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Обраћање грађанима
пре свечаног чина
полагања заклетве

У ЖИЖИ

З

аклињем се да ћу све своје снаге
посветити очувању суверености
и целине територије Републике
Србије, укључујући и Косово и
Метохију као њен саставни део,
као и остваривању људских и мањинских
права и слобода, поштовању и одбрани
Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Републике Србије и да
ћу савесно и одговорно испуњавати све
своје дужности“, овим речима Александар
Вучић заклео се на Уставу Србије и Мирослављевом јеванђељу, и ступио на дужност председника Републике Србије, 31.
маја 2017. године.
На свечаној седници Народне скупштине којој су, поред народних посланика,

ЧУВАЋУ СРБИЈУ!
присуствовали и министри у Влади Републике Србије, државни врх Републике
Српске, представнци дипломатског кора,
црквени великодостојнци, бивши председници Србије и Југославије и друге званице, председник Александар Вучић одржао
је говор који у целости преносимо:
„Драги суграђани, народни посланици
Скупштине Републике Србије, данас, када
стојим пред вама, пред Србијом, свим њеним грађанима, баш недалеко од места на
коме је далеке 1830. године Милош Велики прогласио Први хатишериф и утемељио
самосталност модерне Србије, више ми је
него јасно да, колико год да сам се за то
припремао, а припремао се јесам, читав
свој политички живот, ипак не могу да
нађем довољно речи да сажмем, објасним,
и страх и наду, које осећам преузимајући
ову, за мене свету, дужност и обавезу.
И знам, исто колико и сваки човек у овој
земљи, да су ми, за то да будем председник
Србије, дела потребна, много више него
речи, и да ће она, коначна, реч, и суд, бити
изречени, не данас, него оног дана када
будем напуштао ову дужност, када будем
завршио са овом најчаснијом обавезом.
Данас, на овом месту, желим да се захвалим свим претходним председницима
Републике који су дали свој допринос
прогресу и просперитету Србије. Посебно,
хоћу да одам признање председнику Николићу, не куртоазно, већ због тога што је
имао храбрости да подржи најтеже, али
једине целисходне мере које је Влада предузимала на путу опоравка Србије. Хвала и
желим Вам, господине председниче, много
успеха у даљем раду.
Издавач: Српска напредна странка
Палмира Тољатија 5/3, Београд

Нема слободе у поделама, нема
напретка у свађама
Почели смо да верујемо у живот,
у тежак рад, у себе и у Србију
На тој промени изградили смо
темељ будућности земље
Научио сам да пред овим високим домом износим програм за рад Владе, обиман и свеобухватан, а данас, у складу са
традицијом ове свечаности, изнећу неколико назнака, принципа, начела и законитисти којих ћу се држати током трајања
мандата, настојећи да, за то време, променим, и себе, и Србију, и у томе охрабрим и
сваког њеног грађанина, таман толико да
она постане боља, јача, богатија и срећнија
земља, а сви ми, задовољнији и остваренији људи.
Посао је то, знам врло добро, за читаве генерације, али исто тако знам да неко
мора да га почне, да мора да искорачи,
преузме на себе тај, први, залет у будућност, први скок преко опасне провалије, и
да тај неко, у свему томе, нема права да се
бави ни својом судбином, нити били каквом личном користи, већ има да поднесе
врло свесну жртву, за народ и за државу.
Другим речима, данас, баш као и пре три
године када сам преузимао место председника Владе Србије, немам никакву сумњу
у то шта ми је чинити. За Србију, за њене
грађане, за будућност коју треба да освоји-

мо, морам да дам буквално све, и за то не
могу, не желим и нећу да добијем буквално
ништа, осим суда који ће, о томе шта сам
радио, остати у историји.
И можда то некоме изгледа мало, пошто историја не предвиђа санкцију, али,
за мене, тај суд је једнак оном страшном,
коначном, и представља и највећу опомену
и најбоље упутство за све што, у периоду
који је испред мене, имам, и морам и хоћу
да урадим. Зато што је то највећи рачун
који имам да положим. Пред нашом децом,
и пред децом њихове деце. Све остало је,
дневна политика, на коју, од данас, и по
Уставу, и немам право. Бар не онолико колико сам имао до јуче.
Моје је, и ту дужност и обавезу сам добио, да водим, напред, у сутрашњост, ову
прелепу, дивну земљу. Моје је, дозволите
ми да парафразирам, да пронађем пут, да
идем њиме, и да га покажем другима. Моје
је, по препорукама које је својим наследницима, још почетком деветнаестог века, у
аманет оставио чувени амерички председник Џон Kвинси Адамс - да својим делима
иснпиришем све остале да више уче, више
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Александар Вучић заклетву је положио држећи десну руку на Уставу Србије,
који је посебно израђен за ову прилику и који му је дала председница Уставног
суда, Весна Илић Прелић, и на Мирослављевом јеванђељу, најстаријем
сачуваном српском ћириличком рукопису
сањају, више ураде, и постану више. Да земља, не ради ништа друго него потписује да мењамо Србију. Признали смо да нисСрбију, нашу отаџбину, наше исходиште вечни акт о томе да је заувек мала, заувек мо никакав изабрани народ, да нисмо ни
и наш сан, учине бољом, срећнијом, сигур- и у сваком погледу сиромашна, и заувек највећи ни најпаметнији, да не живимо ни
на каквом небу, већ овде, у нашој Србији, и
ослобођена било какве наде у боље сутра.
нијом и богатијом земљом.
Нема слободе, у поделама. Нема на- да ће нам, у њој, бити управо онако, како
Хоћу да кажем - колико год да желим јаку,
сигурну и богату Србију, не могу до ње сам. претка, у свађама. Нема циља, у измаглици смо заслужили, својим радом.
Престали смо да чекамо, почели смо да
Потребна нам је енергија, снага, воља и јас- сукоба, нема резултата без међусобног пона визија такве Србије, у сваком од њеном штовања. Не види се, не може да се препо- тражимо. Престали смо да се правдамо,
грађанину, у читавом народу који је, дајући зна, нејасан је и, самим тим, недостижан. И почели смо да прихватамо одговорност.
Престали смо да се кријемо, почеми овај мандат, већ одлучио да крене
ли смо да излазимо на црту, сваком
на тај далек и тежак пут.
изазову. Престали смо да тражимо
Потребно ми је заједништво, оно
кривце и изговоре, почели смо да
у истом циљу, у истој вери да се до
откривамо грешке у нама. Престањега може стићи, и у истој количили смо да се надамо да ће нам неко
ни напора уложеног у његово остванешто дати, почели смо да верујеривање, заједништво ослобођено
мо да можемо да створимо. Пресдневних, партијских, идеолошких и
тали смо да верујемо у смрт и рат,
било којих других разлика, и ја ћу,
почели смо да верујемо у живот и у
свом својом снагом, радити на том
тежак рад. И, на крају, престали смо
заједништву. На заједништву и једа се молимо, било коме за мрвице,
динству оних који воле Србију, оних
али смо почели да верујемо, у себе,
којима је Србија преча и од личних и
и у Србију. И на свему томе, на тој
од партијских интереса.
промени, изградили смо темељ сопТражићу заједништво, свакога
ствене будућности, и будућности
дана, захтеваћу га и борићу се за
ове земље.
њега, уз врло кратко објашњење.
Полагању заклетве присуствовали су чланови
На том темељу, намеравам, заједНије оно потребно мени лично, попородице председника Вучића - отац Анђелко, мајка
но
са Владом Србије, да наставим да
литички сам се остварио, одавно, на
Ангелина, син Данило и ћерка Милица
градим. Да дижем, заједно са свима
изборима, све политичке амбиције
у Србији, спрат по спрат, степеник
сам иживео, оборио све изборне рекорде, немам више шта да дохватим на том моја је дужност, једна од првих, да то ка- по степеник, плочу по плочу, без жеље
небу, али, то заједништво, потребно је Ср- жем. Баш као што ми је дужност да кажем и да ту грађевину икада завршим, већ да је
много теже ствари, и да чујем, све оне које само подигнем довољно високо, довољно
бији, и сваком човеку у њој.
стабилно, да други, после мене, после нас,
Зато што од наше могућности да пре- нису добре по мене.
Уосталом, слобода и јесте, по Џорџу Ор- могу да оду у неслућене висине. И врло
познамо заједнички циљ, и да уложимо
у њега заједнички напор, да поднесемо велу, ништа друго него могућност да љу- сам свестан, шта ми је потребно, шта је
исту такву, заједничку, жртву, зависи, али дима кажеш и оно што не желе да чују. И потребно нама, да обавимо тај ни најмање
буквално, и да ли ће нам не само будућ- то је један од принципа којих ћу се држати. лак, ни краткотрајан задатак. А потребно
ност бити заједничка, него и да ли ћемо је Зато што он омогућава наставак процеса нам је оно у шта се заклињао велики Томас
уопште и имати. Подељена и интересима који смо започели пре неколико година, и Едисон: тежак рад, посвећеност и здрав
разум. И потребно нам је да у свакој тешраздробљена Србија не може да стигне који је донео прве и озбиљне резултате.
Рекли смо истину, без обзира на то што коћи, а многе су пред нама, тражимо оно
нигде. Распарчана амбицијама, размеђена
сујетама, посвађана око идеологије, вере, толико њих није хтело да је чује, и поче- што је у њима тражио Алберт Анштајн партије, нације, клуба, ова земља, и свака ли смо да се мењамо. Да мењамо себе, и прилику да успемо. И потребно нам је, и ту

На платоу испред Скупштине
Србије и зграде Председништва
Србије окупило се више од 17.000
грађана који су поздрављали новог
председника државе
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У ЖИЖИ
ћу престати са цитатима, да, попут Томаса Џеферсона, верујемо
у срећу, али и да, као и он, знамо
да ње увек буде више, уколико
још више и теже радимо.
То је кључ за врата наше будућности. Врло прост, ако си
спреман да га узмеш у руке и
окренеш у правом смеру. Тежак
рад, посвећеност том тешком
раду, здрав разум који нам говори да се прилике крију у
време је да будемо хероји, бупрепрекама које су пред нама, и
дућности у коју верујемо. И
срећа коју заслужујемо, освајауправо то, те поруке, јесу промо, својим тешким и непрестаним
грам са којим ћу кренути по
радом. И када прихватимо то, та
региону, тражећи нову шансу,
проста правила, моћи ћемо да
за све нас који овде живимо.
решимо све задатке који су пред
И нећу то радити зато што
нама, а чији је број и те како велик.
Србија од било кога страхује,
Мир - стални, стабилни, плонего, управо супротно, радићу
доносни мир, у Србији и у целом
то баш зато што смо сваки
региону, свакако је први од њих.
страх оставили иза себе. Зато
И радићу на њему, разговараћу
хоћу и да отворимо унутрашњи
са сваким, нудићу решења, индијалог по питању Kосова и
систираћу на дијалогу и компроМетохије, уз све наше разлике,
мису, јер дубоко верујем да је он
Нови председник Александар Вучић са досадашњим
без предрасуда, а поштујући
основа сваког напретка, сваког
председником Томиславом Николићем и председницом
Устав наше земље. Морамо да
успешног посла, и безбедне буНародне скупштине Мајом Гојковић
будемо отворени, да се ослодућности. Дакле, мир и стабилбодимо митског приступа, али
ност, за многе излизане речи без
нађемо овде, на тржишту од више од дваи олаког давања онога на шта
стварног и животног значења, јесу и биће десет милиона људи, чија величина се и
срж мог будућег политичког деловања. Да крије у њиховој различитости. Можемо да имамо свако право. Наш унутрашњи дијабисмо успели да сачувамо себе, морамо да се повежемо, да изградимо мостове и пу- лог, по том питању, можда је и важнији од
разговарамо са свима, али и да јачамо своје теве између нас, да створимо радна места, оног којег треба да водимо са Албанцима.
Србија је озбиљна, јака држава, која
одбрамбене капацитете, јер само тако, мо- повећамо размену, учимо једни од других,
жемо да сачувамо земљу од оних који нам доведемо инвестиције. Можемо, уз тешак може да се одбрани, која је посвећена
свакодневно прете, јавно и отворено, али рад, здрав разум и срећу коју сами освоји- својој слободи и својој сигурности, и која,
и тихо и прикривено. Србија је независна мо, да створимо регион у којем су разлике управо зато, увек може, и хоће, да свакоме
и суверена земља, баш таква и само таква предност, а не основ за сукобе. Можемо да пружи руку, без страха шта ће се тој руци
Србија може бити на понос свим њеним се, радећи и повезујући се, коначно разу- десити. Да, желимо да поправљамо односе
грађанима. Уосталом, слобода је вредност мемо, да схватимо колико зависимо једни са Хрватском, хоћемо даље да унапређујекоју су наши грађани увек стављали на нај- од других, и да, створимо ону врсту будућ- мо сарадњу и са Босном и Херцеговином,
Албанијом, Црном Гором, Македонијом,
виши пиједестал.
ности у којој основ наших односа, никада
Због те и такве, љубљене слободе, Ср- више, неће бити страх и зазор, због којих али и Мађарском, Румунијом, Бугарском.
Ми не сумњамо ни у кога, али нека нико
бија жели сама да гради и обезбеђује своју смо се, толико пута у историји, хватали
не сумња ни у нас. Ни у нашу посвећеност
одбрану, своје границе, земљу, ваздух и оружја, уместо да се ухватимо посла.
миру, ни у нашу спремност да се одбраниводу. Зато, не желимо да улазимо у војне
И то ће бити моја основна порука, свима
мо. Баш као што не треба да буде сумње
алијансе и пактове и учествујемо у акни у европски пут којем смо се посветицијама против неких других народа и
Треба љубити земљу деце
ли. И то није фраза, или успутна обавездржава, као што су неки од њих учестсвоје, а не дедова својих
на реченица коју су сви политичари на
вовали у агресији на нашу Србију. ЖеБалкану научили. Желимо да градимо
лимо да будемо своји на своме, да имаоко нас. Хајде да стварамо послове, зато
мо добро опремљену и модерну армију, што послови стварају нас, и стварају децу, демократско друштво и баш тај и такав тип
српску војску, која може и зна да сачува и и пружају, онда, свима, нову шансу, за још друштва јесте основни разлог нашег упородбрани оно што је наше. Ми туђе нећемо, више послова, и још више деце. Доста смо ног и истрајног опстајања на европском
али своје никоме нећемо дати. И бићемо се сахрањивали по Балкану, време је да се путу. Наставићемо тај пут, не молећи никога ни за шта, али чврсто верујући у себе
јаки, довољно јаки да то можемо и да учи- рађамо.
и реформе које можемо и морамо да уранимо. Политика војне неутралности биће
Чуваћу интегритет Србије, али ћу увек приполитика коју ћу да штитим, али и сарадња хватати разговоре са косовским Албанцима, димо. Опет, не због Европе, већ због нас.
Већ много година оптужују нас да нећеса свима чији део не желимо да будемо, јер тиме штитимо наше Србе и тиме чувамо
али имамо обавезу да градимо другачије бранимо мир. Боље је да мени буде тешко, да мо моћи да сачувамо своје јасно и искрено
и боље односе. Такође, верујем да је читав се понекад осећам и пониженим, али је много пријатељство са Руском Федерацијом, али
овај регион један велики систем спојених важније да Србија не буде унижена и да људи смо, и у најтежим условима, успели да одолимо свим притисцима и тврдоглаво чувамо
судова, и судбина, и да нама, у Србији, не у нашој земљи имају мир и спокој.
и градимо најбоље односе са руским нароможе да буде добро, уколико било коме,
Доста смо давали смрти, време је да дом и његовим државним руководством. Ту
око нас, буде лоше.
дамо живот, животу. Доста, готово све, сви
Ми, сви заједно, не можемо много тога заједно, на западном Балкану смо поруши- политику Србија ће следити и у будућности.
Ми се својим пријатествима поносимо, а
да нађемо, осим пријатеља, у великом све- ли, време је да изградимо. Доста смо, сви
ту, одавно одређеном, подељеном и ус- заједно, били жртве, сопствених страхова, нимало не стидимо.
Успели смо, у последњих неколико готројеном, али, зато, много тога можемо да

Смотра почасне чете припадника Гарде и три рода Војске Србије (копнене,
РВ и ПВО и речне флотиле) испред зграде на Андрићевом венцу

Бивши председник Томислав Николић предао је новом
дина, више него икада раније, председнику Александру Вучићу државни печат и стандарту правила први корак ка новој државности. Данас, 2017. године,
да изградимо срдачне и веома
топле пријатељске односе са Народном дарду који у Европи и савременом свету вероватно се ништа тако велико и значајно није десило, осим једне ствари. Србија
Републиком Kином. Помогли су нам пре- постоји.
Планирам да отворимо разговоре о ус- је добила председника који ће за њу да се
узимањем смедеревске железаре, али и
учешћем у бројним инфраструктурним и тавним реформама. На то смо обавезани бори, свим срцем свом снагом и енергијом.
Добијено је од народа, и у име народа и
пројектима из области енергетике и рудар- наставком нашег европског пута, али и
унутрашњим потребама. До тих промена за народ. За народ, који ће за мене, његоства.
Успоставили смо нове односе са Ин- не можемо да дођемо без договора, без вог председника, бити исти, и по правима и
дијом, унапредили са Јапаном и Јужном Kо- много разговора И расправа о ономе што по шансама, и по могућностима да од мене
рејом, а још много труда морамо да уложи- би, можда по први пут, били наши стра- тражи, да од мене захтева.
Желим да као председник Србије увек
мо у стратешко поправљање односа са Сје- тешки циљеви у будућности. У те разгодињеним Америчким Државама. Онај ко не воре биће неопходно да укључимо све будем уз наш народ који живи у нашем
би градио пријатељство са Америком, без друштвене чиниоце, од Академије наука, окружењу, да увек будем уз Републику
обзира на наше разлике по питању Kосова цивилног друштва, политичких странака. Српску, али и Србе у Црној Гори, Хрвати Метохије, чинио би велику грешку и на- Уосталом, то је велики и важан циљ, а ако ској, Македонији, Словенији и Румунији.
правио би огромну штету нашој Србији. То, не успемо, и онако биће само још један од Да помогнем очување храмова и мананаших неуспеха да се сагласимо око кључ- стира српске цркве у свим тим земљама,
свакако, нећу да учиним.
јер само тамо где је Српска православна
Ми хоћемо отворену, широку Србију, них државних питања.
Треба гледати право. Јер да се хтело црква снажна, на простору бивше ЈугослаСрбију за све, спремну на сарадњу, жељну рада и нових прилика, за нови рад. гледати иза себе, добили бисмо очи на по- вије, наш народ успео је и могао да сачува
Хоћемо Србију различитих нација, које тиљку. Треба љубити земљу деце своје, а своја огњишта.
Хоћу да се захвалим, на крају, нашем
живе у миру и слози, хоћемо људе које не дедова својих. Јер част неће зависити
нећемо препознавати само по њиховој од тога одакле долазимо, већ куда идемо. народу, свим нашим грађанима, на огровери, већ по поштењу и марљивости. То је записао велики Бора Пекић , а ја ћу мној подршци, на нади и вери у другачију
Зато што је то и најбољи начин, пошто покушати, онолико колико будем могао, и бољу будућност, а после свега на одгорад захтева правила, да уредимо своју да пратим те његове истините и величан- ворности и помоћи да државне послове
обављамо на најбољи начин.
земљу, да исправимо све оно што још ствене речи.
То је, драги суграђани, поштовани народИ верујем да ћу, уз вашу помоћ, драги
нисмо исправили, да је начинимо удобни посланици, посао који је пред нама, и грађани Србије, умети да одговорим, на
ном за сваког човека у њој.
И томе ћу се посебно посветити, и тра- којим намаравам да се бавим. Не плашим га свако питање, и на сваки захтев, на сваки
жићу и од Bладе и од Скупштине да убр- се, јер, знате како кажу, нико се још у свом изазов који је преда мном. Зато што, а резано наставе са реформама, од којих су зноју није удавио, тако да могу мирно, и то као је то Лао Це, то што те неко воли, даје
ти снагу, а то што ти некога волиш, даје ти
оне у правосуђу вероватно најнеопход- и намеравам, поштено да се ознојим.
Уосталом, на то ме тера и историја. Пре храброст.
није, али никако и једине, и да, сви заједА ја ову земљу, волим, изнад свега. И
но, наставимо са свакодневним промена- осам стотина година, 1217. крунисањем
ма, у сваком сегменту нашег јавног живо- Стефана Првовенчаног, Србија је поста- то ће ме чинити веома храбрим предта, како би, у најскорије време, могли с ла међународно призната држава. Пре седником. Све остало, на мени је да заправом и мирно да кажемо - ми, Србија, две стотине године, 1817, Србија је, после служим. Хвала вам на пажњи. Живела
јесмо и Европа и свет, по сваком стан- векова ропства, добила аутономију, и на- Србија!“.

ФОРУМ „ЈЕДАН ПОЈАС, ЈЕДАН

Председник Владе Републике
Србије, Александар Вучић,
6 | предводио је државну делегацију
Србије која је учествовала на
Форуму
за међународну сарадњу
ПУТ”
у Пекингу, а имао је и
одвојене сусрете са председником и премијером НР Кине,
Ши Ђинпингом и Ли Кећангом
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Александар Вучић једини је лидер из региона који је
учествовао на Форуму „Један појас, један пут“

Премијер и изабрани председник Србије Александар Вучић
и премијер Грчке Алексис Ципрас (лево) и министар
финансија Велике Британије Филип Хамонд (десно)

Са председником Руске Федерације Владимиром Путином
кавши да су инфраструктурни пројекти приоритет у сарадњи.

Успостављање
авио-линије
Београд - Пекинг

Премијер и изабрани председник Србије, Александар Вучић, са председником
Кине Ши Ђинпингом (лево) и премијером Кине Ли Кећангом (десно)

»

- Под Вашим
руководством
Србија ће
економски и
политички још
брже напредовати. Ви сте
допринели добрим
односима наше две земље
(Ши Ђинпинг,
председник Кине)

»

- Многе државе
примећују да
Србија и Кина
имају специјалне
везе и желе да
достигну тај ниво у својим
односима

»

- Србија је, уз
помоћ Кине,
развила своју путну
инфраструктуру
у последњe две
године више него
у последњих 60 година

(Ли Кећанг,
премијер Кине)

(Александар Вучић,
премијер Србије)

У разговору са премијером
НР Кине, Ли Кећангом, премијер Србије, Александар Вучић, истакао је да је иницијатива „Један појас, један пут“
најзначајније место за решавање, не само проблема путне,
железничке и аеродромске
инфраструктуре, већ пут којим
се решава однос мира и будућности, где другачији народи и
религије могу да се разумеју и
живе заједно.
„Србија је са великом радошћу прихватила учешће у
пројекту „Један појас, један
пут“. Много смо урадили и

веома смо вам захвални за
све што сте учинили по питању Железаре „Смедерево“,
истакао је премијер Вучић, и
позвао кинеског колегу да у
децембру, током боравка у
Мађарској на састанку CEEZ
16+1, дође на границу Србије
и Мађарске и да, заједно са
мађарским премијером, Виктором Орбаном, отвори радове
на прузи Београд - Будимпешта.
„Ценимо што тако озбиљно
посматрате однос са Кином.
Србија и Кина су пријатељи
који се ослањају и верују једни другима. Многе земље примећују да Србија и Кина имају
специјалне везе и желе да достигну тај ниво у својим односима“, истакао је премијер Ли,
и захвалио се премијеру Вучићу на позиву да присуствује

почетку радова.
„Што се директне авио-линије тиче, то је сада могуће, јер
наша сарадња јача, тржишта
су развијенија и размена људи
је већа, тако да би тај лет био
веома користан“, рекао је премијер Ли Кећанг, и истакао
да, после победе премијера
Вучића на председничким изборима, очекује још интензивнију сарадњу двеју земаља.

