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СРБИЈА
ЈОШ 
СНАЖНИЈА 
У 2017.

Раст српске економије чак 4% БДП
Градња ауто-путева, пруга и путева
Повећање плата и пензија
Велика обнова болница и школа
Све више страних и домаћих инвестиција
Отварање нових радних места

СТИЖЕ ШЕСТ 
РУСКИХ „МИГОВА 29”

         ЗА „СНС ИНФОРМАТОР” ГОВОРЕ: 
         МАЈА ГОЈКОВИЋ, ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, ДАРКО ГЛИШИЋ, ИРЕНА ВУЈОВИЋ

Војска Србије добија и 30 

руских тенкова и 30 оклопних 

БРДМ 2 возила
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Драги пријатељи, 

Пред нама је 2017. година, у којој ћемо наставити 
да убиремо плодове нашег вредног рада, доброг 

планирања и посвећене борбе за модерну, уређену, 
европску Србију, али и година када је потребно још 
снажније наставити са реформама, оздрављењем 
српске економије и достизањем бољег животног стан-
дарда за све грађане.

Година иза нас била је пуна изазова са којима смо се 
свакодневно хватали у коштац, проблема које смо 
храбро решавали и уздигнутог чела ишли напред. С 
поносом могу да кажем да је драматично подигнут уг-
лед наше државе у свету, да са свих страна добијамо 
похвале за реформе и подизање економије, да је отво-
рено шест преговарачких поглавља са ЕУ, а да је једно 
одмах и затворено.

Србију су посeтили председници Кине и Казахста-
на - Си Ђинпинг и Нурсултан Назарбајев, комесар за проширење ЕУ Јоханес Хан, принц 
од Велса Чарлс и војвоткиња Камила, премијери Мађарске, Турске, Шведске, Албаније... 
Гости Београда били су потпредседник САД Џозеф Бајден, заменик премијера Руске Фе-
дерације Дмитриј Рогозин, министар спољних послова Велике Британије Борис Џонсон...

Годину су обележили и сусрети са председником Руске Федерације, Владимиром Пути-
ном, аустријским канцеларом Кристијаном Керном, француским премијером Мануелом 
Валсом, са шефовима влада земаља Централне и Источне Европе и НР Кине, са Јенсом 
Столтенбергом, генералним секретаром НАТО...

У Србију су почеле да стижу инвестиције и са истока, и са запада, широм земље отварају 
се нове фабрике, запошљавају се радници, обнавља се живот. Са кинеском компанијом 
„Хестил“ потписан је историјски уговор о преузимању смедеревске „Железаре“, који 
значи подизање српског БДП-а, очување производње и 5.000 радних места. Србија је 
на Дуинг бизнис листи Светске банке напредовала за седам места, и нашла се међу пр-
вих десет држава, од 189, које су оствариле највећи напредак.

После 40 година од почетка радова, отворена је Железничка станица „Прокоп“, заврше-
ни су километри ауто-пута на Коридору 10 и Коридору 11, обнављају се путеви, модер-
низују пруге, авиони националне авио-компаније, после четврт века паузе, полетели су 
из Београда за Њујорк, отвара се прва робна кућа „Икеа“, гради се први хотел „Хилтон“, 
увелико расте „Београд на води“, пројекат који покреће целокупну привреду Србије... 

Држава је наставила да ради на изградњи одбрамбених насипа од поплава, покренут 
је пројекат велике обнове школа, болница, вртића и социјалних установа. Забележен 
је привредни раст 2,8 одсто, подигнуте су плате и пензије, а сваки пензионер добио је 
5.000 динара једнократне помоћи.

Из Русије су стигла два транспортна хеликоптера МИ-17, чиме је Војска Србије, после 
36 година, добила нове хеликоптере, а крај године обележио је и договор о испоруци 
30 руских тенкова, 30 оклопних возила БРДМ и шест страховито моћних борбених „ми-
гова 29“, који ће бити опремљени најсавременијом опремом.

Са овим „миговима“ Србија ће имати најјачу војну авијацију на Балкану, и то не зато 
што има намеру да води офанзивне ратове, већ зато што жели да заштити своје небо.

Србију више нико неће понижавати, Србија је постала озбиљна држава. Јачамо нашу 
економију, јачамо војску, подстичемо наталитет, улажемо у будућност и сигурност 
наше деце.

Веома успешна година је за нама, а снажно верујем да ће 2017. година бити још успеш-
нија, ако сви заједно наставимо вредно да радимо и да подижемо нашу Србију, једину 
коју имамо.

 

Београд, децембар 2016.
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УВОДНИК ЕКОНОМИЈА

Извршни директори 
Међународног монетар-
ног фонда потврдили су 
позитивну оцену шесте 
ревизије аранжмана 
из предострожности 
коју је та институција 
закључила са Србијом у 
фебруару 2015. године, 
уз оцену да је Србија 
приметно поправила по-
словно окружење.

Заменик директора 

ММФ-а, Тао Зенг, ре-
као је да аранжман који 
је Фонд закључио са Ср-
бијом доноси резултате, 
подржан макроеконом-
ском ситуацијом и струк-
турним реформама.

„Економија наставља 
да јача, подржана напо-
рима власти да поправи 
јавне финансије, откло-
ни структурне слабости 
и ојача финансијски сек-
тор”, навео је Зенг.

ЦИЉЕВИ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ : 

Одржавање макроекономске стабилности
Даље спуштање дефицита
Наставак мера фискалне консолидације
Наставак смањења учешћа јавног дуга у БДП
Порески систем који стимулише привреду 
и запошљавање

2017. Србија са растом 4% БДП

ЈОШ СНАЖНИЈЕ У ОЗДРАВЉЕЊЕ 
СРПСКЕ ЕКОНОМИЈЕ

Агенција S&P Global Ratings потврдила:

Бољи кредитни 
рејтинг Србије

ММФ дао позитивну оцену

Планирани приходи: 1.092,9 милијарде динара
Планирани расходи: 1.162 милијарди динара
Планирани фискални дефицит: 69,1 милијарди ди-

нара 
Иако су по први пут у расходе буџета укључени сви 

пројектни зајмови, као и расходи „Коридора Србије“ 
(укупно 43,5 милијарди),  планирани дефицит је за 52 
милијарде динара нижи од предвиђеног дефицита за 
2016. годину. 

Наплата пореза: 916,8 милијарди динара (наплата 
ПДВ 466 милијарди)

Агенција за оцену кре-
дитног рејтинга S&P 
Global Ratings потврдила 
је кредитни рејтинг Ср-
бије на „ББ-« и ревидира-
ла изглед за унапређење 
кредитног рејтинга: са 
стабилног на позитивни.

Основни разлози по-
бољшања изгледа кредит-
ног рејтинга јесу успешно 
спровођење програма 
фискалне консолидације 
и могућности за даље 
унапређење. Ова аген-
ција верује да ће залагање 
Владе Србије за смањење 
расхода и боља наплата 
прихода допринети ста-
билизацији фискалног де-

фицита у средњорочном 
периоду.

Агенција процењује да 
ће Србија забележити ре-
алан привредни раст од 
2,7 одсто у 2016. години, 
првенствено заснован на 
расту  инвестиција. Оче-
кује се да ће се дефицит 
текућег рачуна платног 
биланса смањити испод 
четири одсто БДП-а у 
2016. години, у поређењу 
са осам одсто БДП-а у 
просеку за период 2011- 
2014. године. Од 2017. до 
2019. године пројектује се 
дефицит текућег рачуна 
платног биланса од три 
одсто БДП-а, у просеку.

Планирани приходи: 1.092,9 милијарде динара

Буџет за 2017.

СВИМ ЧИТАОЦИМА 
ЧЕСТИТАМО БОЖИЋНЕ И 

НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ
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У ЖИЖИ

Премијер Србије, 
Aлександар Ву-
чић, и министар 
одбране Руске 
Ф е д е р а ц и ј е , 

Сергеj Шоjгу, договорили 
су испоруку Србији шест 
борбених авиона „миг 29“, 
који ће бити опремљени 
најмодернијом техноло-
гијом, а који ће учинити 
наше небо и наше грађане 
безбедниjим.

Вучић и Шоjгу разговара-
ли су и о свим осталим видо-
вима воjно-економске и воj-
но-образовне сарадње две 
државе, а српски премиjер 
обишао је и jедан од полиго-
на руске борбене авиjациjе, 
где jе присуствовао презен-
тациjи авиона и воjне опре-
ме Руске Федерациjе.

„Са ових шест авиона, уз 
постојећа четири, у свом 
ресурсу имали бисмо десет 
„мигова 29“. Tо би значило 
значаjно већу сигурност за 
грађане“, нагласио jе пре-
миjер Вучић, и истакао да је 
поносан на то што авионе 
плаћамо нашим новцем, и 
захвалио се руској страни 
што је цену спустила драс-
тично испод тржишне.

Српски премијер рекао је 
да Србиjа неће никога да 
напада, нити туђе да узима, 
али да хоће да буде спрем-
на да заштити своjу слобо-
ду и суверенитет, да буде 
своj на своме.

„Авиони би могли већ 
у наредна три месеца да 
буду у Србиjи, а уз помоћ 
стручњака биће извршена 

модернизациjа и опремање 
наjсавремениjим ракетама 
ваздух-ваздух и ваздух-
земља“, истакао је пре-
мијер Вучић. 

Према његовим речима, 
са Русиjом ће се разгова-
рати и о одређеним про-
тивваздушним системима, 
наjвероватниjе о системима 
M1 или M2, али треба виде-
ти шта jе наjбоље и наjjе-
фтиниjе, као и коjе финан-
сиjске инструменте и новац 
можемо да издвоjимо.

„Три фазе модернизације 
шест „мигова 29“ коштаће 
нас укупно између 180 и 
230 милиона евра. Ако 
бисте рачунали да такве 
авионе купујемо, са раке-
тама какве желимо, кошта-
ли би нас око 600 милиона 

евра. По томе видите ко-
лико смо добили повољне 
цене и колико тога нам је 
поклоњено. И то само када 
је реч о авионима“, рекао је 
српски премијер, и објаснио 
да ова набавка побољшава 
оперативно-функционалне 
способности Војске Србије 
до те мере да то као да није 
иста војска.

„То је потпно другачије. 
То је немерљиво у односу 
на оно што смо имали. До-
били смо на поклон и 30 
тенкова Т72 С и 30 борбе-
них извиђачких оклопних 
возила БРДМ 2 и цеви 14,5 
мм (мање топове)“, рекао је 
Вучић.

Што се тиче испоруке 
авиона, према његовим 
речима, постоје две могућ-

- Још једном желим да потврдим да остаје-
мо неутрална држава. То кажем у Москви, 
као што сам рекао у Бриселу, Вашингтону. 
То је наш став и ништа се није изменило. 
Србиjа неће никога да напада, нити туђе 
да узима, али хоће да буде спремна да 
заштити своjу слободу и суверенитет, да 
буде своj на своме

 (Александар Вучић)

ности. Прва је да у марту 
руска армија превезе те 
авионе, који су, како је до-
дао, способни да лете и од-
лични, и да их наши мајсто-
ри, заједно са руским, ре-
монтују у Србији. Друга 
је да остану у Русији до 
септембра-октобра, па да 
у новембру следеће годи-
не дођу у Београд потпуно 
ремонтовани и са новим аг-
регатима.

Премијер Вучић је са вој-
ним врхом руске индустрије 

и министром Шојгуом имао 
дуг и садржајан састанак, а 
на састанку је поновио став 
о војној неутралности наше 
земље.

„Унапредили смо наше 
веома добре пријатељске 
односе. Најважније је да 
ћемо правити заједничке 
планове трогодишње и пе-
тогодишње сарадње. По-
носан сам, срећан и веома 
задовољан, јер су генера-
ције људи у Србији, гене-
рације политичара, обећа-

вале, а нико од 
њих ништа није 
испунио. Уради-
ли смо огроман 
посао за Србију, 
сада је остваре-
но оно о чему 
се деценијама 
причало. Полит-

иком војне неутралности, 
чувамо своју независност 
и штитимо своју слободу. 
Умемо да издржимо при-
тиске са различитих страна 
и успели смо своју земљу 
веома да ојачамо“, закљу-
чио је премијер Вучић, и 
нагласио:

„Још једном желим да 
потврдим да остајемо неу-
трална држава, што сам већ 
рекао у Бриселу, Вашингто-
ну. То је наш став и ништа 

се није изменило“.
Министар Сергеј Шојгу 

истакао је успешно изве-
дене заједничке летно-так-
тичке вежбе БАРС 2016, 
трилатералне заједничке 
тактичке вежбе „Словенско 
братство 2016“, уз чешће 
Белорусије, и предложио 
да се и даље развија пракса 
заједничких вежби. Позвао 
је представнике Србије да 
учествују на међународном 
војно-техничком форуму 
„Армија 2017“ и Међунаро-
дним војним играма 2017. 
године, а упутио је позив 
и министру одбране Ср-
бије, Зорану Ђорђевићу, да 
учествује у раду шесте Мос-
ковске међународне кон-
ференције о безбедности, у 
априлу 2017. године.

Три фазе модернизације 
шест борбених авиона 
коштаће нас између 180 и 
230 милиона €

СТИЖЕ ШЕСТ РУСКИХ МИГОВА 29

- Са 10 страховито моћних авиона Србија ће имати 
најјачу војну авијацију у региону, не само на запад-
ном Балкану, већ на Балкану. Многи суседи, који 
припадају ЕУ и НАТО, немају тако моћне летелице. 
Србија нема намеру да води офанзивне ратове, већ 
да заштити своју децу и гарантује будућност. Заш-
титићемо наше небо, нико се неће лако одлучити да 
нападне Србију 

(АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ)

Кад бисмо такве авионе 
куповали, платили бисмо 
око 600 милиона €
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Компанија Елек-
тромрежа Србије 
донира пет мили-
она динара Буџет-
ском фонду за ле-
чење у иностран-
ству, а уговор о 
донацији потпи-
сали су министар 
здравља, Златибор 
Лончар и генерал-
ни директор ЕМС, 
Никола Петровић, 
у присуству пре-
мијера Александра 
Вучића. Генерални 
директор Петро-
вић истакао је да 
ЕМС послује ус-
пешно и са добитком, и 
да добри финансијски 
резултати омогућавају 
спровођење овакве ак-
ције.

„За разлику од многих, 
не бавимо се спонзори-

сањем фудбалских или 
кошаркашких клубова, 
већ новац дајемо деци 
којој је потребно лечење“, 
рекао је Петровић.

За две године, колико 
Фонд постоји, 45 малиша-
на отишло је на лечење у 

иностранство, на анализе 
у стране институције пос-
лати су узорци 89 малих 
пацијената, којима дија-
гноза није могла да се по-
стави у Србији, а страни 
стручњаци извршили су 
20 интервенција  у Србији.

Отворена преговарачка 
поглавља 5 и 25

Симпозијум „Wоrld minds“, 
заједницa лидера у науци, 
уметности и економији, от-
ворили су председник Владе 
Србије, Александар Вучић, и 
председник Швајцарске, Јо-
хан Шнајдер Аман.

Том приликом, председ-
ник Швајцарске истакао је 
да су на делу дигитализа-
ција и нова индустријска 
револуција, који ће ради-

кално променити наше жи-
воте. Он је поздравио срп-
ског премијера, нагласио да 
је Србија значајан фактор у 
Европи, и захвалио се жељи 
српске Владе да искористи 
искуства из швајцарског 
образовног система.

Премијер Вучић говорио 
је о економским успесима 
Србије, ситуацији у реги-
ону, мигрантској кризи, 

економској сарадњи, ев-
ропском путу, али и о дуал-
ном образовању и примени 
иксустава швајцарског об-
разовног система у Србији, 
како би се помогао при-
вредни раст и развио пре-
дузетничких дух.

„Србија је данас на до-
бром путу, путу економ-
ског опоравка. Били смо 
на ивици економског оп-

станка до пре три године, а 
данас имамо суфицит. Ово 
је трећа година како смо у 
ММФ аранжману, имамо 
привредни раст од 2,8 од-
сто, а надамо се и бољем. 
Значајно смо напредовали 
на Дуинг бизнис листи. Ср-
бија има добар пословни 
амбијент за све стране ин-
веститоре“, истакао је пре-
мијер Вучић.

Председник Владе 
Србије, Александар 

Вучић, присуствовао је 
презентацији инвестицио-
них потенцијала Србије у 
Венецији, где се састао и 
са председником регије 
Венето, Луком Зајом. Пре-
мијер Вучић истакао је 
да је велики број компа-

нија из регије Венето већ 
присутан у Србији, али да 
наше тржиште постаје све 
занимљивије и да очекује 
још више италијанских ин-
веститора. 

„Србија нуди пуну поли-
тичку стабилност и најши-
ре бесцаринско тржиште, 
као што су тржишта Ру-

сије, Казахстана, Турске, 
а такву позицију нема 
ниједна земља у Европи. 
Да сам на вашем месту 
и да желим да зарадим 
нешто новца и да уложим 
у неку земљу, ишао бих у 
Србију“, поручио је пре-
мијер Вучић и позвао ита-
лијанске инвеститоре да 

свој капитал инвестирају у 
нашој земљи. 

Презентацији инвести-
ционих потенцијала Ср-
бије присуствовали су и 
председник Привредне 
коморе Србије, Марко Ча-
деж, и бивши фудбалер 
„Интера“ из Милана, Дејан 
Станковић. 

Европска унија 
донирала је 

80 милиона евра 
за реформу јавне 
управе, на чему 
се захвалио пре-
мијер Александар Вучић, 
уз поруку да Србија рачуна 
на ЕУ, и да ЕУ може да ра-

чуна на Србију још више. 
Српски премијер, на зајед-
ничкој прес конференцији 
са евопским комесаром за 

проширење, Јоханесом Ха-
ном, након потписивања 
Уговора за подршку ЕУ те-
мељној трансформацији 

српске јавне уп-
раве, поручио је 
да смо постигли 
добре резултате, а 
да ако желимо да 
они буду одрживи 

и да даље напредујемо, мо-
рамо себе да реформишемо 
и мењамо.

На Међувладиној 
конференцији о 
приступању Србије 

ЕУ отворена су два прего-
варачка поглавља – пет - о 
јавним набавкама, 
и 25 - о науци и 
истраживањима, 
које је прво погла-
вље које је Србија 
и затворила. По 
питању поглавља 
26 – о образовању, 
младима, спорту, 
кулутури, није по-
стигнута саглас-
ност, јер се проти-
вила Хрватска, а за 
отварање тог пог-
лавља потребан је 

консензус свих земаља чла-
ница. Премијер Александар 
Вучић због тога је одлучио 
да се врати из Брисела у Бе-
оград, и да не присуствује 

међувладиној конферен-
цији. 

Конференцији је при-
суствовала министарка 
за европске интеграције, 

Јадранка Јоксимовић, која 
је истакла да је Србија по 
критеријумима проширења 
заслужила отварање пог-
лавља 26, али да је реч о 

политичкој одлу-
ци Хрватске, која 
је имала намеру да 
то поглавље при-
времено блокира. 
Србија је до сад от-
ворила шест прего-
варачких поглавља, 
а европски комесар 
за проширење, Јоха-
нес Хан, рекао је да 
верује да ће у 2017. 
бити отворено више 
поглавља него у 
2016. години. 

БРИСЕЛ

БЕРН

ВЕНЕЦИЈА

БЕОГРАД

ЕУ донирала 80 милиона 
за реформу јавне управе

Искуства 
швајцарског 
образовног 
система

Позив за италијанске 
инвеститоре

Србија и Кина 
укинуле визе

Скупштина Србије потвр-
дила је Споразум влада Ср-
бије и Кине о међусобном 
укидању виза за грађане. За 
потврђивање овог споразу-
ма, који је потписан 5.новем-
бра, у Риги, гласало је 167 по-
сланика, а нико није био про-
тив. Србија и Кина сагласиле 
су се да потпишу споразум 
у циљу даљег унапређења 
пријатељских односа и 
олакшања размене посета 
држављана.Споразумом је 
потврђено да су држављани 
Србије и Кине ослобођени 
обавезе прибављања визе за 
улазак, излазак или транзит 
преко територије друге уго-
ворне стране, током боравка 
до 30 дана од дана уласка у 
Србију, односно Кину.

ЕМС донирао 5 милиона динара 
за лечење у иностранству

Вучић и Аман

На симпозијуму World minds

Вучић, Петровић и Лончар

Промоција инвестиционих потенцијала Србије

У Београду је одржана 
конференција о сузбијању 
сиве економије, на којој је 
учествовао и премијер Ср-
бије, Александар Вучић, са 
које је поручио да је највећи 
патриотизам и највећа оба-
веза - плаћање пореза.

„Важно је да људе научи-
мо да узму фискални рачун, 
јер сваки рачун значи шко-
лу више за нашу децу, рачу-
нар више за наше унучиће. 
Не постоји ниједан случај 
да је из врха Владе неко ин-
тервенисао да неко не пла-

ти порез. Било је случајева 
да је неко дошао код ди-
ректорке Пореске управе, 
рекавши да Вучић то зна, 
али је она одговарала да 
зна да премијер то није ре-
као. Веома сам поносан на 
чињеницу да нема ниједног 

фудбалског клуба, киоска 
са пљескавицама, сплава у 
Србији, да може да избегне 
порез позивајући се на не-
кога. Данас Пореска упра-
ва ради без икаквог поли-
тичког притиска“, истакао 
је премијер.

Највећи патриотизам је платити порез
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Сумирајући рад На-
родне скупштине 
Републике Србије 
у 2016. години, 
председница Маја 

Гојковић, каже да су постиг-
нути важни резултати: На-
родна скупштина је наста-
вила да ради на доношењу 
реформских закона, а циљ је, 
пре свега, даље реформисање 
нашег друштва, побољшања 
квалитета живота грађана и 
увођења европских стандарда. 
То су, како каже, циљеви које 
су пред себе поставили и од 
тога неће одустати. 

- То смо обећали грађани-
ма. Верујем да ћемо оваквим 
радом и динамиком до 2020. 
године, кроз наше законодав-
ство, у Србију увести европс-
ке стандарде и да ћемо нашу 
земљу припремити за улазак 
у Европску унију. Радили смо 
много и на међународном уг-
леду Србије и верујем да смо 
бројним сусретима и разго-

МАЈА ГОЈКОВИЋ, 
председница 
Народне 
скупштине 
Републике 
Србије

ПОНОСНА САМ НА НАШ РАД У 2016.  

