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ВЕЛИКА ЈАПАНСКА ИНВЕСТИЦИЈА

БЕОГРАД

Србија и Мађарска у борби
за заједничке интересе

„Тојо тајер” стиже у Инђију

П

редседник Србије Александар
Вучић саопштио је да ће јапанска
„Тојо корпорација“ инвестирати 390
милиона евра у фабрику у Инђији,
само у првој фази, а да се за Србију
одлучила после три године преговарања и истраживања тржишта. За инвестицију јапанске корпорације борило се више земаља централне, источне и јужне Европе, а последњем кругу
преостале су само Пољска и Србија.
„Пре неколико минута добио сам
званично писмо од јапанског инвеститора. Господин Шимизу је рекао
да ће „Тојо тајер“, најпознатији произвођач гума, доћи у Србију. Инвестиција у првој фази је 390 милиона

евра, а фабрика стиже у Инђију. То
је огромна инвестиција, од великог
значаја за нашу земљу“, рекао је
председник Вучић.
Величину инвестиције илустровао
је податком да је 400 милиона евра
12 до 13 одсто укупних инвестиција
у Србији, што је више него што на
годишњем нивоу има БиХ и значајно више од Северне Македоније
и Црне Горе, а два пута мање него
што је имала Хрватска, као чланица
ЕУ, у прошлој години. Према речима
председника Вучића, биће запослено најпре 523 људи, који ће имати
значајно веће плате од просечних у
Србији.

Нови велики
инфраструктурни пројекти

Издавач:
Српска напредна странка
Палмира Тољатија 5/3, Београд
Уредништво: Служба за информисање
Главни и одговорни уредник:
Соња Влајнић
Дизајн: Зоран Станковић
Редакција: Милош Накић, Иван
Кузмановић, Бојан Цвијановић, Марија
Врачар, Катарина Кушаковић, Зоран
Станковић
Фото: СНС, Танјуг
Телефон: 011/655-74-86

П

редседници Србије и
Мађарске, Александар Вучић и Јанош Адер,
открили су споменик Јаношу Хуњадију, у српском
народу познатом као Јанко Сибињанин, на Кеју ослобођења у Земуну.
„Над статуом видимо два симбола. Крст је
симбол жртве Јаноша
Хуњадија за одбрану Европе, а звоно за победу
извојевану под његовим
вођством. Јанко Сибињанин је живот посветио
одбрани земље од Турака. Његова највећа жеља
је била да ослободи
српски народ и протера
Турке са ових простора“,
поручио је председник
Адер, који је боравио у
званичној посети Београду.
„Овог мађарског великаша данас сви доживљавају као свог, Мађари,
Румуни, Власи, Срби, јер
је Јанош себе дао овим
просторима и нашој заједничкој историји“, рекао
је председник Вучић. „За
нас је данас важно што
имамо народе који се
поштују и раде заједно.
Поносан сам што данас
видим и српску и мађарску заставу, поносан сам
на све што смо урадили.
Успели смо да дођемо
до тога да наши одно-

литику и да се боримо
за заједничке интересе“,
рекао је председник Вучић.
Свечаној
церемонији
откривања
споменика
присуствовали су министри Ивица Дачић и Зоран

Споменик
стигао из
Будимпеште

Фото: Крсто Голубовић
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Председници Србије и Мађарске Александар Вучић и Јанош Адер

си буду најбољи у нашој
историји, да сарађујемо,
поштујемо се и бринемо се једни о другима.
Мађарска нам је пети

партнер у економској сарадњи, наше земље живе
тај сан Сибињанин Јанка
за који се борио, а то је
да имамо заједничку по-
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У

скоро почиње реализација великих
инфраструктурних пројеката, пре
свега у Београду. Председник Србије
Александар Вучић најавио је да ће бити
завршена тзв. зелена зграда, бивша
зграда Беобанке, на Зеленом венцу.
Потом почиње реконструкција Партизановог стадиона, а зграда неусловне
Инфективне клинике у главном граду биће срушена и изграђена потпуно
нова.
Председник је навео пројекте који се
тренутно раде, попут друге зграде Ушћа
у Београду, пројекта „Скајлајн“, Београ-

да на води... Рекао је да је 2012. године
у Србији било 1.550 градилишта, а да их
је данас 41.000, те најавио изградњу новог базена у главном граду и стадионе
грађене по УЕФА стандардима у Врању,
Лесковцу, Краљеву, Зајечару, Лозници,
Крагујевцу...
Захваљујући спроведеним економским
реформама, према речима председника Вучића, има довољно новца и за повећање плата и пензија, чак и за 15-20
процената, али се неће одједном толико
повећати како би се очувала економска
стабилност, већ сукцесивно.

П

Позваћемо ОДИХР да провери изборне услове

редседник
Србије
Александар
Вучић
најавио је да ће премијерка Ана Брнабић позвати
Канцеларију за демократске институције и људска
права (ОДИХР) ОЕБС-а да
дође у Србију и провери
изборне услове.
„Позваћемо
ОДИХР,
који се бави изборима,

да дођу, па нека се пет,
шест месеци пре избора баве провером како
наводно мртви гласају,
а живи не гласају. Нека
провере бирачки списак
да кажу да ли ми нешто петљамо и крадемо.
Уверен сам да ће и после
тога неки бити незадовољни, па ће рећи како

им се не свиђају правила
међународне
заједнице, све оно што је свет
прихватио као принципе“, рекао је председник
Вучић, и нагласио да ће
СНС на изборима представити шта је урађено,
које је кораке од седам
миља правила Србија и
да ће сваку вољу народа

прихватити и признати.
„На изборима ће бити
остварена још већа разлика. Кажете да је 42 одсто
Зеленског у Украјини велика победа, а овде ће да
буде 50 одсто, а они неће
имати ни 13 одсто, колико
су имале проруске партије“, истиче председник
Вучић.
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15. и 16. ЈУЛ

Дводневна посета председника Републике Француске Емануела Макрона Београду

Француска воли Србију као што је Србија волела њу

O

Свечани дочек на Аеродрому „Никола Тесла“

самнаест
година након последње посете
француског председника Србији, председник
Емануел Макрон, са делегацијом привредника,
боравио је у дводневној
посети Србији, где му је
домаћин био председник Србије Александар
Вучић.
Свечани дочек приређен је испред Палате
„Србија“, где су двојица
председника разговарала у четири ока читав сат,
иако је протоколом било
предвиђено пола сата,
а затим су потписана 22
споразума о сарадњи две
државе, међу којима су и
они о испоруци француских ракета „мистрал“
Србији и партнерству за
изградњу београдског
метроа.
По слетању на београдски аеродром, који
је уговором о концесији
преузела
француска

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

Макронов твит
на ћирилици
Француски председник
Емануел Макрон захвалио
се на свом Твитер налогу, на
ћирилици, српском народу
на пријатељству и љубави
према Француској.
„На споменику, који је
у срцу Београда написане
су речи: „Ми волимо Француску“. То је снага нашег
пријатељства, исклесана у
камену. У име Француске,
дошао сам да кажем хвала
српском народу“, написао је
Макрон на ћирилици.
Макрон је подсетио и да
18 година ниједан француски председник није посетио Србију што је, сматра,
превише.
„Овде сам да разговарамо
о целој нашој заједничкој
прошлости. И да отворимо нову страницу између
наше две земље“, написао
је француски председник у
другом твиту на француском језику.

Председник Француске Емануел Макрон и председник Србије Александар Вучић испред Споменика захвалности Француској на Калемегдану

компанија „Венси“ на
25 година, председници
Макрон и Вучић открили
су плочу поводом почетка радова на модернизацији аеродрома „Никола
Тесла“.
Уследио је, затим, са-

станак двојице председника у Палати „Србија“,
а потом су двојица председника обишла Ново
гробље и положили венце на Спомен-костурницу бранилаца Београда
из Првог светског рата.

На захтев председника Француске, цвеће
је положено и на гроб
Милунке Савић, коју су
због изузетне храбрости
Французи прозвали „српска Јованка Орлеанка“.
Завршница првог дана

посете била је на Калемегдану, код Споменика
захвалности Француској,
где су положени венци
и где су се председници
обратили грађанима.
Председник
Eмануел
Макрон, који је одлучио
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Дводневна посета председника Републике Француске Емануела Макрона Београду
да посети само
Србију и ниједну више државу у
региону, грађанима се обратио на
српском језику и
захвалио се што су
дошли у толиком
броју.
„Хвала вам што
сте дошли у толиком броју, због
чега смо дубоко
дирнути. Ви показујете тиме да порука исписана на
овом споменику
„Волимо Француску као што је она
нас волела“, још
увек живи, и сто
година касније. На
мене је ред да вам
кажем у име своје
земље - Француска
вас воли као што
сте ви волели њу.
Француска зна шта
све дугује мученичкој и срчаној
Србији из Великог
рата, шта дугује
њеним војницима
погинулим
како
бисмо ми живели
у слободи. Француска никада неће
заборавити жртвовање српског народа, проливену
крв, изгнанство,
непресушну бол
преживелих“, рекао је француски
председник
на
српском
језику
грађанима на Калемегдану,
који
су га поздравили громогласним
аплаузом. Председник
Макрон
нагласио је и да
жели да пружи
руку како би се
Србија и Француска вратиле на
пут заједничке будућности.

Обилазак Калемегданске тврђаве

Разговор са студентима из Регионалне канцеларије за сарадњу младих

Одавање поште Милунки Савић, хероини из Првог светског рата

„Србија је у нашим срцима - данас
и заувек. Живела
Србија!
Живела
Француска! Живело
пријатељство
између наше две
земље“, поручио
је председник Макрон.
Председник
Александар Вучић
рекао је да је веома
срећан јер је француски председник
успео да придобије
срца грађана Србије.
„А знате ли зашто сте то успели?
Није све што сте
рекли било лако за
наш народ, али сте
купили срца наших
људи јер нисте бирали да говорите у
четири зида, него
сте дошли пред народ Србије и њима
говорили шта мислите, и људи у
Србији то највише
поштују. Ви сте једини који сте дошли и рекли - нећу
да причам пред
10 или 20 истомишљеника, хоћу
да причам с грађанима. И ови дивни
људи су вам отворили срце, рекли
су - велики Макрон
показује
поштовање према нама,
према Србији“, истакао је председник Вучић.
„Говорио
сам
о свим недаћама, кроз шта је
Србија прошла у
последњим деценијама, и ако ништа
друго, да нам нико
не помогне, Макрон је имао стрпљења да ме саслуша, слушао је о

Србији и нашим проблемима, а ја сам га молио да
нас разуме. Урадио некад
нешто или не, показао је
поштовање какво други
нису“, рекао је председник Србије и замолио
француског колегу да се
убрзају дубинске реформе ЕУ како би Србија што
пре ушла у ту заједницу.
Другог дана боравка
у Београду, председник
Макрон састао се са студентима из Регионалне
канцеларије за сарадњу
младих на Калемегдану, а затим и са српским
уметницима и истакнутим јавним личностима,
у организацији Амбасаде
Француске.
Током посете председ-

ника Макрона Београду,
двојица државника нагласила су да је приступање Србије претходно
дубоко реформисаној ЕУ
заједнички
стратешки
циљ. Поред економских
реформи, у којима Србија
показује значајан напредак, нагласили су потребу за већим напорима
у областима владавине
права, основних права,
јачања
демократских
институција и реформе
јавне управе. Сагласили
су се да би билатералне
несугласице требало да
буду решене и путем билатералних преговора, у
складу са међународним
правом и у доброј вери.
Изразили су жељу за брзо
стицање услова
за обнављање
дијалога иззапрати на ИНСТАГРАМУ
међу Београда
www.instagram.com/sns_srbija
и Приштине,
www.instagram.com/avucic/
како би се постигло међусобно прихватљиво решење
посредством
ЕУ.
Поводом
обележавања
180-годишњице
успостављања
дипломатских

Откривање плоче поводом почетка радова на модернизацији
Аеродрома „Никола Тесла“

односа између Француске
и Србије, сагласили су се
да наставе да у потпуности спроводе „Споразум
о стратешком партнерству
и сарадњи“, који су владе
Француске и Србије потписале 8. априла 2011. године.
Са тим циљем, одлучили су да наставе поли-

тички дијалог на високом
нивоу, да ојачају сарадњу
у области безбедности
и одбране, да промовишу културну размену и
Франкофонију, да заједнички раде на интеграцији Србије у ЕУ и да развију економску размену,
нарочито у области иновација.
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Ауторски текст председника Александра Вучића за „Политику”

П

Елита и плебс

оследњих дана и
недеља, у свеприсутној
кампањи
омаловажавања свих који
мисле другачије од оних
у српском друштву који
су умислили да, из неког
разлога, припадају елити, мислећем, социјално
и умно еманципованом
слоју друштва, пређена је
граница сваке политичке
учтивости и елементарне
пристојности.
Наиме, очигледно нервозни због чињенице да им
преврати не успевају, да је
подршка народа обрнуто
пропорционална рушилачким напорима које предузимају на дневном нивоу,
политички квазиелитисти
прибегли су опробаном,
неки би, делимично с правом, рекли, фашистичком
методу, подели народа на
супериорне, оне којима
они припадају, и инфериорне, оне који никако не
могу да победе. Утолико
више, ти други, временом
ће постајати све глупљи,
одвратнији, сиромашнији
и необразованији, за разлику од њих, препаметних,
визионара, протезама на
време исправљених вилица и зуба као да их је Бохор
избељивао (то је, извините
омекшивач, није избељивач), док ће ови други
уместо чачкалицама, зубе
почети да чисте веслима,
јербо елитисти не би били
баш тако добри да ми, инфериорни, нисмо баш тако
и толико грозни.
И, није нарочито важно
ни то што такви елитисти
појма немају ни ко је Бизмарк, нити знају разлику
између Паје и Слободана Јовановића, али што о

Спреман сам да браним
право сваког човека
да не буде гажен,
пљуван и проглашаван
за мање вредног
себи лепо мисле, па то се
ни замислити не може. И
приметиће свако, њихове политичке перјанице
су скромног знања и још
слабијег образовања, али
су им зуби бели и фарови
на џиповима, довољно велики да оно мало књига
које су прелистали баце у
засенак потпуно. И кога,
уосталом, брига за милионе евра које су покрали
припадници такве квазиелите, кога брига за хиљаде фабрика које су уништили, што негде има логике, јер у тим фабрикама
има места само за глупе,
ружне и крезубе, а они су
ту да маришу паре, мунтају
са секундама, варају неке
наивне Кинезе и све у свему, одлучују о свему. Лепо
су смислили, народе цркни, док они лепо живе, а
ако нам се супротставите,
ви куго народна, ми препаметни и од Себе изабрани,
сломићемо вам кичму, као
и оним малобројним представницима народа који га
се не стиде. И, поврх свега,
пишаће нам по гробовима,
јер то је врхунац израза
њихове
интелектуалне
доминације и стваралачке
надмоћи. Пошто видим да
су многи Срби преплашени од тог и таквог фашистичког приступа, преузео
сам на себе терет прихватања доброг дела чопора-