Јачање
економских веза

Председник Владе Србије,
Александар Вучић, током Форума, састао се са и председником Руске Федерације, Владимиром Путином, председником Белорусије, Александром Лукашенком, премијером
Мађарске, Виктором Орбаном,
премијером Грчке, Алексисом

„Један појас, један пут“ на језеру Јенћи, у близини Пекинга.
Српски премијер предложио је
да се следећи Форум за међународну сарадњу одржи у Србији, и истакао:
„Доста смо урадили на билатералној сарадњи са нашим
кинеским пријатељима. Саградили смо мост на Дунаву,
градимо неколико пруга и
ауто-путева са кинеским компанијама, уз њихову техничку
и финансијску подршку, међу
којима је и пруга између Београда и Будимпеште. Аеродором „Никола Тесла“ постао је
најбрже растући аеродором у
Европи. Очекујемо понуде из
више земаља за концесију и
надам се да ће тада везе бити
још боље. Радимо и на модернизацији наших оптичких система и надам се да ћемо имати

Србија и Кина још снажније у заједничке пројекте

П

редседник Владе
Републике
Србије, Александар
Вучић, предводио
је делегацију Србије која је боравила у посети
Народној Републици Кини, од
14. до 16. маја, и учествовала
на Форуму „Један појас, један
пут“ у Пекингу. Том приликом,
премијер Вучић имао је и изузетно важне, одвојене сусрете
са председником НР Кине, Ши
Ђинпингом, и премијером НР
Кине, Ли Кећангом, као и са
бројним светским државницима.
Председник Кине, Ши Ђинпинг, на почетку билатерал-

ног састанка, још једном је
честитао премијеру Вучићу
победу на председничким изборима.
„Под Вашим руководством
Србија ће економски и политички још брже напредовати.
Ви сте допринели добрим односима наше две земље. Наша
билатерална сарадња је на
највишем нивоу. Спреман сам
да радимо заједно на учвршћивању односа и стратешког партнерства“, нагласио је
председник Ши.
„Почаствовани смо могућношћу да присуствујемо Форуму „Један појас, један пут“.
Под Вашим покровитељством

и сарадњом са Кином, успели
смо да урадимо много“, истакао је премијер Вучић, обавестио кинеског председника
о резултатима рада Железаре
„Смедерево“ и захвалио му се
на помоћи око реализације
тог споразума са компанијом
„Хестил“.
„Нашу путну инфраструктуру развили смо у последњe две
године више него у последњих
60, и то без Ваше помоћи никада не бисмо успели. Подржавамо политику једне Кине
и увек можете да рачунате
на Србију као на свог великог
пријатеља“, нагласио је премијер Вучић.

Он је замолио
председника Шија
да помогне у успостављању
директне авио-линије
и око функционисања РТБ „Бoр“, а
обавестио га је и о
напретку припремних радова на изградњи пруге Београд - Будимпешта.
Председник
Ши
захвалио се на конкретним предлозима, нарочито из области пољопривреде, авио-саобраћаја
и енергетике, иста-

Реџеп Тајип Ердоган, председник Турске:

Србија је важна за мир и стабилност
Западног Балкана
Председник Владе Србије, Александар Вучић, разговарао
је у Пекингу и са председником Турске, Реџепом Тајипом Ердоганом, о економској, ситуацији у региону и заједничким
инфраструктурним пројектима. Премијер Вучић изразио је
задовољство због све већег интересовања турских инвеститора и ширења постојећих капацитета компанија које већ
послују у Србији.
„Србија је веома важна за мир и стабилност региона Западног Балкана, и иако немамо заједничке границе, сматрамо Србију суседом. Имамо веома добре односе, а надам се
да ћемо сарадњу проширити на свим пољима“, истакао је
председник Ердоган и позвао премијера Вучића да, одмах
по преузимању председничке функције, посети Турску.

Ципрасом, премијерком Пољске, Беатом
Шидло,
премијером
Шпаније, Маријаном
Рахојом, британским
министром финансија,
Филипом Хамондом,
председником Светске
банке Џимом Јонг Кимом...
Учествовао је и на
свечаној вечери, коју
приређује председник
Ши Ђинпинг, на којој
је нашој држави указана посебна почаст у
виду пуштања песме
„Тамо далеко“, а говорио је и на Форуму

и бољу железничку и путну
инфраструктуру у правцу Солуна. Део смо Трансбалканске
електроенергетске мреже, али
потребно је да направимо интерконектор између Србије и
Бугарске, како бисмо добијали
гас када Русија изгради гасовод до Турске. Истовремено,
имамо више пројеката са ЕУ
за изградњу ауто-пута између
Београда и Приштине. Радимо све како би појачали наше
везе“.
Након говора премијера Србије, кинески председник Ши
Ђинпинг истакао је да Србија
веома много полаже на инфраструктурну сарадњу и да константно напредује.
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ПОСЕТА НР КИНИ – ЕКОНОМСКА САРАДЊА
Председник Владе Србије, Александар Вучић, разговарао
је са представницима најважнијих и најмоћних кинеских
компанија које су заинтересоване за сарадању са нашом државом

Састанак са Су Ћином, гувернером
провинције Хбеи

Ћирилица и плакати са ликом српског
премијера: Свечани дочек Александра
Вучића у Железари „Хестил“ у Тангшану

П

Стижу нове кинеске инвестиције

ремијер Александар Вучић разговарао је у Пекингу
са представницима кинеских компанија, међу којима су „Higer“,
„Poly group“, „Huawei“... Трећег
дана посете боравио је у граду
Тангшан, где се састао са гувернером провинције Хбеи, Су
Ћином.
„Србија је искрени пријатељ
Народне Републике Кине. Дугујемо велику захвалност за
оно што су провинција Хбеи
и компанија Хестил учиниле
за Железару Смедерево и за
Србију“, рекао је премијер Вучић, позвао гувернера Суа да
посети Србију и предложио
повезивање Војводине и провинције Хбеи.
Цитирајући кинеског председника Шија, премијер Вучић
истакао је и да пројекат „Један
појас, један пут“ није више сан
и срећа само кинеског народа,
већ срећа свих који се на том
путу налазе и Србија ће учинити све да допринесе развоју

те иницијативе. Гувернер Су
захвалио се премијеру Вучићу
на подршци коју српска Влада
пружа компанијама из Кине
које послују у Србији.
„Као Влада провинције
Хбеи, следимо циљ који је
председник Си промовисао
у инцијативи „Један појас, један пут“, а то је повезаност и
глобална сарадња са нашим
пријатељима. Србија је свеобухватни стратешки партнер
Кине и налази се на путу свиле “, истакао је гувернер Су, и
нагласио да га радује успешна
сарадња Железаре „Хестил“ и
Железаре „Смедерево“.
Премијер Вучић је током
боравка у Тангшану обишао и
Железару „Хестил“, која је купила Железару „Смедерево“,
где му је приређен спектекуларан дочек, са транспарентима
исписаним ћирилицом и његовим фотографијама, заставицама, свечаним шпалиром
- дочек који је по свечаности
и срдачности превазишао и
дочеке које су кинески лиде-

ри приређивали Јосипу Брозу
Титу.

Електронске услуге
Председник српске Владе
започео је посету НР Кини састанком са представницима
компаније „CNTC“ са којима је
разговарао о могућим инвестицијама у Србији, пре свега о
њиховој намери да учествују у
давању необавезујућих понуда
у процесу издавања концесије
за Аеродром „Никола Тесла“ и
интересовању за улагање у инфраструктурне и друге пројекте у Србији, у вредности око
пет милијарди долара.
Премијер Вучић присуствовао је потписивању Споразума
о стратешком партнерству за
развој информационе и комуникационе инфраструктуре у
образовним институцијама, коју
су потписали министар просвете Младен Шарчевић и представник компаније „Huawei“.
„У ери дигитализације наша
сарадња значи много за Србију.
Компанија „Huawei” показала

се као релевантан партнер Влади Србије и надамо се наставку
наше успешне сарадње“, истакао је премијер Вучић.
Компанија „Huawei“ има
180.000 запослених и годишње
улаже 11 милијарди долара у
центар за развој. Развој електронске управе један је од главних приоритета Владе и Министарства за државну управу и
локлну самоуправу. Најважнији
део је унапређење и повезивање регистара и електронске
услуге за грађане и привреду.
„Huawei“ је Влади Србије
представио и могућност сарадње на успостављању „Г облака“ (Government cloud), који
би објединио инфраструктуру
података и комуникације за
све државне органе. Компанија
ће радити и на развоју система
„Safe and smart city“ у Србији.

Изградња
инфраструктуре
Председник Владе Србије
присуствовао је потписивању
Меморандума о разумевању и

сарадњи на пројекту Београд Јужни Јадран, деонице Прељина - Пожега и Пожега - Бољаре,
Меморандуму о разумевању и
сарадњи на пројекту изградње
брзе саобраћајнице државног
пута Нови Сад - Рума и Протокола о сарадњи на развоју Кинеско - српског индустријског
парка између града Београда и
компаније CBRC.
„Очекује нас изградња
пруга, путева, мостова, а
ваше компаније су се показале као природни савезник за
изградњу путне инфраструктуре. Веома смо задовољни
сарадњом. Пред нама су сада
најтежи задаци који нам могу
донети и најбоље резултате.
Изградња пруге Београд Будимпешта, коју је и председник Ши Ђинпинг означио
као приоритетни задатак за
иницијативу Један појас један пут, представљаће нови
стандард за грађане наше
земље”, истакао је премијер
Вучић.
„Ваша Влада је врло ефикасна и увек је била велика

подршка нашој компанији.
Веома ценимо сарадњу са Вашом земљом и надамо се да
ћемо имати што више пројеката“, истакао је представник
CBRC, господин Вен.
Меморандуме и протоколе
потписали су потпредседница
Владе и министарка за грађевинарство, саобраћај и инфраструкуру Зорана Михајловић,
министар привреде Горан Кнежевић и градоначелник Београда Синиша Мали.

Спас за РТБ „Бор”
и сарадња
са „Икарбусом“
Премијер Вучић разговарао
је и са представницима компаније „Heng Kang“, који су
заинтересовани за улагање у
авио и металну индустрију, трговину медицинске опреме и
приватизацију РТБ „Бор”.
Он је позвао представнике компаније „Heng Kang“ да
дођу у Србију и упознају се са
могућностима улагања у медицински туризам и изградњу

болница, и нагласио је да је за
приватизацију РТБ „Бор“ држава спремна да пружи велику
подршку.
Спрски премијер Вучић
састао се и са представницима компаније „Higer“, која се
бави производњом аутобуса
и која је заинтересована за
сарадњу са домаћим „Икарбусом“.
Аутобусе које би производили са „Икарбусом”
извозили би на тржиште
региона, нагласили су представници компаније „Higer”
истакавши да су српски
радници добро обучени, а
да фабрика „Икарбус” има
капацитете за производњу
ових аутобуса.
„Надамо се подршци Града
Београда и Владе Србије за
развој тржишта за наше аутобусе“, закључили су представници „Higera“. Премијер Вучић
је истакао да ће тржиште региона Западног Балкана значајно расти и да ће заједнички пројекат имати довољно
велико тржиште, а да је Влада

спремна да га помогне субвенцијама.

Улагање у војну
индустрију
Српска делегација, предвођена премијером Вучићем,
разговарала је у Пекингу и са
представницима „Поли групе“ о
војној индустрији, безбедносно
информационим и градским комуналним системима. Премијер
је обавестио кинеску страну да
је Влада Србије предложила
Народној скупштини усвајање
закона по којем ће бити дозвољено улагање иностраних
компанија у нашу војну индустрију до 49 посто, што би требало да убрза напредак и поспеши
модернизацију производње у
сектору наменске индустрије.
Представници
компаније
„Poly group“ захвалили су се
премијеру Вучићу на могућностима и подршци коју у Србији
имају кинеске компаније и изразили наду да ће њихова компанија ускоро у пуном капацитету
пословати у нашој земљи.

Потписивање уговора са представницима компаније „Huawei“ (лево) и CBRC (десно)

Састанци са представнцима кинеских компанија CNCT, Higer и Heng Kang
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ИНТЕРВЈУ АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ

ИНТЕРВЈУ МАЈА ГОЈКОВИЋ
Опозиција
обесмишљава
демократију и
жели да уведе
принцип да не
важи два милиона
гласова грађана
на демократским
изборима

Н

а питање чиме је успела толико да узнемири опозицију да
данима тражи њену смену са
чела парламента, Маја Гојковић, чланица Председништва
СНС и председница Народне
скупштине, каже да је прави
иницијатор предлога за њену
смену Бојан Пајтић, који се
последњи пут појавио у парламенту у августу 2016. године.
- Он је написао те захтеве,
објавио их на друштвеним
мрежама, а онда су то понављали посланици опозиције
који су подржавали председничке кандидате Јанковића
и Јеремића. Није суштина
у захтевима, реч је о обесмишљавању демократије и
начина избора председника
државе, парламента, других
институција. Уводи се принцип да не важе два милиона
гласова, него да улица одлучује ко ће бити председник
Србије. То одлучују грађани
на изборима. Опозиција не
зна ни како изгледа исправна процедура, шта значи хитан и редован поступак, као
и то да је за њихов предлог
да се моје разрешење уврсти
у дневни ред седнице гласало само 13 посланика, мање
од броја потписника иницијативе.
Да ли је Скупштина икада
радила док су били у току
председнички избори?
- Редовно заседање заказала сам за 1. март, чиме је поштован Устав Србије, а то се
није догодило ни 2000. 2001,
2003 и 2007. године, када је
редовно заседање почињало
у периоду од 27. марта до 22.
маја. Слушала сам оптужбе да
сам суспендовала Скупштину,
а само сам радила у складу са
Законом о Народној скупштини и Пословником о раду:
дала сам паузу на захтев де-

Председника Србије
неће бирати улица
сет шефова посланичких
група, јер се на колегијуму,
пре почетка седнице, видело како ће она изгледати,
што се и потврдило током
седнице на којој се обратила висока представница ЕУ за спољну политику и
безбедност,Федерика Могерини, када су Војислав Шешељ
и Бошко Обрадовић, викањем

испред парламента су били
протести. Неки од учесника долазили су и до улазних
врата Скупштине. Током протеста, скулптура „Играли се
коњи врани“, Томе Росандића,
из 1938. године, оштећена је
исписивањем графита. Апеловала сам на учеснике протеста
да не уништавају споменике
културе, који су, при томе, од

Фото: Ало

и подизањем транспарената,
започели кампању. Мени спочитавају они који су од 2000.
до 2012. обесмислили рад парламента, они који су узели 50
посланичких мандата ДСС-у и
доделили ДС-у, па су их после
одлуке суда вратили, тако да
смо у једном тренутку имали
више од 300 посланика... Гласали су из Солуна, из Бодрума
бирали гувернера НБЈ. Све то
грађани вреднују, памте и зато
неће да гласају за њих.
Да ли верујете да би Народна скупштина поново могла да буде на мети
хулигана који не презају
ни од паљења, рушења и
пљачкања?
- Имали смо седнице, а

велике историјске и културне
вредности. Грађани могу да
изразе своје ставове мирним
протестима, Србија је демократска земља.
Каква је то диктатура,
о којој прича опозиција,
када у холу Народне
скупштине конференцију
држе људи који нису народни посланици?
- О диктатури говоре они
који сваки дан у медијима износе најстрашније неистине
на рачун Александра Вучића
и нас, који га подржавамо.
Тачно је да сам дозволила да
се председнички кандидати
Саша Јанковић и Вук Јеремић
обрате новинарима у Народној скупштини, иако на то

имају право само посланици,
а и то обраћање су искористили за неосноване оптужбе
и обмањивање јавности, у
недостатку аргумената. Иза
Александра Вучића и СНС
стоје резултати. Само у 2016.
години привукли смо више од
две милијарде евра директних
инвестиција, отворено је више
од 55 нових фабрика, смањена је незапосленост са 26,1
одсто на 13 одсто. Грађани
су то препознали и оценили
на председничким изборима,
на којима је Вучић добио 40
одсто гласова више од првог
следећег кандидата.
Како подносите то што сте
често на мети најбруталнијих политичких и личних напада?
- На мети најгорих напада и увреда нисам само ја,
већ пре свих, Александар Вучић. Псовке и увреде не могу
бити пријатне и прихватљиве
ниједном нормалном и васпитаном човеку, па тако ни мени.
Нажалост, у овом сазиву слушала сам много и псовки и увреда на свој рачун и на рачун
колега из Посланичког клуба
СНС.
Како ћете заштитити
достојанство
Народне
скупштине?
- У овом сазиву имамо групу посланика опозиционих
странака који својим понашањем често не поштују ни
парламент,ни грађане који су
их бирали, а пуна су им уста
законитости и угледа парламента. Достојанство парламента брани се делима и тиме
што нећете вређати и псовати
колеге посланике. Апеловала
сам на поједине посланике да
не праве шоу, јер већина посланика покушава озбиљно да
се посвети раду, разматрању
и доношењу закона, због чега
су нас грађани и бирали.Тако
су, на пример, изузетно важни
закони из области здравства,
остали у сенци покушаја дела
опозиције да сваки дан привлачи пажњу оптужбама, свим
и свачим, само не расправом о
законима.

П

ротести на улицама Београда и других градова
Србије, након председничких избора, организовани су од стране Демократске
странке, изборних штабова
Саше Јанковића и Вука Јеремића, и имају чисто политички
карактер. Припремљени су
много пре избора, с тим што су
они који су доживели дебакл на
председничким изборима гајили наду да ће остварити знатно боље изборне резултате, те
да ће њихови протести имати
смисла, каже за „СНС Информатор“ Александар Мартиновић, члан Председништва СНС
и шеф Послничке групе СНС у
Народној скупштини.
Према његовим речима,
испоставило се да Александар Вучић ужива апсолутну и
безрезервну подршку огромне
већине грађана Србије, па су
се ови протести, тобоже студентски и спонтани, врло брзо
показали као крајње бесмислени, имајући у виду чињеницу да је другопласирани
на председничким изборима,
Саша Јанковић, освојио милион и по гласова мање у односу
на Александра Вучића. Са друге стране, организатори ових
протеста су некако морали да
оправдају новац који су добили из иностранства за рушење
Александра Вучића, па су им
ови протести послужили као
добар изговор њиховим политичким послодавцима да
су оправдали, колико толико,
уложена средства. Упркос агресивној кампањи коју су готово сви председнички кандидати водили против Александра
Вучића, народ је препознао
која је једина исправна политика за Србију, па су врло брзо
организатори ових протеста
испали смешни и неозбиљни.
Како коментаришете то
што је Бојан Пајтић на
друштвеним мрежама писао захтеве које су демонстранти затим истакли?
- То је доказ да су протести
политички и да немају никакве
везе са положајем студената,
омладине и других категорија
грађана у нашем друштву.
Осим тога, Бојан Пајтић је показао, по ко зна који пут, да је
лицемер и кукавица, будући
да са једне стране тврди да се
повукао из политике, а са друге стране, са безбедне удаљености од центра дешавања, на

Протести су
чисто политички
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Протести на улицама Београда
и других градова Србије, након
председничких избора,
организовани су од стране
Демократске странке, изборних
штабова Саше Јанковића и Вука Јеремића,
и имају чисто политички карактер

друштвеним мрежама пише
захтеве у име оних који протестују.
Да ли је могуће да опозиција у Србији нема толико
храбрости да сама стане
испред протеста, већ мора
да се заклања иза студената?
- Оно што се зове опозицијом у Србији представља
слабу, неорганизовану и безидејну мешавину различитих
политичких странака, удружења грађана и самозваних
покрета који у кампањи за
председника Републике, сем
мржње према Александру
Вучићу и Српској напредној
странци, нису изнели ниједну политичку, економску, социјалну и културну идеју, те
због тога и не чуди што нису
имали храбрости да јавно
кажу да су они организатори
ових протеста, већ су покушали да се сакрију иза студената.

Како коментаришете то
што су студенти одбили
да дођу у Скупштину на
позив Зорана Живковића?
- Изгледа да у Србији једино
Зорану Живковићу није јасно
да не представља никакав политички фактор и да на његов
позив нико нигде не жели да
дође. Човек једноставно не
може да се помири са чињеницом да представља жалосну
политичку прошлост.
Да ли је игде забележено
да они који су освојили
милион и по гласова мање
од победника на фер и
демократским изборима,
излазе на улицу и покушавају да промене изборну
вољу грађана?
- Не, то нигде није забележено. Први пут се дешава да
људи излазе на улицу, не због
тога што избори нису били
фер и демократски, већ због
тога што су поједини грађани,

односно председнички кандидати незадовољни изборним
резултатима. То, у ствари,
само показује да они који су
убедљиво поражени на овим
изборима немају ниједан други аргумент у односу на изборни процес, сем потребе да
плачу и кукају над својом тужном политичком судбином.
Колико је лицемерно то
што су Вас напали опозициони лидери, који су се
сами хвалили учешћем
своје деце на протестима,
када сте то поновили и показали на ТВ?
- Пре свега, када је неко
пунолетан и сам за себе тврди да је члан неке странке и
учествује на политичким протестима онда он више није
„дете“, него је актер политичког живота. Не знам зашто
им смета када се јавно покажу фотографије на којима се
виде чланови породице опозиционих лидера, када се они
сами хвале њиховим учешћем
на овим протестима? Тиме
показују да су лицемери и кукавице, јер немају храбрости
да сами стану на чело демонстрација, него се крију иза
својих синова, брачних другова и чланова породице. Политички инструментализују
сопствену децу, они који немају храбрости да погледају
народу и истини у очи.
Да ли актуелни скупштински сазив данас осликава
народну вољу? Колико би
странака ушло у Народну
скупштину да су овог пролећа били одржани и парламентарни избори?
- Резултати избора за председника Републике показују
да Александар Вучић и Српска напредна странка уживају
подршку највећег дела бирачког тела. Да су, уз председничке изборе, одржани и избори
за Народну скупштину, многи
„опозициони лидери“, попут
Саше Радуловића, Бошка Обрадовића, Војислава Шешеља
и других, Народну скупштину
би могли да виде само на телевизији.
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ГРАДИЛИШТА ШИРОМ СРБИЈЕ

БЕОГРАД НА ВОДИ

После 140 година
премостићемо
Грделичку клисуру

Почиње градња
Куле Београд
П

Обилазак радова на изградњи моста Џемен До код Владичиног Хана

П

ремијер Александар
Вучић обишао је радове на изградњи моста Џемен До, код Владичног
Хана, на Коридору 10, и добио обећање извођача радова да ће та деоница, дуга
6,1 километар, бити завршена до краја године. Мост
се налази на деоници тунел
Манајле-Владичин Хан, из-

градња се финансира из кредита Светске банке, а радове изводи шпански конзорцијум „Азви-Рубау“. На њој
има седам мостова, а један
од њих је и Џемен До,који је
дуг око 500 метара.
„Задовољни смо како то
брже и боље иде у односу на
раније ситуације, после 140
година премостићемо Грде-

личку клисуру“, рекао је Вучић, и додао да има проблема
у тунелима са одронима и косинама.
Премијер Вучић присуствовао је и отварању пруге
на деоници Винарце-Ђорђево. Радови су завршени пре
предвиђеног рока, њихова
вредност је око 9,5 милиона
долара, а радове на све три

Отварање пруге на деоници Винарце – Ђорђево

деонице, у вредности од 30,4
милиона долара, изводила је
компанија Руских државних
железница, са домаћим подизвођачима. Реконструисана пруга Винарце-Ђорђево, на
којој је брзина за возове повећана са 50 на 120 километара на сат, свечано је пуштена
у саобраћај на железничкој
станици Лесковац.