посланичког мандата прво 
посетио скупштински ресто-
ран и, уместо закона, бавио се 
ценама и менијем, очигледно 
од њих ништа не можемо да 
очекујемо, осим перформанса. 
Међутим, поставља се питање 
зашто је сада потребно да се 

прави циркус у Парламенту? 
Зато што је било потребно 
да се скрене пажња са од-
личне оцене ММФ-а нашем 
напретку, са доброг буџета и 
са најављених повишица пен-
зија и плата у јавном сектору. 
И то се ради тако што се иза-
зива инцидент у Парламенту 
и онда сви пишу о томе. Али, 
заборављају да ће нас све на 
крају, наш рад, оцењивати 
грађани. Не знам како њихово 
понашање доприноси бољем 
животу грађана. 

Колико Вас погађају 
најстрашније увреде и 
псовке које стижу на Ваш 
рачун из редова опозиције?
- Псовке и увреде не могу 

бити пријатне и прихватљиве 
ниједном нормалном и васпи-
таном човеку, па тако ни мени. 
На жалост, у овом сазиву слу-
шала сам много и псовки, и 
увреда, и на свој рачун, и на 
рачун колега из посланичког 
клуба Српске напредне стран-
ке. Псовали су мајку и оца и 
Мартиновићу, и Ристичевићу, 
и мени. И никада нису ни по-
мислили да упуте извињење. 
Али, више од тога ме погађа 
њихова небрига за грађане 
Србије. Све то се догађа док у 

Скупштини покушавамо да до-
несемо изузетно добар Закон 
о спречавању насиља у поро-
дици, да помогнемо жртвама 
насиља да преброде тежак 
период и да их заштитимо. А 
са стране опозиције, уместо 
да чујемо аргументовану кри-

тику, 
предлоге како тај закон 

можемо да унапредимо, види-
мо само идеје како обесмисли-
ти рад Народне скупштине.

Када Вам је било најтеже 
да останете смирени и 
прибрани? 
- Управо током те 

расправе,када сам донела од-
луку да прекинем седницу 
након потпуно непримереног 
понашања појединих опози-
ционих странака, пре свега 
посланика Доста је било, који 
су најпре вербално насрну-
ли на Марјана Ристичевића и 
посланика СНС, а потом по-
кушали да изазову и  физички 
инцидент уносећи се у лице 
посланицима. Први пут, након 

више од 20 година бављења 
политиком, доживела сам тако 
нешто. Морала сам да преки-
нем седницу и позовем их да 
размисле о свом понашању и 
колико је таквим понашањем 
опозиције уздрмана важна ин-
ституција, која чини један од 
битних фактора демократије. 
Ми у Парламенту предста-
вљамо грађане Србије. Нисам 
сигурна колико су 

грађани Србије гла-
сали за овакву опозицију, за 
овакво понашање, за псовање, 
за деструкцију. Не мора опо-
зиција да буде конструктивна, 
али ако немају ништа да пону-
де својим бирачима, не треба 
да нуде псовке и насиље. Не-
када је вербално насиље много 
теже поднети него физичко, а 
ја сам показала, као политичар 
и човек, да то мора да тера на 
размишљање – ако се повучеш, 
да ли је то победила нека Ср-
бија за коју се ми не залажемо. 
СНС је обећала својим бирачи-
ма да жели пристојну Србију, 
Србију пристојних људи, људи 
који хоће да раде. И зато сам 
увидела да не смем да се пову-
чем пред насиљем и простак-
луком.

СНС неће дозволити 
опструкцију рада Скупштине

Председник Парламента Грчке 

у посети Србији

Председница Народне скупштине, Маја Гојковић, 

састала се са председником Парламента Грчке, 

Николаосом Вуцисом. Maja Гојковић нагласила je да 

Србија придаје велики значај односима са Грчком, 

који су засновани на пријатељству и историјски 

потврђеној блискости два нарoда и указала да има 

простора за унапређење парламентарне сарадње 

на основу Меморандума о сарадњи, који су два 

парламента потписала 2012. године, посебно у области 

евроинтеграција, спољних послова и културе.

Да ли се надате да 
ћемо у следећој годи-
ни имати више рада и 
више пристојности у 
Народној скупштини, 
и како је то могуће 
постићи?
- И поред многих по-

кушаја да опструишу рад 
Народне скупштине, да 
дестабилизују, не само 

Парламент, већ и читаву 
државу, јер када не можете 
да доносите важне законе, 
када не можете да усвојите 
буџет за наредну годину, 
то се одражава и прелива 
на читаву државу, у томе 
нусу успели. Наши грађа-
ни не треба да буду забри-
нути, Српска напредна 
странка то неће дозволити. 

Исто као што смо донели 
буџет, који је предвидео 
повећање пензија и плата, 
исплату свих социјалних 
давања, бригу о грађани-
ма, тако ћемо и у наредној 
2017. години радити и до-
носити законе. А грађани 
дају коначну оцену за рад 
свих нас. Верујем да ће и 
њих адекватно оценити.

ворима са председницима 
парламената и државницима 
региона, ЕУ, али и земаља аф-
ричког континента успели да 
обезбедимо подршку и разу-
мевање за ставове и интересе 
Србије по низу важних нацио-
налних питања – Косова и Ме-
тохије, регионалне сарадње, 
стабилности и евроинтегра-
ција, привлачења нових ин-
вестиција и јачања економије 
Србије. 

Колико је донето за-
кона и других ака-
та?
- Народна скупшти-

на у 2016. години 
донела је 137 закона 
и других прописа и 
одлука, међу којима 
сет закона из области 
финансија, правосуђа, 
здравства, социјалне 
заштите. Посебно бих, 
као један од најважнијих, 
издвојила Закон о буџету, 
који представља потврду 
успеха мера које је спрово-
дила Влада Србије, на челу 
са премијером Александром 
Вучићем, а у чему је имала 
подршку Скупштине Србијеи, 
пре свега, грађана Србије, без 
којих ово не би било могуће. 

Резултат тога је да сада имамо 
буџет са најнижим дефицитом 
у историји, смањење јавног 
дуга, први пут после дугог 
низа година. Са друге стране, 
овим буџетом већ сада смо 
могли да планирамо повећање 
пензија и плата полицајцима, 

војницима, учитељима и нас-
тавницима, запосленима у со-
цијалној и здравственој заш-
тити, као и у институцијама 
културе. Циљ овог буџета је и 

јачање српске економије, што 
ће омогућити и отварање но-
вих радних места, а тиме, што 
је најважније, додатно смањи-
ти незапосленост.

Да ли сте посебно поносни 
на неки закон који ће ум-
ногоме допринети побољ-
шању живота свих грађна 
Србије?

- Поносна сам на све зако-
не који могу да побољшају 

живот грађана, заштите 
их у остваривању пра-

ва, допринесу бољем 
животном стандар-
ду. Много је таквих 
закона које смо до-
нели и у 2016. го-
дини, као и у ман-
дату претходног 
сазива парламента, 

на чијем сам челу, 
такође, била. Ако је 

потребно да издвојим 
неки закон посебно, по-

дсетила бих на усвајање 
Закона о спречавању на-
сиља у породици. Овај закон, 
заједно са изменама Кри-
вичног законика, кроз поо-
штравање казнене политике 
и увођење хитних мера, као 
што је удаљавање насилника 
из куће, много ће помоћи же-

нама које трпе насиље у поро-
дици. На овај начин пружиће-
мо подршку и помоћ жртвама, 
међу којима има и деце. И што 
је још важније, држава је и на 
овом примеру показала да је 
јака, да може да се ухвати у 
коштац са сваким проблемом 
и да неће толерисати насиље 
и насилнике.

Шта видите када упо-
редите састав Народне 
скупштине у претходном 
и у садашњем сазиву?
- Од тренутка када су неки 

посланици опозиције ушли 
у овај сазив Парламента, ту 
пре свега мислим на посла-
нике Доста је било, понашају 
се по неким њиховим прави-
лима – шетају по сали, уносе 
се у лице другим посланици-
ма, спречавају их да говоре. 
Ништа од њих нисмо чули, 
никакав аргумент, озбиљну 
критику, већ само добаци-
вање, вику, фотографисање, 
твитовање, а последњих не-
колико недеља покушавају да 
изазову и физички инцидент, 
пролазећи поред посланика 
СНС-а кад год хоће да изађу 
из сале, иако имају ближи из-
лаз. Ако се присетимо да је 
Саша Радуловић првог дана 

- Слушала сам 

много и псовки, и 

увреда, и на свој рачун, 

и на рачун колега из посла-

ничког клуба СНС. Псовали 

су мајку и оца и Мартиновићу, 

и Ристичевићу, и мени. И ни-

када нису ни помислили да 

упуте извињење. Али, више 

од тога ме погађа њихова 

небрига за грађане 

Србије

Меркелова 
похвалила рад 

Владе и премијера 
Вучића

Делегација СНС, предвође-
на интернационалним секре-
таром, Јадранком Јоксимовић, 
учествовала је на 29. Конгре-
су Хришћанско-демократске 
уније Немачке (ЦДУ), у Есену. 
Након изванредног пријема 
наше делегације и посебног 
поздрава на радном делу Кон-
греса, од стране домаћина, ин-
тернационални секретар СНС, 
Јадранка Јоксимовић, сусрела 
се са председницом ЦДУ и 
канцеларком СР Немачке, Ан-
гелом Меркел.

Јоксимовић је немачку кан-
целарку информисала о тре-
нутном стању у процесу ев-
ропских интеграција Србије 
и напорима које Влада Ср-
бије, предвођена СНС, улаже 
у спровођењу реформи, пре 
свега у области економије. 
Меркелова је изразила задо-
вољство због присуства деле-
гације СНС на конгресу ЦДУ, 
похваливши, притом, напре-
дак и видљиве резултате Вла-
де Србије и премијера Алек-
сандра Вучића.

Такође, Јоксимовићева је 
разговарала и са председни-
ком Европске народне пар-
тије, Џозефом Долом, као и 
са известиоцем Европског 
парламента за Србију, чла-
ном председништва ЦДУ и 
потпредседником ЕНП, Дејви-
дом Мекалистером, који је из-
разио је посебно задовољство 
због присуства наше делега-
ције, представивши је на рад-
ном делу конгреса свим де-
легатима. Интернеционална 
секретарка СНС разговарала 
је и са председником Одбора 
за европске послове у Бундес-
тагу, Гинтером Крихбаумом, 
као и са посланицима ЕП.

Јоксимовић и Меркел
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ЈАНУАР АПРИЛ

ФЕБРУАР

МАРТ

НАЈВАЖНИЈИ 
ДОГАЂАЈИ У

Железничка станица „Про-коп“, после 40 година од почетка радова, свечано је отворена за саобраћај. Пре-мијер Александар Вучић био је једини државник са Запад-ног Балкана и Источне Европе који је добио позивницу за учешће на Светском економ-ском форуму у Давосу. Србију су посeтили Дмитриј Рогозин, заменик премијера Руске Фе-дерације, и премијер Турске, Ахмет Давутоглу.

На отварању 
Међународног 
сајма туризма, пре-
мијер Вучић купио 
је прву карту на-
ционалне авиоком-
паније „Ер Србија“ 
за лет на линији 
Београд-Њујорк. 
Сума Чакрабарти, 
председник ЕБРД, 
поручио да је Ср-
бија држава која 
може да послужи 
као пример про-
вођења економ-
ских реформи.ских реформи.ских реформи.

Србија је поново била погођена попла-

вама, због чега је Влада Србије прогла-

сила шестодневну ванредну ситуацију. 

Програм обнове био је свеобухватан, об-

новљени су објекти и поседи, а држава је 

наставила да ради на изградњи одбрам-

бених насипа. После 38 година, Србију је 

посетио принц од Велса Чарлс, заједно 

са војвоткињом од Корнвола, Камилом. 

Влада Србије формирала је Канцеларију 

за управљање јавним улагањем, са зада-

таком обнове 3.000 болница, школа, вр-

тића и социјалних установа. Председник 

Томислав Николић расписао је ванредне 

парламентарне изборе.

И поред две године провођења 

тешких и непопуларних економских 

реформи, Српска напредна странка 

остварила је најубедљивију победу у 

историји парламентаризма у Србији, 

и до ногу потукла све конкуренте на 

ванредним парламентарним и редов-

ним покрајинским и локалним избо-

рима, 24. априла. Листа „Александар 

Вучић – Србија побеђује“ освојила је 

48,23 одсто гласова бирача, чак 37 

одсто гласова више од другопласи-

ране коалиције, при излазности од 57 

одсто. Са кинеском компанијом „Хес-

тил“ потписан је историјски уговор о 

преузимању смедеревске „Железа-

ре“, који значи очување производње 

и 5.000 радних места. Положен је 

камен-темељац за прву робну кућу 

„Икеа“, за кулу „Београд“, хотел Хил-

тон... Отворена је деоница на Кори-

дору 10, од Грабовнице до Грделице.

МАЈ

ЈУН

Премијер Александар Вучић, разговарао је 
у Москви са председником Руске Федерације, 
Владимиром Путином. На четвртој Изборној 
скупштини СНС, Александар Вучић једногла-
сно је реизабран за председника Странке, за 
заменика председника изабрана је Јоргован-
ка Табаковић, а за председника ИО СНС Дар-ка Табаковић, а за председника ИО СНС Дар-
ко Глишић. Странка је добила нови Главни ко Глишић. Странка је добила нови Главни ко Глишић. Странка је добила нови Главни ко Глишић. Странка је добила нови Главни ко Глишић. Странка је добила нови Главни 
одбор и Председништво, као и четири нова одбор и Председништво, као и четири нова одбор и Председништво, као и четири нова одбор и Председништво, као и четири нова одбор и Председништво, као и четири нова 
потпредседника Главног одбора – Миленка потпредседника Главног одбора – Миленка 
Јованова, Марка Ђурића, Милоша Вучевића и Јованова, Марка Ђурића, Милоша Вучевића и 
Марију Обрадовић.

У тродневној посети Србији боравио је председник НР Кине, Си Ђинпинг, који се састао са највишим српским званичницима и обишао „Железару Смедерево“. Конституисан је 11. сазив Народне скупштине, а за председни-цу поново је изабрана Маја Гојковић. Коалиција око СНС броји 131, од 250 посланика. За шефа Посланичке групе СНС изабран је Александар Мартино-вић. Авион „Ер Србије“ полетео је  23. јуна из Београда за Њујорк, на директ-ној линији, која је успостављена после готово четврт века паузе. Из Русије су стигла два транспортна хеликоптера МИ-17, чиме је Војска Србије, после 36 година, добила нове хеликоптере.
Дочек принца Чарлса и војвоткиње Камиле

Куповина прве карте за Њујорк

На Железничкој станици „Прокоп“

Александар Вучић, Си Ђинпинг и  Томислав Николић у Смедереву
Посланичка група СНС

Путин и Вучић

Страначка скупштина

Изборна победа

Потписивање уговора за Железару

МАРТ

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН
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ЈУЛ
У Паризу је одржана Конференција ли-дера Западног Балкана, на којој је Србија добила зелено светло за отварање пре-говарачких поглавља 23 и 24. Владанка Маловић, председница Службе за инфо-рмисање СНС, отворила је изложбу „Не-цензурисане лажи“ у галерији Прогрес, на којој је било изложено више од 2.500 негативних медијских садржаја који су, у последње две године, објављени о Алек-сандру Вучићу и СНС, како би грађани могли сами да закључе да ли је Вучић брутални цензор који укида емисије, обара портале, забрањује текстове, како се део јавности трудио да га представи. Премијер Вучић је први српски премијер који је увео праксу директног разговора са грађанима о њиховим проблемима.

Нова Влада Републике Србије свечано је по-
ложила заклетву 11. августа у Народној скупш-
тини, а мандатар Александар Вучић изложио 
је експозе на више од 260 страна, најдужи и 
најозбиљнији експозе у историји српског пар-
ламантаризма. Већ првог дана новог мандата, 
премијер је отпутовао у Беч, где је разгова-
рао са аустријским канцеларом, Кристијаном 
Керном, и министром спољних послова, Се-
бастијаном Курцом. Србију су посетили Стефан 
Левен, премијер Шведске, затим Нурсултан 
Назарбајев, председник Казахстана, Џозеф Бај-
ден, потпредседник САД. Државна делегација, 
предвођена премијером Вучићем, одала је по-
шту жртвама „Олује”, на свечаности поводом 
Дана сећања, а затим и страдалим у логору Ја-
сеновац, на манифестацији у Доњој Градини.

АВГУСТ

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАРСЕПТЕМБАР

Премијер Вучић предводио је делегацију 

Србије на заседању Генералне скупштине 

Уједињених нација. Србију је посетио ев-

ропски комесар за проширење, Јоханес Хан, 

и похвалио политику српског премијера, 

рекавши да је прави државник. Гост Бео-

града био је и председник Владе Мађарске, 

Виктор Орбан. Премијер Вучић боравио је у 

тродневној посети Француској и разговарао 

са председником Владе Француске, Мануе-

лом Валсом, и другим високим званичници-

ма. Изложба „Нецензурисане лажи“, после 

Београда, изложена је у Крушевцу. На ло-

калним изборима у Белој Паланци, СНС ос-

војила је 74 одсто гласова грађана.

Влада Републике Србије, на челу са премијером Александром Вучићем, од 13. до 19. октобра заседала је у Нишу, како би што боље сагледала проблеме грађана југа Србије, помогла довођењу инвестиција и оживела овај део земље. У Београду је одржана заједничка сед-ница влада Србије и Словеније, а у ок-виру Београдског безбедносног форума и дебата о будућности српско-албан-ских односа између српског и албанског премијера, Александра Вучића и Едија Раме. Србија је на Дуинг бизнис листи Светске банке напредовала за седам места, и нашла се међу првих десет др-жава, од 189, које су оствариле највећи напредак. СНС је обележила осам го-дина постојања, а поводом рођендана Странке сви потпредседници уручили су помоћ најугроженијим породицама.

СНС је постала придружени члан Ев-
ропске народне партије, најутицајније 
политичке групације у Европи. Влада Ср-
бије обележила је сто дана рада у Науч-
но-технолошком парку „Звездара“, где је 
премијер Вучић најавио раст БДП Србије 
у 2017. години од четири одсто. Као ис-
торијски дан  биће запамћен 7. новембар, 
када је свечано отворена деоница, од 40 
километара, на Коридору 11, од Љига до 
Прељине. Премијер Вучић боравио је у 
тродневној посети Казахстану, у Хамбур-
гу је разговарао са градоначелником Ола-
фом Шолцем, у Темишвару са румунским 
премијером Дачијаном Чолошем, а у Риги 
са шефовима влада земаља Централне и 
Источне Европе и НР кине. У Нишу је одр-
жана заједничка седница влада Србије и 
Мађарске, у Београду је боравио Борис 
Џонсон, министар спољних послова Ве-
лике Британије, а премијер Вучић састао 
се у Бриселу са Јенсом Столтенбергом, 
генералним секретаром НАТО.

НАЈВАЖНИЈИ 
ДОГАЂАЈИ У

Говор у Уједињеним нацијама

Формирање нове 
Владе Србије

Александар Вучић и Владанка Маловић на изложби „Нецензурисане лажи“

Отварање деонице Љиг – Прељина на Коридору 11

Сто дана рада Владе

Са заседања Владе Србије у Нишу

Премијер Србије, Aлександар 

Вучић, и министар одбране Руске 

Федерације, Сергеj Шоjгу, дого-

ворили су испоруку Србији шест 

руских борбених авиона „миг 

29“, који ће бити опремљени нај-

модернијом технологијом, као и 

испоруку 30 тенкова и 30 оклоп-

них возила БРДМ. У Бриселу су 

отворена још два  поглавља - пет 

и 25, у преговорима за прикљу-

чење Европској унији.  

ЈУЛ

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

дина постојања, а поводом рођендана 

ДЕЦЕМБАР

Руски борбени 

авиони „миг 29”
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У времену економских 
реформи и борби за 
здраву економију 
Србије, нове инвес-
тиције и отварање 

нових радних места, све очи 
упрте су у Министарство при-
вреде, у знање, енергију и рад 
људи који га претстављају.  
Држани секретар у Министар-
ству привреде, Драган Стева-
новић, каже да је задовољан 
радом у 2016. и да је Србија у 
овој години остварила одлич-

не макроекономске резултате 
захваљујући и подстицању 
инвестиција, континуираном 
улагању у инфраструктурне 
пројекте, пословне зоне, подр-
шци развоју малих и средњих 
предузећа. Све ово допринело 
је да се смањи број незапосле-
них са 23,9 на 15,2 одсто и по-
већа БДП за 2,7 одсто. 

- То је све довољан разлог 
да будем задовољан ового-
дишњим радом. Пред нама 
је још изазова и сигуран сам 

да ћемо у наредној години 
постићи само боље резултате. 

Колико је било страних, 
а колико домаћих инвес-
тиција у 2016. години  и о 
којим фабрикама је реч?
- Новим Законом о ула-

гањима први пут смо избри-
сали разлике између страних 
и домаћих улагача и спустили 
критеријуме како би и наше 
компаније могле да приступе 
фонду подстицајних средста-
ва. Тако су три домаће ком-

паније, „ФОС“ у Сурдулици, 
„Бекамент“ у Аранђеловцу и 
„Тим коп“ у Темерину доби-
ле подршку за инвестирање у 
укупној вредности од 11 мили-
она евра. С друге стране, има-
мо 19 страних компанија као 
што су „Аунде“, „Леони“, „Ка-
линел“, „Јазаки“, „Кромберг и 
Шуберт“ и други који су ин-
вестирали у пројекте вредне 
око 210 милиона евра. 

Да ли је било отварања 
нових производњи или, 

ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, 
државни секретар 

у Министарству привреде

У СРБИЈУ СТИГЛО 1,9 МИЛИЈАРДИ 
ЕВРА СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Кроз систем подстицаја запослено 
15.000 радника, а више од 
130.000 у реалном сектору

Пословање проширило чак 
11, од 21 инвеститора у Србији

Доминирају текстилна индустрија 
и делови за аутоиндустрију

Држава у неразвијена подручја при-
вукла више од половине инвеститора

пак, проширења погона 
постојећих производњи?
- Поновно улагање у Србију 

је доказ повољног и поузданог 
привредног амбијента за који 
смо се толико борили како 
бисмо Србију, која је уништа-
вана деценијама, коначно ста-
вили на здраве ноге. Одлуку 
да своје пословање прошире 
у овој години донело је чак 11 
од 21 постојећих инвеститора 
у Србији. 

