неопходне обуке.
Позвао је грађане да
се укључе у пројекат
да би било више донатора.

ПРИВРЕДА

Доживотна казна затвора
Министарка Нела
Кубуровић рекла је,
коментаришући
то
што део опозиције
не учествује у расправи о изменама и
допунама Кривичног
законика у парламенту, а потписали су
петицију Фондације
„Тијане Јурић“, да ли нису знали шта потписују, или је реч о
злоупотреби с циљем личне

промоције. „Жао ми
је што део опозиције
није гласао, нарочито
имајући у виду да су
подржавали иницијативу Фондације Јурић.
Кривични законик је
допуњен јер се мења
најтежа постојећа казна од 30 и 40 година
доживотном казном затвора“,
рекла је Кубуровић.

ФИНАНСИЈЕ

Привредни раст
најмање 3,5 одсто
„Мисија ММФ-а, током
посете Србији, потврдила је
да ће наша земља ове године имати привредни раст од
најмање 3,5 одсто“, изјавио
је министар Синиша Мали
и подсетио да је Србија у
претходном периоду имала
привредни раст од 4,3 одсто.
„Предвиђање ММФ-а и Свет-

ске банке
је да ће Србија најбрже расти у региону
до 2023. године. Значајно ће
бити подигнут животни стандард грађана, са 7.200 долара
2018. године, на око 10.400
долара 2023. године, што је
повећање од 44 одсто“, поручио је министар Мали.

Нова фабрика у Нишу

Министар Горан Кнежевић потписао је
Меморандум о разумевању са генералном директорком „Ксинђи Аутомотив
Лајтинг“, Ксиаопинг Зу и градоначелником Ниша Дарком Булатовићем, за инвестицију вредну око 50 милиона евра.

Средства за почетнике у
воћарству и повртарству

ПОЛИЦИЈА

ПРАВДА

Кинески партнери планирају да направе
фабрику расвете за аутомобилску индустрију. Почетак изградње договорен је за
2020. годину, док ће пласман производа
бити обезбеђен, пре свега, на тржишта
Немачке, Француске и Словачке.

Састанак за кинеским
колегом
Министар Небојша
Стефановић поручио
је, после састанка са
министром јавне безбедности Кине Џао
Кеџијем, да Кину и
Србију повезује челично пријатељство.
„Кина је чврсто стала на страну Србије
и приликом аплицирања тзв.
Косова за чланство у Интерпол, подржала је наше стратешке интересе и заштитила
међународно право. Била

је уз Србију и током
НАТО агресије и у
свим најтежим тренуцима, и на томе
ћемо јој увек бити
захвални“ рекао је
Стефановић, који је
са Кеџијем потписао
Меморандум о спровођењу заједничких
полицијских патрола, Документ у вези са оснивањем
заједничке радне групе и
Писмо о намерама о донацијама.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Значај спровођења
ИПА пројеката
Министарка Јадранка
Јоксимовић
и шеф Делегације ЕУ у
Србији Сем
Фабрици
разговарали
су о плановима и активностима наше државе у процесу приступања - првенствено о
значају програмирања и спровођења ИПА пројеката и приоритетима Србије у европским
интеграцијама. Јоксимовићева
је изразила очекивање да ће
чланице ЕУ имати довољно

материјала да подрже отварање нових поглавља до краја
године. Нагласила је да је ЕУ
доминантан развојни партнер
Србије и да су њене чланице
највећи инвеститори у српску
привреду.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Помоћник директора УСАИД-а за Европу и Евроазију Брок
Бирман и министар
Бранислав Недимовић
потписали су Споразум
о гаранцији за кредите
комерцијалних банака,
у износу до 30 милиона долара, за микро,
мала и средња пољопривредна
предузећа и задруге. Средства
су намењена, пре свега, почетницима, а на располагању

би требало да буду
у другој половини
године. Предност ће
имати воћари и повртари. „Ту се прави
највећа вредност по
јединици површине,
а нама је циљ да ту
вредност и у примарној пољопривредној
производњи и касније у преради направимо, како би принос
по хектару био већи“, рекао је
Недимовић.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Укидање забране
запошљавања
Министар Зоран Ђорђевић
изјавио је да ће забрана запошљавања у јавном сектору, која
је уведена крајем 2013. године,
бити укинута 1. јануара 2020.
године. Рекао је да ће од Нове
године систем запошљавања у
јавном сектору бити другачије
организован и да ће у неким
секторима бити потребно више
финансијских средстава за

запослене.
Министар
Ђорђевић
разговарао је са
мисијом
ММФ-а о положају радника и
пензионера у Србији, а састанку су присуствовали представници Светске банке, НБС и
Министарства финансија.

Честитке Српској листи

Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић изјавио је, након избора за
градоначелнике у четири општине на
северу Косова и Метохије, да је Српска
листа остварила бољи резултат него
2017. године. Честитао је Србима на величанственом успеху слоге, јединства
и заједничке борбе за опстанак, на од-

говорности коју су показали, спремности и решености да се боре да Косовска
Митровица, Лепосавић, Звечан и Зубин
Поток остану српски, и у институционалној и органској вези са Србијом. Изнео је
податак да је Српска листа 2017. године
освојила 16.031 глас, а сада 21.858 гласова, што значи 5.827 гласова више.
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8. Јагодина

Реконструкција обилазнице

Посета Јованова,
подршка Вучићу
Више од хиљаду напредњака присуствовало је великом митингу у Београду и подржало политику председника Александра Вучића. Градски одбор СНС посетио је
потпредседник СНС Миленко Јованов, разговарао је са
активистима, позвао на јединство и подршку председнику Вучићу.
Разговор са активистима

Дарко Глишић са мештанима

Настављено је асфалтирање у Памбуковици, Радуши, Докмиру и Чучугама. Општина, у сарадњи са Путевима Србије, започела је комплетну реконструкцију обилазнице, од београдске

2. НИШ

Посета Сигурној кући

раскрснице, преко Мајерове улице и ЈНА, до Ракиног стоваришта
на Вучијаку. У плану је израдња кружног тока на Београдској
раскрсници.

3. Пантелеј

Подела васкршњих јаја
Чланови ОО Пантелеј, поводом Светског дана здравља,
делили су суграђанима јабуке и едукативни материјал. Савет
за родну равноправност организовао је
радионицу за младе
о предрасудама. Активисткиње ОО офарбале су више од 1.000 јаја, која су даривана суграђанима поводом
Васкрса. Пружили смо подршку председнику Вучићу на митингу у Београду. Одржано је више састанака на којима су са чланством разговарали високи функционери странке.

Водовод до
Бранковине

4. Медијана

Посета Миленка Јованова
Потпредседник
Главног
одбора
СНС Миленко Јованов разговарао
је са активистима ОО. Савет за
здравство и МО
Криви вир и Божидар Аџија подржали су акцију превентивних здравствених прегледа
суграђана. Чланови
МО Ђачко острво и Дуваниште

Пет хиљада Нишлија, чланова и симпатизера СНС, на челу са Звезданом Миловановићем, присуствовало је великом скупу у Београду.
Чланице ГО осудиле су обрачун представника СзС са женама запосленим у СГ Београда. Чланови Уније младих одржали су трибину о могућностима зараде путем интернета. Савет за науку и Унија младих одржали су расправу о нацртима закона о студентском организовању и
дуалном моделу студија. Народни посланици Јелена Жарић Ковачевић
и др Милан Љубић организовали су пријем грађана. Чланови Савета за
социјална питања, поводом Васкрса, посетили су Сигурну кућу.
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9. Ваљево

разговарали су са грађанима и
делили „СНС Информатор“.

5. Црвени крст

Посета Марије Обрадовић
Потпредседница Главног
одбора
СНС
Марија Обрадовић
посетила је ОО и
разговарала са
члановима
о
актуелној политичкој ситуацији.

6. Палилула

Градско руководство улаже напоре да обнови фабрику воћа „Србијанка“, која ће подстаћи
развој воћарства у овом крају. Почело је асфалтирање једног километра пута у Причевићу, а
из републичке касе обезбеђена су средства за
другу фазу изградње водовода до Бранковине.
Премијерка Ана Брнабић посетила је Истраживачку станицу Петница и тој установи уручила
спектрометар. Изграђен је мост у Горњој Буковици и обезбеђен безбедан прелаз за ученике до
школе. Потписан је споразум о сарадњи између
градова Ваљева и Сочија.

10. Сремски Карловци

Подршка председнику
Вучићу

У рубрици
38
СНС Панорама
35
28
36 85
обавештавамо вас
21
72 97
15
о активностима
45
90 17
91
општинских и
48
41
градских одбора
37 16 51 80
69
СНС током
40 56 50
120
42
претходног месеца
11
10 118 116
за бољи живот
53
30 79
81 100
77
грађана Србије
105
104
96
52 107 112 108
113
26
60
106 117 111 109 32
12 70
89 68 66
114 110 119 115
65
31
63 99
33 1
25 27 57 47
86
95
9 73 88 44
102 8
23
94
74 54
75
39
76
71
87 67
34 22 20
82
61
18 62 24 7 6
93
83
2 4 19 103
78
55
3 5 64
101
43
14
84
58
98
59
29
46

Сандра Фрљановић, шефица Одборничке
групе и председница Савета за родну равноправност, одржала је трибину „Здрави партнерски односи“, у присуству великог броја чланица Уније жена.
Чланови ОО присуствовали су скупу у Београду и пружили подршку председнику Вучићу.

Подела страначког материјала
Чланови ОO делили су страначки материјал и позивали грађане на велики митинг у Београду, а затим су подржали председника Вучића на скупу „Будућност Србије“.

7. Нишка Бања

Дружење са суграђанима
Чланови ОO разговарали су са суграђанима и позивали их на митинг
подршке политици председника Вучића у Београду.