риликом обиласка градилишта Београда на
води, премијер Александар Вучић најавио је
тендер за нови симбол главног града, Кулу
Београд. Како је рекао, њена изградња почеће већ
у октобру.
„Неке радове почињемо, једну од најзеленијих променада завршавамо за који дан. Проширићемо је на доњи ниво до саме реке Саве и
биће лепша од променаде у Тел Авиву, од оне у
Ослу и сви ћемо да се поносимо”, рекао је премијер.
Према његовим речима, до априла следеће
године људи који су купили станове и пословне
просторе биће усељени у две куле које се граде. Најавио је и почетак градње две нове зграде близнакиње - Парк поглед и Леп поглед. Ту
ће бити и највећи шопинг мол у југоисточној Европи, који само изнад земље треба да има 145
хиљада квадрата.
„Покушаћемо да буде са оним испод земље већи
од Дубаи мола. То ће привлачити људе, не само из
Србије, већ из целог региона. Добићемо Београд у
новом сјају, новој енергији, која ће привући и много
већи број туриста“, најавио је премијер Вучић.

ЉУБОВИЈА

„Братољуб” готов до краја лета
Дићи мост, значи да нисмо дигли руке од себе и
најближих, рекао је премијер
Александар Вучић, након
обиласка радова на мосту
„Братољуб“, који спаја Љубовију у Србији и Братунац
у Републици Срспкој. Овај
дванаести мост преко Дрине
требало би да буде завршен
до краја лета, а, обилазећи

радове, на његовој средини
симболично су се сусрели
председник и премијер Србије, Томислав Николић и
Александар Вучић, са председником и премијерком
РС, Милорадом Додиком и
Жељком Цвијановић.
„Зидови или мостови? Одговорити на то питање на реци
Дрини, која спаја, а не раздваја

Србију и Републику Српску,
Србију и БиХ, и одговорити на
прави начин највећи је доказ
да смо у стању да положимо
испит на којем су генерације
падале“, рекао је Вучић, и
нагласио да су мостови основ
за пристојну везу, да се преко
њих упознајемо и почињемо
да схватамо колико смо једни
другима потребни.
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ИНТЕРВЈУ

П

ретходних месеци
и дана, није било
дана да не чујемо
од опозиције како
у Србији влада
некаква страшна диктатура, а
у тренутку док су то изговарали, на улици су неки грађани
сасвим отворено и слободно
изражавали свој политички
став, протествовали, шетали...
Неки су носили увредљиве
транспаренте, псовали власт,
а неки су опет мислили да је
прави тренутак да демолирају
споменике културе и руше
спомене на невине српске
жртве на КиМ. Опозициони
лидери утркивали су се ко

»

- Ако председник синдиката
својим члановима пошаље
поруку „немојте да гласате за
Александра Вучића, он је
луцифер“, јасно је да он није
синдикални лидер. То су марионете
одређених политичара

ДР НЕБОЈША
СТЕФАНОВИЋ,
члан
Председништва СНС
и министар унутрашњих
послова

синдикални лидер. Они то не
раде само сад, већ су неколико месеци марионета одређених политичара. Јер, да им је
заиста стало до статуса припадника МУП-а, онда би сели
за сто и проблеме решавали
кроз дијалог. Као што је слу-

већа примања, сигуран посао, а то им може гарантовати само Александар Вучић.
Зато је његова победа била
тако убедљива. Људи су препознали напоран рад Вучића,
претходних година, и његову
одлучност у спречавању еко-

отвори нова радна места у
држави која не може гарантовати сигурност и безбедност.
Нико није спреман да ризикује свој капитал без јасних
гаранција и показатеља да
земља, у којој отвара своју
фабрику или на други начин
шири своје пословање, има
пуну политичку стабилност.
Управо зато, председник
Александар Вучић инсистира на очувању стабилности
и спречавању било каквих
покушаја њеног нарушавања.
Он позива на мир и сигурност, не само у Србији, већ у
читавом региону, јер зна да
је то јако важно и за наш економски напредак. Морамо да

Неће бити нарушавања стабилности Србије
ће на друштвеним мрежама
поставити више слика са тзв.
протеста против диктатуре.
О свему томе редовно су извештавали сви електронски
медији, укључујући и јавни
медијски сервис у ударном
термину, писале су све новине, неке веома острашћено и
готово простачки навијачки.
Центар Београда и неколико других градова потпуно је
био затворен за саобраћај, а
полиције готово да није било
на улицама.
Др Небојшу Стефановића,
члана
Председништва
СНС и министра унутрашњих послова, питамо да
ли тако изгледа држава у
којој влада диктатура?
- Управо они који се позивају на владавину права,
који говоре како се мора поштовати демократија, покушавају на све начине да промене недвосмислену вољу
народа, који је дао убедљиву подршку Александру
Вучићу на председничким
изборима. Нажалост, опозиција очигледно не може
и нема снага да се суочи са
изборним резултатима. Зато
и лажном причом о некаквој диктатури покушавају
да оправдају пораз, који је
искључиво последица тога
што им грађани не верују.
Народ је јасно рекао шта
мисли тиме што је другопласирани кандидат имао чак

»

- Ниједан инвеститор није
спреман да уложи новац и
отвори нова радна места
у држави која не може
гарантовати сигурност и
безбедност. Управо зато,
Александар Вучић инсистира на
очувању стабилности

милион и по гласова мање
од Александра Вучића. Упозоравали смо и током изборне кампање да се спремају протести, да појединци
желе да наруше стабилност
наше земље, јер су свесни да
резултат неће бити онакав
какав прижељкују. Желе да

направе лошу атмосферу, да
ствари решавају на улици, а
не у институцијама, како то
владавина права и демократија предвиђају. На поштују
управо оно за шта се, тобоже, залажу. Међутим, пракса им се очигледно разликује од теорије.

Како коментаришете и то
што Полицијски синдикат Србије има више политичке, него синдикалне захтеве. Шта се крије
иза њихових излазака на
улицу?
- Свима је апсолутно јасно
да протести Полицијског синдиката Србије имају искључиво политички караткер. Управо то потврђују и захтеви које
износе на својим скуповима,
где се види да њима није стало до права и материјалног
положаја полицајаца, већ су
то тезе које им се диктирају
из неког политичког центра.
Ако председник синдиката
својим члановима пошаље
поруку „немојте да гласате
за Александра Вучића, он је
луцифер“, јасно је да он није

Боља опрема и веће плате за полицију
Колико је током Вашег
министарског мандата
уложено у опремање полиције и обуку људства?
Какви су Вам даљи планови?
- У претходне три године учинили смо много тога
на побољшању положаја
полицијских
службеника,
али и опреме коју свакодневно користе. Нажалост,
доласком у Министарство
унутрашњих послова нисам
затекао баш сјајну ситу-

ацију. Имали смо дугове од
неколико милијарди динара, како према запосленима
на име неисплаћених путних
трошкова, тако и за рачуне
за телефон и струју. Захваљујући напорном раду,
али и помоћи премијера и
Владе Србије, успели смо да
те дугове вратимо и много
тога поправимо. После осам
година, купили смо нове
униформе полицајцима, набавили смо и набавићемо
још једну већу количину но-

вих патролних аутомобила,
модернизовали смо више од
40 борбених возила, а све у
циљу боље заштите полицајаца. Наравно, не мислим
да је овим све решено, имамо још доста тога да урадимо, али ми је важно да је
ситуација далеко боља него
што је била. Наставићемо
са побољшањем материјално положаја полицајаца,
колико већ ове године, повећањем плата, али и улагањем у нову опрему.

схватимо да само заједно можемо да учинимо
да наши грађани и наше
комшије из окружења
живе боље.

чај са највећим синдикатом у
полицији НСП-ом, који на састанцима, који су често врло
тешки, износе своје замерке и
захтеве и трудимо се да неке
ствари поправимо. Много смо
тога заједнички урадили и
тако поправили положај полицајаца у Србији. Срећом, то
већина запослених у МУП-у
препознаје, зато се мали број
полицајаца прикључио протестима ПСС-а.
Шта су грађани Србије
показали да желе када су
у огромном броју гласали
за Александра Вучића и
за његову политику?
- Показали су да желе стабилност, мир и бољи живот.
Хоће извеснију будућност,

номског краха државе, после
катастрофалне финансијске
ситуације коју је оставила
Демократска странка. Спасио
је државу са руба пропасти, а
сада, из године у годину, бележимо рекордни привредни
раст и имамо здраву економију. Имамо могућност и да
повећамо плате и пензије,
што и чинимо, а све на реалним основама. Не на основу
кредита и задуживања, како
су радили наши претходници.
Колико је значаjна улога полиције за очување
мира и стабилности, а са
њима и економског просперитета државе?
- Ниједан инвеститор није
спреман да уложи новац и

Колико је тежак и сложен посао министра
полиције?
- Свакако одговорност коју носи функција
министра полиције није
мала, а посао захтева
ангажовање од најмање
12 до 15 сати дневно.
Не постоји слободан
дан и неопходна је велика посвећеност како
би се управљало сложеним системом какав је
Министарство унутрашњих послова. Међутим,
пожртвовани рад се исплати.
Полиција је прошле године имала рекордну заплену
наркотика од четири тоне,
смањили смо укупни криминал за пет одсто, тачније,
имали смо најмање кривичних дела у последњих 25 година. Захваљујући озбиљном
и пожртвованом раду полицајаца, смањили смо број разбојништава за 22 одсто, број
тешких крађа за 13 процената, а крађе возила за 12 одсто.
Упркос добрим резултатима,
и даље нисам у потпуности
задовољан, јер мислим да
постоји још простора за повећање безбедности грађана
Србије и на томе ћемо радити
у наредном периоду.

Братислав
Гашић на
челу БИА
Члан Председништва СНС,
Братислав Гашић, водиће
убудуће Безбедносно - информативну агенцију, а тим
поводом премијер и изабрани председник Србије,
Александар Вучић, рекао је
да је Гашић веома вредан,
посвећен човек, одан својој
држави, и да ће одлично обављати све задатке.
„И до сада сам радио све
што је било у интересу Србије. Ово је понуда која се
не одбија, биће ми част. То
је једно од најодговорнијих
места, када је реч о безбедности земље. Уколико изабрани председник Вучић
сматра да могу да помогнем
када је реч о превентиви, али
и борби против различитих
безбедносних изазова, тероризма, наравно да понуду
прихватам и да ћемо радити
заједно“, рекао је Гашић.

Зоран Бабић
води Коридоре
Србије
Протекли месец обележило
је постављење
још једног члана
Председништва
СНС на челно
место у стратешки важном
државном предузећу. Наиме,
Влада
Србије
именовала
је
Зорана Бабића
за
вршиоца
дужности директора „Коридора Србије“.

СНС ИНФОРМАТОР 49/2017 | 17

16 | СНС ИНФОРМАТОР 49/2017

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЕКОНОМИЈА

Повећање плата и пензија највеће до сад

П

ремијер Александар Вучић саопштио је добру
вест грађанима Србије:
током 2017. године очекује нас
повећање плата и пензија, које
ће бити највеће до сада.
„Држава је у
априлу
била
у суфициту и
верујем да ће
година бити завршена у плусу. То ће
крајем 2017. омогућити повећање плата у јавном сектору
и пензија, али и боља примања
у приватном сектору. Ове године ће буквално сви грађани
осетити побољшање“, рекао је
Вучић.
Према његовим речима, су-

фицит у прва четири месеца 2017. године износио је 10,7
милијарди динара, уместо,
предвиђеног дефицита од 53,5
милијарди, који је био договорен са ММФ, тако да
имамо боље
резултате за
око 520 милиона евра.
„То
је
постигнуто
захваљујући одговорности и озбиљности, не државе, него грађана који су показали да верују онима који не
нуде лака решења, већ знају
да се само тешким радом нешто може постићи“, поручио је
премијер.

Импресивни резултати
српске привреде
Шеф
канцеларије
ММФ, Себастијан Соса,
рекао je да су резултати
српске привреде,
нарочито
када је реч о
фискалној консолидацији,
импресивни
у
последњих неколико година, и констатовао да је уложен велики напор како би се тај
резултат постигао.

„Сада се види да фактори раста могу да буду
већи од 3-3,5 одсто у
наредних
неколико година,
ако реализујете
све
реформе,
подржите раст
приватног сектора и подржите реформу државних
предузећа, како би се
унапредило пословно окружење“, рекао је Соса.

ЕБРД

Србија ће бити боља за живот
Директор
Европске
банке за обнову и развој у Србији, Данијел
Берг, каже да је било напретка на макроекономском плану и пословној
клими у нашој земљи и
оценио да су инвестиције

значајно порасле, што је
добар знак.
„Све то иде у прилог
томе да ће се кредитни
рејтинг Србије побољшати и да ће Србија постати
привлачније место за рад
и живот“, рекао је Берг.

Основана Развојна
агенција Војводине

од кључних алата економског
просперитета у Војводини
за привлачење страних и домаћих инвестиција и подстицање отварања нових фабрика и радних места.
Председник Покрајинске
владе, Игор Мировић обратио се пред више од 200
пољопривредних произвођача, који су потписали 214 уго-

миком отварања највећи број држава члапоглавља. Та ди- ница може се рећи да су
намика је солид- гаранције владавини права
на, а последњих и степену заштите људгодину дана ука- ских права на највишем низује и на извесну воу. Зато желимо да припазакономерност у дамо том блоку. Србија је у
предвидљивости значајној мери интегрисана
отварања погла- у европске трговинске товља. Динамика кове.
отварања поглаУ којим областима су до
ЈАДРАНКА ЈОКСИМОВИЋ вља важна је за
сада остварене највећи
динамику рефорпомаци и добробити за
ланица Председними, а представља
нашу земљу?
штва и Интернацио- и важан мотивациони фак- Чланство у ЕУ не донални секретар СНС тор великог броја мојих кои министарка за европске лега који предано раде на лази као захтев било кога
интеграције, Јадранка Јок- европским интеграцијама споља, већ је то стратешко
опредељење наше Владе.
симовић, каже да је веома Србије.
важно да Србија задржи
динамику отварања поглавља и да уигран и уходан
- На Међувладиној конференцији
тим у Влади Републике
у јуну, на Малти, очекујем
Србије марљиво и предотварање поглавља 29 о царинској
видљиво предузима кораке
унији и поглавље 7 о заштити инважне за сам чин отварања
телектуалне својине
поглавља.
- Урадили смо свој
део посла како би већ
Шта грађани Србије То је истовремено суверена Међувладиној конфеконкретно добијају са ни и слободни избор наших
ренцији у јуну, на Малти,
усаглашавањем зако- грађана који још увек цене
отворили поглавље 29 о
нодавства наше државе да би такво опредељење
царинској унији и поглавље
са законодавством ЕУ?
највише користило на7 које је посвећено заштипретку нашег друштва.
Највећи
број
инвестити интелектуалне својине.
Поглавља ће бити отворе- ција долази из држава чла- Сматрам да је таква одлуна онда када се о томе буде ница ЕУ. Разлог томе, у ве- ка рационална и да почива
позитивно изјаснило свих ликој мери, су реформе које на неким од резултата које
је Влада предузела у про- смо већ имали прилике да
28 држава чланица.
Да ли сте задовољни текле три године,управо видимо. Највећи број нодинамиком отварања водећи рачуна о подсти- вих предузећа, за која наш
цајном оквиру за улагање грађани раде, долази из ЕУ.
поглавља?
- Задовољна сам начи- и усклађивању са стандар- Са ЕУ се одвија две трећином на који приступамо дима ЕУ. Такав правни ок- не наше трговине. Све већи
послу, уз ограду да увек вир је предвидљив и веома број наших студената и наможемо да урадимо више добро познат инвститори- учних радника учествује у
и да нам је увек потребно ма са тржишта ЕУ. Зако- пројектима и програмима
квалитетних, образованих нодавство ЕУ представља размене са својим европи обучених људи за посло- најсавременији правни и ским колегама. То је, пове европских интеграција. пословни оквир у свету, ред осталог, могуће јер за
Била бих превише енту- што за резултат има то да наше грађане нису потребзијастична када бих рекла је ЕУ најразвијенија светска не визе. ЕУ и њене државе
и да сам задовољна дина- економија. Поред тога, за чланице су највећи развој-

Ч

»

ВЕСТИ ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ

У присуству званица из
јавног, привредног и политичког живота и дипломатског кора, посебно представника домаћих и страних
компанија и њихових пословних удружења, председник
Владе АПВ, Игор Мировић,
представио је Развојну агенцију Војводине и поручио да
је ова нова институција један

ЕУ више да ради
на смиривању
ситуације у региону

ММФ

Фото: Анђелко Васиљевић

Сви грађани
осетиће побољшање

вора за бесповратна средства
из буџета АП Војводине, која
су добили путем конкурса, а
чија укупна вредност износи
преко 306 милиона динара,
поручујући да су управо они
ослонац друштва и пољопривреде у Војводини, а да је задатак државе да одржи село,
и малог и средњег произвођача, што је учињено и кроз ове

конкурсе.
Управа за капитална улагања АП Војводине и компанија „Siemens Healthcare“ из
Београда, потписале су уговор
о набавци три ангио-сале у
вредности од 138,15 милиона
динара, које ће у наредних 90
дана бити испоручене болницама у Суботици, Сомбору и
Зрењанину.

ни партнер Владе Србије,
са готово четири милијарде
евра бесповратне помоћи
у протеклих 15 година. У
наше законе смо уградили
највише европске стандарде заштите људских права.
Томе тежимо и када је реч
о социјалним, економским
и потрошачким правима.
У средишту европских интеграција су човек и квалитетнији живот наших грађана, и то је наша најважнија
политика.
Како коментариште реакцију Европске уније
поводом позивања на
стварање велике Албаније и дестабилизацију
региона?
... Очекујемо, а то смо недавно и предочили амбасадорима држава ЕУ, да би
Европска унија могла да се
активније, више и конкретније ангажује ради смиривања ситуације у региону.
При том, не мислимо само
на изјаве званичника, већ
очекујемо да се предложе
платформа и план за превазилажење тренутне ситуације, посебно јер претње
и негативне реакције могу
бити шири, а не само наш,
проблем. Учинићемо све да
заштитимо сопствене интересе, посебно стабилност,
која је наш национални интерес, и спречимо дестабилизацију региона. Желела
бих да подсетим да негативна реторика, која подрива
стабилност и Србије, и региона, не траје од јуче, и у таквим околностима неопходан је јасан план деловања
европских партенера. Залажемо се за наставак дијалога Београда и Приштине о
нормализацији односа.
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НАРОДНА БАНКА

ВЕСТИ

Три пута већа динарска штедња
Г
увернер НБС, Јоргованка
Табаковић, истакла је да је
Србија пример земље у којој
је забележено смањење и
унутрашње, и спољне неравнотеже, уз убрзање раста на

2,8 одсто у 2016, док се ове и
наредних година очекује даље
убрзање. Она је истакла да је
дефицит текућег рачуна додатно снижен у 2016. години,
захваљујући снажном изво-

зу робе и услуга који је био у
потпуности покривен приливом по основу страних директних инвестиција које су достигле 5,5 одсто БДП, по чему
се Србија издвојила у региону.

НАРОДНА СКУПШТИНА

Табаковићева је додала да је
од велике важности враћање
поверења у локалну валуту и
да је динарска штедња сада
три пута већа у односу на
2012. годину.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
ОДБРАНА

ПОЛИЦИЈА

Сарадња са Русијом
Министар Небојша Стефановић боравио је у радној
посети Русији, где се састао
са секретаром Савета безбедности Руске Федерације,
Николајем Патрушевим, о
сарадњи две државе у супротстављању тероризму, организованом криминалу и безбедносним изазовима. Стефановић је истакао да МУП
има добру сарадњу са безбедносним службама Руске
Федерације и да је са Патрушевим разговарао и о угрожавању безбедности и положају

српског
народа
на КиМ.
„Добили смо
подршку
Русије
у
настојањима да обезбедимо
мир и стабилност и да се реализују договори попут формирања ЗСО и очува безбедност српског народа, пре свега у деловима КиМ у којима
немају потпуну безбедност“,
нагласио је Стефановић.

Представљање новог
наоружања
Централна свечаност поводом обележавања Дана победе, Дана Војске Србије и Дана
Европе одржана је у Центру
за испитивање наоружања и
војне опреме у Никинцима, уз
присуство највишег државног
и војног врха Србије. Била је
то најграндиознија вежба у
последњих неколико деценија
на овим просторима. Војска
Србије представила је ефектна
дејства артиљеријским системима АЛАС, модернизованим
„Огњем“, „Моравом“, „Нором“.
Представљена су и дејства

новом генерацијом
стрељачког наоружања, модуларним
и снајперским пушкама, револверским бацачем граната и демонстрација
гађања из борбених и теренских возила „Милош“, „Лазар“,
у неколико варијанти, затим
дејства противавионског система „Пасарс“, модернизованих тенкова и борбених возила
пешадије. „Челик 2017“ представио је и роботизовано возило - „Мали Милош“ на даљинско управљање.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

СПОРТ И ОМЛАДИНА

Отварање поглавља 7 и 29

Смањена незапосленост
младих

Министарка за европске
интеграције,
Јадранка
Јоксимовић,
истакла
је
да би Србија
до краја јуна
могла да отвори још два
преговарачка поглавља

са ЕУ, без обзира на то што
напретка у поглављу 35,
које се односи на дијалог
Београда и Приштине нема
последњих месеци, а који
ће вероватно бити настављен тек на јесен због одржавања избора на КиМ. Министарка Јоксимовић каже
да очекује да буду отворена поглавља 29 (царинска
унија) и 7 (право интелектуалне својине).

ПРИВРЕДА

Министар Вања
Удовичић каже да
је стопа незапослености
младих
смањена за 11 одсто
током прошле године кроз подстицање
запошљавања и самозапошљавања.
„Поносни смо што
смо у протекле три
године успели да
подстакнемо запошљавање 2.500 младих, који
су кроз пројекте прошли прак-

су и стекли вештине.
И ове године, у оквиру Фонда за младе таленте, додељене су стипендије најбољим студентима
и средњошколцима.
Повећан је број стипендија које је министарство доделило на 1.750, као и износ стипендије које
је са 25.000 повећан
на 30.000 месечно“, истакао је
Удовичић.

