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На свечаности поводом инаугурације, председник Србије, Александар Вучић, поручио:

СРБИЈА ГРАДИ МОСТОВЕ
ПРИЈАТЕЉСТВА

Изабрана нова
Влада Србије

ИНТЕРВЈУ

Ана Брнабић,

председница Владе Србије

Заједнички рад
за раст Србије
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У ЖИЖИ
На свечаности поводом инаугурације
председника Републике Србије,
Александра Вучића, окупило
се више од 55 високих делегација
из свих крајева света и велики
број домаћих званица

В

Живела Србија!

еличанствена
прослава
поводом инаугурације
председника Републике Србије,
Александра Вучића, одржана је 23. јуна у Палати „Србија“.
Доласком више од 55 високих делегација, Србији
је исказано велико поштовање, а председнику Вучићу пошло је за руком да
на једном месту окупи цео
регион, различите крајеве
света, различите савезе...
Овај догађај, какав Србија
не памти, превазишао је оквире протоколарног и био
је добра прилика за иницирање разговора и отварање
нових перспектива у сарадњи Србије са регионом
и светом.
Након дочека многобројних страних и домаћих
званица, заједно са супругом Тамaром, председник
Србије, Александар Вучић,
обратио се гостима, пожелео добродошлицу и
захвалио се што су својим

Председнички пар: Александар и Тамара Вучић

присуством указали огромну част и поштовање, и
истакао да је уверен да ће
у Београду, на сваком кораку, умети да осете топло и
искрено српско гостопримство.
„Пре свега, желим да се
захвалим грађанима Србије на огромној подршци,
на подршци за политику
мира, економског развоја и
другачијој будућности. Добри обичаји и све оно о
чему су ме код куће учили,
налажу ми да данас, вама,
који сте наши гости, кажем
неколико речи о вашем домаћину, о Србији.
Србија је земља добрих,
храбрих, некада и претерано храбрих људи. Да,
људи су оно што је у Србији
најважније. Видели сте све
наше експонате, нашу историју, садашњост и део
будућности, али, свега тога
не би било без дивних људи
наше лепе Србије.
Људи са ових, балканских, простора, знају ту
причу веома добро, јер

нам је, у много чему заједничка. И знају да је  Србија
настала буквално из векова
борбе, тешке борбе, и да то
није мит, него пука чињеница. Знају и да се овде нове
генерације стварају из крви
и из костију. И да историју,
ми, балкански народи, у
много чему и немамо, али
да нам је увек, те историје,
превише. И да смо претерано гласни када причамо,
али и застрашујуће тихи,
када ћутимо.
И да се волимо и мрзимо
истим интензитетом, често
не правећи никакву разлику и не знајући шта, у том
тренутку, тачно радимо. И
да бисмо свима дали све,
чак и када немамо ништа. И
да смо отворени према
свету, а затворени, према
себи. И да смо прошли све,
а да нисмо, још увек, стигли

»

- Да, ми Срби и ви Хрвати,
Бошњаци, Црногорци, Албанци и
Македонци, заједно можемо
планине да померамо, не
правећи никакве нове Југославије, али
радећи заједно и борећи се заједно за
боље сутра наших сиромашних грађана

(Александар Вучић
нигде. Да често волимо да
стојимо у месту, убеђени да
се све баш око нас окреће.
Да знамо, о било чему,
више него било ко други,
али да љубоморно то одбијамо да примењујемо,
или бар сами са собом да
поделимо. Да смо најстарији, највиши, најлепши,
најбољи, изабрани, посебни, јединствени и да

Издавач: Српска напредна странка
Палмира Тољатија 5/3, Београд

буквално ништа од тога
немамо. Да можемо да
померимо планине, али
да се у свакој равници уплашимо и не мрдамо. Да
нам је често онај са другог
краја света највећи пријатељ, а комшија, наш сусед,
највећи непријатељ. Да верујемо у небо, а да не верујемо у себе и у сопствену земљу. Да лакше за ту

земљу умиремо, него што
за њу живимо.
Да нас, све заједно, има
мало, зато што смо толико
често хтели да будемо велики. Да смо увек спремни
да узмемо од других, не
схватајући да откидамо,
од себе. Да своју несрећу
волимо толико дубоко, да
срећу, често не желимо ни
да тражимо. Да су нам митови стварност, и то у толикој мери, да нам будућност
изгледа као нешто сасвим
непотребно.
Да
нам
је
„сутра“ најстрашнија реч, јер
бисмо заувек живели у
оном јуче, пошто са оним
данас, не знамо шта да радимо. И да на крају, такви,
искривљени хаосом, ратовима, славном историјом,
немаштином, тугама и несрећама, ми, данас, волимо

Уредништво: Служба за информисање I Главни и одговорни уредник: Соња Влајнић Дизајн: Зоран Станковић
I Редакција: Верица Сокић, Марија Врачар, Катарина Кушаковић, Зоран Станковић, Саша Јеремић (фото)

Телефон: 011/655-74-86 Мејл адреса: informativna-sluzba@sns.org.rs Сајт: www.sns.org.rs www.vucic.rs

Фејсбук: www.facebook.com/snssrbija
www.facebook.com/vucicaleksandar
Твитер: twitter.com/sns_srbija twitter.com/avucic
ISSN 2334-7856 CIP 329 COBISS.SR-ID 197991436

СВЕЧАНА ПРОСЛАВА У ПАЛАТИ „СРБИЈА”
СНС ИНФОРМАТОР 50/2017 | 5

У ЖИЖИ

Честитке: Дмитри Рогозин, потпредседник
Владе Руске Федерације...

... патријарх Иринеј

»

ову своју земљу, ову
Ми
хоћемо,
Србију, више него
смемо, и умемо,
- Ми смо та генерабило шта друго.
да направимо тај
ција која је схватила
И да смо ипак,
важан корак, кода не постоји прозбог ње, спремни
рак напред, корак
да је мењамо, укикојим се из миблем, већ да морамо
дамо лоше навике,
тологије прелада пронађемо решење.
кротимо ментализи у будућност,
Генерација смо којој није
тет, јер смо, после
и из несреће, у
свега, схватили да
срећу. Хоћемо супреостало ништа друго, него
то не може да буде
тра, и то хоћемо
да престане да ратује и када
задатак за било ког
данас. Променине мора, и да почне да учи,
другог, него мора,
ли смо се, већ, и
да ради
и јесте, да буде исспремни смо да
кључиво наш. Ми
се мењамо, износмо та генерација,
ва, сваког новог
проистекла из тодана. Србија, у
(Александар Вучић
лико тога лошег, и
коју сте данас доиз једне добре ствари,
шли, престала је да се
мо решење. Генерација смо
из Србије. Ми смо гене- којој није преостало ништа нада смрти, и почела је да
рација која је схватила да друго, него да престане да жели живот. Србија, у којој
не постоји проблем, већ ратује и када не мора, и да сте дочекани раширених
да морамо да пронађе- почне да учи да ради.
руку, и отвореног срца, не

сања више о непријатељима, него ствара, на јави,
пријатељства. Ми, које су
створили ратови, желимо
једну ствар више од свега –
мир.
Мир са собом, и мир са
свима другима. И разговор
са собом, баш као и разговор са свима другима. За
нас више нема тема о којима не желимо да причамо.
И нема провалије, према
другима, коју нисмо спремни да премостимо. А та реч,
провалија, запамтите, то
јесте кључна реч историје
ових простора. Зато што је
Балкан пун провалија, које
смо затрпавали сопственим
костима, градећи на њима
пусте, климаве снове. И пун
је провалија, које смо пуни-

... Виктор Орбан, премијер Мађарске, са супругом

... Јоханес Хан, комесар ЕУ за проширење

... Франко Фратини, некадашњи шеф
италијанске дипломатије

ли сопственом крвљу, утапајући у њој сваку наду. И
нисмо ми зидали зидове
између кућа које смо створили, него између рупа,
које смо ископали, колико
за друге, толико и за себе.
И данас је време, и ми
то у Србији знамо, када
зидови морају да падну,
а рупе, и јаме, да постану темељи. Данас је време
за мостове преко дубоких
провалија наше прошлости. Време за путеве, оне
путеве којима се напушта,
заувек, несрећно и распар-

... Ђи Бингсјуен, потпредседник
Сталног комитета Свенародног
кинеског конгреса

... Герхард Шредер,
некадашњи немачки канцелар

чано јуче, и којима се иде у
заједничко сутра.
Зато, данас, ова Србија,
наша Србија, нема пречи
задатак него да подели, са
комшијама, суседима, то
убеђење, ту веру, да никоме од нас не може да буде
добро, ако је оном другоме
лоше. Да не можемо ништа
да имамо, ако сви други немају. И да нема среће, ни у
чијој несрећи.
Зато, желим да кажем
свим нашим комшијама на
Западном Балкану, из којег,
из мени непознатог разлога

сви покушавамо да побегнемео, стидећи се, неретко, и себе и других, да ће
Србија покушавати са вама
да гради мостове пријатељства и нову снагу и Европе и света.
Сами, ма колико јаки, ту
снагу немамо, заједно можемо и више и јаче. Да, ми
Срби и ви Хрвати, Бошњаци, Црногорци, Албанци и
Македонци, заједно можемо планине да померамо,
не правећи никакве нове
Југославије, али радећи
заједно и борећи се заједно

за боље сутра наших сиромашних грађана. Да, успели
смо са нашим мађарским
пријатељима да направимо
најбоље односе, да границу обезбеђујемо заједно са
аустријским полицајцима.
И није то довољно.
И није довољно то што
нам је раст економски просечно већи од земаља Европске уније, јер нам је заостајање веће од тога. Ми
смо у Србији уредили јавне
финансије, данас имамо
суфицит у буџету, али сиромашни у нашој земљи и

55 високих делегација
На инаугурацију председника Републике Србије, Александра Вучића,
дошло је више од 55 високих делегација. Међу могобројним домаћим
и страним званичницима били су
председници Хрватске и Црне Горе,
Колинда Грабар Китаровић и Филип
Вујановић, сва три члана Председништва БиХ Младен Иванић, Драган Човић и Бакир Изетбеговић, премијери
Мађарске Виктор Орбан и Аустрије
Кристијан Керн, премијер Габона Емануел Исозе Нгонде...
Инаугурацији су присуствовали

и бивши немачки канцелар Герхард
Шредер, потпредседник Владе Руске
Федерације Дмитри Рогозин, изасланик председника САД Доналда Трампа Хојт Брајан Ји, потпредседник
Свенародног кинеског конгреса Ди
Бингсјуен...
Такође и европски комесар Јоханес
Хан, заменица генералног секретара
НАТО Роуз Готемелер, председник
Републике Српске Милорад Додик,
председница Скупштине Србије Маја
Гојковић, мандатарка за састав Владе
Ана Брнабић, шеф дипломатије Иви-

ца Дачић.
Ту су и председник Владе АП Војводине Игор Мировић, председник
Скупштине АПВ Иштван Пастор, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић, патријарх Иринеј, београдски надбискуп Станислав
Хочевар, као и тројица бивших председника Србије - Томислав Николић, Милан
Милутиновић и Зоран Лилић.
Поред званичника, свечаности су
присуствовали уметници и глумци,
међу којима и холивудски глумац Ралф
Фајнс.