11. Опово

Рефлектори на терену за мали фудбал
ОО СНС најоштрије је осудио нападе
дела опозиције на председника Александра Вучића и његову породицу. Удружење
„Креатива“ организовало је Лов на ускршња јаја. У току је решавање проблема депоније у Сакулама. Терен за мали фудбал
у Сакулама осветљен је рефлекторима.
Дом здравља организовао је превентивне

прегледе. Потписани су уговори о регресирању превоза студената, помоћ геронтодомаћица и личног пратиоца детета. МЗ
Сефкерин реновира салу за венчање. У оквиру пројекта Еко Тамиш - нови туристички производ, одржана је промо тура за
представнике туристичких организација
из Србије и Румуније.
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У присуству председника Александра
Вучића, амбасадорке НР Кине, представника компаније
„Минт“ и градоначелника
Лознице,
постављен је каментемељац за фабрику
која ће запослити
1.000 радника. На
Изборној скупштини ГО СНС, поново
је за председника изабран Видоје
Петровић. Чланови
Савета за омладину
Видоје Петровић, Дарко Глишић,
Бранислав Маловић
делили су страначки промотивни материјал. Огроман број Лозничана пружио је подршку председнику
Александру Вучићу на скупу у Београду.

Пакетићи за
предшколце

Општина, у сарадњи са НВО
„Животна помоћ“ из Врања, обезбедила је пакетиће за све предшколце, а подељени су и прехрамбени пакети за социјално угрожене породице са децом.

14. Пирот

Радионица за младе
На састанку Савета за индустрију и Уније младих, реализована
је радионица писања радне биографије, припреме за интервју и
симулација разговора за посао.

15. Оџаци

Посета Зорана
Ђорђевића
ОО СНС осудио је срамне нападе на чланове породице председника Александра Вучића.
Члан Председништва СНС Зоран
Ђорђевић посетио је чланице
Уније жена. Обележен је Дан
Рома, а МЗ Дероње организовала
је бициклистичку трку за децу. У
МЗ Ратково одржан је Дан отворених врата. Општини су додељена средства за каналску мрежу и
пољочуварску службу, а локална
самоуправа поделила је ауто-седишта за децу. Покрајина помаже
да школа у Богојеву обнови систем грејања.

16. Бачка Паланка

Посета
пољопривредницима
Министар Бранислав Недимовић и председник Општине Бранислав Шушница обишли су два

Значајни јубилеји

Посета председника Вучића

Камен-темељац
за нову фабрику

13. Трговиште

34. Александровац

25. Петровац на Млави

12. Лозница

17. Нови Бечеј

Обнова дворца
Хертеленди
Припремљена је пројектно-техничка документација
за реконструкцију, доградњу
и изградњу нових објеката у
оквиру дворца Хертеленди у
Бочару. Делегација Привредне коморе Будимпеште разговарала са представницима локалне самоуправе. Покрајински секретаријат за пољопривреду доделио је половину
средстава за куповину два возила за Пољочуварску службу. У ОШ „Јосиф Маринковић“
реконструисан је терен за
мале спортове. Замењене су
водоводне цеви у Карађорђевој улици. Организована је
ауто-трка у слалом вожњи. У
оквиру програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, одржани су тренинзи за
поверенике цивилне заштите.
У оквиру сарадње са Фондом
„Европски послови“, одржане
су едукације у свим школама.
пољопривредна произвођача. Савет за информисање организовао
је поделу „СНС Информатора“
суграђанима. Одржан је састанак

Активисти ОО СНС Гаџин Хан

19. Гаџин Хан

Разговор са мештанима
Равне Дубраве
На састанку ОО планиран је састанак са привредницима у Заплању,
разговарано је о новој индустријској зони, откупу родне куће песника
Бранка Миљковића и реконструкцији куће Драгутина Матића. Састанку
је присуствовала и начелница Нишавског округа Драгана Сотировски.
Активисти ОО делили су страначки материјал и разговарали са мештанима Равне Дубраве.
проширеног ОО и састанци свих
МО. Чланови СНС присуствовали
су историјском скупу у Београду
и пружили подршку председнику
Александру Вучићу.

20. Алексинац
Пријем грађана

Народни посланик Далибор
Радичевић организовао је пријем
грађана. Председник Општине Ненад Станковић отворио је
ново кошаркашко игралиште у
спортском центру ТАШ. Станковић је обишао и радове на реконструкцији зелене пијаце. Чланови Савета за омладину и Савета
за заштиту животне средине
чистили су кеј поред Моравице.
Активисти ОО делили су васкршња јаја и „СНС Информатор“
суграђанима.

21. Кикинда

Адаптација
у ОШ „Славко Родић“
Град је обезбедио 128 поклон
пакета за бебе рођене у новембру,
децембру, јануару и фебруару.
На стадиону „Илија Пантелић“ у
Новим Козарцима замењене су
столице на трибинама, обновљене су свлачионице и купатила, а
постављена је и нова ПВЦ столарија. У току је замена плочица око

18. Трстеник

Асфалт у селима
Локална самоуправа улаже велика средства из свог буџета и
из буџета Министарства привреде у асфалтирање по селима и насипање пољских путева. Почели су радови на мосту у Медвеђи.
Чланови ОО, Уније жена и Уније младих делили су васкршња јаја
суграђанима.

базена и санација крова тоалета
у Банатском Великом Селу. Град
је издвојио средства за изградњу
трпезарије, измештање кухиње и
адаптацију санитарних чворова у
ОШ „Славко Родић“. На иницијативу становника Немањине улице
у Кикинди, ради се кишна канализација у делу улице од Призренске
до Моравске. Уз помоћ Покрајинског секретаријата за здравство,
Општа болница добија опрему за
операцију катаракте.

22. Ћићевац

Подела брошуре „150+“
Чланови ОО дружили су се са
породицом Рајић, а организовали
су и скуп подршке председнику
Александру Вучићу. У непосредном контакту са становницима,
подељена је брошура „150+“.

23. Рача

Изградња бунара
Чланови ОО пружили су подршку председнику Александру Вучићу на великом скупу у Београду.
У МЗ Вишевац реконструисан је пут
ка Смедеревској Паланци. Почиње
изградња бунара Б6А, коју финансира Канцеларија за управљање
јавним улагањима. Расписане су
јавне набавке за реконструкцију
путева у селима Велико Крчмаре и
Борци, и насељу Адровац.

Председник
Александар Вучић, у оквиру
кампање „Будућност Србије“, посетио је Петровац на Млави, што је
била прва званична посета икада председника
државе нашој Општини.
Председник је најавио
реконструкцију вртића,
повезивање Петровца са
Деспотовцем и Кучевом,
пребацивање касарне у
општинско власништво и
помоћ у проналаску инвеститора.

26. Велико Градиште
Подела васкршњих јаја

На Велики петак, Владимир
Штрбац, Слађан Марковић и Оливер Стојановић спровели су акцију
разговора са грађанима и поделе
ускршњих јаја.

27. Жагубица

Стратешко партнерство
Договорено
је
стратешко
партнерство компаније „БСП груп“
и Општине, као и почетак експлоатације првог домаћег црног
габра из лежишта Црна река, затим изградња фабрике за прераду
блокова и отварање нових радних
места.

28. Ада Мол

Помоћ за угрожене
породице
Активисти ОО обишли су у Ади
и Молу породице у стању социјалне потребе и уручили им пакете
са основним намирницама, које су
обезбедили из личних средстава.
На штанду у Молу, активисти ОО

Насипање локалног пута

и Уније жена грађанима су делили „СНС Информатор“ и ускршње
поклоне.

30. Шид

Акције пролећног
уређења
Чланови МО Привина Глава,
Бингула, Вашица, Сот, Кукујевци,
Бикић До и Беркасово организовали су акције пролећног уређења

31. Смедеревска
Паланка

Боља безбедност
саобраћаја
Завршени су радови на
постављању успоривача саобраћаја, мерача брзине, као
и обележавање сигнализације
на коловозу у Булевару краља
Петра Првог на Колонији.
села, а чланови Савета за спорт и
омладину доделили су комплете
спортске опреме за ФК „Раднички“. Чланови МО Бингула уредили

У МЗ Доброљупци насипан је локални
пут према Игрошу. ОШ „Иво Лола Рибар“
обележила је 35-ти рођендан. Друштво за
помоћ ментално недовољно развијеним
особама прославило је 15 година постојања.
Црвени крст је организовао такмичење за
основце на тему смањења ризика и ублажавање последица од елементарних непогода.
Организовали смо поделу страначког материјала и више састанака савета.

су школско игралиште,
а активисти МО Моловин простор око Дома
културе. Чланови МО
Беркасово и МО Моловин уредили су гробља
у својим местима. Чланови ОО
пружили су подршку председнику
Александру Вучићу на митинзима
у Новом Саду и Београду.

32. Смедерево

Подела ауто-седишта
за бебе
У великој сали СГ Смедерева
извршена је 18. пут подела аутоседишта родитељима беба. Овога
пута, подељено је 137 седишта, а
укупно 2.687 седишта за три године.

33. Мионица

Мере за повећање
наталитета
На иницијативу Бобана Јанковића, родитељи сваког новорођенчета добијају бесплатна колица и ауто-седиште. Укупно 20
породиља добило је овај поклон

од почетка године. Такође, у оквиру програма за повећање наталитета, Мионица је донирала апарат
за респирацију беба Одсеку за
неонатологију Опште болнице у
Ваљеву.

35. Бачка Топола
Пут до гробља
у Томиславцима

Започето је решавање вишедеценијског проблема грађана
Томиславаца, изградња пута до
сеоског гробља. У организацији
МО Бачки Сокол, Горња Рогатица
и Томиславци, одржано је традиционално фарбање ускршњих јаја.

36. Сомбор

Презентација
Пословне зоне
Градоначелница Душанка Голубовић примала је на разговор
грађане у МЗ Црвенка. У Бачком

29. Лебане

Активности са суграђанима

24. Варварин

Васкршње такмичење
Чланице Унија жена учествовале су у традиционалној манифестацији „Ускрс најрадоснији празник“, и добиле признања за најлепше јаје, најлепшу корпу са јајима
и за очување традиције.