тивних удараца, уверен да
ће обичан и пристојан народ умети да победи оне
који би да управљају нашим животима само зато
што они мисле да то тако
треба. Уосталом, само их
погледајте и запитајте се
какве су то громаде када
их предводе интелектуалне величине попут Трифуновића, Обрадовића, Ђиласа, јер несумњиво је да
ова тројица, приде и Јеремић, имају највеће знање,
непоколебљиво поштење
и божански морал. Ово се
нарочито истиче кад поменута група преко својих
истомишљеника – еугениста, попут Велике инквизиције организује прогон и спаљивање на ломачи тобож глупака који им
се супротстављају у било
чему. Нарочито, и што су
неписменији и необразованији, то снажније нападају, а посебно сладострашће показују када се обрачунавају са дипломама
и њиховим носиоцима,
јер, кога брига за знање,
диплома је све, форма је
најважнија, зато су они
елита, а ми остали крезуба
стока. И џабе што су наше
дипломе, најчешће исписане вишим оценама, прогониће вас док сте живи,
јер ви, уствари, немате
право на диплому. Ма колико глупи, лењи и аљка-

ви били, то припада само
њима. И није случајно да
се баш они поносе тиме да
су завршили два факултета, а да Илију Гарашанина,
проглашавају Вучићевим
сатрапом у савременим
криминалним пословима.
И ма колико пута, и ма
колико убедљиво губили
изборе, оправдање је једноставно. Крив је народ,
или медији, читај народ,
јер ми глупи део Србије,
за разлику од њих елитиста ништа не разумемо, па
зато и не можемо да доносимо исправне одлуке
од значаја за земљу. Зато
су интелектуалци, јер кад
пишају по гробовима они
га стварно запишају, а ми
постајемо и остајемо сендвичари, јер наша једина
потреба јесте да утолимо
глад. И ништа више.
Дакле, ко мисли да је за
Србију бољи економски
раст од 4,5 одсто у односу
на минус 3,1 тај је глуп.
Ко се радује ауто-путу до
Македоније, Бугарске или
Чачка, тај је још глупљи и
поврх тога неписмен. Ко
жели фабрике и инвестиције – е, тај је стар. Ко
подржава већу запосленост, крезуб је. Ко је за веће
плате и пензије, гледа Пинк
и чита таблоиде. Ко жели
да се косовски чвор реши –
или је издајник или необразована штеточина.
Ко је за све то заједно,
за раст и напредак ове
земље, за пуну државну
касу, мањи јавни дуг, нови
инвестициони циклус –
апсолутни је неписмено
крезуби, необразовано матори идиот. И то је једино
оправдање, за све њихове
неуспехе, за изгубљене из-

»

- За све време које се бавим политиком, нисам видео да неко толико
презире и своју земљу и људе који у њој живе само због тога што ти
људи гласају за неког другог. Одвратност са којом причају о Србији,
гажење и пљување, повраћање по обичним, вредним људима, постало
је једина политика коју та кобајаги елита нуди
боре и за чињеницу да их
Србија, једноставно неће.
Е, када неће, онда мора
да је она крива, а не они.
Па су одлучили да
је вређају и презиру.
Да је они, све сам академик до академика, оптуже за то да је глупа.
Осим што је одвратна,
понижавајућа и носи све
одлике еугенике, ова теза
имплицира и нужност укидања демократских института, а пре свега, избора.
Шта ће нам, када ће глупи, неписмени и крезуби да гласају против нас.
Исти они, иначе, који су,
некада, гласали за нас, и
гледали Пинк, и читали
таблоиде чији смо били

власници, и пратили ријалитије које смо увели у
Србију, да зарадимо, и
подржавали нас све док
им није догорело до ноката, док их нисмо упропастили, укинули им 600
хиљада радних места,
позатварали
фабрике,
опљачкали све што се могло опљачкати, и довели
земљу до банкротства.
И због тога, зато што
су одбили да гласају
за сопствену пропаст,
сада их треба казнити.
И рећи свима да су талог,
губитници, чија ће деца
такође да буду губитници,
становници „депоније болесних и корумпираних”.
Шта је следеће? Забранити

таквима да гласају? Забранити им да имају децу, јер
су инфериорни? Отворити логоре за свакога ко се
усудио да погрешно гласа? Дати власт, јер јесте о
томе реч, супериорнима,
вишој раси, елити која ће
онда да одређује шта ко
има да ради и да наплати,
од инфериорних, сав губитак који су забележили у
последњих седам година.
Зато што није ријалити
програме, за то време, контролисао Драган Ђилас,
и није зарађивао од њих,
а он их је довео у Србију.
Зато што није могао да
буде власник таблоида,
а био је, баш оног преко
којег се обрачунавао и

са политичким и са пословним противницима.
Зато што више не контролишу
Курир,
а
контролисали
су
га.
Зато што не могу више
да се уграде у сваки посао у Србији, а уграђивали су се, од секунди
за рекламе, до мостова.
Зато што су изгубили привилегије, места у управним одборима, тезге, комбинације, могућност да
узму када и шта год хоће.
То је разлог. Због тога су
сви који нису за њих, а
већина није, проглашени за идиоте. Зато цела
кампања у којој се Србија
вређа, понижава, а њени
грађани проглашавају за
трећеразредне губитнике.
И за све време које се
бавим политиком, а бавим се дуго, нисам видео да неко толико презире и своју земљу и
људе који у њој живе.
Само због тога што ти људи
гласају за неког другог.
Одвратност са којом причају о Србији, гажење и
пљување, повраћање по
обичним, вредним људима, примена рецепата из
најмрачнијих, фашистичких идеологија, којима се
људи деле на ниже, мање
вредне, и кобајаги узвишене, вредне свега, а поготово власти - све то, заједно, постало је и једина
политика коју та кобајаги
елита и има, и коју нуди.
Зато, када будем поново рекао како их презирем, биће и јасно зашто то радим. Зато што
они
презиру
Србију.
И зато што сам спреман да
браним право сваког човека у овој земљи да не буде
гажен, пљуван и проглашаван за мање вредног. И
његово право да сам бира.
Умеју то људи у Србији.
И умеће и на следећим изборима.
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ВЕСТИ

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

П

Синиша Мали

редседник Александар
Вучић
недавно је најавио нови инвестициони
циклус који се покреће
у Србији. Шта ће то
конкретно значити за
грађане и какви ће све
кораци бити предузети,
за „СНС Информатор“
објашњава министар финансија Синиша Мали, и
каже да су грађани увек
на првом месту и у фокусу свих активности које се
спроводе.

године. За једну милијарду евра, колико је тражила Република Србија,
имали смо шест и по пута
већу тражњу. Јавило се
око 320 инвеститора и
добили смо убедљиво
најнижу каматну стопу
икада 1,62 одсто. Тај новац улажемо за враћање
оних кредита, где смо се
задуживали 7,25 одсто.
Реч је о невероватном
успеху, јер смо само на
каматама уштедели 3,8
милијарди динара.

- Улагања доприносе
бржем расту БДП-а, а то
значи више радних места
и сигурнију будућност.
То је најбољи основ за
побољшање
животног
стандарда, односно за повећање плата и пензија.
Инвестициони циклус је
усмерен управо на побољшање услова живота наших грађана, односно на
улагања у инфраструкту-

Колико је до сада Србија добила страних
директних
инвестиција и каква су Ваша
даља очекивања?
- Већ сам помињао да
је Србија рекордер по
том питању. Све земље
у околини немају толико
инвестиција колико има
Србија. То је одговор на
све наше напоре да створимо озбиљну и предви-

»
- Желимо да свако село има водоводну
и канализациону мрежу, да асфалтирамо
регионалне, локалне и ауто-путеве,
да реконструишемо железничку мрежу,
да улажемо у спорт, здравствене центре,
метро у престоници...
до похвала ММФ-а и
Светске банке и напретка на Дуинг бизнис листи, допринели
повећању међународног угледа Србије?
- Мере фискалне консолидације су иза нас,
било је тешко, али доказали смо да смо били
на правом путу. Поново
ћу се осврнути на наше
учешће на Лондонској
берзи, с обзиром да је то
можда један од најбољих

ма, нереалним повећањима плата и пензија. Реформе које спроводимо
у бројним областима,
пре свега, када је реч о
унапређењу пословања,
искрено верујем, кандидоваће нас да још више
напредујемо на Дуинг
бизнис листи.
Колико је значајно то
што је Пореска управа
Србије одбранила став
да Пореској управи

признато од стране Уједињених нација. Приоритет је да сачувамо институционални легитимитет
наших државних органа,
те тзв. Косову нема места
у поменутој међународној организацији. Неопходан је договор и проналажење компромисног
и трајног решења за питање јужне покрајине,
наравно, уз поштовање
међународног права.
Влада Србије поставила Вас је на дужност
председника Координационог тела за спречавање прања новца
и финансирање тероризма. Каква ће бити
Ваша конкретна задужења? И шта се очекује од Србије на овом
плану?
- Подсетио бих вас
да је та одлука уследила након свега што смо
урадили у претходних

Пред нама су велика улагања у инфраструктуру
ру која нам је неопходна.
Желимо да свако село у
Србији има изграђену водоводну и канализациону
мрежу, да асфалтирамо
регионалне и локалне путеве, мрежу ауто-путева,
реконструишемо железничку мрежу, желимо да
се сви делови наше земље
равномерно развијају. Наравно, планирамо да додатно улажемо и у спорт
и у здравствене центре, те
смо већ издвојили средства за реконструкцију и
изградњу клиничко-болничких центара, планирамо изградњу Националног стадиона, а метро у
престоници биће на понос
свих наших грађана.
Колико сте задовољни тренутним финансијским стањем Ср-

бије? Са коликим растом БДП очекујете да
ће се завршити 2019.
година?
- Веома сам поносан на
све што смо до сада урадили, посебно на тешке
реформе које су иза нас,
а које су омогућиле да
данас размишљамо о великим јавним улагањима
и о повећањима плата и
пензија. Те 2012. године,
како је то председник Вучић сликовито објаснио,
Србија се давила и борила за ваздух. Сада смо на
средини године, али све
су процене да ћемо имати
разлога да се радујемо и
да ћемо премашити предвиђену стопу раста. У годинама испред нас, када
планирамо да реализујемо велики инвестициони
циклус, очекујемо да ће

доћи до значајнијег раста
привреде.
Колико сте задовољни
падом стопе незапослености у Србији? Да
ли на јесен можемо да
очекујемо повећање
минималне цене рада?
- Управо поменута улагања државе, пре свега у
инфраструктуру, доводе
све већи број инвеститора у нашу земљу, што за
наше грађане значи више
радних места. Више смо
него дупло смањили незапосленост у односу на
период од пре само неколико година, а верујем да
можемо још боље. Када
је реч о повећању минималне цене рада, имамо
основа да размишљамо о
повећању, односно да се
приближимо минималној

потрошачкој корпи. Верујемо да ћемо наћи компромис између захтева
синдиката и послодаваца,
а договор би требало да
буде постигнут у септембру.
Србија је недавно на
Лондонској берзи емитовала десетогодишњу
обвезницу по историјски ниској каматној
стопи. О коликом успеху је реч, с обзиром на
то да није дуго излазила на међународно тржиште капитала?
- Од 2013. године, Србија није била на међународном тржишту капитала, те смо одлучили да
видимо по којој каматној стопи можемо да се
задужимо и да вратимо
кредите из 2011. и 2013.

диву пословну климу, јер
управо тиме привлачимо
инвеститоре. У првих пет
месеци ове године, привукли смо чак 17 одсто
више страних директних
инвестиција, него у првих пет месеци прошле
године. То је знак да смо
радили добро, као и да су
они који желе да послују
у Србији, препознали све
наше потенцијале. Нећемо се зауставити, идемо
даље јер знамо да можемо да привучемо још више
инвестиција, можемо да
створимо Србију која ће
бити још јача и Србију у
којој ће наша деца желети
да остану.
Колико су тешке реформе, које је покренуо председник Вучић, а које су довеле

показатеља колико смо
напредовали и заправо
повратили међународни
углед Србије. Потом смо
скинути и са тзв. сиве листе ФАТФ - међународног државног тела које
има за циљ да развија и
унапређује мере и радње
за борбу против прања
новца и финансирања
тероризма на националном и међународном
нивоу. Све то говори да
смо званично признати
као земља од поверења,
која има одличан систем
контроле и безбедности
у финансијском пословању. Наставићемо да се
понашамо одговорно, да
радимо по успостављеној финансијској дисциплини. Нећемо се играти
са промашеним инвестицијама, скупим кредити-

тзв. Косова није место
у Интра-европској организацији пореских
администрација?
- Често од мене чујете
да сам поносан. И заиста
јесам, поносан сам на све
што смо успели да урадимо. Један од већих успеха
је то што смо успели да
одбранимо став да Пореској управи тзв. Косова
није место у Интра-европској организацији пореских администрација,
чиме смо још једном доказали
нелегитимност
њихових
институција.
Реч је, заправо, о међународној организацији која
пружа подршку и помоћ
земљама чланицама у
унапређењу њихових пореских администрација.
Подвлачим - земљама,
међутим, тзв. Косово није

18 месеци - 12 закона
које смо донели, више
од 70 подзаконских
аката, сарадње великог броја институција и
министарстава, комора,
агенција, како би се потврдило да је Србија на
правом месту и да даје
свој допринос у борби
против тероризма и борби за спречавање прања
новца. Сада идемо даље,
имаћемо одређене законодавне активности
из тих области до краја
ове године, затим очекујемо и усвајање нове
Стратегије за спречавање прања новца и финансирања тероризма, а
очекује нас и извештај
о напретку Србије, где
би требало да нам за
две препоруке буде
унапређен рејтинг.

запрати на ИНСТАГРАМУ

12 | СНС ИНФОРМАТОР 75/2019

СНС ИНФОРМАТОР 75/2019 | 13

www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/

СМЕДЕРЕВО

НИШ

Камен-темељац за ново
постројење у Железари

У нишку касарну „Мија Станимировић“ стигло је
10 оклопно-извиђачких возила БРДМ 2

Председник Александар Вучић са амбасадорком Кине Чен Бо и менаџментом „Хбис групе Србија“ у Смедереву

П

очетак
изградње новог
постројења Агломерације
компаније „Хбис група
Србија“ у Железари Смедерево, у
вредности од 120
милиона долара,
значајна је инвестиција, рекао је
председник Србије
Александар Вучић
на церемонији полагања камена-темељца и захвалио
се кинеским пријатељима на улагању у Железару.
„За мене је ово велики
дан. Инвестицију вредну 120 милиона долара
нисмо могли да обезбедимо јер је то огроман
новац, који сада имамо,
пошто смо нашли најбоље
и највеће пријатеље“,
нагласио је председник
Вучић и подсетио да је
председник Кине Си Ђинпинг био у Железари одушевљен гостопримством
и срдачношћу радника.
Према његовим речима,
у Железари данас ради
више од 5.000 људи, у последњих годину дана 269
младих добило је посао, а
501 радник је са уговора

»

и Си Ђинпинга да
Железара
успе.
Знате да услови
за пословање нису
лаки, и због сис- Важно је да учествујемо
тема квота из ЕУ.
у технолошки
Ништа од тога не
најиновативнијим
бисмо могли да
процесима, да се
издржимо да неприкачимо за воз успеха.
мамо посвећеност
кинеског руководМолићу да покушамо да
ства и пријатеља.
у Србији направимо
Смедерево је моја
фабрику робота, што ће
љубав и мој побити почетак нове и
сао, али то није
другачије будућности
морала да буде
за нашу земљу
љубав и посао Си
Ђинпинга“, рекао
је председник Вуна одређено прешао на
чић, и указао да је,
неодређено време.
када је био у Кини, имао
„Све то говори о посприлику да види прилог о
већености „Хбиса“, Кине
Железари на кинеској те-

левизији, више него
што је могао да види
на свим нашим телевизијама.
Ових 120 милиона
значи, како каже, да
ће Кинези наставити
да улажу и да ће ово
што данас изгледа
као старина ускоро
нестати и да ћемо
имати најмодернију
фабрику која иде у
корак са најмодернијим светом. Указао је да је важно да
у Смедереву и околним селима имамо више
деце и важно је да она
удишу здрав ваздух.
„Веома је важно да покажемо да смо у стању
да мењамо себе, стара
постројења за нова, да
учествујемо у технолошки
најиновативнијим процесима, да идемо у корак са
најуспешнијима у свету.
Наше је да се прикачимо
за тај воз успеха, да напредујемо брже, а то можемо
уз помоћ Кине. Молићу
да покушамо да у Србији
направимо неку фабрику
робота и то ће бити почетак потпуно нове и другачије будућности за нашу
земљу“, објашњава председник Вучић.