... Милорад Додик, председник Републике Српске

... Ђорђе Иванов, председник Македоније

... Колинда Грабар Китаровић, председница Хрватске

... глумац Ралф Фајнс

... Виктор Понта, председник Одбора за
европске послове Парламента Румуније
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Тематске поставке
у салонима

У ЖИЖИ
даље су сиромашни и
мораћемо да радимо
више да би обичан народ, обични људи били
много задовољнији. А,
ни толики напредак,
нити било какав напредак не можемо да направимо, ако не обезбедимо
мир и стабилност. То су
магичне и најважније
речи за све нас.
И наслоњени смо једни на друге, толико, да
ко год да изгуби тло
под ногама, сви ћемо да
паднемо. А провалија, у
коју би нас тај пад одвео , нема више краја.
Недокучиво је дубока,
толико, да ни наше крике нико више не би чуо.
И свесни смо тога,
ми, у Србији. И знамо
да морамо да делимо,
са окружењем, стубове којима се подупире заједничка будућност. Знамо да, сви заједно,
немамо више око чега да се
отимамо, а да, опет сви, све
и не изгубимо.
И да, притом, не изгубимо и будућност.  Пошто
она уопште нема намеру да
чека на наше расправе. Од
оних мање важних, попут,
чији је Тесла, до оних горких, вишедеценијских и вишевековних пребацивања
одговорности за сукобе из
прошлости. И при томе, не
бежимо од истине, истина
је лековита за свакога, али
и Тесла, наш Србин не припада само нама. Припада и
Америци чије је држављанство узео, али припада и
свима другима на Балкану
који његовим делом могу
да се поносе. Из истог разлога и са истим правом као
што ми то чинимо.  
А Тесла је одавно отишао, од свих нас, и данас
постоји као величанствено име у историји читавог света, и можда још
важније, као огромна компанија која прави електричне аутомобиле, планира
путовања у свемир, и изводи прве пробе возова, који
треба да се крећу суперсоничним брзинама.
И ти возови, сутра неће
свраћати ни у Србију, ни у
Хрватску, ни у Македнију,
Црну Гору, Босну, Алба-

Након говора председника Србије, почео је свечани
део програма
песмом „Ово
је Србија“, у
извођењу дечијег
хора,
а затим су
наступили ансамбли „Врело“, КУД „Коло” и „Уна
Сага Сербика” и трубачи
Дејана Петровића.
Свечаност је уприличена у свим деловима Палате Србија, а званице су
могле да обиђу све салоне
у којима су тематски представљене лепоте и исто-

нију, ако им не дамо простор за то, и ако провалије
остану између нас. Нећемо
провалије у односима са
великим силама.
Они нека играју своје
игре, ми простора за игре
немамо. Налазимо се, нашом одлуком, на европском путу, јер желимо да
припадамо друштву уређених земаља, градимо добре
односе са западним светом
после деценија проблема,
укључујући и добре односе
са САД.
Истовремено,
поносимо се чињеницом да нам
је Русија не само традиционални пријатељ, већ и
земља са којом јачамо билатералне односе и према
којој показујемо искрено
пријатељство и када други у свету имају другачије
ставове. Отворили смо за
Србију и нове могућности
у стварању одличних односа са Кином, али и многим
другим земљама света које
смо у претходних тридесетак година готово заборавили. И ни то није довољно, ако нас, због ситуације
у региону, сви возови буду
заобилазили.
Заобићи ће нас, ако не
схватимо да нам је историја
заједничка, у својим посебностима, и да свако велико
име, попут Теслиног, мора
само да нам буде веза, да

нас спаја, и помогне нам да,
убрзано почнемо, на тим
величинама, које су рођене
у тој чудној мешавини, да
градимо, путеве и пруге,
које све нас воде у будућност.
И не брините, у тој будућности, нико од нас
неће изгубити на свом
идентитету. Остаће, наше
ситне загрижености, заувек, и наша огромна
убеђења о сопственој
посебности, али ће бити
много мање важна, ако
између њих, постоји суперсонични воз.
Предрасуде путују теш-

Два дана билатералних разговора: Председник
Александар Вучић и Хојт Брајан Ји, изасланик
председника САД Доналда Трампа...

рија делова Србије - јужне, источне, централне,
западне, Војводине, Косова и Метохије, Рашке области и Београда. Посебно
издвојен део поставке био
је намењен представљању
будућности - иновација и
модерних технологија.

ким и спорим путевима, пошто нигде и не журе. Срби
као народ, морају да изаберу брзи колосек. И ми у
Србији и наш народ у Републици Српској и у целом
региону. Зато, и то још о
нама треба да вам кажем,
што смо земља, и народ, за
које је, неко време, време
било заустављено. Али смо
и у томе пронашли нешто
добро.
Ми никада, и нигде, нисмо
закаснили. Нећемо ни у будућност. Хвала вам што сте
дошли, Србија је данас ваша
кућа и срдачно вас поздравља. Живела Србија!“

... Јуриј Хачатуров, генерални
секретар ОДКБ

... Роуз Гетамилер, заменица
генералног секретара НАТО

САСТАНЦИ У ВИЛИ „МИР”

21 билатерални сусрет
Мир, стабилност, економска сарадња
„За два дана
одржао сам 21
билатерални састанак, а кључне
речи у тим разговорима
биле
су очување мира
и
стабилности,
унапређење регионалних
односа, жеља за
бољом и успешнијом сарадњом и
како да конкрети... Владимир Колтович, министар за антимонополско
зујемо економску
регулисање и трговину Белорусије
... Борут Пахор, председник Словеније
сарадњу, тако да
она донесе што
вић, са црногорским предплодотворније реседником Филипом Вујазултате за сваку од земаља
новићем, као и са председса чијим смо представниником Македоније Ђорђом
цима разговарали“, рекао
Ивановим.
је председник Србије, АлекПредседник Вучић имао
сандар Вучић, након два
је билатералне сусрете и
дана билатералних састаса премијером Габона Еманака у вили „Мир“ са преднуелом Исозеом Нгондеставницима бројних држава
ом, са министром спољних
и организација који су у Бепослова Грузије Михаилом
ограду присуствовали њеЏанелиџе, са министром
говој инаугурацији. Предза антимонополско регуседник Вучић открио је да
лисање и трговину Белорује најдуже разговоре имао са
сије Владимиром Колтовиамеричком и руском делега... Филип Вујановић, председник Црне Горе
чем, затим са Ендруом Лецијом, а да је лично највише
слијем парламентарним себио посвећен регионалним
конгреса НР Кине Ђи Бинг- Организације Уговора о кретаром Канаде за односе
питањима.
Билатералне
сусре- сјуеном, са специјалним колективној безбедности са САД, као и са саветником
те председник Вучић је изаслаником Владе СР Не- (ОДКБ) Јуријем Хачутаро- председника Палестине Раухијем Фатухом, са Роберзапочео са потпредсед- мачке и бившим канцеларом вим.
Састао се и са чланови- том Пиноти министарком
ником
Руске
Федера- Герхардом Шредером и коције, Дмитријем Рогозином, месаром за проширење ЕУ ма Председништва БиХ одбране Италије, са предМладеном Иванићем и Ба- седником Велике народне
а разговарао је и са заме- Јоханесом Ханом.
Председник Србије раз- киром Изетбеговићем, са скупштине Турске Исмаником помоћника државног секретара САД Хојтом говарао је и са Роуз Готе- председником Словеније илом Кахраманом, предПосланичког
Брајаном Јијем, са потпред- милер, заменицом генерал- Борутом Пахором, са пред- седником
седником Сталног комите- ног секретара НАТО, као и седницом Хрватске Ко- дома Краљевине Мароко
та Свекинеског народног са генералним секретаром линдом Грабар Китаро- Хабибом ел Малкијем...
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У ЖИЖИ

Изабрана нова Влада Србије

Државни врх: Председница Народне скупштине
Маја Гојковић, председница Владе Ана Брнабић и
председник Србије Александар Вучић
Премијерка Ана Брнабић

Н

ова Влада Републике Србије
изабрана
је
29. јуна, полагањем свечане
заклетве премијерке Ане
Брнабић и 21 министра.
Нова Влада Србије има че-

тири потпредседника, 18
ресора и три министра без
портфеља.
Дан раније, мандатарка Ана
Брнабић представила је експозе пред посланицима Народне скупштине, и том приликом истакла је да ниједна

влада, у последњих десет
година, није оставила тако
добро стање новој Влади,
као што је то учинила Влада
Александра Вучића.
„Нашу визију можемо да
градимо на основу темеља,
које је поставила претход-

на Влада. Држвна каса је у
добром стању, макроекономски показатељи су позитивни, у буџету је суфицит,
инфлација је у предвиђеним
границама, постоји тренд
смањења јавног дуга… На
све изазове пред нашом

Чланови нове Владе Републике Србије полажу свечану заклетву у Народној скупштини

земљом морамо да одговоримо храбро, одлучно
и са јасном визијом куда
идемо. Мој тим ће радити јединствено и наступати заједнички у одбрани
својих ставова и одлука,
а највећа одговорност биће

на мени. Нећу се скривати
иза сарадника, редовно ћу
извештавати јавност о томе
шта намеравамо, подстицаћу конструктивну критику и, упркос увредама у
јавном говору које су ми већ
упућене протеклих дана и

које могу да очекујем и убудуће, ја ћу истину и чињенице бранити с достојанством
и дигнитетом“, поручила
је Брнабић, и нагласила да
ће приоритети њене Владе
бити дигитализација, образовање и економски развој.

Ана Брнабић,
премијерка
Ивица Дачић,
први потпредседник и
министар спољних
послова
Небојша Стефановић,
потпредседник
и министар
унутрашњих послова
Расим Љајић,
потпредседник и
министар трогивне,
туризма и
телекомуникација
Зорана Михајловић,
потпредседница и
министарка
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре
Душан Вујовић,
министар финансија
Горан Кнежевић,
министар привреде
Бранислав Недимовић,
министар
пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Горан Триван,
министар за заштиту
животне средине
Александар Антић,
министар рударства
и енергетике
Нела Кубуровић,
министарка правде
Бранко Ружић,
министар државне управе
и локалне самоуправе
Александар Вулин,
министар одбране
Зоран Ђорђевић,
министар за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања
Јадранка Јоксимовић,
министарка за европске
интеграције
Златибор Лончар,
министар здравља
Младен Шарчевић,
министар просвете, науке
и технолошког развоја
Вања Удовичић,
министар омладине и
спорта
Владан Вукосављевић,
министар културе и
информисања
Славица Ђукић
Дејановић,
Милан Кркобабић
и Ненад Поповић
- министри без портфеља
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Заједнички рад за раст Србије
»

Ана Брнабић,
председница Владе
Републике Србије

»

- Александар Вучић
је био реформски
премијер, који је
донео многе тешке одлуке,
које су биле непопуларне,
али које су биле неопходне
да бисмо зауставили пут
ка амбису ка којем је наша
економија ишла до
2012. године

„Почаствована сам поверењем које сам добила
од Александра Вучића и
Српске напредне странке.
Велика је част водити Владу своје земље и огромна
је одговорност. Владу ћу
водити у најбољем интересу Србије и њених грађана,
водићу је посвећено и поштено. У екпозеу у Скупштини најавила сам да ћу решавати проблеме и да ћу бити
фокусирана на решења и
тражити могућности. Бићу
посвећена унапређењу живота грађана и креирању
бољих услова за пословање“, овим речима почиње интервју за „СНС Информатор“, Ана Брнабић,

председница Владе Републике Србије, одговарајући
на питање да ли је била
изненађена тиме што ју је
председник Србије, Александар Вучић, предложио
за мандатарку за састав
нове Владе. Према њеним
речима, за будући рад јако
јој је важна подршка председника Србије, јер је ово
Влада која се наставља на
резултате претходне Владе
коју је он водио, а циљеви
се нису мењали.
- Верујем да је за Србију
добро и једино прихватљиво да председник и премијер блиско сарађују и
заједно раде на томе да Србија има све бољу позицију

и углед у свету, да се обезбеди бржи економски раст
и да наши грађани осете
позитивне промене. Само
заједнички и удружени рад
може да нас одведе у раст и
промене које желимо.
Желим да кажем да ја
и у Влади имам тим, то су
моје колеге са којима сам
сарађивала у претходном
периоду, и од њих очекујем
пуну посвећеност задацима
и тимски приступ важним
пројектима на којима ће
Влада радити.
Како оцењујете рад
Владе премијера Александра Вучића?
- Мислим да су најбољу
оцену његовог рада дали