У који део Србије је стигло 
највише инвестиција и на 
развоју ког дела државе се 
највише инсистира?
- Влада Републике Србије 

одржала је неколико седница 
и пословних форума ван свог 
седишта, баш како би указала 
да Србија није само Београд, 
као и да је неопходно уложи-
ти додатне напоре како би се 
опоравила та подручја у која се 
није улагало пола века. Одлука 
премијера да читава Влада бо-
рави седам дана на југу Србије, 
сигурно осликава приоритетне 
активности ове Владе. Управо 
водећи се тим приоритетима, 
привукли смо више од поло-
вине укупног броја инвести-
тора да улажу у неразвијена и 
девастирана подручја. 

Шта се најчешће произво-
ди у новоотвореним фа-
брикама?
- Када говоримо о фабрика-

ма које су отворене уз подрш-
ку државе, оне су углавном 
ширег спектра производње. 

Највише их има у текстилној 
индустрији, као и производњи 
делова за аутоиндустрију. 

Колико је отворено нових 
радних места у 2016. го-
дини?
- Више од 130.000 људи за-

послило се у реалном сектору 
и око 15.000 у фабрикама кроз 
систем подстицаја. Оно што 
је још важније, јесте да смо 
анализом 74 пројеката које је 
држава помогла подстицаји-
ма, утврдили да ниједно рад-
но место није укинуто након 
испуњених уговорних обавеза. 
То говори о потенцијалу наше 
земље, на шта смо веома по-
носни, као и да су инвеститори 
који улажу озбиљни у својим 
намерама и плановима да у 
Србији послују. 

Колико има пројеката 
који ће се реализовати у 
следећој години, и шта 
уопште очекујете од 2017? 
- Ове године имали смо при-

лив страних инвестиција око 
1,9 милијарди евра, за следећу 
годину очекујемо да оне буду 
и преко 2,5 милијарди евра. 
Анализирајући ефекте инвес-
тиционих пројеката који су 
добили подстицајна средства, 
можемо очекивати и најмање 
30 нових уговора током на-
редне године. Паралелно са 
тим, Министарство ће уложи-
ти додатне напоре да уреди 
још више пословни амбијент 
за постојеће, али и нове ком-
паније.

Делегација Српске на-
предне странке, предвођена 
послаником, др Владими-
ром Орлићем, боравила је у 
студијској посети НР Кини, 
на позив Комунистичке пар-
тије Кине. Делегација СНС 
је имала састанак са помоћ-
ником министра Департма-
на за међународне односе 
Централног комитета Кому-
нунистичке партије Кине, Ли 
Јуном, као и са другим пар-
тијским и државним предста-
вницима Кине.

Саговорници су се сложили 
да две земље, поред добрих 
пријатељских односа, имају 
добру билатералну сарадњу, 
а истакнут је и интерес за 
продубљивање партијске са-
радње. 

Др Орлић истакао је да је 
Србија мотор развоја у ЈИЕ и 
да је Влада Србије оријенти-
сана на економске реформе, 
бржу модернизацију земље 
и развој привреде. Такође, 

осврнуо се на успешно одр-
жан Самит 16+1 у Риги, и 
истакао важност потписа-
них споразума између Ср-
бије и Кине. Нагласио је да 
је унапређењем економских 
прилика, приливом нових ин-
вестиција и доласком нових 
компанија, повећана запосле-
ност у Србији. 

Лу Јун истакао је, поред 
успостављеног свеобухват-
ног стратешког партнерства, 
сарадњу у различитим об-
ластима, у оквиру пројекта 
„Један пут, један појас“, као и 
то да су остварени позитив-
ни резултати кроз механизам 
„16+1“. Истакао је спремност 
КПК за даље јачање партијс-
ке сарадње и размену искус-
тава кроз узајамне посете, и 
изразио  подршку европским 
интеграцијама Србије. 

Саговорници су истакли 
узајамну подршку терито-
ријалном интегритету и суве-
ренитету две земље.

Делегација СНС у студијској 
посети Комунистичкој 

партији Кине

Убедљива победа 
СНС у Ваљеву

Кандидати СНС освојили су у недељу, 11. децембра, 
126 места у 13 скупштина Месних заједница у Ваљеву, 
од 135 изабраних чланова.

Убедљива победа кандидата СНС у свих 13 скупшти-
на МЗ резултат је рада ГО СНС Ваљево, као и чврсте 
вере грађана у политику премијера Александра Ву-
чића.

На изборе је изашло 41,81 одсто од укупног броја 
уписаних бирача, што је до сада незабележена из-
лазност, када су у питању избори за скупштине МЗ, а 
у појединим месним заједницама излазност је била и 
већа од 70 одсто.

Са новозапосленим раднцима који производе 
компоненте за ауто-индустрију

Премијер Вучић свечано отвара фабрику „Леони“ 
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   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

НАРОДНА СКУПШТИНАНАРОДНА БАНКА  

Наставак очувања ценов-
не и финансијске стабил-
ности, у условима изу-

зетне неизвесности у међуна-
родном окружењу, потврда су 
успешних резултата које је НБС 
остварила у 2016. Инфлација је 
у последње три године ниска и 
стабилна. Одлука, коју је НБС 
донела у сарадњи сa Владом, 
да циљану стопу инфлације 
за 2017. и 2018. снизи на три 
одсто, с непромењеним доз-
вољеним одступањем од циља, 
потврђује да се сличне тенден-
ције очекују и убудуће. У новом 
Извештају о конкурентности 
Светског економског форума, 
захваљујући ниској инфлацији, 
Србија је у групи земаља које 
заузимају прво место по том 
критеријуму. Србија је на листи 
Индекса економских слобода 
за 2016, трећу годину заредом, 
остварила напредак у области 
монетарне слободе, која се од-
носи на остварену стабилност 

цена у претходне три године 
и процену контроле цена, а 
напредак се континуирано бе-
лежи од 2013. године. НБС је 
очувала релативну стабилност 
курса динара, уз минималне 
трошкове, упркос великим по-
тресима  који нису поштедели 
ни валуте традиционално јаких 
економија. Референтна камат-
на стопа  два пута је снижена и 
на историјском је минимуму од 
четири одсто. НБС је тиме омо-
гућила пад камата на динарске 
кредите, које су, такође, на нај-
нижим забележеним нивоима. 
Учешће динарских кредита за 
становништво има константну 
тенденцију раста, и у овој годи-
ни, у укупним новоодобреним 
кредитима становништву, око 
75 одсто је у динарима. Динар-
ска штедња је увећана за око 
3,7 милијарди динара и према-
шује 49 милијарди динара, а од 
краја 2012. повећана је готово 
три пута. Појава повољнијих 

стамбених кредита 
у динарима, који се 
одобравају по стопа-
ма испод пет одсто, 
потврда је добрих 
резултата монетарне 
политике НБС, као и процеса 
макроекономске стабилизације 
земље. Банкарски систем је 
остао стабилан и високо лик-
видан, што потврђују и резул-
тати стрес-тестова, које НБС 
спроводи тромесечно. Једна од 
пет највећих банка у свету, Ки-
неска банка, долази у Србију, 
где ће бити њена централа за 
Балкан и источну и западну Ев-
ропу, што ће допринети здравој 
конкуренцији на банкарском 
тржишту. Учешће проблема-
тичних кредита у укупним кре-
дитима износило је 19,22 одсто, 
и у поређењу са крајем 2015. 
године, смањено је за 2,38 од-
сто. У 2016. години спровели 
смо и први стрес-тест сектора 
осигурања, који је показао да 

би и сектор осигурања у случају 
реализације екстремних и мало 
вероватних шокова, остао ста-
билан и високо капитализован. 
НБС је дала и прву дозволу за 
издавање електронског новца, 
чиме српско тржиште платних 
услуга прати савремене тен-
денције у начинима плаћања. 
Билатералним валутним своп 
аранжманом, који су закључиле 
народне банке Кине и Србије, 
омогућена је размена нацио-
налних валута Србије и Кине, 
путем појединачних своп тран-
сакција између две централне 
банке. Тиме се елиминишу по-
средничке валуте и курсне раз-
лике, и стварају услови за по-
вољније цене увоза и извоза, и 
раст обима спољнотрговинске 
размене.

Очување ценовне и 
финансијске стабилности Народна скупштина je у 

2016. години донела 137 
закона и других прописа 

и одлука, међу којима сет зако-
на из области финансија и при-
вреде, правосуђа, здравства, 
социјалне заштите и  других 
области, у циљу даљег рефо-
рмисања друштва, побољшања 
квалитета живота грађана и 
увођења европских стандарда. 
У децембру, у законском року, 
усвојен је буџет за 2017. годину, 
са историјски најнижим дефи-
цитом, који је умерено развојни, 
а који истовремено предвиђа и 
повећање пензија и дела плата 
у јавном сектору, пре свега, по-
лицајцима, војницима, запосле-
ним у образовању, правосуђу, 
научно–истраживачкоj делат-
ности, установама културе, 
социjалноj и здравственоj заш-
тити. Међу важним новим про-
писима је и Закон о спречавању 
насиља у продици и измене 
Кривичног законика. Скупшти-
на је усвојила Закон о организа-
цији и надлежности државних 
органа у сузбијању организо-

ваног криминала, тероризма и 
корупције, који омогућује да 
се формира „ударна група“ за 

рад у најсложенијим предме-
тима организованог кримина-
ла и корупције. Председница 
Скупштине, Маја Гојковић, има-

ла је велики број сусрета са др-
жавницима и председницима 
парламената земаља у региону, 

ЕУ и шире, у циљу унапређења 
сарадње и јачање међународ-
ног положаја Србије. Гојковић 
се сусрела са председницима 

парламената Републике Српс-
ке, БиХ, Бугарске, Швајцарске, 
Јерменије, Кипра, Грчке, Чеш-
ке, Кубе, Руске Федерације, 
афричких земаља, парламен-
тарцима Француске, Немачке, 
Европског парламента, затим 
са председником Кине, Си Ђин-
пингом, министром спољних 
послова Велике Британије, Бо-
рисом Џонсоном, помоћником 
државног секретара САД, Вик-
торијом Нуланд... Скупштина је 
била домаћин председницима 
парламената Интерпарламен-
тарне уније и Парламентарне 
скупштине СЕ, организовала 
је  регионалне и међународне 
конференције, а председавала 
је и Парламентарном скупшти-
ном Црноморске економске 
сарадње. Скупштина је у 2016. 
години, у којој је обележено 
80 година изградње Дома На-
родне скупштине, организова-
ла Недељу парламентаризма, 
бројне изложбе, посете Парла-
менту, тако да је 10.000 грађана 
посетило скупштинско здање, 
од чега 400 ученика.

21 инвеститор и 
15.500 радних места

Захваљујући одлич-
ној фискалној консоли-
дацији, Србија све више 
средстава усмерава ка 
развојним потенција-
лима. Протекла 2016. 
година названа је „Годи-
ном предузетништва“, у 
којој смо 16 милијарди 
динара, од којих су 4,4 
бесповратнo, усмерили 
ка малим и средњим предузећима. Так-
вом подршком, око 8.000 привредни-
ка је започело или унапредило посао, 
10.000 почетника добило је обуку, a 
око 400 предузећа набавило је опрему. 
Ослушкивали смо потребе наших при-
вредника, па „годину“ проширујемо 
у „деценију“ предузетништва. Поред 
снажне подршке из буџета, обезбе-
дићемо и нове начине финансирања, 
јефтиније и разноврсније кредите. 
Први у низу програма овог типа је спо-
разум Европског инвестиционог фонда 
и Banca Intesa, у оквиру европског про-
грама COSME, вредан 60 милиона евра, 
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Заштита жртви насиља, 
борба против корупције

Министарство правде 
је у 2016. години највећу 
пажњу посветило побољ-
шању и јачању законске 
регулативе, видни ре-
зултати постигнути су на 
јачању правосудне ин-
фрастрктуре. Као круна 
рада издваја се отварање 
Преговарачког поглавља 
23, које је најважније 
поглавље у процесу ев-
роинтеграција, јер ње-
говим отварањем прего-
вори званично почињу, 
а затварањем се завр-
шавају. У Скупштини су 
усвојена нова и побољ-
шана постојећа законска 
решења, која је израдило 
наше Министарство. Ус-
војен је сет закона који 
треба да унапреди борбу 
против корупције, ор-
ганизованог криминала 

и тероризма. Усвојен је 
и Закон о спречавању 
насиља у породици и 
доноси низ нових мера, 
које јачају координацију 
у поступању надлежних 
државних органа. Ус-
војене су и допуне Кри-
вичног законика, које 
су усагласиле наше за-
конодавство са Истанб-
улском конвенцијом СЕ, 
увођењем четири нова 
кривична дела у обла-
сти борбе против насиља 
над женама. Покренули 
смо кампању „Искљу-
чи насиље“. Почела је и 
примена два битна сис-
темска закона о заштити 
права на суђење у разум-
ном року и о извршењу 
и обезбеђењу, чија је 
примена допринела ре-
шавању преко 900.000 

старих извршних судских 
предмета у овој години. 
Отворена је нова зграда 
Прекршајног суда у Раш-
ки, прва зграда суда коју 
је Србија изградила из 
темеља након 20 годи-
на. Адаптирано је преко 
16.000 квадрата зграде 
у Катанићевој улици у 
Београду. Реконструис-
ана је зграда за потребе 
Основног и Вишег јавног 
тужилаштва у Сомбору, 
започета је градња нових 
судских зграда у Ужицу и 
Пожаревцу, као и градња 
новог затвора у Пан-
чеву. Расписан је први 
јавни Конкурс за доделу 
средстава прикупљених 
од одлагања кривичног 
гоњења, а преко 2,8 ми-
лиона евра распоређено 
је на 67 пројеката.

ПРАВДА
ПРИВРЕДА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Нови закони за бољи живот грађана

ПОСЛАНИЧКА ГРУПА СНС

Расправа о 46 закона, 
одлука и аката

Посланичка група СНС броји 102 народна 
посланика. За председника изабран је др 
Александар Мартиновић, а за заменика др 
Владимир Орлић. Посланичка група СНС, 
као највећа посланичка група у Народној 
скупштини у 11. сазиву, дала је председника Мају Гојковић, 
потпредседника Верољуба Арсића, као и 11 председника 
скупштинских одбора. У периоду од конституисања 11. Са-
зива, у току Другог редовног заседања, одржане су четири 
седнице, на којима је усвојено 46 закона, одлука и других 
општих аката. Посланичка група СНС имала је кључну уло-
гу у доношењу ових аката, а наши посланици имају лидерс-
ку улогу у раду скупштинских одбора и посланичких група 
пријатељства, спроводећи политику Странке у циљу свеу-
купног  напретка Србије и њених грађана.

којим ће мала и средња предузећа први 
пут добити кредит без средстава обез-
беђења. Наставићемо да развијамо 
нове изворе финансирања у оквиру ев-
ропских програма Horiont, EDIF, APEX... 
Напредовали смо на Дуинг бизнис лис-
ти Светске банке, Србија је у првих 10 
земаља са најбржим напретком и једна 
од пет најпривлачнијих дестинација у 
Европи за улагање. Србија данас нуди 
најатрактивнији пакет у региону Цен-
тралне и Југоисточне Европе, намењен 
домаћим и страним инвеститорима. 
Резултат ових мера је долазак 21 ин-
веститора, који у Србију улажу преко 
220 милиона евра и обезбеђују посао 
за око 15.500 наших грађана. Храбро 
настављамо са решавањем статуса за 
преостала предузећа из портфолија 
приватизације, са посебним акцен-
том на 11 стратешких предузећа, која 
послују по тржишним принципима, без 
механизма заштите. Ефикасном кон-
тролом и надзором, јавна предузећа 
остварују све боље резултате - у 2014. 
остварила су нето губитак од око 65 
милијарди динара, у 2015. години нето 
добитак у износу од око 1,5 милијарду 
динара, док је у 2016. остварен нето 
добитак од око 22,5 милијарде динара.

Стабилан европски пут подстрек 
развоју и новим инвестицијама

Протеклих годину 
дана много смо уради-
ли на томе да процес 
приступања буде под-
стицај остваривању 
унутрашњих реформ-
ских циљева, а члан-
ство да буде логична 
последица остварења 
тих циљева. Показали 
смо да остајемо држава 
која је привржена ре-
формама, стабилности 
и напретку у региону, и 
европском путу.  

Отварњем најваж-
нијих поглавља 23 и 24, 
везаних за владавину 
права, а затим и 5, које 
ће допринети да се Ср-
бија ефикасније бори 
против корупције у сис-
тему јавних набавки у 
јавном сектору, и 25 о 
науци и истраживању, 
које је и затворено, Ср-

бија је препозната као 
озбиљна држава, која 
је важан степен рефор-
ми већ урадила. Послат 
је знак инвеститорима 
да је Србија пожељно 
место за улагања, да ће 
корупција бити ефикса-
није сузбијана, да судски 
процеси неће дуго траја-
ти, што значи бољитак 
за сваког грађанина. 
Поред помака који се 
остварује отварњем но-
вих поглавља, за грађа-
не Србије најважнији је 
крајњи резултат који се 
огледа у постигнутом 
нивоу развоја, квалитету 
спроведених реформи, 
већем стандарду.

Много посла и труда 
уложено је да се интегра-
ције позиционирају као 
механизам унутрашњег 
развоја. Упркос порасту 

евроскеп-
т и ц и з м а , 
не само у 
Србији, на 
лествици приоритета за 
грађане су и даље ре-
форме. Радили смо на 
томе да се средства из 
ЕУ у будућности више 
усмеравају у локални и 
регионални развој. 

Потписали смо уговор 
са ЕК о бесповртаној по-
моћи ЕУ реформи јавне 
управе од 80 милиона 
евра, у оквиру ИПА 
2015. Новац ће бити 
употребљен како би 
боље функционисао јав-
ни сектор, посебно пру-
жање услуга грађанима 
и пословној заједници. 
Добијање те помоћи од 
ЕУ показатељ је да су 
наше јавне финансије 
добре.
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Буџет МО за 2016. годи-
ну реализован је 80 одсто, 
нема неизмирених обавеза, а 
Фонд за социјално осигурање 
остварио је суфицит од скоро 
четири милиона динара. При-
ходи од продаје наоружања и 
војне опреме износе око две 
милијарде динара. Тренутна 
вредност потписаних извоз-
них уговора ОИС и Југоим-
порт СДПР је 468 милионa до-
лара. Додељени су 
станови путем за-
купа на неодређено 
време, реализовани 
су кредити за про-
фесионалне припа-
днике и  кредити 
из Програма Фонда 
за СОВО. Изврше-
на је ревизија соп-
ствених прихода 
директних и инди-
ректних корисника 
буџета, а МО је истакнуто као 
пример добре праксе. Извр-
шена је инспекција субјеката 
одбране, израђено је Минис-
тарско упутство за 2017. го-
дину, правилници, упутства 
и одлуке. Започета је израда 
нацрта Стратегије национал-
не безбедности, Стратегије 
одбране и Беле књиге одбра-
не, нацрт Дугорочног плана 
развоја система одбране. Ми-
нистар Зоран Ђорђевић посе-
тио је Руску Федерацију, Ве-
лику Британију, Азербејџан, 
Италију. Потписани су бројни 

међународни уговори, прото-
коли о донацијама, о сарадњи 
са шест кинеских компанија. 
У сарадњи са Руском Феде-
рацијом, у току је опремање, 
ремонт и модернизација 
средстава наоружања и војне 
опреме. Потписан је Мемо-
рандум о разумевању између 
Владе и компаније „Airbus 
Group“. Војска је ангажована 
на заштити безбедности гра-

нице према Бугар-
ској и Македонији, 
а учествовала је 
бројним међуна-
родним вежбама и 
операцијама. Извр-
шен је упис у војни 
школски систем, 
као и пријем 300 
професионалних 
војника. Инжењер-
ска радна група ВС 
пружила је помоћ 

поплављеним грађанима. 
Припадници ВС, су у коорди-
нацији с локалним ДЗ и ор-
ганизацијама Црвеног крста, 
извршили лекарске и стома-
толошке прегледе грађана у 
оквиру пројекта „Војни лекар 
на селу“. У сарадњи са Цр-
веним крстом и Центром за 
социјални рад Власотинце, 
ВС донирала је књиге школ-
ској библиотеци у Јаковљеву. 
Припадници ВС, од сопстве-
них средстава, прикупили су 
храну за Народну кухињу у 
Медвеђи.

За четири линеарна акцелерато-
ра, који решавају дугогодишње 

листе чекања пацијената оболелих 
од канцера, Влада је издвојила око 
700 милиона динара, а пуштени су у 
рад у клиничким центрима у Нишу, 
Крагујевцу и Београду. За две го-
дине запослено је око 3.400 меди-
цинских радника, од чега више од 
1.500 лекара, док је одобрено 4.000 

специјализација. Ус-
пешно смо спровели 
програм рационали-
зације вишка неме-
дицинског особља. 
Уведена је фазна 
имплементација но-
вог Интегрисаног 
здравственог ин-

формационог система. Национални 
кол центар за заказивање прегледа 
код изабраног лекара, бележи више 

од 2.000 позива дневно. Омогућено 
је увођење прве групе иновативних 
лекова на Листу лекова. Инсисти-
рали смо на усвајању Стратегије за 
системско увођење иновативних 
терапија у наредне четири године. 
Здравство је међу првима приступи-
ло увођењу „е-управе“, покренут је 
пројекат „Бебо, добродошла на свет“. 
Захтеве за замену старих здравстве-
них књижица грађани могу да под-
носе и електронским путем. Наба-
вљено је још 21 санитетско возило за 
здравствене установе широм Србије, 
из средстава по основу одлагања 
кривичног гоњења. У КЦ Ниш почела 
са радом нова магнетна резонанца, а 
потписан је и уговор о набавци новог 
скенера за ОБ Ваљево. Наставља се 
кречење здравствених установа, са-
нација мокрих чворова, водовода, 
канализације... Настављају се радови 

на новом КЦ Ниш, који ће наредне 
године добити најсавременију кли-
нику у овом делу Европе. Епидурал-
на анестезија је постала доступна и 
бесплатна у свим породилиштима. За 
две године 45 пацијената је  упућено 
на лечење у иностране здравствене 
установе, а одобрено је 84 захте-
ва за дијагностику у иностранству. 
Обновили смо захтев за чланство 
у организацији „Eurotransplant“. На 
Гама ножу, у првих годину дана, оба-
вљено је око 800 интервенција, што 
је апсолутни рекорд за све сличне 
апарате у свету. Ускоро излази листа 
Европског здравственог потрошач-
ког индекса „Euro Health Consumer 
Index“, на којој је српско здравство, 
у последње две године, оставрило 
напредак од шест места, а до 2014. 
године смо били оцењивани као 
убедљиво најгори.