Подршка малим предузећима
Министарство привреде расписало је јавни позив за доделу
бесповратних средстава у износу од 557,72 милиона динара,
у оквиру Програма подршке
малим предузећима за набавку
опреме у 2017. години. Министар Горан Кнежевић каже да

се Програм спроводи у сарадњи
са Развојном агенцијом Србије
и шест пословних банака и лизинг компанија, а јавни позив ће
бити отворен док се расположива средства не утроше. Мала
предузећа, која испуне услове
предвиђене јавним позивом,

могу добити средства до 25
одсто нето вредности набавке
производне опреме, пет одсто
учешћа треба да обезбеде сами,
а преосталих 70 одсто се обезбеђује из кредита пословних
банака или финансијског лизинга.

Србија на Доха форуму
П
редседница
Народне скупштине, Маја
Гојковић,
учествовала
је на 17. Међународном
Доха форуму, који разматра теме међународне сарадње, важности

политичке и економске
стабилности, политичке,
економске, али и правне и
хумане аспекте избегличког питања, где је имала
сусрете са председником
Саветодавног већа Држа-

ве Катар, Мохамедом бин
Мубараком Ал- Кулаифием, и министром спољних
послова, шеиком Мохамедом бин Абдулрахманом
бин Џасимом Ал-Танијем.
Гојковић је истакла да су

институције Србије на
изазове избегличке кризе
реаговале флексибилно
и брзо, према највишим
међународним стандардима и у сарадњи са међународним организацијама.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДА

ГРАЂЕВИНАРСТВО, САОБРАЋАЈ
и ИНФРАСТРУКТУРА

Почео извоз
јагњетине у Кину
Србији је издата прва дозвола за извоз јагњетине у
Кину, коју је добила Индустрија меса „Ђурђевић“ из
Пећинаца, а током јуна биће
издато још осам дозвола. Министар Недимовић каже да
Влада Србије већ помаже развој сточарства и по грлу овце
даје 7.000 динара, а за јагње
2.000 динара, што су три пута
веће субвенције него у земљама окружења. „Желимо да
оживимо и узгој друге стоке“,

рекао је
Недимовић и
додао да
би договор о извозу говеђег меса требало да
буде готов брзо, а свињског
наредних месеци. Министар
је навео и да држава ради на
обнављању задруга, јер ће
пољопривредници тако избећи да квалитетне производе продају јефтино.

ПРАВДА

Министарка Зорана Михајловић истакла је да
грађевински радови на
модернизацији пруге Београд-Стара Пазова почињу
у новембру, и да ће то бити
први видљиви резултати
споразума потписаних у
Кини. Након реконструкције, возови ће на тој деоници ићи брзином од 200
километара на сат. Грађевински радови ће почети

у
присуству
премијера
Кине,
нашег
председника државе и премијера или председника
Мађарске. Пре тога ће се,
како каже, радити припрема комерцијалног уговора
за деоницу пута Прељина - Пожега, која је веома
важна, јер се у новембру
завршава аутопут од Обреновца до Прељине.

ЗДРАВСТВО

Унапредити рад Тужилаштва
за ратне злочине
Министарка Нела
Кубуровић рекла је у
Скупштини да је избор новог тужиоца
за ратне злочине од
изузетне важности
за унапређење регионалне сарадње
и испуњавање обавеза које је Србија
преузела у оквиру
преговарачког Поглавља 23 с Европском унијом.
Истакла је да ће пред новим
тужиоцем за ратне злочине

Модернизације пруге
Београд – Стара Пазова

бити бројни изазови и велика
одговорност.
„Тужилаштво
за ратне злочине треба да
учини напоре на унапређењу
унутрашње организације и
унапређења ефикасности рада
Тужилаштва”, рекла је Кубуровић, и нагласила и да је избор
осталих носиоца правосудних функција, који су били на
дневном реду седнице парламента, значајан за борбу против корупције, која је приоритет Владе Србије и Министарства правде.

КиМ
Срби на Косову и Метохији
на изборе 11. јуна не излазе у
шест колона, већ у једној која
се зове Српска листа, изјавио

Држава 55 деце послала
на лечење у иностранство
Министар Златибор Лончар рекао је да је о трошку
Буџетског фонда до сада лечено 55 деце у иностранству
и да је послато 118 узорака
на испитивање и успостављање дијагнозе. Од 2010.
до 2014. године за лечење
деце у иностранству држава
је уложила 13,230 милиона
евра, а од 2014. до 2017. године чак 34 милиона евра.
Усвојен је Зојин закон након
којег је 691 узорак послат
на генетско или метаболич-

ко
испитивање,
захваљујући коме
је 700 малишана
добило
дијагнозу на време. Захваљујући
раду
Фонда, у Србију
долазе лекари из иностранства који осим што лече болесну децу, едукују и српске лекаре. У овом тренутку
одлучује се о два захтева за
слање деце на лечење у иностранство и пет захтева за
слање узорака.

Сви Срби уз Српску листу
је директор Канцеларије за
КиМ, Марко Ђурић, и поручио да ће Српска листа, уколико буде нерегуларности

на изборима, употребити сва
средства која су им на располагању како би спречили покушај злоупотребе.

СНС
ПАНОРАМА
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1. Уб

Дарко Глишић,
председник
Општине Уб

Градња 22 путна правца
Наставља се одлична сарадња
Општине Уб и Путева Србије, и до јуна
ће бити изграђена 22 нова путна правца,

од близу 15 километара. Завршено је асфалтирање 2,8 километара у Вукони,
Кожуару, Такову и Калиновцу. Све смо
ближи отварању новог копа Радљево.
Од укупно 240 хектара, откупљено је
200 хектара земљишта, чиме је обезбеђено минимум пет година експлоатације угља. Започиње изградња урбаног
насеља у Мургашу. Електропривреда
Србије обновила је електромрежу у
Слатини. Потписан је Меморандум о
разумевању којим почињу припреме за
изградњу Регионалне депоније „Каленић“. КЈП „Ђунис“ обогатило је возни
парк још једном комбинованом радном
машином. Пољопривредна и саветодавна стручна служба Ваљево и локална
самоуправа упознали су пољопривреднике са новим правилницима, мерама
и подстицајима за пољопривреду. НСЗ
одобрила је да „КЈП Ђунис“, у оквиру
јавних радова, упосли 45 незапослених
лица са евиденције те службе, од којих
су двоје особе са инвалидитетом. Екстерна комисија Министарства просвете
оценила је ПУ Уб највишом оценом.

Редакцији „СНС Информатора“ јавили су се представници Националног удружења родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР) и реаговали на реченицу коју смо
објавили у броју 48 (март 2017), констатацијом „да се могло закључити да је обележавање Светског дана деце оболеле рака на Убу организовано од стране ОО СНС
Уб“. Чињеница је да су манифестацију организовали родитељи из НУРДОР-а, уз
помоћ људи добре воље, волонтера и Општинске управе Уба.

2. Бач

Унапређење електронске ефикасности
Бач је посетио амбасадор Норвешке,
Арне Бјорнстад, а председник Општине, Драган Сташевић, захвалио се Норвешкој на донацији од 53.000 евра за
пројекте унапређења енергетске ефикасности. Активисти МО Бач 1 и Бач 2
уређивали су парк у Бачу, а активисти
МО Бачко Ново Село водоводни парк.
Чланови МО Вајска уређивали су парк
у свом месту, а чланови МО Плавна
двориште Ватрогасног дома. Општина
Бач, и ове године, организовала је бесплатан одлазак на Сајам пчеларства у
Београду, а на трибини за пољопривреднике говорио је министар Бранислав Недимовић. У организацији
Савеза проналазача и локалне самоуправе, одржани су први такмичарски
Дани младих предузетника. Пијаца у
Селенчи пресељена је на нову локацију, а Општина је уредила простор.
Набављено је 70 тона огревног брикета за најугроженије становништво.
У насељу Економија 3 постављена је
улична расвета. Општина је пољочуварима уручила нове ГПС уређаје. Поводом фестивала „Србија у ритму Евро-

пе“, Бач је посетио амбасадор Данске,
Мортен Сковгард Хансен. Председник
Сташевић уручио је уговоре представницима 32 удружења грађана и организација цивилног друштва, а испратио је пољопривреднике на Сајам
пољопривреде у пољском Кјелцу.
Покрајнски секретар за пољопривреду,
Вук Радојевић, представио је пољопривредницима могућности коришћења
бесповратних средстава. Председник
Владе АПВ, Игор Мировић, у новој
хали у Индустријској зони, отворио је
погон фабрике дрвне амбалаже „KSC
Tectona“. Изградњу хале финансирали
су Општина и Министарство привреде.
Обезбеђена су два телевизора и два
рачунара за Дом здравља, а за четири
основне и за Пољопривредну школу
рачунари са програмима за вођење
пословних књига. Председник Сташевић уручио је Пољопривредној школи
донацију у виду семена соје, кукуруза
и сунцокрета. У амбуланти у Бачком
Новом Селу постављен је нов улазни
портал, а родитељима беба уручена
су бесплатна ауто-седишта. Потписан
је уговор о реконструкцији водоводне
мреже у Плавни и Бачком Новом Селу.
Гости Општине били су представници
СКГО, са којима је потписан Меморандум о сарадњи у процесима јавно-приватног партнерства.
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Радови у Милутовцу

3. Аранђеловац

Велика обнова улица и путева

Општина Аранђеловац
је за 2017. годину определила 25 милиона динара за
аграр, што је највећа сума
у последњих неколико деценија. У протеклој години
забележен је највећи раст
садње воћа, са више од
100 хектара нових засада.
Настављена је реконструкција парка Буковичке бање
и започета градња тротоара дуж Трешњевичког
пута. У сарадњи са Владом Србије, у протеклих
неколико година урађено
је 100 километара локалних и 20 километара државних путева. Урађено је
око 20 градских и сеоских
улица, међу којима Рударска и Јасеничка улица,
које нису рађене још од
80-их година. Аранђеловац су посетили Зоран Бабић, члан Председништва
СНС, и Миленко Јованов,
потпредседник
Главног
одбора СНС. Завршава се
обнова цркве брвнаре у
МЗ Даросава и археолошког локалитета Дворине
у МЗ Бања, а у центру се
поставља дечије „Нивеа“
игралиште. Народни посланик, Милосав Милојевић, и председник Општине, Бобан Радовић, обишли
су радове на постављању
асфалта у Ђурђевданској
улици, у ромском насељу
Јелинац. Обележен је Свет-

На поновљеним председничким изборима у
изборној јединици 62 у Милутовцу, Александар
Вучић добио је 89 одсто гласова. Завршено је асфалтирање деонице регионалног пута кроз село
Милутовац, у дужини од 650 метара и асфалтирање игралишта у ОШ „Раде Додић“. Трибину
„Насиље у породици“ организовале су народне
посланице др Драгана Баришић и Милена Турк.

Миленко Јованов у посети
активистима ОО СНС
Аранђеловац

ски дан Рома, а Општина организује бесплатне
екскурзије за пензионере.
Одржан је Први српски
конгрес о шећерној болести код деце, у организацији Удружења педијатара
Србије и у сарадњи са Специјалном болницом „Буковичка бања“. У библиотеци „Свети Сава“ промовисана је књига „Агапе“, а
у Дому омладине трибина
„Стоп насиљу“. Обележен
је Светски дан књиге, а
Народни музеј организовао је изложбу о војводи
Петру Бојовићу.

4. Жабаљ
Поправка кошева и градња статива
Чланови
МО
Ђурђево направили су голове
за рукомет и мали фудбал
на спортским теренима у
центру Ђурђева, а тренутно

7. Трстеник
Асфалтирање путева

раде и на санацији кошева,
са жељом да спорт у свом
месту подигну на виши ниво
и омогуће најмлађима да се
здраво развијају.

5. Трговиште
Цвеће за суграђанке
Активисти ОО СНС Трговиште, поводом Дана жена, организовали су штанд
на коме су чланови и председник ОО,
Ненад Крстић, делили страначки промотивни материјал и цвеће дамама.

6. Сента
Дружење са грађанима
Чланови ОО СНС Сента разговарали су са грађанима на штандовима на градској пијаци и испред самопослуге и записивали
њихове предлоге који могу да допринесу бољем животу Сенћана. Напредњаци су грађанима честитали и ускршње празнике.
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8. Опово
Постављање
гребаног асфалта
Александар Вучић је више
него убедљиво победио на
председничким изборима у
Општини Опово са 67,37 одсто гласова. Након избора,
ОО Покрета социјалиста у
Опову приступио је СНС-у.
Одржани су традиционални
Овчарски дани у Сакулама,
обављено је треће сузбијање
ларви комараца и засађено
је дрвеће око језера Гајгер.
ПУ „Бамби“ организовала је
традиционални маскенбал и
дефиле малишана, а чланови
Удружења „Лала“ излагали
су на Сајму хортикултуре у
Београду. Након набавке парковског мобилијара и јавне
расвете, постављене су бехатон плоче дуж тротоара,
а наставља се уређење пешачких стаза. Комесаријат за
избеглице и Општина закључили су уговор о куповини
сеоске куће са окућницом. На
новоизграђеном спортском
терену за рукомет и мали
фудбал у Сакулама постављена је висока ограда, голови
и мреже. Урађен је паркинг
испред Ловачког друштва
„Ждрал“. Најмлађи атлетичари Атлетског клуба „Спартак“ добили су свлачионицу
у оквиру зграде МЗ Баранда.
Уређивани су атарски путеви,
саниране дивље депоније и
постављан гребани асфалт у
Баранди и Сакулама. У Сефкерину су постављени бетонски
електро-стубови. Реновиран
је мини пич у Опову и постављен нови мини пич терен
у Баранди, а на фудбалском
терену у Сакулама заштитна
ограда. Завршава се градња
свлачионица и тоалета у СРЦ
у Опову, а реновиран је и
плафон Добровољног ватрогасног друштва у Сакулама.
Одлуком Општинског већа,
право на бесплатан целодневни боравак у ПУ има за
свако треће дете у породици.
Потписан је уговор о сарадњи
Општине и Баранда филма.
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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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Министар Бранислав Недимовић
и др Зоран Тасић у Сакулама

9. Врање
Помажемо комшијама
Чланови Савета за социјална
питања ГО СНС Врање организовали су око 150 хуманитарних
акција, обишли сва приградска
насеља и поделили гумене чизме и кишне кабанице пољопривредницима. Савет је реализовао
и преко 30 хуманитарних акција,
у сарадњи са ГО СНС Крушевац. Председник Савета, Ненад
Милојевић, покренуо је акцију
„Помозимо комшији“, у којој је

Савет за социјална питања организовао
је 150 хуманитарних акција
комплетно адаптирана кућа самохраном родитељу у Врању.
Покренута је и акција у којој су

10. Пријепоље
Хуманитарне акције
Председница Уније жена СНС Пријепоље, Сања
Дивац, потпредседница Јадранка Терзић и чланица Милица Грбовић посетиле су штанд Уније
жена СНС у Прибоју и разговарале са грађанима,
а затим су посетиле Центар за социјални рад у

уређени спортски терени у приградским насељеима, од поправке до фарбања мобилијара.

Прибоју и Прихватилишту за жртве породичног
насиља донирале играчке, књиге, гардеробу,
обућу и средства за хигијену. Заједно са директором Зораном Полићем и народном посланицом
Миланком Вукојичић, обишле и Дневни центар
за старе. Чланице Уније жена организовале су и
прикупљање гардеробе, хране, средстава за хигијену и школског прибора за породицу Петрић
у Звијезду.
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11. Нови Сад

Уклањање графита
Активисти МО Бистрица, Лиман 3, Адице
и Телеп разговарали су са суграђанима на
штандовима. Поводом Дана жена, активисти МО Салајка, Подбара, Јаша Томић, Каменица 1 и 2, Парагови, Ветерник 1 и Петроварадин 2 делили су руже суграђанкама.
Активисти МО Петроварадин 1 и 3 дамама
су уприличили пригодно славље, активисти МО Адице организовали су забаву за
пензионерке, а чланови МО Футог посетили су штићенике Геронтолошког дома.
После 30 година чекања, захваљујући залагању Савета МЗ Салајка, Град Нови Сад
поставио је нову јавну расвету на стадиону
ОРК „Славија“ и на теретани у Граничарској улици. Aктивисти МО Петроварадин
1 и 3 освежили су мост у Улици Томе Маретића. Немачка фирма IGB Automotive је
одржала „Дан каријере“ у просторијама МЗ
Петроварадин, са циљем запошљавања 100
нових радника у погону у Инђији. Активисти Лимана 2 уклонили су графите са улаза

Градоначелник Милош Вучевић
укључио се у рад антиграфитне
јединице Градског зеленила

Брига о грађанима

у зграду и са трафостанице. Градоначелник
Милош Вучевић, присуствовао је састанку са делегацијом Комунистичке партије
Кине, на челу са чланом Политбироа Централног комитета, Џангом Чунсианом, који
је уприличио председник Владе АПВ, Игор
Мировић. Градоначелник Вучевић прекречио је, заједно са антиграфитном јединицом ЈКП „Градско зеленило“, графит у Гимназијској улици који је позивао на угрожавање безбедности државних функционера
и чланова њихових породица. Градоначелник Вучевић и покрајински секретар за

Помоћ комшијама у Брђанима

Општина Рача потписала је са
Савезом пчеларских организација Србије уговор за изградњу
постројења за прикупљање, паковање и пласман меда, а са инвеститором из Аустрије уговор за
градњу фабрике за производњу
монтажних кућа. На изборима за
чланове Савета МЗ, у готово свим
месним заједницама победили су
кандидати СНС-а.

14. Љиг

Нова аутобуска линија

Министар Вања Удовичић посетио је ОШ „Сава Керковић“ у
Љигу и ОШ „Сестре Павловић“ у
Белановици, којима је Влада Србије донирала спортску опрему. На
иницијативу председника Општине, Драгана Лазаревића, у сарадњи
са руководством ОШ „Сава Керковић“ и ПУ „Каја“, Предграг Вуковић
Пеђолино извео је представу за
децу. Активисти ОО СНС Љиг организују штандове, разговарају са

здравство, Зоран Гојковић, присуствовали
су отварању новог пункта Завода за хитну медицинску помоћ у Клиничком центру
Војводине. Грађани Новог Сада, на поновљеним председничким изборима, на бирачком месту 178, МО Центар, показали су
да народну вољу нико не може да угрози,
убедљивом победом Александра Вучића са
60 одсто гласова. МО Бегеч и руководство
ФК „Бачка“ из Бегеча, започели су постављање заштитне ограде око фудбалског
стадиона. Активисти МО Лиман 2 уредили
су више зелених површина.

16. Липљан
Представе за децу и одрасле

ГО СНС Нови
Пазар наставља
са акцијом „Помозимо комшији“.
Наши актитивисти
посетили су петочлану породицу
из села Брђани,
а сличне акције
настављамо и у
будућем периоду.

Уговори за две нове
фабрике

Митинг СНС у Крушевцу

17. Крушевац

12. Нови Пазар
Посета породици

13. Рача

Игор Мировић и Милош Вучевић са Џангом
Чунсианом, представником КП Кине

суграђанима и деле промотивни
материјал. Одржана је друга седница Савета Колубарског управног
округа, а представници локалне самоуправе Љиг уложили су велике
напоре да се успостави аутобуска
линија
Љиг-Мионица-Ваљево.
Председник Лазаревић присуствовао је примопредаји стамбених
објеката породицама Стојнић и
Павловић у поплављеним селима
Бранчић и Штавица. Организација
АСБ, средствима ЕУ, финансирала
је изградњу пет кућа, а Општина
је обезбедила прикључке за струју,
воду и канализацију. Председник
Лазаревић и службеници локалне
управе, који су учесници у поступку озакоњења, састали су се са
председницима МЗ и договорили
се да се странке код којих су уочени објекти без дозволе за градњу
писмено обавештавају о састанцима који ће бити организовани у
свим МЗ.

15. Лајковац

Градња канализације

Дом здравља је организовао
бесплатне лекарске прегледе по

Машино позориште из Београда, на позив Братислава
Гашића, члана Председништва
СНС, а у организацији ОО
СНС Приштина, Липљан и Косово Поље, одиграло је девет
представа за децу и девет монодрама за одрасле у селима
централног Космета. Срђан
Петковић, председник ОО
СНС Липљан, захвалио се гостима и најавио нове акције, а
председник ОО СНС Приштина, Љубинко Караџић, истакао
је жељу СНС да побољша живот Срба на КиМ. У организацији ОО СНС Липљан и МО
Добротин, одржан је кошаркашки турнир 3/3, на којем
је учествовало 10 екипа из
Општине Грачаница, а омладина МО Добротин уредила је
спортски полигон.
месним заједницама и бесплатне
гинеколошке прегледе у просторијама Дома здравља. Чланови
ОО СНС Лајковац поклањали су
суграђанкама руже поводом Дана
жена, а на предизборној трибини
говорили су Лепомир Ивковић
и Тихомир Арсић. Државни секретари Владимир Илић и Ненад
Иванишевић одржали су радни
састанак са руководством Општине Лајковац, на којем је договорена градња фекалне канализације
и погона за пречишћавање отпадних вода, у оквиру „Програма
јачања социјалне инфраструктуре
у општинама погођеним мигрантском кризом“, који финансира
Влада Немачке, преко Немачке
развојне банке. ОО СНС Лајковац,
у сарадњи са глумцима Сашом

ГO СНС Крушевац организовао је поделу васкршњих јаја у
центру града, чему је присуствовао и члан Председништва СНС,
Братислав Гашић. Том приликом,
обишли смо Дом за незбринуту
децу „Јефимија“, Општу болницу и Геронтолошки центар. Уочи
Светског дана здравља, Савет за
спорт и Савет за здравство подржали су акцију у којој су грађане
саветовали лекари и професори
физичке културе. Члан Председништва СНС, Братислав Гашић,
одржао је састанак са омладином
и активистима ГО СНС Крушевац
и захвалио им се на раду у кам-

18. Ковин
Кошаркашки турнир

Пантићем и Пеђолином, организовао је представе за децу. Активисти нашег ОО, заједно са председником ОО, Владом Костићем,
и председником Општине, Андријом Живковићем, свакодневно
су разговарали са суграђанима на
штандовима. На председничким
изборима, у Општини Лајковац
је за Александра Вучића гласало 54,96 одсто грађана. Уручена
су 63 ауто-седишта родитељима
деце рођене у прошлој години из
средстава од наплаћених казни
за саобраћајне прекршаје. Отворена је теретана у Хали спортова, опремљена професионалним
справама. Под покровитељством
Општине, Лајковац се и ове године представио на Сајму привреде
западне Србије у Ваљеву.

