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Запрати На иНстаГраМУ
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www.instagram.com/avucic/

УСава центру у Београду приређена је 
свечана aкадемија поводом обеле-

жавања 20. годишњице Битке на Коша-
рама, којој je, поред учесника те битке, 
чланова њихових породица, породица 
страдалих, присуствовao и државни 
врх, на челу са председником Алексан-
дром Вучићем.

У сали су у једном делу остављене 
празне столице, са именима и презиме-
нима погинулих у бици на Кошарама, 
једној од најтежих битака у новијој ис-
торији, у којој је 108 припадника Војске 
Југославије погинуло бранећи државну 
границу од албанских снага, међу који-
ма 50 младића на одслужењу војног 
рока.

„Ми вас, овде присутних, не само 
да се не стидимо, већ сте ви најбољи 
део нас, ми се вама поносимо, ви сте 
најбољи део наше Србије“, поручио је 

председник Александар Вучић борци-
ма са Кошара, а свима који мисле да 
је Србија слаба јер жели мир и да могу 
прогонити и убијати Србе - да ће срп-
ски одговор бити снажнији и јачи него 
икада у историји.

„Друге не дирамо, никога не угрожа-
вамо, али ћемо свој народ и земљу уме-
ти да сачувамо, никоме не претимо али 
не нападајте ни Србе ни Србију. Знаће-
мо да је одбранимо и заштитимо. Дужни 
смо нашим херојима да нађемо некакав 
компромис и договор са Албанцима. Чак 
иако смо шансу промашили, неке бу-
дуће генерације мораће да искључе да 
поново падне крв, да не дође до сукоба 
и рата. Пошто се ми, Срби, не плашимо 
ничега, осим себе, баш зато је мир нај-
потребнији и нашим мртвим јунацима, 
онима који су нам мир донели“, рекао 
је председник Вучић.

У Београду је одр-
жан девети Међуна-

родни сајам наоружања 
и војне опреме „Парт-
нер 2019”, у присуству 
председника Алексан-
дра Вучића. На Сајму се 
представило 128 излага-
ча, 96 из Србије и 32 из 

иностранства, а домаћа 
и страна јавност могла је 
да види најновије дометe 
српске одбрамбене ин-
дустрије.

Председник Србије 
присуствовао је потпи-
сивању уговора о Сер-
висном центру између 

Ваздухопловног завода 
„Мома Станојловић” и 
„Ербаса”, као и свеча-
ном откривању хели-
коптера „Х-145М”, који 
је „Ербас“ урадио за 
Војску Србије.

На Међународном 
сајму наоружања у Бео-

граду излагале су Фран-
цуска, Аустрија, Швајцар-
ска, Финска, Шведска, 
Немачка, Италија, САД, 
Данска, Велика Брита-
нија, БиХ - Република 
Српска, Словенија, Хр-
ватска, Чешка, Белору-
сија, Словачка и Србија. 

У ЖИЖИ

екоНоМија сајаМ НаорУЖаЊа и ВојНе 
опреМе „партНер 2019”

20 ГодиНа од битке На кошараМа

Ви сте НајбоЉи део србије!

Скидање Србије са сиве листе Међу-
народне организације за борбу 

против прања новца (ФАТФ) је изван-
редна вест, каже председник Србије 
Александар Вучић и наводи да српска 
економија убрзано напредује и да ће 
раст ове године бити 3,7 или 3,8 одсто, 
што значи да ће бити повећања и плата 
у јавном сектору и пензија.

Према његовим речима, Србија је 
емитовањем еврообвезнице на Лон-
донској берзи дошла до историјског 
минимума на коме може да се задужује 
што значи, истиче, да је у најбољој еко-
номској позицији у својој историји.

„Ишли смо са милијарду евра изда-
вања обвезница. Пре тачно осам годи-
на, када су неки други владали Србијом, 
добили смо десетогодишње обвезнице 
са каматном стопом 7,25 одсто. Данас 
смо добили каматну стопу 1,61 одсто, 
што је готово пет пута мање. Финан-
сијске инвеститоре нико не може да 
превари, јер они најбоље знају. Дајући 
нам овако ниску каматну стопу 1,61 од-
сто, узели су у озбир и неке ризике. Да 
немамо проблем с КиМ, била би 1,2 или 
1,3 одсто. Неко би рекао, скоро џабе 
новац на међународном трижишту“, 
истакао је председник.

Председник србије на свечаној академији у сава центру

ПотПисивање уговора о сервисном центру између 
ваздухоПловног завода „мома станојловић“ и „ербаса“

хеликоПтер „х-145м“ који је „ербас“ урадио за војску србије
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Председник Србије Алек-
сандар Вучић боравиo 

je у дводневној посети Мин-
ску, на позив председника 
Белорусије Александра Лу-
кашенка, који је, том прили-
ком, оценио да су политички 
односи између две земље на 
највишем нивоу.

„Мислим да треба да до-
дамо више трговине, више 
економије, политичким веза-
ма и да осигурамо да наши 
односи имају солидну осно-
ву“, рекао је Лукашенко на 
почетку састанка са пред-
седником Вучићем, и истакао 
да белоруски народ има, као 
и он сам, специјалан однос 
према Србији.

Председник Србије захва-
лио се председнику Белору-
сије на топлој добродошли-
ци и гостољубивости, иста-
као да Србија цени све што 
Белорусија чини. Захвалио 
се Лукашенку на непризна-
вању независности Косова, 
на четири „мига“ које је Ср-
бија добила од Белорусије и 
на ниским ценама ремонта, 
што је поправило одбрамбе-
не могућности Србије.

„Договорили смо и њего-
ву скору посету Београду, 

а разговарали смо и о КиМ. 
Лукашенко добро познаје 
нашу позицију и стање у Ср-
бији. Једини је дошао у Ср-
бију током бомбардовања и 
тиме показао љубав према 
нашој земљи. Разговарали 
смо и о могућности стварања 
заједничких предузећа“, ре-
као је српски председник.

Председник Вучић раз-
говарао је у Минску са пре-
мијером Русије Дмитријем 
Медведевом, који му је пре-
нео да ће Русија подржавати 
Србију и у будућности игра-
ти значајну улогу у заштити 
територијалног интегритета 
и целовитости Србије.

„Медведев је рекао да ће 
Русија подржавати Србију 

и да међународни поредак 
не може да се мења и руши 
као до сада. Разговарали смо 
и о економској сарадњи, у 
области енергетике, и војно-
техничкој сарадњи. Све те 
ствари иду заиста добро, у 
пет реченица смо се сагла-
сили, а Медведев је задо-
вољан због привредног рас-
та који бележи Србија. По-
себно је инсистирао на са-
радњи пословних људи и на 
томе да се успостављају што 
боље везе између бизнисме-
на из Србије и Русије“, рекао 
је председник Вучић. 

Било је, како каже, речи и 
о сарадњи у наменској ин-
дустрији и у производњи 
одређених возила, јер Србија 

има потребу за „камазовим“ 
возилима, какве у ФАП-у не 
можемо да произведемо, 
иако се у Прибоју произво-
де одлична возила.

Председник Вучић изра-
зио је жаљење што није мо-
гао, због учешћа тзв. Косо-
ва, да присуствује свечаном 
отварању Европских игара 
у Минску, додајући да му је 
било тешко, али да је морао 
да поступи као председник 
Србије.

„Било ми је много тешко 
да домаћину, председнику 
Лукашенку, кажем да нећу 
присуствовати свечаности, 
јер знам колико се трудио. 
Он је, поред себе, на свеча-
ности, с једне стране поста-
вио Медведева, а с друге хтео 
да постави мене. То је велика 
част. Рекао ми је и да не иде 
на стадион без мене. Било ми 
је тешко што ми се чинило 
да сам, код тако чврстог чо-
века, скоро видео сузу, када 
сам му рекао да не можемо 
да присуствујемо. Водили су 
рачуна о нама и жао ми је што 
сам разочарао белоруског до-
маћина, али нисам имао избо-
ра“, поручио је новинарима 
председник Вучић.

поЗиВ За председНика 
МолдаВије да посети србијУ

  Током састанка председника Александра Вучића са 
председником Молдавије Игором Додоном, тема 
су били билатерални односи и економска сарадња. 
Изразивши захвалност на принципијелној подршци 
очувању територијалног интегритета Србије, 
председник Вучић упознао је председника 
Додона са ситуацијом на КиМ након једностраних 
потеза Приштине, и позвао га да посети Србију.

србија ЦеНи сВе што 
белорУсија ЧиНи За ЊУ

ДМИТРИЈ МЕДВЕДЕВ: 
русија ће подржавати србију, међународни поредак 

не може да се мења и руши као до сада

Председник вучић и Премијер медведев
Председници александар вучић и александар лукашенко

аеродроМ „МораВа” отВореН 
За ЦиВилНи саобраЋај

Мешовити вој-
но-цивилни 

аеродром за међу-
народни ваздушни 
саобраћај „Мора-
ва“ код Краљева 
отворен је за ци-
вилни саобраћај 
на Видовдан, како 
је и најављивано, у 
присуству држав-
ног врха Србије, 
на челу са пред-
седником Алек-
сандром Вучићем, 
и великог броја 
грађана.

Свечаност је по-
чела химном Ср-
бије, у извођењу 
Мешовитог хора 
Министарства од-
бране и Војске Ср-
бије, а током церемоније 
над Краљевом су надле-
тали авиони „Орао Ј22“ и 
„МИГ 29“. Пре званичног 
отварања, председник 
Вучић и остале званице 
обишли су пристанишну 
зграду путничког терми-
нала, а нешто раније на 
писту је слетео авион „АТР 
72“ компаније „Ер Србија“.

„Ово је мала победа која 
најављује много вели-

ких победа у будућности. 
Ово је једно од многих 
нових места са којих Ср-
бија може, преко неба, до 
нових циљева и резулта-
та. Аеродром „Морава“ је 
први цивилни аеродром 
који отварамо у Србији 
после 33 године, али није 
последњи. Наћи ћемо на-
чина да то урадимо са По-
никвама и између Бора и 
Зајечара, и да завршимо 
све ауто-путеве, а да не 

угрозимо јавни дуг“, ре-
као је председник Вучић.

Према његовим речима, 
Србија данас не губи ни 
у једној сфери и крупним 
корацима корача у победе 
које не значе поразе било 
кога другог.

„То је нова Србија коју 
стварамо, Србија која 
ради и која побеђује, која 
жели да помогне свом 
народу, не угрожавајући 
било кога другог. Данас 

сами стварамо 
своју судбину, о 
њој сами одлу-
чујемо. Не тра-
жимо узроке за 
слабије резул-
тате у другима, 
него у нама са-
мима, свесни да 
од нашег труда 
зависи наша бу-
дућност. Србија 
данас верује у 
себе и не пада 
јој на памет да 
било кога угро-
жава“, поручио 
је председник 
Вучић.

Према наја-
вама, аеродром 
у Лађевцима 
требало би да 

буде проширен наред-
них година и вероватно 
ће се градити још јед-
на писта. Поред аеро-
дрома налазиће се ау-
то-пут и пруга. Аеро-
дром „Морава“,по одлу-
ци Владе Србије, добиће 
и стални гранични пре-
лаз за међународни са-
обраћај путника и робе 
са инспекцијским служ-
бама.

краЉеВо/лаЂеВЦи
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Председник Алек-
сандар Вучић оби-
шао је поплављена 

подручја на територији 
Крупња, Лучана, Гуче, 
Краљева, Сирче и Трсте-
ника. Мештанима је пору-
чио да је држава дужна да 
им помогне, и да ће то и 
учинити.

У поплављеном селу 
Бањевац код Крупња, у 

засеоку Мамићи, у којем 
се због обилних пада-
вина, излила река Бого-
штица и уништила заса-
де малина и дворишта 
домаћинстава, најавио је 
помоћ и градњу пута од 
Крупња до манастира Бо-
гоштица. Током обиласка 
новоизграђеног моста на 
путу Љубовија-Крупањ, 
поручио је да ће се др-

жава, уз локалне самоу-
праве, трудити да буде 
добрих путева у том делу 
земље.

„Улагали смо много 
новца у Крупањ и срећан 
сам што се види колико је 
било важно да уредимо 
речна корита. Морамо још 
да радимо, сад смо виде-
ли где су нам слабе тачке, 
да те ствари поправимо и 

да додамо још новца, и са 
тим крећемо колико од-
мах“, поручио је председ-
ник Вучић.

У Општини Лучани, 
најпре је обишао насеље 
Ђераћ и Крстац у којима 
су 23 куће поплављене и 
најавио да ће места бити 
заштићена и са последњих 
180 метара бедема, како 
се поплаве више не би 

председНик србије алексаНдар ВУЧиЋ У поплаВЉеНиМ подрУЧјиМа

дрЖаВа поМаЖе НародУ

80 МилиоНа еВра За 
каНалиЗаЦијУ На  
леВој обали дУНаВа

Председник Србије Александар Ву-
чић посетио je грађане Борче и Котежа, 
у београдској Општини Палилула, који 
су претрпели велику штету од невре-
мена, и најавио градњу канализационе 
мреже у свим насељима на левој обали 
Дунава.

Рекао је да је наложио хитну израду 
пројекта, а да би канализација требало 
да буде завршена за годину и по дана 
од почетка радова. Председник је током 
обиласка Попове баре у Борчи рекао да 
има одговорности и државе, јер за 70 го-
дина ту није направљена канализација, 
али је указао да и грађани морају имати 
свест о томе да не смеју да бацају смеће 
у одводне канале и да не граде на њима 
нелегалне објекте. Нагласио је да држа-
ва не жели да се бави „шминкањем“ тиме 
што ће испумпати воду и урадити неке 
радове, већ да ће ситуација бити решена 
како треба - изградњом канализације у 
Овчи, Борчи, Котежу и Крњачи.

„То ће коштати око 80 милиона евра и 
радови ће почети већ крајем фебруара 
или почетком марта“, најавио је пред-
седник.

понављале, као и градњу 
нових кућа за поплављене 
породице.

Председник Србије 
обишао је радионицу 
и фискултурну салу у 
Средњој школи „Дра-
гачево” у Гучи, које су 
оштећене током поплава, 
и најавио да ће фискул-
турна сала, за чију је об-
нову потребно 36 мили-

она динара, бити готова 
до Нове године, најкас-
није до краја јануара.

У предузећу „Радијатор 
инжењеринг” у краље-
вачком насељу Грдица, 
рекао је да је важно да 
се у потпуности уреде 
и мањи, локални водо-
токови. Обишао је и на-
сеље Сирча код Краљева, 
које је претрпело највећу 

штету од бујичних попла-
ва и истакао да је избег-
нута катастрофа из 2014. 
године захваљујући све-
му што је од тада урађе-
но на одбрани од попла-
ва, као и да ће до краја 
године бити изграђена 
сва 23 моста на терито-
рији Краљева оштећена 
у поплавама почетком 
јуна.

На локацији на којој је 
Војска Србије поставила 
понтон, јер је Сирчанска 
река однела стари мост, 
председник Вучић нало-
жио је директору „Путева 
Србије” да до 15. октобра 
буде направљен нови 
мост, а посетио је и насеље 
Горњи Рибник у Трстенику 
и поплављену кућу поро-
дице Максић.

гуча

Палилула

сирча

горњи рибник

гуча

ђерацкраЉево

горњи рибник

бадњевац

котеЖ
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Министарка правде 
Нела Кубуровић 
поводом изме-

не Кривичног законика 
и увођења доживотне 
казне затвора за оног 
ко са смртном последи-
цом силује дете, трудни-
цу или немоћно лице, за 
„СНС Информатор“ каже 
да уколико и једно дете 
спасимо овим законом, 
остварили смо циљ.

- Доживотни затвор за 
убице деце, трудница и 
немоћних лица без могућ-
ности условног отпуста, 
је нешто на чему је ин-
систирала Фондација „Ју-
рић“ и што је Министар-
ство правде прихватило 
као саставни део изме-
на Кривичног законика. 
Чињеница је да се неко-
лико недеља пре уласка 
закона у скупштинску 
процедуру, у једном делу 
стручне јавности појави-
ло питање оправдано-
сти увођења доживотне 
казне затвора. Увођење 
доживотне казне затвора 
у наш кривично-правни 
систем није нешто о чему 
се говори последњих ме-
сеци или нешто што је 
Фондација „Јурић“ прва 
покренула. Министарство 
правде је још 2015. годи-
не предложило увођење 
ове казне затвора. У том 
тренутку, стручна јав-
ност није имала једин-
ствен став и одлучили 
смо да сачекамо. Након 
тога, Фондација „Ју-
рић“ прикупила је скоро 
160.000 потписа грађана 
који су подржали увођење 
доживотне робије за нај-
монструознија дела. То је 
био сигнал за Министар-
ство правде да народним 
посланицима предложи 
увођење ове санкције.

како коментаришете 
иступање судије Миод-
рага Мајића и његове 
критике овог закона?
- Србија је демократска 

земља и свако има право 
да искаже своје мишљење, 

посебно уколико се ради 
о носиоцима правосудних 
функција. Мишљење су-
дије Мајића је мишљење 
једног судије, али не и став 
и мишљење целе стру-
ке. Јавна расправа траја-

ла је од 2015. године, тако 
да је свако, не само судија 
Мајић, могао да каже оно 
што мисли. Међутим, ин-
тересантно је што су се од-
ређени гласови о увођењу 
доживотне робије чули 
тек када је предлог закона 
био у Скупштини. Зашто 
су чекали до тада? Да ли је 
то можда само зато што је 
наш председник Алексан-
дар Вучић подржао закон?!

У чему то Мајић види 
кршење Устава и 
међународних обаве-
за србије, како тврди?
- Када је реч о оцени ус-

тавности неког акта, само 
је Уставни суд надлежан 

да каже да ли је нешто ус-
тавно или није. Са друге 
стране, иста решења как-
ва је Србија недавно ус-
војила, имају Велика Бри-
танија, Холандија, Немач-
ка... Појединци се пози-
вају на одлуку Европског 
суда за људска права, у 
којој пише да свим осуђе-
ним лицима, без обзира на 
то која су кривична дела 
починили, држава мора да 

омогући преиспитивање 
трајања казне и остварен 
степен ресоцијализације 
после одређеног броја 
година затвора. Прили-
ком измена Кривичног за-
коника, определили смо 
се за увођење доживотне 
робије са могућношћу ус-
ловног отпуста након 27 
година, те нису тачни на-
води да условни отпуст 
не постоји. Он није могућ 
само у најбруталнијим 
случајевима, као што су 
убиство деце, трудница 
или немоћних лица, или 
силовање деце и трудни-
ца са смртним исходом. 
Али, и ту нису прекршени 
међународни стандарди, 
јер постоји могућност по-
миловања које даје пред-
седник државе. Испо-
штoван је став Европског 
суда да држава мора да 
обезбеди неки механизам 
преиспитивања казне, 
али то нужно не мора да 
буде условни отпуст, како 
то судија Мајић тврди. Ср-
бија је дубоко посвећена 
процесу евроинтеграција, 
што потврђује и све оно 
што је учињено од 2012. 
године до данас на ис-
пуњавању међународних 
обавеза и усаглашавању 
са ЕУ стандардима. Твр-
дње да Србија крши стан-

критикУјУ политикаНти, а Не оНи који ЗНајУ праВо

дарде и обавезе долазе 
искључиво од оних који 
се баве политиканством, а 
о праву и правди мало или 
готово ништа не знају.

да ли је ту реч о не-
допустивом мешању 
једне гране власти 
у рад друге гране 
власти, односно у 
овом случају мешање 
судске у рад законо-
давне? или је овде 
реч о политичком ис-
тупању?
- Подела власти на 

судску, извршну и зако-
нодавну јасно раздваја 
надлежности и одговор-
ности сваке гране, али 
не може да у потпуности 
искључи међусобни ути-
цај јер се управо на тај 
начин, наравно говоримо 
о утицају у оквирима за-
кона и Устава, успоста-
вља баланс између све 
три гране. Мајић, који је 
судија Апелационог суда, 
и оснивач и члан стру-
ковног удружења, акти-
виста, књижевник, па и 
блогер, постао је јавна 
личност која изражава 

своје ставове преко ме-
дија, гостовања у ТВ еми-
сијама, што више приличи 
политичким функцио-
нерима, него носиоцима 
правосудних функција. 
Мени је лично жао, што 
Мајић, који је пре свега 
судија, за шта га плаћају 
грађани Србије, своје ста-
вове не исказује најпре у 
оквиру институција др-
жаве. 