грађани на изборима када
су га изабрали да буде
председник земље у наредних пет година. То је
заслужено поверење које
је потврђено од стране
грађана и које се не може
довести у питање. Ја сам
са њим имала одличну сарадњу. Он је био реформски премијер, који је донео многе тешке одлуке,
које су биле непопуларне,
али које су биле неопходне да бисмо зауставили
пут ка амбису ка којем је
наша економија ишла до
2012. године. Највише ценим његову одлучност и
храброст и то што је свим
министрима давао пове-

рење да воде своје ресоре
без мешања у њихов начин
рада, истовремено постављајући високе стандарде
када је реч о резултатима
које је очекивао.
Шта ћете задржати од
досадашњег
начина
рада Владе и да ли планирате да уведете неке
новине?
- Влада ће морати да настави да ради као тим да
бисмо имали резултате. На
томе ћу инсистирати што се
негде поклапа и са његовим
приступом. Као прагматична особа, инсистираћу на
томе да сви у Влади буду
ефикасни и без одлагања
раде на договореним приоритетима. Колико је то различито или слично, мање је
важно у односу на велике
циљеве које сам поставила
и себи као премијерки, и
Влади као тиму. Вероватно
ћу морати да будем много
већи контролор од њега,
јер ја свој ауторитет, као
председница Владе, тек
почињем да градим и зато
ћу лично водити рачуна о
напретку који Влада остварује.
Колико се Србија 2017.
године разликује од
оне 2012. године? Колико се држава променила и напрдовала?
- Много смо тога променили у последњих пет
година и покушаћу да
укратко наведем најзначајније промене на боље.
Ми данас имамо сређен
државни буџет и инфлацију у предвиђеним границама. Претходна Влада
је, заправо, успела да заустави банкрот државе од
кога нас је пре само неколико година делило свега
три месеца. Започета је
реформа државне управе
која има за циљ трансформацију државе у сервис
грађана и већу ефикасност рада државних службеника. Покренути су радови на инфраструктури
и последњих година изграђено је више километара путева него деценијама

- Највише ценим његову
одлучност и храброст и то што
је свим министрима давао
поверење да воде своје ресоре
без мешања у њихов начин рада,
истовремено постављајући високе
стандарде када је реч о резултатима
које је очекивао

пре тога, што је предуслов
за повећање инвестиција
и покретање локалног
економског развоја. Не
смемо да заборавимо да
је Србија почетком 2014.
године започела преговоре о чланству у ЕУ, а
до данас је отворено чак
10 преговарачких поглавља и два су затворена.
Поред тога, оснажујемо
односе са Руском Федерацијом и руским народом,
изграђујемо односе са
Кином, Уједињеним Арапским Емиратима и другим
државама. Дакле, од државе која није имала јасан
циљ, нити здраву економију, покренули смо точак
промена на боље, успели
смо да оздравимо економију, јер је то једини пут
да свима буде боље и да
грађани промене осете у
свакодневном животу.
Да ли Вам је жао што
напуштате ресор државне управе и локалне
самоуправе? Колико је
још потребно рада да
се државна управа комплетно реорганизује?
- Реорганизација државне управе је комплексна
и мора бити процес који
стално траје. Када завршите једну ствар, одмах идете
на следећу, уколико желите да имате модерну управу
по мери грађана, а то јесте
мој циљ на коме ћу радити
и као премијерка. И баш
због могућности да са овог
места још снажније утичем
да се започете реформе
убрзају, није ми жао због
промене. Напротив, гледам
на могућности које имам

да промене буду свеобухватније и да се лично ангажујем тамо где мислим да је
учешће премијерке кључно
да се не одустане од зацртаног пута и да се остваре
циљеви које смо поставили. Најважнији циљ је бржи
економски раст и бољи живот свих наших грађана.
Током министарског мандата, много сте путовали
по Србији. Да ли можете
неку локалну самоуправу посебно да издвојите
по раду и резултатима?
- Има сјајних примера

Сад и Београд чији градоначелници су урадили
сјајне ствари и покренули
озбиљне инфраструктурне пројекте који ће, када
буду завршени, значајно
унапредити лице оба града. Ту је и Сврљиг који је
још 2012. године завршио
пренос матичних књига у
електронски облик, Пирот
који је изузетно јак у области економског развоја
и искоришћавања европских фондова. Не бих волела да изоставим некога
јер, заиста, имамо добре
примере јако одговорних
и добрих локалних самоуправа.
Да ли имате неку поруку за чланове и симпатизере СНС-а?
- Да верују у себе и свакога
дана ураде нешто да направе
неку, макар и малу, промену
која ће позитивно утицати
на њихов живот и живот њихових најближих. Ако сваког
дана сви радимо на малим

»

- Вероватно ћу морати да будем
много већи контролор од
Вучића, јер ја свој ауторитет,
као председница Владе, тек
почињем да градим и зато ћу
лично водити рачуна о напретку који
Влада остварује

локалних самоуправа које
се понашају одговорно
према својим грађанима
и које рационално троше средства. Навешћу
као сјајне примере Сремску Митровицу, која је
потпуно у служби својих
грађана са развијеним
електронским сервисима,
затим ту је Врњачка Бања
коју сам прву посетила
од именовања, Лозница
која врло одговорно располаже средствима и има
чак мањи број запослених
од оптимума. Не смем да
заборавим да поменем
и велике градове, Нови

променама, заједно ћемо направити велику промену на
боље, за Србију и све нас.
СНС је огромна странка која окупља људе са
различитим ставовима,
мишљењима, пореклом.
Највећа вредност тако
велике странке је што и
када постоје унутарстраначка неслагања, странка
има капацитет да буде
јединствена у презентовању и одбрани сваке одлуке која је донета
на страначким органима. Важно је да очувате
тај принцип, јер он чува
вашу снагу.
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ВЕСТИ
ДУБРОВНИК

ДЕБЕЉАЧА

Н

П

редседник
Србије,
Александар
Вучић,
присуствовао је у
Дубровнику Самиту земаља
чланица Процеса сарадње у
југоисточној Европи (ПСЈИЕ)
и традиционалном Дубровачком форуму.
Уводно обраћање на скупу имала је председница
Хрватске, након чега је о
стању у региону говорио
председник Вучић, а затим
његов словеначки колега
Борут Пахор, шеф црногорске државе Филип Вујановић,
председник тзв. Косова Хашим Тачи, председник Македоније Ђорђе Иванов, бугарски премијер Бојко Борисов и турски вицепремијер
Тургул Туркес.
Председница Грабар Китаровић приредила је радни
ручак председнику Србије, на
којем су отворили бројне теме
и разговарали о билатералним
односима и економској сарадњи две земље.
Председник Александар
Вучић у Дубровнику је имао
билатерални сурет и са премијером Бугарске, Бојком
Борисовим, као и са шефицом европске дипломатије, Федериком Могерини,
са којом је разговарао шта
је све потребно да Србија
уради како би убрзала процес приступања ЕУ, као и о
томе да у региону мора да се
разговара више и да се решавају конкретни проблеми.

икада толико много
нас није дуговало
толико
бескрајно
много тако маленом броју
њих“, рекао је председник
Србије, Александар Вучић,
на откривању споменика
Тибору Церни, једном од
108 хероја, припадника
Војске Југославије, који су

Највише државне и војне почасти за хероја Тибора Церну

Србија одала почаст
хероју са Кошара
Сусрет са Федериком Могерини (лево) и Колиндом Грабар Китаровић (десно)

Решавање конкретних
проблема у региону

Све јача сарадња са Казахстаном

АСТАНА

П

Вучић и Сагинтајев

оводом отварања изложбе „Астана Експо
2017“, председник Србије Александар Вучић,
као специјални гост казахстанског председника
Нурсултана Назарбајева,
предводио је делегацију
Србије, где је обишао погоне наменске индустрије,
као и библиотеку Лидера
нације, којој је поклонио

копију
Мирослављевог
јеванђеља, а затим разговарао и са казахстанским
премијером, Бакитжаном
Сагинтајевим, и председником Сената Парламента, Касимом Зомартом Токајевим.
„Први пут смо видели
заинтересованост
ваших компанија за наш
хемијски комплекс, а на

1999. страдали у одбрани
карауле Кошаре на граници
са Албанијом.
Председник Вучић споменик је открио заједно
са мајком Тибора Церне,
Катом Церном, и положио
венац, уз највише државне
и војне почасти, свим учесницима битке на Кошарама.
„Ми, грађани Србије, неретко мислимо да је слобода једном заувек дата и
понекад заборавимо на дуг
према онима који су слободу сачували и нису жалили
живот за будућност наше
отаџбине. На Кошарама
их је било 108 мртвих, положених живота за све
наше, прекинутих судбина
да бисмо ми данас имали
своју. Тибор Церна, над
чијом бистом стојимо, један

је од 108 којима дугујемо“,
поручио је Вучић.
Како је рекао, Церна је 28.
априла 1999, урадио нешто
што прави разлику између

развоју туризма тек треба да радимо, нарочито бањског“, истакао је
председник Вучић, док
је премијер Сагинтајев
нагласио да је након посете председника Казахстана, Нурсултана Назербајева, Србији дошло
до конкретизације пословне сарадње између
две земље, што је оценио
као веома значајно.
Председник Вучић у
Астани је разговарао и са

председником
Русије, Владимиром
Путином, председником Кине, Ши
Ђинпингом,
индијским премијером Нарендом Модијем,
луксембрушким
шефом Владе,
Гзавијеом Бетелом, краљем
Шпаније Фелипеом Шестим.

човека и јунака, што дели
обичан од великог живота,
и што чини да смрт не буде
крај, већ почетак вечности.
„Стао је пред метак и из-

говорио највећу реченицу
тог малог, прљавог и неописиво страшног рата који
нам је агресор наметнуо.
Рекао је: „За ову земљу
вреди умрети!“ и урадио је
то, умро је за своју земљу
и свакога од нас“, рекао
је председник Србије, и
нагласио да ће донети одлуку о додели споменице
којом би се обележавала
битка на Кошарама и да ће
тај орден доделити сваком
од 108 јунака који су дали
живот за српске Кошаре,
те да ће се формирати одбор за изградњу централног спомен обележја којим
би се очувало сећање на
108 величанствених са Кошара, али и све друге који
су дали свој живот браћени слободу и независност
Србије.

Председници Александар Вучић и Владимир Путин у Астани
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НАРОДНА БАНКА
НАРОДНА СКУПШТИНА

Јачи динар због већег поверења
страних инвеститора
„Узроци јачања српске валуте у
последњих месец дана су веће поверење страних инвеститора и појачана
куповина динарских хартија од вредности, оценила је гувернерка НБС“,

Јоргованка Табаковић. Динар је у јуну
ојачао за 0,5 одсто, док је од почетка године домаћа валута јача за 1,1
одсто. „Добра информисаност НБС о
утицају релеватних фактора омогућа-

ва ефикасно одржавање стабилности
на девизном тржишту. Ни у наредном
периоду не очекујемо значајне турбуленције на девизном тржишту“, каже
Табаковић.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
ПРАВДА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Чланство у ЕУ
део наше развојне
агенде
Србија је отворила два нова
поглавља у приступним преговорима са ЕУ, поглавља 29 и
7, на шестој Међувладној конференцији у Луксембургу. Министарка Јадранка Јоксимовић
каже да је ово још једна порука да су врата ЕУ отворена за
Србију, а да свако поглавље
представља област друштвеног живота који се реформише
у Србији првенствено у циљу
добробити државе и њених
грађана. „Желим да наши

грађани
разумеју
поруку
да чланство у ЕУ
није циљ само по себи, већ да
је део наше развојне агенде,
економских реформи, јачања
институција, владавине права, ефикасне државне управе,
свих сегмената који су важни
за боље функционисање државе и бољи живот у грађана”,
рекла је министарка.