Пакети помоћи за угрожене породице

Уређењем Улице 7. јула, промењен је изглед центра Ковина.
Завршена је прва фаза реновирања
Дома културе и асфлатирана је
улица у центру Гаја. Наставаљено
је уређење око нове зграде Хитне
помоћи. Покрајински секретар за
регионални развој, Огњен Бјелић,
одржао је састанак са општинским
руководством и председницом
Општине, Сањом Петровић. Чланице Уније жена Делиблато однеле су пакет помоћи четворочланој
породици. Чланице Уније жена Баваниште однеле су пакет помоћи
трочланој породици и организо-

Братислав Гашић са најмлађим Крушевљанима

пањи. Гашић је обишао Општу
болницу и уручио донацију из
личних и средстава у виду ћебади, униформи, мантила, јастучница, а Дому за незбринуту децу
поклонио је мреже за кошарку
и лопте. Активисти ГО делили
су „СНС Информатор“ и извели
перформанс испред Дома синдиката. Братислав Гашић обишао је
клизиште на потезу СебечевацДољане и локалне путеве Каменаре-Шашиловац и Падеж-Глобаре. У Хали спортова одржан је
предизборни митинг коме је, поред челника СНС и коалиционих
партнера, присустововао и веливале радионицу ручних радова, а
активисткиње из Ковина одржале
су ликовну радионицу. Активисти
СНС обележили су Осми март у
свим насељеним местима, а чланови
Уније омладине делили су честитке
суграђанкама. Чланице Уније жена
Мраморак уручиле су пакет помоћи петочланој породици, а чланице Уније жена Ковин поклониле
су одећу и слаткише седмочланој
породици, док су активисткиње
Уније жена Гај помогле шесточлану породицу. Удруженим снагама
ФК Партизан Гај и МО Гај, уређен је
фудбалски терен. Одржан је радни
састанак општинског руководства
са мештанима Делиблата. У склопу
пројекта „Млади амбасадори“, Са-

19. Чачак
Александар Вучић обишао привреднике
Председнички кандидат Александар Вучић одржао је предизборни скуп у Чачку, а пре тога је обишао „Чипсару“ и предузеће „Велтекс“, заједно са градоначелником Милуном Тодоровићем, народним
послаником Остојом Мијаиловићем и члановима ГО. Министар Бранислав Недимовић разговарао је са пољопривредницима. Активисти
ГО СНС Чачак делили су „СНС Информатор“ на градском шеталишту
и разговарали са суграђанима. Савет за здравство подржао је акцију
превентивних прегледа старијих мештана Горње Горевнице. Даринка Ђуран, помоћница министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, најавила је почетак друге фазе озакоњења бесправно
изграђених објеката и похвалила Чачак за најбоље резултате у попису ове имовине. Милан Стевановић говорио је младим члановима
Странке о кампањи и имиџу политичара.

ки број чланова и симпатизера.
Савет за здравство одржао је
трибину поводом Националног
дана борбе против рака дојке.
Министар Владан Вукосављевић посетио је ГО и разговарао
са члановима Савета за културу,
Савета за туризам и Савета за
просвету.
Традиционално, на Дан жена,
суграђанкама смо делили руже
и саднице. Чланови Савета за
спорт обишли су Стонотениски
клуб „Напад“ и спортском опремом даривали Предрага Пејића,
најмлађег стонотенисера у клубу. У сарадњи Савета за социјал-

на питања ГО СНС Врање са
члановима Савета за комуналне
делатности и ГО СНС Крушевац,
организована је хуманитарна
акција за социјално угрожене
крушевачке породице. Народни
посланици Расинског округа уручили су рачунар одељењу ОШ
„Брана Павловић“ у селу Љубава. У току су припремни радови
за изградњу фабрике „Кромберг
и Шуберт“. Братислав Гашић
покренуо је акцију набавке и
уградње лифта у кући Данила Јованова из Краљева, који је остао
непокретан после саобраћајне
несреће.

20. Шид
Штандови и разговор са грађанима

Сваке среде и суботе, активисти ОО СНС Шид на штандовима
разговарају са грађанима. Такође, радимо на озелењавању јавних
површина и обилазимо социјално угрожене породице.
вет за младе, у сарадњи са Првим
МО и Општином, поставио је дечији парк иза Дома здравља.

21. Бечеј

Изградња канализације

Општина Бечеј је од Управе за
капитална улагања АПВ добила
38,6 милиона динара за обнову
Доситејеве улице - реконструкцију саобраћајнице и водовода,
изградњу канализације и топловода, замену јавне расвете, санацију тротоара и уређење зелених
површина. У исто време, изградња
канализационе мреже одвија се
на четири локације. Средства су

обезбеђена од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Фонда
за заштиту животне средине, а ветар у леђа пројектима „Водоканала“ дала је и локална самоуправа.
Покрајинска посланица Слађана
Јовановић покренула је иницијативу за прикупљање средстава за
обнову куће суграђанина Зденка
Гранића. Захваљујући донацији
Општине, на челу са Драганом
Тошићем, осмогодишњи Немања
Кељачки из Бачког Петровог Села,
који је слеп од рођења, добио је
специјалну таблу и геометријски
прибор.

32. Врбас
Акције у свим МО

СНС ПАНОРАМА

Градоначелник Павле Марков
уручује беби опрему

22. Прибој

Завршен попис нелегално саграђених објеката
Дан цивилне заштите обележен је посетом представника локалне самоуправе
и Штаба за ванредне ситуације породици
чију је кућу угрозило клизиште у Кутловцу.
Општина Прибој, једна је од 20 првих, међу
100 општина у Србији, које су завршиле
попис незаконито изграђених објеката.
Прибој ће бити домаћин 55. МОСИ игара
2018. године, а министар Вања Удовичић
посетио је наш град и обећао унапређење
спортске инфраструктуре. Министар Горан Кнежевић отворио је погон шпанске
фирме „Рефиса“, која је први инвеститор
у Слободној зони, доведен захваљујући
сарадњи државе и локалне самоуправе.
Деца из породица са евиденције Центра
за социјални рад, њих 55, летоваће и ове
године о трошку Општине. Заживела је
идеја локалне самоуправе и Дома здравља
о оживљавању теренских амбуланти у МЗ
Саставци, Крајчиновићи и Кратово.

Министар Вања Удовичић посетио је Прибој и
обећао унапређење спортске инфраструктуре

23. Јагодина
Састанак са словачким инвеститорима
Председник Савета
за подстицај и развој
привреде и лидер јагодинских напредњака,
Никола Радосављевић,
угостио је привредну
делегацију из Словачке. Власник млекаре
„Тами“, Микулас Бобек,
рекао је да их је Србија привукла јер желе
продор на тржиште
Русије, а представник
компаније која израђује намештај, Паво Стефа, нагласио је велике
могућности заједничке сарадње српске и словачке привреде. Договорена је и узвратна посета српске делегације словачкој фабрици
намештаја, која запошљава 600 радника.

24. Краљево

Фабрика наменске индустрије

У Краљеву је одржан велики предизборни митинг СНС,
на којем је говорио кандидат за
председника Србије, Александар

Вучић, и поручио да ће у наш град
ускоро доћи фабрика наменске
индустрије. „Увелико смо у преговорима и за Моравски коридор,
за изградњу аутопута ПојатеПрељина, да спојимо Краљево са
Чачком, Трстеником, Крушевцем

25. Вршац
Акције уређења
Министар Владан Вукосављевић похвалио је вршачке позоришне
сцене, на српском и румунском језику, као и традиционалну манифестацију Вино фест. Активисти МО Влајковац уређивали су околину зграде МЗ, парк, Дом културе и гробље. Активисти ГО СНС Вршац
одазвали су се апелу Опште болнице и у Служби трансфузије добровољно дали крв. Покрајински секретар за здравство, доц. др Зоран
Гојковић, обишао је Специјалну болницу за неуропсихијатријске
болести и Општу болницу, и најавио куповину најсавременијег рентген уређаја. Чланице Уније жена учествовале су на трибини „Родна
равноправност и спречавање дискриминације“, а Вршчанкама су
поклониле представу „Незаборав“. Чланови Другог МО обележили
су Светски дан шума и птица, засадили младо дрвеће и поставили
кућице са храном за птице.
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и Нишом. То ће значити и лакше
довођење инвеститора“, истако је
председник Вучић.

26. Пећинци

Подршка сточарима

У присуству мештана, представника локалне самоуправе и
руководства ОО СНС, на челу са
повереником Милорадом Пантићем, у Обрежу је отворено ново
крило ОШ „Душан Вукасовић Диоген“. Локална самоуправа финансирала је уређење, изградила

топли вод до старог дела школе,
уградила централно грејање на
пелет и опремила информатички
кабинет. На састанку са представницима Удружења сточара из
Купинова и Обрежа, повереник
Пантић рекао је да су апсолутно
оправдани захтеви сточара да ЈП
Војводинашуме престане да, из
године у годину, смањује простор
намењен за испашу стоке, у оквиру Специјалног резервата природе
Обедска бара и најавио да ће их
пећиначки одбор СНС подржати.

27. Пландиште
Комплетна обнова школе
Чланице
Уније
жена организовале
су Етно вече, а чланови ОО СНС Пландиште и МО Барице
обележили су Дан
жена свечаношћу у
Дому културе. Савет за здравство,
уз подршку лекара из панчевачког
ДЗ, подржао је ултразвучне прегледе
штитне жлезда и
абдомена. ОО СНС
Пландиште организовао је, поводом Ускрса, Етно сајам, на
којем су били изложени традиционални производи различитих
националности. Одржана је смотра фолклорног стваралаштва.
ОО СНС Пландиште помогао је
Удружењу грађана „Планадијум“
организацију Деветог сајма привреде, пољопривреде и туризма.
Председник Општине, Јован
Репац, уручио награде за 19 најбољих студената. Општина је
од Канцеларије за јавна улагања
добила донацију за адаптацију

28. Кикинда
Ускоро 80 нових радних места
Почела је пролећна акција
пошумљавања Кикинде и околних села. У организацији Уније
младих, Савета за екологију и
Четвртог МО, уређен је и пошумљен простор на улазу у
Железнички нови ред. Вашар
у Башаиду посетили су Вук Радојевић, покрајински секретар
за пољопривреду, градоначелник Павле Марков и Миленко
Јованов, потпредседник Главног
одбора СНС. Отворене су две
педијатријске амбуланте на
ободима града. Нови апарат
за рендгенско снимање пуштен је у рад у Општој болници,
а Покрајински секретаријат за
здравство донирао је око 10
милиона динара. Француска
компанија „Лебелиер“ почела је
градњу нових погона, чиме ће

се створити услови за отварање
80 нових радних места. Могуће
је и да италијанска „Калцедонија“ овде отвори производни
погон. Путеви Србије и Град
Кикинда определили су више од
240 милиона динара за реализацију пет пројеката из домена
путне инфраструктуре. Кикинду
су посетили министар Младен
Шарчевић и министар Владан
Вукосављевић, који је посетио и
Народну библиотеку „Јован Поповић“, атеље „Тера“ и мањеж
бивше касарне „Серво Михаљ“.
Градоначелник Павле Марков
уручио је беби опрему и столице-хранилице родитељима беба
рођених од новембра 2016. до
краја фебруара 2017. године, а
ову акцију Град релизује већ три
године.

29. Косјерић
Лакше путовање преко Букова
Договорени су радови на рехабилитацији државног пута КосјерићВаљево, чиме су уродили плодом напори председника Општине, Милијана Стојанића. Грађани ће за нешто више од годину дана имати
потпуно реконструисану саобраћајницу која ће олакшати путовање
преко Букова.

30. Љубовија
Подељено 31.000 садница шљиве
Општинска управа организовала је поделу садница шљиве
регистрованим пољопривредним газдинствима, која добила
субвенцију за ову грану воћарства. Општина Љубовија учестовала је са 70 одсто средстава, а
остатак су финансирали власни-

ци пољопривредних газдинстава. Укупно је подељено 30.290
садница. „Ово је једна у низу
акција Општинске управе у циљу
стимулације и повећања ефикасности пољопривреде“, каже
председник Општине, Милован
Ковачевић.

Чланови ОО СНС Врбас дружили су се са грађанима и делили страначки материјал. Зоран
Ђорђевић, функционер СНС, разговарао је са грађанима на Великој пијаци. Активисти МО Савино
Село уређивали су зграду Дома
културе, а у сарадњи са мештанима Косанчића, насипали су шљаку испред кућа. Чланице Уније
жена, у сарадњи са Саветом за
спорт, организовале су рекреацију за даме, а поклониле су и
постељину гинекологији Опште
болнице. Потпредседник Главног
одбора СНС, Миленко Јованов, и
председник Привременог органа
Општине Врбас, Милан Глушац,
поклањали су дамама руже. Чланови Савета за спорт поклонили
су лопте ФК „Будућност“ из Савиног Села, а чланови Савета за образовање уредили су игралиште
у ОШ „20. октобар“. Поводом

33. Кањижа
Дружење са грађанима
Чланови ОО СНС Кањижа организовали су штанд на којем су се
држили са грађанима и делили фарбана јаја, промотивни страначки материјал, чоколадна јаја и зечеве за најмлађе суграђане.

34. Ниш

Брига о најстаријим и најмлађим суграђанима
Чланови Савета за социјална
питања, на челу са народном посланицом Јеленом Жарић Ковачевић, Савета за младе и Савета
пензионера ГО СНС Ниш, посетили су Геронтолошки центар

35. Владичин Хан
Нови домови за девет ромских породица
У оквиру програма помоћи ЕУ
поплављеним подручјима, представници немачке организације
„Хелп“ и Општине уручили су
кључеве нових домова корисницима социјалног становања у на-

31. Ковачица
Хуманитарне акције

ОШ „Доситеј Обрадовић“. Горан
Доневски, заменик председника
Општине, у Влади Србије примио је признање за допринос
борби против сиве економије и
награду, wi-fi зону са бесплатним
интернетом за Општину Пландиште, чији су грађани били на
трећем месту у наградној игри
„Узми рачун и победи“. Ангажовано је 15 радника на програму
јавних радова, коју реализују
НСЗ и Општина. У оквиру Сајма
привреде, пољопривреде и туризма, одржан је и Трећи сајам
социјалног предузетништва.

и са корисницима, уз пригодне
поклоне, обележили Васкрс. Посланица Јелена Жарић Ковачевић обишла је и Пионирски дом,
а подржала је и новоформирану
Уније жена ОО СНС Медвеђа.

Почела је адаптација
Здравствене станице у
Падини у циљу отварања одељења
физикалне
медицине. Почиње
изградња јавних
чесми у Падини
и Идвору са пречистачима
који
гарантују троструко квалитетнију
Антићу организовали су нице Уније жена МО Падина,
воду. У Ковачици је одржан Дом културе, ЈКП „Рад“, МЗ уочи Осмог марта, поклониКараван наиве, а полумара- Црепаја, Савет за културу и ле су каранфиле и слаткише
тон отворио је председник Унија жена Црепаја. Члани- женама у Дому за смештај
Општине, Милан Гарашевић. це МО Самош организовале одраслих у Падини. АктивиАктивисти свих МО делили су хуманитарну тортијаду сти МО Црепаја донирали су
су страначки материјал. Пе- како би се набавио апарат за храну и одећу породици са
сничко вече посвећено Мики кисеоник за амбуланту. Чла- четворо деце.

сељу Прекодолце. Девет ромских
породица, чије су куће уништене
због поплава и клизишта, преселиће се из контејнера у нове домове, опремљене намештајем и
белом техником.

36. Осечина

Обнова школске
зграде
Завршена је реконструкција зграде ОШ „Војвода Мишић” у Пецкој.
„После 43 године од изградње и
усељења, ово је прво реновирање
школе. Захваљујући донацији KFW
Немачке банке и учешћу локалне
самоуправе, урађена је фасада са
изолацијом и еколошка котларница.
Замењена је столарија, електро, водоводна и санитарна мрежа. Урађени су подови, реконструисана ђачка
кухиња и фискултурна сала, уз коју
је дограђена теретана, и окречена је
унутрашњост школе“, каже Слободан Тодорић, директор школе. Драган Алексић, председник Општине,
најавио је пуну подршку да преуређени школски објекти добију употребну дозволу.

Наставак на 32. страни
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Дана борбе против рака дојке,
чланице Уније жена посетиле су
Дом здравља и уручиле поклон.
Активисти МО Змајево уредили
су стазу здравља поред Јегричке,
МО Стари Врбас донирао је саднице спортским удружењима, а
активисти МО Змајево уредили
су простор око Железничке станице. Активисти МО Бачко Добро Поље уређивали су простор
око Ловачког дома и страначких
просторија, док је Савет за пензионере, у сарадњи са Саветом за
здравство, организовао излет на
Фрушку гору. Активисти МО Стари Врбас помогли су удружењу
„Јоаким Киме Виславски“ да уреди терене. Чланови Савета за
националне мањине подржали су
отварање библиотеке КУД „Карпати“. Активисти МО Нови Врбас
уређивали су дечије игралиште,
чланови Савета за спорт донирали су улазна врата за Шаховски
клуб „Омладинац“ у Куцури, а
чланице Уније жена организовале су фарбање јаја.
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ИНТЕРВЈУ ДАРКО ГЛИШИЋ, председник Извршног одбора СНС

Биће кадровских промена током лета

З

ахвалио бих
се свима који
су на председничким
изборима
дали глас Александру
Вучићу, а велики број
гласова који је добио
јесте потрвда његовог
доброг рада и добре
политике. Када имате преко два милиона
гласова грађана, јасно је и да су велике
обавезе пред вама. То
је разлог више да сви
заједно уложимо максимум знања и труда
да се поверење оправда. Када освојите
400.000 гласова више
него сви кандидати
заједно и када готово
1,5 милиона гласова
освојите више од другопласираног на изборима, онда је јасна порука кога народ жели
да одучује о томе како
ће Србија да иде напред и како ће они да
живе, каже Дарко Глишић, председник Извршног одбора Српске напредне странке,
сумирајући резултате
недавних избора.

Колико су радили
страначки одбори
широм Србије? Да
ли сте задовољни?
- Странка је радила
много. Неки људи су
давали максимум, чак
и преко границе максимума, себе су гурали
до изнемоглости изгарајући у кампањи, а
неки су све посматрали са стране, мислећи
да то нису избори за
њихове локалне самоуправе и локалне
функције. О томе ћемо
разговарати у недељама и месецима испред
нас.
Да ли то значи да
ће бити кадровских промена?

Почињемо да распуштамо одборе који лоше раде
- Свакако да
ће бити кадровских промена.
Александар Вучић је био кандидат и у Краљеву, и у Ужицу,
и у Нишу, и у
Рековцу, и у
Милановцу...
Драматично одступање у резултатима у неким општинама
јасно говори да
смо имали људе
који су на локалу
унизили квалитет нашег кандидата својим
лошим
понашањем.
Какав резултат су остварили одбори
који су реконструисани након Вашег доласка
на место председника ИО СНС?
- Тамо где смо посао привели крају и
нашли адекватне замене, јасно се види
резултат. Од одбора у
Рачи, па редом. Види
се где смо имали 40
одсто, а сада имамо
70 одсто. То говори да
су ти потези били добри и да морамо да их
вучемо и сад. Одбори
који неактивношћу,
лошим и неквалитетним радом чине да

наша републичка листа и наш председнички кандидат освајају
драматично
мање
него у другим срединама, треба да буду
распуштени. Ако имамо градоначелника и
председника општине, а у тој општини
смо имали 40 одсто,
јасно је да он није добро радио или да се
није довољно ангажовао. Не аболира га ни
то што се није довољно ангажовао, јер је
на то место дошао као

кандидат Александра
Вучића. Дакле, биће
кадровских промена
током лета. Пажљиво
анализирамо, неколико пута меримо, а
онда ћемо се консултовати и донети одлуку.
Да ли бисте истакли неке одборе по
раду и резултатима?
- Волео бих да похвалим Општински одбор у Оџацима који
је забележио сјајан
резултат на председ-

Сви напори се забораве,
када се види резултат
Колико је тешко бити председник ИО СНС? Како је
изгледао један Ваш дан у кампањи?
- Био је дугачак. Кампању сам добро поднео, али уз лекарску помоћ.
Данак је узело то што сам радио по читав дан, али увек истичем да ову
Странку волим, да верујем Александру Вучићу, да имам велику моралну
обавезу према њему и да не желим да га разочарам ниједним изгубљеним
даном. Напорно јесте, али све се брзо заборави када се погледа резултат.
Овај посао планирам да радим докле год будем имао његово поверење.

ничким изборима, а
затим га је потврдио
и на локалним изборима три недеље касније. То је доказ да са
истим жаром раде и
за себе, и за сваког у
Странци. У Војводини
су то Пећинци, Инђија,
Сремска Митровица,
Кикинда, Апатин... Коцељева је стандардно
добра са готово 80
одсто освојених гласова, као и Жагубица.
Од великих градова
убедљив је Крушевац,
што је доказ да се тамо
добро ради. Ако неко
каже да је лако у малој
средини остварити добар резултат, у граду
који има стотине хиљада становника није
лако освојити ни 30-40
одсто, а камоли преко
60 одсто. То је резултат искључиво великог
рада. Расински округ
је био међу најбољима, јер су све општине
имале преко 60 одсто.

Одличан резултат
остварен је и на Косову и Метохији...
- Људи на КиМ најбоље знају ко штити
њихове и интересе и ко
на најбољи начин повлачи потезе како би они
живели што безбедније
и имали перспективу.
То су видели у Александру Вучићу и зато су га
наградили са плебисцитарном подршком.
Народ каже, ако коза
лаже, рог не лаже. Они
најбоље знају ко се за
њих бори и тако су и
гласали, и 80 одсто
подршке дали Александру Вучићу.
Како видите то што
су председнички избори, који су били
поновљени на неколико
бирачких
места, показали још
већу подршку грађана Александру Вучићу него 2. априла?
- Не можете народ да
преварите. Људи виде
да је неко освојио невероватан број гласова,
а виде да се нико од
тих веселника, који се
жале на нерегуларност
избора, није жалио у
записник, нити је имао
било какву примедбу на
бирачком месту. Виде
да није било никаквих
нерегуларности,
никада није био мирнији
изборни дан, без инцидената. А онда неко
изађе и јако је љут због
тога што је неко други
освојио милион и по
гласова више него другопласирани. На кога
сте љути? На грађане
који су гласали? Е, онда
су им ти исти грађани
на поновљеним изборима показали. На неким
бирачким местима била
је већа излазност него
2. априла, што значи
да су изашли да гласају
и они који нису гласали 2. априла. Људи су
тиме поручили да не
желе да им неко вређа

здрав разум. И да су
избори били поновљени на свим бирачким
местима, разлика између првопласираног и
другопласираног не би
била милион и по, већ
два милиона гласова!
Није било ни честитки победнику...
- Није. Од другопласираног, који је одбио
да честита, већ је честитао самом себи и рекао да је он победио,
до оног буздована Стаматовића из Чајетине,
који је имао дупло мање
гласова него неважећих
листића, који има један
одсто гласова народа.
Он неком дели лекције
и мисли да је најпаметнији на свету, а неспособан је за било шта
друго, осим да прода
неку њиву на Златибору
за пола милиона евра!
Српски народ је такав
да ако покушавате да
му прикажете да је бело
црно, а он види да није,
и ако му на силу намећете да је нешто другачије
од оног што он јасно
види – онда добијате
реакцију и резултате
као на поновљеним изборима. Прижељкивао
сам да поновимо изборе
на свим бирачким местима и покажемо им да
је разлика између првог
и другог председничког
кандидата већ два милиона. У народни суд не
треба никад сумњати.
Како коментаришете резултате локалних избора у Оџацима,
Косјерићу,
Врбасу, Ковину и
Зајечару?
- Резултати су добри
свугде, осим у Зајечару, где смо платили
цех ранијим погрешним проценама да неки
људи треба да буду у
Странци. И тако је један
буздован Саша Мирковић био код нас и нанео
нам штету коју нисмо
могли да санирамо у

ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ
последњих годину-две
дана, откако смо га избацили. Они који једва
чекају да негде нешто
изгубимо, макар и на
нивоу скупштине станара, па да то претворе у
почетак свог тријумфа,
морају да знају да је три
недеље раније Александар Вучић у Зајечару
имао 52 одсто подршке
Зајечараца. То показује
само да наша локална
листа није могла да освоји више од неких 30
одсто, јер је носила баласт лоше локалне политике, али да Зајечарци итекако подржавају
Александра Вучића и
СНС. Због тога идемо
у промене у одборима
у којима сматрамо да
може да нам се понови судбина Зајечара.
Осим тога, у случају
Зајечара показали смо
да и када изгубимо са
један одсто разлике, а
изгубили смо са један
одсто разлике, умемо,
за разлику од других
који изгубе са 40 одсто, да пружимо руку
и честитамо победнику.Ту мислим на оног
буздована Сашу Јанковића, који није ништа
бољи ни од Саше Мирковића, ни од Милана
Стаматовића. Можда
им је степен образовања различит, али им
је карактер потпуно
исти.
Какви су планови
Странке за будући
рад?
- Наредне године
имамо изборе у осам
општина и градова –
Неготину, Пећинцима,
Аранђеловцу,
Бору,
Београду, Мајданпеку,
Лучанима и Мионици.
Полако почињемо да
правимо пројекцију шта
треба да акцентујемо и
за које кандидате да се
определимо. Истовремено, у свим одборима
подизаћемо квалитет
рада.