докле се стигло са 
процедуром измене 
Устава? које су кључ-
не измене које можемо 
да очекујемо?
- Скупштински Одбор за 

уставна питања и законо-
давство заказао је седни-
цу на којој ће разматрати 
Предлог за измену Уста-
ва, који је Влада упутила 
Народној скупштини још у 
новембру прошле године. 
Тиме ће бити отпочет про-
цес скупштинске дебате у 
погледу уставних аман-
дмана. Министарство 
правде је још у мају 2017. 
године покренуло широ-
ки консултативни процес, 
како би укључило све за-

интересоване у израду 
текста нацрта амандмана, 
и како би чуло мишљење 
државних институција, 
струковних удружења, 
невладиног сектора. Циљ 
будућих измена јесте ја-
чање независности суд-
ства и самосталности 
тужилаштва кроз пос-
тупак избора носилаца 
правосудних функција, 
из којег ће бити искљу-
чене Народна скупштина 
и Влада. Уставни аманд-
мани треба да допринесу 
и јачању одговорности 
судија и тужилаца. Они 
морају бити независни у 
раду, али не смеју бити 
независни од слова зако-
на и грађана. После више 
од годину дана консул-
тација и рада на аманд-
манима, Министарство 
је крајем прошле године 
завршило текст нацрта, 
који је усаглашен са пре-
порукама Венецијанске 
комисије, која га је ујед-
но и позитивно оценила. 
Сада је највећи посао на 
Народној скупштини и 
посланицима, који двот-
рећинском већином треба 

да изгласају да су саглас-
ни са тим да се мења Ус-
тав (у области правосуђа), 
а након тога, када Одбор 
за уставна питања и за-
конодавство припреми и 
финални текст амандма-
на, да исти усвоје двот-
рећинском већином. Тек 
након тога, о тим аманд-
манима и грађани Србије 
треба да се изјасне на ре-
ферендуму. 

када можемо да оче-
кујемо почетак приме-
не Закона о бесплатној 
правној помоћи, који 
ће унапредити приступ 
правди за грађане сла-
бијег имовног стања и 
како ће то изгледати у 
пракси?
- Закон о бесплатној 

правној помоћи почиње 
да се примењује у октоб-
ру ове године. Грађани су 
чекали на овај закон више 
од деценије. После више 
година усаглашавања за-
конских одредаба и поку-
шаја да се помире ставови 
адвокатуре и невладиног 
сектора, закон је угледао 
светлост дана. Иако је ње-
гово усвајање била једна 
од обавеза Србије на путу 
ка ЕУ, Закон о бесплатној 
правној помоћи донет је 
у циљу да се свим грађа-
нима, без обзира на имо-
вински статус, обезбеди 
једнак приступ правди. 
То је нешто што је про-
писано и у самом Уставу 
наше државе. У току је 
припрема подзаконских 
аката, који треба да обез-
беде ефикасну примену 
самог закона. Пружаоци 
бесплатне правне помоћи 
биће адвокати, предста-
вници цивилног секто-
ра и локалне самоупра-
ве, а трошкове ће сносити 
држава. Закон се односи и 
на посебно рањиве групе 
људи, попут жртава по-
родичног насиља или тр-
говине људима, или децу, 
која ће, такође, бити ко-
рисници бесплатне прав-
не помоћи.

УВоЂеЊе е-аУкЦије и е-оГласНе табле
Често се могу видети 
случајеви организовања 
грађана против изврши-
теља. шта нам доносе 
измене Закона о извр-
шењу?

- Јавни извршитељ може 
да вам закуца на врата само 
уколико има правоснажну 
судску одлуку или ваш не-
плаћени рачун за комунал-
не услуге. Са друге стра-
не, кажњени су изврши-
тељи за које се установило 
да су радили мимо закона. 
Законом о извршењу и обез-
беђењу уведени су механи-
зми заштите дужника, који 
нису постојали у закону од 

2011. године. Најновије из-
мене односе се на увођење 
е-аукције, платформе за 
продају непокретности и 
покретних ствари, где нико, 
па ни сам извршитељ неће 
знати ко лицитира, чиме ће 
се спречити могуће злоупо-
требе закона и корупција. 
Друга новина односи се на 
формирање е-огласне табле 
суда. Министарство правде 
посебну пажњу посветило 
је и начелу сразмере, те се 
једна од главних измена 
односи на то да се једина 
непокретност физичког 
лица не може продати ради 
намирења потраживања из 
комуналних и сродних ус-

луга, уколико је потражи-
вање мање од 5.000 евра. 
Такође, подигнуте су гра-
нице заштићеног износа 
плате или пензије са којег 
извршитељ не може да ски-
не новац. Продужен је рок 
застаревања за дисциплин-
ско гоњење јавних изврши-
теља, а појачава се и кон-
трола њиховог рада. Међу-
тим, потребно је указати 
да је примена постојећег 
Закона допринела реша-
вању више од 1.300.000 ста-
рих предмета. Захваљујући 
томе хиљаде грађана, који 
су годинама чекали на извр-
шење правоснажне пресу-
де, дошло је до правде.

- Мајић, који је судија Апелационог суда 
и оснивач и члан струковног удружења, 
активиста, књижевник, блогер, постао је 
јавна личност која изражава ставове 
преко медија, што више приличи политичким 
функционерима, него носиоцима правосуд-
них функција. Жао ми је што ставове не иска-
зује најпре у оквиру институција државе

»

Нела кУбУроВиЋ
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КАМПАЊА „БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ”

Председник Србије Алек-
сандар Вучић наставио је 

кампању „Будућност Србије“, 
у оквиру које је обишао Заје-
чарски округ и разговарао са 
грађанима о томе колико су 
задовољни оним што је до сада 
урађено и саслушао њихове 
предлоге за будуће активнос-
ти.

Посету је почео обиласком 
фабрике пољопривредних ма-
шина ФПМ „Агромеханика“ у 
Бољевцу, која је основана 1961.
године, а данас је један од 
највећих произвођача у Југоис-
точној Европи. Обишао је, за-
тим, новоизграђени хотел „Ра-
монда“ на Ртњу и Сокобању, и 
најавио већа улагања у то бла-
го наше земље, које бележи 
све већи број туриста. Најавио 
је да ће држава покушати да 
пронађе инвеститоре за хо-
теле „Турист“ и „Здрављак“ и 
истакао да је број туриста у Со-
кобањи повећан захваљујући 
ваучерима, за које је добио 
идеју од некадашњег словач-
ког премијера Роберта Фица.

Председник Вучић обишао је 
и фабрику обуће „Фалк Ист“, а у 
месту Потркање Винарију „Јо-
вић“, да би се у поподневним 
часовима обратио грађанима у 
центру Зајечара. Интересант-
но је да се једна од окупље-
них мештанки захвалила пред-
седнику што јој је одговорио 
на писмо које му је раније упу-
тила, а чиме ју је, како је ре-
кла, обрадовао и замолила га 
да држава обезбеди средства 
како би се њиве које су комаси-
ране увеле у катастар.

Председник је најавио да ће 
у Зајечару бити отворена нова 
компанија, у којој ће од јануара 
следеће године радити 2.000 
људи. Рекао је да је то најваж-
нија вест, која се деценијама 
чекала јер ће рад те фирме до-
нети много више новца Заје-
чару за путеве, канализацију, 
водовод... Истакао је да држава 
у Здравствени центар у Зајеча-
ру улаже 20 милиона, а 17 мили-
она евра у стадион за 8.200 гле-
далаца. Најавио је, затим, да ће 
бити реконструисан Средњош-
колски центар и позвао грађане 
Тимочке крајине да не одлазе 
у иностранство, оне који су 
отишли да се врате, а људе из 
других делова Србије да улажу 
новац у тај крај.

ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГотВараМо фабрикУ 
са 2.000 радНих Места

ЗајеЧар

са домаћинима у винарији јовић

обраћање грађанима у центру града

у засаду јабука „тера оПтима“

обилазак фабрике обуће „фалк ист“

разговор са грађанима на Платоу исПред хотела

обилазак фабрике фПм „агромеханика“

боЉеВаЦ

у новоизграђеном хотелу „рамонда“

обилазак новог објекта сПецијалистичких 
слуЖби дома здравЉа

са ученицима у сПортској хали

са ПоЉоПривредницима у земЉорадничкој задрузи

обраћање грађанима у центру града

разговор са грађанима

ртаЊ

сокобаЊа ЖУЧкоВаЦ

кЊаЖеВаЦ

потркаЊе

обНоВа болНиЦе 
и каНалиЗаЦије

Уложићемо 20 милиона 
за обнову болнице у Сом-

бору, девет милиона за ук-
лањање азбестних цеви, а 
Пригревица ће добити кана-
лизацију“, поручио је пред-
седник Србије Александар Ву-
чић током обиласка Западно-
бачког округа, у наставку кам-
пање „Будућност Србије“.

Истакао је да ће држава у 
оквиру новог инвестиционог 
циклуса уложити 20 милиона 
евра у реконструкцију Опште 
болнице у Сомбору, која ће 
бити једна од најлепших болни-
ца у Србији, као и девет мили-
она евра у решавање водовода 
и канализације, да ће у При-
гревици и Сонти код Апатина 
бити решено питање воде и 
канализације, као и да ће бити 
обновљени домови здравља и 

амбуланте у целом округу.
Приликом обиласка окру-

га и разговора са грђанима, 
председник Вучић рекао је да 
се обавезао да ће у Сомбор 
доћи један инвеститор.

„Срео сам се са мештанима 
Башког Моноштора и Сивца, 

видео сам људе различите 
вере, националности, Србе и 
Хрвате, и уверио сам се да они 
заједно раде и лепо живе.

Сигуран сам да ће се тако 
и наставити у Западнобачком 
округу и увек ћете имати 
подршку за очување добрих 

комшијских односа, да на сва-
ком месту чувамо мир и зајед-
но градимо будућност.

Из године у годину жи-
већете све боље и боље. Пен-
зије, које су већ данас веће 
него што су биле, пре краја 
године биће значајно повећа-
не. Минимална зарада, та-
кође, биће повећана, најверо-
ватније са 27.000 на 30.000 ди-
нара, а 2012. износила је само 
15.270 динара. Значи, биће уд-
востручена за мање од седам 
година. Можда је и то мало и 
недовољно, али показује да 
Србија иде напред, да може још 
брже и боље. То је све заснова-
но на сигурним темељима, неће 
бити угрожена стабилност, а 
имаћемо мир и сигурност за 
своју децу и отаџбину“, пору-
чио је председник Србије.

кУла караВУкоВо

сиВаЦ оџаЦи

соМбор
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БЕОГРАД

Почетку радова на 
изградњи Инсти-
тута за кардиова-

скуларне болести „Де-
диње 2“, присуствовао 
је председник Србије 
А л е к с а н д а р 
Вучић, који је 
положио ка-
мен темељац 
за нови меди-
цински цен-
тар.

„Веома сам 
срећан што 
се налазим на 
овом месту. 
Почели смо 
да мењамо и 
градимо све 
оно што нис-
мо урадили у 
п р е т х о д н и х 
40 и 50 годи-
на. Од Кли-
ничког цен-
тра у Нишу и 
Београду, до 
тога да ћемо 
и з г р а д и т и 
најмодерније 
клиничке цен-
тре у Крагује-
вцу, Новом 
Саду, али и 
обновити све 
здравствене 
установе“, ре-
као је пред-
седник Вучић.

„Ово ће бити велеле-
пан објекат од великог 
значаја за Србију, народ 
зна да ћемо када нешто 
кренемо да градимо, то 
и завршити. Посебно ми 
је драго што радимо са 
Развојном банком Са-
вета Европе, то je једна 
од најбољих банака са 
којима је држава са-
рађивала. Данас нема 
дугова, Србија све под-
мирује и сви хоће да 
раде са њом јер знају 

да неће да дугује новац. 
Ни Дедиње неће дуго-
вати и обезбедићемо 
веће плате радницима 
у здравству“, рекао је 
председник.

Према његовим речи-
ма, многи су хтели да 
граде клиничке центре 
и болнице, али нису 
могли јер нису уреди-
ли своје јавне финан-
сије. Данас је, каже, 
ситуација у Србији до-
бра, све је више новца 
за улагања, а постоји 
и суфицит четврту го-
дину заредом. Велики 
проблеми се, како на-
води, решавају тешким 
захватима. „Дедиње 2“ 
моћи ће да рачуна на 

проширење капацитета, 
број операционих зах-
вата биће увећан за 50 
одсто, листе чекања ће 
нестати, а збрињавање 
акутних инфаркта биће 

на највишем светском 
нивоу.

„Надам се да ће што 
мање грађана имати 
потребу за вашим услу-
гама, молим да радови 
не касне и за две године 
присуствоваћемо отва-
рању „Дедиња 2“, још 
једном бисеру у ланцу 
медицинских и здрав-
ствених објеката које 
смо изградили на понос 
свих нас и генерација 
које долазе“, поручио је 
председник Србије.

Институт за карди-
оваскуларне болести 
„Дедиње“ је светски 
признат и српски бренд, 
рекао је, том приликом, 
директор Института Ми-

лован Бојић.
„Направили смо тим 

лекара као Звезда 1991. 
године, постали магнет 
за привлачење страних 
пацијената, и на вре-
ме послали захтев за 
изградњу новог бло-
ка. Некада смо имали 
мање разумевања Гра-
да и државе. Није било 
ни канцеларије за јавна 
улагања, држава је била 
стерилна. Ја сам данас 
најсрећнији човек на 
свету“, рекао је Бојић.

постаВЉеН каМеН-теМеЉаЦ 
За „дедиЊе 2”

У Лозници је обе-
лежен почетак 

радова на изградњи 
фабрике аутомобил-
ских седишта „Адие-
нт“, у присуству пред-
седника Србије Алек-
сандра Вучића, који 
је са потпредседни-
ком пословне једини-
це „Адиента“ за Европу, 
Блиски исток и Африку 
Владимиром Тепли-
ком и градоначелни-
ком Лознице Видојем 
Петровићем положио 
временску капсулу, која ће 
бити уграђена у темеље 
фабрике.

Председник Србије изја-
вио је да ће изградњом ове 
фабрике бити обезбеђена 
будућност за 1.500 породи-
ца, али да ће оживети и сам 

град и цело Подриње.
„Ово је данас убедљиво 

најважнија вест за нашу 
земљу. Лепа вест. После 
деценија пропадања Под-
риња, у два месеца поста-
вљамо камен темељац за 
другу фабрику“, нагла-
сио је председник Ву-

чић, и захвалио се „Ад-
иенту“ што је изабрао 
да у Лозници гради нову 
фабрику. Истакао је да 
је ова компанија до сада 
запослила 410 људи, а 
да има обавезу до краја 
2020. године да запосли 
укупно 1.500 људи, као и 

да их је молио да убр-
зају радове како би ти 
радници били што пре 
запослени.

„Тих 1.500 породица 
имаће загарантовану 
будућност и Лозни-
ца ће оживети јер ће 
имати више новца за 
улагања у развој инфра-
структуре“, закључио је 
председник.

У погону у Лоз-
ници производиће 
се пресвлаке за аутосе-
дишта, а планирано је 

да у каснијој фази фабрика 
прошири производњу и на 
седишта за најпознатије 
аутомобилске марке. Вред-
ност почетне инвестиције 
у погон површине 13.000 
квадратних метара је више 
од 20 милиона долара.

стиЖе НаМ НајМодерНија техНолоГија
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Председник Ср-
бије Александар 

Вучић присуствовао 
је отварању фабрике 
немачке компаније 
„ZF“ у Панчеву, за коју 
је рекао да Србији до-
носи нова радна мес-
та и најсавременију и 
најмодернију техно-
логију.

„Ово је велики дан 
за Војводину и Србију. 
Ротори и статори који 
ће се овде спајати 
биће уграђивани у 
електрични „Volvo“ и 
друге најбоље ев-
ропске аутомобиле. 
То ће се производи-
ти код нас, тако да ћемо 
бити једна од земаља у 
региону која ће имати 
производњу „душе“ елек-
тричних аутомобила, који 
су будућност“, рекао је 
Вучић, и нагласио да ће 
„ZF“ запослити укупно 
1.300 људи и отворити 

Развојни и технолошки 
центар, где ће радити 
најбољи инжењери и раз-
вијати нове технологије.

„Тиме ћемо моћи да 
сачувамо младе људе у 
нашој земљи. Ова фабри-
ка није никла из земље, 
већ је много људи ра-
дило на том пројекту и 

обавило много тешких 
разговра, а фабрика ће 
сад запошљавати људе из 
Панчева и других мес-
та јужног Баната, али и 
из Београда. У највећој 
немачкој фабрици у Ев-
ропи видео сам „кука 
роботе“, управо исте 
такве видео сам данас у 

фабрици „ZF“ у Панче-
ву. Видео сам и наше 
раднике, из Панчева 
и Београда, срећне и 
насмејане што су до-
били добар посао и 
имају сигурну будућ-
ност и за себе и своје 
породице“, поручио је 
председник Србије.

Према његовим ре-
чима, била је „велика 
туча“ међу земља-
ма за инвестиције 
и веома је важно 
што је Србија испуни-
ла све своје обавезе у 
дан прецизно и одго-
ворно, јер само тако 
можемо да привучемо 

нове инвеститоре. Навео 
је и да му је и немачка кан-
целарка Ангела Меркел 
честитала, иако прво није 
веровала, што је Србија 
успела да привуче „ZF“, 
као и да очекује да до-
ведемо још добављача у 
Панчево.

ЗаГараНтоВаНа бУдУЋНост 
За 1.500 породиЦа У подриЊУ

милован бојић, александар вучић и Патријарх иринеј

на отварању фабрике „зф“

Почетак градње Погона фабрике „адиент“
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ИНТЕРВЈУ

ео опозиције који 
бојкотује рад Наро-
дне скупштине није се 
појавио ни на седница-

ма на којима се разговарало о 
изменама Кривичног закони-
ка, односно о тзв. Тијанином 
закону, нити на седницама о 
ситуацији на Косову и Мето-
хији. Члан Председништва 
СНС и народни посланик др 
Владимир Орлић за „СНС 
Информатор“ каже да управо 
однос према оваквим темама 
најбоље описује карактер Ђи-
ласа, Јеремића, Обрадовића 
и других остатака жутог пре-
дузећа ДС.

- Доказали су да им ништа 
није свето, да ни за шта не 
маре. Срамно избегавање да 
гласају за кажњавање оних 
који наносе незамисливо зло 
деци, или да макар реч кажу 
о мукама народа на КиМ, пра-
вдају инфантилним причама 
како су „потписали споразум 
са народом, па су у обавези, 
без обзира на тему“. Због 
неке безвредне којештарије 
коју су сами измислили, па 
онда сами потписали, реши-
ли су да најважнија питања 
за грађане Србије прогласе 
безвредним. Заборављају да 
су потписали, пре тога, још 
нешто. Тркали су се ко ће 
први да потпише петицију 
Фондације „Тијана Јурић“, 
хвалили се тиме и бестидно 
нападали скупштинску већи-
ну. А пре свега, потписали су 
заклетву као народни посла-
ници. Обавезали су се да ће 
служити грађанима Србије, 
а уместо тога одлучили су 
да „буду у обавези“ према 
својим газдама, партијским 
и пословним. А те газде ко-
мандују: Александар Вучић је 
подржао мере против убица 
деце, зато најснажније на-
падните те мере. Александар 
Вучић представља извештај 
о КиМ, зато ударајте и на 
њега и на извештај, односно, 
рушите Вучића на свему што 
каже или ради, макар тако 
срушили целу Србију.  