Чланови Омладине ОО делили су „СНС Информатор“ суграђанима.
Присуствовали смо великом митингу подршке политици председника

Александра Вучића у Београду, а поводом ускршњих празника Актив
жена организовао је дружење, фарбање и поделу ускршњих јаја.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
Посета Зорана Ђорђевића
Министар Зоран
Ђорђевић посетио је
Дом за старе и разговарао са чланицама Уније жена ОО.
Председник Општине Дамјан Миљанић
одржао је пријем
грађана у Новој Црвенки. Активисти МО
Црвенка уредили су
игралиште код Железничке
станице.
Уређење зелених површина
Председник Миљанић и директори комуналних предузећа иницирали су уређење излетишта. Отворена
је изложба ликовних радова чланова Удружења инвалида. Чланови ОО осудили су нападе на председника Александра Вучића и
чланове његове породице. Поводом Васкрса, активисти ОО честитали су суграђанима празник.
Моноштору одржана је презентација Мера акционог плана за
укључивање грађана у доношење одлука о трошењу средстава
од пореза на имовину. Градоначелница је учествовала на састанку Генералне скупштине НАЛАС-а
у Скопљу. У Бачком Брегу пуштена
је у рад фабрика воде. Одржана
је презентација пројекта Пословна зона Сомбор. На иницијативу
удружења грађана „Бодрог“ и МЗ
Бачки Моноштор, покренуто је
прикупљање рециклажног отпада.
Активисти ГО СНС организовали
су низ радних акција и штандова
на којима су разговарали са грађанима.

38. Кањижа

Подела
„СНС Информатора“
Као и сваке године, чланови
ОО дружили су се са суграђанима
поводом Ускрса, делили фарбана
јаја, слаткише и „СНС Информатор“.

39. Свилајнац

Обилазак мештана
Велики број чланова и симпатизера СНС из Свилајнца пружили су
подршку председнику Александру
Вучићу на великом митингу у Београду. Чланови Председништва
ОО обишли су месне одборе у селима Мачевац, Суботица и Војска,
и разговарали са мештанима.

40. Бач

Уклоњене две
дивље депоније
Постављена је бехатон стаза
око Православне цркве у Бачу.
Завршени су радови на школском
мосту и безбедност деце из насеља Мала Босна подигнута је на
виши ниво. ЈКП „Тврђава“ уклони-

ла је две дивље депоније. Општина је определила средства за куповину камиона путара. Председник Општине Борислав Антонић
разговарао је о будућој сарадњи
са представницима фирме „Еко
оквир“, а угостио је и пионире ОК
„Партизан“. Одржана је едукација
у оквиру пројекта „Интегрисани
одговор на насиље над женама и
девојчицама“. Уручени су уговори
за куповину сеоских кућа и доделу
грађевинског материјала.

41. Апатин

Дружење са грађанима
Чланице Уније жена из Пригревице, поводом Васкрса, дружиле
су се са грађанима и уручивали им
поклоне које су саме припремиле.

42. Пландиште

Помоћ штићеницима
у Старом Лецу
Поводом Међународног дана
здравља, подржали смо здравствене прегледе суграђана. Чланови ОО помогли су организацију

43. Рашка

44. Аранђеловац

Реконструкција амбуланте

Дружење са најмлађима и најстаријима

Посета Миленка Јованова

Присуствовали смо великом митингу у Београду и исказали
подршку председнику Александру Вучићу. У Министарству културе потписан је уговор о додели средстава за реконструкцију Дворане Парк. Општинско веће определило је средства за доградњу
амбулантног дела Опште болнице и реконструкцију приземља.
Општина је организовала излет за пензионере у манастир Тумане,
Сребрно језеро и Голубачку тврђаву. У Јеловику се граде два моста. Председник Општине Бојан Радовић и народни посланик Милосав Милојевић наставили су одржавање састанака у сеоским МЗ.
Потпредседник Главног одбора СНС Миленко Јованов посетио је
ОО и разговарао са чланством.
смотре фолклора, музичке вечери,
Ускршњег базара и Сајма привреде, пољопривреде и туризма.
Савет пензионера организовао је
хуманитарну акцију прикупљања
ускршњих јаја и помоћи за Дом
за душевно оболела лица у Старом Лецу. Отворен је Туристички
инфо центар. Уручени су уговори
о додели награда најбољим студентима.

45. Нова Црња

Подршка председнику
Вучићу
Положен је камен-темељац
за фабрику пнеуматика кинеске
компаније „Шандонг Линглонг“,
у којој ће бити запослено и много
људи из наше Општине. Сви МО
одржали су састанке и пружили
подршку председнику Александру
Вучићу, а учествовали су и на великим митинзима подршке.

Радна акција у насељу Мислипоље
Завршено је асфалтирање Голијске улице, пешачке
стазе поред река
Ибар и Рашка, и
паркинг код војних
зграда у Трнавској
реци. Омладина ОО
учествовала је у акцији поводом Дана
планете Земље и
очистила
насеље
Мислопоље.

50. Нови Сад

46. Владичин Хан
Реконструкција пута

Реконструисан је пут који спаја
МЗ Врбово и МЗ Богошево, у
дужини од око четири километра, а средства су обезбеђена из
општинског буџета.

47. Неготин

Сајам запошљавања
У организацији НСЗ-Филијале
Бор и уз подршку локалне самоуправе, одржан 13. Сајам запошљавања, на којем је потребу за 140
радника исказало 25 послодаваца.

48. Темерин
Радна акција

Чланови МО Сириг учествовали су у еко радној акцији Планинарског клуба „Сириг“. Чланови
ОО присуствовали су митинзима
подршке политици Александра
Вучића у Новом Саду и Београду.

49. Суботица

Уређење игралишта
у ЗОО врту
Градоначелник Богдан Лабан
посетио је Удружење пензионера и разговарао како локална
самоуправа може да им помогне.
Прослављена је 120-годишњица
постојања Хемијско-технолошке
школе. У оквиру сарадње Града,
УНДП, Комесаријата за избеглице
и Зоолошког врта „Палић“, млади
Суботичани и мигранти из Прихватног центра уредили су дечије
игралиште. Градоначелник Лабан
примио је руководство Фондације
„Роберт Шуман“и председника

Митинг „Будућност Србије” у Новом Саду: Милош Вучевић, Бане Крстић,
Иштван Пастор, Игор Мировић и Ивица Дачић

Чланови ГО СНС Нови Сад уређивали су
насеља, чистили паркове, дечија игралишта,
садили дрвеће, сакупљали отпад. У МЗ Видовданско насеље, чланови Савета организовали су радионицу за најмлађе, а у МЗ Клиса
свечано је обележено 30 година постојања
Клуба пензионера. Пензионери су се дружиОпштине Келебија, а разговарало
се о заједничким пројектима. У
Новом Жеднику одржана је трибина „Жене живе и на селу“, а у
Суботици трибина „Кошаре, битка
која траје“.

51. Тител

Нови резервоар за воду
У току је постављање новог резервоара за воду, чиме ће се побољшати водоснабдевање Титела,
Лока и Гардиноваца. Такође, у
плану је и изградња фабрике воде.

52. Владимирци

Подела
„СНС Информатора“
Чланови ОО, заједно са повереником Гораном Зарићем, делили
су грађанима „СНС Информатор“,
а пружили су и недвосмислену
подршку политици председника
Александра Вучића.

53. Ириг

Почела гасификација
Одржан је први Сајам виноградарства и воћарства. Почела је
гасификација насељеног места
Јазак, а следе Ривица, Врдник и
друга места. Иришка Дечија установа прикупила је гардеробу
за Дечије село у Сремској Каменици. Члан Председништва СНС
Зоран Ђорђевић посетио је чланице Уније жена. Напредњаци
из Ирига подржали су политику

ли и у МЗ Ченеј и Пејићеви салаши. Чланови
ГО обележили су Ускрс традиционално се куцајући јајима са суграђанима.
Потпредседник Главног одбора СНС Милош
Вучевић присуствовао је митинзима у Новом
Саду и Београду, у оквиру кампање „Будућност
Србије“. Као градоначелник Новог Сада, оби-

председника Александра Вучића
на митинзима у Новом Саду и Београду. Састанку МО Мала Ремета
присуствовало је руководство ОО.
Чланови МО Врдник на Ускрс су
суграђанима делили фарбана јаја
и страначки материјал.

54. Кнић

Уређење корита Груже
Општина Кнић и Град Краљево,
уз финансијску помоћ Републике,
уређују корито реке Груже, чиме се
спречавају поплаве и враћају у функцију на десетине хектара најплодније земље у Шумадији. Потписани
су уговори са 14 геронтодомаћица
за наставак пројекта „Помоћ у кући“,
а ове године програмом је обухваћено 80 корисника, за шта је средства
издвојила Општина.

55. Брус

Припрема
фудбалског терена
Активисти ОО организовали
су поделу „СНС Информатора“
суграђанима, а помогли су и припрему терена у селу Златари, пред
нову фудбалску сезону.

56. Беочин

Санација путева
у свим МЗ
Обезбеђена су средства за помоћ студентима. Активисти MО
Беочин Село, Беочин, Раковац
и Бразилија разговарали су са

шао је Толстојеву улицу у којој Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције реализује
радове на комуналној инфраструктури. Такође,
обишао је Косовско Поморавље, присуствовао
је годишњој Aнтарес конференцији, коју организује Институт БиоСенс, као и свечаном отварању Спортских игара младих 2019. године.

грађанима и делили „СНС Информатор“ и брошуру „150+“. Општина, у сарадњи са Општином Шид
и Центром за равномерни регионални развој, упознала је јавност
са пројектом „Имовина локалне
самоуправе-важна карика локалног економског развоја“. Савет
за здравље подржао је бесплатне
лекарске прегледе. Започета је санација путева у свим МЗ. Радници
ЈКП „Беочин“ крчили су шибље и
заменили канте и корпе за отпатке
у главној улици и парковима, као и
неисправне сијалице јавне расвете. Присуством великом митингу у
Београду, подржали смо политику
председника Александра Вучића.

57. Бор

Асфалтирање Улице
Моше Пијаде
У току је асфалтирање деонице Улице Моше Пијаде, а следи и
реконструкција аутобуских стајалишта. Повереништво ОО осудило је нападе на председника Александра Вучића и пружило подршку његовој политици.

58. Бела Паланка

Субвенције за младе
Председник Општине Горан
Миљковић уручио је родитељима
беба поклон пакете. Миљковић
је потписао и уговор о суфинансирању мера популационе политике, а главна мера је економски
развој и отварање радних места

кроз субвенције младима за развој
пољопривредних газдинстава.