ПОЉОПРИВРЕДА

Србији су потребна
нова велика тржишта
Министар
Бранислав Недимовић
каже да су Србији
потребни
нови
канали, као што су велика
тржишта Кине и Ирана, како
бисмо наше пољопривредне
производе могли квалитетно
да усмеримо, и да се на томе

интензивно ради. Србија је
најконкурентнија у производњи црвеног воћа, малина,
јагода и вишања, а релативно је конкурентна и у производњи житарица (кукуруза и
пшенице), као и у производњи
индустријског биља, репе, соје
и сунцокрета.

Обнова инфраструктуре
Министарка Нела Кубуровић отворила је новоизграђену
зграду Прекршајног и Привредног суда у Ужицу, која
је један од највећих инфраструктурних пројеката које је
Министарство правде реализовало у последњих неколико
година. Такође, три месеца пре
рока завршена је и нова зграда
Прекршајног суда у Пожаревцу. „Имамо суд који је један
од најефикаснијих прекршајних

судова у Републици
Србији, јер је само у
току прошле године
у буџетска средства,
на основу наплате
новчаних казни, уплатио више од 180
милиона динара, а у
току првих пет месеци ове године преко 55 милиона динара,
тако да је својим радом сам отплатио ову зграду“, нагласила
је Кубуровићева.

ПРИВРЕДА

Нова радна места
„Од почетка 2016. године
до данас потписан је укупно
31 уговор о додели средстава подстицаја, чиме је планирано отварање 20.566 нових
радних места и реализација
инвестиционих пројеката од
300 милиона евра”, рекао је
министар Горан Кнежевић
на конференцији „Ка бољој
инвестиционој клими на Западном Балкану“. Према његовим речима, држава ће још
интензивније подржавати инвестиције, не само наставком

политике
подстицаја, већ
и обезб е ђ и вањем
сигурног
и
поузданог пословног амбијента,
а то потврђују и светски брендови који су одабрали Србију
за ширење послова, попут
„Леонија“, „Џонсон електрика“, „Делфија“, „Кромберга и
Шуберта“...

ГРАЂЕВИНАРСТВО, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Е-шалтер за упис имовине у катастар
Министарка Зорана Михајловић каже да очекује да у јулу у
Скупштину Србије стигне Предлог закона о упису у катастар,
који ће увести е-шалтер у све
поступке уписа имовине, чиме
ће се скратити време уписа са

садашњих 15, на три дана, а у
поступак ће бити укључени и јавни бележници и Пореска управа,
чиме ће процес бити знатно ефикаснији. Михајловић је нагласила
да ће реформа катастра омогућити додатно напредовање Србије

на Дуинг бизнис листи Светске
банке, на којој је Србија прошле
године по реформама била међу
првих 10 земаља, а у претходне
две године „прескочила“ је 150
земаља по издавању грађевинских дозвола.

Сарадња са
Краљевином Монако

П

редседница
Народне
скупштине, Маја Гојковић,
састала се са председником
Представничког дома Краљевине Мароко, Хабибом Ел
Малкијем, који је, у име своје
земље, присуствовао свечаном
пријему поводом преузимања
дужности председника Србије,
Александра Вучића. Гојковић

и Ел Малики нагласили су значај парламентарне сарадње у
унапређењу укупних односа
две државе, које ове године
обележавају 60 година од успостављања
дипломатских
односа. Гојковић се захвалила
Краљевини Мароко на непризнавању једнострано проглашене независности КиМ и на

подршци приликом гласања у
УНЕСКО о чланству тзв. Косова
у тој организацији. Председници парламената заложили су се
за даљи развој сарадње у области привреде, пољопривреде,
туризма и повећање трговинске размене, и истакли значај
иницијативе за успостављање
директне авио-линије.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
ПОЛИЦИЈА

ОДБРАНА

Обележен Дан МУП-а
Централна манифестација
обележавања Дана МУП-а
одржана је у Нишу, а на свечаности је учествовало више
од 1.000 припадника јединица. Представљене су комплексне вежбе у којима су
учествовали Хеликоптерска
јединица, САЈ, Жандармерија,
припадници Сектора за ванредне ситуације и Полицијске
бригаде. Грађани су видели

и дефиле
пешачких формација и
возила
М У П а,
међу
којима
су оклопна возила БОВ М11
и М15, „Лазар 3“ и „Милош“,
а приказана је и коњица и
службени пси с водичима.

ЗДРАВЉЕ

Развој здравственог
туризма
Здравственим установама и приватним праксама, које су испуниле услове за учешће у Пројекту развоја и промоције
здравственог туризма у
Србији, уручени су сертификати, а министар
здравља Златибор Лончар истакао је да држава,
привреда и грађани могу
само да имају бенефит од
развоја здравственог туризма. „Процене су да 203 милиона
Европљана годишње оствари путовања мотивисана здравственим
разлозима и да се на путовањима
потроши око 115 милијарди евра.
Србија има знања, могућности и
капацитета да буде део ових процеса“, рекао је Лончар.

Међународни сајам
наоружања
На Међународном сајму
наоружања и војне опреме
„Партнер 2017“ учествовало
је 128 излагача из 21 земље и
из Србије, а ексклузивно је откривена нова „Нора“ и лансер
за ракету „Шумадија“. Сајам је
свечано отворио председник
Србије, Александар Вучић, и
истакао да наша наменска ин-

дустрија
представља један
од замајаца српске економије.
Међународни сајам наоружања и војне опреме „Партнер“ одржава се на Београдском сајму сваке друге године,
а покровитељ манифестације
је Министарство одбране.

КиМ

Изборили смо се да ЗСО постане
универзално прихваћена
Директор
Канцеларије
за
КиМ, Марко Ђурић, оценио је
да је Србија успела да се избори
да Заједница српских општина
постане универзално прихваћена
и да на њеном формирању инсистирају и државе које су признале

СПОРТ И ОМЛАДИНА

Омладинско
предузетништво
Министарство омладине и спорта потписало је Меморандум о сарадњи са Развојном агенцијом Србије, који треба да
допринесе бољој промоцији омладинског
предузетништва. Меморандум предвиђа
рад на координацији активности при

независност тзв. Косова. Наводећи
да је ЗСО резултат политике државе Србије и Владе коју је предводио
Александар Вучић, Ђурић је рекао
да су мир и стабилност, уз опстанак
Срба на КиМ и очување уставних
постулата, главни циљеви Београда.

планирању развоја, подршке,
праћења реализације и промоције омладинске политике и
омладинског предузетништва.
Документ су потписали извршна директорка РАС-а, Тамара
Јуренић, и министар омладине
и спорта, Вања Удовичић. „Тежимо још бољем амбијенту за
живот и рад младих људи, и стимулативним условима за улазак
младих у предузетничке воде“,
рекао је Удовичић.

СНС
ПАНОРАМА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
6. Пландиште

1. Уб

Асфалтирање у селима
Општина Уб, у сарадњи са
Путевима Србије, реализује
план за изградњу 22 локална
пута. За само неколико дана
асфалтну подлогу добила су
села Брезовица, Совљак, Црвена Јабука, Милорци, Трлић,
Лончаник, Памбуковица, Радуша, Тврдојевац. Завршавају
се радови на некадашњој згради солидарности, где ће бити
смештене све јавне службе
Општине Уб. До средине августа биће изграђен парковски
трг Шепковац са трибинама,

пешачке стазе и прилаз, мобилијар и расвета. Радници
ЈКП „Ђунис“ уређују зелене
површине, а ово предузеће
донирало је нове голове за
фудбалско игралиште у Совљаку. Постављању спортских
реквизита присуствовали су,
поред председника Општине
Уб, Дарка Глишића, директор
КЈП „Ђунис“, Саша Милићевић, и председник Савета МЗ
Совљак, Продан Милосављевић. У току је уређење базенског комплекса.
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Доборовољно
давање крви

Савет пензионера ОО СНС и Актив жена
„Бисери“ организовали су хуманитарну акцију
и помогли КУД „Вук Караџић“ да набави делове ношње. Чланице Уније жена учествовале
су на манифестацији „Село у граду“ у Новом
Саду, у организацији удружења „Традиција,
корени и културно наслеђе“. Традиционалној
акцији добровољног давања крви одазвао се
велики број чланова ОО и МО Пландиште.
Владан Младеновић, заменик председника
СО Пландиште и досадашњи члан ПУПС-а,
приступио је СНС-у. Општина је и ове године,
као и претходне четири, финансирала одлазак
50 суграђана на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду.

Председник Општине, Дарко
Глишић, са мештанима Уба

2. Апатин

Радне акције
Активисти МО Апатин поправили су клупе на шеталишту крај
Дунава, док су активисти МО Свилојево уредили парк и направили терене за одбојку на песку и мали фудбал, а затим су офар-

бали и аутобуска стајалишта. Наши активисти имали су акције
и у Сонти, а у Пригревици су уређивали двориште вртића, обновили справе за игру и поставили тобоган, клупице и сточиће.

Подела грађевинског
материјала
Почео је да функционише
нови сазив СО Врбас. Милан Глушац изабран је за председника

Општине, а Миљана Штулић за
заменика. Руководство Општине, заједно са Удружењем ратних војних ветерана и ОО СНС,
положило је венце на споменик
подигнут поводом рушења моста
на Великом бачком каналу. Пред-

4. Неготин

Помоћ особама са инвалидитетом

седник Глушац учествовао је на
радном састанку „Ревитализација
Дунавске регије кроз чишћење
канала и развој локалног туризма
уз помоћ фондова ЕУ“, у организацији Дунавског центра за компетенцију и немачког Бундестага.
У току је расподела грађевинског
материјала избегличким породицама, у оквиру Регионалног
стамбеног програма, према којем

је Општини Врбас припала помоћ
од 244.000 евра, а помогнуте су
23 породице. Председник Владе
АПВ, Игор Мировић, присуствовао је потписивању уговора са
представницима 45 градова и
општина на територији АП Војводине, који су добили средства за
регресирање превоза ученика
средњих школа. Општини Врбас
припало је 3,6 милиона динара.

5. Врање

Реновирање кућа за четири
угрожене породице
Састанак код председника Општине,
Владимира Величковића
Председник Општине, Владимир Величковић, потписао
је Меморандум о сарадњи са
Удружењем за помоћ особама са инвалидитетом „Дуга“ и
Удружењем глувих и наглувих,
којим се изражава спремност
да се у наредне четири године
унапређује квалитет живота особа са инвалидитетом. Општина
је ове године за рад удружења
особа са инвалидитетом издвојила 1.032.950 динара, милион динара за израду пројекта

и постављање рампе у згради
Општине и 600.000 динара за
израду рампе у Дому културе
„Стеван Мокрањац“. У МЗ Кобишница, по принципу динар на
динар, пресвучено је асфалтом
пет улица у дужини од 1.083
метара. За уређење локалних
путева, тампонирање и санацију неасфалтираних путева и
улица, крпљење ударних рупа и
пресвлачење градских улица ове
године издвојено је 75 милиона
динара.

Савет за социјална питања
ГО СНС Врање
у протеклом месецу реализовао
је преко 80 хуманитарних акција, покренуо
акцију уређења
спортских
терена у приградским насељима
и акцију „Помозимо комшији“,
у којој су активисти и чланови
Савета, на челу
са председником Ненадом Милојевићем и спонзором „Дунав доо“,
који је обезбедио материјал, реновирали четири куће социјално
угроженим породицама.
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Манифестација „Село у граду“ у Новом Саду

3. Врбас

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о активностима
општинских и
градских одбора
СНС током
претходног месеца
за бољи живот
грађана Србије

5

7. Жабари
Изградња пута, обнова школе

26

13

Локална самоуправа донела је одлуку да се изгради пут МиријевоОрљево, који побољшава безбедност у саобраћају. Почела је реконструкција ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима.