да ли ти народни посла-
ници и даље добијају 
плату за свој нерад и да 
ли се и даље редовно 
појављују у скупштин-
ском ресторану?
- Нико се од фамозних 

„бојкоташа“, пријављених на 
скупштинску плату, није од-
рекао те плате, нити станова 
које им плаћа Скупштина. 
Уписују се у евиденцију по-
сланика присутних на седни-
ци, сваки пут када Скупштина 
заседа, али се не појављују 
у сали. Чему онда служи 
то уписивање? За наплату 
путних трошкова, наравно. 
Скупштинску касу нико не 
бојкотује. У скупштинском 
ресторану су редовни, ту су 
се фотографисали у сред се-
днице о КиМ, коју су „бојко-
товали“, те слике су обишле 
Србију. За већину послани-
ка под редарском палицом 
Ђиласа, Јеремића и Обра-
довића, прича о „бојкоту“ 
дошла је као сјајан изговор. 
Од почетка сазива ужива-
ли су у благодетима које се 
плаћају народним новцем, 
а у салу свраћали само кад 
промаше врата ресторана. 
Сада за то имају оправдање, 
које се зове „бојкот“. Ипак, 
и међу њима има оних који 
су се понашали озбиљније и 
који нису сагласни са наред-
бом да „бојкотују“, неки о 
томе све чешће проговарају 
и јавно. Међутим, страхују од 
одмазде јер знају да Ђилас 
не прашта. Неки су већ изба-
чени из својих странака због 
одступања од слепог послуш-
ништва, а другима је таква 
судбина пред вратима.

како видите то што про-
тести „1 од 5 милиона“ 
данас окупе једва стоти-
нак људи у београду?
- Од почетка је јасно да 

тајкунско-љотићевски кар-
тел бившег режима, скупљен 
с коца и конопца, не ужива 
поверење код народа. Лепо 
им је на почетку речено: оног 

момента кад се ви попнете на 
камион, људи ће отићи. Знају 
вас као злу пару, не могу да 
вас гледају, не верују вам 
ни да кажете „добар дан“. 
Нису послушали тада, зато 
их сада има колико за један 
мали шатор. И то не само у 
Београду. Шатор су раскло-
пили и послали га да кружи 
Србијом, јер испада довољан 
да их прими све, на било ком 
скупу, било где. Себичне хо-
хштаплере препуних џепова, 
штеточине које су земљу раз-
ориле и народ унесрећиле, 
неће да следи нико. То је и 
њима јасно, зато стидљиво 
саопштавају како „протести 
треба да престану, јер су ис-
пунили циљ“. Признају, теш-
ка срца, да су доживели још 
један дебакл. Али, не секирају 
се много. Иду на море. Чекају 
их њихови Малдиви, хотели 
лукс категорије и егзотични 
коктели. Зна се шта су прио-
ритети.

овогодишњи извештај 
ек о напретку србије 
у еУ интеграцијама 

садржи и мноштво по-
литичких оцена. Због 
чега такав приступ баш у 
овом тренутку?
- Овај политички тренутак 

је, као никада пре, оптерећен 
снажним притисцима због 
Косова и Метохије. Ту врсту 
притисака на Србију треба 
очекивати свуда, посебно 
када је реч о евроинтегра-
цијама. Са њима ћемо се су-
очавати све док Србија буде 
чврсто инсистирала на заш-
тити својих државних и на-
ционалних интереса, на ставу 
да никада неће прихватити 
да мора да изгуби све на КиМ, 
већ има намеру да се снажно 
бори за свој народ. А Србија 
коју предводи Александар 
Вучић управо такву позицију 
тврдо и принципијелно држи. 
Са друге стране, у ЕУ постоји 
чудна потреба да у извештаји-
ма праве по сваку цену „ба-
ланс“, како они то зову. Када 
је извештај у већини навода 
позитиван, они намерно на-
глашавају неке „проблеме“, 
чак и ако нису реално мерило 
стања, или нису ни приближ-

но исте важности. Дакле, што 
више чудних оцена видите у 
извештајима из ЕУ, то значи 
да је Србија била успешнија, 
па је било потребно вештачки 
„избалансирати“. Политичке 
оцене у овогодишњем из-
вештају истичу чињеницу да 
је Србија била успешнија него 
претходне године и да је број 
области у којима смо напре-
довали већи него икада.

како видите судбину 
бриселског споразума? 
да ли верујете да ће 
приштина икада испуни-
ти своје обавезе?
- Ако то буде зависило 

само од воље Приштине, ни-
када неће испунити обавезе 
из Бриселског споразума. 
Међутим, они слепо следе 
налоге својих међународних 
ментора, и ту постоји зрачак 
наде да ће ствари, можда, јед-
ном ипак моћи да се помере. 
Успемо ли да се изборимо за 
то да велики светски играчи 
уваже право Србије да има 
свој интерес и да то значи 
неку врсту компромисног ре-
шења на КиМ, они ће утица-
ти на став Приштине. Зато је 
од немерљиве важности да 
подршка у народу напорима 
које предузима Александар 
Вучић, да до компромисног 
решења на КиМ дође, буде 
широка и снажна. Тај пут је-
дини пружа бар промил шан-
се да се за било шта на КиМ, 
за свој народ и своју државу, 
на крају изборимо. Наравно 
да то знају и Ђилас, Јеремић, 
Тадић, Борко, Рада са Савског 
венца и којекакви Јакшићи, 
којима је циљ управо да Ср-
бија изгуби све, јер се надају 
да ће тако сломити Вучића 
и дограбити власт. Са друге 
стране, не треба да жалимо 
јер смо испунили обавезе из 
Бриселског споразума јер смо 
тиме успели да заштитимо 
интересе Срба на КиМ. Прво, 
успели смо да обезбедимо 
да их чува српска полиција, 
и да то буде признато од 

међународне заједнице. Пре 
споразума било какву срп-
ску безбедносну структуру 
КФОР је сматрао за неприја-
тељску формацију. Успели 
смо да обезбедимо да Срби 
на Северу имају српске судије 
и тужиоце, такође призна-
те од стране међународног 
фактора. Омогућили смо им 
да слободно бирају локалне 
власти, уместо да им их на-
меће Приштина. Коначно, и 
да Срби своје представнике 
имају у Приштини да штите 
интересе нашег народа на чи-
тавој територији КиМ. Тиме 
су незадовољни једино Ђила-
сови политички представни-
ци на Косову, навикли да их 
Приштина делегира на функ-
ције као лажне представ-
нике Срба, а без било какве 
подршке у нашем народу. 
Срби на КиМ све ове ствари 
врло добро разумеју, зато их 
више од 90 одсто подржава 
Александра Вучића и његову 
политику.

праЗНик 
деМократије 
У скУпштиНи 
србије

шта нас очекује до ле-
тње паузе од дешавања 
у Народној скупштини?

- Народна скупштина 
наставља са радом и након 
редовног заседања, као што 
чинимо годинама уназад. Уз 
пленарне седнице, усвајање 
закона и међународних спо-
разума, организујемо и јавна 
слушања, разматрамо из-
вештаје независних држав-
них институција, а формално 
започиње и процедура за 
измену Устава. Налазимо 
се, дакле, у периоду који 
је празник демократије и 
парламентаризма. Ко одлу-
чи да тај период из чистог 
хира пропусти, нема право 
да икада више говори о де-
мократији и парламенту. У 
првом наредном годишњем 
извештају, ЕУ ће морати 
да анализира Народну 
скупштину, чија је парламен-
тарна пракса и изнад нивоа у 
европским земљама, па ћемо 
видети шта кажу на то.

ВладиМир орлиЋ

део опоЗиЦије слУЖи сВојиМ 
ГаЗдаМа, а Не ГраЂаНиМа

Д
о У Панчеву је отворена фа-
брика немачког инвеститора 
„ZF Friedrichshafen AG“.

о Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић и ми-
нистарка Зорана Михајловић 
обишли су градилиште на 
брзој прузи на деоници Стара 
Пазова-Нови Сад.

о Потписан је Меморандум са 
Делегацијом ЕУ за ремедија-
цију Великог бачког канала.

о Председници покрајинске и 
републичке владе Игор Ми-

ровић и Ана Брнабић обишли 
су нови погон јапанске компа-
није „ЈТИ“ у Сенти.

о ДРИ објавила је позитивно 
мишљење након ревизије кон-
солидованих финансијских 
извештаја завршног рачуна 
буџета АПВ за 2018. годину.

о Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић обишао 
је Градски стадион у Зрења-
нину, који се реконструише.

о На свечаности у Новом Саду 
промовисане су три нове кла-
се припадника МУП-а.

о Покрајинска влада упутила 
је хуманитарну помоћ наро-
дним кухињама у Епархији 
рашко-призренској на КиМ.

о Влада АПВ уложила је 744 
милиона динара за опремање 
и реконструкцију 8.000 ква-
драта Опште болнице Пан-
чево, најважније здравствене 

установе у Јужном Банату.

о Одржана је свечаност по-
водом 171. године од Мајске 
скупштине у Сремским Кар-
ловцима, на којој је проглаше-
но стварање Српске Војводи-
не.

о Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић уручио 
је уговоре, укупне вредности 
300 милиона динара, који ће 
обезбедити отварање више 
од 290 радних места у 14 пре-
дузећа и набавку опреме за 
26 привредних друштава.

о Отворен је први продајни 
центар „LesninaXXXL“ у Но-
вом Саду, инвестиција вред-
на 20 милиона евра.

о Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић и пред-
седник Владе Републике Српс-
ке Радован Вишковић потпи-
сали су Анекс протокола о са-
радњи између АП Војводине и 
Републике Српске.

о Два месеца након потписи-
вања Споразума о успоста-
вљању сарадње између АПВ 
и провинције Хајнан, Игор 
Мировић састао се са делега-
цијом те провинције на челу 
са Сјаом Ђеом.

о Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић и гу-
бернатор Архангелске обла-
сти Игор Анатољевич Орлов 
потписали су План активнос-
ти за реализацију Споразума 
између АП Војводине и ове 
руске области.

НоВи иНВеститори, 
сарадЊа са рУсијоМ, 
киНоМ и репУбликоМ 

српскоМ

обилазак новог Погона јаПанске комПаније „јти“ у сенти
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ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПОЛИЦИЈА ПРИВРЕДА

Председница Скупштине Србије 
Маја Гојковић састала се са пред-

седником Парламента Египта Али Аб-
дел Алом у Каиру. Гојковић и Али пот-
писали су Меморандум о разумевању 
два парламента и нагласили да се на 
тај начин сарадња подиже на виши 
институционални ниво. Гојковић је 
напоменула да је значај посете још 

већи будући да је то прва посета де-
легације наше земље на највишем 
парламентарном нивоу након скоро 
40 година. Саговорници су подсети-
ли да је прошле године обележено 
110 година дипломатских односа и 
указали на сарадњу која датира из 
периода бивше Југославије и Покре-
та несврстаних земаља.

Гувернер Народне банке Србије Јорго-
ванка Табаковић изјавила је да висок 

ниво укупних девизних резерви, какав 
има Србија, представља гарант способ-
ности наше земље да одговори на све 
економске изазове. „Куповина злата 
за девизне резерве додатно учвршћује 

финансијску стабилност и укуп-
ну стабилност државе“, рекла је 
она, подсећајући да је од 2012. 
године до данас Србија купила 
близу седам тона злата за девиз-
не резерве. Навела је да располажемо 
са 20,81 тоном злата или 6,7 одсто де-

визних резерви и да од суседних земаља 
само Румунија има веће процентуално 
учешће у девизним резервама.

У Србији тренут-
но борави 451 дете 
миграната без ро-
дитељског старања, 
изјавио је министар 
Зоран Ђорђевић који 
је, поводом обележа-
вања Светског дана 
избеглица, обишао 
Центар за смештај 
страних малолетних лица без 
пратње родитеља на Чукари-

ци. Министар је рекао 
да је од почетка ми-
грантске кризе 2015. 
кроз Србију прошло 
много деце и да тај 
број годишње варира 
од 430 до 500. Према 
његовим речима, о 
малолетној деци воде 
рачуна три завода и 

још две установе невладиних 
организација.

Путарина на путевима Ср-
бије поскупеће за 12 одсто. 
Цена путарине од Београ-
да до Суботице, уместо 560 
динара коштаће 630 дина-
ра, док ће цена путарине од 
Београда до Ниша, уместо 
досадашњих 370 коштати 
400 динара, најавила је ми-
нистарка Зорана Михајловић. 
Она је најавила и почетак из-
градње Моравског коридора, 
који ће спојити коридоре 10 и 

11, односно 
ц е н т р а л н у 
Србију, где 
живи више 
од пола ми-
лиона људи 
и послује више од 20.000 
фирми. Влада Србије ће уред-
бом прописати критеријуме 
за изградњу овог коридо-
ра, јер нам је у интересу да 
најбоље компаније реализују 
тај пројекат.

Представљен је радни текст 
нове Стратегије развоја пра-
восуђа 2019-2024. године, а 
министарка Нела Кубуровић 
каже да она обухвата уставну 
реформу и измену читавог 
сета закона, који морају да 
буду усаглашени са изменама 
Устава. Задовољна је, каже, 
резултатима у циљу јачања 
независности и стручности 

н о с и л а ц а 
правосудних 
ф у н к ц и ј а , 
и повећању 
ефикасности. „Доста је урађе-
но и на развоју е-правосуђа. 
Петогодишњи период обеле-
жило је највеће инфраструк-
турно улагање последњих не-
колико деценија“, поручила је 
министарка.

Полиција Србије добила је 
опрему која омогућава да се 
са сваког рачунара или теле-
фона скине одређени садржај 
и да се анализира, што може 
значајно да помогне у борби 
против организованог кри-
минала и корупције, рекао 
је министар Небојша Стефа-
новић током примопредаје 
опреме коју је Националном 
центру за криминалистичку 

форензику 
п о к л о н и л а 
Н о р в е ш -
ка. Министар Стефановић 
разговарао је са секретаром 
Савета безбедности Руске 
Федерације Николајем Па-
трушевом о унапређењу 
сарадње српске полиције и 
руских безбедносних служби 
у борби против тероризма и 
свих видова криминала.

Министарка Јадранка Јок-
симовић изјавила је да се у 
ЕУ први пут од 2014. године 
и почетка преговора са Ср-
бијом осећа атмосфера као 
потреба да се регион вештач-
ки уравнотежи, као и то да би 
некоме могло да изгледа да 
Србија бежи осталим земља-
ма, ако би отворила два или 
три поглавља. „Први пут се 
осетила атмосфера, да кажем 

једног, по 
мени, тихог 
и забриња-
в а ј у ћ е г 
п р о ц е с а 
вештачког 
уравнотежавања региона”, 
рекла је Јоксимовић, и изрази-
ла очекивања да ће ипак бити 
отворена поглавља Девет - 
финансијске услуге и Четири 
- слобода кретања капитала.

Министар Бра-
нислав Недимовић 
разговарао је са про-
извођачима мали-
на о начинима да се 
унапреди квалитет 
производње тог воћа. 
Договорено је да се 
све надлежне службе 
укључе у рад тимова 
који надзиру цео процес, од 
откупа до извоза. Изнета су 
очекивања да ће овогодишња 

ситуација у откупу и 
пласману малина бити 
далеко боља него пре-
тходних година. Фор-
миран је Национални 
савет за малину који 
је утврдио тачну про-
извођачку цену мали-
не која је дуго година 
била предмет спорења, 

а надлежне инспекције спро-
воде континуиране контроле у 
откупу малина.

Министар Синиша Мали 
изјавио је да ће Србија погод-
ности које је остварила успеш-
ном продајом обвезница на 

Лондонској 
берзи, иско-
ристити да 
врати ста-
ре дугове. 
Према ње-
говим речи-
ма, то што је 
Србија про-
дала обвез-
нице у вред-

ности од милијарду евра, по 
рекордно ниској каматној 
стопи, можда је најважнији 
догађај везан за домаћу при-
вреду. „Те јефтине паре иско-
ристићемо да вратимо старе 
скупе дугове који су наслеђе-
ни од претходне власти. То 

је веома мудра одлука, која 
је усмерена ка томе да не по-
већавамо висину нашег јавног 
дуга“, навео је Мали.

Министарство привреде 
објавило је јавни позив за 
прикупљање понуда за при-
ватизацију предузећа „ЈАТ 

Т е х н и к а “ , 
а почетна 
цена изно-
си 20,4 ми-
лиона евра. 
Реч је о пре-
дузећу за 
одржавање 
и поправ-
ке авиона, 
а приватизација је понуђена 
кроз модел продаје капитала. 
Право на учешће у поступку 
имају предузећа чија је пре-
тежна делатност одржавања 
и оправке ваздухоплова, нај-
мање у последњих пет годи-
на у континуитету. Услов је и 
да је предузеће у 2018. годи-
ни остварило самостално или 
на консолидованом нивоу 
пословни приход од најмање 
40.000.000 евра.

србија располаЖе са 
20,81 тоНоМ Злата

бриГа о деЦи МиГраНтиМа 
беЗ родитеЉскоГ стараЊа

поЧетак иЗГрадЊе 
МораВскоГ коридора

стратеГија раЗВоја 
праВосУЂа до 2024.

опреМа За скидаЊе 
садрЖаја са телефоНа

ФИНАНСИЈЕПРАВДА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДА

сарадЊа са 
парлаМеНтоМ еГипта

праВЉеЊе ВештаЧке 
раВНотеЖе

УтВрЂеНа проиЗВоЂаЧка 
ЦеНа МалиНе

УспешНа продаја обВеЗНиЦа приВатиЗаЦија „јат техНике”

Директор Канцеларије за 
КиМ Марко Ђурић каже да се 
на припремном састанку за 
самит у Паризу приштинска 
делегација понашала неодго-
ворно и да је то био један од 
разлога отказивања тог сами-
та. „Представници Пришти-
не понашали су се према 
домаћину бахато, а српска 
страна се понашала одго-

ворно према 
себи и својим 
г р а ђ а н и м а . 
То се могло 
видети и по изјавама косов-
ског премијера Рамуша Ха-
радинаја, који само говори о 
независности као коначном 
исходу и о томе да им не пада 
на памет да укину таксе“, ре-
као је Ђурић.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

бахатост приштиНске 
делеГаЦије

Министар Златибор 
Лончар и покрајин-
ски секретар за здравство Зоран Гојко-
вић потписали су Уговор о суфинанси-
рању набавке радиотерапијске опре-

ме за потребе Института за онкологију 
Војводине у Сремској Каменици. Набав-
ком и инсталирањем ових најсавреме-
нијих медицинских апарата, Институт за 

онкологију Војводине 
у потпуности ће реши-
ти проблем листа че-
кања за све онколошке 
болеснике којима је 
овакав вид терапије 
неопходан.

ЗДРАВЉЕ ЗраЧНи апарати За иНститУт 
У среМској каМеНиЦи
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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2. ПлАНдиште
ЛЕТЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Министар Вања Удовичић 
уручио је спортске реквизите за 
ОШ „Доситеј Обрадовић“. Чла-
нице Актива жена „Бисери“, уз 
подршку Уније жена ОО, одр-
жале су хуманитарно вече ради 
прикупљања помоћи за најугро-
женије суграђане. ОО помогао је 
организацију спортских сусрета 
добровољних давалаца крви, ри-
боловачко такмичење, ликовни 
салон и хуманитарну акцију за 
Дом „Вера Радојевић“. Савет пен-
зионера организовао је излет на 
Погачијаду у Жабљу. Покрајин-
ска влада регресира превоз уче-
ника средњих школа и финанси-
ра санацију чворишта водовода. 
Општина учествује у пројекту 
„Услуге социјалне заштите за 
осетљиве групе“.

3. ВРњАчкА БАњА
ПЕШАчКЕ СТАЗЕ НА 
ЦРКВЕНОМ БРДУ

Општина, уз помоћ Ми-
нистарства трговине, туризма 
и телекомуникација, наставља 
са уређивањем Црквеног брда. 
После aмфитеатра и водопада, 
раде се пешачке стазе, а пред-
виђена је адаптација павиљо-
на из 1936. године, изградња 
видиковца и Трга патријарха 
Павла.  