У

Aмбасадор Русије Александaр Боцан-Харченкo,
министар одбране Александар Вулин и
председник Србије Александар Вучић

Русија поклонила Србији
оклопна возила

нишкој касарни „Мија
Станимировић“ приказано је 10 оклопно-извиђачких возила БРДМ 2, добијених на поклон од Руске
Федерације, у присуству
председника Србије Александра Вучића, министра
одбране Александра Вулина, начелникa Генералштаба
Војске Србије Милана Мојсиловића, амбасадора Русије
Александра Боцан-Харченка...
Председник Вучић изразио је велику захвалност
Руској Федерацији и њеном
председнику Владимиру Путину и подвукао да је реч о
новијем моделу возила, који
је Русија модернизовала.
„Ова возила су важна за
очување нашег територијал-

ног интегритета и имају превентивно дејство. Немамо
никаквих освајачких планова, већ возила знатно дижу
борбену готовост наших војних снага. Хвала председнику Путину и Сергеју Шојгуу
на огромној подршци роду
Копнене војске Србије. Овај
поклон снажи нашу готовост“, рекао је председник
Вучић.
Истакао је да грађани Србије треба да знају да је реч
о поклону Руске Федерације
и председника Путина, као и
да су Руси израдили одлично возило за најтеже могуће
услове, из којег се може пуцати у покрету, а непријатељ
видети свих 360 степени.
Указао је и да су Руси извршили комплетну модерниза-

цију возила и у то уложили
велики новац. Рекао је и да
смо платили четири МИ35 и
три МИ17, то јест седам хеликоптера који треба ускоро
да стигну. Упитан када ћемо
да добијемо преосталих 20
возила БРДМ, изразио је уверење да ћемо и њих и још
10 тенкова добити до краја
године. Поновио је да војницима и официрима следи
значајно повећање плата и
ове и наредне године.
Руски амбасадор Александар Боцан-Харченко изразио
је захвалност председнику
Вучићу због његовог чврстог
става у корист развоја рускосрпских односа и сарадње.
„Русија је спремна, и председник Путин је то рекао, за
војну и војно-техничку са-

радњу са Србијом, полазећи
од тога да јачање оружаних
снага и оперативне способности представља неотуђиви
део суверенитета и територијалног интегритета државе. Наставићемо у овом
правцу“, рекао је Боцан-Харченко.
Један од руских техничара
који помажу српској војсци
на пуштању у употребу пристиглих возила каже да су
Срби и Руси братски народи,
и да су за браћу спремни да
учине све.
„За словенско братство и
пријатељство спремни смо
на све, да подржимо и ојачамо борбену готовост, не само
наше земље, него и других.
Ми смо браћа“, рекао је он
председнику Србије.

Стигао трећи „Ербасов” хеликоптер
Трећи од четири „Ербасова“ хеликоптера Х-145М
намењена српској полицији,
испоручен је Хеликоптерској
јединици МУП-а, у присуству
министра унутрашњих послова Небојше Стефановића.
Прва два „Ербасова“ хеликоптера за српску полицију
стигла су у Србију 8. јула,
а том приликом министар
Стефановић истакао је да је
њиховом набавком, после 40
година, почела обнова Хеликоптерске јединице МУП-а.
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ИНТЕРВЈУ

ВЕСТИ ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ

С
Отворено
Поглавље 9
о финансијским
услугама

Састанак са Жиданом
и Пахором

рбија је у Бриселу отворила
Поглавље 9 о финансијским услугама, у приступним преговорима
са ЕУ. Гувернерка НБС Јоргованка
Табаковић каже да је његово отварање показатељ усклађености са
свим критеријумима и мерилима
које предвиђа област финансијских
услуга и да је Србија на путу ка ЕУ
урадила велики део посла. Област
финансијских услуга покрива сектор банака, осигурања, банкарских конгломерата, инвестиционих
фондова, тржишта капитала, струковне пензије.

П

редседница Скупштине Србије Маја
Гојковић боравила је у званичној посети Словенији, на позив председника
Државног збора Дејана Жидана. Гојковић
и Жидан разговарали су о унапређењу билатералне и парламентарне сарадње, на
основу Меморандума о разумевању два
парламента, који је потписан у Београду
у децембру 2018. године. Гојковић је раз-

говарала и са председником Борутом Пахором о унапређењу сарадње две државе,
регионалној сарадњи и перспективама
евроинтеграција Западног Балкана. У разговору о ситуацији на КиМ, указала је на
конструктивност Србије и поручила да је
неопходно да Приштина укине таксе, док
је Пахор нагласио став Словеније о неприхватљивости таквих такси.

ПОЉОПРИВРЕДА
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Национална велетржница

Конференција о
социјалној економији
Министар
Зоран Ђорђевић присуствовао је међународној конференцији у Паризу „Пакт
за утицај: глобални
савез за социјалну и
инклузивну економију“, организованој
у оквиру француског председавања Групи
седам индустријски најразвијенијих земаља света Г7.

Ђорђевић је говорио
на пленарној сесији
о социјалној и солидарној
економији,
инклузивном и социјалном пословању
и савезима који могу
изградити економију
сутрашњице. Ђорђевић је разговарао и
са премијером Тогоа Коми
Селом Класу и са представницима Малија.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Србија и Грузија пријатељи
и партнери
Министарка Јадранка Јоксимовић састала се у Батумију са председницом Грузије
Саломом
Зурабичвили, која
је истакла
значај добрих политичких
и
економских
о д н о с а
две земље.
Јоксимовић је рекла да је састанак био врло садржајан и
да је јасан показатељ колико Грузија вреднује искрену
подршку Србије њиховим
европским
аспирацијама.
Истакла је и да се захвалила
председници Зурабичвили

ПОЛИЦИЈА

на чврстој и принципијелној
подршци те земље територијалном интегритету Србије.

Заједнички
план
државе и Града Београда је да национална велетржница буде
на месту постојеће Велетржнице Београд,
која ће бити проширена, а у плану су и улагања потенцијалних
инвеститора,
међу
којима је и Ал Дахра. „Национална велетржница треба да
буде излог српског аграра и
платформа за извоз пољопри-

вредних
производа
на светска тржишта“,
рекао је министар Бранислав Недимовић,
и најавио доношење
закона о националној
велетржници. Навео је
и добар положај велетржнице, јер су у близини сви ауто-путеви
и аеродром, и јер је пољопривредна производња у Србији
највећа у кругу од 100 километара око Београда.

ЗДРАВЉЕ

Најсавременија опрема
за осам болница
Министар Златибор Лончар присуствовао је уручивању уговора о набавци лапараскопских стубова и пратеће опреме за осам болница
у Србији. Лончар је, на цере-

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

монији доделе уговора у Општој
болници
у
Шапцу,
истакао да
ће пацијенти у
Србији
бити оперисани најсавременијим апаратима
који се примењују и у
болницама у Лондону
и Паризу. Навео је да
су уговоре о набавци
добиле болнице у Јагодини,
Пожаревцу,
Новом Пазару, Крагујевцу, Ваљеву, Крушевцу,
Лозници и Лесковцу,
у оквиру програма
„Лапсерб“.

Ауто-пут до Бугарске до јесени
Министарка Зорана
Михајловић разговарала је у кампу Коридора
Србије у Белој Паланци
са извођачима радова
о завршетку источног
крака Коридора 10.
Рекла је да је, као и у
Грделици, остало неколико тачака које треба
завршити, пре свега

клизишта и косина.
„Очекујемо да ће на јесен моћи да се ауто-пут
до границе с Бугарском
пусти у потпуности.
Ауто-путеви значе развој, а то већ видимо у
Пироту по пуним кафићима и ресторанима,
као и по привреди“, рекла је Михајловићева.

ПРАВДА

26 возила за канцеларије
за алтернативне санкције
Министарка Нела
Кубуровић и шеф
делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици
уручили су у Панчеву кључеве 26 возила представницима
канцеларија за алтернативне санкције.
Возила су купљена
новцем ЕУ преко ИПА пројекта. Повереничка канцеларија Београд добиће два
возила, док ће канцеларије

у другим градовима добити по једно
возило. Министарка
Кубуровић истакла
је да ово није једина
подршка Министарству правде од стране ЕУ. Подсетила је и
да је зграда затвора
у Панчеву отворена
пре неколико месеци за 500
осуђеника и да се очекује
почетак изградње затвора у
Крагујевцу.

ФИНАНСИЈЕ

Стратегија спречавања прања
новца до краја године
Нова Стратегија за спречавање прања новца и финансирања тероризма биће усвојена
до
краја
године,
утврђено је
на седници
Координационог тела
за спречавање прања
новца и финансирања
тероризма. Прецизирано је
да ће до краја августа Управа
за спречавање прања новца
урадити извештај о напретку
Србије, који ће се наћи на
следећој седници Манивала
у децембру, где ће за још две

препоруке бити унапређен
рејтинг Србије. Министар Синиша Мали истакао је да је
одлична вест што је Србија
склоњена са сиве листе ФАТФ,
али да је неопходно да и даље
активно испуњава препоруке.

ПРИВРЕДА

Нови хеликоптери
Министарство
унутрашњих послова
добило је два нова Ербасова
хеликоптера
„Х-145М“, а министар
Небојша Стефановић
најавио је да ће Србија
имати још два хеликоптера те класе. „Очекујемо да у августу стигне
трећи, а почетком наредне
године и четврти. Закључили
смо уговоре и за набавку још
три хеликоптера „Супер пума“.

МУП Србије тиме
ће постати једно од
три министарства у
Европи које користи
те хеликоптере за
спасавање људи, гашење пожара, транспорт посебних и специјалних
јединица
и надзор државне
границе“, рекао је Стефановић,
и нагласио да је набављена и
најсавременија опрема за рад у
свим временским условима.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Хотел у Рајској бањи
У оквиру Рајске бање у
Бањској, на КиМ, отворен је
нови хотел, а директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић
поручио је да је план председника Александра Вучића и
Владе Србије да се са оваквим
пројектима уђе у сваку српску
средину на КиМ. То значи да
ће се до краја године, са 300
развојних пројеката, доћи до
кључног помака у развоју срп-

ских средина на КиМ.
Позвао је
грађане из
целе Србије
да дођу у
Бањску, да упознају лепоте севера Космета, да се упознају са
српским културним благом и
историјским наслеђем и уживају у термалној води високог
квалитета.

Економска сарадња са Мађарском
Министар
Горан
Кнежевић
присуствовао је у Морахалому,
у Мађарској, свечаном отварању
Српског културног центра „Коло“.
Центар је изграђен у оквиру програма прекограничне сарадње
Мађарске и Србије, а у току је и
изградња Мађарског културног
центра на Палићу. Министар Кне-

жевић, на билатералном састанку са министром Сијартом, уочи
свечаног отварања, рекао је да су
односи две земље бољи него икада
и истакао да су добри политички
односи преточени у одличну економску сарадњу и трговинску размену, која ће ове године достићи
милијарду евра.
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ПАНОРАМА
1. Уб

Акција „За
косовске
колевке“

Активисти ОО покупили су
смеће и уклонили грање са пута
Визић-Ердевик. Чланови ОО
укључили су се у акцију „За косовске колевке“, у оквиру које
се прикупља помоћ за око 100
беба на КиМ. Чланице Уније жена
уручиле су гардеробу социјално
угроженим породицама. Активисти ОО уредили су градску

Дарко Глишић са мештанима Уба

2. Књажевац

Посета председника
Вучића
Председник Србије Александар
Вучић нагласио је да књажевачки крај има значајне потенцијале,
чије ће искоришћење држава помоћи. Председник се грађанима
обратио испред погона компаније
„Фалк ист“, обећавши да ће за
неколико месеци, улагањем у изградњу путева, Стару планину и
отварање нових фабрика, Књажевац изгледати боље.

3. Суботица

У спомен
страдалих Јевреја
Град је од Покрајинске владе
добио 44 милиона динара за водне објекте и атарске путеве. Отворена је изложба поводом 250
година од доласка Доситеја Обрадовића у Плавно. Обележена је
75-годишњица депортације суботичких Јевреја.

них путева. Реконструисана је амбуланта
у Бањанима и почела је изградња школе у
Слатини. Модернизована је нисконапонска
мрежа у Новацима, Бањанима, Стубленици

кобању и најавио решења за хотеле „Здрављак“ и „Турист“, као и
велика улагања у пољопривреду,
обнову канализације, путева...

6. Ада Мол

Награде за најбоље ђаке
и студенте
Министар Бранислав Недимовић и покрајински секретар
Вук Радојевић посетили су фарму музних крава. Чланице Уније
жена организовала јој чишћење
страначких просторија у Молу.
Покрајински посланик Станка Михајлов организовала је дечији маскенбал у Молу. У току је санација
постојећег и изградња новог паркинга у Ади. Локална самоуправа
је и ове године поделила ваучере
за талентоване ђаке и студенте,
и обезбедила улазнице на базен

и Трлићу, ради се трафостаница „Чучуге“.
Реконструисани су пут у Бргулама и Шумадијска улица. Чланови ОО редовно уређују
град.

за све ученике. Активисти МО
Мол поделили су гардеробу угроженим суграђанима. Уређен је
штранд у Молу.

8. Инђија

Кошење траве, чишћење
од смећа
Активисти МО Нови Карловци
обишли су старије суграђане, активисти МО Нови Сланкамен уредили су игралиште, а чланови МО
Марадик уредили атарске путеве.
Чланови МО Стари Сланкамен
извршили су поправке на згради
старе поште. Активисти МО Бешка
уредили су терен за боћање, а чланови МО Љуково простор испред
Дома културе. Чланови Првог МО
уредили су трибине фудбалског
стадиона, чланови Другог МО косили су траву испред напуштених

7. Пожаревац

Обилазак радова

4. Кладово

Уређење околине
Чланови ОО очистили су околину Трајановог моста од траве и
смећа, и околину водопада Бледерија, где су направили степенице и
уклонили пала стабла.

кућа, а активисти Трећег МО уредили су простор око терена. У акцији „Недеља за чистију Војводину“, активисти свих месних одбора
чистили су Карлову бару.

Радови на путној инфраструктури

Одржан је Сајам запошљавања. Градоначелник Бане Спасовић
обишао је радове на новом кружном току, Синђелићевој и Партизанској улици. Одржана је Балонијада, на којој су се будући прваци пуштањем балона опростили од вртића. Унија омладине ГО
уредила је игралиште код аутобуске станице и на Тргу Радомира
Војовића. Одржан је седми Дан борбе против беле куге и завршна
конференција пројекта „Култура без граница“.

плажу, а активисти МО Силбаш
центар села. Поводом Међународног дана Дунава, активисти
МО Челарево уредили су плажу.