8. Опово

Годину дана рада локалне самоуправе

Др Зоран Тасић на резању славског колача поводом Дана Општине
и са члановима Удружења параплегичара и квадриплегичара
Потписани су уговори за пројекте везане за вртић у Сефкерину и школу у Баранди, одржано је „Распевано пролеће Србије
2017“. На спортско-рекреативном центру
кошена је трава и трска, извођени су земљани радови, чишћени терени и стазе, отворене су свлачионице и тоалети. Удружење
Иницијативе младих, у сарадњи са Школом
спорта „Спортико“, реализовало је пројекат
„Браво за спорт“. Матуранти ОШ „Доситеј

Обрадовић“ по први пут су одржали матурски бал на централном тргу у Опову, а
пакети за бебе су подељени и овог месеца.
У сусрет Данима Општине, на брендираном
штанду у центру Београда дељени су флајери са програмом и информацијама, послуживани банатски специјалитети, а све то пратили су тамбураши. Поводом Дана Општине,
по први пут је одржана Свечана академија
и додељене су новоустановљене Мајске

награде. Како се Дан Општине поклопио са
годину дана рада локалне самоуправе, приказан је документарни филм са активностима и реализованим пројектима у протеклој
години. У организацији Удружења параплегичара и квадриплегичара, организован је
традиционални Куп толеранције, а одржан
је и Дечији фолклорни фестивал „Ђурђевак“.
У Баранди је одржана гулашијада, а у Опову
етно базар женских удружења и концерт.
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9. Алексинац

Мост преко Моравице
Приводе се крају радови на постављању новог висећег моста на
Моравици у Алексинцу, за шта су обезбеђена средства из републичког
буџета. Очекује се да извођачи, „ВПЦ Ћуприја“ и „Металопрерада Ниш“,
радове окончају у року, па ће мост моћи да се користи од средине јуна.

Невенка Костадинова у посети породици у селу Ресен

13. Босилеград

Помоћ за угрожену породицу
Чланови ОО СНС Босилеград
обишли су петочлану породицу
Милкови у селу Ресен и уручили им пакете помоћи. Ова
породица, са троје мале деце,
живи у крајњем сиромаштву, у
оронулој кући, без фрижидера,
шпорета, купатила и воде. Они

15. Кладово

10. Прибој

Бесплатно летовање
Општина Прибој ће и ове године
финансирати летовање удружења
чланова „Церебралне и дечије парализе“ и удружења „Ментално недовољно развојених особа“, чланова
удружења ОСИ и најбољих ученика.
Општина је и ове године определила
средства за додатно уређење одмаралишта у Сутомору чиме ће још
побољшати, иначе добре услове за
боравак. Председник Општине, Лазар Рвовић, најавио је почетак адаптације школе у Бучију у омладинскорекреативни центар. Министар Вања
Удовичић потписао је уговоре са 20
јединица локалне самоуправе које
имају Канцеларију за младе, међу
којима је и Општина Прибој, за реализацију пројеката намењених запошљавању младих. Министар Младен Шарчевић обишао је основне и
средње школе у Прибоју. Награђени
су најбољи спортисти у 2016. години. Завршено је асфалтирање новог
километра пута у МЗ Рача, у насељу
Рабреновац.

12. Рача

Постројење за пречишћавање
воде
Министарство привреде изабрало је најповољнијег извођача за
изградњу општинског пута ОП3 у
селу Сепци, у дужини од 1,7 километара. Израђена је пројектно-техничка документација, као и грађевински документи за постројење за
пречишћавање пијаће воде у Рачи.
Обезбеђена је локација за изградњу
фабрике меда и одржан је Сабор
пчелара.

14. Рума

Реновирање дечијег игралишта
Општина Рума издвојила је
3.999.000 динара за реновирање
омиљеног дечијег игралишта
„Бродић паркић“, где је постављена метална ограда, реновирана
палуба и конструкција брода, а
обављају се фарбарски радови,
мења бехатон и поставља нови
мобилијар.

11. Лесковац

Реконструкција улица

Председник Општине Александар Ћирић и народна посланица Милена Турк са активистима

Дружење са грађанима
Током првомајских празника,
чланови ОО СНС Кладово организовали су дружење са грађанима
у Кладовском парку. Уз пригодно
послужење, разговарали смо о проблемима суграђана и начинима за
њихово решавање. Око 20 активиста
ОО СНС Кладово чистили су отпад и
косили траву испред цркве у Текији.

16. Нова Црња

Спречавање дискриминације
над женама
Представнице Уније жена ОО
СНС присуствовале су конференцији „Родна равноправност и спречавање дискриминације над женама“ у Новом Саду. СО Нова Црња
донела је Одлуку о усвајању Европске повеље о родној равноправности
на локалном нивоу. У МЗ Тоба спроведени су избори за чланове Савета
МЗ и СНС је остварила убедљиве
победе. Служба за правна питања
ОО пружа бесплатну правну помоћ
грађанима. Представнице Комисије
за родну равноправност и женске
одборничке групе присуствовале су
у Скупштини АП Војводине конференцији „Безбедносни изазови 21.
века и моћ дијалога“.

су невидљиви за социјалне институције локалне самоуправе, која скоро четвртину свог
буџета троши на социјалу, и на
њиховом случају види се да се
средства троше ненаменски и
крајње неправедно, и да не стижу до оних којима су потребна.

18. Житиште

Стипендије за
студенте

19. Трстеник

Радови на Омладинској обали
Председник Општине, Александар Ћирић, обишао је радове
на Омладинској обали. Канцеларија за комуникацију народних
посланика са грађанима обележила је шест месеци постојања,
у оквиру пројекта „Људи на првом месту“. У организацији ове
Канцеларије, одржана је трибина поводом примене новог Закона о спречавању насиља у породици.

20. Пријепоље

Здравствена
превентива

У организацији Спортског
савеза Општине и Канцеларије за младе, одржан је
Светски дан изазова. Додељени су уговори о стипендирању студената и давању
једнократне
финансијске
помоћи, за шта је издвојено
четири милиона динара и
опредељено 15 стипендија и
58 студентских помоћи.

17. Кањижа

Разговор са грађанима

У току је реконструкција улица које су деценијама чекале на обнову. Најпре је изграђен део Улице Топличког устанка, у близини
нове пијаце. Комплетно је реконструисана Улица Жикице Јовановића Шпанца, као и улице Димитрија Туцовића и Вука Караџића, а
настављена је и реконструкција Млинске улице.

Поводом Светског дана
борбе против хипертензије,
чланице Уније жена ОО СНС
Пријепоље подржале су акцију превентивних лекарских
прегледа, којој се одазвао велики број суграђана.

21. Љубовија

Нови мост
„Братољуб“

Градоначелник Горан Цветановић обилази радове

Активисти на штанду СНС
Чланови ОО СНС Кањижа одржали су штанд на пијаци, где су,
заједно са члановима локалне самоуправе, разговарали са грађанима и делили „СНС Информатор“.

Више хиљада грађана Подриња са обе стране Дрине окупило се на спајању обала реке на
мосту „Братољуб“, у присуству
тадашњег председника Србије,
Томислава Николића, председника РС, Милорада Додика, тадашњег премијера Србије, Александра Вучића, премијерке РС,
Жељке Цвијановић, и министара
влада Србије, Републике Српске
и БиХ.

22. Сурдулица

Подршка председнику Вучићу
Активисти ОО СНС Сурдулица
редовно деле „СНС Информатор“
и разговарају са грађанима, а при-

суствовали су и полагању заклетве
председника Србије, Александра
Вучића.

Драган Стевановић и чланови ОО СНС Сурдулица испред Дома Народне скупштине

23. Нови Бечеј

Санација паркинга
Поводом Дана победе над фашизмом, локална самоуправа,
Друштво српско-руског пријатељства „Волошинов“, представник Амбасаде Руске Федерације,
Сергеј Косарев, и грађани положили су венце. Завршена је санација паркинга у улицама Маршала
Тита и Соње Маринковић, као и
руинираних делова тротоара у
Радничкој и ЈНА. Радова ће бити
и у Врањеву и Новом Селу. Поред
санације бетонских површина, МЗ
Нови Бечеј почела је и редовно
одржавање доњег дела приобаља
реке Тисе. Делегација Општине
посетила је братске градове Новочеркаск и Батајск у Русији, а према речима председника Општине,
Саше Максимовића, у фокусу је
била економска сарадња. Локална
самоуправа је и ове године подржала манифестацију „Обзорја на

Тиси - Дани Јосифа Маринковића“.
Општинска управа наставља са политиком скидања усева са узурпираног државног пољопривредног
земљишта, у складу са Законом о
пољопривредном земљишту.

24. Нови Пазар

Настављамо акцију
„Помози комшији“
Савет за пољопривреду ГО
СНС Нови Пазар у Дежеви је презентовао нове уредбе и правилнике за пољопривреду. Чланови и
симпатизери ГО СНС помогли су
да се суграђанину Милинку Милошевићу обезбеди пут до куће
и олакша живот у удаљеном делу
села. У оквиру акције „Помози
комшији“, наши активисти посетили су баку Кату из Свиланова,
однели јој намирнице и преузели
обавезу да изврше ситне поправке у кући. Посетили су и породицу Јоксимовић у Себечеву, која

живи у тешким условима, и обезбедили животне намирнице и финансијску помоћ.

25. Пећинци

Уређење Доњег Товарника
МО Доњи Товарник покренуо је акцију уређења овог насеља, а активисти су покосили
зелене површине, очистили каналску мрежу и уредили простор испред старачких домаћинастава и кућа у којима нико не
живи.

26. Трговиште

Шпорет на дрва
за угрожену породицу
ОО СНС Трговиште најугроженијим породицама пружа помоћ у виду хране, средстава за
хигијену, гардеробе, намештаја.
Овога пута, купљен је шпорет
на дрва за угрожену породицу у
Стајевцу.

СНС ИНФОРМАТОР 50/2017 | 21

БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА

42. Вршац

30. Крупањ

Поплаве су и овог маја погодиле Крупањ,
али захваљујући превентивним мерама, у
првом реду Владе Србије, спречене су веће
штете. Активисти СНС помагали су поплављеним грађанима, а међу њима највреднији и најпожртвованији био је Саша Михаиловић, захваљујући коме је лоцирано
на десетине клизишта и оштећених путева,
нарочито на неприступачном терену.

Адаптација школе
Почела је адаптација ОШ „Никола Тесла“, а пројекат обухвата обнову мокрих
чворова, термоизолацију, замену дотрајале столарије ПВЦ столаријом... Уз подршку Покрајинског секретаријата за енергетику, у ПУ „Бамби“ постављено је 10 соларних колектора за грејање воде.

31. Љиг

Редовно смо у контакту са грађанима,
делимо страначки материјал и „СНС Информатор“. Повереник ОО СНС Лебане,
мр Горан Јовић, на трибини у Дому културе „Радан“, захвалио се свим члановима и
активистима СНС-а који су вредно радили
и допринели победи Александра Вучића
на председничким изборима, и најавио
нове акције за бољи живот суграђана.

У МЗ Ба у току је санација
клизишта, а радове је обишао
председник Општине Љиг, Драган Лазаревић. Реализација овог
пројекта је од велике важности,
јер је реч о путу који спаја нашу
Општину са Равном Гором. Вредност радова је преко 30 милиона
динара, а средства су обезбеђена
донацијом ЕУ.