59. Нови Пазар
Сребрњаци за
новорођене бебе

У МЗ Дежева асфалтирана је улица која повезује храм Светог Саве и
стадион ФК „Рас“, као и пут Црновршани-Ботуровина. Прослављен је
558. рођендан града, а за девет беба
рођених тог дана обезбеђени су
сребрењаци, новчана награда Града
и цвеће. Омладинци ГО придружили су се акцији пошумљавања и
чишћења дивљих депонија.

60. Богатић

Реконструкција пута
Започета је реконструкција
пута Богатић-Баново Поље. Чланови ОО сваког другог четвртка
организују штандове, разговарају
са грађанима и деле страначки
материјал.

61. Чачак

Нова зграда библиотеке
Отворена је нова зграда Градске
библиотеке
„Владислав
Петковић Дис“, којој су чланови ГО СНС поклонили више од
200 књига. Принцеза Катарина
посетила је Општу болницу и
поклонила електричне кревете
и медицински материјал. Град и
НСЗ организовали су Сајам запошљавања.

Наставак на 26. страни

37. Кула
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НОВИ САД

ИНТЕРВЈУ

Нећемо дозволити да фрустрирани
политичари вређају и пребијају жене

СВЕЧАНА ПРОМОЦИЈА НОВИХ ПОЛИЦАЈАЦА

Дивимо вам се због оног
што чините за Србију

Н

а свечаној промоцији
17. и 18. класе полазника Центра за основну
полицијску обуку, 4. класе полазника основне обуке припадника ватрогасно - спасилачких јединица и дипломираних
студената Криминалистичко
полицијског
универзитета,
председник Србије Александар Вучић рекао је да је посао
полицајца један од најодважнијих и најлепших позива који
су могли да
изаберу.
„Ваш
посао је свакако
најтежи,
од вас свако
очекује да будете уз њих,
а уколико им
се нешто догоди, опет сте
кривац ви. То
говори колико није лако
радити ваш
посао. Не смете да жалите труд, понекад и
да ризикујете живот да би се
наши грађани осећали безбедно“, рекао је председник
Вучић.
Како је додао, Србија ће
гледати да припадници полицијских снага никада више не
буду на последњем месту.
„Улагаћемо све више, радићемо све више да се ви
осећате боље. Свако од нас
када погледа који посао обављате, не крије дивљење према ономе што чините. Према
полицајцима који по снегу и
киши морају да регулишу саобраћај и нас нервозне морају
да умире и покажу сваку врсту
љубазности“, истакао је председник Србије и младим полицајцима упутио молбу да носе
униформе, не само на радном
месту, већ када год могу, јер
се тако грађани осећају сигурније и безбедније.
„Та униформа није битно
само да је лепа, то је униформа
Републике Србије, то је униформа грађана Србије којима
служите. Честитам вашим родитељима, желим вам да много
тога урадите за нашу Србију“,
рекао је председник и захвалио
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се свим полазницима.
Централна манифестација
почела је интонирањем химне
Србије, после чега се обратио
министар унутрашњих послова Небојша Стефановић и рекао да за министра полиције
нема лепшег догађаја од овог.
„Драги будући полицајци и
ватрогасци, изабрали сте позив којим ризикујете свој живот како би заштитили друге,
али са друге стране, нема веће

радости од спасеног људског
живота. Очекујем да дате свој
допринос, да буду још бољи
резултати и да стопа криминала буде још нижа. Морате
показати да ће Србија бити
много јача од криминалаца“,
рекао је Стефановић.
Према његовим речима,
од октобра ће на улицама
Србије бити полазници још
две класе са 700 полазника.
Захваљујући Влади Србије и
председнику Вучићу, како је
рекао, у потпуности је реконструисано и обновљено око
40 борбених возила, кренуло
се у куповину седам нових
хеликоптера, зараде запослених у МУП-у значајно су повећане, а можемо очекивати и
нова повећања.
На свечаности су проглашени најбољи полазници, одржан
је дефиле полицајаца и ватрогасаца, који је предводио заставни вод Центра за основну
полицијску обуку. Током њиховог проласка, Нови Сад надлетали су хеликоптери МУП-а, а
припадници Специјалне антитерористичке јединице, уз помоћ Хеликоптерске јединице,
извели су показну вежбу.

С

рпска напредна странка
унела је нову енергију и
улила наду грађанима
да Србију можемо извући из
амбиса у који ју је довела претходна власт катастрофалном
политиком, бахатошћу, лоповлуком и недомаћинским
вођењем. Ђилас, Јеремић,
Тадић и њихови следбеници
уништили су у Србији све чега
су се дотакли, а сад када се
земља економски опоравила
и кад је на путу да за своје
грађане обезбеди животни
стандард какав заслужују,
исти ти тајкуни и пропали
политичари би да се врате
и наставе са пљачкањем и
уништавањем, каже Ирена
Вујовић, чланица Председништва СНС и председница
Општине Савски венац, за
„СНС Информатор“.
- За разлику од њих, који
грађанима не нуде никакав
програм јер политику немају,
показали смо да одговорним,
марљивим и посвећеним радом можемо да остваримо све
оно што су они само обећавали, а никада нису испунили.
Показали смо да можемо да
се ухватимо у коштац и са
најсложенијим проблемима,
а напредак и резултати које
смо остварили, на челу са
председником Александром
Вучићем, итекако су видљиви
и на Савском венцу. Београд
на води више није сан управо
захваљујући храбрости и визији нашег председника.
Колико се променио живот грађана Савског венца од 2012. године?
- Затекли смо запуштену
Општину и нагомилане проблеме, пре свега комуналне,
који су захтевали брзо реаговање. Постигли смо много
захваљујући доброј комуникацији између грађана и
Општине, на шта сам веома
поносна. Најбитнија промена
је што грађани данас активно
учествују у раду своје локалне заједнице. Они су и главни иницијатори свега што
радимо и мислим да су пре-

познали колико се трудимо,
да се подједнако бринемо
о најмлађима и најстаријима, о комуналном реду, инфраструктури, безбедности,
здрављу, спорту, култури...
Шта је најважније што је
урађено или покренуто
током Вашег мандата?
- Најважније је што смо
вратили поверење грађана у
систем, институције и људе
на њиховом челу. Принцип
„отворених врата“ био је прва
новина коју смо увели, а сви
функционери Општине свакодневно су на располагању
грађанима. Поред великих
пројеката, Београда на води и
пословно-стамбеног комплекса “Skyline Belgrade”, у претходне три године комплетно
је реконструисано више од 20
улица, обновљене су фасаде
у Карађорђевој, Немањиној,
Кнеза Милоша. Изградили
смо пет дечијих игралишта и
спортских терена, а на иницијативу грађана обновили и
постојећа игралишта, паркове, зелене површине и урбане
џепове. Такође, покренули
смо пројекат Еко патрола. У
свим основним школама обновили смо тоалете и сале
за физичко. На јесен почиње
реконструкција Улице кнеза
Милоша, која ће имати са обе
стране по три траке и разделно острво. Испод улице налазиће се подземна гаража, са
450 паркинг места. Обнавља
се фасада зграде Железничке станице, која се претвара
у музеј, као и фасаде околних зграда, а испред ће бити
подигнут споменик Стефану Немањи. Наравно, ово су
пројекти Града у којима ће
учествовати и Општина.
Београд на води расте
из дана у дан. Колико је
овако велика инвестиција значајна за општину
Савски венац?
- На задовољство грађана
Савског венца, највећи пројекат у овом делу југоисточне
Европе гради се управо на те-

ИРЕНА ВУЈОВИЋ
Председница Општине Савски венац

риторији наше општине. Сви
се сећамо како је тај простор
изгледао до пре само неколико година - осим оронулих вагона, змија и пацова,
ничега није било. Овако велике инвестиције повлаче
за собом и друге пројекте
на Савском венцу и уопште
у Београду, о чему сам већ
говорила. Осим што привлачи велику пажњу страних
туриста, али и инвеститора,
Београд на води упослио
је грађевинску оперативу и
доприноси отварању великог броја радних места.
Познати сте по томе што
веома водите рачуна о
најстаријим суграђанима, за које обезбеђујете бројне повластице. У
чему им конкретно помажете и како они реагују?
- Пензионери су поднели
највећу жртву за будућност
Србије. Имали су разумевања
за економске реформе које су
биле нужне за оздрављење
економије и сви им дугујемо захвалност јер су били уз

»

- Тајкуни који су ојадили ову
земљу немају ниједан
аргумент против Александра
Вучића, јер за разлику од
њих, он нема афере и свом
снагом се бори за Србију.
Грађани најбоље знају ко
ради у њиховом интересу
и зато му пружају толику
подршку

своју земљу кад је било најтеже. Зато је на Савском венцу
брига за најстарије и њихове
потребе приоритет и трудимо се да им свакодневном
пажњом, бесплатним излетима, рекреативним програмима, културним садржајима и
организованим дружењима
захвалимо за све. Наши сениори, током три године, посетили су Тару, Врњачку Бању,
Златибор, Космај, Авалу, а

могу да користе и
бесплатне термине
на базенима СЦ Ташмајдан, имају часове
плеса, обуку за рад
на рачунару, организујемо им дружења у просторијама месних заједница,
које смо адаптирали
за њихове потребе.
За мене је највећи
успех када видим
да су и они срећни
и задовољни и да
је интересовање за
бесплатне програме
из године у годину
све веће.