13. Нова Варош

Центар за управљање
отпадом

Лаптопови за основце
у Прилужју
Делегација Општине Прибој
посетила је Општину Прилужје
на КиМ и ученицима донирала 15
лаптопова. Одржане су Спортске
игре младих. Агенција за безбедност саобраћаја организовала је
едукативну представу. Асфалтиране су деонице у Заостру и Градберинама. Општина je организовала трећу поделу ауто-седишта
за децу и наградила најбоље ученике.

10. Нови Пазар
Нови асфалт
у насељима

У насељу Поток завршена је
прва фаза асфалтирања, од Улице
доњи Алексинац према брани. У
насељу Кулизе у Дежеви асфалтирана је улица ка селу Прћенова. Реконструише се пасаж Нове
лучне зграде. Уређују се платои
Срђана Алексића и Хатиџе Мехмедовић. Омладина ГО СНС организовала је поделу „СНС Информатора“ суграђанима.

Кружни ток са
фонтаном

Нова улагања у хотеле,
путеве, пољопривреду...

Активисти у акцији уређења јавних површина

9. Прибој

11. Врњачка Бања

5. Сокобања

На свечаној седници Општинског већа, усвојен је план одбране
Општине и уручена су признања
Министарства одбране. Дом здравља добио је донацију амбасаде
Пољске за набавку опреме за стерилизацију. У оквиру обиласка
Зајечарског округа, председник
Александар Вучић посетио је Со-

БРИГА О ГРАЂАНИМА
12. Бачка Паланка

Нова зграда Предшколске установе

Завршава се нова зграда вртића и укидају листе чекања. Започета је изградња
два парка у административном центру града. Током јуна асфалтирано је пет локал-
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Врњачка Бања добила је нови
кружни ток, модерну раскрсницу
код хотела „Тонанти“ и „Меркур
палас“, на путу Врњачка БањаАлександровац, у чији центар је
постављена фонтана. Уз кружни
ток, реконструисане су и улице
Светог Саве, део Пролетерских
бригада, Олимпијска и Првог маја.  

Теретана на отвореном

Министарство заштите животне средине доделило је Oпштини средства за израду пројектне
документације за центар за управљање отпадом
из Нове Вароши, Прибоја, Пријепоља и Сјенице. Изградњу теретане на отвореном у Насељу
помогли су Министарство спорта и Општина.

14. Велика Плана

Асфалтирање, акције уређења
На изборима за највећу МЗ у Великој Плани, СНС освојила је све мандате. Активисти
ОО уредили су дечије игралиште, фудбалски
терен, паркић у Радовању и терен око МЗ Бресије. Промењене су водоводне цеви у главној
улици и почели су радови на потпорном зиду
шеталишта. Асфалтирана је Улица Марка Милановића, а у припреми је асфалтирање Арсићког
пута. Комплетно је реконструисана Улица Николе Пашића. Почели су радови на огради око
ОШ „Свети Сава“. Активисти ОО делили су
промотивни материјал на штандовима. Поплочан је тротоар у Улици Момира Гајића и испред
амбуланте у Доњој Ливадици, где је замењена и
столарија. Министарство туризма обезбедило је
средства за реконструкцију воденице на Великој Морави. Нови вртић прикључен је на водоводну и канализациону мрежу.

Председник Општине Бранислав
Шушница организовао је пријем
грађана. Чланови Савета за информисање делили су „СНС Ин-

форматор“. Председник Шушница обишао је радове на коловозу
у улицама Цара Лазара и Скојевској.
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15. Велико Градиште

Обилазак газдинстава
Представници Општине обишли су пољопривредна газдинства у Курјачу, која су
остварила право пречег закупа на основу сточног фонда, и уручили им уговоре. Деци
до 15 година подељене су сезонске карте за аква парк на Сребрном језеру.
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СНС ПАНОРАМА
16. Аранђеловац

Обнова пута ка Марковцу
Започела
је
рехабилитација
пута Аранђеловац-Марковац, а
радове су обишли
председници
општина Аранђеловац и Младеновац, Бојан Радовић и Владан
Глишић. Организована је трибина
у циљу спречавања вршњачког
насиља.
Почело је асфалтирање у градским
и сеоским МЗ.
Обновљен
је
Обновљен спортски терен
спортски терен
поред школe у МЗ
Мисача. Организација Европа ностра доделила је посебно признање
за реконструкцију цркве брвнаре у МЗ Даросава. Додељена су признања најхуманијим даваоцима крви. Усвојено је свих 300 захтева за
упис деце у предшколске установе. Народни музеј организује Лето
културе у Орашцу.

17. Бољевац

Заштита од поплава
Започета је изградња моста
на бујичном потоку у селу Валакоње, а у току је уређење корита
и изградња утврда у селу Оснић.
Општина је обезбедила средства за изградњу канализације на
десној обали реке Арнауте.

18. Бечеј

Обнова зграде
два вртића
За енергетску санацију вртића
у Бечеју и Бачком Петровом Селу,
Општина је добила средства од
Покрајинског секретаријата за образовање. Започета је реконструкција пијаце у Бечеју. Манифестација „Бечеј ноћу“ окупила је око
22.500 посетилаца.

19. Ариље

Помоћ особама
са инвалидитетом
Чланице Уније жена ОО посетиле су наше чланове са инвалидитетом и уручили им хуманитарну помоћ. Упутиле су и предлог
супругама привредника и амбасадора који службују у Србији, да се
инвалидима изађе у сусрет у виду
набавке инвалидског скутера.

20. Апатин

Разговор са грађанима
Активисти свих месних одбора организовали су штандове на
којима су разговарали са грађанима и делили „СНС Информатор“.

Министар Зоран Ђорђевић посетио је Унију жена ОО.

21. Бач

Обнова капеле,
продубљивање канала
Радници ЈКП „Тврђава“ уредили су зелене површине у центру
Бача и дечије игралиште у насељу
Мала Босна. Чланови свих месних
одбора уређивали су најзначајније
локације у Вајској. Управа за капитална улагања АПВ одобрила је
Општини средства за реконструкцију пута ка Бачкој Паланци. Започела је обнова крова на капели
у Бачу и продубљени су канали у
Бођанима. Чланови МО Бач 1 уредили су парцелу у Малом Бачу, на
којој ће се правити дечије игралиште.

22. Жабаљ

Уређење паркова
и игралишта
Чланови Савета за здравство
обележили су Дан заштите животне средине дружећи се са грађанима. Активисти Савета за социјална
питања поделили су 100 хуманитарних пакета, а чланови Савета
за комуналне делатности уредили
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24. Ужице

Обнова касарне, нови вртић

Сем Фабрици и Јадранка Јоксимовић обишли су Женски центар

Шеф Делегације ЕУ Сем Фабрици присуствовао је манифестацији
„ЕУ зелени дан“ у Ужицу. Том приликом, градоначелник Тихомир Петковић, министарка Јадранка Јоксимовић, државни секретар Драган
Јеремић и амбасадор Фабрици обишли су Регионалну депонију „Дубоко“ и Женски центар, који су добили подршку ЕУ. Почела је реконструкција Војног школског центра у касарни у Крчагову. Завршен је
вртић у Белој Земљи.
су дечије игралиште. Активисти
из Жабља уредили су игралиште
и плажу Јегричка. Чланови МО Чуруг 1 и 2 имали су акције уређења,
а чланови МО Госпођинци уредили су парк и плажу.

25. Бела Паланка

Боља енергетска ефикасност
Општина је од Краљевине Норвешке добила средства за енергетску санацију зграде Центра за
социјални рад и за стручно оспособљавање теже запошљивих
особа. Такође, од Министарства
рударства и енергетике добила је
средства за унапређење енергетске ефикасности Старе болнице.

26. Кучево

Бесплатан аутобуски
превоз
Кучево је добило подршку
Норвешке за унапређење инфраструктуре. У Великом Градишту
одржан је састанак министарке
Зоране Михајловић, представника
Путева и Железнице са председницима општина, а тема је био
пут Пожаревац-Велико ГрадиштеГолубац. Школа у Раброву добила

23. Црна Трава

Споменик Црнотравцу неимару
У присуству председника Општине Црна Трава, руководства
ОО, ученика СТШ „Милентије Поповић“, председника Удружења
Црнотраваца, заменика градоначелника Београда Горана Весића, свечано је откривен споменик „Црнотравцу неимару“ у Чубурском парку у Београду.

је „паметну“ таблу, а асфалтирани
су путеви у Малој и Великој Бресници. Становници Кучева моћи
ће бесплатно да се превозе аутобусима „Арива литас“. Одржан је
Интернационални фестивал народног стваралаштва у Дубокој.
Становници МЗ Раденка посекли
су растиње које је ометало саобраћај. Дому здравља у Кучеву
предата је донација Владе Јапана.

27. Ћуприја
Трећа турска
инвестиција

Општина је потписала са турском компанијом „Фека аутомотив“ уговор о уступању грађевинског земљишта, а то ће бити трећа
инвестиција турских компанија у
Ћуприји. Асфалтиране су улице
Видовданска и Станоја Главаша,
а у току је поправка сеоских путева. Делегација пољопривредника
посетила је Сајам у Новом Саду.
Општина и Министарство енергетике финансирају унапређење
енергетске ефикасности зграде
ШОМО „Душан Сковран“. Центар
за социјални рад добио је сензорну собу из донације Амбасаде
Аустралије. Додељена су признања најбољим ученицима.

29. Опово

Брзински дисплеји

34. Тутин

Реконструкција пута

Чишћење Тамиша

Са мештанима села Островица

У току је асфалтирање улица у Сакулама, радови на мини пич
терену, сузбијање комараца и уређења обале Тамиша. У школи у
Баранди гради се модерна котларница на пелет. Потписан је уговор о асфалтирању коловоза и паркинга у Сефкерину и за санацију
оштећених делова пешачко- бициклистичке стазе Опово-Баранда. У оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај, Општина је поставила брзинске дисплеје у Сефкерину и Опову. На СРЦ Опово санирају се последице
поплаве и гради бајк парк дуж језера Гајгер.

Чланови ОО посетили су мештане села Островица где ће, у
сарадњи са локалном самоуправом, бити реконструисан пут,
оштећен током великих падавина.

сеоске топлане у Србији, у селу
Костојевићи, по програму ЕУ „Биоенергетско село“.

30. Нови Кнежевац
Посета самохраним
мајкама

Чланице МО Банатско Аранђелово, у сарадњи са Унијом жена,
посетиле су социјално угрожене самохране мајке и породице
са троје, четворо, петоро и више
деце.

31. Ириг

Уређење атарских
путева
Чланови ОО поделили су угроженим суграђанима прехрамбене пакете. Активисти МО Ириг
и Шатринци уређивали су атарске
путеве. Чланови МО Врдник по-

косили су траву у Прњаворском
парку и поделили пакете са намирницама најугроженијим суграђанима. Радови на гасификацији почели су у Јаску, тренутно
се одвијају у Ривици, а радиће се
и у осталим насељима. Министар
Вања Удовичић посетио је ОШ
„Милица Стојадиновић Српкиња“.

33. Кнић

Реконструкција
моста у Гружи
Полазници Школе фудбала у
Книћу и Гружи учествовали су на
турниру у Француској, а трошкове путовања и боравка сносила је
Општина. У Дому културе одржан
је традиционални испраћај предшколаца. После више деценија,
реконструисан је мост у Гружи.
Свечаности поводом отварања
аеродрома „Морава“ у Лађевци-

ма, присуствовала је и делегација
Општине Кнић.

35. Крупањ

Обнова оштећеног пута
Председник Александар Вучић
обишао је село Бадњевац, где
је део пута оштећен приликом
поплава и најавио завршетак пута
Крупањ-Богоштиц. У Крупњу је
отворено ново дечије игралиште.
У оквиру Дана међаша, уз помоћ
општина Крупањ, Мали Зворник и
Љубовија, одржано је такмичење
у косидби и вишебоју.

36. Ваљево

Бесплатно летовање за
малишане
Одржане су Спортске игре младих. Асфалтиран је део пута у Бранковини поред културно-историјског
комплекса и део пута у Козличићу.
Санирају се ударне рупе у улицама Сувоборској, Војводе Мишића
и Хајдук Вељка. Одржан је други
Ваљевски полумаратон. Град Ваљево други пут организује летовање

за основце из социјално угрожених
породица. Активисти Уније младих
уређивали су корито реке Градац.

37. Алексинац
Акције уређења

Омладина ОО уређивала је
паркове у Житковцу и Алексинцу.
У Житковцу је асфалтирана Солунска улица. Активисти Савета
за локалну самоуправу и Савета
за омладину уредили су кеј. Савет за популацију и бригу о деци
одржао је трибину о насиљу. На
иницијативу Савета за омладину,
офарбане су клупе испред ОШ
„Љупче Николић“ и на аутобуском
стајалишту.

38. Ћићевац

Aсфалтирање улица
Начелник Расинског округа
Бранко Весић, у пратњи народних посланица Драгане Баришић и Виолете Лутовац Ђурђевић и председнице ОО СНС,
обишао је радове на асфалтирању улица.

32. Сремски Карловци

Гости малишани са КиМ

28. Бајина Башта

Топлана на биомасу
Топлана на биомасу биће саграђена на месту садашње
школске топлане, ради се пројектна документација, радови ће почети на јесен. Такође, су у току
активности око изградње прве

Активисткиње Уније жена обишли су старију суграђанку. Одржана
је радионица Савета за родну равноправност о утицају постконфликтних ситуација. Активисти ОО редовно разговарају са суграђанима

уз поделу „СНС Информатора“ и локалног информатора. Председник
Општине Ненад Миленковић угостио је ученике из Лепосавића, Лешка
и Сочанице.
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СНС ПАНОРАМА
56. Нови Сад

39. НИШ

Убедљива победа у Бегечу

Пријем грађана у новим просторијама
Градски одбор СНС Ниш је на новој адреси, а
повереник Звездан Миловановић организовао
је у новим просторијама пријем више од 100
грађана који су се обратили за помоћ. Проф.
др Зоран Перишић одржао је трибину, у орга-

низацији Савета за здравство. Чланице Уније
жена, поводом Националног дана донора, организовале су трибину „Реци ДА - спаси неком
живот“. Поводом Међународног дана борбе
против насиља над старима, организована

је трибина. Савет за културу и Унија младих
приредили су интерактивну трибину „Култура и млади“. Народни посланици др Љубица
Мрдаковић Тодоровић и др Бранимир Ранчић
организовали су пријем грађана.

42. Нишка бања

40. Медијана

Уређење
спортског терена
Организовано је уређење спортског терена и кеја на ушћу Кутинске реке у Нишаву,
спортског комплекса „Вртоп“ и дечијег мобилијара. Очишћено је и излетиште у Просеку, а
у Јелашници зеленило покрај пута.

43. Пантелеј

Клима за
Сигурну кућу
Активисти ОО у разговору са грађанима

Чланови ОО делили су страначки материјал и разговарали са грађанима. Најугроженијим
пензионерима уручили смо пакете са намирницама. Организована је трибина о исхрани.

41. Палилула

44. Црвени крст

Чишћење зелених површина

Подела „СНС Информатора”

Настављена је акција пријема грађана „Слушамо-радимо-напредујемо“. Поводом обележавања Видовдана, Унија младих одржала је трибину. Активисти ОО
очистили су зелене површине и мобилијаре на више локација.