36. Варварин

28. Велика Плана

Возило за Дом здравља
Oпштина Велика Плана, захваљујући Министраству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, успела је да добије додатних шест милиона динара за социјалну
заштиту. Обезбеђена су средства за исплату
стипендија средњошколцима и студентима.
Општина ће по први пут субвенционисати
пољопривредну производњу и учествовати
у трошковима набавке опреме и пољопри-

вредних производа. Локална самоуправа
набавила је санитетско возило за Дом здравља. Општини је одобрен пројекат реконструкције електроинсталација у ТШ „Никола Тесла“, а у Центру за културу „Масука“
реализоваће се пројекат енергетске ефикасности. Новим слојем асфалта пресвучене су
улице: Лоле Рибара у Милошевцу, Милорада Станковића у Великој Плани, Покајнички

Субвенционисање
запошљавања

Добровољно
давање крви

ГО СНС Крушевац је у
својим просторијама, по други пут ове године, одржао
акцију добровољног давања
крви, којој се одазвао велики број даваоца. Одржан је и
састанак Едукативног центра
СНС са представницима Расинског, Рашког и Пиротског
округа. Чланови МО Јасика
уручили су пригодне поклоне
малишанима у предшколској
групи и уређаје за вртић у
том селу. Председник Савета
за комуналне делатности донирао је кошаркашку таблу
и кош за МО Лазарица, као
и рампу за инвалиде испред
Машинско-техничке школе у
Трстенику и голове за фудбал у селу Пољаци.

пут у Старом Селу и Радовању, Карађорђева улица у Ракинцу, ЈНА у Лозовику и Које
Миленкевића у Марковцу. Урађен је и део
канализационе мреже на Арсићком путу и
реконструисана је водоводна мрежа у Улици Драгољуба Деспотовића. Замењена је
столарија на домовима културе у Ракинцу
и Великом Орашју, а саниран је кров у Дому
културе у Милошевцу.

34. Мали Зворник

29. Крушевац

Градоначелник Видоје Петровић са гостима

32. Лозница

Одржан Ђачки Вуков сабор
У Тршићу је одржан Ђачки Вуков сабор, који је посетио
министар културе Владан Вукосављевић. Градоначелник
Лознице, Видоје Петровић, захвалио се представницима
Владе Србије на подршци за изградњу планинске стазе
од Вукове куће до манастира у Троноши.

35. Краљево

Хуманитарном
позоришном представом за децу „Реци
гласно свету, хоћу да сачувам планету“ и „Звезда луталица“, као и концертом КУД
„Ризница“, који су одржани у
КЦ „Рибница“ у Краљеву и у

Санација клизишта

Трибина
у Дому културе

Акција помоћи малишанима са КиМ

Помоћ за децу
у српским енклавама

Горан Јовић на трибини СНС

27. Лебане

Гардероба за најугроженије

33. Бачка Топола

Другу годину за редом, Општина Мали
Зворник субвенционише запошљавање са
по 200.000 динара по сваком новоотвореном радном месту. Прошле године је тако
запослено 98 радника, а у овој је за подстицање запошљавања издвојено 12 милиона
динара, што је довољно за 50 нових радних места. До сада су субвенције додељене за 10 новозапослених, а почињањем са
радом фабрике обуће у Брасини, створиће
се још 120 радних места. Локална власт
субвенционисала је набавку садног материјала, стоке, система за наводњавање и
механизације, а организовала је и посету
Сајму пољопривреде.

Теретана на отвореном
У парку у центру постављена
је теретана на отвореном са шест
нових справа за вежбање. МЗ Град
Варварин обезбедила је бехатон
подлогу, а екипа ЈКП Варварин
припремила је и израдила ову
подлогу. Реч је пројекту Канцеларије за младе, који финансира Министарство омладине и спорта, а
Општина је носилац пројекта.

37. Свилајнац

Нове акције
Повереник и шеф Изборног штаба МО Свилајнац, Слађан Симић,
захвалио се свим активистима који
су допринели одличном изборном
резултату, и најавио нове акције.
Председник ОО СНС Свилајнац,
Бранислав Маринковић, захвалио
се градском и месним одборима и
нагласио да је освојених 65,05 одсто резултат поверења грађана у
председника Александра Вучића,
и вредног рада свих координатора
и активиста.

38. Горњи
Милановац

Опсежни радови у три МЗ
Амбасадор Норвешке, Арне Санес, посетио је Општину Горњи
Милановац и, заједно са представницима манифестације „Србија у
ритму Европе“, Давидом Макевићем
и Игором Карадаревићем, био је
гост председника Општине, Дејана
Ковачевића. Горњи Милановац и
компанију „Тетрапак“посетио је и
амбасадор Шведске, Јан Лундин. ЈП
за изградњу Општине изводи радове у МЗ Грабовица, Враћевшница
и Рудник. У Грабовици се локални
пут припрема за асфалтирање, у
Враћевшници се уређује растиње
поред пута, а порта манастира припрема за манифестацију „Дани кне-

Дому културе у Ушћу, наставља се прикупљање помоћи
за децу са Косова и Метохије.
Сва средства прикупљена од
продаје улазница намењена
су малишанима у српским енклавама.

У оквиру пројекта „Заустави-заштити-помози“, почела је обука за примену Закона о спpечавању насиља
у породици. Чланови 4. МО
одржали су штанд у делу
претежно насељеним ромским становништвом и поклонили гардеробу најугроженијим комшијама. Унија
жена учествовала је у организацији радионице на
тему менталног здрваља,
на иницијативу удружења
„Душевна оаза“ и женског
клуба „Атина“. Активисти МО Стража, Велико Средиште и Потпорањ косили су траву на јавним површинама, очистили су канале и
смеће. Убедљивом победом на изборима за савете МЗ, освојивши
145 од 151 места, СНС је у Вршцу завршила формирање локалне власти на свим нивоима. Обележен је Дан Града и слава.

гиње Љубице“. У склопу припрема
за летњи кошаркашки камп „КАСТА“, на Руднику се санирају спортски терени, расвета и ограда ОШ
„Арсеније Лома“.

80 одсто инвестиције, а 20 одсто
Општина.

39. Владимирци

Кошаркашке лопте за
најмлађе
Весна Фекете, председник
Савета за културу ОО, и члан
Општинског већа за културу,
Мина Минић, члан Општинског
већа за финансије и буџет, као и
чланица ОО Кристина Гавриловић
дружиле су се са децом из КК „Тим
систем Стражилово“ и уручиле им
кошаркашке лопте.

Акција озелењавања
Одржана је трибина подршке
председничком кандидату Александру Вучићу, на којој су говорили потпредседник Главног одбора
СНС, Миленко Јованов, и председник СПС, Ивица Дачић. Чланови Савета за омладину ОО СНС
Владимирци засадили су дрворед
платана поред Дома здравља.

40. Сента

Канализација у седам улица
Од седам улица у којима ће се
правити канализација, у завршној
фази је изградња канализације у
Омладинској улици и Суботичком
путу. Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство финансирао је

43. Сремски
Карловци

44. Темерин

Дружење са суграђанима
Премијер Србије Александар
Вучић присуствовао је откривању
споменика Подунавским Швабама
у Бачком Јарку, и поручио да само
тиме што поштујемо туђе жртве,
можемо имати право да тражимо
поштовање наших жртава. Унија
младих ОО СНС подржала је ак-

41. Суботица

Уклањање дивљих депонија
У МЗ Келебија организована
је акција уклањања дивљих депонија и уређења излетишта, у
којој су учествовали волонтери ГО „Зелени Суботице“, активисти СНС, чланови Удружења
„Заједно“, чланови столарских

удружења, представници МЗ
Келебија и Зорка. Око 50 волонтера прикупило је 120 џакова отпада и изравнало око 20
места у шуми, а механизацију
и опрему за рад обезбедило је
ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

цију добровољног давања крви и
манифестацију „Просто к’о пасуљ“.

45. Алибунар

Изложба дечијих радова
Савет за младе Општне Алибунар и Савет за младе ОО СНС
организовали су изложбу дечијих
радова. Активисти МО Банатски
Карловац организовали су вишедневну акцију уређења парка,
садње цвећа и фарбања сеника и
клупа.

46. Бачка
Паланка

Бунари и асфалт
ЈКП „Комуналпројект“ у Обровцу започео је оспособљавање
бунара за пијаћу воду, у Парагама
се гради дегазатор, а у Силбашу је
изграђен нови бунар. Партерно је
уређен центар Обровца и Нове Гајдобре. У Бачкој Паланци је започета реконструкција водоводне мреже у Улици Цара Лазара, а очекује
се и реконструкција у Челаревској
и Милетићевој улици. Репариране
су еко чесме у местима Пивнице,
Силбаш, Младеново, Товаришево,
Обровац и Карађорђево. ЈП „Стандард“ у Парагама је изградио нову
деоницу Радничка улице, асфалтирао паркинге испред цркве,
амбуланте и стадиона и поставио
нову расвету у парку. У Обровцу је
асфалтирана Улица Хајдук Вељка,
уређен је центар код аутобуског
стајалишта и дечије игралиште. У
Новој Гајдобри је урађена пешачка стаза у Железничкој улици, а у
Челареву пешачка стаза у Улици
Сутјеска, санирани су коловоз,
банкине и канали у Лењиновој,
и плато у кругу Дома здравља. У
Бачкој Паланци је решен проблем
атмосферске канализације у Шафариковој и Улици цара Лазара.
У Змај Јовиној су урађене нове
пешачке стазе, а пут се проширује.

Наставак на 26. страни

Помоћ поплављенима
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ВЕСТИ

СНС обара
све рекорде
Н

ајновије истраживање
агенције
„Стратеџик маркетинг“ показало је да
када би сада били
одржани
ванредни
парламентарни избори, Српска

напредна
странка
убедљиво би победила са чак 53 одсто
освојених гласова,
што је најјачи измерени рејтинг СНС
икада!
Истовремено, Демократска странка

налази се испод цензуса са свега четири
одсто подршке, док
Покрет слободних
грађана може да рачуна на подршку 12
одсто грађана. СПС
има подршку осам
одсто бирача, а цен-

СНС

зус прелазе још само
радикали са шест
одсто гласова. Ван
парламента у овом
тренутку остали би и
ДЈБ, ЛДП и СДС Бориса Тадића са само
један одсто поверења бирача.

53%
ПСГ
12%
СПС
8%
СРС
6%
ДС
4%
Двери
3%
ДЈБ
3%
СДПС
2%
ЛДП
1%
СДС
1%
Остали 8%

Победа Српске листе на КиМ
Директор Канцеочекивања и повеларије за Косово и
рење“, објаснио је
Метохију, Марко
Ђурић.
Ђурић, саопштио
Српска листа је на
је да је Српска лисКиМ, са око 48 одта освојила свих 10
сто подршке у 2014.
мандата у косовгодини,
дошла
ском парламенту
најпре до 69 одсто
намењених српској
2016. године, а позаједници. Према
том и до више од 80
његовим речима,
одсто на изборима
Славље у Косовској Митровици: Александар Спирић, Горан Ракић,
мандат је освојио и
за председника СрМиљан Ранђеловић, Марко Ђурић, Славко Симић и Иван Тодосијевић
Адем Хоџај, предбије, на којима је
ставник Јединствеисторијским резулне горанске партије, која је
татом тријумфовао лидер
на изборе изашла уз подршнапредњака
Александар
ку државе Србије, и налази у
Вучић.
посланичком клубу Српске
„То је резултат добијен
листе. Ђурић је рекао да су
захваљујући борби која
се грађани Србије на КиМ
је вођена стратешком виодазвали позиву председзијом Александра Вучића,
ника Александра Вучића,
а поверење које СНС и њен
позиву своје државе, изашпредседник уживају међу
ли су на изборе и масовСрбима на КиМ поново је
но подржали јединствени
потврђено и на покрајинприступ Срба борби за КиМ.
ским изборима, рекордном
„Срби су на овим избори- удаљава ни Србе, ни њихове српске представнике, хтела излазношћу и импресивном
ма освојили и више гласо- интересе, ни легитимне ин- је Приштина да бира српске победом Српске листе. Та
ва него икада до сада, што тересе Србије са КиМ. Ово представнике, хтели су сви подршка није добијена олапоказује да Срба на КиМ је велика победа за целу Ср- да бирају мимо Срба српс- ко, већ је резултат кредике представнике... Не може. билитета стеченог мукотрима много више него што бију“, рекао је Ђурић.
Наводећи
да
су
сви
хтели
Српски народ на КиМ сам пним радом и одговорним
то тврде поједини албански
политичари. Како сада ства- да бирају српске представ- је изабрао своје легитим- односом Владе Србије прери стоје, врло је могуће да нике уместо Срба, Ђурић је не представнике. Србија и ма националним интересини формирање нове власти нагласио да је српски народ српски народ једни су од си- ма и интересима наших суу Приштини неће бити без сам изабрао своје легитимне гурних и апсолутних побед- народника на КиМ“, истакао
ника на КиМ, а на представ- је председник Канцеларије
Српске листе. После ове по- представнике.
„Хтела је квинта да бира ницима Срба је да оправдају за КиМ.
беде нико више не може да