5. ВлАдиМиРци
УПИТНИК ЗА МЛАДЕ

Активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
грађанима. Савет за омладину ОО 
спровео је акцију у оквиру које 
су млади попуњавали упитнике, 
на основу којих ће се направити 
план за већи ангажман младих у 
друштвеном животу. Насути су пу-
теви у Крнулама, Мровској, Прову, 
Вукошићу, Драгојевцу, Лојаница-
ма и Јаловику, а постављени су и 

цевасти пропусти у селима. У шко-
ли у Крнулама реконструисан је 
санитарни чвор.

6. деСПОтОВАц
НОВИ МОСТ ПРЕКО РЕСАВЕ

У сарадњи са Канцеларијом 
за управљање јавним улагањи-
ма, започета је процедура за 
изградњу моста преко Ресаве у 
Стрмостену.

7. ВеликО ГРАдиште
ПРИЈЕМ НОВИХ чЛАНОВА

Повереник Владимир Штрбац и 
потпредседници ОО Слађан Мар-
ковић и Оливер Стојановић орга-
низовали су пријем нових чланова 
странке. Чланице Уније жена ОО 
помогле су породици слабог мате-
ријалног стања да пошаље дете на 
екскурзију и купи уџбенике.

1. УБ

СИСТЕМ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ

Локална самоуправа набавила је најмодер-
нији систем за рано узбуњивање у случају при-
родних и других несрећа, а председник Општи-
не Дарко Глишић озваничио је почетак рада, 

истакавши да је реч о најмодернијој опреми. 
Започета је реконструкција пута у Бргулама, а 
асфалтиране су деонице у Гвозденовићу, Твр-
дојевцу и Слатини. Реконструисан је простор 

иза Тодоровића зграде, а почиње и свеобух-
ватна реконструкција СРЦ „Школарац“. На из-
борима за чланове Савета МЗ Каленић и Лисо 
Поље, све мандате освојили су кандидати СНС.

8. Ниш

ПОСЕТА ДАРКА ГЛИШИЋА

Председник ИО СНС Дарко Глишић посетио је ГО СНС Ниш и разговарао 
са чланством. Чланови Уније младих возили су бицикле до штанда на којем 
су, затим, разговарали са грађанима и делили „СНС Информатор“, у присуству 
повереника Звездана Миловановића. Савет за туризам одржао је трибину на 
којој су представљени резултати и стратегија развоја.

9. ПАНтелеј
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА
У акцији чланова МО Горњи Матејевац очишћени су одводни 

канали и сливници на главном путу и покошена је трава у центру 
села, а у акцији чланова МО Доњи Матејевац и Пасјача уређене 
су јавне површине.

10. МедијАНА
ТРИБИНА О РАЗВОЈУ ДЕЦЕ
Чланови Савета за породицу, поводом Светског дана 

породице, организовали су трибину о развоју деце, а 
заједно са повереником Петром Симовићем, разговарали 
су са грађанима и делили „СНС Информатор“. Савет за 
здравство, заједно са МО Божидар Аџија, организовао је 
Нишки дани срца, а акцији су присуствовали Звездан Ми-
ловановић, Драгана Сотировски и Срђан Јовковић.

11. цРВеНи кРСт
БРИГА О ЗДРАВЉУ
Одржано је предавање „Продужитe своје здравље“, у орга-

низацији повереника Драгана Станковића, поверенице Савета 
за здравство Марије Стојановић и проф. др Милорада Јеркана.

12. чАчАк

САРАДЊА СА СОчИЈЕМ
У присуству председника Александра Вучића, све-

чано је обележен почетак изградње деонице ауто-пута 
Прељина-Пожега. Чачак је посетио градоначелник Со-
чија Анатолиј Николаевич Пахомов, а разговарало се о 
туристичким и културним потенцијалима. Премијерка 
Ана Брнабић и министар Ненад Поповић отворили су 
Стартап центар за младе таленте. У Горњој Трепчи одр-
жана је трибина „Жене живе и на селу“, којој су при-
суствовале председница Народне скупштине Маја Гојко-
вић и министарка Славица Ђукић Дејановић. Трећу годи-
ну заредом, Град и СЦ „Младост“ организују Радничке 
спортске игре.

4. ОСечиНА
УЛИЦА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА
Обележили смо Дан хероја посвећен пилоту-пуковнику Милен-

ку Павловићу и свечано је отворена улица која носи његово име. 
Такође, обележена је општинска слава Свети Николај и одржана је 
свечана академија.

15. кАњижА

БРИГА 
О СТАРИМА
У сарадњи са Геронтолош-

ким центром, уприличили смо 
излет и ручак за кориснике на 
обали Тисе.

13. НеГОтиН

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
СЕДАМ УЛИЦА

Завршава се реконструкција седам улица, 
уз подршку Министарства привреде, а радове 
су обишли Владимир Величковић, председник 
Општине, и Далибор Ранђеловић, в.д. директо-
ра ЈКП.

14. СУБОтицА
САРАДЊА СА ИТАЛИЈОМ 
И ШВЕДСКОМ
Амбасадор Шведске Јан Лундин разговарао је са 

представницима локалне самоуправе о улагању у 
бању Палић и сарадњи са шведским градом Сан-
двикеном. Градоначелник Богдан Лабан угостио је 
и амбасадора Италије Карла Ло Каша, поводом го-
дишњег концерта Италијанског културног центра 
„Piazza Italia“ у Суботици. Покрајинска влада финан-
сира превоз ученика средњих школа. Поводом Дана 
школе „Жарко Зрењанин“, отворена је сензорна соба. 
Реконструисани су спортски терени у ОШ „Кизур 
Иштван“. Одржан је 13. Међународни и регионални 
Суботички сајам. Италијанска компанија отворила је 
фабрику „Ондапласт Балкан“.

дарко глишић Пустио је у рад нови систем 
за узбуњивање свечаност Поводом Почетка градње деонице ауто-Пута ПреЉина-ПоЖега
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17. кОВАчицА
ИНКЛУЗИВНИ џУДО

Општина је увела инклузивни 
џудо за кориснике Дневног борав-
ка Центра за социјални рад. Пред-
седник Општине Милан Гарашевић 
потписао је са Покрајинским секре-
таријатом за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство уговоре за 
суфинансирање реконструкције во-
довода у Дебељачи и реконструк-
цију пута ка Тамишу у Уздину. У ма-
нифестацији Ноћ музеја, учествова-
ла је библиотека у Падини. У Само-
шу је прослављена црквена слава, а 
у Падини Дан школе. У Ковачици је 
одржано Међународно првенство у 
кувању бриндзових кнедли, словач-
ког националног јела.

18. АдА МОл
УРЕЂЕЊЕ ШТРАНДА

Активисти МО Утрине подели-
ли су десет пакета са животним 
намирницама најугроженијим су-
грађанима. Чланице Уније жена 
ОО организовале су уређење 
штранда у Молу, а радној акцији 
придружили су се чланови КУД 
„Новак Радонић“, УСР „Мол“ и 
рвачког клуба „Партизан“.

19. чОкА
АДАПТАЦИЈА ЦРКВЕ 
И ЗГРАДЕ МЗ

Завршени су радови на згради 
МЗ у Остојићеву, а председница 
Општине Стана Ђембер посетила 
је реконструисани објекат. Завр-
шена је и реконструкција сводова 
и крова православне цркве.

20. БАч
РАДОВИ НА КАНАЛУ

Сва четири бунара у Бачком Но-
вом Селу стављена су у функцију, 
а у току су радови на продубљи-
вању канала за одвођење атмос-
ферских вода. У организацији ПУ 
„Колибри“, обележен је Међуна-
родни дан породице. Бач се нашао 
међу 33 општине које су потпи-

сале Меморандум о сарадњи „РЕ-
ЛОФ2“, за подршку у области јав-
них финансија, интерне ревизије и 
надзора над јавним предузећима. 
Општина Бач и Црвени крст уру-
чили су признања дугогодишњим 
даваоцима крви. Пољочуварска 
служба добила је два нова мотора.

21. ЋиЋеВАц
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ РАЈИЋ

Чланови ОО наставили су да 
помажу породици Рајић, редовно 
су разговарали са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“.

23. кУРшУМлијА
АПАРАТИ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Одељење за дијализу Дома 
здравља добило је четири савре-
мена апарата за дијализу као до-
нацију фирме „Еco trade“.

24. ВРБАС
ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИчКЕ 
ПОРОДИЦЕ

Чланови Друге МЗ уредили су 
игралиште у вртићу. МЗ Змајево 
организовала је трибину „Европа 
у 20. веку“. МО Центар и Савет за 
националне мањине прикупља-
ли су гардеробу за најугроженије 
суграђане. Одржана је сликарска 
колонија у Савином Селу. Поче-
ла је додела машина и алата за 
пољопривреду и занате избеглич-
ким породицама. Чланови МО 
Равно Село уредили су игралиште 
уз Јегричку, активисти МО Бачко 
Добро Поље разговарали су са 
мештанима и делили „СНС Ин-
форматор“. Општина и Прва МЗ 

подржали су организацију такми-
чења у кувању паприкаша.

26. БАчки ПетРОВАц
РЕФОРМА ЛОКАЛНИХ 
ФИНАНСИЈА

Потписан је меморандум о са-
радњи (РЕЛОФ2). Општину је 
посетила покрајинска посланица 
Јелена Јовановић, а председник 
Срђан Симић представио је рад 
на пружању подршке ромској 
популацији. Одржани су Дани 
Петровца. Током посете Србији, 
премијер Словачке Петер Пеле-
грини састао се са председником 
Александром Вучићем и премијер-
ком Аном Брнабић, а у пратњи 
амбасадорке Дагмар Репчекове 
посетио је Бачки Петровац.

27. тител
ПОСЕТА ЗОРАНА ЂОРЂЕ-
ВИЋА

Министар Зоран Ђорђевић 
разговарао је са представницима 
локалне самоуправе, обишао је 
Удружење инвалида и Унију жена 
ОО. Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и 
шумарство суфинансира изградњу 
и реконструкцију фекалне канали-
зације у Шајкашу и уређења атар-
ских путева у Мошорину, Шајка-
шу, Гардиновцима и Локу.

28. леСкОВАц
ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ 
„ЈУРА”

Отворен је тржни центар Ка-
питол парк. Црвени крст Србије 
уручио је сребрни знак градо-
начелнику Горану Цветановићу. 
Народни музеј проглашен је му-
зејом године. Компанија „Јура“ 
донирала је Дому здравља, Гим-
назији и ШОСО опрему вредну 
20.000 евра. Настављена је акција 
чишћења јавних површина и поде-
ле „СНС Информатора“.

29. шид
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА

Чланови МО Моровић уредили 
су растиње на гробљу, а МО Берка-
сово зарасли пут према Липовачи. У 
заједничкој акцији МО Батровци и 
Шумске управе, уређен је улаз у ме-

сто. Чланови МО Моловин, Привина 
Глава и Вашица покосили су траву 
у центру села, испред напуштених 
кућа и кућа старих мештана. Активи-
сти МО Батровци уредили су прос-
торије ФК „Омладинац“, а активисти 
МО Вишњићево салу Дома културе. 
Чланови МО Шид разговарали су 
са грађанима на штанду, док је Ом-
ладина ОО организовала спортско 
дружење у МЗ Сот, а чланови МО 
Вишњићево уредили плажу.

30. ПеЋиНци
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Активисти МО Сибач уредили 
су простор око споменика и дечије 
игралиште, активисти МО Ашања 
окречили су простор око зграде 
старе школе, а чланови МО Брес-
тач уредили су центар места. Ми-
нистар Вања Удовичић обишао је 
школу у Пећинцима и стадион ФК 
„Слобода“ у Доњем Товарнику. 
Председник Општине Жељко Тр-
бовић положио је камен-темељац 
за изградњу логистичког компле-
кса компаније „КЛП“ у Шиманов-
цима. Одржана је традиционална 
Фијакеријада. Чланови МО Обреж 
поставили су кошеве у дворишту 
школе.

31. ВлАдичиН ХАН
ОБНОВА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА

У оквиру пројекта Министар-
ства омладине и спорта „Заврши-
мо започето“, комплетно су рекон-
струисана два тениска терена на 
СЦ „Куњак“. Постављен је асфалт 
и специјална акрилна подлога у 
четири слоја, терени су обележени 
и постављене су мреже.

32. СРБОБРАН
БОЉА БЕЗБЕДНОСТ 
БИЦИКЛИСТА

Председник Општине уручио 
је поклоне за бебе рођене у првој 
половини 2019. године и потпи-
сао је уговор о регресирању пут-
них трошкова за ђаке. Активисти 
ОО уредили су простор око ко-
шаркашког терена у комплексу 
СЦ, обновили конструкцију три-
бина, офарбали кошеве, покосили 
траву и очистили отпад. У циљу 
повећања безбедности бицик-
листа, Општина је поделила свет-
ла грађанима.

33. МАли иђОш
АУТО ЗА ПОЛИЦИЈУ

Општина је издвојила средства 
за куповину аутомобила за Поли-
цијску станицу. Одржан је пријем за 
грађане у канцеларијама странке, у 
присуству председника Општине. 
Подржали смо традиционалне ма-
нифестације у Ловћенцу.

34. житОРАђА
ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА

Асфалтирана је улица у МЗ Лу-
комир и изграђено је игралиште у 
МЗ Подина. Наши активисти ре-
довно разговарају са грађанима и 
деле „СНС Информатор“.

35. жАГУБицА
ДОБРОВОЉНО 
ДАВАЊЕ КРВИ

Активисти ОО учествовали су 
у још једној акцији добровољног 
давања крви, у сарадњи са Инсти-
тутом за трансфузију крви Србије.

36. АлекСиНАц
ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ 
ПЕТРОВИЋ

Отворен је нови Дом културе у 
насељу Крушје. Направљен је мост 
на Сухотничком потоку. Далибор 
Радичевић, народни посланик, 
и Милан Динић, члан Савета за 
просвету, уручили су седмочланој 
породици Петровић из Житковца 
спортску опрему и школски при-
бор. У току је акција уређења при-
лаза цркви Светог Илије у Лужану 
и уређење парка у Житковцу.

37. СВРљиГ
ПОДРШКА ПРИВАТНОМ 
СЕКТОРУ

Доделом плакета заслужним 
грађанима и организацијама, 
обележен је Дан Општине. Акти-
висти ОО очистили су парк код 
споменика Сајтар на Европски дан 
паркова. Функционери ОО раз-
говарали су са привредницима о 
развоју женског предузетништва 
и подстицају приватног сектора.

38. АлиБУНАР
БРИГА О ЗДРАВЉУ

Савет за здравство ОО подр-
жао је акцију превентивних здрав-
ствених прегледа старијих и угро-
жених суграђана у Николинцима. 
Током акције, Данијела Лончар 
је разговарала са угроженим по-
родицама о начинима на који им 
локална заједница може помоћи.

39. БАчкА тОПОлА
СУСРЕТ ПЕСНИКА И ДЕЦЕ

МЗ Панонија и Панонски де-
чији град, поводом Дана насеља 
Панонија, организовали су тради-

ционални сусрет деце и песника. 
У Бачком Соколцу, у сарадњи са 
ОО, одржана је Котлићијада.

41. кикиНдА
ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА 
ДЕчИЈЕМ И ШКОЛСКОМ 
ДИСПАНЗЕРУ

Замењени су прозори на Де-
чијем и Школском диспанзеру и ре-
шен је проблем плављења просто-
рија услед падавина. Прозори нису 

мењани од када је зграда изграђе-
на крајем 19. века. Град Кикинда, 
и ове године, организовао је бес-
платан аутобуски превоз на Међу-
народни пољопривредни сајам у 
Новом Саду. Локална самоуправа 
сносила је и трошкове улазница, а 
ову погодност искористило је око 
200 пољопривредника.

43. кРУПАњ
СТАЗЕ ЗА ПЕШАКЕ, 
БИЦИКЛИСТЕ И ПЛАНИНАРЕ

Потписан је уговор са Министар-
ством трговине, туризма и теле-
комуникација о изградњи бицик-
листичке, пешачке, планинарске и 
гљиварске стазе. Почела је рекон-
струкција регионалног пута Кру-
пањ-Шљивова и дела пута Крупањ-
Љубовија. У току је поправка локал-
них и некатегорисаних путева.

44. лАПОВО
ПОСЕТА САЈМУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

У организацији Удружења 
пољопривредних произвођача, 
око 100 пољопривредника посети-
ло је Међународни пољопривред-
ни сајам у Новом Саду и упознало 
се са најновијим достигнућима.

45. лОзНицА
НОВА ФАБРИКА

У присуству председника Ср-
бије Александра Вучића започети 
су радови на изградњи фабрике 
компаније „Адиент“.

46. ВАРВАРиН
НОВА РАДНА МАШИНА

ЈКП „Варварин“ добило је бул-
дожер за уређење путева, а пред-
седник Општине Војкан Павић 
каже да се локална самоуправа 
труди да обезбеди машине како 
би грађани имали бољу инфра-
структуру, а пољопривредници 
лакше долазили до парцела. Чла-
нице Уније жена ОО подржале су 
удружење жена „Јухорске виле 
- Обрез“ и учествовале на првој 
Џемијади.

47. МАлО цРНиЋе
УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКОГ 
ТЕРЕНА

У организацији МО Кула орга-
низовано је чишћење терена за 
мале спортове, фарбање заштитне 
ограде и уређење око терена. У 
акцији је учествовао велики број 
чланова и симпатизера.

48. ПетРОВАц 
НА МлАВи
ОТВОРЕНА ПЛАНИНАРСКА 
СТАЗА

У Горњачкој клисури отворена 
је пењачко-планинарска стаза „Via 
ferata Gornjak“, друга стаза овакве 
врсте у Србији, намењена алпи-
нистима и аматерским пењачима. 

Отварању стазе присуствовали 
су Душко Нединић, Горан Ристић, 
чланови и симпатизери СНС.

49. СУРдУлицА
ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР

Екипа ОО СНС учествовала је на 
Меморијалном хуманитарном тур-
ниру „Бобан Станковић-Луша“ у ма-
лом фудбалу, а хуманитарни прилог 
предат је породици Станковић.

50. жАБАљ
УРЕЂЕЊЕ ОКО ИЗВОРИШТА

Чланови Савета за комуналне 
делатности ОО, у сарадњи са МО 
1 и 2, уредили су простор око изво-
ришта воде „Шумице“. Током маја 
подељено је 100 пакета за социјал-
но угрожене породице. Редовно 
одржавамо инфо пултове у Жабљу, 
Госпођинцима, Чуругу и Ђурђеву.

51. БАБУшНицА
БОЉА ЈАВНА 
АДМИНИСТРАЦИЈА

Бабушница је међу потписници-
ма Меморандума о разумевању у 
области доброг управљања (Swiss 
PRO), што је важан корак ка ус-
постављању бољег рада локалних 
администрација.

52. АРАНђелОВАц
ОБНОВА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ

Општина и немачка организа-
ција „АСБ“ обезбедили су две мон-
тажне куће и три сеоска домаћин-
ства за расељена лица и повратни-
ке по споразуму о реадмисији. 
Завршава се реконструкција зграде 
ОШ „Милан Илић Чича“. Општи-
на је организовала екскурзију за 
најстарије суграђане у Врњачку 
Бању и Крушевац, и одлазак на 
Сајам пољопривреде у Новом 
Саду, a Туристичка организација 
скуп љубитеља фића. Почело је 
уређење корита реке Кубршнице. 
Чланови ОО обилазе сеоске МО, а 
очекују се велика улагања у путну 
инфраструктуру.

16. иРиГ
ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА УГРОжЕНЕ КОМШИЈЕ

Чланови ОО разговарали су са грађанима и делили „СНС Инфор-
матор“, а штанд су обишли повереник Тихомир Стојаковић и пред-
седник Општине Стеван Kазимировић. У хуманитарној акцији, коју је 
организовала Унија жена, прикупљена је одећа и обућа за најугро-
женије породице.