Први корак министра Бранислава Недимовића 
била је одлучна борба против узурпације пољопри-
вредног земљишта, чиме је обезбеђено чак  
120.000 хектара више земљишта за давање у закуп 

пољопривредницима, што у буџет доно-
си више од 24 милиона евра. Наредни 
потез био је формирање тима стручња-
ка, како би се што пре обавиле све при-
премне радње, обезбедила акредитација 
Управе за аграрна плаћања и приступило 
средствима из ИПАРД програма. Потпи-
сан је Меморандум о техничкој сарадњи 
са Министарством спољне трговине и 
економских односа БиХ, чиме је поново 
дозвољен извоз говеђег меса, прерађе-
вина од говеђег меса и млека из Србије за 
БиХ. Омогућен је и извоз јагњећег и го-

веђег меса у Кину. Србија је, на међународној кон-
ференцији у Софији, добила похвале за мере у бор-
би против болести квргаве коже говеда, а успешно 
се борила и са болешћу плавог језика. Министар 
Недимовић најавио је више средстава за неразвије-
на подручја, подржао је савремен развој воћарства, 
повртарства, сточарства и увођење нових техно-
логија. Усвојена је уредба о означавању пољопри-
вредних и прехрамбених производа ознаком „срп-
ски квалитет“, а у сарадњи са Министарством здр-
вља, планирано је оснивање Националног савета за 
безбедност хране. Буџет Министарства је за 3,284 
милијарде динара већи од прошлогодишњег и биће 
усмерен за субвенције и подршку инвестицијама.

Србија је обезбедила помоћ за со-
цијално угрожене суграђане, али и за 
подстицај пољопривреде у руралним 
срединама. Посредством Канцела-
рије за КиМ, додељено је по 8.000 
пакета хране и хигијенских средстава 
социјално угроженим породицама, 
новчана помоћ за 510 повратничких 
породица, једнократна 
новчана помоћ за око 
1.300 породица, помоћ у 
виду сетвеног материја-
ла за око 500 породица, 
помоћ за штету нанету 
пљачком или елементар-
ним непогодама за око 
200 породица, помоћ у 
пољопривредној меха-
низацији и опреми за око 
300 породица. Ако томе 
додамо бројне инфра-
структурне пројекте, затим средства 
без којих не би било могуће функцио-
нисање наших институција и плате за 
запослене, постаје јасније колико Ср-
бија брине и улаже у опстанак и прос-
перитет наших грађана у Покрајини. 
У великој мери, захваљујући актив-
ностима Канцеларије, очувано је и 
заштићено културно наслеђе на КиМ, 
и реализовано више значајних про-
грама из области савременог ствара-

лаштва и подршке СПЦ. Настављени 
су програми правне помоћи грађа-
нима. Иако Канцеларија располаже 
скромним средставима, успели смо 
да изградимо и известан број кућа 
и станова за социјално угрожене 
породице. Завршена је  зграда са 29 
станова у Зубином Потоку, зграде 

у Косовској Митровици 
са 12 станова, и зграде у 
Општини Штрпце са 16 
станова, а изграђено је и 
16 кућа широм Покрајине. 
Са економским снажењем 
Србије, рашће и ниво по-
моћи за наше суграђане 
на КиМ, улагањам, пре 
свега, у механизацију, 
саднице, сточни фонд... 
Неопходно је улагати 
инфраструктуру, а од по-

себног националног значаја је и завр-
шетак градње повратничког насеља 
Сунчана долина у Звечану. Канце-
ларија је била и носилац активности 
у вези са Поглављем 35 приступних 
преговора са ЕУ, а фокус у дијалогу 
Београда и Приштине био је на пуној 
имплементацији Првог споразума о 
нормализацији односа и пратећих 
договора у оквиру техничког и поли-
тичког дијалога.

Борба против свих видова 
криминала, наркотрафикинга, 
посебно корупције, насиља 
у породици обележила је 
рад полиције у 2016. години. 
Посвећеним радом, полиција 
је остварила значајно боље 
резултате и приметан је кон-
стантни пад стопе криминала. 
Један од приоритета МУП-а, 
као и протеклих година, био је 
обрачун са нарко криминалом. 
Полиција је пресекла више 
ланаца трговине наркотици-
ма, а закључно са новембром, 
заплењено је више од 1,7 тона 
различитих наркотика, што 

је за тону више него у истом 
периоду прошле године. Због 
сумње да су починили кривич-
на дела трговине наркотици-
ма и држања опојних дрога, 
поднете су кривичне пријаве 
против 5.380 људи. У акцији 
„Циклон“, која је спроведена 
у сарадњи са немачком савез-
ном полицијом, заплењено је 
303 кг кокаина, 96 кг канабиса, 
106 кг хашиша, и откривено је 
седам лаборатирија за про-
изводњу канабиса у Србији и 
Немачкој. Поднете су кривич-
не пријаве против 1.056 особа 
осумњичених за 1.611 коруп-

тивних кривичних дела - злоу-
потребе положаја одговорног 
лица, злоупотребе службеног 
положаја, проневере, злоупо-
треба у вези са јавним набав-
кама, примања и давања мита. 
На удару закона били су  руко-
водиоци  у јавним управама и 
министарствима, функционери 
локалних самоуправа, јавних 
предузећа, судије, полицајаци, 
лекари... Полиција је показала 
одлучност и у сузбијању иле-
галне производње и трговине 
дуваном и дуванским про-
изводима. Континуирано су 
спровођене акције у којима је 

удвостручена заплена цигаре-
та.  Само у првих десет месеци, 
заплењено је 169.905 боксова 
цигарета, што је за 105.347 
боксова више у односу на 
2015. годину. Посебну пажњу 
посветили смо сузбијању на-
сиља у породици. Иако је то, 
нажалост, једини вид крими-
налитета који је у порасту, број 
пријављених дела говори да 
је полиција успела да охрабри 
жртве да пријаве насилнике. И 
нови Закон о спречавању на-
сиља у породици омогућиће 
полицији бољу заштиту жртве 
породичног насиља.

Само у првих 100 дана рада 
нове Владе остварили смо чак 
50 конкретних резултата. Ср-
бија је међу 10 најбољих зе-
маља света на овогодишњој 
Дуинг бизнис листи Светске 
банке по спроведеним рефор-
мама, највише захваљујући 
електронским грађевинским 
дозволама. Грађевинске доз-
воле у Србији добијају се као 
у најразвијенијим земљама, 
електронски, једним кликом, 
у просеку за шест дана, а у 
појединим општинама за је-
дан дан. Очекује нас реформа 
катастра, која ће омогућити 
даљи напредак Србије на лис-
ти Светске банке. На Самиту 
шефова влада Кине и 16 зе-
маља централне и источне 
Европе, потписали смо уго-
воре о градњи брзе пруге Бе-
оград–Будимпешта, градњи 
ауто-пута Сурчин-Обреновац 
и изградњи још 19,5 киломе-
тара обилазнице око Београ-
да. Убрзали смо радове на 
коридорима 10 и 11, отворили 
ауто-пут кроз Шумадију, де-
оницу од Љига до Прељине, 
и деоницу од  Грабовнице 
до Грделице. На свим гради-
лиштима убрзани су радови 
како бисмо идуће године или 
почетком 2018. завршили Ко-
ридор 10 и ауто-пут од Об-
реновца до Љига. Наставља-
мо рехабилитацију 1.100 км 

регионалних путева, а биће 
завршена и нова наплатна 
рампа код Врчина. После че-
тири године, настављена је 
градња „Y крака“, обилазнице 
око Суботице. Почеће градња 
Фрушкогорског коридора 
и биће завршен Жежељев 
мост. Настављамо реформу 
железничких предузећа и мо-
дернизацију пруга. Из руског 
кредита започели смо рекон-
струкцију пруге Београд-Бар. 
Продужили смо руски кредит 
до 2021. и следеће године још 
300 милиона биће уложено 
у обнову железнице. Ради се 
пројекат за нови диспечерски 
центар, срце српске железни-
це. До краја године очекујемо 
петомилионитог путника на 
Аеродрому „Никола Тесла“, 
а на аеродрому „Константин 
Велики“ уведено је девет но-
вих линија за Европу, као и 
прва карго линија за Инстанб-
ул. Градимо фабрике воде и 
цевоводе у Ужицу, Врању, 
Смедереву... Донет је Закон 
о становању који уводи ред 
у стамбене зграде. Добићемо 
нови закон о комуналним де-
латностима, а запослићемо 
више од 1.000 људи како бис-
мо убрзали озакоњење неле-
галних објеката.

У 2016. години донет је 
нови Закон о спорту. Наши 
спортисти су на највећим 
међународним такмичењи-
ма освојили више од 650 
медаља, од тога 37 у олим-

пијским и параолимпијским 
дисциплинама, што је апсо-
лутни рекорд. Били смо до-
маћини европског првенства 
у ватерполу, футсалу и квали-
фикационих турнира за ОИ у 
рвању и кошарци. Завршена 
је Атлетска дворана у Београ-
ду, спортска хала у Бојнику, 
прва фаза атлетског стадиона 
у Новом Пазару, дуга фаза 
реконструкције кампа Кара-

таш, започета је доградња 
фискултурне сале  у Голупцу, 
урађена је фискултурна сала  
у Војлуцу, хала за школски 
спорт у Ужицу... Покренута је 
процедура да се из ИПА фон-
дова финансира изградња 25 
спортских објеката у 22 је-
динице локалне самоуправе, 
као и 25 дечијих игралишта. 
МОС је финансирало 130 
пројеката од јавног интереса, 

чиме је омогућено отварање 
12 спортских објеката на от-
вореном, реновирање и оп-
ремање 16 омладинских клу-
бова, запошљавање 260 и са-
мозапошљавање 135 младих, 
стручна пракса/стажирање за 
840 младих... Министарство 
је допринело испуњавању 
обавеза из Споразума о ос-
нивању Регионалне канцела-
рије за сарадњу младих.

ПОЛИЦИЈА

ОДБРАНА
ПОЉОПРИВРЕДА КОСОВО И МЕТОХИЈА

ЗДРАВЉЕ

Заплењено више од 1,7 тона наркотика

Убрзани радови 
на коридорима

САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Међународна сарадња

Четири 
линеарна 
акцелератора

Извоз меса у Кину
Помоћ српском народу

Освојено 
650 медаља

СПОРТ И ОМЛАДИНА
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских 
одбора СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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7. РАЧА
Фабрика за откуп меда
Након преговора између 

Општине и Савеза пчеларских 
организација Србије, Рача је, у 
конкуренцији пет општина, иза-
брана за градњу фабрике за от-
куп и пласман меда. Започета је 
реконструкција пута у МЗ Велико 
Крчмаре – засеок Срећкови, ре-
витализују се пољски путеви и 
пут у МЗ Мало Крчмаре - засеок 
Вуловићи, а завршена је обнова 
пута у МЗ Трска - засеок Нико-
лићи. СО Рача донела је одлуку о 
оснивању новог ЈП за управљање 
и развој инфраструктурних обје-
ката.

8. ВАЉЕВО
90 ауто-седишта за бебе
Др Слободан Гвозденовић, 

градоначелник Ваљева, у окви-
ру обележавања Дана сећања 
на жртве саобраћајних несрећа, 
поделио је бебама, рођеним 
између 19. фебруара и 7. апри-
ла ове године, ауто-седишта, у 
циљу унапређења безбедности у 
саобраћају. Град Ваљево финан-
сирао је 90 седишта за бебе од 
наплаћених казни за саобраћајне 
прекршаје. Завршена је градња 
пута од 1.300 метара у Сушици. 
Мирослав Пимић, помоћник гра-

доначелника, уручио је 25 паке-
та са гардеробом и хигијенским 
средствима деци из социјално 
угрожених породица. Град Ваље-
во обезбедио је средства за опре-
мање дечијег игралишта у Новом 
насељу. У жељи да се оживи не-
када популарна ваздушна бања, 
уведени су нови аутобуски пола-
сци ка Дивчибарама. Припремамо 
се за изборе за чланове скупшти-
не у 13 сеоских МЗ, а наши акти-
висти организију штандове и раз-
говарају са грађанима.

11. КАЊИЖА
Инвалидска колица за 
суграђанику
Чланови ОО СНС Кањижа и 

Уније жена из личних средстава 
донирали су инвалидска колица 
једној нашој суграђанки. Редовно 
смо у контакту са грађанима и де-
лимо страначки материјал.

12. СЈЕНИЦА
Отворена експозитура 
Поштанске штедионице
Банка Поштанска штедиони-

ца отворила је експозитуру и три 
радна места у Сјеници, а свеча-
ном отварању присуствовали су 
представнци локалне самоуправе, 
ОО СНС Сјеница, привредници и 
грађани.

1. УБ
Грађевински материјал 
за избеглице

Помоћ од по 9.000 евра у грађевинском 
материјaлу добиће десет избегличких до-
маћинстава за завршетак градње или адапта-
цију неусловних стамбених објеката. У току 
је уређење Улице 13. јула, са краковима. Ас-
фалтиран је део локалног пута кроз Бутрако-
вац и Слатину. Уређењем Устаничке улице, у 
насељу Свињци, завршава се овогодишња се-
зона асфалтирања. Вредност радова је девет 
милиона динара, а финансира се из уговора 
који је Општина потписала са ЕПС-ом. У орга-
низацији Олимпијског комитета Србије, одр-
жана је ЕкОлимпијада, под слоганом „Моје 
школско еко двориште“. У акцији озелења-
вања биће посађено 130 садница зимзеленог 
и листопадног дрвећа.

2. ЛЕСКОВАЦ
Обнова школа

У дворишту ОШ „Светозар Марковић“, једне од 
најстаријих васпитно-образовних установа у Лесков-
цу, реконструисан је спортски терен, петнаести терен 
који је изграђен у последње четири године. Завршена је 
енергетска санација зграда Гимназије и Економске шко-
ле, на којој је урађена и нова фасада. У реконструкцију 
фасаде уложено је 6,5 милиона динара, док је прошле 
године замењена комплетна столарија за шта је из-
двојено 5,4 милиона динара. Гимназија је шеста школа 
на територији Града која је добила енергетски пасош. 
Обновљен је тротоар у Радничкој улици, а у току 2016. 
изграђено је или реконструисано преко 8000 квадрата 
тротоара, за шта је издвојено скоро 30 милиона динара.

4. ЛИПЉАН
Реновирање школе у Рабовцу

Преседник ОО СНС Липљан, Срђан Петковић, обишао је реновирано исту-
рено одељење у Рабовцу ОШ „Браћа Аксић“. На школи су замењени прозори, 
улазна врата, изграђена четири оџака и окречене су просторије. Према речима 
Петковића, наредне године планира се замена ламината и унутрашњих врата, 
и увођење централног грејања. Петковић је обишао и радове на реконструк-
цији звонаре цркве  у Доњој Гуштерици.

3. РУМА
Камен-темељац 
за нову фабрику

Свечаним полагањем камена темељца, у До-
бринцима је почела градња фабрике за произ-
водњу и прераду поврћа. Реч је о инвестицији 
вредној осам милиона евра, италијанске ком-
паније „La Linea Verde“, која ће у наредне три 
године запослити 150 радника. Камен темељац 
положили су Бранислав Игњатовић, генерални 
директор „La Linea Verde“ у Србији, Слађан Ман-
чић, председник Општине Рума, и Драган Стева-
новић, државни секретар.

5. ШИД
16 дана активизма против 
насиља над женама
Активисткиње Уније жена ОО СНС Шид започеле су акцију 

„16 дана активизма против насиља над женама“, разговарајући 
са грађанима и делећи едукативни материјал. Обележиле су 
и Светски дан борбе против сиде, акцијом „Ја волим живот. А 
ти?“, у оквиру које су суграђанима, такође, делиле едукативни 
материјал.

6. ТРСТЕНИК
Еко трим стаза

У просторијама ОО СНС Тр-
стеник одржана је едукација 
на теме „Тимски рад у полити-
ци“ и „Припрема јавног насту-

па“, у организацији шефа 
Едукативног СНС, Милана 
Стевановића. У овиру спорт-
ских терена у Трстенику, по-
стављене су еко трим стазе, а 
омладинци нашег ОО дали су 
велики допринос сакупљањем 
отпадних гума.

10. ЋУПРИЈА
Отворена фабрика „Еурофибер“ 

Премијер Србије Александар Вучић покренуо је производњу 
у кинеској фабрици „Еурофибер“, у присуству кинеског амбаса-
дора, Ли Манчанга, и делегације Привредне коморе из Шангаја. 
„Привредни раст Ћуприје иде узлазном путањом и предвиђе-
ном динамиком, баш како смо зацртали у плановима“, рекао 
је председник Општине, Нинослав Ерић. Почетком новембра, 
наша Општина и град Шу Јанг потписали су Меморандум о бра-
тимљењу и развоју привредне сарадње, што је један од резулта-
та посете председника Ерића Кини. Уз велику подршку локалне 
самоуправе, организован је 60. Балкански крос, са преко 300 
учесника из 12 земаља. Асфалтиран је пут у Сењу, од 330 метара.

9. ПРИБОЈ
Два нова инвеститора

Граде се нови тоалети у ОШ „Дес-
анка Максимовић“, у оквиру Програ-
ма модернизације школа. Министар 
одбране, Зоран Ђорђевић, посетио је 
„Фап корпорацију“ и рекао да је Влада 
препоручила државним повериоцима 
да прихвате план реорганизације, како 
би се највећи део дугова конвертовао 
у капитал поверилаца и предузеће до-
било шансу за опоравак. Отворено је 
шест километара „Зелене стазе доли-
ном Лима“, од Прибоја до Увца. Према речима 

директора ТО Прибој, Влада Радовића, Зелена 
стаза биће обогаћена садржајима Спортско-

туристичког комплекса „Путевима Ћире“, 
који се гради у Старом Прибоју. Наш град је 
добио прву фонтану, код укрштања улица 
Немањине и Санџачких бригада. У Слободну 
зону стигла су два инвеститора - америчка 
компанија „МХТ Продукт“ и фармацеутска 
фирма „Дуо фарма“, захваљујући напорима 
локалне самоуправе и народног посланика 
Крста Јањушевића. Општина ће из буџета за 
2017. годину доделити 10 стипендија тален-
тованим студентима од по 12.000 динара. 
Асфалтирано је нових 385 метара улица у за-
сеоку Друглићи, у МЗ Кратово, 700 метара у 
МЗ Рача, до раскрснице, 1,3 километара у МЗ 

Сјеверин, на потезу Сјеверин-Стрмац, један 
километар пута у МЗ Бања, у селу Грачаница.
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Бољи услови за ђаке на КиМ

Нинослав Ерић, Ли Манчанг и 
Александар Вучић у Ћуприји

Предавање Милана Стевановића о јавном наступу
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

14. ИНЂИЈА
Превенција дијабетеса
Поводом обележавања Свет-

ског дана борбе против дијабете-
са,  Савет за здравство ОО СНС 
Инђија одржао је едукативне 
трибине у Беки, Крчедину, Новим 
Карловцима и Новом Сланкамену, 
на којима су грађани имали прили-
ку да се упознају са радом Центра 
за превенцију. У организацији ДЗ 
„Др Милорад Мика Павловић“ 
грађанима је мерен шећер у крви, 
крвни притисак, БМИ...

15. ЈАГОДИНА
Сарадња са привредницима 
из Словачке
Делегација из Јагодине, на челу 

са председником ГО СНС Јаго-
дина, Николом Радосављевићем, 
посетила је Словачку, где су раз-
говарали са власником компаније 

„Тами“, која се бави прерадом 
млека и млечних производа. Радо-
сављевић је домаћине упознао са 
потенцијалима Јагодине и пред-
ностима које се пружају страним 
инвеститорима. Власник компа-
није, Микулас Бобак, најавио је 
посету Јагодини, а договорено је 
да наш град посете и руководства 
компанија „Татарком“, „Патипа“, 
„Манигме“, „Колибе“, „Озими“... 
Наша делегација обишла је и децу 
из Србије која се школују у слова-
чком Кубину.

17. КРАЉЕВО 
Хуманитарна акција
Савет за популацију и бригу о 

деци, породици и социјална пи-
тања ГО СНС Краљево придружио 
се још једној хуманитарној акцији, 
у којој је прикупљена помоћ за 
тешко оболелог Милоша Стефа-
новића ( 28) из Цветака. Покретач 

акције је ПУ „Олга Јовичић Рита“ 
из Краљева, а чланови глумачке 
секције ове установе осмисли су 
и извели дечију представу „За-
чарана принцеза“, која је одржа-
на у бројним сеоским домовима 
кулутре. У акцији је прикупљено 
128.310 динара, а у плану је и при-
купљање хуманитарне помоћи за 
децу из српских енклава на КиМ.

19. КОВАЧИЦА
Обнова централне зоне
У току је поплочавање и 

уређење централне ковачичке 
зоне, у Улици Маршала Тита. У 
Дебељачи је отворена Еко чес-
ма, а отварању су присуствовали 
представници локалне самоупра-
ве, предвођени председником 
Општине, Миланом Гарашевићем. 
У организацији МО Ковачица, 
уређена су сва аутобуска стаја-
лишта. Савет за здравство ОО 
СНС и ДЗ Ковачица одржали су 
трибину „Превенција и лечење ту-
беркулозе“. У организацији Уније 
жена и МО Падина, прим. др Миле 
Манојловић, специјалиста за фи-
зикалну медицину и рехабилита-
цију, одржао је предавање. Члано-
ви МО Ковачица подржали су ак-
цију бесплатног прегледа вида за 
грађане. У организацији Савета за 
културу и Уније жена МО Дебеља-
ча, одржана је радионица декупаж 
на стаклу. Активисти МО Уздин 
уклонили су дивљу депонију, чла-
нови МО Самош уредили су прос-
тор око Дома културе, а чланови 
МО Дебељача простор око Клуба 

пензионера. Активисти МО Цре-
паја и МО Ковачица поделили су 
намирнице социјално угроженим 
суграђанима, у Идвору је отворе-
на бушотина за воду, а у Уздину је 
реновирана амбуланта.

20. БЕОЧИН 
Разговор са грађанима
Редовно спроводимо страначке 

активности, разговарамо са грађа-
нима, делимо „СНС Информатор“, 
а славу Свету Петку свечано смо 
обележили у страначким просто-
ријама.  