45. Бабушница

Програм „Норвешка
за вас“
Председница Општине Слађана
Николић потписала је уговоре, у
оквиру подршке Краљевине Норвешке, за унапређење енергетске
ефикасности у ПУ „Дечја радост“
и спровођење стручне праксе за
високо образоване особе до 30
година старости.

46. Горњи
Милановац

Подстицаји за
пољопривреднике
Возни парк ЈКП проширен је новим камионом. Прва група од 130
пољопривредника потписала је
уговоре за подстицајна средства
код Министарства пољопривреде. У
МЗ Прањани асфалтиран је пут Катрићи, а у МЗ Брусница пут Јелићи.

47. Крагујевац

Чишћење језера у Дуленима
Активисти ГО СНС очистили су
језеро у селу Дулени и уручили
пакете са намирницама Удружењу

„Свети Василије Велики“. Активисти ГО организовали су радионицу за писање пројеката у МО Филип Кљајић.

48. Србобран

Уређење дечијег игралишта
Министар Зоран Ђорђевић посетио је Општинску управу, удружење „Бисер“ и Унију жена. Активисти СНС уредили су игралиште
у Турији, офарбали справе за игру,
покосили траву, покупили отпад и
поставили мреже за голове.

49. Сента

Разговор са грађанима
Чланице Уније жена ОО делиле
су „СНС Информатор“ и воду, и
разговарале са суграђанима.

50. Владичин Хан
Најсавременији
тениски терени

Новоизграђене тениске терене
у Владичином Хану, који задовољавају најсавременије светске
стандарде, отворили су Слободан
Боба Живојиновић и председник

Активисти ОО организовали су акције
уређења. На иницијативу Савета за родну
равноправност, прикупљени су прилози и
купљена је клима за Сигурну кућу. Савет за
здравство организовао је разговор лекара са
суграђанима.

Повереник Драган Станковић и чланови Савета за
здравство организовали су разговор о алергијама и делили „СНС Информатор“.

Општине Горан Младеновић. Терене ће у прво време моћи бесплатно да користе љубитељи тениса из целе Србије.

51. Владимирци

Реконструкција Дома
пензионера
Активисти ОО редовно одржавају штандове, разговарају са
грађанима и деле „СНС Информатор“. ОО организује хуманитарне
акције и пружа помоћ социјално
угроженим породицама. Реконструисан је кров на Дому пензионера у Дебрцу и постављани су
цевасти пропусти у селима.

52. Љубовија

Помоћ за изградњу
куће
У току је асфалтирање пута
Велики Мајдан-Селанац-Мачков
Камен. Активисти МО Поднемић
помагали су у обнови атарских
путева, а активисти МО Љубовија
2, 3 и 4 уредили су спортски комплекс ФК „Дрина“. Наши одборници у СО одрекли су се дневнице
за изградњу куће угроженој породици из Љубовиђе, а у акцији су
учествовали, путем добровољних

прилога, сви функционери, директори и чланови Већа. Грађанима
Љубовије подељен је „СНС Информатор“.

53. Бела Црква

Уклањање
поломљеног грања
Активисти МО Банатска Суботица покосили су школско двориште и терен, и уклонили поломљено грање из дворишта старих и тешко покретних особа.

54. Коцељева

Завршен пут
Коцељева-Свилеува
Председник Општине Душан
Илинчић обишао је завршне радове на асфалтирању пута Коцељева
- Свилеува. Активисти ОО делили
су „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима.

55. Рековац

Гардероба за старије
суграђане
Председник Општине Александар Ђорђевић представио је
резултате рада на конференцији

Милош Вучевић учествовао је у акцији уређења
зелених површина

Активисти МО Лиман 4 очистили су дечије
игралиште, активисти МО Петроварадин 1 пут
код цркве на Ширинама, активисти МО Лединци покосили су траву и покупили смеће на
главном путу, а активисти МО Петроварадин
2 очистили су Роков поток. На изборима за Савет МЗ Бегеч, СНС је однела убедљиву победу
и освојила свих девет места у Савету МЗ.
Сви месни одбори учествовали су у акцији
„Недеља за чистију Војводину” и очистили
за медије. Активисти ОО одржали су штанд и помогли у чишћењу
парка. Уручили смо гардеробу
старијим мештанима у Течићу и
Кавадару. Реконструише се кухиња у школи „Светозар Марковић“.

57. Ковачица

Поклони за најбоље
ученике
Министар Вања Удовичић обишао је Спортски центар у Ковачици и школу у Црепаји. Корисници
Центра за социјални рад укључени су у спортске активности путем
инклузивног џудоа. У току је реконструкција пута између Црепаје
и Ковачице. Општина је даровала
најбоље ученике књигама и таблет
рачунарима. Центар за социјални рад и Општинска библиотека
организовали су кампању „Реци
не насиљу“. Одржано је треће
Међународно првенство у кувању
бриндзових кнедли, словачког националног јела, као и манифестације Тортијада и Велико црепајачко коло.

58. Кула

Уређење купалишта
Чланице Уније жена обележиле су Светски дан заштите животне средине. Активисти МО
Руски Крстур уредили су базен, а
МО Крушчић купалиште. У Крушчићу су одржани традиционални
Дани села - Дани жита. Председник Општине Дамјан Миљанић
организовао је пријем за чланове
Друштва за спорт и рекреацију

Рибарско острво. Активисти МО Јаша Томић,
Сајлово, Руменка, Клиса, Гаврило Принцип и
Бистрица уредили су дечија игралишта. МО
Каћ организовао је сечење сувих грана, а МО
Ченеј, Шангај, Пејићеви салаши, Кисач, Раднички и Будисава уређење јавних простора.
Одржан је Спортски дан у Сланој бари, манифестација Салајачким сокаком, Видовдански
кутак, Змајеве дечије игре...
Председник Александар Вучић и градо-

инвалида, за најхрабријег полицајца у 2018. години и за ђаке
генерације. Одржани су 15. Мотодром и Фестивал аматерских
позоришта. Завршено је асфалтирање пута Крушчић-Бачки Грачац.

начелник Милош Вучевић присуствовали су
свечаном отварању конференције „Градимо
мостове-причамо о Европи“. Градоначелник
Вучевић и министар Вања Удовичић обишли
су ФК „Бачка“ и „Софекс“ и КК „Стар“, и присуствовали додели уговора о стипендирању
Фонда за младе таленте. Градоначелник
Вучевић и председница Владе Ана Брнабић присуствовали су откривању споменика
мира „One Day“.

сат на Градском тргу. Почела је
санација пута од Селачке до манастира Суводол и завршена реконструкција Улице Ђуре Салаја
и дела Генерала Гамбете. Председник Александар Вучић, у оквиру кампање „Будућност Србије“,
обишао је Зајечарски округ.

59. Медвеђа

Уређење речног корита
Повереник др Небојша Арсић обишао је радове на уређењу речног корита у граду. Потписани су уговори на пројекту на коме сарађују Општина и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа. Реконструисана је деоница прилазног пута Медвеђи на којем се
одвија 95 одсто саобраћаја.

60. Лапово

Помоћ интерно-расељеним лицима
Општина и Комесаријат за избегла и расељена лица обезбедили су средства за набавку грађевинског материјала породицама
интерно расељених лица.

61. Зајечар

Предавање за пољопривреднике
У МЗ Грљан одржано је предавање за пољопривреднике у
организацији Града, ГО СНС и
Пољопривредне службе. На излетишту Вањин јаз постављен је
нови мобилијар, плоче, голови
за мали фудбал... Поплочава се
улица испред Храма Пресвете
Богородице и уклања се нефункционална фонтана. Поправљен је

62. Мало Црниће

Опремање Ветеринарске
станице
Општина је постала већински
власник Ветеринарске станице и
одмах је, на захтев сточара, набавила најмодернији ултразвучни
апарат за утврђивање гравидитета.

63. Житиште

Брига о најбољим спортистима и ђацима
Уприличен је пријем за кикбоксера и каратискиње, освајаче
златних медаља на државним првенствима. Председник Општине Митар Вучуревић потписао
је уговоре са представницима
удружења грађана. Полицијској
станици уручена је опрема за
вршење увиђаја. Организован је

пријем за вуковце који, осим књига, добијају бесплатно летовање и
џепарац.

64. Сурдулица

Помоћ породици
Стојановић
Чланови Савета за социјална
питања, Савета за просвету и МО
Кијевац посетили су петочлану породицу Љубише Стојановић
и уручили пакете са животним намирницама.

65. Темерин

Акције уређења
Активисти МО Сириг косили
су траву уз пешачку стазу према
Јегричкој, а чланови ОО Темерин и МО Бачки Јарак делили су
страначки материјал. Активисти
МО Телеп уредили су простор
око дечијег игралишта у Блоку
18, а МО Сириг двориште вртића. Чланови МО Старо Ђурђево уредили су простор испред
вртића. ОО Темерин био је домаћин манифестације „Просто
к´о пасуљ“.

66. Сврљиг

Чишћење јавне
површине
Акцијом активиста ОО и
мештана села Преконоге, уређена је јавна површина поред пута.
У току је асфалтирање деонице
пута у селима Плужина и Бурдимо. Током традиционалног вашара, активисти су разговарали са
суграђанима.
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

ИНТЕРВЈУ

Слободна зона Прибој отвара
нова радна места
Н

ародни посланик из Прибоја
у Скупштини Србије и члан Извршног одбора СНС,
Крсто Јањушевић,
за „СНС Информатор“ каже да је
поносан што је део
скупштинске већине која константно
доноси нове законе и унапређује
постојеће у циљу
напретка Србије на
свим пољима.
- Закони који
сузбијају насиље
у породици, уводе
дуално
образовање,
пооштравају борбу против
криминала и корупције,
поједностављују процедуре у циљу
привлачења нових
инвестиција - већ су дали
значајне резултате. За Западну Србију, одакле долазим, веома је важан Закон о
утврђивању јавног интереса
ради изградње коридора
ауто-пута Е-761, деонице Појате-Прељина, познатијег као Моравски коридор. Радови на Коридору 11
доказ су свима који сумњају
у Моравски коридор. Ова
два коридора су од суштинског значаја за развој Западне Србије.
Колико је инвестиција
стигло у Прибој и које
све фабрике послују у
оквиру Слободне привредне зоне?
- У Слободној зони Прибој данас раде 434 радника у компанијама из
Шпаније, Турске, Шведске,
Холандије, као и неколико
домаћих. Компаније константно шире производњу,
повећавају број запослених
и Слободна зона Прибој
је једна од најбрже растућих индустријских зона у
Западној Србији. Пре мање
од четири године, на 27
хектара имали смо девастирано подручје без адек-

Крсто Јањушевић

ватне приступне саобраћајнице, са минимумом привредних активности и неколико десетина радника.
Тада се, на иницијативу
Александра Вучића и уз
снажну подршку његовог
тима, кренуло у формирање и инфраструктурно
опремање Слободне индустријске зоне, што је у многим круговима жестоко оспоравано и потцењивано.
Резултат те визије и напорног рада је то да је Прибој
данас лидер у привлачењу
инвестиција у области
идустријске
производње
у Златиборском округу и
да су суседне општине заинтересоване да примене
сличан модел.
Колико се улаже у туристичке капацитете и
колико развој ове привредне гране може да
допринесе развоју?
- Западна Србија и Златиборски округ имају огроман
туристички потенцијал, који
Влада Србије препознаје
и подржава низом важних
пројеката. Истакао бих наставак радова на Коридору
11 у делу Прељина-Пожега, дужине 30,9 километара

и вредности 450
милиона евра, које
је недавно отворио
председник
Вучић. Коридор 11
туристима ће додатно приближити
лепоте Таре, Златибора, Златара,
Прибојске бање, и
привреднике усмерити да додатно инвестирају у
туристичке капацитете овог дела
Србије.
Истакао
бих значајну инвестицију у Прибојску бању, која
ће у наредним годинама бити једна од најлепших
бања у Србији, као
и успешну приватизацију хотела „Бић“, где се
очекује инвестиција од 1,7 милиона евра.
Да ли постоје најаве нових улагања?
- На прагу смо велике
немачке инвестиције у области аутомобилске индустрије у Прибоју. Тим
председника Србије актив-

боју. Радујемо се огромној
инвестицији, новим радним
местима и примени дуалног
образовања.
Како
коментаришете
константне нападе Ђиласа, Обрадовића, Јеремића и осталих на председника Вучића, његову
породицу и на функционере СНС, посебно сада
када су им пропали протести?
- Што су више губили
подршку грађана, то су себе
проглашавали посебнијим и
елитнијим, а грађане Србије
неписменијим, тако да су у
овом тренутку „најпосебнији и најелитнији“. Нацрт
Закона о пореклу имовине
и борба против криминала и
корупције чине их јако нервозним, па ударају никад
јаче и бестидније на породицу председника Србије, премијерке, њихових сарадника. То је само доказ колико
је нечиста савест у клубу „1
од 5 милионера” и на шта
су све спремни. Пристојна, економски опорављена
и у свету никад уваженија
Србија, јасно је рекла да на
свом кормилу више не жели

РЕАКЦИЈЕ НА МОНСТРУОЗНЕ ПРЕТЊЕ ДЕЦИ
ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА

Н

а свом Твитер налогу
председник Александар
Вучић коментарисао је нову
кинеску инвестицију од 120
милиона долара у Железару
у Смедереву, речима: „Ово је
јако важан дан за нас, за Србију, Смедерево, раднике који
овде раде, јер су Кинези овом
новом инвестицијом потврдили да желе да остану овде, да
желе да улажу и верују у успех
Железаре“.
На ову изванредну вест, због
које се радују грађани Србије,
стигао је коментар једног од
присталица Савеза за Србију
који је упутио најбруталније
претње председниковој деци
- убиством Данилу Вучићу и
силовањем Милици Вучић.
На ове незапамћене монструозне претње, каквим никада
нису била изложена деца ниједног председника Србије, нити
председника било које државе
у региону, а могуће и у свету,
те константним нападима на
његову породицу који трају годинама и постају све болеснији,
реаговале су бројне личности
из јавног живота Србије.

Потпредседник Главног одбора СНС Марко Ђурић позвао је надлежне институције
да утврде одговорност јер је
потребна оштра реакција да би
се овакво дивљање спречило.
Ове болесне претње резултат су и огледало политике
Ђиласа, Обрадовића, Јеремића и њиховог савеза, истакла је Владанка Маловић,
члан Председништва СНС.
„Није им довољно што су
почели да уходе и бебе, што
лажу, вређају, прете, и воде
оркестриране кампање у Србији и ван ње против Вучића,
већ сада, поново, цртају мете
на деци и шире језиву мржњу
која је за осуду сваког пристојног човека“, истакла је она.

СЛОБОДНА ЗОНА ПРИБОЈ

но ради на овом пројекту
и велики сам оптимиста да
ће бити реализован, што би
значило нових 300 радних
места за Прибојце. Посебно сам срећан јер је једна
од најбољих домаћих компанија „Инмолд“ из Пожеге
започела пословање у При-

Ђиласа и његову „елиту“.
Док пласирају економску и
патриотску демагогију, Грачаницу и Пећку патријаршију неће сачувати они који
молитве изговарају у страним амбасадама и скупоценим апартманима на Светом
Стефану.