25. БОљеВАц

ПОМОЋ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
Локална самоуправа орга-

низује обуке пољопривредника 
како би били информисани о 
новинама у производњи и за-
конској регулативи. Општина 
је за пољопривреднике и за 
ученике организовала посету 
Новосадском сајму. Активисти 

СНС укључили су се у све акције 
отклањања штете од поплава 
и помоћи угроженом станов-
ништву, а учествовали су и у 
уклањању дивљих сметлишта, 
у организацији Ловачког савеза 
Србије и Министарства за заш-
титу животне средине.

42. БОјНик
АКТИВНА 
ПОЛИТИКА 
ЗАПОШЉАВАЊА
Министар Зоран Ђорђевић 

и председник Општине Не-
бојша Ненадовић закључили 
су уговор о наменским транс-
ферима у социјалној заштити. 
Општина, у сарадњи са НСЗ, 
спроводи две мере активне 
политике запошљавања - про-
грам јавних радова и субвен-
ције послодавцима за запо-
шљавање теже запошљивих 
незапослених лица.

22. ГАџиН ХАН
АКЦИЈА чИШЋЕЊА

Чланови MO Тасковић ор-
ганизовали су чишћење цен-
тра села и задруге. Акцији су 
се прикључили и одборници и 
функционери странке.

40. ПОжАРеВАц

РЕКОНСТРУИСАНА ФИСКУЛТУРНА САЛА
Отворена је реконстру-

исана фискултурна сала у 
Техничкој школи у Костолцу. 
Настављена је подела ауто-
седишта за бебе. Положен је 
камен-темељац за рециклаж-
ни центар и наставља се ши-
рење топлификационе мреже 
у МЗ Чачалица. Обележено 
је 108 година постојања ПУ 
„Љубица Вребалов“, затим 
Дан победе и откривање спо-
меника маршалу Жукову. Три-
бина „Жене живе и на селу“ 
одржана је у Лучици.
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54. СРеМСки 
кАРлОВци
ПОСЕТА ЗОРАНА 
ЂОРЂЕВИЋА

Министар Зоран Ђорђевић 
посетио је Унију жена ОО и го-
ворио о потреби да се жене више 
ангажују на писању пројеката и 
аплицирању за средства. Акти-
висти су се дружили са суграђа-
нима на инфо пулту и делили 
„СНС Информатор“ и страначке 
брошуре.

55. СОкОБАњА
ЕЛЕКТРОНСКА 
УПРАВА

ОО СНС Сокобања доделио 
је комплетну опрему учесници-
ма фудбалске општинске лиге. 
Општинска управа, у сарадњи са 
Канцеларијом за ИТ и електрон-
ску управу, поставила је ПОС тер-
минале у услужном центру и кан-
целарији за пореску администра-
цију. На конкурсу Министарства 
културе „Градови у фокусу 2019“, 
највише средстава додељено је 
Сокобањи.

56. НОВА цРњА
САРАДЊА 
СА КИПРОМ

Нову Црњу посетио је амбаса-
дор Кипра Константинос Елиадес 
и са општинским руководством 
разговарао о сарадњи. Уз подрш-
ку Мисије ОЕБС-а и Шведске 
агенције за међународну развојну 
сарадњу, одржан је округли сто на 
тему безбедности жена. Одржан 
је састанак координатора СНС Се-
вернобанатског округа са члано-
вима месних одбора Нова Црња.

57. ВАљеВО
САРАДЊА СА РУСИЈОМ 
И КИНОМ

Делегација руског града Сочија, 
коју је предводио градоначелник 
Анатолиј Пахомов, потписала је 
споразум о туристичкој сарадњи са 
Ваљевом. Делегација НР Кине, коју 
је предводио заменик министра 
водних ресурса Лу Гуихиу, бора-
вила је у Ваљеву поводом предста-
вљања пројекта за подизање ква-
литета управљања водама и водос-
набдевања Србије. Дом здравља 
богатији је за два возила, а у току је 
обнова водоводне мреже и асфал-
тирање Улице Јакова Ненадовића.

59. кУчеВО
РЕНОВИРАЊЕ 
БИБЛИОТЕКЕ

Поводом Дана школе, председ-
ник Општине Владимир Стоја-
новић уручио је ђацима у Турији 
паметне табле. Обележен је Дан 
победе над фашизмом и одржана 
смотра Хомољски мотиви. Хероји 
са Кошара, заједно са родбином и 
пријатељима погинулих сабора-
ца, окупили су се четврти пут на 
видиковцу Јелена стена. У току је 
реновирање библиотеке, а завр-
шавају се последње деонице пута 
Кучајна-Равниште. Председник 
Стојановић примио је делегацију 

румунског Министарства дијас-
поре, а разговарало се о успоста-
вљању културних и привредних 
веза.

60. СВилАјНАц
ПОДРШКА 
ПРЕДСЕДНИКУ ВУчИЋУ

У сталном смо контакту са су-
грађанима, разговарамо о пробле-
мима и обилазимо месне одборе. 

На конференцији за медије, дали 
смо подршку политици председ-
ника Александра Вучића.

62. РАчА
ИЗГРАДЊА ПУТА 
ДО ЛАПОВА

Отпочета је изградња пута до 
Лапова, како би се омогућио раз-
вој индустријске зоне и лакше 
укључење на ауто-пут. Министар-
ство привреде одобрило је обнову 
пута у Ђурђеву.

64. ВРАње
ОТВОРЕН ЈУжНИ 
КРАК КОРИДОРА 10

Председник Александар Вучић 
свечано је отворио јужни крак Ко-
ридора 10 кроз Грделичку клису-
ру. На конференцији за новинаре 
обавестили смо грађане о најно-
вијим дешавањима.

65. тРГОВиште
ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА

Општина Трговиште, у при-
суству великог броја грађана и 
гостију, обележила је градску сла-
ву Светог Николу, резањем слав-
ског колача и традиционалном 
литијом.

66. БРУС
ОБНОВА ЗГРАДЕ 
ДОМА КУЛТУРЕ

У току је реконструкција Дома 
културе у Златарима, а средства је 
обезбедила локална самоуправа. 
Активисткиња ОО Марија Сто-
шовић, из сопствених средстава, 
уручила је поклон малој Милици, 
девојчици без једног родитеља.

67. AлекСАНдРОВАц
УРЕЂЕЊЕ РЕКЕ

Средња школа „Свети Трифун“ 
добила је од Министарства просве-
те и ЕИБ средства за модерниза-
цију. Асфалтирана су игралишта за 
мали фудбал и кошарку код школе 
у МЗ Лаћислед. Одељење цивилне 

заштите Краљево организовало је 
акцију „102 као 1“ у сливу Западне 
Мораве. У чишћењу река учество-
вало је 18 општина, укључујући и 
Александровац. Слив Кожетинске 
реке, низводно од средње школе, 
уређивала је омладина СНС-а.

68. БелА цРкВА
НОВИ БОЛНИчКИ БЛОК

Председник Општине Дарко 
Богосављевић, председник СО 
Марјан Алексић и директор Спе-
цијалне болнице за плућне боле-

сти Будиша Југа, означили су по-
четак рада новог болничког блока. 
Припремљена је пројектно-техни-
чка документација и обезбеђена 
су средства за асфалтирање и ре-
конструкцију путне инфраструк-
туре.

70. ГОРњи 
МилАНОВАц
АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА

Активисти OО разговарали су 
са суграђанима и делили „СНС 
Информатор“. Поводом Европ-

ског дана паркова, омладина СНС 
уредила је околину Поповића 
чесме. Асфалтиран је пут Каме-
ница-Гојна Гора, а почели су ра-
дови на деоници Полом-Рајац. 
Општина је расписала конкурс за 
доделу бесповратних средстава 
за пољопривреднике. У МЗ Сврач-
ковци санира се мост оштећен у 
поплавама. Амбасадор Јапана Џу-
ничи Марујама посетио је Горњи 
Милановац.

72. житиште
КОЦКА ЉУДСКИХ ПРАВА

Шведска „коцка људских пра-
ва“ постављена је у Житишту као 
изложбени простор за креативне 
радове на тему људских права. 

У Српском Итебеју обнавља се 
парк. Председник Општине Ми-
тар Вучуревић потписао је Ме-
морандум о сарадњи „РЕЛОФ 2“, 
који предвиђа подршку у области 
локалних јавних финансија, ин-
терне ревизије и надзора над ЈП. 
Реализован је Инфо дан „Изабе-
ри своју будућност“, фолклорна 
манифестација „У Житишту на 
житници“, додељени су уговори 
о стипендирању и помоћи сту-
дентима и одржан је Сајам запо-
шљавања. Председник Вучуревић 
и покрајински секретар Владимир 

Батез посетили су спортске тере-
не у школама.

73. теМеРиН
ОБИЛАЗАК 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ГАЗДИНСТВА

Чланови МО Бачки Јарак садили 
су цвеће у дворишту МЗ. Активи-
сти ОО угостили су министра Бра-
нислава Недимовића и покрајин-
ског секретара Вука Радојевића, 
који су обишли пољопривредно 
газдинство у Сиригу.

74. ВеликА ПлАНА
НОВИ ВРТИЋ

Завршава се нови вртић у Ве-
ликој Плани, као и последња 
деоница тротоара у Улици Мо-
мира Гајића. Изграђена је нова 
ограда око стадиона. У току је 
реконструкција водоводне мре-
же и тротоара код парка, као и 
амбуланте у Доњој Ливадици. 
Обележен је Дан Општине, а у 
Лозовику су одржане Коњичке 
трке. Општина стипендира 148 
студента и ученика. Запослени у 
ОШ „Други шумадијски одред“, 
заједно са МЗ и КУД Црквина, 
организовали су Зеленишијаду 
у Ракинцу. Активисти ОО уреди-
ли су дечија игралишта и делили 
страначки материјал.

75. СеНтА
ПОчЕЛО УРЕЂЕЊЕ 
ПАРКА

Представници локалне самоу-
праве присуствовали су почетку 
радова на уређењу парка Стевана 
Сремца и Стевана Раичковића.
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53. кРУшеВАц

ДОНАЦИЈА БРАТИСАЛАВА ГАШИЋА ДОМУ „ЈЕФИМИЈА”
Личном донацијом, некадашњи гра-

доначелник Братислав Гашић опремио 
је теретану у Дому за децу „Јефимија“. 
Око 80 корисника ове установе имаће 
на располагању више од 10 справа за 
вежбање. Ово није прва Гашићева до-
нација Дому, а новоопремљена теретана 
помоћи ће корисницима да квалитет-
није проводе слободно време. Тренутно 
је у Дому 20-торо деце без родитељског 
старања и 58-оро средњошколаца на 
интернатском смештају.

ЈKП добило је, као донацију, четири 
камиона за одношење смећа и четири 
чистилице. Специјализована возила 
донирали су компанија „Миленијум 
тим“ и „Текгас“. На Јастрепцу, поред 
језера, отворен је Авантура парк. Одр-
жана је трибина „Кошаре - битка која 
траје“, као и трибина „Даровити и об-
разовање“, а у МЗ Рибаре трибина о 
унапређењу пољопривредне произ-
водње.

71. иНђијА

ПОМОЋ СТАРИЈИМ 
СУГРАЂАНИМА

Сви месни одбори одржали су инфо пултове и разговарали са 
мештанима. Чланови Првог МО пошумили су простор око Карлове 
баре, чланови Другог и Трећег МО пружили су помоћ у набавци жи-
вотних намирница старијим суграђанима. Активисти МО Бешка уре-
дили су простор око Дома културе, а активисти МО Нови Карловци 
покупили су смеће. Чланови МО Љуково уредили су парк испред 
школе и простор иза гробља. У Јарковцима су уређени појасеви по-
ред пута, а у Старом Сланкамену простор око цркве. Активисти у Ма-
радику уредили су центар села, а у Крчедину парк.

63. ОПОВО

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА 
БАРАНДА - САКУЛЕ

Министар Зоран Ђорђевић 
посетио је Опово и најавио нове 
модалитете социјалне политике. 
Почела је реконструкција пута 
Баранда - Сакуле. Обновљена 
је капела на гробљу у Сакулама. 
Бетониране су пешачке стазе и 
прелази на раскрсницама у Ба-
ранди. Волонтерке из Општин-
ске управе и ПУ „Бамби“ поса-
диле су цвеће на тргу у Опову. 
Поводом Дана Општине, одр-
жана је трећа Мајска академија, 

на којој је представљен извештај 
о раду локалне самоуправе. Се-
фкерински пензионери обеле-
жили су своју славу, а одржана је 
и 13. Гулашијада у Баранди. Дом 
здравља богатији је за нову оп-
рему, а реализована је кампања 
на тему социјалне инклузије 
Рома. Матуранти основне школе 
добили су на поклон мајице. У 
Сефкерину је отворен нови фа-
брички погон, а пакети за бебе 
подељени су и овог месеца.

69. шАБАц
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЗЕЛЕНОВИЋА
Носећи транспарент „Зеленовићу, поднеси оставку“, шаба-

чки напредњаци покренули су протесте испред Градске управе. 
Министарка Зорана Михајловић посетила је МЗ Мајур и најави-
ла изградњу ауто-пута Шабац - Рума и брзе саобраћајнице до 
Лознице.

58. кРАГУјеВАц

ПОМОЋ СУГРАЂАНИМА

Активисти ГО, у сарадњи са Саветом МЗ Станово, садили су цвеће, 
фарбали клупице и чистили смеће. Активисти и одборници разгова-
рали су са грађанима, делили „СНС Информатор“ и брошуру „150+“. 
У селу Дулене помагали су мештанима у отклањању последица 
поплава, а у ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ уручили су најугроже-
нијим ученицима гардеробу, књиге и играчке.

У сарадњи са МЗ Грошница, уручили су хуманитарну помоћ чла-
новима три најугроженије породице. Одборници и активисти рејона 
„Аеродром“ уредили су двориште ОШ „Свети Сава“ у Виноградима и 
делили „СНС Информатор“.

61. Ужице
СПОМЕНИК 
1.300 КАПЛАРА
Започета је комплетна ре-

конструкција пута од хале у 
Великом парку до петље Су-
шица. Ужице је од Министар-
ства трговине, туризма и 
телекомуникација добило 
средства за реконструкцију 
цитаделе на Старом граду. 
Испред Ужичке гимназије 
откривен је споменик „1.300 
каплара“.

крушевачки наПредњаци на штандовима у центру града

додела мајских награда заслуЖним суграђанима Посета зоране михајловић и амбасадора чеПурина



СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ
24 |  СНС ИНФОРМАТОР 74/2019 СНС ИНФОРМАТОР 74/2019  |  25

ИНТЕРВЈУ

Земун је велика 
општина са близу 
200.000 становни-

ка, а локална самоуправа 
се труди да равномерно 
развија све делове, од ам-
бијенталне целине Старог 
језгра до Земун Поља, Бу-
сија, Алтине, Плавог хори-
зонта, Батајнице, Грмовца, 
Нове Галенике или Угри-
новаца.

- Поносни смо на то што 
до краја године неће бити 
ниједне неасфалтиране 
улице у Земуну, а 
било их је близу 
350. Трeнутно се 
реконструише Ба-
тајнички друм и 
раде се коловози 
и тротоари у на-
сељима Војни пут, 
Батајница, Алти-
на, Угриновци и у 
ширем градском 
делу - каже за 
„СНС Информатор“ 
Дејан Матић, члан 
Главног одбора 
СНС и председник 
Општине Земун.

Према његовим речима, 
комплетно је реконструис-
ана пешачка зона - Господ-
ска улица и Магистратски 
трг, затим Градски парк, 
паркови у Косовској улици 
и на Магистратском тргу. 
Тренутно се уређују игра-
лишта и спортски терени, 
а циљ је да се, у договору 
с грађанима, направи 45 
локација за игру и рекре-
ацију.

шта бисте издвојили 
као најважније што је 

до сада урађено у Зе-
муну?

- Уређено је игралиште 
у улицама Браћа Абафи 
и Александра Дубчека, 
затим у насељима Нова 
Галеника, Колонија Б, Зе-
мун Поље... Обновљене су 
просторије Регионалног 
центра за таленте и фис-
културне сале у неколико 
школа. Отворене су поли-
цијске испоставе у Батај-
ници и Земун Пољу. Отво-
рена су обданишта у Угри-

новцима и у комплексу 
некадашње ЕИ фабрике, а 
чека нас отварање вртића 
у Алтини. Постављена је 
декоративна расвета на 
цркву Узнесења блажене 
Дјевице Марије на Вели-
ком тргу, на 13 фасада у 
Господској улици, а ос-
ветљен је и Заветни крст 
Урошевића на Магистрат-
ском тргу. Санирана је цр-
пна станица „Карађорђев 
трг“, пуштен је у рад киш-
ни колектор „Земун Поље-
Дунав“, а радило се на ка-
нализацији у Алтини, Пла-

ЗеМУН као тУристиЧки бисер
обнавља се бедем тврђаве 
и степениште до Гардошке терасе

Завичајни музеј ускоро отвара 
врата за посетиоце

вом хоризонту, Батајници 
и централним деловима 
Земуна, као и на водовод-
ној мрежи у Батајници и 
Грмовцу.

које пројекте бисте 
издвојили као најза-
хтевније?
- Свакако је то изградња 

међународног путнич-
ког пристаништа, капи-
талног пројекта којим се 
Земун позиционира на 
туристичкој мапи Евро-
пе и постаје нова тачка 
манифестационог, кул-
турног и гастрономског 
туризма. Други пројекат 
од изузетне важности је 
рестаурација бедема зе-
мунске тврђаве на Гaрдo-
шу. Такође, реконструише 
се и степениште од Ла-
гумске улице до Гардош-
ке терасе, што финансира 
Општина, на основу ини-
цијативе грађана „Да се 
ради и гради по твом“.

какве новине нас овог 
лета очекују током 
лета на Гардошу?
- Програм је конципи-

ран тако да свако може 
наћи нешто за себе, од 
комедије, преко предста-
ва за децу, до концерта. 
Током два месеца Гардош 
посети више од 20.000 
гледалаца. Имамо и ма-
нифестацију окренуту 
деци и омладини „Лето 
на кеју“ која окупи више 
од 10.000 посетилаца. Та-
кође, Општина је покро-
витељ Фестивала моно-
драме и пантомиме, као и 
Међународног салона ка-
рикатуре и бројних мани-
фестација које афирмишу 
стваралаштво и промови-
шу Земун као туристичку 
дестинацију. Ове годи-
не први пут нас очекује 
„Мунзик фест“, ревија 
младих неафирмисаних 

бендова, у организацији 
Канцеларија за младе.

када можемо да оче-
кујемо завршетак ре-
конструкције Земун-
ског завичајног му-
зеја, чија адаптација 
је почела још 2002. го-
дине? Зашто је толико 
трајала?
- У току су завршни ра-

дови у Завичајном музеју, 
који ће ускоро отвори-
ти врата посетиоцима. 
На једном месту наћи ће 
се историјско благо које 
сеже до неолита, а нови 
простор биће погодан и за 
представљање различи-
тих културних садржаја. 

Нажалост, нестручност и 
небрига некадашњих че-
лника Града Београда до-
вела је до тога да је музеј 
17 година био затворен. 
Радујем се што смо успе-
ли да окончамо, слободно 
могу рећи, ту агонију и да 
са стручњацима заврши-
мо радове и да грађанима 
Земуна, Београда, Србије 
и света презентујемо још 
један бисер Земуна.

познати сте по томе 
што се бринете о 
најстаријим суграђа-
нима. колико су пен-
зионери заинтересо-
вани за излете по ср-
бији?

- У току године бли-
зу 10.000 пензионера из 
Земуна посети културно-
историјске знаменитости 
наше лепе земље. Имали 
су прилику да обиђу Оп-
ленац, Тополу и Аранђело-
вац, Бању Врдник и фруш-
когорске манастире, Етно 
село Моравски конаци, 
манастир Копорин, Бечеј, 
дворац Фантаст... Сада 
обилазе Зрењанин, Каш-
тел у Ечкој и Царску бару. 
Осим тога, у оквиру проје-
кта „Моја земунска карти-
ца“, на располагању су им 
и бесплатни програми, од 
рекреације до позоришта, 
а отворена су и два дневна 
центра и клуба за старије. 
Свим овим садржајима же-
лимо да им се захвалимо 
за све што су урадили за 
своју земљу и све нас. 