21. БОСИЛЕГРАД
200 нових радних места
Потписан је уговор о инвести-

рању у Општини Босилеград, из-
међу бугарског инвеститора „Ка-
линел“ и Министарства привреде, 
што отвара шансу за запошљавање 
200 радника у реалном сектору и 
развој привреде. Влада РС проје-
кат је помогла субвенцијама од 
710.000 евра, а државни секретар, 
Драган Стевановић, рекао је да је 
ово прва озбиљна инвестиција у 
нашем крају у последњих 10 го-
дина. Компанија „Калинел“ про-
изводи готове текстилне произ-
воде, у Србији послује од 2012. и 
запошљава 52 радника у Врањској 
Бањи, а сада проширује произво-
дне капацитете.

22. ПЛАНДИШТЕ
Куће за пет породица
Савет пензионера ОО СНС 

Пландиште, у сарадњи са општин-
ским Удружењем инвалида рада, 
одржао је традиционалну мани-

18. ТЕМЕРИН
У СНС прешла 62 члана 
ГГ „Заједно за наш Темерин” 

У ОО СНС Темерин одржана је конференција за новинаре 
поводом прикључивања 62 бивша члана ГГ „Заједно за наш 
Темерин“ Српској напредној странци. Активисти МО Бачки Ја-
рак прикупљали су гардеробу и проследили је Црвеном крсту. 
Чланице Уније жена присуствовале су трибини „Насиље је зло-
чин-пријави га!“, која је део међународне кампање „16 дана ак-
тивизма против насиља над женама“. У склопу пројекта „Једно 
дрво за једног ратника“ Министарства правде, у сарадњи са ЈП 
Србијашуме и Шумарским факултетом, засађено је 1.300 сад-
ница у Сиригу. Председник Општине, Ђуро Жига, потписао је 
уговор којим Регионални стамбени програм омогућава решење 
стамбеног питања избеглим из Хрватске и БиХ, које живе на те-
риторији наше Општине.

13. НОВИ БЕЧЕЈ
Договор са мађарским привредницима

На иницијативу Матије Ковача, покрајинског посланика, 
представљене су подтсицајне мере Секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, намењене регистрованим 
пољопривредним газдинствима, како би се пољопривредници 
охрабрили да конкуришу за средства код Секретаријата. Пред-
ставници Удружења породица косметских страдалника, посе-
тили су, на позив председника Општине, Саше Максимовића, 
нашу Општину. Према коначном извештају о скидању усева са 
узурпираног државног пољопривредног земљишта, у буџет Ре-
публике Србије уплаћено 1.158.652 динара. Потписан је уговор 
о суфинансирању чишћења дивљих депонија са Секретаријатом 
за урбанизам и заштиту животне средине. Руководство Општине 
присуствовало је Мађарско-српском пословном форуму у Сеге-
дину, када је договорена посета представника мађарске фирме 
„Алтхерм“ Новом Бечеју и могуће отварање погона за склапање 
грејних котлова. Село Кумане, као прво у низу, представљено је 
у оквиру програма „Село у граду“. Општини Нови Бечеј уручен 
је уговор за стамбено збрињавање осам избегличких породица. 
У Новом Милошеву изграђен је кошаркашки терен, а Бочару је 
постављена расвета у центру села. Развојни фонд АП Војводине 
организовао је презентацију у Новом Бечеју. МЗ Кумане планира 
да у двориште старе школе премести зелену пијацу, чиме би се 
решио проблем затварања саобраћајница током пијачних дана.

16. ПЕЋИНЦИ 
Против насиља над женама

Поводом Међународног дана борбе про-
тив насиља над женама, Унија младих ОО 
СНС Пећинци организовала је одбојкашки 
турнир, у спортској хали у Доњем Товарни-
ку, уз жељу да скрене пажњу на то да се на-
сиље мора одмах пријавити.

фестацију „Нај пита“, на којој су 
учествовали такмичари из Србије 
и Румуније. Наставили смо поде-

лу пакета са животним намирни-
цама социјално најугроженијим 
суграђанима у Јерменовцима, 
Барицама и Маргити. Чланови 
Савета за спорт помогли су Удру-
жењу спорстких риболоваца да 
организује такмичење. ГГ „Ми мо-
жемо“, предвођена Зораном Вор-
капићем, колективно је присту-
пила СНС-у. Локална самоупра-
ва одржала је нови састанак са 
представницима данске компаније 
„Бигадан“, поводом могућности 
инвестирања у нашој Општини. 
Расписан је оглас за давање у за-
куп државног пољопривредног 
земљишта. У оквиру пројекта за 
стамбено збрањавање, Општина 
Пландиште добила је средства за 
куповину пет кућа за угрожене по-
родице.

25. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Нови ултразвучни апарат

Град Сремска Митровица представио је пројекат „Бебо, добро дошла 
на свет“. У организацији Градске управе за здравствену и социјалну 
заштиту и ДЗ, у Сремској Рачи организован је Базар здравља. Започ-
ета друга фаза изградње базена. Историјски архив „Срем“ обележио 
је 70 постојања. Министри Александар Вулин и Бранислав Недимовић, 
и градоначелник Сремске Митровице, Владимир Санадер, посетили су 
Центар за социјални рад, којем је,  том приликом, уручена лиценца за 
пружање помоћи у кући. Обележена је градска слава и 25. Међународ-
ни салон урбанизма. Град Сремска Митровица и Confindustria Serbia ор-
ганизовали су Дан малих и средњих предузећа, током којег је презен-
товано дуално образовање. Организовано је Колективно венчање за 
16 парова и освећен је храм у Камењару. Реконструисана је водоводна 
мрежа у Лаћарку. Локална самоуправа обезбедила је средства за ку-
повину ултразвучног апарата за дијагностичке прегледе, а 16 милиона 
динара издвојено је за уређење каналске мреже. Градска управа за об-
разовање стипендира 109 студената. Одржан јубиларни 25. Фестивал 
беседништва.

23. СОКОБАЊА
Помоћ за болесну 

девојчицу

Одржана је трибина 
Едукативног центра СНС, 
а предавачи су били Ми-
одраг Скенђић, Војислав 
Вукичевић и Милан Сте-
вановић. Чланови ОО СНС 
Сокобања организовали 
су прикупљање помоћи за 
Софију Николић, која од 
рођења болује од анома-
лија на душнику и једњаку.

24. СРБОБРАН
Топла гарбероба за најугроженије

У просторијама ОО СНС Србобран организована је прва у низу еду-
кација прве помоћи, коју је одржао лиценцирани предавач, Ђорђе Де-
бељачки, у циљу јачања здравствене превентиве. Чланице Уније жена 
сваке недеље организују штрикање вунене гарберобе, коју, затим, до-
нирају у хуманитарне сврхе.

Србија се уједињује око Храма Светог Саве
У Руском дому у Београду 

представљена је макета са моза-

ичким скицама унутрашње  де-

корације куполе Храма Светог 

Саве.
Председник Србије,Томислав 

Николић, који је и председник 

Главног одбора друштва за по-

дизање Храма, каже да је ове 

године и Влада Србије одвојила 

новац, директно из буџета, за 

завршетак радова.

„Србија се полако уједињује 

око Храма Светог Саве. За многе 

је то била грађевина коју ће неко 

некада да заврши. Мислим да за 

све нас треба да буде грађевина 

која ће бити завршена док смо 

ми на земљи“, истакао је пред-

седник Николић.

Нови чланови ОО СНС Темерин



МАРИЈА ОБРАДОВИЋ
Разговор са активистима 

широм Војводине
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СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ
Порука СНС стиже 

до сваког члана

MAРКО ЂУРИЋ
Јединство око стратешких 

интереса Србије

ДАРКО ГЛИШИЋ

Отварање нових 
страначких просторија

У делокругу потпредсед-
ника Главног одбора СНС, 
Марка Ђурића, јесу окрузи на 
југу Србије: Рашки, Топлички, 
Јабланички, Пчињски, Пи-
ротски, Косовски, 
Косовско-митрова-
чки, Косовско-по-
моравски, Пећки и 
Призренски округ. 
Ђурић је до сада 
разговарао са чла-
новима одбора у 
Краљеву, Рашки, 
Тутину, Новом 
Пазару, Врњачкој 
Бањи, Куршумлији 
и Блацу, у редов-
ном је контакту са одборима 
на КиМ и, како каже, намера-
ва да се састане са свим одбо-
рима СНС на југу Србије.  

„Непосредан контакт са 
активистима учврстио ме је 
у уверењу да СНС има снагу 
и решеност да на локалном 
нивоу, тамо где су успеси 
и недостаци једне поли-
тичке организације можда 
највидљивији, начини јасан 

отклон од политичке прак-
се лоповлука, бахаћења, 
незнања и неодговорности, 
која је била одлика страна-
ка данашње опозиције, у 

време док су биле 
на власти. СНС на 
локалу, у жижу по-
литичког интересо-
вања враћа обичног 
грађанина и његове 
свакодневне проб-
леме. Од чланства 
и активиста тражим 
само да омасове 
подршку политици 
премијера Алексан-
дра Вучића, и тиме 

ојачају јединство грађана 
око стратешких интереса 
наше државе. Веза између 
интереса грађанина и др-
жавних интереса можда је 
најбоље схваћена на КиМ, 
где је државотворна и па-
триотска политика снажења 
економије и институција, 
крунисана процентуално 
највећом подршком СНС-у“, 
каже Ђурић.

МИЛОШ ВУЧЕВИЋ
Обилазак 24 градска 
и општинска одбора

Потпредседник Главног одбора СНС, 
Милош Вучевић, обишао је 24 грaдскa и 
oпштинскa oдбoрa и 10 мeсних oдбoрa, и 
одржао бројне рaдне сaстaнке. Присуство-
вао је излoжби „Нeцeнзурисaнe лaжи“ у 
Крушeвцу, посетио је КиМ и разговарао са 
члaнoвимa Кoсoвскoг, Пeћкoг и Призрeнскoг 
oкружнoг oдбoрa СНС, учествовао је у хумa-
нитaрној aкциjи пoвoдoм осмог рoђeндaнa 
СНС, посетом и уручењем пoмoћи Mирjaни 
Стeвaнoвић, сaмoхрaнoj мajци шeстoрo дeцe 
у Смедереву. Вучевић је био дoмaћин стра-
начке слaвe, Свeте Пeтке, учествовао је нa 
трибини Oмлaдинe ГО СНС Нoви Сaд, сa тeмoм aнaлизa рaдa 
у 2016. гoдини, дао је брojне интeрвjуе и изjaвe зa мeдиje.

Потпредседник Главног 
одбора СНС, Миленко Јова-
нов, одржао је састанке са 
члановима, активистима и 
руководством одбора у По-
дунавском, Браничевском, 
Поморавском, Ра-
синском, Борском, 
Зајечарском и Ни-
шавском округу. 

„Циљ ових оби-
лазака и разгово-
ра са страначким 
колегама био је 
двојак. Прво, на 
овај начин у дело 
се спроводила од-
лука Александра 
Вучића, да се на позицијама 
потпредседника нађу осо-
бе које ће, због чињенице 
да поред страначких, не 
обављају и високе држав-
не функције, више и чешће 
бити присутне у страначким 
одборима. Са друге стране, 
задатак је био да се пренесе 
политичка порука Странке, 

као и позив на јединство и 
појачану активност у циљу 
припрема за изборе. У ве-
ликој мери отварала су се 
и питања важна за сва-
кодневни рад страначких 

одбора, али и она 
која се тичу но-
вих обавеза које 
су пратиле преу-
зимање локалне 
власти у неким 
срединама. Пра-
во задовољство 
било је видети 
људе који су пос-
већени странач-
ком раду и који се 

свакодневно боре за СНС, 
у веома тешким околнос-
тима, и којима подршка, 
заиста, значи. Све странач-
ке колеге које сам упознао 
учвршћују ме у уверењу да 
СНС чине добри и поштени 
људи, који желе добро свом 
месту, својој Срб ији и свим 
грађанима“, каже Јованов.

Председник Извршног 
одбора Српске напред-
не странке, Дарко Гли-

шић, каже да 2016. годину мо-
жемо да поделимо на два дела: 
на део пре избора и на саму 
изборну кампању, која је доне-
ла Српској напредној странци 
за 100.000 гласова бољи него 
резултат 2014. године. После 
избора уследила је анализа 
урађеног, сагледавање про-
пуста и доношење мера како 
би Странка још боље радила. 
Иако је СНС једна од највећих 
и најмасовнијих политичких 
организација на Балкану, пре-
ма његовим речима, има прос-
тора да још напредује.   

Којом оценом бисте оце-
нили рад одбора?

- Увек може боље.
Да ли су се неки одбори 
посебно истакли радом, 
идејама и залагањем?
- Заслужују похвалу сви 

одбори који су успели да исп-
рате резултат који је носила ре-
публичка листа на последњим 
изборима, да иду бар при-
ближно у корак са листом коју 
је носио Александар Вучић, и 
направе натполовичне већине 
у својим срединама. Војводи-
на се доста издигла у односу 
на претходне изборе, тамо је 
евидентан другачији, бољи и 
квалитетнији приступ органи-
зацији Странке, а похвалио бих 
Пчињски, Јабланички округ, и 
многе друге градове и општи-
не. Има и један мањи број, око 
10 до 15 општина, које не могу 
да испуне високе критеријуме 
који су стављени пред њих. У 
некима од тих општина већ смо 
направили промене, а у некима 
тражимо најбоља решења.

Колико сте задовољни 

резултатом на недавно 
одржаним изборима за 
скупштине МЗ у Ваљеву?
- Локална листа СНС је до-

била натполовичну већину, 
што је најбољи доказ да су до-
бро радили у последњих шест 
месеци. Гласало се директно, 
именом и презименом, за наше 
кандидате, а у већем броју МЗ 
излазност је била већа него у 

априлу ове године. Резултати 
које су забележили наши кан-
дидати заиста су импозантни. 

Како коментариште то 
што СНС-у приступају 
читави општински одбо-
ри или одборничке групе 
других странака?
- Када људи само на трену-

так забораве на инструкцију 
својих централа која увек гла-
си „Мрзим Вучића“, јасно виде 
урађене путеве, ауто-путеве, 
мостове, фабрике... Виде исто 
оно што види више од два ми-
лиона грађана који су на по-
следњим изборима гласали за 
Александра Вучића, виде да 
човек ради, да се бори, да поку-
шава нешто да направи. Можда 
не трчимо корацима од седам 
миља, али идемо напред ме-
тар по метар. Не можемо кућу 
да правимо од крова, морамо 
од темеља, а кад се тај темељ 
постави како треба, онда нема 
бојазни ни да ће тај кров стаја-
ти како треба. Када то сагледају 
и када виде да и у њиховим ло-
калним срединама људи сле-
де то што Александар Вучичћ 

ради, да асфалтирају, уређују 
нисконапонску, водоводну, ка-
нализациону мрежу, да храбро 
решавају нагомилане проблеме, 
онда помисле зашто не бисмо и 
ми пришли? Ако је то добро за 
државу, за нашу децу, зашто не 
бисмо подржали ту политку? 

Који су, по Вашој оцени, 
били најзначајнији до-
гађаји у животу Српске на-
предне странке у 2016?
- То су свакако избори и 

100.000 гласова више у односу 
на 2014. годину, што импонује 
сваком ко је део СНС, јер види-
мо да грађани цене поштен рад 
и јасан систем вредности који 
се гради у нашем друштву. А ту 
је и мајска Скупштина СНС.

Колико су се ствари поме-
риле напред после стра-
начке Скупштине?
- Задатак страначке скупшти-

не је да унесе нову енергију у 
страначки живот. Велика ми 
је част и највеће признање то 
што ме је председник Стран-
ке предложио за председника 
ИО. Импоновало ми је и дело-
вало ми је као признање неких 
минут-два, а онда сам већ по-
чео да размиљам о раду, како 
да се не обрукам и како то да 
оправдам. Дивно је кад значку 
закачите за ревер, али мора-
те да схватите одговорност 
функције која вам је поверена. 
Посветио сам се раду, време од 
28. маја ми је пролетело, као да 
је прошао један дан. Сваки дан 
је испуњен обавезама и стално 
долазе нови изазови. 

Какви су планови Изврш-
ног одбора СНС за 2017. го-
дину, да ли већ сада имате 
неку листу приоритета?
- Приоритети су даља кон-

солидација и јачање Стран-
ке, моја жеља да уђем у сваки 
општински одбор и сагледам 
стање, а добар део одбора сам 
већ обишао. Тражимо најбоља 
решења, окупљамо људе који 
се хватају у коштац са пробле-
мима у својим локалним среди-
нама, који траже начине како 
нешто на реше, а не изговоре 
зашто нешто нису могли да 
ураде. То је наш посао док се 
не распишу председнички из-
бори, а онда ћемо се окупити 
око кандитата СНС и напра-
вити најбољи резултат. Наста-
вићемо да радимо и нећемо се 
уљуљкавати тиме што нам ми-
лиони људи у Србији дају пове-
рење, већ ћемо бити одговорни 
и према себи, и према другима, 
и радити још више, и још боље. 

Напредују они који траже 
решења, а не изговоре

2016.
СНС са нових 

100.000 гласова 
подршке

ДАРКО ГЛИШИЋ, председник ИО СНС

Потпредседница Главног 
одбора СНС, Марија Обра-
довић, у последња три месе-
ца, посетила је 45 градских 
и општинских одбора широм 
Војводине. Циклус посета и 
директног контакта са чла-
новима и симпатизерима, 
почео је половином септем-
бра у страначким одборима 
Кањижа, Нови Кнежевац и 
Чока. Обилазак одбора у 
Тителу, Футогу , Бачкој Па-
ланци, Зрењанину, обележи-
ло је велико интересовање 
присутних за оснаживање 

жена и развој женског пре-
дузетништва. На скуповима 
одбора у Опову, Сремским 
Карловцима, Пећинцима, 
Вршцу, Инђији, Србобрану 
и Пландишту, Обрадовић је 
нагласила да Влада, на челу 
са премијером Вучићем, ве-
лику пажњу поклања и ме-
рама које се односе на спољ-
нополитички и безбедносни 
сектор. Посете страначким 
одборима, током октобра и 
новембра, уследиле и у Тите-
лу, Беочину, Сремској Митро-
вици , Сомбору , Иригу, Кули, 
Сенти, Кикинди, Темерину, 
Новом Саду. Обрадовић је 
оценила да се страначком и 
инфраструктурном организо-
ваношћу, као што има СНС, 
не може подичити ниједна 
странка у земљи, за шта су за-
служни људи који воде СНС 
у Војводини и координатори.

Председник ИО СНС, 
Дарко Глишић, посетио 
је Ниш, где је одржао са-
станке са представницима 
Пиротског и Нишавског 
округа, у просторијама ГО 
СНС Ниш.Том приликом, 
присуствовао је и отва-
рању страначких просто-
рија ОО Пантелеј у Нишу, 

где се грађани, сваког рад-
ног дана, могу обратити са 
питањима и сугестијама. 
Председник ИО, Глишић, 
посетио је и страначке 
одборе у Пчињском округу 
– Владичин Хан, Сурдулицу 
и Врање, где је разговарао 
са активистима о резулта-
тима и даљем раду.

Ниш
Сурдулица



ЛЕТОВИ
 ЗА ЊУЈОРК

Посебно место у промо-
цији Београда заузимају и 
први Вајбер стикер пакети 
посвећени нашем граду 
кроз које се, између оста-
лог, промовисала и наша 
авиокомпанија. „Ер Србија“ 
је ове године, с поносом, 
промовисала први дирек-
тан лет Београд - Њујорк, 
што је вратило Београд у 
врх светских туристичких 
дестинација. 
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Град Београд, после мно-
го година стагнације, 
убрзано се развија, мења 

изглед и постаје пословни, 
туристички и културни цен-
тар овог дела Европе. У 2017. 
години започеће реализација 
више пројеката, припрема-
них годинама уназад. До маја 
би требало да буде завршена 
велелепна музичка фонтана 
на Славији, чија је вредност 
1,8 милиона евра. Расписаће-
мо тендер за реконструкцију 
саобраћајница на Славији, 
око фонтане, затим у наставку 
Булевара ослобођења до Ау-
токоманде, и Рузвелтове ули-
це, између Вуковог споменика 
и окретнице код Богословије. 
На Славији, између Трга и 
Улице краља Милутина, биће 
изграђен нови парк, на чијем 
централном месту ће бити спо-
меник Димитрију Туцовићу.

Наредне годне биће урађе-
но скоро 120 фасада, од чега 
ће „Градско стамбено“ уради-
ти 67, а Град педесетак. Биће 
уређене све фасаде у Круше-
долској улици које гледају 
на храм Светог 
Саве, који посети 
скоро сваки гост 
Београда. Велику 
захвалност ду-
гујемо премијеру 
Александру Ву-
чићу и Влади Ср-
бије, која је обез-
бедила новац за 
обнову 20 фасада 
на Косанчићевом 
венцу.

ЈП Паркинг 
сервис добило је 
грађевинску доз-
волу за изградњу 
гараже на Студентском тргу 
и са градњом се почиње чим 
буде измештена тролејбуска 
окретница. У фебруару се за-
вршава реконструкција гара-
же на Обилићевом венцу, са 
нових 250 паркинг места, а у 
рано пролеће и поплочавање 
Улице маршала Бирјузова и об-
нова Обилићевог венца, који 
постаје један од лепших трго-
ва. Настављамо са уређењем 
Топличиног венца, уредићемо 
Нушићеву улицу и завршити 
пројекте за реконструкцију 
Кнеза Милоша и Његошеве, са 
подземном гаражом.

Најкасније до средине сле-
деће године почећемо са из-
градњом нове аутобуске ста-

нице у Блоку 42, у Новом Бе-
ограду. Расписали смо тендер 
за реконструкцију Трамвајског 
моста, који ће добити по две 
аутомобилске траке са обе 
стране и саобраћајницу која 
га повезује са Новим Београ-
дом. Расписали смо тендер за 
пројекат тунела који би пове-
зао Саву и Дунав, чија градња 
би могла да почне 2018. У 
сличној ситуацији ћемо бити и 
са тунелом испод Топчидера, 
који би повезао мост на Ади са 
ауто-путем код Аутокоманде. 
У мају очекујемо завршетак 
приступних саобраћајница 

мосту на Ади. У 
току је комплет-
но, декоративно 
осветљавање Ка-
лемегдана и пове-
зивање гондолом 
са Ушћем. Заједно 
са Министарство 
туризма, крећемо 
у реконструкцију 
Скадарлије.