Што они више
протестују, Вучић
има све више гласова
На поновљеном гласању за председника
Републике,11. априла, на бирачким местима
у Тополи, Звездари, Зрењанину, Вршцу, Бачкој Паланци, Врбасу, Краљеву и Панчеву,
у јеку протеста по улицама градова и медијске хајке, Александар Вучић освојио је
71,66 одсто гласова бирача, скоро 18 одсто
више него 2. априла! Остали председнички
кандидати имали су двоструко мање гласова, иако је излазност углавном била драстично већа.
На поновљеним председничким изборима 17. априла, на бирачким местима
у Новом Саду, Лесковцу и Трстенику,
Александар Вучић освојио је још више
гласова - чак 76,8 одсто, док је само 15
дана раније на тим истим местима освојио 41,2 одсто.

Резултати избора 2. априла
и 11. априла
2. април

11. април

Топола

52%

78%

Звездара

33% 		

54%

Зрењанин

56% 		

78%

Вршац

58%

74 %

Бачка Паланка

57% 		

77%

Врбас		

53% 		

70%

Краљево

43% 		

65%

Панчево

49% 		

77%

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
Победа у четири града и
честитка Ничићу
На редовним локалним изборима у Ковину и Косјерићу и на ванредним локалним
изборима у Врбасу, Оџацима и Зајечару,
СНС остварила је одличне резултате, посебно у три војвођанске општине, Врбасу
(43,6 одсто), Оџацима (више од 55 одсто)
и Ковину (више од 43 одсто). СНС је у
Косјерићу освојила 32 одсто, а у Зајечару
један одсто мање гласова од групе грађана
Бошка Ничића, која је победила. Представници СНС честитали су Ничићу, за разлику
од неких других који организују протесте
кад изгубе.

Џанг Чунсиан, члан Политбироа
Централног комитета КП Кине,
у Београду је разговарао са
Марком Ђурићем и Јадранком
Јоксимовић

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ
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Унија младих СНС
пуноправан члан YEPP-а

Марко Ђурић

Састанак са делегацијом
Комунистичке партије Кине
„Kина је један од осНа позив Српске напредне вишим представницима Српске с т а в н и к а
лонаца спољне полистранке, висока делегација Ко- напредне странке, Републике Комунистичпартије
тике Србије и један од
мунистичке партије Кине, пред- Србије и АП Војводине, из- ке
највећих
инвеститора
вођена Џангом Чунсианом, чла- ражена је обострана жеља за Кине Србији.
у нашој земљи. Држава
ном Политбироа Централног даљим унапређењем сарадње Једна Kина
са огромним економкомитета КП Кине, боравила између две владајуће партије, и једна, јеским и људским потенје у тродневној посети Србији. као и билатералне сарадње у д и н с т в е н а
цијалима, која активно
Представници СНС и КП Кине свим областима од заједнич- и недељиучествује у изградњи
сагласили су се да односи ког интереса. СНС има више- ва Србија наше
инфраструктуре
две државе никада нису били годишњу успешну сарадњу са пријатељи заувек - изјавио је
градећи деонице аутобољи, а да о томе најбоље го- КП Кине, која се константно потпредседник Главног одбора
пута на Kоридору 10,
воре и бројне узајамне посете унапређује кроз размену пар- СНС, Марко Ђурић, приликом
Kоридору 11, улажући
највиших државних званични- тијских делегација и организа- свечаног дочека делегације
континуирано у обнову
ка у претходне три године, као цију студијских посета НР Кини Kомунистичке партије Kине,
нашег енергетског секи конкретни пројекти који се и Србији, а посета члана По- коју је предводио члан Политтора, кроз обнову наших
реализују на обострану корист литбироа Централног комитета бироа централног комитета
термоелектрана“, рекао
наших грађана. Током посете представља до сада највиши Kомунистичке партије Kине,
је Ђурић, и истакао да
Србији и бројних сусрета са нај- партијски ниво посете пред- Џанг Чунсијен.
је интензивнија сарадња
са Kином у економском и
европска држава, трудили и лазе у Србију земљу, да и на и изабрани председник Срполитичком интересу Србије.
трудимо се да дамо допринос тај начин појачају њену еко- бије, Александар Вучић, има
„Kина нас је увек подржава- јачању тих односа“, рекао је номију, али и пријатељске везе са кинеским руководством.
ла у међународној заједници Ђурић.
две земље, и Србија је међу Србија и Kина како је истакао
када је реч о кључним и виПрема његовим речима, првима у Европи која има ту Ђурић, имају још заједничку
талним питањима државних и укидањем виза за грађане врсту блиског односа. О блис- ствар - Kина подржава теритонационалних интереса, када је НР Kине отворена су врата за кости односа између Србије и ријални интегритет и целовиреч о Kосову и Метохији. На- хиљаде туриста, који ће ове Kине сведочи изузетан лични тост Србије, а Србија снажно
равно, и ми смо се, као мала године почети из Kине да до- однос који председник Владе подржава принцип једне Kине.

Марија Обрадовић

Сусрет са српском дијаспором у Бечу
Потпредседница
Главног одбора СНС, Марија Обрадовић, боравила је у дводневној посети
Бечу. Да Србија представља извозника и фактор
стабилности на Балкану,
што признају и истичу сви
релевантни међународни чиниоци, поручила је
Обрадовић на подијумској дискусији коју је, под
називом
„Турбулентни
Балкан - улога Србије у
стабилизацији региона“,
организовала Заједница
српских клубова у Бечу.
Као доказ за то навела је
позиве председника Руске
Федерације и канцеларке Немачке премијеру
Александру Вучићу да, у
року од свега десет дана,
посети Москву и Берлин.
Трибина „Турбулентни Балкан - улога
Србије у стабилизацији региона“

У Свечаној сали „Куће спорта“, која припада Савезном
Министарству за одбрану и
спорт Републике Аустрије,
бројни представници српске дијаспоре, културних и
спортских удружења, истакнути привредници и интелектуалци, имали су прилику да
чују оцене Обрадовићеве о
ситуацији у Србији, земљама
региона, као и односима званичног Београда са суседним
државама, најважнијим чланицама ЕУ, Русијом, Кином и
САД. У врло отвореној и на
моменте емотивној расправи,
наши држављани који живе и
раде у Бечу, изнели су бројне
сугестије за јачање економске сарадње са матицом, али
и поједностављење процеса гласања у иностранству,
који сматрају компликованим

због чега је број пријављених
мањи од очекиваног.
Током боравка у Бечу
потпредседница Обрадовић
разговарала је и са саветником канцелара Аустрије, Андреасом Рудасом, између
осталог и о стању и слободи медија. Констатовали су
да сталне оптужбе, критике
од стране опозиције као и
бројне насловне стране које
вређају актуелног премијера,
сведоче да о цензури медија
у Србији, нема речи. У интервјуу за аустријски „Ди пресе“,
Обрадовић је нагласила да
јачање економије и сарадње
са државама у региону представља приоритетне задатке
Владе Србије, уз циљ да се
у наредном периоду ојача
и демографска ситуација у
земљи.

већине присутних делегата, постала
je пуноправни

По својој снази, израженој у броју гласова који
се додељује свакој пуноправној чланици, а који се

члан YEPP-а,
што je велико
признање за
досадашњи рад и ангажман
у активностима Oмладине
Европске народне партије.
Унија младих СНС је сада,
у правима, изједначена са
омладинским
организацијама партија из земаља
чланица Европске уније и
омогућено јој је равноправно учешће у раду свих органа YEPP-а.

утврђује у складу са Статутом YEPP-а, Унија младих СНС сврстала се међу
десет највећих организација у Омладини Европске
народне партије, заједно
са омладинским организацијама немачке Хришћанско-демократске
Уније,
странке канцеларке Ангеле Меркел (CDU), француских Републиканаца (Les
Républicains), Аустријске
народне партије (ÖVP),

Немања Јоксимовић,
Андријанос Ђаноу, Никола Ерић,
Константинос Киранакис,
Радослав Марјановић

Н

а XI Конгресу Oмладине Европске народне партије (YEPP),
који је одржан 29. априла у
Дубровнику, Унија младих
Српске напредне странке
примљена је у пуноправно
чланство у тој организацији. Након готово две и по
године чланства у статусу
посматрача, Унија младих
СНС, подршком велике

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ
Центар за едукацију СНС
прикључио се заједничком
циљу - постизању максималног резултата на председничким изборима у кампањи
2017. године. Отпочели су
пут дуг 54.000 км, обишли
132 општинска и градска
одбора СНС и одржали предавања пред више од 22.000
активиста. Поред едукације
о припреми јавних и медијских наступа, тока кампање, формирању изборног
штаба, вођењу капмање
ВДВ, основна тема била је
значај председничких избора и мотивација активиста.
„Успели смо да мотиви-

Шпанске народне партије
(Partido Popular), мађарског
ФИДЕС-а (FIDESZ) премијера Виктора Орбана, итд.
Током
конгреса,
подршку пуноправном
чланству Уније младих
СНС у YEPP-у посебно су изразили Константинос Киранакис
и Андријанос Ђаноу,
одлазећи и новоизабрани
председник
YEPP-а, као и представници
омладине
немачке Хришћанскодемократске Уније и
омладине Аустријске
народне партије.
На конгресу у Дубровнику, Унију младих и СНС
представљали су Никола
Ерић, Немања Јоксимовић,
Радослав Марјановић, Ена
Дугоњић, Бојан Марјановић, Милан Радин, Александар Стојановић и Кристина
Томић. YEPP окупља 58 омладинских политичких организација из 39 девет земаља и представља највећу
омладинску политичку организацију у Европи.

Рад у 132 одбора током кампање

шемо
значајан
број наших чланова да се укључи у страначки
рад и едукује о
страначким активностима.
Сматрамо да ће
успостављање
веза и едукација
чланова
оснажити Странку и
учврстити
базу
чланства, али и помоћи да
се локални лидери издвоје
и наметну у преузимању
одговорности за квалитетнији рад на терену. Имамо
све више позива да држи-

мо предавања, а
припремамо и организацију викенд
семинара“, каже
Милан Стевановић, шеф Центра
за едукацију СНС.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

БРАНИСЛАВ
НЕДИМОВИЋ,
члан
Председништва
СНС и министар
пољопривреде и
заштите животне
средине

цима, иако су баш они
(Јеремић - као министар
у Влади која је усвојила
ССП, и Јанковић- подржаван од странке ДС, чији је
члан управо и потписник
ССП-а) учинили све да до
овога дође. Чак је у првим
данима кампање личило
да ће та тема доминирати,
али аругментованом реакцијом наше странке брзо
су ућуткани.
Шта ће Влада Србије
учинити како би поправила последице Споразума о стабилизацији и
придруживању по српског сељака и српску
земљу?
- Измене прописа, чија
се финализација ближи
ових дана, онемогућиће
суштински продају земље
странцима. Решење ће
подразумевати да странац-физичко лице, ако би
евентуално хтео да купи
земљу, мора да има пребивалиште у Србији пет
до седам година, док у
случају страних правних
лица мораће да има живот
у Агенцији за привред-

одсто
пољопривредног
земљишта било је покривено осигурањем, иако
држава врши субвенцију
40 одсто тог трошка. Неколико је разлога за овакво стање: прво - традиција
неосигурања, друго - увек
се мисли „неће баш мене“,
а треће - недоступност
информација да држава помаже осигурање од
штета. У недељама пред
нама радићемо са Удружењем осигуравача на
овом проблему. Могу да
најавим и увођења новог
начина одбране од града,
користећи српску памет и
напредне технологије, али
и посебан статус за рубна
погранична подручја која
немају адекватну заштиту
испред себе.
Шта је Министарство
учинило да помогне
пољопривредним произвођачима у 2017. години?
- Уз велику подршку
премијера, у 2017. години
на располагању нам је 3,5
милијарди динара више
за мере аграрне полити-

не регистре минимум три
године. На овај начин, до
измене Устава, суштински
ћемо увести мораторијум
на продају земље странцима. Биће ту и оних који
ће се љутити, но нама је
наша, српска земља на првом месту.
Каква је ситуација са
осигуравањем пољопривредних усева од елементарних
непогода?
Да ли има више заинтересованих и колико су
произвођачи заштићени
таквим уговорима?
- Претходне недеље
донеле су нам опет
градоносне облаке, а
тиме и муке по погођене пољопривреднике. У
2016. години свега 10,5

ке. Сав новац, укључујући
и унутрашње уштеде, усмерили смо на повећање
конкурентности пољопривредних газдинстава. Набавка нових трактора за
воћаре и повртаре, набавка нове механизације и
система за наводњавање
само су неке од мера које
по први пут уводимо у систем подршке у Србији. Једна мера, додуше ове године пилот модел, подршка
младим пољопривредницима, донеће бар 300 нових младих пољопривредних бизниса. Овим смо
хтели да се укључимо у
борбу са миграцијама и да
што више уз помоћ младих
ојачамо српску пољопривреду.

Нема продаје српске земље странцима
Поправљамо последице катастрофалне политике ДС-а, која је потписала
Споразум о стабилизацији и придруживању и дозволила продају домаћих
ораница страним држављанима од 1. септембра 2017. године

Б

ивша
власт,
предвођена Демократском
странком, испреговарала је и потписала Споразум о стабилизацији и придруживању
(СПП), по којем се Србија
обавезала да ће до 1. септембра 2017. године, омогућити страним држављаним да купују нашу земљу.
Данас,
парадоксално,
опозиција је најгласнија у
оптужбама да ће садашња
власт дозволити странцима - оно што су они

испреговарали, обећали и
потврдили – да купују домаће оранице.
Министра пољопривреде и заштите животне
средине, Бранислава
Недимовића, питамо
да ли ће, заиста, српска
земља бити продавана
странцима, или ће Влада, пак, наћи начина да
заштити нашу државу
од још једне погубне
последице катастрофално неодговорне политике коју је водила
ДС-а?

- Наравно да неће доћи
до продаје пољопривредног земљишта странцима.
У том контексту, управо
ових дана, припремамо
Измене закона о пољопривредном земљишту како
бисмо, на ваљан начин
и у складу са упоредном
праксом европских земаља, решили овај проблем који је проистекао
потписивањем Споразума
о стабилизацији и придруживању.
Како објашњавате то
што за овим аргумен-

том посежу управо они
који су потписали ССП?
- Врло често у животу,
користећи изреку „ држ`те
лопова“, управо они који
су кашу скували, покушавају да одговорност пребаце на неког ко у том
тренутку није био ни учесник процеса преговарања.
Током председничке кампање, разни Јеремићи,
Јанковићи и Јанковићеви
Јанковићи
покушавали
су нама да спочитају да
ћемо управо ми дозволити продају земље стран-

Приказали смо понос српских домаћина: Градоначелник
Милош Вучевић на отварању сајма

Нови Сад

Одржан 84. Међународни
пољопривредни сајам

У обиласку штандова: Вучевић, Дачић, Мировић, Црнадак
У Новом Саду одржан је склапање послова, већ и за
84. Међународни пољопри- добијање посла, јер, у оквиру
вредни сајам, највећа сајам- Дана каријере у агробизнису,
ска манифестација у земљи излагачи оглашавају слободи један од најзначајнијих на радна места“, рекао је Вусајмова у области аграра у чевић.
Истакао је да је српска
овом делу Европе. Сајам је
отворио први потпредседник Владе Србије и
министар спољних послова, Ивица Дачић, заједно
са министром иностраних
послова БиХ, Игором Црнадаком, и Игором Мировићем, председником
Владе АП Војводине.
Градоначелник
Новог
Сада, Милош Вучевић,
истакао је да је овај сајам
Министар Недимовић са излагачима
увек био место пословних
сусрета и да је видљиво да
привреда, а посебно српски
темељне привредне реформе
дају позитиван резултат, јер се аграр, добила снажан ветар
производња враћа у градове, а у леђа тако што се процеси
који су годинама одлагани, а
живот се враћа на село.
„Све што је понос срп- то су темељне реформе у наских домаћина приказано је шој економији, захваљујући
на овом месту, а Сајам није политици Владе Србије, не
само прилика за показивање, само проводе, већ дају и доразмену знања и искустава, бре резултате.

32 | СНС ИНФОРМАТОР 49/2017

СНС ИНФОРМАТОР 48/2017 | 21

СНС ПАНОРАМА

БРИГА О ГРАЂАНИМА
43. Бачка Топола
Најмодерније
игралиште

37. Инђија

Отворена нова циглана
Потпредседник
Главног
одбора СНС, Миленко Јованов, разговарао је на трибини
са члановима нашег ОО. Активисти ОО делили су грађанима предизборни програм
председничког
кандидата
Александра Вучића у Инђији,
Бешки, Крчедину, Чортановцима, Љукову и Новом Сланкамену. Председник Владе
АПВ, Игор Мировић, и председник Општине Инђија, Владимир Гак, отворили су нови
погон циглане, у којој је, после година застоја, започела
савремена производња у оквиру компаније „Универзум
Кубршница“. Министар Бранислав Недимовић обишао
је земљораднички задругу
„Воћар“ у Новом Сланкамену
и одржао трибину у Новим
Карловцима.

38. Ваљево

Обнова Душанове улице

У Душановој улици поставља се
нови коловозни застор, ивичњаци, тротоари и лед расвета. Поводом Дана града, градоначелник др
Слободан Гвозденовић уручио је
признања ђацима генерације и добитницима награде, као и јавна признања Амбасади Чешке и амбасадору Белорусије, Владимиру Чушеву.
Министар Вања Удовичић најавио
је улагање у развој спортске инфра-

39. Свилајнац
Дружење са
грађанима
Чланови ОО СНС Свилајнац организовали су прославу Дана жена за суграђанке.
Разговарали смо са грађанима
и делили „СНС Информатор“
на штанду у центру града.
На председничким изборима,
у Свилајнцу је убедљиву победио Александар Вучић, за
кога је гласало 65,05 грађана.

Потпредседник Главног одбора СНС,
Миленко Јованов, у разговору са
активистима ОО СНС Инђија

На иницијативу грађана Бачке Тополе, који живе у зградама у центру града, изграђено
је најмодерније дечије игралиште. У фискултурној сали
ОШ „Чаки Лајош“ уклоњене су
старе пластичне столице, постављене још давне 1987. године, и постављене нове.

44. Ћићевац
Разговор са
грађанима
Чланови ОО СНС Ћићевац
редовно одржавају штандове
и разговарају са грађанима,
а састанку ОО присуствовао је Ненад Дејановић, члан
ИО, и Иван Мијаиловић, члан
Главног одбора.
структуре, посебно у изградњу нове
хале спортова. Амбасадор БиХ, Лазар Миркић, посетио је Ваљево и
разговарао са градоначелником
о пројектима прекограничне сарадње, о развоју туризма и извозу
прехрамбених и других производа
у БиХ. Чланови ГО СНС Ваљево, поводом Дана жена, делили су поклоне дамама испред градске управе.
Активисти ГО СНС разговарали су
са грађанима на више штандова у
центру града. У току је обнова шеталишта поред реке Градац, санација
пешачког моста и радови на габионској брани код моста „Милована
Глишића“. Обележен је Светски дан
Рома и организован коктел за ромске ученике и студенте, стипендисте
Града Ваљева, и друге представнике
ромске заједнице. Градоначелник
Гвозденовић обишао је реконструисане просторије Дома здравља, у
чију адаптацију је Град уложио значајна средства.

40. Неготин
Програм „Динар
на динар“

Двориште ПУ „Пчелица“ биће
преуређено и обогаћено новим
мобилијаром. Приликом обиласка вртића, Владимир Величковић,
председник Општине, истакао је
да је предвиђено и уређење дворишта и озелењавање. Настављено је пресвлачење улица асфалтом, кроз програм „Динар на динар“. У МЗ Слатина асфалтирано
је 160 метара, у МЗ Мокрање 468
метара, а у Дупљану 1.369 метара
улица. Укључујући и радове у МЗ
Кобишница, асфалтом је пресвучено више од три километра
улица, а радови су финансирани
средствима мештана и локалне
самоуправе.

41. Оџаци
Обнова Дома здравља
НИС започиње геофизичко
истраживање нафте и гаса на
подручју наше Општине. Душан
Маријан нови је начелник Западнобачког управног округа,
а досадашња начелница, Оџачанка мр Латинка Васиљковић,
именована је за председника
Привременог органа Општине
Оџаци. Представници „Новак
Ђоковић фондације“ и локалне
самоуправе потписали су уговор
о реализацији Школице живота
у Дероњама. Зоран Ђорђевић
посетио је оџачке напредњаке, као и покрајински секретар
Владимир Батез. Влада Србије
одобрила је Дому здравља 50
милиона динара за реконструкцију објеката служби за заштиту деце, омладине и жена.
Општина додељује подстицаје
студентима. МО Српски Милетић помогао је суграђанину да
учествује на Светском првен-

42. Сремски
Карловци
Отворен
Омладински клуб

У присуству великог броја представника омладинских организација,
удружења и радника, свечано је отворен Омладински клуб. Свечаном
отварању присуствовао је председник Општине, Ненад Миленковић, и
Зорица Лабудовић из Министарства
омладине и спорта. У опремању
Омладинског клуба учествовао је и
Покрајински секретаријат за спорт
и омладину, у име ког се обратио
помоћник секретара, Драган Милић.

ству у риболову за инвалиде. На
Базару здравља бесплатан лекарски преглад обавило је близу 250 грађана. Министарство
привреде одобрило је Општини
Оџаци средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за изградњу
инфраструктуре у радној зони у
Каравукову. Министар Младен
Шарчевић обишао је две школе, а министар Бранислав Недимовић посетио је пољопривреднике. Завршена је деоница
саобраћајнице у Радној зони. У
спортској хали организован је
велики ММА спектакл. СНС и
коалиција око ње, на ванредним
локалним изборима, освојила је
16, од 27 мандата. Покрајински
секретар, Вук Радојевић, представио је мере аграрне политике
Владе АПВ. Четири школе добиле су средства на покрајинском
конкурсу.