какви су планови за 
даљи развој Земуна?
- Радимо на ревита-

лизацији 60 фасада на 
здањима у старом језгру. 
Очекује нас проширење 
капацитета Дома здравља 
и изградња амбуланте у 
Угриновцима, а вредно ра-
димо и на изради пројекта 
за нову амбуланту у Батај-
ници. Трудимо се да над-
зиђивањем једног скло-
ништа обезбедимо прос-
тор за Културни центар у 
Батајници. Очекује нас и 
надоградња ОО „Светис-
лав Голубовић Митраље-
та“. Ради се пројекат друге 
фазе радова на Батајнич-
ком друму, чиме добијамо 
модерну саобраћајницу са 
четири траке, тротоарима, 
бициклистичком стазом, 
иновативном расветом и 
саобраћајном сигнали-
зацијом. До краја године 
очекујемо пуштање у са-
обраћај петље Батајница, 
као дела обилазнице око 
Београда. 

- Изградњом међународног 
путничког пристаништа, 
Земун постаје нова тачка 
манифестационог, културног 
и гастрономског туризма 
Европе

»

дејаН МатиЋ
Интернацио-

нални секре-
тар СНС и ми-
нистар за европ-
ске интеграције 
Јадранка Јокси-
мовић учество-
вала је на Радној 
групи Европске 
народне партије 
(ЕПП) у Бриселу, 
на којој је разго-
варано о пред-
стојећим актив-
ностима у оквиру 
ЕПП-а, посебно 
око формирања 
новог сазива Ев-
ропског парла-
мента. Такође, 
на Радној групи 
је дискутовано о 
Резолуцији ЕПП-
а која се тиче 
климатске поли-
тике и улози ом-
ладине у будућ-
ности Европе. 

Нешто раније, 
Јадранка Јокси-
мовић учество-
вала је на Поли-
тичкој скупшти-
ни ЕПП у Брисе-
лу, где је истак-
нуто да је ЕПП 
поново однела 
победу и задр-
жала позицију 
највеће и нају-
тицајније поли-
тичке групације 
у новом сазиву 
ЕП. ЕПП, као по-
литичка поро-
дица, добила је 
највећу подршку грађана 
у појединачно чак 15 др-
жава чланица, а након 
Брегзита, ЕПП ће бити је-
дина политичка породица 
која ће имати посланике 
из свих држава чланица.

У одвојеном разговору 
са потпредседником ЕПП-
а, известиоцем ЕП за Ср-

бију и председавајућим 
Спољнополитичким ко-
митетом ЕП Дејвидом Ме-
калистером, било је речи 
о овогодишњим оценама 
у Годишњем извештају за 
Србију. Јоксимовић је раз-
говарала и са потпредсед-
ником ЕПП и европским 
комесаром Јоханесом Ха-
ном.

јадраНка јоксиМоВиЋ На 
радНој ГрУпи и политиЧкој 

скУпштиНи епп

јадранка јоксимовић и јоханес хан

мекалистер  и јоксимовић
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сНс шест пУта боЉа од сЗс

Градски одбор 
Српске напредне 

странке Ниш нала-
зи се на новој адре-
си, у Улици војводе 
Мишића 50, а нове 
просторије биће 
отворене за грађа-
не сваког радног 
дана од 8 до 20 
сати. Свечаности 
поводом отварања 
присуствовали су 
представници ИО 
СНС и бројни чла-
нови и функционе-
ри СНС из Ниша и 
Нишавског округа, 
као и коалициони 
партнери.

Председник Изврш-
ног одбора СНС Дарко 
Глишић исказао је вели-
ко задовољство услови-

ма рада који су у новим 
просторијама обезбеђени 
странци у Нишу и изра-
зио захвалност чланови-
ма и симпатизерима који 

су помогли да се простор 
уреди.

„Драго ми је због фо-
тографија које се налазе у 
свакој просторији, а које 

илуструју све оно 
што је СНС урадила 
претходних година, 
а посебно оно што 
је Александар Вучић 
учинио за Ниш и чи-
тав нишки регион“, 
рекао је Глишић, при-
мећујући да су нове 
просторије функцио-
налне и да одгова-
рају снази СНС.

„Нове просторије 
омогућују нам да 
уведемо нову прак-
су, редовне конфе-
ренције за медије, 
на којима ћемо на 

недељном нивоу из-
вештавати грађане 

шта смо урадили за њих“, 
рекао је на свечаности 
повереник ГО СНС Ниш 
Звездан Миловановић.

У С п о р т с к о м 
центру „Шу-
мице“ одр-

жана је заједничка 
седница Главног 
одбора СНС, сед-
ница проширеног 
Извршног одбо-
ра СНС и седница 
проширеног Град-
ског одбора Бео-
град СНС. Седници 
је присуствовало 
више од 4.000 
људи, а многи су 
остали напољу, 
будући да је сала 
била испуњена до 
последњег места. 
Уводно излагање 
председника СНС 
Александра Вучића 
било је отворено за 
јавност, а он је том при-
ликом рекао да ће бити 
промена у локалним само-
управама и на листама за 
предстојеће изборе. Пред-
ложио је да странка изађе 
са великим бројем млађих 
људи који ће показати 
нови ентузијазам и снагу.

„Наша снага је у наро-
ду и зато је СНС најбоља 
странка. Наши људи се 
боре на терену. И зато во-
лим и поштујем оне који 
се боре и хоћу да подмла-
димо странку и доведемо 
нове људе. Немојте да вам 
је тешко да разговарате 
са народом, већ изађите 

пред људе и говорите им 
истину. Немојте се свађа-
ти између себе. Побе-
да неће с неба да падне. 
Браните Србију, браните 
политику СНС. Постави-
те некад своја леђа, а не 
да се ослањате само на 
Вучића. Суштина је да се 
посветите послу. Као Бога 

вас молим, станите 
у народне ципеле, 
јер народ уме да 
цени рад и труд. 
Покажите вољу и 
жељу људима да 
се за њих боримо 
још жешће“, пору-
чио је председник 
Вучић окупљеним 
напредњацима.

Председник СНС 
истакао је да током 
лета жели да обиђе 
све београдске 
страначке одборе, 
а затим и прошире-
не окружне одбо-
ре широм Србије. 
Такође, предло-
жио је и оснивање 
Фондације „Брана 

Црнчевић“ која ће, 
пре свега, служити за еду-
кацију младих људи. 

„Убедљиво смо највећа 
странка у региону. Стран-
ка која је у девет земаља 
највећа странка. На нама 
је да ширимо идеје озбиљ-
ности и идеју рада“, нагла-
сио је председник Вучић.

шабаЦ
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сНс У НоВиМ просторијаМа У НишУ

На изборима за Месну заједни-
цу Мајур у Шапцу убедљи-
во су победили кандидати које 
је подржала Српска напредна 
странка.

На изборе је изашло 2.348 

грађана, од 6.335, а на сва че-
тири бирачка места убедљиво 
су победили напредњачки кан-
дидати. Најбоље пласирани на 
листи кандидата СНС освојио је 
1.787 гласова, најлошији 1.614, 

док је најбоље пласирани из СзС 
освојио 298 гласова. Дакле, нај-
боље пласирани кандидат СНС 
освојио је шест пута више гла-
сова грађана него најбоље пла-
сирани кандидат СзС!

стаНите У НародНе Ципеле, 
Народ УМе да ЦеНи рад и трУд

На недавно одржаној 
седници Главног од-

бора Српске напредне 
странке, а на иницијативу 
председника СНС Алексан-
дра Вучића, једногласно је 
донета одлука о оснивању 
Фондације „Брана Црнче-
вић”. У образложењу се 
каже да су циљеви Фон-
дације вишеструки: изу-
чавање политичке и књи-
жевне заоставштине Бране 
Црнчевића, унапређење 
политичке културе у Ср-
бији, медијска обука и 
промоција политичара и 
друштвених делатника 
који се залажу за модер-
ну и напредну Србију, за-
тим неговање српског културног 

наслеђа, научно истраживање 
политичке традиције и савреме-

них политичких процеса, под-
стицање младих да се баве 
упоредним истраживањима у 
области политичке, правне и 
друштвене теорије и праксе, 
сарадња са сродним органи-
зацијама у земљи и иностран-
ству, спровођење образов-
них програма, обезбеђивање 
стипендија за студенте, 
постдипломце и докторанте...

Циљеви Фондације оствари-
ваће се организовањем науч-
них и стручних скупова, преда-
вања, семинара, спровођењем 
истраживања, реализацијом 
програма и пројеката, израдом 
информативно-пропагандног 
материјала, издавањем публи-

кација, монографија и стручне 
литературе.

осНоВаНа фоНдаЦија „браНа ЦрНЧеВиЋ”

дарко глишић, драгана сотировски, звездан миловановић 
и функционери градског одбора снс

седница главног одбора снс, Проширеног ио снс и Проширеног го снс београд у шумицама
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29. Мај
Првог дана посете, делега-

ција СНС допутовала је у Ву-
хан, главни град провинције 
Хубеи, која броји 61 милион 
становника и представља еко-
номско и културно чвориште 
централне Кине, живи 20 ми-
лиона становника и студира 
1,2 милиона студената на сто 
универзитета. Прва брза же-
лезница, чији возови развијају 
брзину до 350 километара на 
сат, кренула је управо из Ву-
хана, што је додатно убрзало 
развој провинције Хубеи, чији 
је БДП у 2018. години био 570 
милијарди долара.

 
30. Мај

У Вухану, делегација је посе-
тила Урбанистички центар за 
планирање, у коме се упозна-
ла са краткорочним и дуго-
рочним плановима изградње 
града, а затим је обишла и 
технолошки центар YOFC за 
производњу оптичких кабло-
ва, чији менаџмент је, том при-

ликом, упознат са предности-
ма инвестирања и покретања 
производње у Србији.

За делегацију СНС посеб-
но је била корисна посета 
општинском одбору КПК, у ок-
виру стамбене заједнице која 
броји 180 хиљада становника, 
где је члановима делегације 
представљен начин рада КПК 
на локалном нивоу, од уоча-
вања и решавања свакоднев-
них проблема грађана путем 
разговора, директног ангажо-
вања и реаговања на позиве 
посебно осмишљених софтве-
ра и апликација на мобилним 
телефонима, до организовања  
акција, дружења и образо-
вања кроз тематске учионице.

Делегацији је потом упри-
личена посета локалној влади 
провинције Хубеи и сусрет 
са чланом Сталног комитета 
КПК провинције Хубеи и ми-
нистром Уједињеног фронта 
Еркенђијангом Тулахоном, 
који је изразио пуну спрем-
ност за наставак што шире са-

радње, са посебним нагласком 
на унапређење економских и 
културних односа између Ср-
бије и провинције Хубеи.

 
31. Мај

Делегација СНС је затим от-
путовала у град Енши (4. 3 ми-
лиона становника), у најмлађу 
аутономну префектуру у Кини, 
која се, такође, налази у про-
винцији Хубеи. На примеру 
локалне заједнице у етно селу 
Лонгма, делегација СНС је мо-
гла да се упозна са политиком 
искорењивања сиромаштва и 
имплементацијом државне по-
литике према етничким група-
ма коју спроводи КПК.

Делегација СНС упознала 
се са функционисањем месног 
одбора КПК, чији су чланови 
детаљно говорили о локалном 
економском развоју и својим 
искуствима у руковођењу 
овим селом, као и механизми-
ма партијске организације у 
спровођењу одлука Свеки-
неског конгреса, од централ-

ног до локалног - микронивоа. 
Потом се делегација СНС сас-
тала са замеником секретара 
Комитета аутономне префек-
туре Енши КПК Ке Донгхаијем.

 
1. јУН

У граду Енши делегација 
СНС имала је прилику да се 
упозна и са политиком КПК 
према националним мањинама 
(Кина броји 56 националних 
мањина), с обзиром да у Еншију 
живе бројне етничке заједни-
це, попут Тујиа и Мијао које се 
претежно баве узгајањем зеле-
ног чаја. У селу Вујиатаји, на об-
ронцима Вулинг планине, деле-
гација СНС посетила је сеоски 
културни центар и изложбени 
простор посвећен узгајању зе-
леног чаја са селеном. У оквиру 
погона за производњу чаја, де-
легација СНС имала је прилику 
да се упозна са огранком мес-
ног одбора који је уједно и база 
запослених радника и њихових 
породица, преко којих се мере 
учинци политике КПК на иско-

рењивању сиромаштва.
Делегација је, затим, посе-

тила град Туси, у коме пре-
тежно живи поменута етничка 
заједница Тујиа и Мијао. У овој 
аутономној префектури ус-
пешно је спроведена серија 
иницијатива у промовисању 
развоја Еншија, имплемента-
ција развојне стратегије за-
падне Кине и примена нацио-
налне свеобухватне реформе у 
борби против сиромаштва.

 
1. јУН

У наставку посете, делегација 
СНС је брзим возом отпутовала 
у град Чонгћинг (31 милион ста-
новника) који представља један 
од четири града у Кини, који је 
под директном управом цен-
тралне владе у Пекингу. То је 
град на ушћу реке Јиалинг у 
Јангце, са једном од главних 
речних лука и трговинским цен-
тром, који је омогућио убрзани 
економски процват овог исто-
ријског града са годишњим рас-
том од девет одсто БДП.

 
2. JУН

У Чонгћингу, делегација 
СНС је учествовала на Међу-
народном форуму „Појас и 
пут - развој копнених и помор-
ских веза“, на коме је учиње-
на велика част Србији да шеф 
делегације СНС Марко Ђурић 
говори у уводном делу фору-
ма, заједно са сталним чланом 
Политбироа ЦК КПК Чен Ми-
нером, који се посебно захва-
лио шефу делегације СНС на 
говору који је пренела кинеска 
новинска агенција Синхуа.

Ђурић је још једном потвр-
дио да је пријатељство српског 

и кинеског председника отво-
рило Србији нове могућности 
за развој и продубљивање еко-
номске и политичке сарадње и 
да је Србија била и да остаје ис-
крени стратешки партнер НР-
Кине, као и да ће Србија нас-
тавити да подржава политику 
једне Кине. Такође, додао је да 
је Србија захвална на искреној 
кинеској подршци настојањи-
ма српског руководства да на 
миран и праведан начин буде 
решен проблем јужне српске 
покрајине КиМ, и да ту захвал-
ност Србија показује недвос-
мисленом противљењу свим 
покушајима да се унилатерал-
ним санкцијама и наметањем 
тарифа онемогући међуна-
родна трговинска и политичка 
сарадња, на основама равноп-
равности, какву заговара Кина 
и њено руководство, на челу са 
председником Си Ђинпингом.

На посебан одјек су наишле 
Ђурићеве речи да је пред др-
жавама историјска прилика 
да се заједничким напорима 
створи свет који неће почи-
вати на сукобу цивилизација, 
већ на јединственој заједници 
будућности човечанства, за-
снованој на вин-вин принци-
пима, једнакости држава и по-
штовању међународног права 
и да зато Србија са великим 
очекивањима учествује у ини-
цијативи Појас и пут. Учешће 
делегације СНС било је такође 
истакнуто и током одвојених 
панела Међународног форума 
на коме су говорили чланови 
делегације Дамир Зобеница, 
потпредседник ИО и члан 
Председништва СНС, Ирена 
Вујовић, председник НО и 

члан Председништва СНС, и 
Радомир Илић, члан ГО СНС.

Шеф делегације Марко Ђу-
рић дао је и интервју за ки-
неску националну телевизију 
CCTV о актуелном питању јед-
ностраних трговинских наме-
та, чији делови су емитовани 
у четвртом минуту дневника 
ове медијске куће. На марги-
нама форума, шефу делега-
ције СНС уприличен је раз-
говор и са директором Бироа 
за међународне везе ЦК КПК 
Ћјаном Наиченгом.

 
3. јУН

Трећег дана боравка у Чон-
гћингу, делегација СНС по-
сетила је научно-технолошки 
парк и сусрела се са најсавре-
менијим достигнућима у обла-
сти вештачке интелигенције.

 
4. јУН

Своју посету, делегација 
СНС завршила је боравком у 
Пекингу, где су чланови деле-
гације били у прилици да саз-
нају више о политичким и идеј-
ним основама КПК.

 

5. јУН
У међународном одељењу 

ЦК делегацију СНС при-
мио је заменик министра Ванг 
Јађун са којим је конкретизо-
ван план сарадње двеју пар-
тија. У пријатељском и отворе-
ном разговору истакнуто је да  
глобални проблеми захтевају 
улагање заједничких напора 
у очувању мира и поштовању 
међународног права, које 
се, пре свега, заснива на прин-
ципима равноправне сарадње, 
слободне трговине и пошто-

вања самосталног и независног 
развоја свих држава у свету. 
Делегација СНС је исказала још 
једном велику захвалност зва-
ничницима ЦК за кинеске ин-
вестиције у Србији и констато-
вана је сагласност о важности 
наставка продубљивања еко-
номских односа Србије и Кине 
у оквиру иницијативе Појас и 
пут. Посебно је подвучена пот-
реба да се снажно чува наслеђе 
традиционалног пријатељства 
српског и кинеског народа, али 
и са пажњом негује и развија 
сарадња између СНС и КПК, 
која је од стратешког значаја 
за наставак сарадње Србије 
и Кине. Исцрпни разговори 
организовани су и са предста-
вницима одељења за Балкан 
Међународног одељења Цен-
тралног комитета.

Затим, делегација СНС је 
посетила компанију „Баиду“, 
водећу светску мултинацио-
налну компанију специјализо-
вану у сфери интернет серви-
са, вештачке интелигенције и 
производњи паметних елек-
тричних аутомобила.

 
6. јУН

За делегацију СНС упри-
личена је посета Партијској 
школи ЦК КПК, у којој се об-
разују и препремају кадрови 
за најважније позиције у пар-
тији и државним структурама 
НР Кине.

Након обиласка сталне му-
зејске поставке историјата 
школе, делегација СНС при-
суствовала је предавању на 
коме је, кроз излагање троје 
професора и током размене 
мишљења, спознала основне 
вредности и начин функцио-
нисања КПК. На крају посете, 
делегација је обишла и чувени 
историјски комплекс Забрање-
ни град.

Делегацију СНС чинили су 
Марко Ђурић, Дамир Зобе-
ница, Ирена Вујовић, Сандра 
Божић, Милена Турк, Марија 
Врачар, Александра Малетић, 
Александар Мирковић, Бојан 
Бајагић, Драгомир Петроније-
вић, Слободан Миленковић, 
Радомир Илић, Петар Петко-
вић, Миљан Ранђеловић, Ми-
рослав Кондић.

               петар петковић

делеГаЦија сНс У посети кп киНе
Петнаесточлана делегација Српс-

ке напредне странке боравила је 
десет дана у Кини, на позив Цен-

тралног комитета Комунистичке партије 
Кине, у оквиру председничког пројекта 
о сарадњи двеју партија који је догово-
рен између генералног секретара КПК 
Си Ђинпинга и председника Алексан-
дра Вучића, на маргинама Другог фо-
рума за међународну сарадњу „Појас и 

пут“, који је одржан у Пекингу од 25. до 
27. априла 2019. године. Реч је о пројек-
ту продубљивања и дугорочног јачања 
сарадње КПК (89 милиона чланова) и 
СНС, који је од стратешког значаја за би-
латералне односе Србије и Кине.

Приликом састављања програма 
посете, Централни комитет руково-
дио се идејом да се делегација СНС 
што боље упозна са начином функ-

ционисања Комунистичке партије, од 
централног нивоа, преко провинција 
до локалних градских и сеоских пар-
тијских структура, као и да сазна више 
о конкретним мерама политике убрза-
ног економског развоја, али и потпуног 
искорењивања сиромаштва до 2021. го-
дине тј. стогодишњице оснивања КПК, 
чији рок је поставио лично председник 
Си Ћинпинг.