Н а с т а в љ а м о 
са реализацијом 
66 пројеката Ди-
рекције за грађе-
винско земљиште 
и изградњу - из-
мештањем ко-

лектора и наставком рекон-
струкције Улице Станислава 
Сремчевића Црног у Лаза-
ревцу, потисног цевовода у 
Сопоту, водоводне мреже у 
Рипњу, канализације у Об-
реновцу, реконструкцијом 
Булевара ослобођења у 
Гроцкој и Улице Браће Баџак 
у Младеновцу, изградњом 
водовода у Рипњу, Степоје-
вцу, Бељини, Лисовићу и 
Грмовцу, као и изградњом 
фекалне канализације у делу 
Ресника. Настављамо са 
градњом регионалног водо-
вода Макиш- Младеновац, а 
циљ нам је да до 2021. при-
кључимо сва насеља.

У последње три године, 
Град Београд вратио 
је 430 милиона евра 

старих дугова, без нових 
задуживања, из реалних из-
вора, смањио буџетски де-

фицит за четири пута и изу-
зетно повећао ефикасност 
рада јавних предузећа. Са 
отворених 500 градилишта, 

српска престоница поста-
ла је град кранова. Кинески 
инвеститор отвара фабри-
ку „Меи Та“ у Обреновцу, 
која ће омогућити чак 1.400 
радних места. Иначе, ово је 

прва фабрика која 
се гради у Београду 
после десет година. 
Након готово пола 
века, отворена је 
Железничка стани-
ца Прокоп, а имали 
смо значајна ула-
гања у инфраструк-
туру, сталну кому-
никацију са грађа-
нима, рекордно 

ниску незапосленост, нова 
радна места, километре во-
доводне и канализационе 
мреже, преко 100 километа-

ра асфалтираних путева...
Овим речима Синиша Мали, 

градоначелник Београда, су-
мира резултате рада градске 
власти у 2016. години, и на-
глашава да Град настоји да 
одржи корак са реформама 
Владе Александра Вучића и да 
ствара бољу будућност за све 
Београђане.

- Инвестиција којом се Град 
посебно поноси јесте „Београд 
на води“. Увелико се граде 
кула „Београд“, четири стам-
бене куле и највећи тржни 
центар у овом делу Европе. 
Завршен је први део рекон-
струкције Савске променаде. 
Следеће године почиње из-
мештање аутобуске станице 
и реконструкција старог Сав-
ског моста, који се претвара у 

најлепши пешачки мост у овом 
делу света, као и градња гон-
доле, туристичке атракције 
која ће спојити Калемегдан и 
Ушће – каже градоначелник, и 
додаје: 

- Београдски метро, као 
најзначајнији саобраћајни 
пројекат за будућност гра-
да, никада није био ближи 
реализацији, а овим гран-
диозним пројектом, чији се 
почетак очекује током 2019. 
године, Београд стаје раме уз 
раме са најнапреднијим свет-
ским метрополама. Београд 
је постао поносни власник 
пет електричних аутобуса, и 
то као први град у Европи, а 
купљено је још 50 нових ау-
тобуса чиме је знатно обно-
вљен возни парк ГСП-а.

ГОРАН ВЕСИЋ, градски менаџер

Најважнији 
пројекти у 2017.

УРБАНИСТИЧКИ
  ПЛАН

Усвојен је нови Генерал-
ни урбанистички план, као 
основни стратешки до-
кумент за плански развој 
Београда, који је, између 
осталог, предвидео и нову 
Луку, ширење Аеродро-
ма, развојна подручја као 
што је Макишко поље, 
Ада Хуја, Блок 18, Трећи 
Београд на левој обали 
Дунава уз Пупинов мост, 
али и једну од најважнијих 
стратешких одлука - из-
мештање пруге око Кале-
мегдана.

ГРАДИЛИШТА Отворен је тржни центар 
„Шопи“ у Борчи, гради се 
робна кућа „Икеа“ у Бубањ 
Потоку, велики шопинг цен-
тар у Рајићевој. Завршава 
се тржни центар  „Плаза“ у 
Вишњичкој улици, гради се 
хотел „Хилтон“ у Краља Ми-
лана, као и објекат на месту 
старог МУП-а у Кнеза Мило-
ша. Припрема се градња тр-
жног центра код Аде Циган-
лије  и у Раковици, на месту 
некадашње фабрике „Ре-
корд“. Планирана је градња 
шест подземних гаража у 
центру, а у току реконструк-
ција гаража на Обилићевом 
и Зеленом венцу.

ТУРИЗАМ
Наша престоница је до-

чекала велики број тури-
ста у потпуно новом сјају. 
Празнична расвета краси 
Београд на чак 51 локацији 
и део је богатог ногово-
годишњег програма. Број 
туриста повећан је за 12 
одсто у периоду јануар-
септембар 2016. године, 
у односу на исти период у 
2015. године. Следећи циљ 
је достићи бројку од мили-
он туриста, што очекујемо 
већ крајем наредне године.

ЕКОЛОГИЈА
Депонија у Винчи биће унапређе-
на кроз програм јавно-приватног 
партнерства, а у плану је и из-
градња фабрика за прераду отпа-
да и производњу струје.

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА
Како би градска власт што 
ефикасније обављала своју 
дужност, градоначелник је 
заказивао пријеме грађана у 
Старом двору и разговарао са 
њима на терену. Резултат тога 
су задовољство грађана и мно-
ги решени проблеми.

Постали смо 
град кранова

ГРАД БЕОГРАД

УРЕЂЕЊЕ
Београд постаје лепши, светлији 
и чистији кроз уређење вели-
ког броја урбанистичких џепо-
ва, а центар Града претвара се у 
пешачку зону (реконструкција 
Цветног  трга, Обилићевог вен-
ца, Змај Јовине, Вука Караџића,  
Косанчићевог венца, парка код 
Старе Херцеговине, Новопазарс-
ке, Пастерове...). У току је ре-
конструкција фасада 35 зграда 
под заштитом државе, чиме се 
Београду враћа стари сјај (Ко-
санчићев венац и Карађорђева, 
осветљен плато испред Филозоф-
ског факултета, Теразијска чес-
ма, реконструкција трга Славија, 
уређење Цветног трга...). 

ЗДРАВСТВО
Град је набавио 12 путних 

возила и два комбија за 10 
здравствених установа, као 
и седам санитетских возила. 
Отварање амбуланте у на-
сељу Степа Степановић обез-
бедило је примарну здрав-
ствену заштиту за 13.000 ста-
новника овог насеља. Јајинци 

су добили нову здравствену 
станицу, а почела је градња 
ДЗ на Лабудовом брду и ам-
буланте у Малом Мокром 
Лугу. У плану је градња дома 
здравља у Борчи, амбуланте 
у Угриновцима, проширење 
Дома здравља у Обреновцу. 
Град  је уложио 7,5 милиона 
динара за 24-часовно савето-
валиште „Халобеба“. 

ВРТИЋИ
У циљу смањења листе 

чекања на упис, коју је ова 
градска власт наследила, 
Град је целе године радио 
на јачању сарадње са при-
ватним сектором. Претхо-
дне године, у септембру, 
на рефундацији у при-
ватним втрићима 
било је 2.000 
деце, док 

је за само годину дана та 
бројка достигла 6.000. От-
ворено је преко 100 приват-
них вртића, чиме је Град по-
могао и отварање великог 
броја нових радних места у  
приватном сектору. Увде-
ен је национални портал 
е-Управа, помоћу којег ро-
дитељи први пут имају мо-

гућност да онлајн  
пријаве децу 

за упис у 
вртић. 

СИНИША МАЛИ, 
градоначелник 

Београда

СПОРТ
Након дуго го-

дина немара, СЦ Ташмај-
дан добио је реновиран 
стадион, који је спектаку-
ларно отворен, а Комбанк 
Арена је први пут добила 
базен за Европско првен-
ство у ватерполу. УЕФА 
Европско првенство у фут-
салу окупило је велики 
број гледалаца и туриста, а 
Београду је припала и част 
да буде домаћин „Фајнал 
фор“ турнира Евролиге за 
2018. годину.

КУЛТУРА И 
ОБРАЗОВАЊЕ

Град је основао Фондацију за младе та-
ленте, а буџетом за 2016. обезбедио је 12 
милиона  динара за помоћ талентованим 
ученицима и студентима. Успешно је реа-
лизовано свих 11 сталних културних мани-
фестација, при чему треба издвојити Бео-

градски џез фестивал, Радост Европе... 
Изузетну пажњу изазвале су ма-

нифестације „Дани Београда у 
Минску“ и „Дани Москве 

у Београду“.
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СНС ПАНОРАМАЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Ирена Вујовић једина је 
председница Општине 
у Београду и једна од 

неколицине жена на челним 
позицијама у локалној самоу-
прави у целој Србији. Откако 
је изабрана за председницу 
Општине Савски венац, пре 
шест месеци, из корена је са-
секла дотадашњу лошу праксу 
ДС-а, која је до тада водила 
ову централну београдску 
општину, раскинула све штет-
не уговоре и прекинула злоу-
потребе.

- Општина Савски венац 
била је јако запуштена и за-
немарена, са бројним кому-
налним проблемима. Било је 
крајње време да се потребе 
грађана ставе изнад личних 
интереса и да се заустави ра-
сипање новца из општинске 
касе. Са домаћинском упра-
вом, сада има средстава и за 
уређење школа, дечијих иг-
ралишта, спортских терена, 
социјалне програме...И даље 
тврдим да је израз „недоста-
так средстава“ изговор за не-
рад, немар и неодговорност 
према грађанима. На нама је 
да покажемо, за разлику од 
претходних,  да су нам грађани  
на првом месту. 

Колико је Општина имала 
заједничких пројеката са 
Градом? Да ли је сарадња 
боља него раније?
- У протеклих шест месеци, 

покренули смо Општину, реа-
лизовни су бројни инфраструк-
турни и комунални пројекти, у 
сарадњи са Градом и надлеж-
ним градским службама. Ре-
конструисане су саобраћајни-

це - Улица војводе Миленка, 
Булевар Живојина Мишића, 
Булевар војводе Путника, 
Кружни ток Топчидерска звез-
да, Улица Љутице Богдана, 
Улица генерала Саве Грујића, 
реконструисан је тротоар у 
Улици др Милутина Ивков-
ића. Такође, уређен је парк 
код Мостарске петље, парк 
„Розали Мортон“ на Дедињу, 
зелена површина у Дриничкој 
улици, започето је уређење 

Хајд парка... На више локација 
санирана је канализациона и 
водоводна мрежа, што је био 
вишегодишњи проблем, који 
нико није решавао. Очишћене 
су дивље депоније, поставље-
на је недостајућа јавна расве-
та, урађена је комплетна би-
циклистичка стаза. Општина 
сада има много бољу сарадњу 
са Градом него раније, и зато 
успевамо да реализујемо све 
значајне пројекте.

Да ли сте увели новине у 
рад локалне самоуправе?
- Општина је, пре свега, 

сервис грађана и они од нас 
очекују ефикасност. У складу 
са тим, унели смо и одређене 
новине у рад Општинске упра-

ве, како бисмо је прилагодили 
потребама грађана. Продужи-
ли смо радно време Општине 
до 18:30 часова. Обезбедили 
смо тумача за знаковни језик, 
склопили смо споразум о са-
радњи са Привредном комо-
ром Србије и отворили шалтер 
на коме предузетници могу 
свакодневно да добију инфор-
мације везане за њихово по-
словање. План је да наставимо 
да унапређујемо рад Управе и 

будемо на услузи суграђани-
ма. Опет понављам, грађани 
очекују ефикасност и трудиће-
мо се да им, као добар сервис, 
будемо свакодневно доступни 
и излазимо у сусрет њиховим 
потребама. То је, уосталом, и 
наша обавеза према грађани-
ма који су подржали програм 
и визију СНС и указали нам 
поверење на локалним избо-
рима. Мој тим и ја свакоднев-
но разговарамо са грађанима, 
а та пракса наставиће се и у 
будућности. Вредно радимо 
и усмерени смо искључиво на 
резултате, јер сматрам да ло-
кална политика не сме да се 
заснива на празним обећањи-
ма или радом само током пре-

дизборне кампање.
Какви су Вам планови за 
наредну годину?
- Планирамо да радимо на 

пoпрaвљању стaња у школа-
ма и вртићима, што смо већ 
започели. Формирана су рад-
на тела преко којих се оства-
рује стални контакт са свим 
основним школама на тери-
торији Општине. Планирамо 
извођење радова у школама, у 
зависности од исказаних пот-
реба, могућности и надлеж-
ности Општине, са циљем да 
деци обезбедимо што квали-
тетније услове за рад. Наста-
вићемо да асфалтирамо ули-
це и поправљамо запуштену 
кoмунaлну и сaoбрaћajну ин-
фрaструктуру. Уређиваћемо 
зелене површине, пaркoве, ур-
бане џепове и уклањати дивље 
дeпoниjе.

Какве програме припре-
мате за старије суграђане, 
с обзиром на то да је Сав-
ски венац међу општина-
ма са најстаријим станов-
ништвом?
- Посебно ћемо се посвети-

ти стварању бољих услова за 
живот старијих суграђана. Ту, 
пре свега, мислим на свaкoд-
нeвну бригу, oргaнизaциjу и 
урeђeње клубoвa у кojимa бо-
раве. Организоваћемо излете, 
обуке за старије за коришћење 
рачунара, курсеве страних је-
зика и друге садржаје. 

Колико се Општина пос-
већује младима?
- Планирамо да нaпрaви-

мo бoљи aмбиjeнт зa дeцу и 
oмлaдину, боље услове за 
образовање, али и за слобо-

ЗАУСТАВИЛИ 
СМО РАСИПАЊЕ 
НОВЦА ИЗ 
ОПШТИНСКЕ КАСЕ

Помажемо 90 угрожених породица
Колико има социјално угрожених грађана и како им 
Општина помаже?

- Tрeнутни пoдaци гoвoрe дa Одељење Градског цeнтра за 
социјални рад Савски венац имa вишe oд 2.000 кoрисникa. У 
рeдoвнoм смo кoнтaкту сa 90 сoциjaлнo угрoжeних пoрoдицa 
и трудимo сe дa им у свaкoм трeнутку изaђeмo у сусрeт. При-
ликом израде буџета за 2017. годину, водимо рачуна нарочи-
то о социјалним програмима. 

дне активности и бављење 
спортом. Сматрам да спорт 
треба да буде доступан сва-
ком младом човеку, макар на 
рекреативном нивоу. Распола-
жемо просторијама за спорт и 
рекреацију у ДКЦ „Мајдан“ и 
увели смо доста бесплатних 
програма за децу. У сарадњи 
са Покретом „Марина Маљко-
вић“, отворили смо бесплатну 
школу кошарке за девојчице 
основношколског узраста. 
Имамо школу фудбала, а пла-
нирамо увођење још различи-
тих бесплатних програма на-
мењених најмлађим суграђа-
нима. Такође, још више ћемо 
се усмерити на развој преду-
зетништва младих. Током ове 
године спроводили смо раз-

личите програме обука за мла-
де, у сарадњи са Привредном 
комором Србије. Општина ће, 
као подстицај развоју преду-
зетништва младих, уступити 
бесплатно просторије тимови-
ма младих који имају најино-
вативније бизнис идеје. Пре-
дузетници су покретачка сна-
га економије и трудићемо се 
да подстичемо предузетнички 
дух и да младима створимо ус-
лове за покретање сопственог 
посла и самозапошљавање.

- Израз „недостатак средстава“ изговор је 
за нерад, немар и неодговорност према 
грађанима. На нама је да покажемо, за разлику 
од претходних, да су нам грађани и њихови 
интереси на првом месту

ИРЕНА ВУЈОВИЋ, 
председница 
Општине 
Савски венац

Оживели смо 
општинску 
туристичку 
организацију

Какви су планови за 
наредну годину по 
питању туризма?

- Оживели смо Ту-
ристичку организацију 
Савски венац, која ће се 
озбиљније бавити промо-
цијом туристичке понуде 
Општине. Савски венац је 
једна од најстаријих град-
ских општина, поседује 
богату културно-историјс-
ку баштину, бројне музеје, 
познате хотеле и ресто-
ране... Са пројектом „Бе-
оград на води“ постала је 
још занимљивија страним 
туристима, а верујем да ће 
са његовом изградњом ту-
ристички потенцијал наше 
Општине још расти. Развој 
туризма значи и развој 
Општине, стога ћемо се 
трудити да максимално 
искористимо ресурсе који-
ма располажемо.

Грађани на првом месту
Продужено радно време 
Тумач за знаковни језик
Шалтер за предузетнике

НОВИНЕ У РАДУ ОПШТИНЕ

Градски одбор Београд СНС организовао је ак-
цију „Искључи насиље“, током које је потпредсе-
дница Главног одбора СНС, Марија Обрадовић, 
разговарала са грађанима. Обрадовић је, тим 
поводом, истакла, да је законски оквир за борбу 
против насиља у породици снажнији него икад, 
али да је потребна ефикасна примена и спро-
вођење закона, координација свих инситуту-
ција и изградња нулте толеранције на насиље у 
друштву.

27. ВОЖДОВАЦ

Посета министра 
Стефановића
Прваци вождовачких ОШ добили су флуорес-

центне наруквице и приручник „Пажљивкова пра-
вила у саобраћају“, а забавно едукативној пред-
стави, која је одиграна пред 1.700 малишана, при-
суствовао је и министар унутрашњих послова, др 
Небојша Стефановић. Председник ГО Вождовац, 
Александар Савић, угостио је амбасадора Бело-
русије, Владимира Чушева, и саветника Михаила 
Кажура, а потписан је Меморандум о разумевању 
и сарадњи између Општине и кинеске области 
Цангнан. Челници Града и Општине обишли су но-
воизграђени простор у подножју торња на Авали, 
радове на изградњи робне куће ИКЕА и радове на 
првој фази кумодрашког кишног колектора. На се-
дници СО Вождовац донете су одлуке о оснивању 
Хуманитарне фондације „Срцем за Вождовац“ и 
манифестације „Вождовачке чаролије“, као и то 
да се бившем и садашњем амбасадору Белорусије, 
Валерију Бриљову и Владимиру Чушеву, додели  
Повеља почасног грађанина. Председник Савић 
разговарао је са грађанима Рипња о реализова-
ним и планираним пројек-
тима. Одржан је округли 
сто „Побољшање животног 
стандарда Рома и Ромкиња“. 
Члан Већа, Милош Стојано-
вић, организовао је састанак 
са власницима приватних вр-
тића, са циљем да се помог-

не родитељима неуписане деце у државне вртиће. 
У насељу Браће Јерковић замењено 73 контејнера, 
а на Горњем Вождовцу 30 контејнера. Изграђено 
је игралиште у Степојевачкој улици, у Кумодраж 
селу. МО Кумодраж1 организовао је Пеђолино 
журку за децу. Активисти СНС уредили су прос-
тор око ДЗ и МЗ у насељу Браће Јерковић. Акти-
висти МО Браћа Јерковић посетили су Дом „Јован 
Јовановић Змај“ и уручили помоћ у виду гардеро-
бе и играчака, из личних средстава, а активисти 
МО Степа Степановић обрадовали су малишане 
друштвеним играма. Чланови МО Степа Степа-

новић посетили су и Дом за 
смештај одраслих и старих 
лица и однели им пригодне 
поклоне. Функционери Града 
и Општине присуствовали су 
састанку у МО Тешића купа-
тило, а разговорало се о ка-
питалним пројектима.

26. БЕОГРАД

Искључи 
насиље

ГРАД БЕОГРАД

Небојша Стефановић у акцији 
за бољу безбедност ђака

Народне посланице, Душица Стојковић и Јелена 
Мијатовић, у разговору са Београђанима
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29. БАРАЈЕВО
Превентивни здравствени 
прегледи
Поводом Међународног дана 

борбе против насиља над женама, 
чланови ОО делили су грађанима 
флајере и разговарали о овом го-
рућем проблему. Подржали смо 
низ превентивних здравствених 
прегледа, чији је циљ буђење свес-
ти о значају превенције.

30. ЛАЗАРЕВАЦ
Посета делегације Трбовља
Поводом Међународног дана 

борбе против насиља над жена-
ма и акције „Искључи насиље“, 
активисти нашег ОО организо-
вали су штанд у главној улици и 
разговарали са суграђанима, а 
народна посланица, Тијана Дави-
довац, подсетила је на усвајање 
Закона о спречавању насиља у 
породици. Отворен је шалтер где 
ће предузетници моћи да добију 
информације корисне за посло-
вање. Потписан је споразум о по-

словно-техничкој сарадњи између 
ПК Београд и Општине Лазаревац. 
Председник Општине потписао 
је уговоре о додели субвенцио-
нисаног садног материјала, са 
власницима 19 пољопривредних 
газдинстава. Нашу Општину по-
сетила је делегација Општине 
Трбовље из Словеније, на челу са 
градоначелницом Јасном Габрич, а 
том приликом потписан је прото-
кол о братимљењу. Поводом Дана 
примирја у Првом светком рату, 
представници Општине положи-
ли су венце на Споменик српском 
ратнику. ГО Лазаревац представи-
ла је своје произвођаче на Сајму 
етно хране и пића, а преко 3.000 
људи посетило је Фестивал срп-
ских вина у Лазаревцу.

31. МЛАДЕНОВАЦ 
Бесплатне чланске карте 
за 29 студента
Поводом Међународног дана 

борбе против насиља над женама, 
Oмладина ОО СНС Младеновац 

делила је грађанима флаје-
ре на два штанда. Челници 
Општине подржали су пети-

цију Аутономног женског центра и 
Мреже „Жене против насиља“ да 
се 18. мај прогласи Даном сећања 
на убијене жене, жртве насиља. 
Поводом Међународног дана 
студената, председник Општине, 
Владан Глишић, уручио је студен-
тима 29 бесплатних годишњих 
карти за чланство у библиотеци 
„Деспот Стефан Лазаревић“.

34. НОВИ БЕОГРАД
Трибина „Како до посла“
Постављено је 74 нових контеј-

нера у 10 новобеоградских улица. 
Постављена је заштитна метална 
ограда изнад трибинa на спорском 
игралишту у Улици Душана Ву-
касовића 53. На иницијативу ОО 
СНС Нови Београд, а у сарадњи са 
ЈП Градско стамбено, постављени 
су нови поштански сандучићи у 
Радоја Дакића 15. Уређена је зеле-
на површина код окретнице ауто-
бусa 71 на Лединама. Унија жена 
ОО СНС Нови Београд организо-
вала је трибину „Како до посла“. 
Обележили смо Међународни дан 
борбе против насиља над женама, 
под слоганом „Не окрећи главу”, 
разговарајући са суграђанима 
испред Старог Меркатора и ТЦ 
Ушће.