Оштро реагујете на
сваку врсту насиља у
друштву, посебно на
насиље према женама,
којем сте и сами били
изложени. Да ли се, захваљујући
константној
кампањи која се води од
2012. године, променила
свест и смањила толеранција према насиљу?
- Док сам вршила дужност

помоћника градоначелника, 2015. године, основали
смо Савет за родну равноправност Града Београда, с
циљем да се на локалном
нивоу боримо против дискриминације жена и насиља,
и да радимо на економском
оснаживању жена и њиховом већем укључивању у
све сфере друштвеног, економског и политичког живота. Већ три године сам на
челу овог тела, а ове године, на наш предлог, градске
општине почеле су да формирају своје савете. Моја је
обавеза да реагујем на сваки
напад на жене, било да се
ради о новинаркама, председници Народне скупштине,
председници Владе Србије,
чега смо сви били сведоци.
Не смемо да дозволимо да
фрустрирани
политичари
у покушају, попут Сергеја
Трифуновића или фашисте
Бошка Обрадовића, најпримитивније вређају жене или
да их њихови јуришници
пребијају на радном месту. У
томе, као друштво, морамо
бити јединствени, а верујем
да такво понашање осуђују
сви пристојни грађани Србије.
Како грађани реагују на
нападе дела опозиције
на председника Вучића и
његову породицу?
- Часни људи не злоупотребљавају породицу у политичкој борби. Након што
им је пропао покушај да на
улици сруше демократски
изабрану власт, уследили
су напади и срамне лажи
на рачун чланова породице
председника Вучића. Тајкуни који су ојадили ову земљу
немају ниједан аргумент
против Александра Вучића,
јер за разлику од њих, он
нема афере и свом снагом
се бори за Србију. Грађани
најбоље знају ко ради у њиховом интересу и у интересу
Србије, зато и пружају толику подршку председнику Вучићу и СНС.
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

ИНТЕРВЈУ

Председника Вучића грађани
доживљавају као свог

ЗАЈЕЧАР

Дарко Глишић на
седници Градског и
Окружног одбора
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КОЦЕЉЕВА
Фестивал зимнице окупио
30.000 посетилаца

важан и за општине Уб и Обреновац. До сада су донета
планска документа, у складу
са свим законским процедурама, а очекујемо да ће
ускоро почети оперативни
послови.

ВЕРАН МАТИЋ,
народни посланик

Много смо уложили
у заштиту од поплава
Посета Дарка Глишића

Председник ИО СНС Дарко Глишић присуствовао је
заједничкој седници Градског
и Окружног одбора СНС, на
којој је истакао да СНС има
одговорност, не само према
сваком свом члану, већ према сваком грађанину у Зајечарском округу, додајући да
Милан Станковић веома посвећено води Градски одбор.
„Саслушали смо неколико
предлога које су дали чланови Градског и Окружног
одбора о томе шта би треба-

ло поправити у нашем раду
и договорили активности
на недељном нивоу у свим
општинама Зајечарског округа“, рекао је Глишић.
Поред члана Председништва СНС Бошка Ничића
и председника ГО Милана
Станковића, састанку су
присуствовали председници окружних одбора СНС у
Књажевцу, Бољевцу и Сокобањи, Милан Ђокић, Небојша Марјановић и Владимир
Миловановић.

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Помоћ социјално
угроженом становништву

Зоран Ђорђевић у разговору са грађанима

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић
посетио је Општину Сремски Карловци. Председник
Општине упознао је министра са социјалном картом
Сремских Карловаца и потребом за додатном подршком
Министарства у циљу побољшања стања социјално угроженог становништва.
Министар Ђорђевић изразио је задовољство односом Општине и издвајањем
пет одсто од укупног буџета

за социјалне потребе становништа и удружења која
окупљају и раде са одређеним категоријама становништва. На крају разговора
донети су закључци по питању аплицирања за пројектна средства која се одобравају од стране Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Након посете Општини, министар је обишао Савез инвалида рада, као и чланице
Уније жена ОО СНС Сремски
Карловци.

Ч

лан
Председништва
СНС, народни посланик и председник СО
Коцељева, Веран Матић, за
„СНС Информатор“ каже
да је привредна ситуација у
Општини Коцељева таква да
на два евра извоза долази
само један евро увоза, те да
су плате у тамнавском крају
по висини у врху Мачванског
округа, а у горњој половини
у Србији. На питање како су
грађани реаговали кад их је
председник Александар Вучић посетио шести пут, овог
пута у оквиру кампање „Будућност Србије“, одговара
да је председника дочекало
више од 2.000 грађана и да
су му, као и увек, приредили
топлу и срдачну добродошлицу.
- Председник Вучић је шест
пута посетио нашу Општину,
овде га грађани доживљавају као свог и као човека
који је највише допринео да
Коцељева постане једна од
најуспешнијих општина у
Србији. На председничким
изборима освојио је 80 одсто
гласова, што је био један од
најбољих резултата у држави. Иначе, Општина Коцељева прва је општина у Србији
у којој је СНС освојила апсолутну власт и прва општина
у којој су сви кандидати за
одборнике са листе СНС постали одборници.
Шта је најважније што је
урађено у Општини, а на
чему би још требало да се
ради?
- Најважнији је развој
привреде и запошљавање,

а затим изградња инфраструктуре.
Комбинацијом
доброг функционисања привреде и запошљавања, а са
изградњом квалитетне инфраструктуре, обезбеђује се
квалитетан живот грађана.
Да би то у потпуности било
остварено, доста се уложило
и у образовање, здравство,
културу, спорт… У будућности требало би обезбедити трајно водоснабдевање
са акумулације „Стубо-Ровни“, изградњу пречистача
за фекалне отпадне воде,
трафостанице 110кV/20kV,
акумулационог језера на Тамнави за спречавање поплава
и наводњавање, наставак
изградње путева, улица, телекомуникација, јавне расвете, нових фабрика и ширење
постојеће привреде.
Колико имате нових инвестиција и каква су очекивања?
- Инвестирање у привреду је најважнији задатак, јер
тиме се повећава запосленост и пуни општински буџет,
одакле се затим улаже у инфраструктуру. Сва постојећа
привреда добро функционише, а привреда је разнолика,
од неметала, производње
обуће, намештаја, сокова до
сточне хране и пиротехнике. Посебно ме радује што се
постојећа привреда шири и
реинвестира. Ново инвестирање у оквиру привреде је изградња фабрике за прераду
воћарских производа и проширење постојеће фабрике за
производњу сокова „Rauch“.
Инфраструктурно инвестирање првенствено иде у сме-

ру изградње путне мреже,
водоснабдевања, електроснабдевања, изградње улица,
јавне расвете...
Коцељева је често била
угрожена поплавама у
ово доба године. Да ли
је сада ситуација другачија? Колико је урађено
на заштити од набујалих
вода?
- Претходних година гледали смо у небо са страхом.
Пет година после великих
поплава, уска грла су прочишћена, уклоњено је растиње из водотокова Тамнаве
и околних речица, изграђено
је неколико преграда на рекама, осигурани су најважнији бујични токови. Покренули смо иницијативу да
се на реци Тамнави, у селу
Ћуковине, 18 километара уз-

водно од Коцељеве, подигне
брана и формира језеро које
би спречавало поплаве, а
чијом водом би се заливали
усеви. То је највећи пројекат
ове врсте у Западној Србији,

Коцељева је позната по
предузимљивости жена
које су направиле бизнис
од припремања зимнице.
Да ли локална самоуправа помаже женско предузетништво?
- Наша стратешка одлука
је да се отварају радна места. Увидели смо да су жене
старије од 40 година, са
основном или непотпуном
средњом школом, најрањивија категорија која тешко
долази до посла. Знамо да
је већина тих жена некада
радила у „Воћару“, који је
престао да постоји. Искуства
у припреми зимнице у комбинацији са рецептима мајки
и бака, довела нас је до идеје
да жене широј јавности представе своје умеће. Покретање Фестивала зимнице
допринело је више бољем
положају жена него стотине
округлих столова или конференција посвећених њиховом бољем материјалном и
друштвеном положају.
Како данас изгледа Фестивал зимнице?
- Коцељева је дуги низ го-

дина имала пољопривредну
изложбу на којој су сељаци
излагали производе. Ослонили смо се на сопствене снаге и на квалитетне
пољопривредне производе,
а програм је допуњен низом
пратећих садржаја. Већ од
прве године, пре више од
деценију, манифестација је
наишла на велико интересовање грађана и гостију. Поред изложбе домаће радиности, укључили смо и пчеларе. То је подстакло значајно повећање броја пчелињих друштава, повећани
су засади паприке, парадајза и другог поврћа... Наше
вредне домаћице брижљиво су пуниле тегле, а наши
стручњаци били су им на услузи са саветима и стручном
помоћи. У оквиру пратећих
манифестација, имамо смотру фолклора, такмичење у
припреми гулаша, надвлачењу конопца... Привукли
смо велики број гостију, али
смо се трудили, и сматрам и
да смо успели, да манифестација не буде вашар, већ
значајна привредна смотра.
Фестивал зимнице је сваке
године масовнији, а велику
подршку имамо од председника Републике и председнице Владе Србије, који су
манифестацију препознали
као квалитетну, о чему сведочи и близу 30.000 посетилаца.

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НА ФЕСТИВАЛУ ЗИМНИЦЕ У КОЦЕЉЕВИ
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
75. Коцељева

62. Крушевац

Асфалт у школском
дворишту

Подстицај предузетништва
У Привредној комори Крушевац отворен је предузетнички
хаб, у сарадњи са
Привредном комором Србије, у циљу
подстицаја
омладинског, женског и
социјалног
предузетништва. У Геронтолошком
центру
отворен је молитвени простор за кориснике.
Одржан
је 27. Међународни
фестивал хумора и
Јасмина Палуровић и Живојин Милорадовић организовали су пријем за чланице
сатире „Златна каЖенске одборничке мреже СО Димитровград
цига“.
Туристичка
организација
оррада ПУ „Ната Вељковић“. Градоначелница
град. Под покровитељством Града, одржан
ганизовала је Царски фестивал „Лазареви
Јасмина Палуровић и председник СГ Жије 29. Сајам запошљавања. Присуствовали
путеви вина“, а одржана је и свечана акавојин Милорадовић приредили су пријем за
смо великом митингу у Београду, у оквиру
демија поводом обележавања 40 година
Женску одборничку мрежу СО Димитровкампање „Будућност Србије“.

63. Крупањ

Лазаревдан у Рађевини
Дом здравља укључио се у акцију бесплатних превентивних
прегледа суграђана. Одржана је
традиционална
манифестација
Лазаревдан у Рађевини, коју је отворио председник Општине Иван
Исаиловић. Чланови и симпатизери СНС дали огромну подршку политици председника Александра
Вучића.

64. Бабушница
Важни пројекти

Министар Бранко Ружић потписао је уговоре са 63 градоначелника и председника општина који ће
омогућити реализацију 77 пројеката у локалним самоуправама. Општини Бабушница одобрена су средства за санацију фасаде и прозора
на фискултурној сали ОШ „Деспот
Стефан Лазаревић“ и за електронско вођење седница СО.