Министар здравља Златибор
Лончар рекао је да је веровао
да су дотакли дно када су позивали да се п..а по гробовима,
када су простачки и кукавички
вербално насртали на Вучићеву децу, али очигледно да је за
овакве и ове који их подржавају и дно дна превише.
„Данима се води најпрљавија
кампања против председни-

ка Србије, његових сарадника, прате се мајке са бебама,
а сада се деци председника
упућују опасне претње. Зато
надлежне институције не
смеју да остану неме“, поручила је председница Народне
скупштине Маја Гојковић.
Потпредседник Главног
одбора СНС Миленко Јованов оценио је да је јасно да
Ђилас, Јеремић и Обрадовић
генеришу овакве страховите и
умоболне нападе на Вучићеву
децу, и да се овом синхронизованом акцијом врши притисак
на Вучића, не би ли се сломио
и одустао од борбе за Србију.
Члан Председништва СНС
Нела Кубуровић оценила
је да најгоре и најбруталније
увреде на рачун председника
државе и његове деце, могу
да упуте само болесни умови,
којима место није у друштву.
„Најгнусније увреде које
се упућују деци председника
Вучића показују јад и чемер
у који је запала српска лажна
елита окупљена око Ђиласа,
Јеремића, Обрадовића и осталих“, изјавио је председник
Српске листе Горан Ракић.
Члан Председништва СНС
Ирена Вујовић сматра да
је позивање на насиље над
Вучићевом децом од стране
присталица СЗС монструозно и превазилази све границе
здравог разума.
Потпредседник Главног одбора СНС Милош Вучевић још
једном је апеловао на надлежне државне органе да спрече
прљаву кампању представника
СЗС против председника Вучића и његових најближих.
„Можете да се не слажете с
неким политички, али то вам
не даје право да вређате и претите, посебно не да претите
нечијој деци и породици“, реаговала је министарка Зорана
Михајловић.
Министар финансија Синиша Мали каже да мржња
коју опозиција осећа према
председнику Вучићу прелази
у својеврсно лудило, где се
више не бира ни речник, ни
методе, а ни мете.

„Претње политичким неистомишљеницима нису тековина ни времена у коме живимо,
а ни вредности за које се боримо и на којима инсистирамо“,
рекла је члан Председништва
СНС Јадранка Јоксимовић
оцењујући да је такво понашање недостојно свих који
себе декларишу као промотере демократских вредности.
Члан Председништва СНС
Владимир Орлић изјавио је да
су представници СЗС сировом
мржњом према председнику
Србије ископали дубоке ровове из којих испаљују отровне
рафале без икаквог гледања,
правећи штету свуда око себе.
Члан Председништва СНС
Драган Стевановић каже да
овакве претње нису ни својствене људима, већ до сада непознатим биолошким врстама,
питајући се да ли им је ишта
свето и има ли краја политичкој патологији.
Александар Мирковић,
шеф Одборничке групе СНС у
СГ Београда, каже да је запрепашћен количином мржње и
одсуства разума код Ђиласових, Јеремићевих и Обрадовићевих следбеника који су
најболеснијим претњама ударили на децу само зато што им
је отац Александар Вучић.
Наташа Станисављевић,
члан ГО СНС, оцењује да
присталицама СЗС ништа није
свето и да су, после вређања
жена, отишли још даље.
Александар Марковић, секретар ГО СНС Београд, наводи да је, као отац два малолетна детета, згрожен претњама
Вучићевој деци и додаје да
су позиви на убиства, насиље,
лажи једини програм који део
опозиције нуди грађанима.
Радослав Марјановић, заменик шефа Одборничке групе
СНС у СГ Београда оцењује да
нервоза, фрустрација и агресија присталица СЗС расте како
се приближава одржавање
парламентарних, покрајинских
и локалних избора.
Члан Председништва СНС
Милосав Миличковић каже
да је ово најпрљавија кампања

коју су до сада Ђилас, Јеремић
и Обрадовић повели.
Члан Председништва СНС
Горан Весић оценио је да су
претње последица атмосфере линча коју стварају Драган
Ђилас и остали: „То је та лажна елита о којој је председник
Вучић говорио, а када им кажете да су лажна елита, они се
наљуте, а када прете председниковој малолетној деци, онда
је то за њих у реду“.
Немања Стевановић, члан
Председништва СНС, упозорио је грађане шта их чека ако
Ђилас, Обрадовић и Јеремић
дођу на власт - у најбољем маниру
националсоцијализма,
Хитлерове, Герингове и Химлерове странке НСДП, Ђилас,
Обрадовић и Јеремић позивају
на физичку ликвидацију и силовање деце Александра Вучића.
„Јасно је да се политика Ђиласа, Обрадовића и осталих
из СЗС своди само на мржњу
усмерену против Александра
Вучића која инспирише позиве на насиље, чак и против
деце председника Србије, и
то показује недостатак политичке идеје и њихову жељу
да на власт дођу на било који
начин, па макар и огољеним
насиљем“, рекао је члан Председништва СНС Небојша Стефановић.
Члан Председништва СНС
Игор Мировић осудио је претње и увреде, затражио од надлежних да без одлагања казне починиоце и осудио лидере
странака око СЗС, који својим
деловањем стварају оквир за
најгоре увреде и претње.
Осудама се придружио и
генерални секретар Владе Србије Новак Недић: „Као родитељ и као неко ко познаје ту
дивну децу, осуђујем болесне
увреде и претње које је један
од присталица опозиције упутио деци председника Србије.
Проблем је атмосфера насиља
коју су лидери опозиције креирали у друштву. Да није било
њихових позива на силовања
и убиства, да није увреда које
свакодневно изговарају свакоме ко другачије мисли, не
би било ни ових монструозних
твитова“.
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ИНТЕРВЈУ

Сокобању посети 140.000 туриста

Центар за едукацију СНС

Дводневни семинари
за младе напредњаке

П

оред редовних активности, које укључују
радионице, презентације
и предавања, Центар за
едукацију СНС овог лета
организује и специјалне

Владимир Миловановић
Захваљујући
ваучерима, бања
је у топ пет
туристичких
дестинација
у земљи

активисте из ОО широм
Србије. Инсистира се на
учешћу свих полазника и размени искустава. Семинар има и благо
такмичарски карактер, а

С

дводневне семинаре на
различитим локацијама.
До сад су реализовани
семинари на Копаонику
(уз подршку ОО СНС Рашка) и у Бериљу (уз подршку ГО СНС Прокупље),
на којима је учествовало
између 30 и 40 младих
напредњака из Вождовца,
Димитровграда, Крушевца, Житорађе, Рековца,
Беле Паланке, Прокупља,
Кикинде, Рашке, Блаца и
Куршумлије. У плану су
још и семинари у Лесковцу, на Власини, у Кикинди...
„Концепција
семинара је да кроз образовни
процес, у позитивно радној атмосфери, повежемо

највише се оцењује креативност и енергија уложена у комуникациону
припрему. Дружење међу
учесницима потврђује се
и кроз Вибер групе које
успостављају основе за
трајну повезаност наших
младих активиста“, каже
Милан Стевановић, шеф
Центра за едукацију СНС,
и објашњава да су сви семинари бесплатни и да
сваки учесник мора имати
препоруку свог локалног
одбора.
Иначе, Центар за едукацију СНС у октобру слави
три године постојања,
уз реализацију више од
300 семинара са више од
20.000 полазника.
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окобања, позната по
прелепој природи и
лековитој топлој води,
дуго година била је на маргинама српског туризма због
неспособних политичара који
су је водили, све до доласка СНС, када је почела да се
враћа на место које јој припада. Захваљујући подршци
Владе Србије, ресорног министарства, али пре свега политици равномерног развоја
председника Александра Вучића, реализоване су бројне
инвестиције. Према речима
Владимира Миловановића,
председника ОО СНС Сокобања и заменика председника Општине, направљени
су позитивни помаци у свим
привредним гранама, посебно у туризму.
- По питању туристичког
промета, остварен је раст за
првих пет месеци у односу на
исти период у 2018. години,
иако је прошла година била
рекордна у расту туристичког
промета, када се Сокобања
сврстала у топ пет туристичких дестинација у земљи. Број
иностраних гостију упето-

стручио се у односу на претходну годину, а Сокобања
је заузела прво место у реализацији субвенционисаних
ваучера. Од укупно 100.000
издатих ваучера у 2018. години у Сокобањи је реализовано
више од једне четвртине, тј.
25.600 ваучера, а остатак у
свим осталим дестинацијама.
У првих пет месеци у 2019.
години остварен је раст туристичког промета од 12,4
одсто у броју долазака и 15,4
одсто у броју ноћења, иако
највећи хотел „Здрављак“
није радио у другој половини
априла и у мају. Значајан податак је раст у броју долазака
иностраних туриста од 30,4
одсто и броју ноћења од 42,7
одсто, а највише их долази из
Бугарске, Северне Македоније, Грчке, Румуније, Русије,
али и из западне Европе, Кине,
Јапана, УАЕ, Јужне Америке...
Колико је до сад, у 2019.
години, било туриста и
шта очекујете до краја
године?
- За првих пет месеци имали смо 38.433 домаћа госта

и 5.852 инострана, који су
остварили укупно 180.932
ноћења. Процена је да ће
званично Сокобању у 2019.
години посетити више од
140.000 туриста, који ће
остварити више од 700.000
ноћења.
Колико
су
ваучери
допринели бољој туристичкој посети?
- Корисници субвенционисаних ваучера имали су утицај на дужину боравка, јер
ваучери могу да се користе
само ако гост остане на дестинацији најмање пет дана.
Такође, ваучери су продужили туристичку сезону ка
пролећним и јесењим месецима, јер је њихова највећа

реализација у априлу, мају,
септембру и октобру. Утицали су и на пораст броја категорисаних лежајева, односно
превођења објеката из тзв.
црне зоне, јер у некатегорисаним објектима није могуће
коришћење ваучера. Због
овог последњег, повећан је
број регистрованих туриста,
као и локални и републички
приходи.
Чиме је све освежена
бањска понуда и које су
највеће атракције сокобањског краја?
- Излетишта на Озрену,
Ртњу, Девици, Бованско и
Врмџанско језеро, термоминерални извори, чист ваздух... Сокобања годинама

ове ресурсе ставља у функцију туризма, са акцентом
на активни одмор. Уређене
су стазе здравља, 32 излетишта, паркови, теретане на
отвореном, стене за пењање,
плаже на Моравици... Од
објеката имамо нове виле
и хотеле за смештај гостију
високе категорије, аква парк
„Подина“ и спортске терене
на којима се припремају врхунски спортисти из земље и
иностранства.
Шта се организује од манифестација?
- Туристичка организација организује Златне руке,
Међународни
фестивал
„Прва хармоника Србије“,
„Грин харт фест“, Свети Јован Бољобер... Завршава се
изградња МФК „Врело“, комплекса за одржавање културно-уметничких и забавно-рекреативних догађаја,
са великом летњом позорницом, малом сценом, Визиторским центром, воденим
слаповима и три језера, од
којих се највеће током зиме
претвара у клизалиште.
Колико имате нових радних места и каква је привредна ситуација?

- Најзначајније привредне делатности су туризам,
пољопривреда и рударство.
Привредна ситуација полако се поправља и Сокобања
бележи благи раст запослености, у просеку један одсто годишње. Највећи број
запослених је у здравству и
рударству, затим у туризму
и трговини. Највеће приватне инвестиције јесу плантажа јабука „Тера Оптима“ и
куповина и реконструкција
хотела „Сунце“, као и два
гарни хотела мањих капацитета.
Који су вам највећи проблеми?
- Стечај државног предузећа „Лептерија“, које у свом
саставу има хотелe „Здрављак“ и „Турист“, један је од
највећих проблема. Некада јe
ово предузеће било највећи
послодавац у области туризма, а сада се хотели издају у
закуп из стечаја и раде само
лети. Без приватизацијe,
имаћемо њихово даље пропадање и трајне последице
на привредну структуру Сокобање.
Какви су планови за
даљи развој?
- Општина улаже значајне
напоре у унапређење путне и
комуналне инфраструктуре,
посебно
водоснабдевања.
Припремљена је пројектнотехничка документација и
обезбеђене су дозволе за доградњу постројења за прераду питке воде и реконструкцију и доградњу водовода.
Трајно решавање проблема
водоснабдевања јесте повезивање на акумулацију Бован, а процена инвестиције је
око 10 милиона евра. Општина је започела и експропријацију земљишта за изградњу
важних саобраћајница, чиме
се стварају услови за изградњу туристичко-рекреативних садржаја и привлачење инвестиција. Општина
је започела и комасацију скоро 1.000 хектара земљишта,
у сарадњи са Министарством
пољопривреде.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА

26 | СНС ИНФОРМАТОР 75/2019

БРИГА О ГРАЂАНИМА
86. Љиг

67. Краљево

Наградно летовање
за вуковце

Помоћ поплављенима

У току је асфалтирање путева
у МЗ Велишевац и МЗ Гукош. Активисти ОО разговарали су са суграђанима и делили „СНС Информатор“. Носиоци Вукове дипломе
добили су од локалне самоуправе наградно летовање у Турској.

Аеродром „Морава“ отворен је за цивилни саобраћај, у
присуству председника Александра Вучића и државног врха
Србије. Председник Вучић обишао је поплављени погон предузећа „Радијатор инжењеринг“ у Грдици и насеље Сирчу, и
обећао помоћ државе. Омладина ГО придружила се акцији за
прикупљање новца за одлазак Миле Ђорђевић на екскурзију у
Италију. Члан ГО Вукман Ракочевић и председник МО Центар
Жељко Ђуновић обишли су поплављена домаћинства Перић и
Красић, а председедник ГО Небојша Симовић уручио је храну и
средства за хигијену угроженим породицама.

87. Мали Иђош

Таблети за најбоље ђаке
Александар Вучић са радницима предузећа „Радијатор инжењеринг“

68. Богатић

Посета пензионерима
Активисти ОО посетили су
најстарије суграђане и поклонили им књигу Љубише Ђукића
„Светионик“. Разговарали смо са
грађанима на два штанда и делили
„СНС Информатор“.

69. Рума

Донација за породицу
Пушкарић
На игралишту у Лењиновој
улици постављен је мини фитнес
центар, а монтира се полигон за
скејтборд и ролере. Локална самоуправа финансира изградњу
игралишта у Малим Радинцима,
Никинцима, Доњим Петровцима,
Кленку и Буђановцима. Функционери ОО уручили су донацију породици Боривоја Бебића и Луције
Пушкарић из Платичева, која живи
у тешким условима.

70. Смедеревска
Паланка

Рехабилитација пута
Завршена је рехабилитација
пута Смедеревска Паланка-Башин-Топола, за шта велику захвалност дугујемо председнику Александру Вучићу и Влади Србије.

71. Смедерево

Прва монтажна
гаража
Активисти ГО СНС, из сопствених средстава, oспособили су
терен за мале спортове код Веслачког клуба. Почела је са радом
прва монтажна гаража у центру
града.

72. Трговиште

Млечни пакети за породице с децом
Чланови ОО, у сарадњи са НВО
„Животна помоћ“ из Врања, поделили су 50 млечних пакета за 50
социјално угрожених породица са
малом децом.
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73. Оџаци

Санација зграде
Техничке школе
Председник Александар Вучић
посетио је Оџаке, у оквиру кампање „Будућност Србије“. И ове
године активисти МО Оџаци уредили су базен. Активисти МО Каравуково и МО Ратково улепшали су
центар села, а активисти МО Лалић
парк. Чланице Уније жена прикупиле су дечију гардеробу за помоћ
мајкама без прихода. Локална самоуправа је сваком прваку покло-

зија за све осмаке, у организацији
Фондације „Браћа Недић“ и подршку ТО Подгорина. Организовани су
и штандови, разговори са грађанима и састанци месних одбора.