35. ОБРЕНОВАЦ 
Нова фискултурна сала 
у Грабовцу
Санирано је клизиште и асфал-

тиран је пут Пољане-Конатице. У 
МЗ Мислођин и Трстеница асфал-
тирани су годинама запуштени 
путеви. Укупно је асфалтирано 
око 300 километара нових путе-
ва. Започета је санација моста у 
Маричића потоку, а завршава се 

на мосту преко Баричке реке, док 
је у Дражевцу почела санација 
амбуланте. Постављена је расвета 
у Пијачној улици, а у МЗ Пољане 
- 10 расветних стубова. Завршена 
је нова фискултурна сала у Гра-
бовцу, као и нова трафо станица 
за фабрику „Меи Та“. Ученици III3 
ОШ „Јован Јовановић Змај“ доби-
ли су нови ЛЦД телевизор, кao на-
граду за учешће у процесу рецик-
лаже. Организован је и курс ен-
глеског језика за младе, одржан је 
традиционални фестивал ракије.

36. САВСКИ ВЕНАЦ
Бесплатна школа кошарке
Руководство ГО Савски венац 

подржало је хуманитарну акцију 
„Заједно за децу“, у циљу при-
купљања средстава за уређење 
фискултурне сале у ОШ „Антон 
Скала“. Реконструисана је огра-
да у школи „Стефан Дечански“, 
а у насељу Стјепан Филиповић 
обновљен је кошаркашки терен. 
Уз подршку КЗМ Савски венац, 
организована је бесплатна шко-
ла плеса и предузетнички Инфо 
дан. У току је бесплатна школа ко-
шарке за децу, коју држи Марина 
Маљковић сваког викенда у ДКЦ 
„Мајдан“. Поводом обележавања 
Светског дана борбе против дија-
бетеса, у ДЗ Савски венац орга-
низовани су бесплатни прегледи 
и саветовалиште. Активисти ОО 
СНС Савски венац организовали 
су инфо штандове, на којима су 
разговарали са грађанима на тему 
борбе против насиља над женама 
и делили промотивни материјал. 
Најугроженијим становницима 
Савског венца подељени су па-

ГРАД БЕОГРАД

кети социјалне помоћи, коју су 
функционери ОО обезбедили из 
личних средстава.

38. СОПОТ
Трибина „Зауставимо 
насиље“
У оквиру кампање „16 дана ак-

тивизма у борби  против насиља 
над женама“, ОО СНС Сопот ор-
ганизовао је трибину „Зауставимо 
насиље“, а др Данијела Великинац 
истакла је значај превенције.

39. СТАРИ ГРАД
Разговор са грађанима
Народни посланик, Србислав 

Филиповић, разговарао је са 
грађанима на Бајлонијевој пија-
ци и одговарао на бројна питања. 
Такође, на више локација орга-
низовани су пунктови, поводом 
Међународног дана борбе против 
насиља над женама, где су члано-
ви и активисти ОО разговарали са 
грађанима.

40. ЧУКАРИЦА 
Помоћ угроженим 
породицама
ОО СНС Чукарица обезбедио 

је социјално угроженој породици 
Дамњановић огрев за зиму. У заје-
дничкој акцији са МО Баново брдо, 
из личних прилога чланова, дони-
ран је електрични шпорет породи-

ци Мехмеди, интерно расељеној 
са КиМ. Активисти МО Виногради 
1 и Уније младих уручили су помоћ 
у виду хране породици суграђа-
нина Благоја Китановића. У орга-
низацији ОО и Уније младих, на 
хуманитарној журки прикупљен је 
новац, а затим је купљена гарде-
роба, средства за личну хигијену, 
играчке и друштвене игре за Уста-

нову за децу и младе „Сремчица“. 
Активисти Уније младих са сте-
пеништа на Лазаревачком друму, 
које повезује Чукаричку падину и 
Баново брдо, уклонили су растиње 

и офарбали ограду. Уређена је пе-
шачко-рекреативна зона у Срем-
чици. Од окретнице аутобуса 511 
до Ибарске магистрале, активи-

сти су уклањали смеће и лишће, и 
орезивали грање. Активисти МО 
Рушањ уредили су парк испред 
МЗ. Савет за културу приредио је 
књижевно-музичко вече посвеће-
но руским писцима, чија имена 

носе улице на Чукарици, као и са-
мосталну изложбу слика Снежане 
Максимовић. У МЗ Железник одр-
жано је књижевно вече посвећено 

промоцији књига Љиљане Шарац. 
У току је уређење још 250 метара 
тротоара у Улици 1. маја у Великој 
Моштаници. Општина је обезбе-
дила пакете са зимницом за пен-
зионере са најнижим примањима.

33. ВРАЧАР
100 дана рада

На згради у Улици Ивана Ђаје 1 откривена је плоча у част Миха-
ила Ђурића, филозофа, социолога и професора Правног факултета. 
Председник ГО Врачар, проф. др Милан А. Недељковић, поднео 
је извештај грађанима Врачара поводом 100 дана рада. Почело је 
уређење сквера Моме Капора. На пијаци Каленић отворен је 58. 
Пијачни караван, у оквиру кога су се представила 23 произвођача 
зимнице. Одржани су пунктови на три локације око Каленић пија-
це, на којима су активисти ОО размењивали са суграђанима идеје 
за бољи Врачар.28. ГРОЦКА

Изградња паркића

Представљено је идејно архитектонско решење новог обје-
кта подручне ОШ „Никола Тесла“ за Лештане. Реконструисан 
је државни пут другог Б реда кроз Заклопачу и Врчин, који спаја 
Смедеревски пут са ауто-путем, и враћене су линије 303 и 468 на 
редовне трасе. Први пут асфалт је добила Улица пасуљиште у Ри-
топеку. Санирана су оштећења у Улици Моше Пијаде у Умчарима 
и асфалтиран је плато испред Поште у Болечу. Настављена је сана-
ција атарских путева, и то пута за Гај у Бегаљици, Трговачке улице 
у Гроцкој, Улице дунавски до у Брестовику и пута преко Гавранова, 
који спаја Гроцку са Заклопачом. Изграђени су савремени дечији 
парк и два летњиковца код Занатског центра. Дечији парк у Врчи-
ну обогаћен је новим справама.

32. ЗЕМУН 
Бесплатан курс енглеског 
језика 

На иницијативу ГО Земун, почели су радови 
на инвестиционом одржавању улица Лагумске, 
Господске и Магистратског трга, а уређени су 
пружни прелаз и аутобуска стајалишта у Земун 
пољу. КЗМ Земун организовала је бесплатан 
курс енглеског језика. Свечано је откривена 
скулптура „Плод 6“ испред Мадленијанума. 

Обележен је Дан Општине и 240 година позо-
ришног живота у Земуну, а уручене су и месеч-
не награде најбољем полицајцу и ватрогасцу. 
Обележена је слава Добровољног ватрогасног 
друштва „Матица“. Одржан је Пети куп Радо-
вана Медића и Други куп Земуна у стреличар-
ству. У просторијама ОО организована је помоћ 
грађанима приликом подношења електронских 
захтева за замену здравствених књижица. Сва-
ког викенда активисти ОО друже се са грађа-
нима и деле „СНС Информатор“ и „Земунске 
новине“.

37. ПАЛИЛУЛА
Видео надзор у свим основним школама

Председник ГО Палилула, Александар Јовичић обишао је за-
вршне радове на реконструкцији Улице Растка Немањића у Борчи. 
Реконструише се парк у Срнетичкој улици и асфалтира Улица Пере 
Ћетковића. Организована је акција чишћења пет амбалаже, као и 
чишћење паркова и уклањање графита на Карабурми. Подељена је 
хуманитарна помоћ особама ометеним у развоју, коју су чланови ОО 
обезбедили из личних средстава. Одржане су трибине о најсавреме-
нијим системима видео надзора и тастера за панику, који се уводе 
у све палилулске основне школе, као и трибина „Заустави насиље“. 
Савет за спорт организово је Спортски дан. Организовано је хумани-
тарно вече „Заједно за децу“ и обука „Пут до успешног предузетни-
ка“. Чланови МО Oвча имали су прилику да разговарају са челници-
ма Општине. Сваке друге суботе, од 12 до 14 часова, у канцеларији 
СНС Борча, Правни тим ОО Палилула даје бесплатне паравне савете 
грађанима. Такође, челници Општине  сваке последње суботе у ме-
сецу, од 10 до 12 часова, разговарају са грађанима. Организовали 
смо штандове и разговарали са грађанима на више локација.

43. РАКОВИЦА
Јесење уређење

ГО Раковица финансирала 
је реконструкцију димњака у 
ОШ  „Владимир Роловић“, који 
је оштећен у кошави, како би 
се настава што пре наставила. 
Такође, ГО Раковица финанси-
рала је проширење паркинга у 
Кнежевачкој улици. Асфалти-
рано је 200 метара Пролетер-
ске улице, као и крак који ће 
повезати Миљаковачке стазе 
и Јакова Галуса (Миљаковац 3 
и Јајинце), а асфалт је поста-
вљен и на 90 метара новог кра-
ка Улице Славка Миљковића. 
У Улици Пашинац, Општина 
је финансирала изградњу око 
300 метара тротоара. У току 
је асфалтирање Улице Љуби-

ше Јеленковића. Општина, у 
сарадњи са Комесаријатом за 
избеглице, обезбедила је сад-
нице воћа за 37 избеглих лица. 
На иницијативу одборника 
СНС у СО Раковица, уређене 
су зелене површине у Српских 
ударних бригада, у близини ДЗ 
на Канаревом брду. Општина, 
на захтев грађана, организо-
вала је уређење дворишта ОШ 
„Владимир Роловић“, вртића 
„Петлић“ и МЗ Петлово брдо. 
Уређивали смо зелене површи-
не у Александра Војиновића, у 
Улици Каменац, дуж Миљако-
вачке стазе на Сунчаном брегу, 
као и игралишта на Видикова-
чком венцу (између бројева 21 
и 23). ОО СНС организовао је 
и две посете фрушкогорским 
манастирима за најстарије су-
грађане.

41. ЗВЕЗДАРА
Стоп насиљу 
над женама

У склопу обележавања Међуна-
родног дана борбе против насиља 
над женама, разговарали смо са 
грађанима о овом проблему, начи-
нима решавања и превенцији, ука-
зујући на најважније одредбе но-
вог Закона о спречавању насиља 
у породици. У сусрет Светском 
дану борбе против дијабетеса, МО 
Миријево подржао је здравствено 
саветовалиште о смањењу ризика 

оболевања од ове болести. У скло-
пу обележавања Светског дана 
љубазности, Омладина је делила 
флајере, подсећајући грађане да 
љубазност не кошта, а постиже 
много. Организована је трибина 
„Превенција и рано откривање 
рака дојке“. Амбасадор Белгије и 
председник Одбора покровитеља 
„BELhospice“ кампање, заједно са 
председником ГО Звездара, пот-
писали су протокол о сарадњи на 
пројекту изградње првог хосписа 
у Србији. Председник Општине, 
Милош Игњатовић, угостио је 
делегацију града Венџоу, а темa 

састанка билa je сарадња 
у области привреде, еко-
логије, образовања, тури-
зма. У организацији КЗМ 
ГО Звездара, уз помоћ и 
подршку НСЗ, одржана 
је дводневна обука за 
незапослене „Пут до ус-
пешног предузетника“ и 
подељено је 17 сертифи-
ката полазницима. Одр-
жан је Дечији позоришни 
фестивал „Позориште 
Звездариште”, на ком су 
учествовала позоришта из Србије, 
Црне Горе, Словеније, Хрватске, 

Италије и Кине. Организујемо низ 
догађаја поводом „16 дана акти-
визма против насиља над женама“.

42. СУРЧИН 
Помоћ најстаријим 
суграђанима

Приводе се крају многи пројекти који ће по-
бољшати инфраструктуру, као и пројекти адап-
тације школа. Велику пажњу поклањамо ста-
ријим суграђанима који нису у могућности сами 
да обаве физичке послове у својим домовима. У 
Бољевцима је очишћен канал за одвод атмосфер-
ских падавина, и премештена је надстрешница на 
аутобуском стајалишту. Поред редовних штандо-
ва и разговора са грађанима, активисти ОО СНС 
Сурчин подржали су Међународни дан борбе 
против насиља над женама.

Разговор са грађанима

Драгољуб Симоновић, председник 
ОО СНС Гроцка, са малишанима

Уређење зелених површина

Акција уклањања графита
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48. ВРАЊСКА
        БАЊА
Асфалт до амбуланте у 
Кривој Феји

На велико задо-
вољство мештана Криве 
Феје, асфалтирано је 120 
метара улице до амбу-
ланте и вртића. Општи-
на Врањска бања обез-
бедила је средства и за 

уређење некатегорисаних 
путева у Кривој Феји. 

49. НЕГОТИН 
Обнова школских зграда
За неготинску Гимназију на-

бављена су 33 рачунара, 17 мо-
нитора, два штампача, видео 
пројектор, обновљене су клупе и 
опремљена су два информатич-
ка кабинета. У Пољопривред-
ној школи „Рајко Боснић“, након 
пресвлачења асфалтом прилазног 
пута, набавке аутобуса за превоз 
ученика, комплетно је реконстру-
исан и кров на винском подруму, 
а планира се и замена столарије. 

Најстарија основна школа у граду 
може се похвалити новом фасадом 
у дворишном делу. Захваљујући 
пројекту „Модернизација школа“, 
обнавља се и школска ограда.

53. ОСЕЧИНА 
Још једна деоница 
локланог пута
У Царини, на 12 километара ду-

гом путу између Пецке и соколске 
висоравни Рожањ, асфалтирана је 
још једна деоница, овог пута од 
700 метара. Тако је овај планински 
и највиши део Општине постао 
бар мало „ближи” са осечанске 
стране, што ће допринети развоју 
пољопривреде и туризма.

54. ПАНЧЕВО
Заједно у борби против 
насиља у породици
Завршена је израда Здравстве-

ног профила Панчева, документа 
чији је циљ подизање квалитета 
примарне и секундарне здрав-
ствене заштите грађана. За 775 
ученика из социјално угрожених 
породица издвојено је око три ми-
лиона динара, колико је подељено 
и 401 ђаку ромске заједнице. Из 
градског буџета издвојено је и око 
2,8 милиона динара за прибор и 
уџбенике за децу из породица ко-
рисника социјалне помоћи. Сигур-
на кућа обележила је пет година 
рада, а тим поводом 11 организа-
ција, установа, институција и Град 
Панчево потписали су Споразум 
о сарадњи у спровођењу заштите 
жртава насиља у породици. Одр-
жане су трибине на тему рецикла-
же у МЗ Стрелиште, Тесла и Ко-
теж. Поводом обележавања Свет-
ског дана чистог ваздуха, радници 
ЈКП Зеленило и Градске управе 
посађена се саднице у Народној 
башти. Уприличена је свечана ака-
демија поводом Дана града. 

55. ЉИГ 
Нова деоница ауто-пута
Поводом отварања деонице ау-

то-пута на Коридору 11, од Љига 
до Прељине, велики број грађана 

наше и околних општина окупио 
се како би поздравио премијера 
Александра Вучића. Председник 
Општине Љиг, Драган Лазаревић, 
имао је част да се први обрати 
присутнима, након чега је насту-
пио и КУД „Рајац“. ОО СНС Љиг 
редовно одржава састанке, а наши 
чланови су у непрестаном контак-
ту са грађанима.

57. БАЧ 
Помоћ пољопривредницима
Закључени су уговори са 38 

корисника о додели субвенција 
за куповину пољопривредне ме-
ханизације и осигурање усева. 

Потписан је и уговор о суфинан-
сирању израде документације за 
реконструкцију локалног водо-
вода, као и уговори са банкама за 
кредитирање пољопривредника. 
Бач су посетили потпредседник 
Владе АПВ, Ђорђе Милићевић, 
директор Управе за капитална 
улагања, Недељко Ковачевић, и 
покрајински секретари, Владимир 
Батез и Ненад Грбић, а договоре-
но је да Влада АПВ уложи више 
од 18 милиона динара за завр-
шетак ПУ „Колибри“ и хладњачу. 

Породица Рис добила је кућу на 
коришћење од Општине, а пот-
писани су уговори за економско 
оснаживање 22 породице избе-
глих лица. Почела је рехабили-
тација Фрањевачког самостана и 
манастира Бођани. У присуству 
потпредседнице Главног одбора 
СНС, Марије Обрадовић, отво-
рене су страначке просторије у 
Селенчи. Зоран Ђорђевић разго-
варао је са чланицама Уније жена. 
Локална самоуправа уручила је 
свим првацима флуорeсцентне 
прслуке и „Пажљивкова правила у 
саобраћају“. Поводом Дана ватро-

гасаца, председник Општине, 
Драган Сташевић, уручио је оп-
рему ВСЈ и Добровољном ватро-
гасном друштву. Обележили смо 
Светски дан борбе против дијабе-
теса, а гости су нам била деца са 
КиМ. Активисти МО Вајска уреди-
ли су центар свог места, чланови 
МО Плавна сеоско гробље, а МО 
Бач 1 стазу од великог моста ка на-
сељу Мала Босна. Активисти МО 
Бач 2 и МО Бачко Ново Село уре-
дили су село и помагали мештани-
ма. Чланице Уније жена уручиле 

су гардеробу, храну и школски 
прибор породици Шапчанин.

59. ОЏАЦИ
Први Сајам производних 
предузећа
Предшколској установи „По-

летарац“ уручено је највеће 
покрајинско признање, награда 
„Др Ђорђе Натошевић“. Управа 
за капитална улагања издвојила 
је 34 милиона динара за санацију 
пута Бачки Грачац-Крушчић. Три-
десетак привредника представи-
ло се на првом Сајму производ-
них предузећа. НСЗ започела је 
анкетирање послодаваца у циљу 

континуираног праћења потреба 
тржишта рада. У Лалићу је обе-
лежана сеоска слава и словачки 
кирбај, а у Раткову сеоска слава. 
Општина је расписала Конкурс 
за доделу стипендија студентима 
дефицитарних струка. Расписан 
је конкурс за новчану помоћ ром-
ским средњошколцима. Општи-
ни је, на покрајинском конкурсу, 
одобрено 1,47 милиона динара за 
регресирање превоза средњош-
колаца. Посетио нас је министар 
Младен Шарчевић. Чланови Од-

СНС ПАНОРАМА

44. ВРАЊЕ
Храна и гардероба за угрожене суграђане

Чланови Савета за социјална питања ГО СНС Врање, на позив председни-
ка МО Ранутовац, посетили су више породица и уручили им пакете са храном 
и средствима за хигијену. Активисти Савета донирали су храну, средства за 
хигијену, гардеробу и школски прибор угроженој породици у Бресници. На 
позив председника МО Рудина, посетили су породицу у тешкој материјалној 
ситуацији и донирали храну и друге потрепштине, а на позив председника 
МО Кусо блато, посетили су тешко оболелог Зорана Трајковића, и пуручили 
му пакете са храном и средствима за хигијену. Посетили су и Љиљану Пе-
шић, жртву насиља у породици, и донирали јој пакет са храном и хемијом. 
Помогли су породици Милошевић у насељу Рашка, породици у Бресници, 
Требешињу, Текији, породицама у МО Ранутовац... Донирали су и 100 ћеба-

ди за Дечије одељење врањског Здравственог центра. 

47. ТРГОВИШТЕ
Кућа и намештај за суграђанина

Успешно је спроведена акција Општине Трговиште, 
ОО СНС Трговиште, активиста и донатора, и обез-
беђена је помоћ за Драгана Милковића из села Лесни-
ца, коме је кућа изгорела од удара грома. Нова кућа 
саграђена је за двадесетак дана, а од прикупљених 
средстава купљен је и нов намештај.

45. ЧАЧАК
Нови контејнери

Министар Младен Шарчевић обишао је Гимназију, ОШ „Др 
Драгиша Мишовић“, Техничку школу, Регионални центар за раз-
вој запослених у образовању и Парк знања. Активисти Савета за 
здравство обележили су Светски дан борбе против дијабетеса и на 
шеталишту делили флајере са информацијама о превенцији ове бо-
лести. МЗ Кључ добила је девет нових контејнера. Амбасадор САД, 
Кајл Скот, посетио је Чачак, и разговарао са градоначелником и 
председник СГ, Милуном Тодоровићем и Игором Трифуновићем.

46. ЋИЋЕВАЦ
Посета Миленка 
Јованова 

Потпредседник Главног 
одбора СНС, Миленко Јо-
ванов, посетио је ОО СНС 
Ћићевац, и са члановима 
разговарао о раду СНС, по-
литичкој ситуацији, рефор-
мама, изазовима и циљеви-
ма. Састанку су присуство-
вали и чланови ИО СНС и 
ГО СНС Крушевац.

52. АРАНЂЕЛОВАЦ
Нови асфалт

Приликом отварања новог погона компаније „Бекамент“, премијер 
Александар Вучић рекао је да ће деоница пута према каменолому 
Геа (од 2,3 км) у најскорије време бити асфалтирана, а то обећање 
је испуњено. Након ових радова, биће урађено још 700 метара ас-
фалта на старом, макадамском путу. Почело је асфалтирање деоница 
које су оштећене због санације кварова на водоводу и постављања 
канализационе и водоводне мреже у МЗ Буковик, Бања и Венчане. 
Бојан Радовић, председник Општине, наставио је обилазак школа у 
сеоским МЗ, посетом школи у Раниловићу, за чију адаптацију је из-
двојено два милиона динара. У току је реконструкција парка Буко-
вичке бање. Аграрни буџет износи преко 25 милиона динара, што је 
највећи пољопривредни буџет у протеклих 20 година, а исплаћено 
је 700 субвенција за пољопривреднике. Одржан је 12. Позоришни 
фестивал. Активисти СНС организовали су штанд на градском тргу, 
делили „СНС Информатор“ и разговарали са суграђанима.

58. МАЈДАНПЕК
Подршка за 90 газдинстава

Општина Мајданпек определила је четири пута више новца за 
мере подршке примарној пољопривредној производњи, чиме је 
помогнуто више од 90 газдинстава. У Рудној Глави и Лескову сани-
рани су некатегорисани путеви, насипани су постојећи и пробијани 
нови. Радници ЈП за путеве асфалтирали су две градске улице у 
Мајданпеку, поставили вертикалну сигнализацију и урадили поли-
гон за полагање возачких испита.