65. Кучево

Библиотека у Турији
Одржан је први састанак тимова кинеске компаније „Gangyuan“,
локалне самоуправе и ЕПС-а.
Председник Александар Вучић посетио је Кучево у оквиру кампање
„Будућност Србије“. Шеф мисије
Савета Европе и амбасадор Финске донирали су књиге и отворили
библиотеку у Турији. Министарство без портфеља одобрило је
Општини средства за два пројекта
везана за популациона питања.
Председник Општине Владимир
Стојановић потписао је уговор са
министром Бранком Ружићем за
инвестиционо одржавање школе у
Раброву. ОО осудио је нападе на
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породицу председника Александра Вучића.

66. Жабари

Санација две улице
Завршена је реконструкција
Улице ЈНА у Симићеву и Улице
Вукајла Кукља у Влашком Долу,
средствима Општине Жабари.

67. Пожега

Уручене
„поносне
картице“
Поводом Дана Општине,
угостили смо делегације из
Мостара, Жабља, Косовске
Каменице и Шентјура, и разговарали о привредној сарадњи. Уприличене су свечаности поводом доброг одзива
приватника за помоћ Друштву
за церебралну и дечију парализу и поводом уручења „поносних картица“ за породице
са троје и више деце.
Урађено је летње одржавање путева у Кочетину, Александровцу,
Ореовици и Жабарима.

68. Пожаревац
Радови на
топлификацији

Градоначелник Бане Спасовић
одржао је пријем грађана у Трњану, а обишао је и радове на топлификацији у МЗ Бусије, Бурјан
и Сопот. Почела је расподела
11.000 канти за отпад за индивидуална домаћинства. У оквиру кампање „Будућност Србије“,
председник Александар Вучић

посетио је Браничевски округ, а
митинг је одржан у Пожаревцу
пред више од 12.000 људи. Град
је купио 10 панцира за припаднике ПУ Пожаревац.

69. Жабаљ

Радне акције
Поводом Светског дана здравља, Савет за здравство подржао
је акцију превентивних прегледа
у свим насељима. Чланови ОО
уручили су донацију Удружењу
родитеља деце и омладине са
сметњама у развоју. Активисти
МО Ђурђево помогли су насипање дела атарског пута, а МО
Чуруг поставили су кош и голове
на терену Дома за душевно оболела лица. Поводом Дана планете
Земље, чланице Уније жена садиле су цвеће и фарбале јаја која су
подељена у свим насељима.

70. Шабац

Нова зграда
полицијске станице
Министар др Небојша Стефановић обишао је нову зграду полицијске станице у Шапцу и најавио
да ће се инвестирати у сектор за
ванредне ситуације, нова возила,
опрему и униформе. Асфалтира се
Школска улица у МЗ Мајур и прилаз
школи у поцерском селу Двориште.

71. Горњи
Милановац

Ново ватрогасно
возило
Локално руководство дочекало
Србе са КиМ који су кренули пешице на митинг у Београд како би
подржали председника Александра Вучића. Председник Општине

Дејан Ковачевић посетио је Ватрогасни дом, који је добио ново возило. Почело је уређење корита
Ивичког потока и потока Парац.
Започело је асфалтирање пута Бершићи - Галич. Омладина ОО прикупила је и уручила школски прибор,
храну и кућну хемију шесточланој
породици Максимовић.

72. Србобран

Уређење приступног
пута
Активисти ОО, уз помоћ Савета МЗ Србобран и ЈКП „Градитељ“,
очистили су од растиња и уредили
приступне траке пута који спаја регионалне путеве за Бечеј и Суботицу.

73. Осечина

Представљање на
Сајму у Иригу
Обележили смо Дан Општине
уз културно-уметнички програм
и доделу награда истакнутим
појединцима. Општина се представила на Сајму виноградарства
и воћарства у Иригу. Општинска
делегација посетила је Општину
Средишће об Драви у Словенији,
где је договорена сарадња.

74. Љиг

Обилазак
индустријске зоне
Представници Развојне агенције
Србије обишли су индустријску
зону у циљу регистровања у бази
локација за инвестиције. Угостили
смо групу Срба са КиМ која је пешице са Јариња кренула пут Београда,
на велики народни скуп. Активисти ОО присуствовали су митингу
подршке председнику Александру
Вучићу, а на штанду су суграђанима
делили „СНС Информатор“.

80. Зрењанин

Креативна радионица

Асфалтирана је деоница пута и
школско игралиште у МЗ Градојевић, а радове је обишао председник Општине Душан Илинчић и
разговарао са мештанима. Такође,
организована је подела „СНС Информатора“.

76. Бољевац

Обука за рад у туризму
Чланови ОО присуствовали су
великом митингу подршке председнику Александру Вучићу. Локална самоуправа, у сарадњи са
инвеститором из области туризма
и угоститељства, организовала је
обуку за раднике новог туристичког комплекса у насељу Ртањ. Чланови ОО подржали су организацију Сусрета села. Општина је обележила Дан победе над фашизмом.

77. Пећинци
Уређење парка

МО Доњи Товарник организовао је акцију пролећног уређења
центра насеља, у оквиру које су
покошене и очишћене зелене површине, и засађено цвеће у парку.

78. Краљево

Антикорупцијски час
Одржан је први антикорупцијски час у Електро-саобраћајној техничкој школи. Град
је и ове године добио средства
за суфинансирање мера популационе политике. Премијерка
Србије и градоначелник Краљева
положили су камен-темељац за
изградњу станова за припаднике
снага безбедности. Председник
ГО СНС Небојша Симовић и велики број суграђана дочекали су,
испред манастира Жича, младе
људе који су из Лепосавића кренули пешице на митинг у Београду. Присуствовали смо великом
митингу подршке политици председника Александра Вучића.

79. Сремска
Митровица

Обнова цркве
у Мартинцима
Почиње санација цркве Светог
Николе у Мартинцима, након скоро 30 година од последње веће
интервенције. Потписан је споразум са Министарством просвете
за реконструкцију и доградњу вртића у Лаћарку. Министар Зоран
Ђорђевић обишао је изложбу ученика ШОСО „Радивоје Поповић“.
Асфалтирана је саобраћајница код
будућег тржног центра. Одржан је
низ активности поводом Ускрса,
Ускршња чаролија на Тргу Ћире
Милекића, Туцијада у МЗ Блок Б.

Посета министара Зоране Михајловић и Вање Удовичића

Чланови ГО СНС осудили су срамне нападе
на чланове породице председника Александра Вучића.Министри Горан Кнежевић, Зорана Михајловић и Вања Удовичић обишли су
радове на изградњи обилазнице око Зрења-

81. Панчево

Брига о здрављу
Компанија „ЗТФ“ запослиће додатних 460 радника. Више од 100
мештана насеља Младост имало је
могућност да провери здравље, а
акцију је подржала МЗ. У вртићу
„Љиљан“ уређена су два тоалета
и комплетне инсталације, паркет, кречење и замена црепа, а

82. Књажевац

Дружење
чланова

ОО је организовао дружење за своје чланове који
су на митинзима пружили
подршку политици председника Александра Вучића, а на
посвећености им се захвалио
председник ОО Милан Ђокић.
у „Славују“ се поправља ограда.
Дом здравља организовао је превентивне прегледе за становнике
Горњег града. Одржан је Ускршњи
базар. ГО СНС осудио је нападе на
председника Александра Вучића и
његову породицу од стране дела
опозиције.

83. Нова Варош

Опремање пословне
зоне
Општина, уз помоћ Министарства привреде, реконструише
спољну хидрантску мрежу пословне зоне „Инова“, чиме ће она
бити комплетно опремљена за
будуће инвеститоре. Следи реконстркуција пута БраношевацШанац, изградња пешачке стазе,
расвете и кружног тока. Општина,
уз помоћ Министарства туризма,
гради најдужи зип-лајн у западној

нина и атлетске стазе на Градском стадиону.
Одржана је креативна ускршња радионица за
најмлађе суграђане. У току је санација асфалта у Мужљи, а врло брзо креће у свим насељеним местима.

Србији (1,3 километра), и пешачку
стазу у туристичкој зони Златара.

84. Куршумлија
Ревизионе шахте

ЈПКД „Топлица“ урадило је 27
ревизионих шахти, чиме је решен
вишедеценијски проблем 20 домаћинства у Улици Косовке девојке. Освежен је спољашњи изглед
вртића ПУ „Сунце“, а набављена су
и дидактичка средства и играчке.

85. Мали Иђош
Електронско
пословање

Координатор МО Мали Иђош
Андор Чаки уручио је клима уређај
Дому здравља. Покрајински секретар Владимир Батез посетио је школу у Ловћенцу, у којој ће се реализовати пројекат „Актив гирлс“ из ИПА
фонда. Одржан је карате турнир
„Његош куп 2019”. У ЈП „Комунал“
уведено је електронско пословање.
Председник Општине Марко Лазић организовао је пријем грађана.
Подржали смо председника Александра Вучића на митинзима у Новом Саду и Београду.

86. Лапово

Куће за три интерно
расељене породице
У сарадњи са Комесаријатом за
избеглице и миграције, обезбеђена је куповина кућа за три интерно
расељене породице.

87. Бајина Башта

Уређење локалитета
Мраморије
Чланови ОО помогли су
уређење локалитета Мраморије
у МЗ Перућац, на коме се налазе стећци из 14. века, уписани на
листу светске културне баштине

Унеска. Уређењу простора помогао је и директор ТО „Тара-Дрина“
Дејан Млађеновић.

88. Лајковац

Разговор са
суграђанима

Омладина ОО два пута је организовала штанд на коме је дељен
„СНС Информатор“, а функционери ОО разговарали су са суграђанима. Били смо домаћини групи
од 27 људи са КиМ, који су пешице
кренули на скуп подршке председнику Вучићу, а и сами смо присуствовали том велелепном митингу у Београду. Унија жена организовала је трибину „Жена 21. века“.

89. Мало Црниће
Акција уређења

Чланови МО Кобиље уредили
су центар насеља. Посађено је
више садница дрвећа и очишћени
су центар насеља, спомен чесма и
плато за тенис.

90. Бечеј

Обнова терена
и трибина
У току је реконструкција дела
улица
Омладинске,
Милоша
Црњанског и Зелене, као и реконструкција отвореног спортског терена и трибина ДТВ Партизан, захваљујући средствима
Покрајинског секретаријата за
спорт и Општине.