Посета Сергеја Железњака
Потпредседници
Главног одбора Српске
напредне странке Марко
Ђурић, Милош Вучевић
и Миленко Јованов, као
и члан Председништва
СНС, Никола Селаковић,
састали су се 29. јуна
2017. године са делегацијом партије Јединствена Русија, коју је предводио заменик секретара
Генералног савета, Сергеј Железњак, у седишту
Српске напредне странке. Теме разговора биле
су јачање међустраначке
сарадње, као и сарадње
између Републике Србије
и Руске Федерације.
Железњак се раније тог
дана сусрео и са председником Србије, Александром Вучићем, који је
у разговору поручио да
је за односе Србије и Русије важно да одржавају
континуирани
дијалог
на свим нивоима, који

Састанак делегација Јединствене Русије
и Српске напредне странке у седишту СНС

доприноси развоју политичких односа на обострану добробит. Председник Србије захвалио
се на принципијелној
подршци Русије кад је реч
о Косову и Метохији, по-

себно у међународним организацијама. Указао је и
на то да је Србија, као независна и војно неутрална
земља, за спољнополитички приоритет изабрала евроинтеграције, али

да то не сме и неће да
поремети добре односе
са Русијом. На састанку
је констатовано и то да су
добри политички односи
основа унапређења економске сарадње.

Народни посланици СНС подржали
одлуку Александра Вучића
Н

Потпредседница ГО СНС, Марија Обрадовић, са колегама народним
посланицима на конференцији за новинаре у централи СНС

ародни посланици у
Скуштини Србије са
листе Српске напредне
странке једногласно су
подржали одлуку председника Србије Александра
Вучића да будући премијер
Србије буде Ана Брнабић,
изјавила је потпредседница Главног одбора СНС,
Марија Обрадовић.
Обрадовић је, на конференцији за медије у седишту Странке, рекла да
се око стотину присутних
народних послника тог
дана изјашњавало лично,
и да су имали различите
ставове, али да су сви једногласно одлучили да мандатарки Брнабић поклоне
поверење због председника Вучића.
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ГРАД БЕОГРАД
БУЛЕВАР ОД
ТОШИНОГ БУНАРА
ДО МОСТА НА АДИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА
БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА
И РУЗВЕЛТОВЕ

Београд је добио нову саобраћајницу која смањује гужве и којом се од Тошиног бунара до Моста на Ади стиже
за само шест минута.

У току је реконструкција две велике градске саобраћајнице - Булевара ослобођења и
Рузвелтове улице.
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ФОНТАНА НА СЛАВИЈИ
Београд је добио нови симбол – велелепну
музичку фонтану на Тргу Славија, која се
по лепоти и грандиозности сврстава међу
десет најлепших фонтана у Европи.

ОБНОВА ФАСАДА
Наставља се акција уређења оронулих и пропалих фасада зграда, планом за ову годину
предвиђена је реконструкција око 180 фасада,
а више од пола је већ готово и поставља се декоративно осветљење.

НОВИ ИЗГЛЕД СРПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ
КАСКАДНЕ ТЕРАСЕ

РЕШЕЊЕ ЗА СТАРИ САВСКИ МОСТ

ОБНОВЉЕН ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ

У Скупштини Града представљено је ново идејно решење за Стари савски мост. Изградња новог моста
требало би да почне следеће године.

Након реконструкције, Обилићев венац постао је пешачка зона и зелена оаза у центру града, а гаража на Обилићевом венцу добила је 200 нових паркинг места.

НОВИ ПРИСТУП
ПРОКОПУ

МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК

Отворена је саобраћајница из Булевара кнеза
Александра Карађорђевића ка станици „Београд
- центар“, дуга 770 метара. Новом улицом, која
има четири траке, повезани су горњи станични трг
са постојећом саобраћајном мрежом и јавним
градским превозом.

На месту Народне
библиотеке на Косанчићевом венцу,
следеће године почиње изградња меморијалног парка.

Завршавају се каскадне терасе, у оквиру пројекта „Београд на води“, а крајем
2018. и почетком 2019.
године биће преуређена и
променада од Београдског
сајма до Аде Циганлије.

ЂАЧКИ АУТОБУСИ
Јавном комуналном предузећу ГСП „Београд“ предато је осам, од укупно 12 нових
аутобуса који ће се од септембра користити за превоз
школске деце. У протекле две
године набављено је 65 нових
аутобуса, а до краја године
очекује се набавка још 30 нових зглобних аутобуса.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
50. Бољевац

47. Жабаљ

Акција „Срце
на терен”

У Боговини је пуштено у рад
постројење за дистрибуцију воде
до најудаљенијих домаћинстава
у планинским засеоцима. На иницијативу локалне самоуправе, а у
сарадњи са ЕПС-ом, постављен је
У организацији Савета за
спорт и Савета за здравље
обележен је Међународни
дан физичке активности.
МО Ђурђево наставља са
акцијом „Срце на терен“,
а прикључили су нам се и
МЗ Ђурђево и „Чакара промет“. У наредном периоду
биће постављене клупе и
обележени терени. У акцији
чишћења Малог стадиона
учествовали су директори
ЈП, помоћник председника Општине, чланови Већа,
одборници МО Жабаљ 1 и 2,
а планира се и обнова кошева и обележавање терена.

говорио покрајински секретар за
пољопривреду, Вук Радојевић,
организована је међународна
бициклистичка манифестација „
Маглић 2017“, Дани изазова... У
оквиру манифестације „Србија
у ритму Европе“, нашу Општину
посетио је Јан Лундин, амбасадор
Шведске. У мају су одржани избори за Савет МЗ Гложан, где је СНС
убедљиво победила и освојила
седам мандата.

и трафо уређај јаче снаге. Санира
се клизиште и поправља пут у Валакоњу, што финансира локална
самоуправа. Наши чланови чистили су корито реке која протиче
кроз варошицу.
Министарство привреде одобрило
је средства за пројектно техничку
документацију и инфраструктурно
опремање агро-бизнис зоне у Косанчићу. У ОШ „Стојан Љубић“ отворена је фискултурна сала, обновљена
средствима општинског буџета.

53. Чачак

Адаптација Дома војске
Поводом Светског дана заштите
животне средине, чланови Саве-

51. Мерошина

Против насиља над женама
ОО СНС Мерошина, у сарадњи са Женском одборничком мрежом, организовао је трибину „Сузбијање насиља над женама“, коју
су водиле народна посланица Јелена Жарић Ковачевић, директорка Сигурне куће у Нишу, Соња Шћекић, и одборница СО Мерошина, Емилија Петковић.

48. Бачки
Петровац

Бројне манифестације
Општина Бачки Петровац, на
челу са председником Срђаном
Симићем, потписала је споразум
о сарадњи са градом Кирхајм
Унтер Тек из Немачке. Одржани су Дани Петровца, Фестивал „Танцуј, танцуј“, трибина за
пољопривреднике, на којој је

57. Нови Сад

Боље водоснабдевање у селима

52. Бојник

Обнова фискултурне сале
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја одобрило је
Техничкој школи „Бошко Крстић“
упис новог образовног профила, а

49. Бела Црква

Нове приступнице
Приступнице СНС потписали су Андријано Југа и Сеад Кантаревић, а потом још четворо чланова ОО УГ Белоцркванска слободна
иницијатива. И четворо одборника ЛСВ потписало је приступнице СНС. Сада у СО Бела Црква Одборничка група СНС броји 23
одборника, од 33 мандата.

та за здравље и Савета за заштиту
животне средине делили су пропагандни материјал и разговарали
са грађанима. Локална самоуправа
подржала је акцију Дома здравља и
организацију превентивних прегле-

Уређење спортских терена у Сремској Каменици

Рачунар за
талентовану
ученицу

55. Ниш

Помоћ за
суграђанина
Чланови Савета за социјална питања ГО СНС
Ниш, на челу са народном
посланицом Јеленом Жарић Ковачевић, посетили су
суграђанина у тешкој материјалној ситуацији, предали
му пакете помоћи, и упутили га у начине остваривања
права из области социјалне
заштите.
да дојке запослених у ПУ. Група за
безбедност и одбрану Града одржала је показну вежбу Цивилне заштите, а акцију је подржао и Савет
за безбедност ГО Чачак. Градоначелник Милун Тодоровић и директор ГП „Кеј“ Миодраг Максимовић
потписали су уговор о адаптацији
бившег Дома војске, у који ће бити
смештена Градска библиотека.

Активисти МО Футог очистили су дечије игралиште и покосили траву око игралишта у
Улици Соње Маринковић и у Улици Бранка Радичевића. Захваљујући активистима МО Слана
бара, уређено је игралиште „Брег“. У организацији МЗ Детелинара, социјално угроженој
породици Ђелић уручен је фрижидер и пакет
са животним намирницама, а у организацији
МО Буковац уређено је дечије игралиште. МЗ
Детелинара, Одбојкашки клуб „Спортисимо
Пајп“ и Удружење грађана Нови Сад организовали су четврто „Спортско јутро на Детелинари“. Заједничком акцијом МО Петроварадин и ГО СНС Нови Сад, даровитој ученици
осмог разреда, Катарини Поповић, уручен је
рачунар. Активисти МО Сремска Каменица
1 уредили су терен и трибине ФК „Фрушкогорац“.
председник Савета за координацију
безбедности саобраћаја, отворио је
трибину о безбедности у саобраћају
становника старијих од 65 година.
Члан Општинског већа за културу и
образовање, Ксенија Кустудић Ђукић, организовала је за основце монодраму Лепомира Ивковића.

58. Кучево

Јубиларни Хомољски мотиви
Одржани су јубиларни 50. Хомољски мотиви, а број домаћих и

59. Ада Мол

Разговор са
грађанима

56. Мали Иђош

За бољу безбедност
у саобраћају
На кружној раскрсници у Фекетићу постављена је саобраћајна
сигнализација, за шта је средства
обезбедио Покрајински секретаријат за саобраћај. Одржан је први
Сајам образовања. Зоран Вујиновић,

54. Ћуприја

Ускоро нова фабрика
Након састанка председника Општине, Нинослава Ерића, са представницима
британске компаније „International Water
Solutions“ у Лондону, а касније и у Влади
Србије, изражена је обострана жеља да
ова компанија изгради фабрику за производњу средстава за пречишћавање вода
у Ћуприји. Министар Вулин, председник
Ерић, Зоран Мартиновић, директор НСЗ,
и Александар Ружевић, генерални директор компаније „Кока-кола ХБЦ Србија“
посетили су прву едукативну радионицу,
у оквиру „Кока-кола“ подршке младима.

страних посетилаца превазишао
је очекивања. У оквиру манифестације, одржана је и Свечана
академија на којој је председник
Општине, Новица Јаношевић,
уручио награде и признања најзаслужнијима за одржавање Смотре.