45. Зрењанин

Четири спортске сале за
годину дана

За само годину дана, отворена је
четврта спортска сала на територији
Града. Свечаном отварању фискултурне сале у Ечки присуствовали
су челници Града и министар Вања
Удовичић. У Зрењанину је одржана
трибина подршке Александру Вучићу за председника Србије, а одржане су и бројне трибине подршке
у свим МО. Одборници СНС у СГ
Зрењанина делили су победнички
број „СНС Информатора“ и разговарали са суграђанима. Креативне

46. Сомбор
Пролећне акције чишћења
Почела је дистрибуција 550
прехрамбених пакета за социјално најугроженије становнике. У
оквиру Дана руске културе, амбасадор Русије, Александар Чепурин, отворио је изложбу слика
руских сликара. Представници
градова и општина Бач-Кишкун
жупаније одржали су конференцију о политици запошљавања
у Мађарској. Амбасада Немачке,
Град Сомбор и Удружење Немаца
„Герхард“ организовали су изложбу посвећену обележавању
500 година реформације. Више
од 20 активиста Уније младих
учествовало је у акцији „Баци пет

радионице и празнична атмосфера
обележили су дружење поводом
ускршњих празника са најмлађим
суграђанима, у просторијама СНС.
На поновљеним председничким
изборима, на бирачком месту 11, у
Клеку, Александар Вучић победио
је са 78,24 одсто гласова.

47. Апатин

Уређење паркова и игралишта

Прилозима активиста ОО СНС
Апатин, купљен је клима уређај за
Опшинско удружење пензионера.
Парк код цркве у Свилојеву постао
је богатији за терен за мали фудбал и терен за одбојку на песку.
Преко 50 активиста МО Свилојево,
уз помоћ и подршку ОО СНС Апатин, очистили су и парк од смећа,
префарбали љуљашке и пењалице.
Активисти СНС озеленили су Улицу
Рада Кончара, посадивши 160 садница бођоша, а уредили су и дечије
игралиште уз спортски терен. Активисти МО Сонта реконструисали су
клупе на платоу испред МЗ и поште.

48. Беочин

Помоћ Владе АПВ за
два пројекта

Александар Вучић освојио је
65,33 одсто гласова Беочинаца на
председничким изборима. У Влади АПВ, уручени су уговори о додели бесповратних средстава за
суфинансирање израде пројектнотехничке документације изградње
и реконструкције објеката фекалне канализације, а два уговора
потписао је председник Општине
Беочин, Митар Милинковић - за
градњу канализационе мреже
отпадних вода у насељу Луг и за
доградњу канализационе мреже
отпадних вода у насељу Черевић. У
току је замена крова на ПУ „Љуба
Станковић“, санација спортских
терена у Шпицер башти и санација
моста у Дунавској улици, преко
Козарског потока. Креће се са асфалтирањем коловоза, улица и

за сигуран нет“. Поводом Дана
жена, Унија пензионера организовала је прославу за најстарије
активисте и симпатизере. Активисти МО Бачки Моноштор очистили су 10 километара пута Сомбор - Бачки Моноштор. Поводом
Међународног дана река и вода,
активисти Уније младих очистили су каналску обалу у Бездану.
На трибини подршке Александру
Вучићу учествовали су Тихомир
Арсић и Лепомир Ивковић. Трибину „Превенција рака грлића
материце“ организовали су Унија
жена и Савет за здравство. У организацији МО Кљајићево, а уз

путева на територији Општине, као
и одржавањем општинских путева
и улица. У Беочин Селу асфалтирано је 170 метара пута, а урађен
је и атарски пут. Одржан је проширени састанак ОО СНС Беочин,
којим је председавао председник
ОО, Митар Милинковић, а којем су
присуствовали и одборници у СО
Беочин, чланови Општинског већа
и директори ЈП и установа.

49. Панчево

Осавремењивање Опште
болнице

После четири деценије, почиње
реконструкција
Интернистичког блока Опште болнице, а захваљујући Влади АПВ и донаторима,
стигла су и три нова ултразвучна
апарата. Одржан је Сајам запошљавања, на коме су учествовала 34 предузећа. Министар Вања
Удовичић присуствовао је часу о
борби против допинга у спорту, у
Медицинској школи „Стевица Јовановић“. Веселин Шљиванчанин одржао је у МЗ Котеж промоцију књиге
„У служби отаџбине“. Министар
Владан Вукосављевић посетио је ГО
СНС Панчево и истакао да је Панчево у самом врху по издвајању за културу. Фудбалски савез Војводине
поклонио је 200 нових лопти клубо-

подршку МО Чонопља, одржана
је акција пошумљавања. Активисти МО Селенча, на иницијативу
Илије Зелића, посадили су 300
садница багрема. Прим. др Зоран Парчетић, председник Савета за здравство, разговарао је са
мештанима Бездана о важности
редовних контрола. Наши активисти свакодневно су суграђанима делили промотивни материјал
на 14 штандова у свим насељеним местима. Савет за здравство
подржао је акцију превентивних
прегледа у Кљајићеву, Новој Селенчи, Бачком Моноштору. Чланови Уније младих и МО Гаково
уредили су простор око аутобуског стајалишта и очистили простор око амбуланте. Активисти

вима под окриљем Фудбалског савеза Панчева. Додељени су уговори
за субвенције за самозапошљавање.
Жељко Сушец, председник ГО СНС
Панчево, на конференцији за новинаре, истакао је да је Александар
Вучић на поновљеним председничким изборима, на бирачком месту
11, у Глогоњу, освојио 77,80 одсто
гласова. Јабуку је посетила Вера
Јовановска Типко, амбасадорка Македоније. У Јабуци је отворена бина
за концерте, а поплочана је и улица
испред школе. Наш најбољи аутомобилиста, Душан Борковић, поводом Дана планете Земље, посадио
је дрво на кеју поред Тамиша. Влада
АПВ определила је 20 милиона динара за наставак изградње канализације у Иванову и Јабуци.

51. Бор

Асфалтирање путева

Одржана је конвенција СНС и
СПС, у циљу подршке председничком кандидату Александру Вучићу,
на којој су говорили Братислав Гашић, Ивица Дачић, Благоје Спасковски и Студенка Ковачевић. Активисти ОО СНС Бор свакодневно су на
штандовима разговарали са грађанима. Започето је асфалтирање
улица и путева у свим градским и
сеоским МЗ. У свакој МЗ биће асфалтирано по три километара пута,

50. Сокобања
20 ауто-седишта за децу
Одржана је трибина „Политика и култура“, као вид подршке
Александру Вучићу за председничке изборе, на којој су говорили
Тихомир Арсић и челници нашег ОО, а глумац Лепомир Ивковић
представио се у улози вожда Карађорђа. У сарадњи са Агенцијом
за безбедност саобраћаја, додељено је 20 ауто-седишта за децу.

Тихомир Станић на трибини „Политика и култура”

МО Бачки Брег посадили су тује
на улазу у село и у парку. Чланови МО Кљајићево и МО Чонопља
организовали су акције пошумљавања. Активисти МО Станишић,
Риђица и Гаково окречили су 250
стабала у центру и уредили дечије игралиште, а активисти МО
Горња Варош поправили су игралиште. Почела је санација правца
Суботички пут-насеље Милчић.
Активисти МО Риђица, Станишић
и Бачки Моноштор уређивали су
центар Риђице. Активисти Уније
младих Сомбор, уз подршку Уније
младих Апатин, очистили су три
километра обале Великог бачког
канала. Чланови МО Нова Селенча очистили су простор код ОШ
„Доситеј Обрадовић“.

а Слатина, Оштрељ, Бучје и Кривељ
добиће по пет километара асфалта.
МЗ Ново селиште добила је нови
паркинг, захваљујући локалној самоуправи и РТБ Бор.

52. Кучево

Разговор са
пољопривредницима

Штанд Општине Кучево привукао је велику пажњу посетилаца 39.
Међународног сајма туризма у Београду. Потпредседник кинеске компаније „CNISPORTS Sports&Culture
Development“, Aрон Ронг, обишао
је, у пратњи репрезентативца Ненада Гроздића, спортске потенцијале наше Општине и разговарао је о сарадњи са председником
Општине, Новицом Јаношевићем.
Председник Јаношевић разговарао
је са пољопривредницима из Церемошње, Буковске и Равништа. На
Сребрном језеру одржана је промоција трке „Хомољски мотиви 2017“.
Поводом Дана жена, чланови ОО
СНС Кучево делили су цвеће суграђанкама. Годишњој скупштини
кучевачких пчелара присуствовали
су народни посланик Зоран Милекић, председник СО Кучево, Владимир Стојановић, и члан Општинског
већа, Милош Петровић.

53. Бачка Паланка
Наставља се градња
отворених базена

Наставља се изградња отворених базена, а локална самоуправа
је на јавном конкурсу Управе за
капитална улагања АП Војводине
добила бесповратна средства за
суфинансирање градње. Пројекат је започет пре више од пет
година, међутим, због недостатка
новца стало се са радовима. „Сада
је Бачка Паланка добила 32,34
милиона динара за фазу 2“, каже
Бранислав Шушница, председник
Општине, и наглашава да је преостали износ опредељен општинским буџетом за 2017. годину, у
износу од 20 милиона динара.
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54. БЕОГРАД

58. Вождовац

Разговори са грађанима

Уклањање дивљих депонија

55. Барајево
Реконструкција пута у Вранићу

Са Београђанима су разговарали др Небојша Стефановић, Синиша Мали,
Горан Весић, Марко Ђурић, Зоран Ђорђевић, Драгомир Петронијевић...

Одржане су интерактивне
радионице „Планирање породице“, посвећене мањинама у
МЗ Насеље гај и у МЗ Манић. Уз
помоћ Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а на инсистирање
општинског руководства, у МЗ
Мељак допремљен је најсавременији контејнер за поделу бесплатних оброка. Организован је
једнодневни излет за пензионере
у Суботицу и Голубац, а одржани
су штандови на свим прометним
локацијама. У Вранићу је настављена реконструкција главног
пута, а току је изградња пешачког
тротоара у Мељаку. Постављено је 10 аутобуских стајалишта, а
уређене су и зелене површине у
више МЗ, где су посађене тује. Завршава се спортска „бетон“ хала
код Средње школе. Генерални
директор БВК, Драган Ђорђевић,
и директор сектора развоја Београдског водовода, Зоран Радивојевић, заједно са руководством
Општине Барајево, обишли су
радове на новоизграђеној секундарној водоводној мрежи у МЗ

Бељина. Потписан је Споразум о
пословно техничкој сарадњи између ПКС и ГО Барајево, у оквиру
кога је отворен и шалтер за предузетнике. Председник ГО Барајево
Слободан Адамовић потписао је
са представницима Министарства
пољопривреде и заштите животне
средине, Министарства рударства и енергетике, Kанцеларије
за Европске интеграције, Регионалног предузећа „Еко-тамнава“
и 11 градова/општина учесника у
заједничком пројекту, меморандум о разумевању који представља припрему техничке документације за изградњу Регионалног
центра за управљање отпадом са
депонијом „Kаленић“. Настављено је уређење шеталишта поред
Барајевске реке, постављено је
осветљење, клупе, ђубријере...
Стубови за осветљење постављени су и код старог моста у центру
Барајева. Захваљујући средствима
ЕУ, ОШ „Кнез Сима Марковић“
биће потпуно реконструисана.
Тренутно се ради фасада и фасадна столарија на школским објектима у Бељини и Великом Борку.

56. Младеновац

Асфалтирање улица
Члан Председништва СНС, Небојша Стефановић, и потпредседник Главног одбора СПС, Александар Антић, разговарали су са
грађанима Земуна, Младеновца,
Гроцке, Чукарице, Палилуле,
Звездаре, Сурчина и Обреновца.
У Барајеву су посетили три породице, у Сопоту су обишли десетак домаћинстава, а Стефановић
је разговарао и са пензионерима
Савског венца. ОО СНС Раковица
и ОО СНС Сопот организовали су
трибине на тему дуалног образовња, којима су присуствовали
Младен Шарчевић, директори
школа, наставници, родитељи,
привредници... Шарчевић је посетио и производне хале фабрика
„Металика“, „Прометал“ и „МОС“,
у којима раде или обављају стручну праксу ученици Средње машинске школе у Сопоту. Члан ГО
СНС Зоран Ђорђевић, посетио је
Сопот, Савски венац, Палилулу и
Гроцку, и разговарао са чланицама унија жена. Такође, Ђорђевић
је разговарао и са пензионерима

Земуна, Барајева, Вождовца, Звездаре, Новог Београда, а обишао је
и три домаћинства у Бољевцима.
Потпредседник Главног одбора
СНС, Марко Ђурић, разговарао
је са житељима Врчина, а председник Покрета социјалиста,
Александар Вулин, са најстаријим
Раковчанима. Сурчински привредници разговали су са Гораном Кнежевићем о побољшању
привредног амбијента. Вања Удовичић, заједно са потпредседником Главног одбора СНС, Маријом
Обрадовић, и потпредседником
ИО СНС, Александром Јовичићем,
разговарао је са омладином на
Ади Хуји. Члан СНС, Нела Кубуровић, обишла је страначке штандове у Кнез Михаиловој улици и
разговарала са грађанима, а посетила је и ОО СНС Сурчин, Нови
Београд, Палилула и Врачар. Члан
Председништва СНС, Бранислав
Недимовић, обишао је Палилулу,
Сурчин, Обреновац , Лазаревац,
Младеновац, Сопот, Гроцку, Чукарицу, Раковицу и Вождовац, и

разговарао са пољопривредницима. Члан Главног одбора СНС, Горан Весић, посетио је предузетнике и пољопривреднике у Барајеву,
Лазаревцу и Палилули. У Младеновцу, заједно са Наташом Станисављевић, уручио је деветочланој
породици рачунар обезбеђен из
личних средстава. Члан ИО СНС,
Драгомир Петронијевић, обишао
је младеновачку житно-сточну
пијацу и разговарао са пољопривредницима. Такође, посетио је и
успешне привреднике на Чукарици и Лазаревцу, као и пољопривредно газдинство у Сурчину. Са
председником ГО СПС, Николом
Никодијевићем, Петронијевић је
обишао Клуб пензионера у Старом граду, а у просторијама ОО
Раковица учествовао је у рачунарској обуци за најстарије суграђане. Члан ГО СНС, Андреа Радуловић, и Владан Вукосављевић
посетили су ОО СНС Лазаревац
и Раковица, и разговарали са члановима Савета за културу. Радуловић је на Чукарици учествова-

ла у трибини „Бржи, јачи и бољи
глас жене“, а на Новом Београду
у трибини „Млади у политици“.
У Сурчину је разговарала са чланицама Уније жена, а заједно са
Наташом Станисављевић, посетила је Удружење пензионера
на Старом граду. Такође, за две
социјално угрожене породице на
Палилули уручила је поклоне из
личних средстава. Потпредседник ГО СПС, Александар Антић,
и потпредседник ИО СНС, Александар Јовичић, разговарали су
са пензионерима у Овчи. Антић
је разговарао са грађанима Пиносаве о инфраструктурним и комуналним проблемима, а заједно са
Синишом Малим обишао је и становнике Ресника. Синиша Мали
посетио је Дневни клуб за стара
лица у Лазаревцу. Марија Обрадовић, Горан Весић и Андреја
Младеновић, разговарали су са
грађанима Сурчина и Лазаревца.
Марија Обрадовић разговарала
је и са суграђанкама на Старом
граду.

Савет за националне мањине СНС организовао је Васкршњи
сто, а малишани су, уз
помоћ графичког дизајнера Мирјане Ратковић, осмишљавали и
украшавали васкршњу
трпезу. Радило се на
санацији и асфалтирању путних саобраћајница, а
нов асфалт урађен је у више од
30 улица. Омладина ОО СНС
Младеновац очистила је зелене
површине у Улици Филипа Филиповића. Такође, уређено је дечије игралиште у Влашком Пољу,
млади напредњаци офарбали су
мобилијар и очистили нагомилано смеће. Члан Председништва

СНС, Милосав Миличковић, разговарао је са омладинцима на
штандовима у центру места. Такође, Младеновац је посетио и
члан Главног одбора СНС, Славко
Гак. Чланице Уније жена посетиле
су осмочлану породицу Петровић
и, из личних средстава, уручили
им слаткише, гаредеробу, пелене
и козметику за бебе.

57. Врачар
Реконструкција паркића на Славији

Горан Султановић на књижевној вечери

Општина Вождовац поклонила
је испостави ПС Вождовац у Белом Потоку четири нова аутомобила. Председник ГО Вождовац,
Александар Савић, добитник је
специјалне плакете Студија Б за
брзе реакције Општине на позиве
грађана. Поставља се нова и санира постојећа ограда у ОШ „Јајинци“. Објекат ПУ „Мала сирена“ у
насељу Степа Степановић добио
је модерну кухињу. У СЦ „Шумице“ уручена је спортска опрема
млађим категоријама спортиских
клубова. Одржано је такмичење
средњошколаца у оквиру пројекта
„Млади предузетник“. У оквиру
акције Школски спорт, одржано је
атлетско такмичење. Специјална
ОШ „Миодраг Матић“ приредила
је продајну изложбу ускршњих
јаја у општинском холу. Такође, у
холу Општине постављен је бокс
за донацију публикација, у оквиру
пројекта „Милион књига за Србију“. ПУ „Чика Јова Змај“, заједно са ГО Вождовац, организовала
је Фестивал здравља, док су се
девојчице и дечаци дружили са
Пеђолином у МЗ Медак 3, Јајинци,
Кумодраж 2 и Милунка Савић. На
иницијативу мештана, а у договору са МЗ Горњи Вождовац, радници Еко патроле уклонили су дивље
депоније у Војводе Степе и Црнотравској. Хиљаду васкршњих јаја
поклонили смо Прихватилишту
за одрасла и стара лица у Кумодрашкој улици. ГО Вождовац и МЗ
Милунка Савић донирали су Удружењу параплегичара и квадриплегичара „Дунав“ ручне команде за
управљање моторним возилом.
Породицама Вулић и Стајић са
децом оболелом од церебралне
парализе, које станују у згради без
лифта у Видској улици, обезбеђен
је гусеничар за инвалидска колица. У комплексу родне куће војводе Степе Степановића, свечано је
обележена 88. годишњица од његове смрти.У ОШ „Војвода Степа“
отворен је нови ученички блок и
фискултурна сала, чијем отварању
су присуствовали премијер Александар Вучић, министар унутрашњих послова, Небојша Стефано-

На иницијативу руководства ГО Врачар, почела је реконструкција дечијег
паркића у Митићевој рупи на Славији.
Настављен је циклус концерата ученика
музичких школа, а ГО Врачар припремила је циклус интерактивних предавања
еминентних стручњака из области медицинских наука, у циљу упознавања
грађана са превенцијом и лечењем болести. У галерији ГО Врачар, одржана је
реприза књижевне вечери уз поставку
изложбе посвећене Слободану Марко-

вић... Општина је издвојила још
осам милиона динара за замену
60 улазних врата на стамбеним
зградама. Награђени су учесници
Трофеја Вождовца, клубовима је
уручена спортска опрема, а школама шаховске гарнитуре и литература. Такође, ГО Вождовац
обезбедила је комплете тренерки
за наставнике физичког и ученике.
За основце је организована трибина „Безбедност деце на интернету“, а за најстарије суграђане бесплатни излети. Почело је уређење
бањичког платоа и канализационе
мреже. Асфалтира се Брђанска
улица и чисти канал у Рипњу, док
главне улице у Зуцу, Пиносави и
Белом Потоку добијају тротоаре и асфалт. Обезбеђени су нови
контејнери, уведена је нова линија
406Л, постављене су и настрешнице на стајалиштима у Јерковићу.
Организован је турнир за ученицe
основних школа „Краљица шаха“.
Са грађанима су разговарали
Александар Савић, Горан Весић,
Ивана Томић, Милош Стојановић
и Расим Љајић. Сваког викенда,
одржавале су се здравствене трибине. Савет за спорт организовао
је турнире у малом фудбалу и
одбојци. Активисти ОО очистили
су зелене површине у Степи, Пролећној, Калемарској и Степеничкој
улици. Уређен је простор око Дома
здравља и око улаза зграда Браће
Јерковић 93-95. Члан Главног одбора, Андреа Радуловић, заједно
са председницима МО Тешића купатило, Пашино брдо и Виногради, из личних средстава, обезбедила је саднице за порту храма на
Лекином брду. Унија жена, поред
трибине о економском оснаживању жена, донирала је књиге
библиотеци и девет врећа чепова
за акцију „Чеп за хендикеп“. Савет за избегла и расељена лица
обележио је Дан жена, дарујући
женама из колективних центара
симболичне поклоне. У организацији МО Степа Степановић, одржана је трибина „Вождовац кроз
историју“. Сваког викенда, мали
Вождовчани уживали су у представама Пеђолина.

вићу, ауторке Ксеније Марковић Шукуљевић, а Драган Колунџија и Горан
Султановић су читали песме. Организован је низ штанова око Каленић пијаце,
активисти ОО СНС Врачар разговарали
су са грађанима и делили страначки материјал. За 1.000 најстаријих Врачараца
организовани су једнодневни излети
на Шупљу стену, као и посета одмаралишту СРОЦ Врачар на Авали. ГО Врачар организовала је Сајам запошљавања, у сарадњи са НСЗ и ПКС.
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ГРАД БЕОГРАД
59. Гроцка

60. Звездара

Сајам образовања

Међународни дан Рома

Председник Општине, Драгољуб Симоновић, са младима
Почело је уређење запуштене
чесме у Дубочају, а очишћени су
и прилазни плато и пут. Замењене су водоводне цеви у Улици
Моше Пијаде, а у Дрењачкој улици очишћен је канал за одвод атмосферских вода. Одржан је пети
Сајам образовања, у организацији
ОШ „Свети Сава“ из Врчина, уз
подршку ГО Гроцка и КЗМ Гроцка.
Под покровитељством Комисије
за координацију безбедности саобраћаја, у свим основним школама одржана је едукација деце
о безбедности у саобраћају. У
сарадњи са ЈП „Путеви Србије“,
договорен је наставак реконструкције државног пута 437, деонице
од ауто-пута до Крагујевачког
пута кроз Врчин, дела Смедервског пута кроз центар Гроцке и
државног пута 351, од пружног
прелаза у Умчарима до Пудараца,
те спајање Гроцке и Заклопаче путем преко Граба. Почели су радови у Врчину где је, након скидања
старог слоја асфлата, постављена
гасоводна мрежа, а на путу Гроцка-Заклопача припремљена је
асфалтна подлога и очишћени су
кишни канали. Заједничким радом општина Гроцка и Сопот са

Градом Беоргадом, договорена је
реконструкција пута Дражањ-Мали Пожаревац. Одржан је Сајам
запошљавања. ЈП „Србијешуме“, у
сарадњи са ГО Гроцка, посадило
је четинаре у дворишту Средње
школе и вртића „Лане“ у Винчи,
поводом Светског дана шума. Сигурносна ауто-седишта за бебе
додељена су у вртићу „Лане“.
Истим пројектом обезбеђене су
и „блутут“ слушалице за возаче,
које су подељене на Смедеревском путу, код ОШ „Илија Гарашанин“, у сарадњи са ПС Гроцка
и КЗМ. Сваке недеље, председник
Општине, Драгољуб Симоновић,
разговарао је са пољопривредницима. Пољопривредницима из
Винче, Ритопека и Врчина подељена су ротациона светла, како би се
повећала безбедност у саобраћају.
Потписана је набавка 96 противргадних ракета. ОО СНС Гроцка
организовао је низ здравствених
трибина. МО организовали су
штандове у свим насељима. Активисти ОО очистили су три дивље
депоније. Чланице Уније жена, из
личних средстава, обезбедиле су
преко 280 пакета помоћи социјално угроженим породицама.