91. Бачки Петровац
Обнова зграде у
Маглићу

Кроз пројекат „Градови у фокусу 2019“ добијена су средства
за адаптацију сакралног објекта
за потребе мултифункционалног
културног простора у Маглићу.
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СНС ПАНОРАМА
Обележен је Међународни дан
Рома, а активно се спроводи локални акциони план за образовање Рома. Делегација Општине
посетила је Одбојкашки савез Србије, поводом промоције монографије, откривања уличне табле са
именом Жарка Петровића и подизањем његове бисте у Маглићу.

95. Мали Зворник

Подршка председнику Вучићу

92. Врање

Нове клупе и канте
Министаркa Зоранa Михајловић разговарала је са начелником
Пчињског округа Срећком Пејковићем, народним послаником
Славишом Булатовићем и представницима локалних самоуправа.
Савет за спорт организовао је стонотениско дружење за родитеље и
децу. Чланови Савета за социјална
питања поставили су канте и клупе код турског купатила у Горњем
граду, а чланови Савета за културу
прикупили су 200 књига за библиотеку школе у Дубници. Поводом
Дана планете Земље, чланови Савета за природне ресурсе поделили су суграђанима цвеће и флајере.

93. Прибој

Обнова
Јевђевића куће
Омладина ОО посетила је
породицу Мијовић са шесторо деце и донирала лаптоп и
гардеробу. Почела је обнова
помоћног објекта Јевђевића
куће у Старом Прибоју, што
је трећи пројекат у оквиру
прекограничне
сарадње.
Председник Општине Лазар
Рвовић потписао је у Министарству државне управе
уговор о оживљавању садржаја туристичке манифестације Лимски биатлон.

94. Зајечар

Улагање
у пољопривреду
ГО СНС осудио је нападе на
Александра Вучића, на његову породицу и на жене од стране дела
опозиције. Град је расписао конкурсе за подстицајна средства у
области пољопривреде. Одржан
је традиционални турнир у преферансу, отворен је Информациони
центар за мобилност, инсталирана
су три ПОС терминала за плаћање
у Градској управи. Поводом Дана
Рома, приређен је пријем за представнике ромске националности.
Зајечару су додељена средства за
суфинансирање мера популационе
политике и за реализацију два
пројекта у вези са локалном самоуправом. Град организује традиционални одлазак пољопривредника
на Новосадски сајам. У Котлујевцу
је отворен Клуб културе.

Пружили смо подршку политици председника Александра Вучића на великом митингу у Београду. Наши активисти разговарали
су са суграђанима и делили брошуру „150+“ и страначки материјал.

96. Ковин

Нове саднице дрвећа
Члан Председништва СНС Владимир Ђукановић посетио је ОО
и разговарао са активистима о
политичкој ситуацији. Наши активисти садили су сибирски брест у
Другој МЗ, на Дунавцу, у Плочици,
Делиблату и Малом Баваништу.
Пружили смо подршку председнику Александру Вучићу на митинзима у Новом Саду и Београду.

97. Врбас

Хуманитарне акције
Делегација Амбасаде Руске Федерације разговарала је са руководством локалне самоуправе о
будућој сарадњи. Општина је ангажовала асистенте за децу са инвалидитетом у свим школама. Чланови Савета МЗ Савино Село уручили
су пројектор школи, ваучере мајкама беба рођених у јануару и фебруару, и променили врата на згради
музеја. Чланови МО Савино Село
донирали су кошаркашку таблу за
игралиште. Чланови МО Стари Врбас поклонили су звучнике Спортском удружењу „Младост“, а чланови МО Равно Село организовали
су трибину. Савет за националне
мањине, МО Куцура и МО Бачко
Добро Поље, поводом Дана Рома,
однели су гардеробу и постељину

за најугроженије суграђане. Поводом Светског дана здравља, чланице Уније жена уручиле су инхалаторе Дому здравља. MO Куцура
помогао је изградњу крова на кући
породице Нецић. Министар Бранислав Недимовић и председник
Општине Милан Глушац обишли
су газдинство Копчански у Куцури.
Активисти МО Змајево офарбали
су справе на игралишту.

99. Љубовија
Нови асфалт

Асфалтиран је део пута Доња
Оровица-Раиновача.
Ученички
парламент СШ „Вук Караџић“
организовао је хуманитарни
фестивал за помоћ у лечењу суграђанина. Библиотека „Милован
Глишић“, у сарадњи са ОШ „Петар
Враголић“, организовала је радионицу „Чаролија читања“. Одржано је музичко-поетско вече чланица Клуба „Вук Караџић“ из Лознице, као и састанак МО Узовница.

100. Вршац

Помоћ за болницу
и домове
Члан Председништва СНС Владимир Ђукановић посетио је ГО и
разговарао са активистима. Чланови МО Избиште прикупили су
гардеробу за пацијенте Специјал-

98. Лесковац

Филм о српском Манчестеру
У сусрет ускршњим празницима, Град је организовао дружење
гр а дон а ч елн и к а
са децом у Спомен
парку. Министарство државне управе доделило је
Лесковцу средства
за уређење СРЦ
Горан Цветановић са најмлађима
„Дубочица“ и снимање филма „Златно доба српског Манчестера“. Завршена је рехабилитација пута у Печењевцу. Град и Србијаводе потписали су уговор о изградњи растеретног канала на ушћу Туловске реке у Јужну
Мораву. Чланице Форума жена делиле су суграђанима ускршња јаја.

не психијатријске болнице, а чланови МО 12. војвођанска бригада
за штићенике Дома за душевно
оболеле у Старом Лецу. Активисти
МО Братство јединство подржали
су акцију уређења пута у Бегејској
улици, а активисти МО 2. октобар
уредили су двориште и просторије
МЗ. Актив жена организовао је
песничко вече. Активисти МО Загајица уредили фасаду зграде МЗ,
Дома културе и поставили чесму на
бунару. Чланице Актива жена и МО
12. војвођанска бригада донирали
су вуницу Геронтолошком центру.
Чланице Актива жена делиле су
фарбана јаја у Уљми, а чланови МО
Братство јединство организовали
су поделу поклона за децу поводом
Ускрса. Чланови МЗ и МО Избиште
покосили су траву у парку. Поводом
Дана Рома, подржана је организација Базара здравља. Покрајинска
влада одобрила је набавку најсавременије опреме за болницу. Уређени
су атарски путеви и зелене површине у Шушари и Гудурици.

101. Пријепоље

Обнова вртића и школе
Отворен је новоизграђени део
објекта ПУ „Миша Цвијовић“ и
реконструисане су зграде школе
„Душан Томашевић Ћирко“ у насељу Велика Жупа. Средства су
обезбедили Турска развојна агенција ТИКА и Фондација „Ана и
Владе Дивац“.

102. Баточина
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104. БЕОГРАД

Од банкрота
до стабилне
политике
Члан Председништва СНС
Синиша Мали учествовао је
на трибини коју је организовао ГО СНС Београд, и младима представио економску
политику која се спроводи од
2014. године.

Чување изборне воље грађана

Перформанс „Рекетирање“
Одборничка група
СНС у Скупштини града Београда организовала је испред Општине Стари град перформанс „Рекетирање“.

„NDI” обука

У згради Скупштине града на Тргу Николе Пашића, око 40 одборника владајуће коалиције чували су изборну вољу грађана и ову институцију од насиља хулигана и фашиста.

Пластеници за младе
брачне парове
Активисти ОО уредили су излетиште Урвина и присуствовали митингу подршке политици
председника Александра Вучића
у Београду. Министарство за демографију и популациону политику доделило је Општини средства за суфинансирање набавке
пластеника за младе брачне парове, куповину 4Д ултразвучне
сонде и возила за Дом здравља.
Завршена је реконструкција моста и асфалтирање саобраћајница
у зони моста.

Пријем грађана

Одборници СНС у Скупштини града Београда, на позив Градског
одбора Београд, учествовали су у обуци коју је организовао Национални демократски институт (NDI).

ГО СНС Београд, у сарадњи са народним посланицима, сваког уторка, од 15 до 17 часова, организује пријем грађана у просторијама Градског одбора.

103. Сврљиг

Разговор са грађанима
Са мештанима су разговарали
чланови ОО и народна посланица
Љубица Мрдаковић Тодоровић.
Поводом Дана Рома, активисти
ОО посетили су најугроженију
породицу у Нишевцу. Активисти
су делили страначки материјал и
разговарали са суграђанима. Акцијом чишћења и садње туја код
Железничке станице, обележен
је Дан планете Земље. Чланови
странке су на Васкрс најмлађе
обрадовали шареним јајима, а
старијим суграђанима делили су
„СНС Информатор“.

105. ПАЛИЛУЛА

Посета Владимира Ђукановића
Члан Председништва СНС Владимир Ђукановић посетио је ОО и разговарао са члановима о актуелним
политичким догађајима, уз присуство
поверенице ОО Јелене Мијатовић
и члана Председништва СНС Александра Јовичића. Поводом Међународног дана дечије књиге, у организацији ОО, одржана је радионица
„Деца и књиге”. Савет за социјалну
заштиту редовно помаже социјално
угрожене породице.
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СНС ПАНОРАМА
109. ГРОЦКА

106. БАРАЈЕВО

Нова водоводна мрежа

Милош Дангубић, Горан Весић, Александар Марковић
у Андрејеву

Заменик градоначелника Горан Весић, помоћник градоначелника Александар Марковић и члан Градског већа Милош Дангубић
обишли су радове на изградњи водоводне мреже у насељу Арнајево. Весић је прецизирао да је Град издвојио око 72 милиона динара
за изградњу 20,3 километра водоводне мреже у Арнајеву и око 13,3
километара у насељу Рожанци. Председник Општине обишао је завршне радове на санацији Улице маршала Тита у Мељаку.

107. ОБРЕНОВАЦ

Нова грађевинска сезона
Реконструисани
су путеви у Вукићевици, Орашцу, Баричу, главни пут у
Скели, пут у Дражевцу, као и централна улица у градској
зони. Организовано
је пролећно уређење
паркова и главне
улице. У СКЦ одржана је презентација
програма пољопривредницима. Започета је изградња канализационе мреже дуж Ваљевског пута у МЗ Звечка. Нови стубови јавне расвете постављени
су у МЗ Уровци, Кртинска, Ратари и Скела. На простору МЗ
Барич, у насељу Колонија, про-

ширује се кишна канализација и
постављају нови стубови јавне
расвете. На иницијативу Комисије за безбедност у саобраћају,
бициклистима су подељене
заштитне кациге.