поВеЗаНост партије и Народа
Захваљујући упорности, стрпљењу 

и снази Комунистичке партије Кине, 
кинеско друштво прво у свету ступа у 
историјску етапу пете индустријске ре-
волуције, као креатор сопствене тех-
нологије вештачке интелигенције. На 
сваком кораку, од Пекинга до Еншија и 
најудаљенијих провинција, видљива је 
експанзија у грађевинарству, инфра-
структури, брзим возовима, метроима, 
аеродромима, фабрикама, лукама... Као 
предуслов тих достигнућа, Кинези исти-
чу политичку стабилност. Главна брига 
КПК је идеолошка утемељеност чланова, 
од којих они на вишим функцијама имају 
обавезу редовног годишњег полагања 
партијских испита из више области. У 
више случајева, делегација СНС уверила 
се да најновије одлуке Свенародног кон-
греса подједнако добро знају и чланови 
партије на нивоу месних одбора у нају-
даљенијим селима, што говори о труду 

партије да сваки члан буде идеолошки 
поткован и информисан о важним и те-
кућим питањима Централног комитета. 
У ту сврху, најбољи и истакнутији чла-
нови партије се и до две године шаљу у 
унутрашњост земље да раде са локалним 
партијским органима и грађанима.

За делегацију СНС посебно је била ко-
рисна посета општинском одбору КПК у 
Вухану. Члановима делегације предста-
вљен је начин рада КПК на локалном ни-
воу, од уочавања и решавања свакоднев-
них проблема грађана путем разговора, 
директног ангажовања и реаговања на 
позиве уз помоћ посебно осмишљених 
софтвера и апликација на мобилним теле-
фонима, до организовања догађаја и дру-
жења. Видели смо да је сваки партијски 
функционер у обавези да, од 365 дана у 
години, више од 200 дана проведе у ди-
ректном контакту са грађанима.

Делегација СНС имала је прилику да се 

упозна и са мерама КПК на очувању њене 
виталности: од идеолошке обуке кадро-
ва, јачања организације и дисциплине, 
јачања непрестане везе народа и партије, 
строгог и праведног управљања пар-
тијом на свим нивоима, строге контроле 
уласка у чланство и периода припреме 
кандидата за пуноправно чланство до 
мера против корупције и успостављања 
система партијске одговорности. По-
себан акценат ставља се на интегритет 
сваког члана партије који мора да буде 
моралан, да има способност да служи 
народу, да је марљив и да има конкрет-
не резултате рада, који се најозбиљније 
мере и оцењују. И други важан нагласак 
је на повезаности партије и народа. Дуж-
ност сваког члана је да буде у непрес-
таном контакту са грађанима, што КПК 
постиже и кроз модел радног времена за 
сваког члана, познатог под називом 5+2, 
пет радних дана и два дана викенда.



76. лУчАНи
АКЦИЈЕ чИШЋЕЊА

У току је акција унапређења 
ниско-напонске мреже, на захтев 
грађана. Активисти ОО помагали 
су у чишћењу дворишта школе у 
Гучи и терена за кошарку и фуд-
бал у Тијању и Турици. Активисти 
су организовали и чишћење игра-
лишта у Лучанима.

77. АРиље
ИЗГРАДЊА ОБАЛОУТВРДА

Хитно су изграђене обалоутвр-
де у МЗ Ступчевићи и решен је 
проблем плављења домаћинстава 
и малињака.

78. зРењАНиН
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
СТАДИОНА

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић, покрајински се-
кретар Владимир Батез и градо-
начелник Чедомир Jaњић обишли 
су радове на реконструкцији Град-
ског стадиона. Члан Председни-
штва СНС Зоран Ђорђевић при-
суствовао је састанку Уније жена. 
У току су радови на раскрсници 
Радничке и Станоја Главаша, са-
ниран је коловоз на мосту у Прин-
циповој улици и асфалтирају се 
прилазне саобраћајнице. Савет за 
економска питања и Унија младих 
организовали су трибину о марке-
тингу. Одборници су делили „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
грађанима.

79. клАдОВО
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Чланови ОО, у сарадњи са уд-
ружењем „Еден“, подржали су 
хуманитарну акцију за девојчицу 

оболелу од леукемије. Органи-
зоваан је кошаркашки турнир, у 
циљу промоције туристичких по-
тенцијала нашег краја. У току је 
рехабилитација пута до Брзе Па-
ланке.

81. књАжеВАц
ДРУжЕЊЕ чЛАНСТВА

Чланови ОО редовно разго-
варају са грађанима и деле „СНС 
Информатор“. Организовали смо 
дружење за око 300 активиста, 
а окупљеном чланству обратио 
се председник ОО Милан Ђокић 
и захвалио се на посвећености 
странци.

83. СОМБОР
ГРАДОНАчЕЛНИЦА 
РАЗГОВАРА СА ГРАЂАНИМА

Град додељује средства брач-
ним паровима за куповину се-
оских кућа. У склопу акције „От-
ворени дани“, градоначелница 
Душанка Голубовић разговарала 
је са грађанима у Станишићу. 
Покренута је апликација „Пријави 
комунални проблем“. Дом здра-
вља добио је апарат за биохемијс-
ку лабораторију. Организована је 
посета Пољопривредном сајму у 
Новом Саду. Покрајинска влада 
доделила је Сомбору средства за 
регресирање превоза за средњош-

колце, за израду плана за проши-
рење депоније, за реконструкцију 
постројења за дезинфекцију воде, 
изградњу канализације у Улици 
Стефана Дечанског и уређење 
атарских путева. Активисти Уније 
младих делили су „СНС Информа-
тор“, а активисти МО Чонопља по-
сетили су Геронтолошки центар.

84. СМедеРеВСкА 
ПАлАНкА
ТРИ НОВА БУНАРА

Почело је копање три бунара 
за водоснабдевање, чиме ће ЈКП 
Водовод обезбедити нових 25 

литара у секунди и ширење мре-
же према селима. Одржана је још 
једна акција бесплатних правних 
савета грађанима, састанак Уније 
жена и уређење парка на Паланач-
ком Кисељаку.

85. БОГАтиЋ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА

Уређени су путеви према Цр-
ној Бари и Бановом Пољу. Нови 
асфалт добиле су улице Небој-
ше Јерковића и Бранка Ђонлића. 
Општину Богатић посетио је пред-
седник Александар Вучић, у окви-
ру кампање „Будућност Србије“, 
и обећао помоћ у реализацији 
пројеката.

86. кОСјеРиЋ
МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ 
ПОЛИТИКЕ

Потписан је уговор о суфинан-
сирању мера популационе по-
литике са Кабинетом министра 
задуженог за демографију и по-
пулациону политику. Средства ће 
бити искоришћена за ангажовање 
наставника у ОШ „Мито Игума-
новић“, набавку справа за дечије 
игралиште, возила за патронажну 
службу, подршку женама носио-
цима пољопривредног газдинства 
и набавку стоматолошке опреме 
за школску ординацију.

87. кНиЋ
ДЕФИЛЕ МАТУРАНАТА

Ђаци завршних разреда три 
основне и Средње школе, око 170 
матураната, крај школовања про-
славили су дефилеом у центру 

града и плесом испред Дома кул-
туре.

88. МиОНицА
БЕСПЛАТНИ УџБЕНИЦИ 
И КАРТЕ ЗА БАЗЕН

Мионица наставља са спро-
вођењем мера популационе по-
литике кроз бесплатне комплете 
уџбеника за прваке и бесплатне 
улазнице за базен за основце. У 
току је асфалтирање Улице вишње 
у Бањи Врујци и путева у селима 
Толић, Дучић и Команице.

89. РАшкА
СЕДИШТА ЗА БЕБЕ

Општина је обезбедила средства 
за куповину седишта за сву децу 
рођену у 2018. години. У току је са-
нирање сеоских путева, оштећених 
током обилних падавина. У органи-
зацији Центра за едукацију СНС, на 
Копаонику је одржан семинар, на 
којем је учествовало осам чланова 
омладине нашег ОО, а присутни су 
били и гости из Лесковца, Круше-
вца и Рековца.

90. Бечеј
МАШИНЕ И АЛАТИ 
ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

Одржани су традиционални 
Дани Новог Села. Четрнаест поро-
дица расељених и избеглих лица 
добија новчану подршку за на-
бавку машина и алата из области 
пољопривреде и занатске делат-
ности. Одржана је трећа манифес-
тација „Бечеј ноћу“.

91. кУлА
НОВИ ПУТ 
КРУШчИЋ - БАчКИ ГРАчАЦ

Активисткиње Уније жена поса-
диле су цвеће у центру Крушчића, 
а активисти су офарбали ограду 
амбуланте и уредили обалу кана-
ла. Активисткиње Уније жена из 
Руског Крстура уредиле су центар 
села, а активисти из Сивца Жупа-
нију. Служба социјалне заштите 
за децу, одрасла и стара лица по-
чиње да ради у оквиру Удружења 
за помоћ МНРО „Плава птица“. 
Председник Општине Дамјан 
Миљанић потписао је уговоре са 
седам избегличких породица за 
куповину куће са окућницом и 
доделу грађевинског материјала. 
Радове на изградњи саобраћајни-
це Крушчић-Бачки Грачац, обишли 
су председник Миљанић и предсе-
дница Општине Оџаци Латинка 
Васиљковић.

92. лАјкОВАц
ОТВОРЕНА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

Омладина је организовала 
штанд и делила „СНС Информа-
тор“, а функционери ОО разгова-
рали су са грађанима. Асфалтира-

ни су путеви у МЗ Степање, Доњи 
Лајковац и Придворица, а почела 
је и обнова путева кроз Јабучје, 
Пепељевац, Боговађу и Доњи 
Лајковац. Свечано је отворена зе-
лена пијаца у Лајковцу на новој 
локацији, док ће на старој лока-
цији бити парк. Организована је 
посета Сајму пољопривреде у Но-
вом Саду. Вртић „Лептирић“ био 
је домаћин Међународног дечијег 
фестивала, а у Дому здравља орга-
низовани су бесплатни прегледи.

93. диМитРОВГРАд
ОСВЕТЉЕЊЕ КОСТУРНИЦЕ 
ПАМЕТНИК

Амбасадор Бугарске Радко 
Влајков и председник Општине 
Владица Димитров потписали су 
споразум о електрификацији ком-
плекса „Нешков Врх“ и костурни-
це Паметник, подигнуте у спомен 
жртвама српско-бугарског рата 
1885. године, у којој су сахрање-
ни припадници обеју зараћених 
страна и коју су подигле обе др-
жаве. Општина учествује у пројек-
ту реформе локалних финансија. 
На Новосадском сајму, млекара 
„Стара планина“ добила је вели-
ки пехар за квалитет. Одржана је 
седница Одбора за здравље и со-
цијалну политику СКГО.

94. БАчкА тОПОлА
СПОРТСКИ ТЕРЕН 
У ЊЕГОШЕВУ

У присуству покрајинског се-
кретара Владимира Батеза, пре-
дат је на употребу нови спортски 
терен у Његошеву. Активисти МО 
Мали Београд уређивали су зеле-
не површине.

95. ОџАци
УРЕЂЕЊЕ ДЕчИЈИХ 
ИГРАЛИШТА

Активисти МО Бачки Бресто-
вац делили су „СНС Информатор“ 
и разговарали са суграђанима, а 
активисти МО Оџаци уредили су 
дечија игралишта. Чланови МО 
Бачки Брестовац офарбали су 
сав дечији мобилијар. Формира-
на је Женска одборничка мрежа. 
Општина и НСЗ расписали су кон-
курс за јавне радове и ангажовање 
незапослених лица. Министарство 
грађевинарства одобрило је Опш-
тини средства за суфинансирање 
израде планских докумената, а 
Општина је потписала меморан-
дум о унапређењу локалног фи-
нансијског управљања.

96. МАли зВОРНик
ТУРИСТИчКЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Чланице Удружења жена побед-
нице су Међународног дринског 
Гастро фестивала у Љубовији, у 
дисциплини посластичарство. У 

Малом Зворнику боравили су учес-
ници Џипијаде из Лебана, Лесков-
ца, Беле Паланке и Трговишта.

98. НОВи Бечеј
ПУТ ДО СЛАНОГ КОПОВА

Центру за социјални рад одо-
брена је једнократна помоћ за 
санирање штете на згради услед 
обилних падавина. На улазу у Нови 
Бечеј у току је изградња великог 
кружног тока. На спортском терену 
у Јамурама, завршава се изградња 
летњиковца. Почела је изградња 
путева до резервата природе Слано 
копово. Покрајински секретаријат 
за образовање доделио је Средњој 
школи средства за реконструкцију 
столарије. У ОШ „Јосиф Маринко-
вић“ реновирани су кабинети.

99. ПРијеПОље
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

За програм јавних радова и суб-
венције за запошљавање и самоза-
пошљавање Општина, у сарадњи 

са НСЗ, издвојила је 17,5 милиона 
динара. Овим програмима биће 
обухваћено око 100 лица, што је 
за једну малу, неразвијену општи-
ну веома значајно за решавање 
питања запошљавања грађана.

101. ПиРОт
чИШЋЕЊЕ ИЗВОРИШТА

Поводом обележавања Свет-
ског дана заштите животне сре-
дине, чланови Савета за природне 
ресурсе и заштиту животне среди-
не започели су акцију „Очистимо 
стара пиротска изворишта“.

102. ПРОкУПље
САНИРАЊЕ УДАРНИХ РУПА

У току је санација ударних 
рупа у насељу Гарић, изградња 
тротоара у Драгањи, припремни 
радови и асфалтирање у улицама 
Бате Стефановића, Ивана Косан-
чића, Војводе Мишића, Поштан-
ској, Ђуре Јакшића, Цара Лазара, 
Синђелићевој, Татковој... Упоредо 
се постављају и нове водоводне 
цеви. Министарство културе одо-
брило је средства за реализацију 
14 пројеката установа културе.

103. СМедеРеВО
ПОСЕТА МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА

Функционери ГО СНС Смеде-
рево обишли су месне заједнице и 
разговарали са грађанима о кому-
налним, инфраструктурним и дру-
гим темама битним за функциони-
сање града.

104. БелА ПАлАНкА
ДВА ПРОЈЕКТА 
„НОРВЕШКА ЗА ВАС“

Уручени су уговори за доделу 

девет пакета грађевинског мате-
ријала избегличким породицама 
из БиХ и Хрватске. Општина, у 
оквиру програма „Норвешка за 
вас“, реализује адаптацију и енер-
гетску санацију зграде Центра за 
социјални рад и стручно усаврша-
вање младих из рањивих група. У 
сарадњи са Министарством за др-
жавну управу и локалну самоупра-
ву, спроводе се и додатни садр-
жаји за манифестацију „Изађи ми 
на теглу“.

105. љУБОВијА
ГАСТРОФЕСТИВАЛ 
И ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

У организацији Туристичке 
организације, одржан је Гастро-
фестивал. Културно-уметничко 
друштво „Азбуковица“ одржало 
је хуманитарни концерт за су-
грађанина који је доживео тешку 
несрећу. Активисти ОО делили су 
„СНС Информатор“.

106. љиГ
АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА

Почели су припремни радови за 
асфалтирање у МЗ Јајчић, Латко-
вић, Велишевац, Гукош, Моравци, 
Бабајић и Цветановац-Милавац. У 
плану је асфалтирање још 30 ки-
лометара путева.

107. ПАРАЋиН
ПРОТЕСТИ ПРОТИВ САШЕ 
ПАУНОВИЋА

Рад Повереништва ОО СНС Па-
раћин обележио је низ протеста за 
смену власти Саше Пауновића и 
расписивање ванредних локалних 
избора. Протести су кренули од 7. 
маја и на њима је сваког дана било 
до 500 грађана. Државни секре-
тар Марко Миленковић одржао је 
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80. јАГОдиНА
ПОМОЋ ЗА УГРОжЕНУ ПОРОДИЦУ

Чланови Уније младих, у сарадњи са Саветом за социјална пи-
тања, уручили су хуманитарну помоћ социјално угроженој породи-
ци у селу Међуреч, прикупљену из средстава чланова.

97. НОВи САд

НОВЕ ЗГРАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
Наши активисти уређивали су чи-

тава насеља, теретане на отвореном, 
паркове, дечија игралишта и сакупља-
ли отпад. Активисти МО Јаша Томић, у 
сарадњи са особљем „Чуперка“, уре-
дили су двориште и монтирали нове 
елементе за игру, а у МЗ Пејићеви са-
лаши-Немановци организовали дру-
жење са мађионичарем.

Градоначелник Милош Вучевић оби-
шао је радове на изградњи стамбене 
зграде на Новом насељу, која је пројек-
тована за социјално становање, као и 
радове на изградњи Сентандрејског 
булевара и кружног тока у Сремској 
Каменици. По први пут у Србији, а 
и у Новом Саду, обележен је Марш 
Бесмртног пука. Отворен је продај-
ни центар „Леснина“ и одржан трећи 
Фестивал кратких позоришних форми 
за децу „Театар на дар“.

100. кРАљеВО
ПОМОЋ РОМСКОЈ 
ПОПУЛАЦИЈИ

Председница Савета за бри-
гу о породици и социјална пи-
тања ГО Ивана Базић разгова-
рала је са припадницима ромс-
ке популације о побољшању 
њиховог положаја. Спровoди 
се пројекат „Повећање дос-
тупности заштитника грађана 
грађанима у унутрашњости 
Србије“, уз подршку Владе Бу-
гарске. Отворен је Фестивал 
професионалних позоришта 
Србије „Јоаким Вујић“.

82. зАјечАР

ГОСТИ ИЗ ИТАЛИЈЕ

У склопу гамзиградског Ђурђевданског сабора, отворена је ренови-
рана сеоска амбуланта, а у Великом Извору одржана је Смотра народ-
ног стваралаштва. У Градској управи приређен је пријем за ученике и 
наставнике школа „Ангонио Бушолано“ из Потенце у Италији и „Де-
санка Максимовић“. Град je организовао посету Сајму у Новом Саду. 
У Котлујевцу је одржан хуманитарни концерт за Богдана Гицовића, 
а одржан је и Фестивал ромске културе. Град je обезбедио бесплатан 
превоз за путнике у градском и приградском саобраћају. Улица Ђуре 
Салаја добила је нов асфалт. Отворен је тржни центар Капитол парк, 
као и Сунчана стаза на Краљевици. Председник ИО СНС Дарко Гли-
шић присуствовао је седници Градског и Окружног одбора СНС.

сПортске игре младих

милош вучевић у обиласку радова



састанак са члановима Савета за 
просвету, а Унија жена одржала је 
трибину.

108. ПРиБОј
ВРЕДНА ДОНАЦИЈА 
БЕОГРАДСКЕ „ГРАДСКЕ 
чИСТОЋЕ“

Општина је добила донацију 
ЈКП „Градска чистоћа“ Београд - 
камион смећар, комунални трак-
тор са прикључцима, цистерну 
и 50 уличних корпи за отпатке. 
Потписан је уговор о преласку 
градске топлане на биомасу, а у 
току су радови на новој котлар-
ници. Деца са евиденције Центра 
за социјални рад, чланови Удру-
жења за церебралну и дечију па-
рализу, као и најбољи ђаци и сту-
денти летоваће о трошку Општи-
не у Сутомору. У циљу решавања 
проблема на водотоковима дру-
гог реда, почело је постављање 
цеви на потоку Речица. Наста-
вљају се радови на Рибарском 
насељу. Прибој је био домаћин 
Спортских игара младих.

109. СтАРА ПАзОВА
ЈОШ ДВА СТРАНА  
ИНВЕСТИТОРА

У Новим Бановцима и у Ста-
рој Пазови, у последњних ме-
сец дана, отворено је неколико 

компанија, од чега две стране 
- „Jungheinrich Srbija“ и „IREKS“. 
Завршен је кружни ток према 
Инђији, а наставља се изградња 
водовода у Војки и спортске хале 
у Старим Бановцима.