56. НИШ
Петиција за Дан 
сећања на 
убијене жене

У СГ Ниша, у организацији на-
родне посланице Јелене Жарић 
Ковачевић, обележен је Светски 
дан превенције злостављања и 
занемаривања деце. Стручну 
подршку трибини дали су Си-
гурна кућа, Правни факултет 
и Полицијска управа. У орга-
низацији СГ Ниша и посланице 
Жарић Ковачевић, потписана је 
и петиција да 18. мај буде прог-
лашен Даном сећања на убијене 
жене у 2015. Те године, за само 

72 сата, чак седам жена изгу-
било је живот у партнерском 
насиљу. Акцију је подржао и 

градоначелник Ниша, Дарко Бу-
латовић, запослени у Градској 
управи и грађани.

51. ЗРЕЊАНИН 
Млади у посети Скупштини Србије

Унија младих и Савет за националне мањине организова-
ли су састанак поводом обележавања Међународног дана 
толеранције, а поводом Међународног дана борбе против 
дијабетеса организована је едукативна трибина. Предста-
вници Уније младих посетили су Дом Народне скупштине 
РС и упознали се са њеним радом. Народна посланица СНС, 
Станислава Јаношевић, истакла је да јој је част што је имала 
прилику да угости младе Зрењанинце и одговори на њихо-
ва питања. Зоран Ђорђевић присуствовао је састанку Уније 
жена, заједно са председницом Уније, Стојанком Лекић, и 
одговарао на питања активисткиња.

50. ОПОВО
Санација 
неусловних кућа 

Изградњом аутобуских стаја-
лишта и постављањем канти 
за смеће, локална самоуправа 
наставља да одговара на пот-
ребе грађана. Потписано је 11 
уговора за санацију неусловних 
стамбених објеката, која обухва-
та изградњу и поправку кровова, 
купатила, доградњу просторија, 
прозора, набавку грађевинског 
материјала... Породици Барбу 
– Станојевић, која има седмо-
ро деце, уручен је нови шпорет. 
У оквиру помоћи Владе АПВ за 
социјално угрожене категорије, 
нашој Општини расподељено је 
300 пакета са храном, а у оквиру 
Регионалног програма стамбеног 
збрињавања избеглих лица уру-
чени су уговори за пет сеоских 
кућа. Завршава се овогодишњи 
пројекат уређења атарских пу-

тева. Реконструисан је плато 
испред поште у Опову, а заврше-
на је и половина радова на рекон-
струкцији водоводне мреже. Са-
ниране су банкине и ударне рупе 
на путу Баранда-Сакуле-Идвор, 
где се насипа и гребани асфалт. 
Потписан је уговор о суфинанси-
рању израде пројектно-техничке 
документације за радну зону у 
Баранди. Активисти нашег ОО 
очистили су део фасаде Галерије 
„Јован Поповић“ у Опову, уређен 
је улаз у стоматолошку ордина-
цију у Сефкерину, на очишћеном 
платоу Виноградарске улице у 
Сакулама депонован је гребани 
асфалт, а бетонирана је и стаза уз 
ограду стадиона. Поводом обе-
лежавања Светског дана борбе 
против дијабетеса, подржали смо 
здравствене прегледе и преда-
вање у организацији ДЗ Опово. 
У ПУ „Бамби“ одржана је тради-
ционална Шеширијада. Локална 
самоуправа, и овог месеца, награ-
дила је најбољег полицајца. 

Пут према каменолому
Помоћ за домаћинство 
Милаковића из Леснице

Врањски активисти у 
хуманитарној акцији
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реда извиђача „Синђелић“ спро-
вели су акцију пошумљавања. 
Чланице Уније жена обележиле 
су Међународни дан борбе про-
тив насиља над женама, а жене 
из Српског Милетића посетиле су 
Савез слепих и слабовидих из Бе-
ограда. Настављено је са радним 
и хуманитарним акцијама месних 
одбора СНС. Унију жена ОО СНС 
посетио је Зоран Ђорђевић.

60. ВРБАС
Капитална улагања 
у канализацију и водовод
Потпредседница Главног одбо-

ра СНС, Марија Обрадовић, зајед-
но са потпредседником ИО, Дами-
ром Зобеницом, и народним по-
слаником Игором Бечићем, разго-
варала је са активистима ОО СНС 
Врбас. Општина Врбас једна је од 
12 општина којима су, на конкурсу 
Владе АПВ и Управе за капитална 
улагања, одобрена бесповратна 

средства за пројекте. Уговор је 
примио Милан Глушац, председник 
Општине, а новац ће бити уложен 
у изградњу канализације. Амбаса-
дор Турске, Мехмед Кемал Бозај, 
координатор Турске развојне аген-
ције „Тика“, Мехмед Барјак, и пред-
седник Глушац отворили су дечије 
игралиште у парку код Аутобуске 
станице. Хуманитарна организа-
ција „Каритас“ доделила је Општи-
ни 700.000 динара за набавку сад-
ница за ветрозаштитни појас поред 
путева. Чланице Уније жена при-
суствовале су трибини „Насиље је 
злочин-пријави га“. Руководство 
ЈКП Комуналац одржало је презен-
тацију, сумирало резултате трого-
дишњег рада и  најавило капитално 
улагање у водоводну мрежу. Врбас 
је један од 17 градова у којима је 
одржана Ноћ позоришта.

62. ЗАЈЕЧАР
Нова е-услуга
Одржана је трибина о спреча-

вању породичног насиља. У окви-

ру Месеца солидарности, чланице 
Форума жена дружиле су се у Клу-
бу „Златна јесен“ са најстаријим 
Зајечацима и даривале им поклоне. 
Серијал трибина о превенцији кар-
цинома дојке, које у зајечарским се-
лима организује Форум жена СНС, 
настављен је у Вражогрнцу. Град 
Зајечар, у сарадњи са бугарским 
Видином, реализоваће пројекте 
прекограничне сарадње, из тури-
зма и екологије, вредне преко ми-
лион евра. Двадесетак Зајечараца 
добило је донацију Града и немач-
ког „Хелпа“ за покретање и развој 
микро бизниса. У оквиру помоћи 
поплављеним домаћинствима, које 
спроводи ФАО, 846 пољопривред-
ника добило је семенски материјал, 
ђубриво и механизацију. Локална 
самоуправа увела је проверу порес-
ког задужења електронским путем 
и комуникацију знаковним језиком. 
Библиотека „Светозар Марковић“ 
слави 150 година постојања.

63. КРУШЕВАЦ
Инфраструктурни радови
Потпредседник Главног одбо-

ра СНС, Миленко Јованов, разго-
варао је са председницима МО и 
савета ГО СНС Крушевац. Члан 
Председништва СНС, Братислав 
Гашић, и заменик градоначелни-
ка Крушевца, Весна Лазаревић, 
обишли су четири локације у град-
ском и сеоском подручју где су 
у току, или су завршени, велики 
инфраструктурни 
радови. На Ба-
гдали је отворено 
„Имлеково“ де-
чије игралиште, 
а у МЗ Велики 
Шиљеговац екс-
позитура Поштан-
ске штедионице. 
Народни посла-
ници др Драга-
на Баришић и 
Иван Манојловић 

најавили су интензивирање рада 
са грађанима, а Канцеларија у 
Градској управи обновила је из-
глед захваљујући пројекту УН. 
Потпредседници ГО, Живојин 
Милорадовић и Предраг Вукиће-
вић, у име чланова ГО, уручили су 
Школској управи рачунаре, лаптоп 
и мултимедијални штампач. Спе-
цијална болница „Рибарска бања“ 
добила је хипербаричну комору. 
ГО СНС Крушевац је трећи пут у 
2016. подржао акцију добровољ-
ног давања крви, а Омладина је 
делила „СНС Информатор“.

66. БОЉЕВАЦ
Путеви до села
Локална власт најзначајније ак-

тивности усмерила је на побољ-
шање услова живота у сеоским 
срединама. Саниран је локални 
пут О-6, до Рујишта. Асфалтира-
на је деоница пута до Боговине, 
дужине два километра, која је, 
осим за око 1.000 житеља овог 
села, значајна и за побољшање 
туристичке инфраструктуре, јер 
води до Боговинске пећине. Са-
нирано је корито Злотске реке, у 
атару села Сумраковац, како би 
могло да прихвати веће количи-
не падавина, чиме је заштићен и 
мост.

67. БАТОЧИНА
Поштанске услуге за пет села
Председник Општине Бато-

чина, Здравко Младеновић, пот-
писао је протокол о сарадњи 
између ЈП Пошта Србије и 11 гра-
дова и општина Србије, у оквиру 
пилот пројекта „Држава Србија 
у селима Србије“. Мештанима у 
пет села наше Општине, у којима 
не постоји пошта, биће омогуће-
но да једном недељно, поред 
покретног поштанског шалтера, 
користе и услуге општинског 

службеника за издавање и оверу 
докумената, као и лекара опште 
праксе.

68. КУЛА 
Против насиља над женама
Чланице Уније жена ОО СНС 

Кула, на челу са др Љиљаном Бе-
роњом, посетио је Зоран Ђорђе-
вић и подржао њихов рад, а оне 
су на састанку договориле акције 
подршке превентивним здрав-
ственим прегледима жена. Унија 
жена, у сарадњи са СВМ, орга-
низује акцију „Стоп насиљу над 
женама“, чији је циљ да се ох-
рабри што већи број грађана да 
правовремено реагује и пријављи 
насиље. Тим поводом, чланице 
Уније разговарале су са грађанима 
и делиле едукативне флајере. Ак-
тивисти МО Крушчић и МО Руски 
Крстур уређивали су двориште 
ОШ „Вељко Влаховић“ и део иза 
спортске хале. Поводом Међуна-
родног дана особа са инвалидите-
том, Савет особа са инвалидите-
том, на челу са др Благојем Мар-
ковићем, организовао је састанак 
на ком су изнети планови рада за 
следећу годину.

69. ЛАЈКОВАЦ
Проширење водоводне мреже
Фондација „Ана и Владе Ди-

вац“ и УСАИД организовали су 
тродневни тренинг за подизање 
капацитета локалних заједница у 
одговору на ванредне ситуације. 
Фондација је донирала и опрему за 
цивилну заштиту, као и машину за 
чишћење снега за Центар за азил 
у Боговађи. Андрија Живковић, 
председник Општине, са замени-
ком Ненадом Џајевићем, обишао је 
радове на водоводној мрежи у МЗ 
Ратковац, и најавио прикључење 
овог дела Општине на водовод-
ни систем „Стубо Ровни“ за дру-

СНС ПАНОРАМА
гу половину 2017. ФК „Задругар“ 
добио је нове, модерне трибине. 
Завршено је асфалтирање Хајдуч-
ке улице, а креће и асфалтирање 
Улице Војводе Путника и спајање 
са стадионом „Задругара“. У са-
радњи са Општином, Удружење 
пензионера железничара „Ћира“ 
обезбедило је 45 пакета са живот-
ним намирницама и средставима 
за хигијену за социјално угрожене 
становнике. Општини Лајковац 
додељено је 132.000 евра за купо-
вину 12 сеоских кућа са окућницом 
за стамбено збрињавање избеглих 
лица. Почела је градња затвореног 
базена.

70. ЖИТИШТЕ
Поруке толеранције 
на три језика
Активисти ОО СНС Житиште 

обележили су Међународни дан 
толеранције уз речи толеран-
ције на српском, мађарском и 
румунском језику, језицима који 
се користе у мултинационалној 
Општини Житиште. Комисија за 
родну равноправност СО Жи-
тиште, поводом Међународног 
дана борбе против насиља над 
женама, организовала је трибину 
и поделу флајера са темом бор-
бе против насиља, охрабрујућим 
порукама и бројевима телефона 
на које се насилници могу прија-
вити.

71. НОВИ ПАЗАР
Реконструкција моста
У селу Штитаре реконструи-

сан је мост, који је био у лошем 
стању, а  бујица га још више ош-
тетила. За поправку је издвојено 
око 200.000 динара, од укупно 
два милиона, предвиђених за ре-
конструкцију седам мостова у се-
оским подручјима. Кроз Љуљац 
је посут главни пут који повезује 
неколико подголијских села. Ста-
новници Улице Јаћима Ристовића 
(крак поред циглане) коначно су 
добили дуго очекивану расвету, а 
осветљен је и храм у изградњи у 
Дежеви.

72. ЉУБОВИЈА
Прикупљање одеће и обуће
ОО СНС Љубовија, заједно са 

Домом за старе, организовао је 
прикупљање материјала и при-
бора домаће радиности, и уручио 
их домаћинствима којима ће ови 
предмети бити од користи. Чла-
нови нашег ОО прикупљали су 
одећу и обућу, и доставили их 
Црвеном крсту за најугроженије 
породице.

73. АПАТИН
Чишћење града
Преко 90 активиста ОО СНС 

Апатин очистили су око 20.000 
квадрата улица на различитим 
локацијама, а поред уклањања 
лишћа, очистили су и Капију мла-
дих на градском шеталишту. Ор-
ганизовали смо штанд на којем су 
челници ОО и Општине разгова-
рали са грађанима.

74. БАЧКА 
        ПАЛАНКА
Нови вртићи
Вртић „Бамби“, познатији као 

Бело забавиште, поново је почео 
са радом, после пет година паузе, а 
отворени су и вртићи у Деспотову и 
Товаришеву. Председник Општине, 
Бранислав Шушница, рекао је да 
су преполовљене листе чекања за 
упис деце у вртиће, а да је за сле-
дећу годину планирано отварање 

нових објеката у Силбашу, Обровцу 
и Бачкој Паланци. Едукативни цен-
тар СНС организовао је још један 
семинар намењен младима и они-
ма који желе да остваре политичку 
каријеру, а са полазницима је, и 
овога пута, радио члан ИО СНС, 
Милан Стевановић. Приликом по-
сете фабрици „Делфај“, премијер 
Александар Вучић истакао је да 
се отварањем нових радних места 
пружа могућност за запослење, не 
само Новосађана, већ и становника 
Бачке Паланке и околних места.

76. СОМБОР
Предлози грађана 
У току је реконструкција капеле 

на гробљу у Телечкој. Привредни-
ци Сомбора донирали су средства 
за опремање дечијих игралишта. 
Градоначелница Сомбора, Душ-
анка Голубовић, разговарала је 
са грађанима у МЗ Риђица. По-
водом Дана просветних радника,  
најистакнутијим просветарима 
уручено је признање „Аврам Мра-
зовић“. Савет за бригу о деци, 
популацији и социјална питања 
ГО СНС Сомбор организовао је 
радионицу на тему превенције 

вршњачког насиља и наркоманије. 
Овај Савет, у сарадњи са МО Ба-
чки Моноштор, помогао је двема 
породицама пакетима са жи-
вотним намирницама, школским 
прибором и гардеробом. Град 
Сомбор, и ове године, омогућио 
је својим житељима да предлажу 
пројекте за које сматрају да ће 
унапредити квалитет живота, а 
који ће, затим, постати саставни 
део буџета за 2017. годину. Ак-
тивисти МО Бачки Брег, Гаково, 
Колут, Бачки Моноштор и Расти-
на очистили су запуштену јавну 
површину у Бачком Брегу и поса-
дили дрвеће. Министар Младен 

Шарчевић разговарао је са пред-
ставницима локалних самоуправа 
Западнобачког округа о систем-
ским решењима у области обра-
зовања. Активисти МО Црвенка, 
у сарадњи са МО Млаке и Гоге, 
уредили су парк на Видовданском 
тргу. Чланице Уније жена разгова-
рале су са Зораном Ђорђевићем о 
корацима Владе РС по питању ро-
дне равноправности.

77. ВРЊАЧКА  
       БАЊА
Нове инвестиције
Неколико запуштених хотела 

у државном власништву добило 
је нове власнике, а председник 
Општине, Бобан Ђуровић, рекао 
је да је привлачењу инвестито-
ра допринела константна про-
моција овог туристичког места. 
Асфалт је постављен у Улици Ве-
либора Марковића и на општин-
ском путу број 9, од Улице кнеза 
Милоша у Руђинцима. Асфалти-
ран је и пут код гробља у Вра-
нешима. У циљу повећања без-
бедности, постављена је плат-
форма за успоравање саобраћаја 
код скретања за Спортску халу. 
ПУ „Радост“ прославила је 36. 
рођендан. Чланови Савета за ом-
ладину делили су „СНС Инфор-
матор“. Врњачкој Бањи одобрена 
су средства за куповину 18 се-
оских домаћинстава са окућни-
цом и 18 грађевинских пакета за 
адаптацију, за стамбено збриња-
вање избеглих лица. 

78. СВИЛАЈНАЦ
Помоћ за породицу 
Несторовић
Чланови ОО СНС Свилајнац 

обезбедили су помоћ за породицу 
Несторовић, која живи у изузетно 
лошим условима, без електричне 
енергије, суочена са тешком бо-
лешћу детета. ОО СНС Свилајнац, 
из донација чланова, омогућио 
је легализацију објекта, како би 
се стекли услови за прикључење 
струје, и обезбедио помоћ у ма-
теријалу за изолацију куће. Реа-
говали смо демантијем зато што 
је у програму локалне телевизије 
„Центар“, одборник у СО Свилај-
нац, који је из наше Одборничке 
групе прешао у Одборничку групу 
„Заједно за Свилајнац”, због чега 
је покренут дисциплински посту-
пак искључења из Странке, потпи-
сан као одборник СНС.

79. БАЧКА 
        ТОПОЛА
Реновирање 
фискултурне сале
Након пуне две године, одржан 

је први час у адаптираној сали за 
физичко васпитање Гимназије и 
Економске школе „Доситеј Об-
радовић“, а у плану је и да се бе-
тонско игралиште испред сале 
пресвуче мултифункционалном 
тартан подлогом. Општина је за 
адаптацију издвојила 12 милиона 
динара.

65. ЖАБАЉ
Борба за здравље суграђана

Светски дан непушача обележен је штандовима у целој Општи-
ни, у организацији Уније жена и Савета за здравство. Акција „Једна 
цигарета за једну јабуку“ трајала је целу недељу, а наши активисти 
указивали су на штетност дуванског дима мештанима у Жабљу, 
Чуругу, Госпођинцима и Ђурђеву. У организацији Савета за омла-
дину и Савета за здравство, обележен је Светски дан борбе против 
АИДС-а, поделом презерватива и едукативних флајера.

61. БАЈИНА БАШТА
Мамографски прегледи

ОО СНС Бајина Башта основао је Унију жена, за чију председницу 
је изабрана Марица Вуковић, за потпредседнице Тереза Аџић и Ве-
сна Ђурић, а за секретара Лепосава Петковић. Циљ Уније је пружање 
помоћи грађанима и анимирање локалне заједнице кроз што више 
акција, од којих је прва позивање суграђанки на мамографски пре-
глед, на апарату у кругу ДЗ „Евелина Хаверфилд“. Женама из сеоских 
подручја организован је и превоз до ДЗ.

75. НОВИ САД
Две велике фабрике

Град Нови Сад за-
вршио је изградњу 
објекта у зони Север 
4 и предао га у закуп 
компанији „Лир“. 
Нови Сад је прогла-
шен за Омладинску 
престоницу Европе 
и за Европску прес-
тоницу културе 2021. 
године. Председник 
Владе, Александар 
Вучић, заједно са 
градоначелником 
Милошем Вуче-
вићем, обишао је 
нову фабрику „Дел-
фај“, која запошљава 
око 1.500 људи. По-
водом Дана присаједињења Војводине Краљевини Србији, градоначел-
ник Вучевић и председник СГ Новог Сада, Здравко Јелушић, заједно са 
потпредседником Владе АПВ, Ђорђем Милићевићем, положили су венце 
на спомен плочу на Тргу слободе, након чега је одржана  свечана акаде-
мија на којој су говорили градоначелник Вучевић, председник Републи-
ке, Томислав Николић, и председник Владе АПВ, Игор Мировић. Одржан 
је први Сајам за пензионере, а Удружење пензионера добило је Октобар-
ску награду, поводом 70 година постојања. Чланови Уније младих дели-
ли су суграђанима Наталијину рамонду, поводом Дана примирја у Првом 
светском рату. Активисти МО 7. јули уредили су прилаз у МЗ и одржали 
трибину „Пробуди свест и рак дебелог црева је излечив“. Активисти МО 
Лиман 2 кречили су дечија игралишта и уклањали графите са фасада, а 
чланови МО Шангај помогли су старијим суграђанима око замене здрав-
ствених књижица, на три локације поставили су контејнере и санирали 
две дивље депоније. Чланови МО Руменка уредили су зелене површине 
и направили пешачке стазе, а чланови МО Салајка одржали су трибину 
о легализацији објеката. Активисти МЗ Сајлово окречили су просторије 
и спољашњу фасаду МЗ, и уредили паркинг испред дечијег игралишта. 
МО Вера Павловић организовао је трибину „Стоп насиљу над женама“, 
а МО Слана Бара уредио је дечије игралиште и обележио Светски дан 
проналазача и Светски дан мушкараца.

64. ИРИГ
Колица за близанце

Чланови ОО СНС Ириг, из личних средстава, купили 
су дечија колица за близанце и поклонили их породици 
Стончик из Шатринаца, која је ових дана постала богатија 
за дечака и девојчицу. Иницијатор и организатор акције 
био је Тихомир Стојаковић, посланик у Скупштини АПВ, 
који најављује да ће напредњаци обезбедити колица и за 
све будуће близанаце, тројке и четворке у нашој Општини.



ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

На Аеродрому „Никола Тесла“ изграђе-
на је нова платформа за одлеђивање и 
спречавање залеђивања авиона, а  модер-
низује се и стари Терминал 1

У посети фабрици „Горење“ у 
Ваљеву, која је обележила десет 

година успешног пословања

Премијер Вучић посетио је топлу ваљаоницу „Железаре 
Смедерево“, заједно са председником „Хестил групе“, 
Ју Јонгом, амбасадором Кине, Ли Манчангом, и градона-
челницом Смедерева, Јасном Аврамовић

Премијер Александар Вучић и градоначелник Синиша Мали у обиласку 
радова на изградњи куле А, у оквиру комплекса „Београд на води“

Поводом десет 
година рада компаније 

„Хемофарм“ у оквиру не-
мачког концерна „Штада“, у 
Вршцу је отворена нова фа-

брика за контролу ква-
литета производа

Срдачан разговор са 

грађанима Ваљева