Излет за пензионере
Почела је замена азбестног цевовода од
Умчара до Пудараца, а
уговорена је и реконструкција
трафостанице. У Калуђерици,
у улицама Крфска и
Ливада, замењен је
хабајући слој асфалта.
Хабајући слој замењен
је у улицама Михајла
Пупина, Кнеза Михаила, Змај Јовиној, Милета Јовановића Церовца.
У Врчину је асфалтиран други део Улице 29. новембра. Реконструисана
је Улица Мике Петровића Аласа у Винчи, Малог Радојице у Калуђерици,
Солунских ратника и Мајора Гавриловића. Удружење „Пријатељи деце“
организовало је ликовну радионицу „Васкршње радости“. Ученици основних школа и предшколци украшавали су јаја и цртали на тему Вaскрса. За пензионере организован је излет у етно село Бабина река.

110. РАКОВИЦА

Поклони за породицу Ђаковић
У потходнику код
Железничке
станице
у Реснику пуштен је у
рад видео-надзор, повезан са полицијском
станицом. Са становницима насеља Љубиша
Јеленковић разговарали
су државни секретар
Милосав Миличковић
и председник ГО Раковица Владан Коцић. Подељено је 150 дечијих
ауто-седишта. На молМилосав Миличковић уручује поклоне
бу породице Ђаковић,
која је недавно добила
тројке, постављена је рампа на улазу у зграду у Хасанагинице 12. Миличковић и Коцић уручили су овој породици колица и друге поклоне.
Асфалтиран је крак Улице Љубише Јеленковића. Активисти ОО уредили
су паркове, посадили цвеће и тује. На молбу станара Видиковачког венца
13, уредили су прилаз згради. Уређен је парк у Улици Александра Војиновића, у Миљаковцу 3 очишћене су зелене површине, у насељу Миљаковачки извори Парк јапанско-српског пријатељства, а у Старој Раковици паркови у Какањској и Улици Стевана Луковића. Функционери ОО
обезбедили су из личних средстава лаптоп суграђанину Душану Симићу.
Савет за пољопривреду обезбедио је кошнице за два произвођача.

108. ВРАЧАР

„Врачунари” за ученике

Милан Недељковић са младим Врачарцима

Председник ГО Врачар проф. др Милан A. Недељковић уручио је „врачунаре“ ученицима трећег
разреда Специјалне ОШ „НХ Душан Дугалић“. Општина је организовала Сајам образовања и професионалне оријентације за осмаке. У оквиру циклуса „Врачарске вечери у седам”, одржан је концерт
посвећен Живану Сарамандићу. Активисти ОО разговарали су са суграђанима.

111. ВОЖДОВАЦ

Уклањање графита
са фасада
Уклоњени су графити са фасада
на територији целе Општине, а активисти ОО очистили су више од 1.000
квадрата графита. Асфалтиране су
улице у насељу Kумодраж 1 и Зуце,
а у Јајинцима реконструисано је аутобуско стајалиште. Постављен је семафор на углу улица Стојана Љибића
и Булевара ослобођења у Јајинцима,
као и „паметно“ аутобуско стајалиште код Спомен-парка у Јајинцима,
на којем ће путници моћи да користе
4G wi-fi интернет и пуњаче за мобилне телефоне.

112. САВСКИ ВЕНАЦ

Васкршње чаролије

Испред Конака кнеза Милоша одржана је манифестација Васкршње
чаролије. ГО Савски венац, у сарадњи са СРЦ „Ташмајдан“, обезбедила
је бесплатне ваучере за базен за своје суграђане, а за најмлађе школу
пливања. У Кући краља Петра Првог одржана је изложба „Ада Арт уметност на отвореном“. Делегација ГO Савски венац, у којој су били
Урош Трипковић и Страхиња Кукић, боравила је у дводневној посети
Општини Лепосавић. Савет за социјална питања организовао је поделу пакета помоћи за најугроженије становнике, које су чланови Савета
обезбедили из личних средстава. Наши активисти сваког викенда разговарају са грађанима на више локација.

113. ЗВЕЗДАРА

Нови дечији парк
Приводе се крају радови на новој саобраћајници кроз Звездарску шуму, а почело је асфалтирање
40 паркинг места испред солитера
у Учитељској улици, као и реконструкција Улице Сретена Вукосављевића. У присуству градског
урбанисте Марка Стојчића, отворен је нови дечији парк у Улици
Фрање Клуза на Зеленом брду. ГО
Звездара је и ове године организовала припремну наставу из српског језика и математике за полагање завршног испита за 380 ученика. УК „Вук Караџић“, уз подршку ГО Звездара, организовала је
Ускршњи хуманитарни базар. У
Волонтерском сервису одржана је
радионица подршке породицама
оболелих од деменције. Активисти ОО редовно деле промотивни
материјал, друже се са комшијама
и чисте зелене површине.

114. ЛАЗАРЕВАЦ

Велика акција чишћења
Уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе, опредељена су средства за
изградњу вртића у МЗ Миросаљци.
У МЗ Соколово асфалтирани су
Стојановића сокак, Милића сокак
и Трифуновића сокак, док је у МЗ
Жупањац асфалтирано Брдо Човка,
у МЗ Степојевац Паунића сокак, у
МЗ Лесковац пут за гробље и пут за
Прљушу, у МЗ Стрмово пут поред
школе, у МЗ Загорка Драговић Дивчибарска улица. Завршен је први
део радова на реконструкцији платоа испред Центра за културу. Унија

жена организовала је штандове у
Лазаревцу и Великим Црљенима на
којима су дељена ускршња јаја. У
организацији Савета за екологију,
организована је акција „Очистимо
Лазаревац“ на 19 локација.

115. МЛАДЕНОВАЦ

Уређење зелених површина и фасада
Активисти МО Влашка уредили
су простор око противградне станице, активисти МО Село Младеновац посадили су платане иза зграде
МЗ, а чланови ОО организовали су
акцију уређења града. Чланови МО
Центар и омладина окречили су
фасаде и стубове на тргу. Чланови
Савета за пензионере обишли су
домаћинства старијих суграђана
и уручили им пакете са храном и

117. ЧУКАРИЦА

Пролећно уређивање
Пролећном
уређивању јавних
површина прикључили су се активисти свих МО. Унија
жена организовала је радионице
„Стари занати на
нов начин“. Активисти СНС учествовали су у акцији
добровољног давања крви, на позив Института за
трансфузију крви.
Активисти
МО
Умка прикупљали
су одећу за школу „Свети Сава“
на Умци, коју похађају деца са сметњама у развоју. Активисти МО Репиште организовали су Спортске игре у природи. Активисти МО Церак 1 и Церак
2 организовали су песничко вече. Реконструисан је крај Улице Жарка Вуковића Пуцара, према стадиону, а проширена је и асфалтирана
Космајска улица у Остружници.
средствима за хигијену. Савет за
пољопривреду организовао је дежурствa како би помогли пољопривредницима приликом конкурисања за доделу подстицајних средстава. Чланови ОО дружили су се
са грађанима, поклањали ускршња
јаја и честитали празник.

118. НОВИ БЕОГРАД
Дружење с Ромима

Министар Зоран Ђорђевић
посетио је ОШ „Влада Обрадовић Камени“ на Лединама, у којој
наставу похађа највећи број деце
ромске популације у Београду, и
честитао Међународни дан Рома.
Активисти МО Бежанијска коса
2 и Душан Силни организовали
су уређење зелених површина.
Унија младих организовала је, на

116. ЗЕМУН

Пут до успешног предузетника
ГО
Земун
и НСЗ, након
друге бесплатне обуке, доделиле су сертификате „Пут
до
успешног
предузетника”
незапосленим
особама. „Линк
група“, чија је
претежна делатност образовање, донирала је четири лаптопа Канцеларији за младе. Шест избеглих породица из Хрватске добило је помоћ у грађевинском материјалу. У Батајници у току је асфалтирање
улица Официрска колонија 6. део, Велика међа 15. нова и Драгутина
Ђорђевића, а асфалтирани су делови улица Беларичке, Браће Смиљанић, Војводе Новака, Забран, 1. нова, Велика међа 23. нова, Николе
Демоње, Мала међа 37. нова и Стевана Симића.

годишњицу бомбардовања Београда, посету Петру Шпановићу,
једном од најстаријих учесника
борби за ослобођење Београда у
Другом светском рату. Организован је излет за најстарије суграђане на Опленац.

119. СОПОТ

Асфалтирање улица
У току су радови на изградњи,
насипању и пресвлачењу улица
Десе Марковић у МЗ Поповић, Првомајске у МЗ Раља и Драгољуба
Јовановића Трује у Парцанима.
ЈКП и ГО Сопот уређују јавне површине око Дома у Неменикућу, где
ће бити изграђен паркинг.

120. СУРЧИН

Награде за медицинске
сестре и полицајце
Потписан је уговор о изради
пројектне документације за прикључење на ауто-пут БеоградЈужни Јадран. Расписан је конкурс
за израду решења за реконструкцију Дома културе у Бечмену. Поправљају се постојећа и раде нова
аутобуска стајалишта. Одржана је
трибина о подстицајним средствима за пољопривреду. ГО Сурчин
наградила је шест медицинских
сестара Дома здравља и три полицијска службеника. Одборници СО, на иницијативу грађана
Бечмена, уклонили су графите са
фасаде вртића „Бамби“ и окречили објекат који је, затим, осликан.
Активисти ОО уредили су центар Бољеваца, двориште вртића
„Дуга“, плац у центру Сурчина и
добровољно дали крв.

БЕОГРАД

Са учесницима
Свесрпског
дечијег сабора
у згради
Председништва
Србије

ЕСЕЦА

ЈЕ М
ФОТОГРАФИ
ГРДЕЛИЦА

НОВИ САД

МОСТ ВРЛА

Сећање на мирисе детињства:
Председник је купио кокице на
Тргу слободе у Новом Саду