111. МАјдАНПек
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
КОЛОВОЗА

Гради се азил за псе лутали-
це. ЈКП Водовод и Дом здравља 
добили су нова возила. У току 
је реконструкција топловода, а 
санира се и црква. Рудна Глава, 
Влаоле и Мироч добиће рекон-
струисане домове културе, а Руд-
на Глава и амбуланту. Уређују се 
туристичке локације Прераст, 
Бели Изворац и Рајкова пећина, 
а у Доњем Милановцу парк и ау-
тобуска станица.

112. тРСтеНик
УРЕЂЕЊЕ ШЕТАЛИШТА

Активисти Уније младих уре-
дили су шеталиште и стазу код 
висећег моста, и упутили апел су-

грађанима да се сви заједно анга-
жују на очувању животне средине.

114. РекОВАц
ОБНОВА ШКОЛСКЕ 
КУХИЊЕ

Повереници ОО обишли су три 
месна одбора и договорили се 
о даљим активностима у селима 
Жупањевац, Сибница и Богали-
нац. Савет за здравство одржао 
је предавање поводом Светског 
дана без дуванског дима. Ускоро 

почиње реконструкција школског 
кухињског блока.

115. БУјАНОВАц
ОБУКА ЗА РАД НА 
РАчУНАРУ

Чланице Унија жена, у сарадњи 
са Просветним саветом, одржале 
су две обуке за рад на рачунару, а 
у сарадњи са Саветом за социјал-
на питања ГО Врање, помогли су 
породици у Жбевацу.

116. НОВи ПАзАР
УРЕЂЕЊЕ РЕКРЕАЦИОНОГ 
ЦЕНТРА

На Рекреационом центру урађе-
на је трим стаза, терени за кошар-
ку са савременим подлогама и 
терен за фудбал. У току је рекон-
струкција пасажа Нове лучне згра-
де, а уређују се и платои Срђана 
Алексића и Хатиџе Мехмедовић. 
Станари Улице 12. српске бригаде 
добили су нови тротоар, пешач-
ку стазу, плато испред стамбене 
зграде и игралиште.

117. БАчкА ПАлАНкА
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

Председник Општине Бра-
нислав Шушница одржао је 
пријем грађана у МЗ Младеново 
и МЗ Карађорђево, а разговарао 
је и са грађанима Бачке Паланке. 
Омладина ОО уредила је споме-
ник подигнут после поплава 1965. 
године. Потписани су уговори за 
побољшање услова становања 
интерно расељених лица, кроз 
куповину сеоске куће са окућни-
цом. Одржани су састанци МО, а 
чланови Савета за информисање 
делили су „СНС Информатор“.

118. АПАтиН
АФИРМАЦИЈА 
ПОРОДИчНИХ ВРЕДНОСТИ

Поводом Дана породице, Унија 
жена одржала је едукацију на 
тему породице и васпитања.

119. БеОчиН
БРОЈНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Активисти ОО разговарали су 
са грађанима у Раковцу, Беочин 
Селу, Беочину и Лугу. Под покро-
витељством Општине, одржано је 
карате такмичење и турнир „Дунав 
2019.“, затим Дан МЗ Беочин град и 
црквена слава. Делегација Општи-
не присуствовала је обележавању 
годишњице Мајске скупштине. 
Одржан је одбојкашки турнир за 
девојчице, манифестација Черевић 
у мају и обележен је Светски дан 
цвећа. Општина је учествовала у 
организацији свечане академије 
у Центру за полицијску обуку у 
Сремској Каменици.

120. кОВиН
ЗАВРШАВА СЕ НОВИ ВРТИЋ

Чланице Уније жена Ковин, Де-
либлато, Баваниште и Гај уредиле 
су жардињере око МЗ Делиблато. 
Обележили смо Дан победе над 
фашизмом и одржали шетњу Бе-

смртног пука. Покрајински секретар 
Владимир Батез обишао је спортске 
објекте у Ковину и Баваништу. Ак-
тивисти МО Баваниште очистили су 
центар села, а МО Дубовац уредили 
биоскопску салу и поставили нов 
намештај. Завршавају се радови на 
новом вртићу у Другој МЗ.

121. ПАНчеВО
ОБНОВЉЕН 
ИНТЕРНИСТИчКИ БЛОК

Одржан је Сајам запошљавања и 
обележен Дан победе над фашиз-
мом. Поводом Међународног дана 
сестринства, здравствене устано-
ве организовале су превентивне 

прегледе. Град субвенционише 
плаћање комуналија грађанима 
са најнижим примањима. У току 
је реконструкција јавног тоалета 
испред старе робне куће и моста у 
Банатском Брестовцу. Обновљен је 
интернистички блок у Општој бол-
ници. Под покровитељством Града, 
организован је Дан Дунава.

122. жАБАРи
АСФАЛТИРАЊЕ У СИМИЋЕВУ

Започето је асфалтирање три 
улице у Симићеву. У току је рекон-
струкција зграде старе школске 
кухиње за потребе Удружења 
лица ометених у развоју „Кључ“.

124. ГОлУБАц
ОБНОВА ЗГРАДЕ ГИМНАЗИЈЕ

За Ватрогасни дом купљена су 
два возила и опрема. Реконструи-
сан је кров Дома културе у насељу 
Поникве, а у току је комплетна об-
нова зграде Гимназије.

125. СечАњ
ПЛЕС ПРЕДШКОЛАЦА

У Крајишнику је откривен спо-
меник у знак сећања на Синишу 
Грубора и Драгана Роквића, који 
су погинули на КиМ у НАТО аг-
ресији. ПУ „Полетарац“ органи-
зовала је први опроштајни плес 
предшколаца, а манифестацију је 
подржао и председник Општине 
Предраг Рађеновић.
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113. ВРшАц
ПРОСЛАВЉЕН ДАН ГРАДА

123. ВлАСОтиНце
НОВА РАСВЕТА 
НА ШЕТАЛИШТУ

ЈКП „Комуналац“ набавио 
је трактор са прикључцима 
за кошење зелених површина 
и резање шибља. На објекту 
спортске хале застакљени су 
локали и урађени тротоари. 
Простор између два моста 
и део шеталишта од бране 
према некадашњој фабрици 
„Беско“ добио је нову расве-
ту. Одржана је манифеста-
ција Дани Власотинца.

110. РУМА
ПРВА КРУжНА РАСКРСНИЦА
Пуштена је у рад прва кружна раскрсница у Руми. Реконструк-

ција раскрсница на укрштању за Краљевце и код наплатне рампе 
део су пројекта појачаног одржавања пута Ириг - Рума.

126. БАРАјеВО

МОСТ НА РЕЦИ БАРАЈЕВИЦИ

У Арнајеву је одржана комеморација у знак сећања на припадни-
ка Војске Петра Маснеца, који је погинуо за време НАТО агресије. 
Чланови општинског Већа Боривоје Павловић и Иван Васиљевић 
обишли су нови мост на реци Барајевици, а одржана је манифеста-
ција Барајевски медењак.

129. ВОждОВАц

ЗАМЕНА УЛАЗНИХ ВРАТА

Урађен је противпожарни пут у Црнотравској улици, а становни-
цима насеља Вељко Влаховић обезбеђени су нови контејнери. У току 
је акција замене улазних врата на 120 локација.

127. ВРАчАР

РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА
130. ГРОцкА

РЕГУЛАЦИЈА ДУБОчАЈСКОГ ПОТОКА

Начелница Управе ГО Врачар Гордана Баста потписала је угово-
ре са извршиоцима јавног рада „Локалне акције за глобалне циље-
ве“. Пројекат „Изабери Европу“, окупио је на Врачару, кроз бројне 
активности, више од 300 учесника из БиХ, Северне Македоније, 
Словеније, Белгије и Србије. Организовано је предавање за мату-
ранте Треће београдске гимназије и Техничке школе ГСП, у оквиру 
кампање „Матура 2019“, коју спроводи МУП. Наши активисти сва-
ког викенда разговарају са грађанима на више локација.

Организовани су Дани трешње и пети Сајам хортикултуре. У основ-
ним школама одржане су радионице „Ђак у саобраћају“. Председница 
Општине Живадинка Аврамовић пожелела је добродошлицу амбаса-
дору Украјине Олександру Александровићу, који је отворио изложбу 
„Златно благо Украјине”. Реконструисана је Облаковска улица у Вр-
чину. ЈВП „Београдводе“ изводе радове на регулацији корита Дубо-
чајског потока. ГО Гроцка је организовала излете за пензионере.

128. ОБРеНОВАц

НОВА ФИСКУЛТУРНА САЛА
потписан је уговор између „епс“-а и „про теНт“-

а, чиме је обезбеђена сигурност за око 2.500 за-
послених. тротоари се обнављају на више од 100 
локација. У насељу бреска ради се топлификацио-
на мрежа са 60 прикључака. Гради се фискултурна 
сала и нови део школе у Звечкој. У току је уређење 
некадашње зграде старе општине. У ош „јефимија“ 
одржано је предавање о безбедности у саобраћају. 
реконструисан је мост у Улици Милоја бељинца. 
На простору некадашње фабрике „прва искра“ за-
послиће се око 100 обреновчана. У току је асфалти-
рање деоница у Грабовцу, трстеници, стублинама, 
баричу и Звечкој. председник александар Вучић 
обишао је радове на изградњи моста преко саве и 
колубаре.

Активисти МО 
Уљма учествова-
ли су у чишћењу 
канала, а акти-
висти МО Жар-
ко Зрењанин 
посетили су уд-
ружење „Парак-
вад“. Активисти 
МО 2. октобар 
организовали су штанд на Војничком тргу. Обележили смо 160 го-
дина од рођења Паје Јовановића и Дан Града. Додељена су ауто-
седишта за све бебе рођене у протеклих годину дана. У Уљми је 
одржан фестивал Мајски дани. Министар Бранислав Недимовић и 
градоначелница Драгана Митровић обишли су атарске путеве у Пав-
лишу. Уручени су уговори за 10 сеоских кућа за избегла и расеље-
на лица. Градоначелница Митровић и конзул Румуније отворили су 
Међународни фестивал румунских фанфара у Месићу.

манифестација дани трешње

комеморација у арнајеву

Председник александар вучић обилази радове на мосту Преко саве и колубаре

нови контејнери у насеЉу веЉко влаховић
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131. ПАлилУлА

ПОМОЋ ЗА СОЦИЈАЛНО 
УГРОжЕНЕ ПОРОДИЦЕ

Тим за социјална 
питања канцела-
рије Центар, ОО 
СНС Палилула, оби-
шао је неколико со-
цијално угрожених 
породица и уру-
чио им пакете који 
су обезбеђени из 
личних средстава 
функционера ОО.

134. зВездАРА

НОВА САОБРАЋАЈНИЦА
На иницијати-

ву грађана, а зах-
ваљујући сарадњи 
Града и ГО Звез-
дара, Звездарска 
шума добила је са-
обраћајницу која 
повезује Волгину и 
Кордунашку ули-
цу. Уређен је пар-
кинг у МЗ Вуков 
споменик. Планира 
се изградња или 
реконструкција 12 
дечијих игралишта. 
Постављене су ђу-
бријере на неко-
лико локација. ГО 
Звездара посетио 
је амбасадор Кубе Густаво Триста дел Тодо, као и делегација из Из-
раела, коју је чинило 55 државних службеника из 10 израелских гра-
дова. ГО Звездара реализовала је бесплатне излете за пензионере.

132. зеМУН

ТРИБИНА ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

ГО Земун, у сарадњи са НСЗ, организовала је трибину о ко-
ришћењу бесповратних подстицајних средстава НСЗ и Фонда за 
развој. Председник ГО Земун Дејан Матић обишао је Завичајни 
музеј Земуна, где се завршавају радови на ентеријеру, а следи и 
обнова фасаде. Под покровитељством ГО Земун, поводом обеле-
жавања Европског дана паркова, одржан је први Парк фест. Око 
100 пензионера посетило је Зрењанин, Каштел у Ечки и Царску 
бару. Активисти ОО сваки викенд разговарају са суграђанима.

136.

Председница ГО Савски 
венац Ирена Вујовић састала 
се са делегацијом Централ-
ног административног окру-
га Москве, коју је предводио 
Владимир Говердовски. У Кући 
краља Петра одржано je књи-
жевно вече са Весном Радуси-
новић. У оквиру Дана Исидоре 
Секулић, Општина је органи-
зовала бесплатну предста-
ву у Театру 78. У сарадњи са 
Канцеларијом за младе, „Кока 

кола“ организује радионицу 
животних вештина. У ДКЦ Мај-
дан одржан је „Urban Basket 
challenge“, a oдржан је и трећи 
Сајам спорта. Савет за со-
цијална питања организовао је 
доделу пакета помоћи за нају-
гроженије становнике, које су 
функционери ОО обезбедили 
из личних средстава. Сваког 
викенда активисти разговарају 
са грађанима, а придружио им 
се и Златибор Лончар.

135. чУкАРицА

УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Активисти МО 

Рушањ уредили су 
парк у центру. Акти-
висти МО Стари Же-
лезник, МО Сремчи-
ца 2, МО Горица и 
МО Макиш уредили 
су зелене површине, 
док су чланови МО 
Велика Моштаница 
уредили простор 
испред МЗ. Чланице 
Уније жена учест-
вују у радионицама 
„Стари занати на 
нов начин“. У току је 
изградња улице која 
спаја Шавничку са 
улицом Аце Јокси-
мовића у Жаркову. 
Почела је реконструкција Улице Ратка Митровића, а урађен је и пар-
кинг у Улици 1. маја.

133. лАзАРеВАц

ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ УГРОжЕНИХ ПОРОДИЦА
Започета је реконструкција улица 

Светог Саве и Орашачке, а одржана 
је и акција „Шетајмо за здравље“. 
Министарство државне управе и 
локалне самоуправе определило је 
средства за адаптацију вртића у МЗ 
Миросаљци. Настављена је акција 
„Очистимо Лазаревац“ на 24 ло-
кације и са више од 250 учесника. 
Општина је учествовала на Сајму 
„Треће доба“. Савет за образовање 
обезбедио је 50 годишњих чланари-
на у библиотеци. Чланице Уније жена 
прикупљају школски прибор за децу 
из социјално угрожених породица, 
који ће уручити пре почетка школске 
године.

139. РАкОВицА

чИШЋЕЊЕ ВОДОТОКОВА
ГО Раковица анга-

жовала је механизацију 
за чишћење корита 
водотокова на најкри-
тичнијим местима и 
обезбедила више од 
600 џакова са песком. 
Почела је изградња 
два нова крака улице 
Миљаковачке стазе. 
Раковица је била до-
маћин и покровитељ 
Међународног џудо 
турнира „Радомир Ко-
вачевић-Џиги“ и хума-
нитарног турнира „Тројка из блока“, где су сакупљена средства за деве-
точлану породицу. Чланови ОО уредили су спортски терен у Реснику, зе-
лене површине у насељу Љубиша Јеленковић и Миљаковачки извори, док 
су у Улици Велизара Станковића уклањани графити и плакати. У насељу 
Миљаковац 3 одржана је трибина о здрављу. Сваког викенда функционе-
ри СНС разговарају са суграђанима и информишу их о раду странке.

140. СОПОт

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА
У току је припрема 

за асфалтирање дело-
ва улица Првомајске и 
Слободана Пенезића 
у МЗ Раља, као и про-
ширење кривине на 
Тресијама у МЗ Неме-
никуће.

141. СУРчиН

НОВА ФИСКУЛТУРНА САЛА 
У БЕчМЕНУ

Уз помоћ Града, 
отворена је нова фи-
скултурна сала у ОШ 
„Душан Вукасовић 
- Диоген” у Бечмену. 
Потписан је уговор о 
прикључењу Јакова 
на ауто-пут. Општина 
је организовала посе-
ту Новосадском сајму 
пољопривреде. Наста-
вљена је изградња 
Спортског центра у 
Добановцима и постављена је вештачка трава на фудбалски терен. При-
суствовали смо обележавању Светског дана Црвеног крста, песничкој ве-
чери, свечаној академији у ОШ „Вожд Карађорђе“, такмичењу у одбојци, 
РТС-овом Кросу, такмичењу у Малим олимпијским играма... Обележили 
смо Дан победе над фашизмом и Дан сећања на жртве свих ратова.

142. МлАдеНОВАц
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА
Чланови Савета за пољопривреду организовали су дежурствa 

како би помогли пољопривредницима приликом конкурисања за 
доделу подстицајних средстава. Активисти и функционери ОО уре-
дили су зелене површине и офарбали ограду, клупе и мобилијар у 
МЗ Пружатовац. Такође, код амбуланте и у центру Кораћице поко-
шена је трава, уклоњено растиње и отпад. На штанду у центру града 
делили смо брошуру „150 плус“ и разговарали са грађанима.

137. СтАРи ГРАд

НОВЕ САДНИЦЕ, ВИШЕ ЗЕЛЕНИЛА
По завршетку 

реконструкције на 
Тргу Републике, 
биће засађени др-
вореди са 53 сад-
нице, 21 дрво више 
у односу на период 
пре реконструкције. 
У сађењу дрвећа 
учествовали су и 
функционери ОО 
СНС Стари град Ра-
дослав Марјановић 
и Јован Кнежевић.

138. НОВи БеОГРАд

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ГРАЂАНА
У просторијама МО Блок 61 

о решавању комуналних и со-
цијалних проблема, са грађа-
нима су разговарали Ивица 
Којић, Верица Лазић, Слободан 
Станојевић, Владан Брашчић, 
Јована Вазура и Стево Марушић. 
ОШ „Влада Обрадовић Камени“ 
посетили су министар Зоран 
Ђорђевић, градоначелник Зоран 
Радојичић, директор Канцеларије за јавна улагања Марко Благојевић и 
градски секретар Славко Гак. У Улици Пеђе Милосављевића ради се те-
ретана на отвореном. Унија жена ИШ - Фонтана, Царина, Блок 37, Блок 
38, М. Пупин и Павиљони одржала је 37 трибину „Заједно за будућност“, 
на којој су говорили посланици Соња Влаховић и Александар Марковић.

уређење Паркова

дејан матић у завичајном музеју земуна

окуПЉање чланица уније Жена

ирена вујовић угостила је делегацију из русије



ОБИЛАЗАК РЕКОНСТРУИСАНОГ 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ ОБЈЕКТА 

„ПОДЗЕМНИ ГРАД КАРАЂОРЂЕВИЋА“, 
ЗА ЧИЈУ САНАЦИЈУ ЈЕ ВЛАДА СРБИЈЕ 

ИЗДВОЈИЛА 32 МИЛИОНА 
ДИНАРА, А ОПШТИНА ПЕТ МИЛИОНА 

ДИНАРА

ДОДЕЛА УГОВОРА 
О РАДУ НАЈБОљИМ 

ДИПЛОМЦИМА 
МЕДИЦИНСКИХ 

ФАКУЛТЕТА 
И СРЕДЊИХ 

МЕДИЦИНСКИХ 
ШКОЛА

ДАН РУСИЈЕ ОБЕЛЕЖЕН ЈЕ СВЕЧАНИМ ПРИЈЕМОМ У АМБАСАДИ 
РУСИЈЕ, А АМБАСАДОР АЛЕКСАНДАР ЧЕПУРИН УРУЧИО ЈЕ ПРВИ 

ПРИМЕРАК СВОЈЕ КЊИГЕ ЕСЕЈА О СРБИЈИ И СРБИМА, НА РУСКОМ 
ЈЕЗИКУ, ПРЕДСЕДНИКУ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ

беоГрад

Мали ЗВорНик

беоГрад

беоГрад

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОСЕТИО ЈЕ 
НА ВОЈНО-МЕДИЦИНСКОЈ АКАДЕМИЈИ МИХАИЛА 

КРАСНОШЧЕКОВА, РУСКОГ ПРИПАДНИКА 
УНМИК-А, КОЈИ ЈЕ ПОВРЕЂЕН У АКЦИЈИ КОСОВСКЕ 

ПОЛИЦИЈЕ НА СЕВЕРУ КИМ