78. Нови Бечеј

Признање за Сашу
Максимовића
На изборима за чланове савета МЗ у Новом Бечеју и Куману, кандидати СНС освојили
су све мандате. Међународни
жири, у оквиру Гран при бизнис

74. Бојник

Асфалтирање путева
Завршено је асфалтирање пута у Славнику и Ђинђуши, а планирано је у Плавцу, Стубли и Горњем Бријању. У току је и израда
пројектне документације за МЗ Мрвеш, Ћуковац и Обилић.

нила школску торбу. Настављена
је реконструкција улица Иве Лоле
Рибара и Железничке. Председница Општине Латинка Васиљковић
потписала је уговор за санацију
зграде Техничке школе.

75. Мионица

Чишћење реке Рибнице
Активисти ОО очистили су корито реке Рибнице, која је угрожена несавесним одлагањем смећа.

76. Пећинци

Хуманитарна акција
Активисти МО Шимановци покосили су траву у домаћинству самохране мајке која брине о тешко
болесном сину. Наши активисти
редовно одржавају дворишта у
старачким домаћинствима, прикупљају гардеробу и помажу тешко
покретним особама да оду лекару.

77. Осечина

Наградна екскурзија
Асфалтирани су путеви у МЗ
Гуњаци, Братачић и Скадар. Такође,
организована је наградна екскур-

самита 2019, за најбољег градоначелника Западног Балкана прогласио је Сашу Максимовића, председника Општине Нови
Бечеј. Покрајинска влада обезбедила је део средстава за уређење
атарских путева и реконструкцију
канализације у Новом Милошеву. Ђаци генерације добили су
по 30.000 динара. Завршава се
реконструкција спортског терена у ОШ „Јосиф Маринковић“. У
сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције, стамбено
је обезбеђено седам породица. У
Куману се приводи крају асфалтирање шест улица. Подељена су
средства за удружења особа са
инвалидитетом.

79. Лајковац

Помоћ за пензионере
Омладина ОО делила је „СНС
Информатор“, а функционери су
разговарали са грађанима. Почела
је пријава за једнократну помоћ за
најстарије суграђане са најнижим
пензијама. Асфалтиран је пут за Томиће, деоница кроз центар Јабучја,
пут кроз Шеринку и за Гајиће. Завршено је партерно уређење главног
улаза у Градску кућу.

80. Неготин

Разговор са грађанима
Чланови Повереништва ОО делили су „СНС Информатор“ и разговарали са суграђанима на пијаци и у страначким просторијама.

81. Жабари

Нови асфалт
У селу Александровцу асфалтиране су улице Краља Петра и Цара
Душана. Асфалтиране су и четири
улице у селу Ореовици и две у
Свињареву.

82. Кањижа

Фигуре на обали Тисе
Чланице Уније жена обрадовале су малишане на обали Тисе
постављањем фигура у облику
животиња, направљених од рециклираних материјала.

83. Костолац

Проширење
топлификационе мреже
У току су радови на топлификационој мрежи у Базенској улици и
на ширењу мреже у кругу пијаце.
Завршено је асфалтирање Улице Боже Димитријевића у Петки. Одржан је четврти Фестивал
цвећа.

84. Куршумлија
Признање за
Дом здравља

Дом здравља Куршумлија добио је високу капитациону оцену
и понео титулу најбољег у Србији.

85. Бујановац

Посета породици
Митровић
Чланови MO Рaкoвaц и Униjе
жeна пoсeтили су пoрoдицу Јелене Mитрoвић, сaмoхрaне мajке трoje дeцe. Активисти ОО делили су „СНС Информатор“ у центру
града.

Председник Општине Марко
Лазић уручио је најбољим ђацима таблет рачунаре. Покрајинска
влада издвојила је средства за
уређење пута до пречистача воде.
Одржани су Дани села и вишње у
Фекетићу, где је ОО, уз подршку
Удружења за избегла и расељена
лица, организовао такмичења у
малом фудбалу. Уз подршку ОО и
Удружења „Наш живот“, организован је турнир „Ненад Вукославчевић“. Центар Ловћенца украшен
је цвећем и новим садницама.

88. Зрењанин

Обнова кошаркашког
терена
Премијерка Ана Брнабић обишла
је постројење за пречишћавање
воде, заједно са градоначелником
Чедомиром Јањићем. Чланови Савета за спорт и МО Соња Маринковић обновили су кошаркашки терен на Багљашу. Активисти ГО делили су „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима. Одржали
смо трибине о очувању идентитета
националних савета и спречавања
насиља над децом. Реконструише
се коловоз у МЗ Никола Тесла и
Граднулица.

89. Житорађа

Радови на купалишту
Завршено је асфалтирање улице у МЗ Подина и игралиште у МЗ
Пејковац. У току су радови на купалишном комплексу. Наши активисти
учествовали су на семинару Центра
за едукацију СНС у Прокупљу.

90. Жагубица

Завршетак
реконструкције пута
Председник Општине Сафет
Павловић обишао је завршне радове на реконструкцији пута од
насеља Сиге до Крупајског врела,
дела регионалног пута ЖагубицаДеспотовац.

91. Кикинда

Нова радна места
Компанија
„Тиса
Аутомотив“ отвара нови погон који ће,
у почетној фази, запослити 320
радника. У Југовићевој улици са-

92. Крушевац

Посета Сајму кинеских брендова
Београдска фирма „Лабтех“ донирала је ултразвучни апарат Дому
здравља. Полагањем венаца на споменик у Варварину, oбележено је
20 година од бомбардoвaња. Привредна делегација Расинског округа, са више од 100 привредника, учествовала је на Сајму кинеских
брендова у Будимпешти. Oтворен je СРЦ „Самар“ са мини аква парком
у Рибарској бањи. Чланови Савета за спорт обишли су Дом за децу „Јефимија“. Обележен је Дан Гимназије, Дан ВП Дома Крушевац и манифестација „Видовдан“. Реновирана је зграда Центра за социјални рад.
нирана је кишна канализација,
уређене су банкине и колски улази. Град је организовао за најстарије суграђане излет до Палића.
Покрајински секретаријат за
пољопривреду финансијски помаже пчеларима, који су претрпели
штету услед помора пчела.

93. Врбас

Чишћење приобаља
Великог бачког канала
Министар Вања Удовичић посетио је Центар за физичку културу
и спортску халу у Бачком Добром
Пољу. Активисти МО Змајево офарбали су школску ограду, а МЗ
Савино Село поклонила је деци
дидактички прибор. Активисти ОО
разговарали су са суграђанима,
делили „СНС Информатор“ и књиге. Председник Општине Милан

94. Лесковац

Пакети за
угрожене
породице

Председник ГО др Горан
Цветановић обишао је интерно расељене породице у Дрћевцу и донирао пакете и новчану помоћ. Савет за омладину
уредио је центар града, активисти МО Разгојна, Грданица
и Смрдан - парк у Грданици,
а активисти МО Моша Пијаде
1 - јавну површину. Омладина
је делила флајере „Стоп насиљу“ у Грделици и Вучју. Чланови МО Сува Река, Јужноморавских бригада и Губеревац
донирали су намирнице и
средства за хигијену угроженим породицама. Чланице
Форума жена учествовале су
на Данима јагоде и Данима
вишње. Одржан је летњи фестивал, маскенбал, кошаркашки турнир, фестивал фолклора
трећег доба...
Глушац угостио је најбоље спортисте. Чланови Савета МЗ Савино
Село добровољно су дали крв. Активисти МО Бачко Добро Поље раскрчили су растиње испред гробља,
активисти МО Центар фарбали су
клупе на тргу, а чланови Трећег МО
поставили су жардињере. Одржан

је трећи Равно Село Филм фестивал. Општина је обезбедила летовање за омладину из осетљивих
група. Чланови МЗ Змајево уручили
су поклоне вуковцима. МЗ Савино
Село дочекала је будуће прваке
и испратила најбоље осмаке. Министар Зоран Ђорђевић посетио је
Геронтолошки центар и Унију жена.
У акцији „Недеља за чистију Војводину“, очишћено је десно приобаље
Великог бачког канала.

95. Пирот

Запошљавање особа
са инвалидитетом
Савет за индустрију и Савет за
популацију, бригу о деци и социјална питања организовали су
састанак на тему запошљавања
особа са инвалидитетом.

96. Пландиште

Брига о суграђанима
ОО СНС омогућио је најстаријим
суграђанима одлазак у Делиблатску пешчару, Алибунар и Суботицу.
Чланови ОО помогли су организацију Златног котлића, одржавање
сусрета КУД-ова, шестодневни
одмор у Сокобањи за 20-ак суграђана и посету румунској Дети
за пензионере. Помогли смо организацију славе Маргите и хуманитарне вечери у Великој Греди. ПУ
„Срећно детињство“ приредила
је завршну приредбу за предшколарце. Председник Општине Јован
Репац уручио је Вукове дипломе
најбољим ученицима. На скали Индекса транспарентности локалне
самоуправе, наша Општина заузела је прво место.

97. Сечањ

Тамишки дани
Одржана је традиционална манифестација Тамишки дани Општине Сечањ, у оквиру које су уручене
награде вуковцима, одржан етно
сајам „Најлепше из Баната“, такмичење у кувању рибље чорбе, меморијални рукометни турнир...

98. Прокупље

Асфалтирање улица
Издвојена су средства за изградњу пешачке стазе од Солунске
улице до Улице Војводе Мишића,

која је добила и нови асфалт. Почиње друга фаза изградње пијаце. Асфалтиране су улице Бате
Стефановића, Поштанска и Пане
Ђукић, док су Синђелићева и
Ђуре Јакшића први пут добиле
асфалт, а насеље Драгања тротоаре. Начелници Топличког округа
и Градске управе, Милан Аранђеловић и Никола Копривица, и члан
Градског већа Жарко Копривица,
обишли су радове на асфалтирању
пута у Доњој Коњуши.

99. Врање

Посета Милована
Дрецуна
Савет за безбедност ГО организовао је трибину „Србија - којим
путем даље?“, на којој је говорио
народни посланик Милован Дрецун. Потпредседник ГО др Слободан Миленковић био је део делегације СНС која је боравила у званичној посети Комунистичкој партији
Кине. Активисти МО Огледна станица уређивали су јавне просторе.

100. Свилајнац

Обилазак
пољопривредника
Чланови Савета за пољопривреду разговарали су са пољопривредницима у вези са поспешивањем производње и добијањем
субвенција. Представили смо суграђанима брошуру „150 плус“.

101. Петровац
на Млави
План развоја

Одржан је први састанак Партнерског форума у оквиру израде општинског Плана развоја.
Скупу је присуствовала Дагмар
Репчекова, амбасадорка Словачке,
а подршку је пружила СКГО, кроз
пројекат који се финансира из словачке развојне помоћи.

102. Стара Пазова

Чишћење обале Дунава
Завршена је нова управна зграда ФК „Подунавац“ у Белегишу. У
ПУ „Полетарац“ у Старој Пазови
уређен је санитарни чвор и изграђен паркинг. У току је реконструкција пута од искључења са
ауто-пута до уласка у насеље. Активисти ОО, заједно са грађанима,
поводом Међународног дана Дунава, чистили су обалу у Белегишу, Сурдуку, Старим и Новим Бановцима. Отворене су нове страначке просторије у Бановцима.

103. Мерошина

Подела
„СНС информатора“
На 16. сусрету вишњара на Облачинском језеру, активисти ОО и
повереник Саша Јовановић дели-
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ли су „СНС Информатор“ и разговарали са гостима.

104. Рача

Санација штете после
поплава
Након престанка обилних падавина и укидања ванредне ситуације, учествовали смо у санацији
штете на путевима и објектима, и
помагали суграђанима. Наставља
се изградња пута који повезује
општине Рача и Топола, пута Сараново-Доња Трнава.

105. Шабац

Убедљива победа у МЗ
Мајур
Кандидати СНС освојили су
свих 15 места на изборима за МЗ
Мајур. Повереништво ГО СНС
је на конференцији за новинаре
обавестило јавност да присталице
СНС, уз огромну подршку народа,
траже да градоначелник Шапца
поднесе оставку и распише локалне изборе.

106. Сомбор

Грађани одлучују о трошењу пара
Градоначелница Душанка Голубовић разговарала је са грађанима у МЗ Риђица. Подељена су
ауто-седишта за бебе. Градоначелница је положила камен-темељац за нови стамбено-пословни простор. Одржан је састанак
са представницима МЗ у оквиру
укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава од
пореза на имовину. Пуштен је у
саобраћај обновљени део Стапарског пута. На тзв. ћелавом
тргу одржан је традиционални
Сомборски котлић. У школи у
Кљајићеву урађена је фасада
и термоизолација. Организовали
смо штандове, уређење стадиона
и центра Риђице.

107. Шид

Радне акције у свим местима
Чланови свих месних одбора
организовали су акције уређења
својих места, сакупљања смећа,
кошења траве, чишћења загушених канала за одвод атмосферских вода, спортских терена,
прилаза гробљу и атарским путевима.

108. Александровац

Помоћ породици Зајић
Помоћник министра пољопривреде обишао је домаћинство
Милана Минића из Бобота и разговарао са пољопривредницима
о могућностима за решавање њихових проблема. Активисти ОО
делили су „СНС Информатор“, а

наш штанд посетио је и члан ИО
Ненад Дејановић. У Доњем Ратају
асфалтирани су путеви у засеоцима Цветковићи, Гајићи и Ћирићи.
Активисти ОО обишли су породицу Витомира Зајића у Доњим
Вратарима и уредили двориште и
унутрашњост куће.

109. Мали Зворник
Посета председника
Вучића

Уз подршку Уније жена, одржани су Вече хумора и сатире и Дечија креативна радионица. Активисти ОО делили су „СНС Информатор“. Председник Александар

113. Ковин

Помоћ поплављенима
Активисти МО Плочица, Делиблато, Мраморак, Гај, Центар
1 и Центар 2 уређивали су јавне
површине. Представници локалне самоуправе обишли су домаћинства која су била најугроженија у поплавама и пружили им
адекватну помоћ. Чланице Уније
жена донирале су социјално угроженој породици у Гају храну,
средства за хигијену и гардеробу. У току је изградња канализације у насељу Преко Поњавице,
а обновљен је и кошаркашки терен. На тврђави Стари град пуш-

110. Лебане

Опрема за мале бициклисте
Председник Општине Иван Богдановић обишао је радове на
реконструкцији пута Лебане-Слишане и Лебане-Бојник. Први пут
у сарадњи са Општином, организована је прослава Дана полиције. Општина је за најмлађе обезбедила рефлектујуће прслуке,
штитнике и кациге за вожњу бицикла и ролера. Председник Богдановић посетио је фабрику „Лебантекс“, у којој је планирано отварање нових радних места. Активисти ОО уредили су парк у центру
града, делили „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима.
Вучић посетио је Мали Зворник,
разговарао са грађанима и обишао обновљени Подземни град
Карађорђевића.

111. Панчево

Брига о здрављу
Усвојен је предлог да Панчево обележава Велику Госпојину
као градску славу. Одржани су
Дани сунцокрета, у организацији
Друштва пчелара. Подржали смо
акцију превентивних прегледа мештана Долова и Банатског
Новог Села, а Унија младих организовала је уређење центра
овог села. Чланови МО Младост
и МО Јабука уредили су дечија
игралишта.
Реконструисана
је хала спортова. У ромском насељу у Долову поставља се ризла
у три улице, а у Јабуци је организована акција одвожења кабастог
отпада и прикупљања пластичне
амбалаже.