У сарадњи ГО Звездара и ЈКП
Водовод и канализација, настављена је модернизација канализационе и водоводне мреже
у Улици Ладне воде. Ради се и
на санацији саобраћајне инфраструктуре, осветљавању улица
и постављању нових контејнера. ГО Звездара подржала је
иницијативу грађана насеља
ВМЛ за решавање недозвољеног паркирања испред вртића
„Зека“, које је угрожавало безбедност најмлађих суграђана,
и у најкраћем року постављени
су заштитни стубови. Одржан је
традиционални Сајам образовања. Поводом Међународног
дана Рома, Национални савет
ромске националне мањине и
ГО Звездара, организовали су
трибину о ромском активизму.
Челници ГО Звездара примили
су представнике првог Регионалног скупа директора гимназија главних градова региона.
У оквиру акције „Полицајац у
заједници“, министарНебојша
Стефановић посетио је Миријево. У сарадњи Града и Општине,
постављено је 40 бетонских
жардињера, реконструисане су
саобраћајнице, уређене зелене
површине у ММЛ, ВМЛ, Миријеву и Коњарнику, док су у ВМЛ
реконструисане рампе за особе
са инвалидитетом. ГО Звездара
обезбедила је бесплатан интернет за Клуб за сениоре и бесплатну припремну наставу за
осмаке, а уручени су и сертификати полазницима обуке „Пут
до успешног предузетника”.
Омладинци СНС и СПС обеле-

жили су Национални месец
борбе против рака. Поводом
Дана жена, активисти ОО су, на
више локација, обрадовали суграђанке цвећем, честиткама и
поклонима. У сарадњи СПС-ом,
одржан је спортско-плесни дан
на Коњарнику и гастрономска
акција „Весела оклагија“. Омладина СНС и СПС уређивала је
зелене површине. За најстарије
суграђане организовани су излети у Јаково, обилазак манастира Фенек, Бојчинске шуме и
наутичког насеља Бисер. Одржане су трибине о пољопривреди, стамбеној политици и
превенцији малигних болести.

61. Земун

Пројекат „Моја земунска картица”

ГО Земун, кроз пројекат Моја земунска картица, у сарадњи са КСЦ Пинки, обезбедила је
суграђанима по 50 ваучера месечно за стони
тенис, бесплатне дневне термине за пливање

за пензионере, обуку за рад на рачунару за 60 пензионера, незапослених и
социјално угрожених лица. У сарадњи
са НСЗ, реализоваће се јавни радови „Подржи старије“, „Инфо пулт за
пружање помоћи осетљивим групама
грађана“ и „Земунски еко чувари“, и
биће ангажовано 12 лица са евиденције НСЗ. Са Министарством омладине
и спорта потписан је уговор о додели
средстава за Сервис за развој омладинског предузетништва. У Музичкој
школи „Коста Манојловић“, уз подршку
ГО Земун, после 25 година паузе, настављена је манифестација „Земунске музичке вечери“, а свечано су уручене
Захвалница отаџбине и Значке војника
девојкама и младићима који су одслужили војни рок током 2016. Активисти ОО СНС Земун традиционално су делили
васкршња јаја суграђанима. У МЗ Земун поље
организовано је добровољно давање крви, док

је у циљу превенције рака грлића материце, ГО
Земун, у сарадњи са ДЗ Земун, организовала
бесплатне прегледе. У сарадњи са удружењем
„Земун у срцу“, организована је хуманитарна
манифестација „Најбољи земунски котлић“.
Почела је реконструкција игралишта у Првомајској, Златиборској и Улици Десе Лезајић. У
току је реконструкција тротоара у Вртларској
улици, ради се у Господској улици, на Магистратском тргу, уређују се и стамбене зграде. Отворена је полицијска испостава у Земун
пољу. ОШ „Сава Шумановић“ у Алтини прикључена је на канализацију, а у Угриновцима
је отворено обданиште. Дан жена обележен
је поделом цвећа широм Земуна, посетом Удружењу „Треће доба“ из Угриноваца и прославом „Женама Земуна“. Организован је излет за
најстарије Земунце на Опленац. Одржан је низ
трибина у организцији Савета за здравство и
Савета за омладину. Активисти ОО СНС Земун
свакодневно су разговарали са суграђанима на
штандовима.

62. Савски венац

Ново дечије игралиште у Савској
бијашуме“, поклањала је
саднице четинара на Дедињском скверу. Такође,
организовано је дружење
са Љиљаном Хабјановић
Ђуровић, а даме су на поклон добиле књиге. Организован је традиционални
осмомартовски базар ученика ОШ, а свим осмацима
омогућена је бесплатна
припремна настава за полагање пријемног испита.
Општина је организовала
пет бесплатних излета за
450 пензионера. Појачана
Председница Општине Ирена Вујовић
је јавна расвета у Улици
поклања саднице Београђанима
Коче Поповића. Председница Ирена Вујовић и градоначелник Синиша Мали,
На иницијативу грађана, запуштена поу сарадњи са амбасадом Финске, засадили
вршина у Савској улици претворена је у
савремено опремљено дечије игралиште. су 20 садница трешње у парк-шуми у Шекспировој улици. У сарадњи са ДЗ Савски
Такође, у току је реконструкција Улице
Љутице Богдана. У кући краља Петра венац и Заводом за заштиту здравља радника Железница Србије, организовани су
одржана је васкршња радионица за децу.
бесплатни здравствени прегледи. АктивиПрослављени кошаркаш Игор Ракочевић
отворио је фестивал „Урбан баскет“, који сти ОО посетили су клубове пензионера и
дружили се са најстаријим суграђанима, а
је организовала ГО Савски венац. У оквиру
КЗМ, организован је ИТ карневал у Гимна- у ОО Савски венац организована је подела социјалних пакета за најугроженије сузији „Свети Сава“. Активисти ОО СНС Саграђане, из личних средстава функционевски венац разговарали су са суграђанима
и делили „СНС Информатор“. Поводом ра. Активисти ОО редовно на штандовима
Дана жена, дамама су подељене руже, а разговарају са грађанима, а Унија младих
председница Општине, Ирена Вујовић, са очистила је дивљу депонију у Улици Косте
члановима Већа, а у сарадњи са ЈП „Ср- Главинића.
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65. Стари град
Вече културе
Чланице Уније жена ОО СНС Стари град, поводом Васкрса, организовале су Вече културе. Арије
је певала примадона Наташа Јовић Тривић, а монолог је говорио глумац Димитрије Илић, док су активисти МО Скадарлија прославили најрадоснији
хришћански празник са суграђанима испред куће
Ђуре Јакшића. Чланови Савета за културу обележили су Дан поезије и грађанима поклањали
књиге и букмаркере. Поводом Дана жена, уприличено је вече посвећено дамама, подељене су руже
и честитке и организована позоришна представа.
Такође, Унија жена организовала је дружење дама
Старог града са потпредседницом Главног одбора СНС, Маријом Обрадовић. На трибини „Жене у
предузетништву“, предузетнице са Старог града
постављале су питања Бранислави Симановић, секретару ПКС. Одборници СНС у СО Стари град су
8. марта посетили старије суграђанке, којима су уз
ружу и разговор улепшали празник. ОО Стари град
је за пензионере организовао излет на Фрушку гору
и посету музејима на нашој Општини, док је Савет
за здравство одржао трибине о болестима срца, депресији и младежима.

63. Палилула

Обновљено више од 220 улаза у зграде

Народна посланица Јелена Мијатовић и председник Општине Александар Јовичић у разговору са грађанима
Општина Палилула организовала је Велики васкршњи карневал,
који је свечано отворио председник ГО Палилула, Александар Јовичић. ДЗ Палилула обележио је
64 године постојања. Свечано је
отворен нови дечији парк „Коди“
на Сланачком путу. Услед великог
интересовања грађана, ГО Палилула издвојила је додатна средства

и наставила са уређењем небезбедних улаза у зграде, а до сада је
реконструисано више од 220 улаза. Организован је Сајам средњих
школа у Центру за културу „Влада
Дивљан“. ГО Палилула доделила
jе 34 пластеника пољопривредницима, за шта jе из буџета издвоjено
четири милиона динара. Челници
Општине посетили су пољопри-

64. Нови Београд

Добровољно давање крви
На иницијативу ОО СНС Нови
Београд, у згради у Улици др
Агостина Нета 78 замењени су
поштански сандучићи, а реконструисано је дечије игралиште у
Џона Кенедија 7-9. Такође, нови
асфалт поставља се у Улици генерала Жданова и уређује паркинг у
Улици Пере Сегединца. Чланови
МО Сава, сваког уторка и четвртка, у страначким просторијама, у
Гандијевој 41, организују часове
енглеског за суграђане. На ини-

цијативу ОО СНС Нови Београд,
поправља се тротоар у Нехруовој
и почињу припремни радови за
асфалтирање Сурчинске улице.
Уређује се парк испред Средње
политехничке школе, а нова јавна
расвета постављена је на паркингу иза зграде у Улици Народних
хероја 22-28, код дечијег парка
(36-40а) и у Студентској улици
(25-37б). Почела је изградња парка за псе у Улици др Ивана Рибара,
а постављени су нови контејнери

вредно газдинство Гордане Благојевић, као и социјално угрожену
породицу Проковић, којој су уручили основне животне намирнице,
обезбеђене из личних средстава.
Гради се терен у Улици Михаила
Еминескуа у Овчи. На захтев грађана Падинске Скеле, постављени су
нови кошеви у ОШ „Олга Петров“.
Немања Стајић посетио је насеље
за одлагање чврстог отпада у Булевару Зорана Ђинђића и Булевару Арсенија Чарнојевића. Велики
број грађана учествовао је у акцији добровољног давања крви,
у просторијама ОО СНС Нови
Београд и МО Сава. Председник
ОО СНС Нови Београд, Милинко
Величковић, и чланице Уније жена

Преток и са грађанима разговарао
о легализацији објеката. У циљу
продубљивања братских односа са
румунском заједницом, функционери ОО посетили су цркву Светог
Константина и Јелене у Овчи. Посетили су и храм Сабора српских
светитеља на Карабурми, где су
разговарали са епископом топличким Арсенијем.
посетили су Сигурну кућу, и уричили поконе у виду животних намиринца, обезбеђених из личних
средстава. За најстарије суграђане организовани су једнодневни
излети на Опленац и у Буковичку
бању. Одржане су трибине „Превенција болести срца“ и „Млади у
политици“.

ГРАД БЕОГРАД

СНС
ПАНОРАМА
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66. Сурчин

Реконструкција Дома културе
Горан Весић, Владан Коцић, Милосав Миличковић
и Драгомир Петронијевић

69. Раковица

Зона са бесплатним интернетом
Председник Стеван Шуша са члановима ОО СНС Сурчин
У току је изградња пута у насељу Бечмен и Петровчић, као и
радови на згради старог Дома
здравља у Сурчину и на Дому
културе у Бољевцима. Активисти ОО СНС Сурчин прославили су Васкрс са суграђанима, а
акценат смо ставили на помоћ

социјално угроженим лицима
и старијим особама. Организовани су штандови на више
локација, активисти су разговарали са суграђанима и делили
„СНС Информатор“. Настављена градња деонице ауто-пута
Сурчин-Обреновац, тротоара у

и адаптација старе школе у Косовској улици за потребе ПУ
Сурчин. Активисти ОО наставили су са хуманитарном акцијом
„Помозимо комшији“. Организован је велики број трибина и
излети на Опленац за око 1.000
пензионера.

68. Обреновац

67. Лазаревац

Бесплатни курс енглеског

Нова радна места

Представници турске компаније „Бирлешик“ покренуће
производњу текстила и отворити, у почетку 250, а касније
и до 1.200 нових радних места.
У МЗ Брајковац асфалтиран је
Петровића крај, две деонице у
МЗ Барзиловица, Милановића
крај, и у МЗ Петка Бајино Брдо.
У МЗ Шушњар асфалтирају се
два путна правца. Савет за безбедност саобраћаја организовао
је предавање „Безбедност мотоциклиста у саобраћају“ и доделу
17 хомологованих „фулфејс“ кацига. Председник ГО Лазаревац,
уручио је поклон пакете мајкама
деце рођене у јануару 2017. године. Активисти ОО СНС Лазаревац разговарали су са суграђанима и делили страначки
материјал. Асфалтирана је Личка
улица, завршава се реконструкција Улице Станислава Сремчевића. У МЗ Лукавица асфалтирани су Ђиласов сокак и Ђорђевића пут. У оквиру пројекта „Пут
до успешног предузетника“,
који организује НСЗ, уручена
су 33 сертификата за лица која
су прошла обуку. Градски секретар за образовање и дечију

Јакову, Бољевцима и Сурчину,
као и реконструкција саобраћајнице у Бечмену и Петровчићу.
Такође, у току је реконструкција Дома културе у Бољевцима
и старог ДЗ у Сурчину, а у плану је и градња две фискултурне
сале у Бечмену и Добановцима,

заштиту, Славко Гак, посетио је
Лазаревац, а градска секретарка
за социјалну заштититу, Наташа Станисављевић, посетила је
Удружење пензионера и ратних
војних инвалида, и уручила им
пакете хуманитарне помоћи.
Такође, обезбеђени су и пакети
помоћи социјално угроженим
породицама. Челници ГО Лазаревац обишли су Храм Силаска
светог духа, са представницима МЗ Јунковци. ГО Лазаревац
издвојила је значајна средства
за уређење парохијског дома
и изградњу палионице свећа,
а следи и поплочавање порте.
Одржана је трибина „Подстицај
за пољопривредне произвођаче“. Поводом Дана жена, ОО
СНС организовао је поделу ружа
и честитки. Потпредседница
Главног одбора СНС, Марија Обрадовић, члан Главног одбора
СНС, Горан Весић, председник
Самосталног ДСС, Андреја Младеновић, и члан Председништва
СПС, Милисав Петронијевић,
разговарали су са грађанима у
Врбовну и Степојевцу. Активисти ОО, на више локација, делили су страначки материјал.

Канцеларија за пољопривреду, у сарадњи са Саветодавном стручном службом из
Падинске Скеле, представила
је овогодишњи програм помоћи
аграру. Нови мобилијар за децу
постављен је испред СКЦ и у
Змај Јовиној улици у Дудовима.
Уређена су дечија игралишта у
Стублинама, Белом Пољу, Рватима и у Улици Раје Поповића.
Приводи се крају градња моста
у Маричић потоку у Мислођину.
У току је санација рени-бунара
РБ1. ЈКП Обреновац опремило
је произвођаче новим расхладним витринама. У Грабовцу је
завршено асфалтирање пута
у Јањића, Матића, Вилотића и
Јовановића крају. У току је санација свих путева у МЗ, а завршава се деоница која ће спојити
Јасенак и Дражевац. Седница
Већа одржана је у МЗ Мислођин.
Уручене су Захвалнице отаџбине и Значке војника девојкама и
младићима који су одслужили
војни рок са оружјем током 2016.
године, а одржано је општинко такмичење „Шта знаш о саобраћају“. Акцијом Комисије за
безбедност у саобраћају и Комисије за пољопривреду, подељена
су ротациона светла и заштитни
прслуци пољопривредницима.
Започета је градња моста преко
Саве, између Обреновца и Сурчина, а у току су завршни радо-

ви на мосту преко Колубаре, на
деоници Мислођин-Бело Поље
(оба моста су у склопу Коридора
11). Асфалтирана је Улица Раденка Ранковића у насељу Дудови,
Драге Вуковића-Корчагина у
Звечкој, Раваничка улица у Малој Моштаници, Улица Богољуба
Урошевића Црног, асфалтиран је
и пут Пољане-Дражевац. Представљен је пројекат секундарне
канализационе мреже за Уровце
и Кртинску, док се у насељима
Браћа Југовић и Колонија у Баричу шири канализациона мрежа. Постављено 20 стубова јавне
расвете у Уровцима и 35 стубова
дуж пута Обреновац-Београд.
Обданиште „Колибри“ у Баричу
добиће потпуно нов објекат, а у
току је реконструкција објекта
Градског завода за плућне болести. Сваког викенда организован
је бесплатан излет за пензионере на Опленац. Општина је, кроз
програм „Еко-динар“, донирала нов кајак за ККК „Забрежје“.
Комисија за пољопривреду организовала је сусрет са директором компаније „Митрос“ за
произвођаче који се баве узгојем
свиња.
Пољопривредницима
су додељени кредити за које је
Општинапреузела плаћање камате. У току је бесплатан курс
енглеског језика, а већина пријављених конкурисала је за посао
у фабрици „МеиТа“.

Одржан је пети Међународни раковички
карневал. Отворен је реконструисан парк
у Улици 11. крајишке дивизије на Лабудовом брду. У Улици Патријарха Јоаникија
направљен је фитнес парк са справама за
вежбање. На иницијативу ГО Раковица, на
фубдалском терену у Улици Матије Гупца
40, постављена је ограда. ЈП „Јавно осветљење“ поставило је расвету на стази између станице градског превоза у Патријарха Јоаникија и Ластине станице. Нова јавна расвета постављена је и у Тузланској
и Опленачкој улици на Петловом брду.
Захваљујући грађанима који су у оквиру
наградне игре „Узми рачун и победи“, ревносно слали фискалне рачуне, Раковица ће
добити „WiFi“ зону са бесплатним интернетом. Унијa пензионера организовала је
обилазак Орашца, Аранђеловца и Опленца. Одржан је Сајам запошљавања. Радове
на изградњи Капитол парка, свечано су

отворили министар Небојша
Стефановић, градоначелник
Синиша Мали и директор компаније „Посејдон група“, Џејмс
Ган. Након више од пола века,
у Улици Боривоја Милојевића
у Кијеву почела је градња фекалне канализације. Радови на новој канализацији почели су и у насељу Сунчани брег и Љубиша
Јеленковић. У Гочкој улици пуштена је у
погон нова станица за дистрибуцију гаса.
Почела је реконструкција Миљаковачких
стаза. На брду Стражевица, асфалтиран
је део пута који води до спомен обележја.
У Реснику је пуштена у рад измењена
траса линије 503. Општина је иницирала
уређење Канаревог брда, око ОШ „Иво
Андрић“ и урбаног џепа у Патријарха Јоаникија. Општина и Агенција за безбедност
саобраћаја организовале су трибину посвећену безбедности трактора и пољопри-

70. Сопот

Асфалтирање путева

Завршена је градња два
километра пута у Губеревцу, који ће допринети развоју пољопривреде у том
крају. Асфалтирано је 1,2

километра пута ка гробљу
Ћелеминац у Стојнику,
санирана је чесма и око
капеле изграђен паркинг.
Асфалтиран је пут Ђуринци-Мали Пожаревац,
у дужини од 2,3 километара, а биће асфалтирано
још 2,5 километара, тако
да ће МЗ Мали Пожаревац
најкраћом саобраћајницом

бити повезана са матичном
Општином. Градски секретар за саобраћај, Душан
Рафаиловић, директор Дирекције за путеве Секретаријата за саобраћај,
Славиша Живковић, и
председници општина Гроцка и Сопот,
Драгољуб Симоновић и Живорад Милосављевић, посетили
су насеље Дражањ и
разговарали са грађанима о планираним
капиталним инвестицијама.
Такође,
секретар за образовање
и дечију заштиту, Славко
Гак, разговарао је са директорима четири основне
школе, две средње школе
и директором ПУ Сопот.
Активисти ОО СНС Сопот
организовали су штандове
на више локација, делили
страначки материјал и разговарали са грађанима.

вредних машина у саобраћају, као и обуку
за правилну употребу дечијих ауто-седишта, која су и подељена родитељима.
Општина је организовала трибине „Жене
у политици“ и „Грешка без поправног“.
Министар Владан Вукосављевић обишао је
реконструисан Центар за културу и образовање. Активисти ОО уређивали су зелене површине у Реснику, Видиковцу, Миљаковцу 1 и 2, Канаревом брду, Скојевском
насељу, Старом кошутњаку, Сунчаном
брегу. Поводом Дана жена, организована
је екскурзија на Фрушку гору. Настављена
је бесплатна рачунарска обука за старије
суграђане.

71. Чукарица

Фитнес на отвореном

Активисти МО Чукаричка
падина садили су дрвеће. У
организацији МО Виногради
1 и 2 одржана је „Стручна припрема конкурсних докумената за апликацију приликом
запошљавања“.
Патријарх
Иринеј освештао је темеље
новог храма у насељу Рупчине
и уручио грамате председнику ОО СНС Чукарица, Радету
Петровићу, и председнику
Општине, Срђану Коларићу.
Нове справе за фитнес на
отвореном постављене су у
парку Баре у Железнику. Општина је
започела пројекат „малих радова“ на
преко 30 локација. ОО СНС Чукарица
је из сопствених средстава асфалтирао
прилаз стамбеној згради на Чукаричкој
падини, у којој станује лице са инвалидитетом. Активисти МО Спортски
центар уредили су запуштен простор
у Улици Аце Јоксимовића. Чукарички
напредњаци добовољно су дали крв, а
дамама је, поводом Осмог марта, даривано књижевно вече. Просветни савет
организовао је прављење дечијих честитки за маме, а радионицу је посетила

Раде Петровић и Срђан Коларић са
активистима ОО СНС Чукарица

Андреа Радуловић. Она је учествовала
и на трибини „Бржи, јачи и бољи глас
жене“. На дебатној вечери „Уметници
о Александру Вучићу“, говорили су Тихомир Арсић, Растко Јанковић, Миодраг
Ракочевић и Братислав Петковић. Одржан јеСајам запошљавања, а у Железнику је изграђен парк. У току је реконструкција Спасеновићеве улице, Водоводске улице други део, одвојку Водоводске, Марка Кончара Буре, Читачкој
и Лукићевој. Изграђени су тротоари у
Трговачкој улици, а рециклираним асфалтом насуте су улице у Остружници,
Рушњу, Железнику и Рупчинама.

Више од 17.000 грађана окупило се у Београду да пружи
подршку председнику Александру Вучићу

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

У обиласку рударског басена Колубара

Са Кристијаном Фрисом, Давором Штефанеком и
Александром Максимовићем, који су освојили медаље
на Европском првенству у рвању

Војна вежба „Челик 2017“ у Никинцима, поводом Дана
Војске Србије, Дана победе и Дана Европе

Са председником Републике
Српске, Милорадом Додиком,
и патријархом српским Иринејем
у Доњој Градини

Вожња улицама Крагујевца у новом моделу „фијата 500Л“ са
Силвијом Вернети, директорком ЕМЕА и ФЦА Србија