112. Лозница

Фарбање ограде вртића
Савет за здравство и Савет за омладину подржали су акцију мерења
шећера и притиска суграђанима.
Чланови Савета за омладину офарбали су ограду у вртићу „Бамби“.
Свечано је обележен Дан града.
Чланови МЗ Доњи Добрић уредили
су локалне путеве. Савет за омладину делио је страначки материјал на
зеленој пијаци и МЗ Јадранска Лешница. Одржан је пријем за најбоље
ученике и обележен Дан против
злоупотребе дрога.

тена је у функцију туристичка
атракција, реконструисана Макета тока Дунава кроз Србију. Организован је пријем за вуковце и
најуспешније ђаке.

114. Блаце

Пластеници за
пољопривреднице
Одржан је први Top wine fest, а
у фирми „Миди Органик“, у присуству министра Бранислава Недимовића, почела је да ради топла
линија за прераду воћа. Расписан
је конкурс Фондације „Владе Дивац“ за помоћ младим пољопривредницима. У ПУ „Наша Радост“
отворено је ново одељење. Активисти деле промотивни материјал и свакодневно помажу Геронтолошкој служби у обиласку
најстаријих становника. Локална
самоуправа поделила је 15 пластеника женама носиоцима пољопривредних газдинстава.

115. Голубац

Поклон за Удружење
пензионера
Реконструисан је кров на
Дому културе у насељу Винце.
Купљено је ватрогасно возило за
Ватрогасни дом и трактор за комунално предузеће. Председник
Општине др Небојша Мијовић
уручио је Удружењу пензионера лаптоп и штампач. Обележили смо Дан Дунава. Завршена је
шетно-бициклистичка стаза, а у
току је асфалтирање по насељеним местима.

116. Бачка Топола
Уређење обале
језера
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121. БЕОГРАД

Добровољно давање крви

Чланови МО Криваја уредили
су обалу Кривајског језера. Министар Вања Удовичић обишао је
новоизграђене терене у ОШ „Чаки
Лајош“ и тениске терене у Томиславцима, који су добили и асфалт до гробља.

117. Баточина

Помоћ за интерно
расељене
Активисти ОО делили су „СНС
Информатор“, брошуру „150+“ и
локални часопис КЦ „Инфо“. У
Жировници су уредили школско
двориште, а у Баточини очистили
дивљу депонију. Стављене су у
функцију све противградне станице, додељен је грађевински материјал за интерно расељена лица,
запрашени су комарци из ваздуха.
Програм ЕУ ПРО омогућиће Општини да унапреди географски информациони систем.

118. Пријепоље
Прослављен Дан
Општине

Пријепоље је, уз богат културно-уметнички програм, обележило Дан Општине, а на свечаној
седници уручене су награде најзаслужнијим појединцима, организацијама и институцијама.

119. Трстеник

Еколошка акција

На позив Института за трансфузију крви Србије, чланови ОО СНС Гроцка, Младеновац, Лазаревац, Сопот и Обреновац добровољно су дали крв.

Разговори с грађанима

У току је реконструкција путне
инфраструктуре, школских кровова и фискултурних сала. Унија
младих ОО чистила је Црнишавску и Оџачку реку у Горњем
Рибнику. Унија жена подржава
акције мерења шећера у крви и
крвног притиска, као и помоћи
социјално угроженим суграђанима.

120. Вршац

Излет за малишане из
социјално угрожених
породица
Активисти свих месних одбора уређивали су своја места,
разговарали са суграђанима, делили страначки материјал... Градоначелница Драгана Митровић
и креаторка Сузана Перић организовале су радионицу у Школи
за децу са сметњама у развоју. У
Избишту су организовани Дани
банатске кухиње. У организацији
Града и Црвеног крста, 40-оро
деце из социјално угрожених породица отишло је на екскурзије
у Бачку Паланку и Црногорско
приморје. Градоначелница је
организовала пријем за најбоље
ђаке.

Александар Јовичић

СЛАВКО ГАК

Владимир Орлић

Са Београђанима су разговарали Александар Мирковић, Александар Јовичић, Ми-

рослав Чучковић, Бојан Стевић, Наташа Станисављевић,
Владимир Орлић, Марко Стој-

Александар Савић

Наташа Станисављевић

чић, Славко Гак...
Чланови ГО СНС Београд
Александар Савић и Ивана

Александар Мирковић

Марко Стојчић

Томић Илић посетили су породицу Миленковић у Кумодраж
селу.
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СНС ПАНОРАМА
122. БАРАЈЕВО

Сузбијање амброзије

127. РАКОВИЦА

Мост преко ТОПЧИДЕРКЕ

Горан Весић у Раковици
Градоначелник Зоран Радојичић у обиласку радова

У току су договори у вези са уређењем зелене пијаце. Градоначелник Зоран Радојичић обишао је радове на санацији шеталишта
поред реке Барајевице и, заједно са председником Општине Слободаном Адамовићем, секретарком за здравство Вером Дражић и
директорком Завода за биоциде Драганом Деспот, присуствовао
акцији сузбијања амброзије. Уговори о донацији грађевинског материјала потписани су са осам избегличких породица.

123. ВРАЧАР

350 ауто-седишта за
децу
Додељене су дипломе и опрема за пливање предшколцима
који су похађали бесплатну обуку. Општина наставља поделу
ауто-седишта за први рођендан
најмлађим суграђанима, а обезбеђено је 350 седишта. Председник Општине проф. др Милан Недељковић обишао је радове на коловозу и тротоару у Церској улици. У Чубурском парку откривен
је споменик Црнотравцу неимару.
Дружили смо се са суграђанима на
Црвеном крсту, Јужном булевару,
Цветном тргу и Каленићу.

марну селекцију отпада у вртићу
„Звездани гај“. Активисти ОО наставили су дружење са комшијама.

126. ВОЖДОВАЦ

Резултати рада
ГО Вождовац

Одржан је састанак представника Општине и кинеске компаније „PCCC“ и договорен стални
контакт. На Видиковцу је обновљен кошаркашки терен, у Реснику је реконструисан мост преко
Топчидерке, почела је изградња
дела Улице патријарха Димитрија. Завршена је изградња два
крака улице Миљаковачке стазе
и Ивана Мичурина. У улицама
Матије Гупца и Видиковачки венац постављене су клупе. Одбор-

128. ЧУКАРИЦА
Уређење зелених
површина

У акцијама уређења јавних простора учествовали су активисти МО
Рушањ, Сремчица 1 и 2, Кошутњак,
ДТВ Партизан и Горица. У акцији
уклањања рекламног материјала
са бандера учествовали су активисти МО Рушањ, Церак 1 и Церак 2.
На иницијативу председника МО
Сремчица 1, а уз помоћ потпредседнице ОО Весне Јокановић, ас-

ници у СО и запослени у Општини уредили су двориште ОШ
„Владимир Роловић“. Покренуте
су бесплатне школе тениса, певања, израде накита, фолклора...
Уређене су зелене површине у
улицима Александра Војиновића,
Љубомира Ивковића Шуце, Тузланској, Опленачкој... Уручили
смо храну, средства за хигијену
и одећу Ромима у Кијеву, а помоћ су добиле и породице Савић,
Петровић и Вукић.
фалтирано је двориште цркве. МО
Стари Железник 1 и 2 и Савет за
образовање организовали су курс
енглеског и немачког језика за
одрасле. Поводом Светског дана
музике, МО Виногради 2 организовао је музичко-песничко вече. У
току је санација коловоза у Улици
Ратка Митровића, асфалтирана је
Улица 7. јула, а радови се изводе у
улицама Нишкој и Свете Милутиновића. Почело је уређење Дома
културе у Остружници. Изграђена
је пешачка стаза до Факултета за

129. ЗЕМУН

124. МЛАДЕНОВАЦ

Бесплатни излети за пензионере

Уређење зелених површина
Активисти ОО уредили су центар Кораћице и зелене површине у
Америћу. Делили су „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима како унапредити квалитет живота у Младеновцу.

125. ЗВЕЗДАРА

Парк за кућне љубимце
У сарадњи ГО Звездара и ЈКП
„Зеленило“, у оквиру парка код
Шесте гимнaзије, направљен је
паркић за кућне љубимце. Одржана је друга манифестација „Мој
љубимац“. Улица Сретена Вукосављевића добила је нов изглед, а
почелa je и реконструкција улица
Народног фронта, Семјуела Бекета, Аарадске и изградња паркинга испред ОШ „Павле Савић“.
Општина је обезбедила пропуснице за СЦ „Олимп“ за пензионере.
Постављени су контејнери за при-

ОО СНС Вождовац подржао је фестивал фолклора
„Игранка под Авалом“. Организовали смо бесплатне једнодневне излете током којих
су пензионери обишли Ваљево, Ниш, Аранђеловац, Смедерево и Деспотовац. У акцији
коју финансијски подржава
Општина, заменили смо улазна врата на зградама у улицама Љермонтова 20, 22 и 26 и
Боривоја Стевановића 10, 11
и 13. Изложбом фотографија
на Душановачком платоу, подсетили смо суграђане шта је
урађено од 2014. године.

130. САВСКИ ВЕНАЦ

Посета
делегације
из Шангаја
Председница Општине Ирена Вујовић угостила је делегацију дистрикта Јангпу из Шангаја. Организован
је пријем за 56 најбољих ученика и
уручени су поклони и признања. У
ИРЕНА ВУЈОВИЋ ЗАЈЕДНО СА АКТИВИСТИМА
ДКЦ „Мајдан“ организују се бесплатУРЕЂИВАЛА ЈЕ ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
ни програми за децу током летњег
распуста. Председница Вујовић разОмладина СНС Савски венац организоваговарала је са грађанима Западног Врачара.
ла је акцију уређења парка „Бранко Параћ“
Пројектом „Еко патроле“ уређено је више од 30
на Сењаку. Омладинцима су се придружили
запуштених јавних површина. Наши активисти
чланица председништва СНС Ирена Вујовић и
сваког викенда разговарају са грађанима.
потпредседник ОО Милош Видовић.
спорт и физичко васпитање. Направљен је паркинг у Улици Милана Јовановића, реконструише се
канализација у Железнику.

131. СОПОТ

Асфалтирање улица
У току је насипање пута од Војске до надвожњака на Авалском
путу, а започето је насипање у

132. ГРОЦКА

Реконструкција
улица
Започета је реконструкција
коловоза и тротоара у улицама Сутјеска и Вучка Милићевића, асфалтирана је и Београдска улица. Комплетно је
реконструисана Улица Саве
Ковачевића у Умчарима. Започета је реконструкција зграде
МЗ у Ритопеку. У току је реконструкција платоа Илије Гарашанина. Обновљена је јавна
расвета у Улици хајдук Станка
и у парку код Занатског центра. У Општини је одржан
пријем за најбоље ђаке. Сваког
викенда организују се излети
за пензионере.

Улици кнеза Вићентија Петровића
и проширење Улице Степе Степановића. Након припремних радова, следи асфалтирање. У току је
асфалтирање Улице Десе Марковић у Поповићу.

134. ЛАЗАРЕВАЦ
Три нова дечија
игралишта

Реконструисани су коловоз,
тротоар и јавна расвета у Улици
Светог Саве. На раскрсници улица Обрада Радивојевића и Вељка
Влаховића изграђен је паркинг
са 64 паркинг места. У току је реконструкција Улице краља Петра
Првог и Орашачке улице, затим
домова културе у Степојевцу и
Дрену, као и изградња три дечија
игралишта у насељу Стадион, Тополњак и МЗ Бранко Радичевић.
Организовани су СНС штандови у
МО Дуле Караклајић, Горњи град,
Степојевац, Врбовно, 19. септембар, као и штанд са више од 100
младих код Рударске чесме.

135. ОБРЕНОВАЦ

Друга фабрика „Меита“
Отворена је друга фабрика „Меита“ у Баричу. Започета је реконструкција Обреновачког пута кроз

133. ПАЛИЛУЛА

136. СУРЧИН

Бојчинско културно лето
Почело је Бојчинско културно
лето, у огранизацији ГО Сурчин.
Одржан је састанак са представницима Секретаријата за образовање и директорима школа и ПУ
на тему гасификације, енергетске ефикасности
Разговор са грађанима
и отпадних вода
у школама. Основан је Савет за безбедност. Општина је наградила најбоље ученике. Одржана је радионица креативног писања,
школа позоришта, Еко базар... Организоване су бесплатне школе
спорта за основце. Подржали смо Еко куп регату и дечији турнир
у фудбалу. У току је реконструкција Дома културе у Добановцима,
постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима и санација фискултурне сале у Бољевцима.
Барич. Завршена је реконструкција Улице 10. октобар у Скели,
а започето асфалтирање улица
Мирослава Чамџије и Рваћанске.
Започета је изградња водовода
који ће повезати делове Обреновца, Звечку, Велико Поље... Такође,
у плану је наставак изградње во-

Председник Вучић у Борчи и Котежу
Зорана Михајловић на градилишту пристаништа за бродове

Општина је наставила са бесплатним излетима за најстарије суграђане. Подељено је првих сто ауто-седишта породиљама, од укупно 400, колико је планирано у овој години. Отворен је нови пункт
народне кухиње у Камендину. Одржан је 20. Меморијални турнир
у малом фудбалу у знак сећања на жртве НАТО бомбардовања.
МО Доњи град донирао је 200 квадрата најквалитетније траве за
вртић „Чаролија“. Сваког викенда организујемо инфо пултове, делимо „СНС Информатор“ и разговарамо са комшијама. Председник
Општине Дејан Матић, министарка Зорана Михајловић и градоначелник Зоран Радојичић обишли су градилиште међународног пристаништа за бродове.

Председник Александар Вучић посетио је
поплављене грађане Борче и Котежа и најавио градњу канализационе мреже у насељима на левој обали Дунава. ОО СНС редовно
организује дружење пензионера. Тимови за
социјалну заштиту ОО и Уније жена обишли
су на десетине социјално угрожених породица и уручили им пакете обезбеђене из личних
средстава. Активисти МО Филип Вишњић
уредили су фудбалски терен. У организацији
Општине, одржан је 27. Видовдански турнир
у пецању и кувању рибље чорбе. Асфалтирана је Улица Сутјеска 324 и Панчевачки пут.

довода у Стублинама. Започета је
изградња пешачко-бициклистичких стаза у заштићеном природном добру Забран. Реконструисан
је кров зграде МЗ Баљевац, а у
плану је санација и унутрашњости.
Обезбеђена је нова опрема за безбедност пољопривредника.

137. НОВИ БЕОГРАД
Обнова шеталишта

На иницијативу грађана и ОО,
почела је обнова шеталишта „Лазаро Kарденас“ у Блоку 45. Потез који повезује блокове 45, 44
и 70 добиће нову пешачку стазу,
расвету, справе за рекреацију...
Обележавању почетка радова
присуствовао је заменик градоначелника Горан Весић, повереник
ОО Нови Београд и члан Градског
већа Стево Марушић, као и директор Градског зеленила. У организацији Изборног штаба Сава,
одржан је традиционални турнир
у шаху.

БЕОГРАД

СЕЦА

ЈЕ МЕ
ФОТОГРАФИ

Председник Републике Француске Емануел Макрон
боравио је у дводневној посети Београду

БЕОГРАД

Са Дејвидом Вујићем, једним од седморице инжењера
српске националности који су радили на америчком
свемирском програму шездесетих и седамдесетих
година прошлог века

БЕОГРАД

Председник Вучић угостио је децу из основних
школа из Зубиног потока и Звечана