60. Сомбор

Полигон за обуку возача
Активисти МО Селенча уредили су фудбалски терен и његову
околину у Лугову. Отварање информатичког одељења у Гимназији „Вељко Петровић“ и добро
обављен посао преношења матичних књига у електронски облик,
који је обавила Градска управа и
међу првима у Србији прогласила
јединствено матично место, били
су повод за посету министара Ане
Брнабић и Младена Шарчевића.
Привредни и потенцијали у области културе Града Сомбора, били
су тема разговора амбасадора
САД, Кајла Скота, и градоначелнице Душанке Голубовић приликом
посете Сомбору. Поводом Дана
победе, представници Града положили су цвеће на спомен обележја.
Завршава се изградња школског
полигона за обуку возача, коју финансира локална самоуправа.

61. Бабушница

Покрајински секретар за
пољопривреду, мр Вук Радојевић, заједно са кандидатима за чланове Савета
МЗ Мол „За бржи, јачи, бољи
Мол“, посетио је пијацу и разговарао са грађанима. Кандидати „За бржи, јачи, бољи
Мол“ донирали су ОШ „Новак
Радонић“ по осам фудбалских, одбојкашких и рукометних лопти.

Енергетска ефикасност
Урађена је енергетска ефикасност Дома културе и завршни радови у парку у центру Бабушнице, реконструисан је велики број
сеоских путева и улица, а у току
је обнова Дома здравља и Улице
Бошка Бухе. Следи реконструкција
пијаце и приступних саобраћајница. Тренутно се реализује и пројекат стручне праксе, преко кога је
ангажовано 12 високообразованих
људи. Организована је представа

за основце и средњошколце, коју је
изводио глумац Лепомир Ивковић,
дружење деце са Мињом Суботом
и програми за развој пољопривреде, сточарства и села уопште.

62. Тутин

Улична расвета
ОО СНС Тутин, на челу са председником Радом Петровић, покренуо је акцију постављања уличне
расвете у селу Попе. Чланови ОО

заокружена реконстукција пута
у овом брдско-планинском селу.
Општина, у последње четири године, интензивно ради на санацији и ревитализацији атарских
путева, нарочито у удаљеним
МЗ.

65. Житорађа

Проширење пијаце
Локална самоуправа проширила је кванташку пијацу у МЗ

63. Ваљево  

Чишћење реке Градац

Омладина ГО СНС Ваљево организовала је још једну акцију
чишћења корита и обале реке Градац, најпознатијег излетишта Ваљеваца, што су поздравили бројни грађани.
СНС Тутин обезбедили су донаторе за постављање видео надзора
на цркви, која је прошле године
четири пута обијена.

64. Владичин Хан

Пут према Горњем Јабукову
Завршено је асфалтирање пута
према Горњем Јабукову, чиме је

Пејковац и фудбалске терене
у МЗ Вољчинац и Држановац.
Насипани су путеви на територији МЗ Житорађа, Држановац,
Пејковац, Вољчинац и Извор, а
у Житорађи је израђен бедем
дуж обала Топлице и асфалтирано је 400 метара Улице цара
Душана.
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66. Лајковац

Нова школска зграда
СНС је остварила убедљиву победу
на изборима за савете свих 18 месних
заједница у Лајковцу. Свечано је отворена нова зграда ОШ „Димитрије Туцовић“ у Јабучју. Активисти ОО СНС
Лајковац разговарали су са суграђанима и делили „СНС Информатор“ и
страначки материјал. Општина Лајковац је и ове године организовала посету Међународном сајму пољопривреде
у Новом Саду.

Свечано отварање
школе у Јабучју

67. Зрењанин

Угагање у спорт
и образовање
Стручни савети одржали су састанке на којима су најављене активности у циљу континуираног
побољшања услова у нашем граду.
Многи значајни пројекти, који су
реализовани у претходном периоду, предложени су управо на овим
састанцима, што значи да имамо
тим који стручно и професионално
доприноси побољшању животног
стандарда, истакао је Горан Кнежевић, председник ГО СНС Зрењанин. У Зрењанину ће бити одржана бројна међународна спортска
такмичења. Зрењанин је један од
бољих примера одлично спроведеног система дуалног образовања,
а руководство Града наставиће да
улаже у школску инфраструктуру,
игралишта, терене, стипендирање
талентованих ученика и студента.

68. Стара Пазова

Трећа пазовачка петља
Гради се трећа пазовачка петља
са искључењима на међународни
аутопут Е-75. „Ово је огромна добит за грађане и привреднике у индустријским зонама. Успели смо да
остваримо вишедеценијски сан да и
Нова Пазова и Стари Бановци добију
директни излаз на аутопут, за шта је
издвојено преко милион евра“, иста-

као је Ђорђе Радиновић, председник
Општине. Путем јавно-приватног
партнерства, сваки регистровани
земљани пут са статусом улице асфалтиран је по највишим стандардима, укупно 115 улица у свим насељима, дугих 40 километара.

70. Сремска
Митровица

Три куће за избегличке
породице
Општа болница прославила је
Дан болнице, а истовремено је добила акредитацију за наредних 10
година. Потписани су уговори за
доделу три куће у сеоским срединама избеглим лицима из БиХ и Хрватске. Агенција за рурални развој
водила је 150 пољопривредника и
новинара на Сајам пољопривреде
у Новом Саду. Градоначелник је
организовао пријем за одбојкашице ОК „Срем“ које ће, након више
година, поново играти у првој
лиги Србије. На Тргу Ћире Милекића, Историјски архив „Срем“,
уз подршку Града, организовао је
изложбу поводом годишњице одбране од поплава. Канцеларија за
младе организовала је плес матураната. У Кузмину је отворен реконструисан Културни центар. Поводом такмичења „Србија у ритму
Европе“, посетио нас је амбасадор
Аустрије, Јоханес Ајгнер, а угости-

69. Петровац на Млави

Нова трафо-станица
У оквиру прославе Дана Општине
Петровац на Млави, одржана је свечана седница СО,
на којој је председник Општине, Душко Нединић, уручио повељу „4. јун“
Дарку Глишићу за
допринос развоју
Општине, а затим
је у рад пуштена
нова трафо-станица „Слатина“.

Душко Нединић и Дарко Глишић

ли смо и делегацију привредника
из Кине. Одржана је Прва регионална конференција локалних самоуправа Западног Балкана.

71. Србобран

Уређење јавних површина
Активисти СНС косили су траву и уклањали смеће на дечијем
игралишту у Дунавској улици, око
моста у близини канала, на прилазу Србобрану из правца Новог
Сада и око пруге. Општина је донирала милион динара Католичкој
цркви за уређење црквене зграде.

72. Аранђеловац

Брига за најмлађе
Почиње реконструкција вртића
„Дуга“, а започела је и изградња
вртића у МЗ Орашац. Током претходних пет година, Општина је
издвојила близу седам милиона
динара као помоћ паровима кандидатима за вештачку оплодњу.
Општина издваја и 10.000 динара
месечно као помоћ незапосленим
породиљама. Председник Општине, Бојан Радовић, са сарадницима и представницима компаније
„Нивеа“, отворио је дечије игралиште у пешачкој зони. Одржана
је хуманитарна акција „Наши дарови“, уз учешће ученика основних
и средњих школа. Рекордан број
пољопривредника посетио је Сајам

73. Пирот

76. Беочин

Мост преко Козарског потока
Председник Александар Вучић
и Владан Костић

пољопривреде у Новом Саду. Приводи се крају постављање тротоара на Трешњевичком путу.

74. Бач

Најбоља локална
самоуправа у агробизнису
Председник Општине, Драган
Сташевић, предао је на коришћење
две
пољопривредне
машине
Средњој пољопривредној школи и
ЈКП „Тврђава“. Нашу Општину посетила је покрајинска посланица
Јелена Јовановић, а разговарали
смо о помоћи ромској популацији
при конкурисању за средства за
удружење грађана. Општина Бач
проглашена је за најбољу локалну самоуправу у агробизнису на
Пољопривредном сајму. У насељу
Плавна почела је реконструкција
водоводне мреже, а радиће се и у
Бачком Новом Селу. Одржана је
презентација о начинима вишегодишњег закупа пољопривредног
земљишта у државној својини.

75. Баточина

Тренинг за ванредне
ситуације
Министарство омладине и спорта
определило је Општини Баточина
1.708.500 динара за пројекат „Едукација и оспособљавање младих за
самозапошљавање у области пчеларства“. У сарадњи са Национал-

50 пакета за угрожену децу
Чланови Савета за
националне мањине
ОО, у сарадњи са
удружењем „Добра
вила“, поклонили су
50 пакета угроженој
ромској деци у МЗ
Расадник. Координаторка Савета, Данијела Младеновић,
каже да су, поред
гардеробе и обуће,
поклони садржали и
играчке, и да ће наставити са акцијама.

Обезбеђена су средства за
доградњу канализационе мреже
у Черевићу и Лугу, а изграђен
је нови мост преко Козарског
потока. У Черевићу је ојачан и
проширен прелаз преко Поторањског потока, а урађена је и
регулација и чишћење потока.
У Раковцу је насут атарски пут
Крвавац, дуж бетонске стазе ка
Салаксијама покошена је траним тренинг центром за ванредне
ситуације, наставном особљу ОШ
„Свети Сава“ подељено је 850 приручника који су уручени ученицима.
Замена система јавне расвете штедљивом лед расветом оствариће се
у Доброводици и Градцу.

77. Ћићевац

Сајам пчеларства
Одржан је Сајам пчеларства, у
организацији председника МЗ Сталаћ и наших чланова и симпатизера,
као и предавање за пољопривреднике. Организована је и посета
Сајму пољопривреде у Новом Саду.

78. Црна Трава

Одржавање путева
Расписана је јавна набавка
грађевинских радова на ојачању
и одржавању пута Дарковце-Тодорова вода, деоница до Ливађа,
као и јавна набавка грађевинских
радова на редовном одржавању
општинских и некатегорисаних
путева. Саниране су последице
падавина које су начиниле велику штету на путевима, пре свега у
МЗ Дарковце. Закључен је уговор
о закупу фабрике са „Less-Wood
company“, према коме ће инвеститор упослити тридесетак радника.

79. Ковин

Убедљиве победе СНС
Великом већином одборника, за
председника Општине изабрана је
Сања Петровић, док је за председника СО Ковин изабран Зоран Бра-

ва и окрчено шибље, а трава је
покошена и око МЗ и школе. У
Влади АПВ потписан је уговор
за регресирање превоза ученика
средњих школа. Обележени су
Дан МЗ Беочин град, Дан Европе
и црквена слава. На иницијативу
председника Општине, Митра
Милинковића, сви запослени у
јавној управи учествовали су у
акцији великог чишћења.
дањи. СНС је остварила убедљиву
победу на локалним изборима 23.
априла, освојивши 43 одсто гласова (22 мандата). На изборима
за Савете МЗ, кандидати СНС освојили су 67 од укупно 77 мандата.
Редовно одржавамо састанке ОО,
месних одбора, савета и унија.

81. Кула

Решење проблема отпадних
вода
Општина Кула успешно решава
вишедеценијски проблем канала „Смдрљиви Бегејац“ градњом
транзитног потисног вода Црвенка-Кула и пратећих објеката.
Посао предвиђа изградњу 50
километара цевовода, и то 28 километара канализационе мреже у
Црвенки, 13 километара у Кули и
девет километара потисног вода
од Црвенке до колектора у Кули.
Председник Општине Перица
Видекањић, каже да је у току и
градња зграде специјалистичких
служби Дом здравља.

82. Рашка

Постројење за пречишћавање
отпадних вода
Почела је градња постројења
за пречишћавање отпадних вода,
што укључује изградњу колектора
и делимичну реконструкцију канализационог система и цевовода.
Истовремено ће се радити у Брвеници, Драганићу и у Рватима, а
пројекат финансирају Делегација
ЕУ, Влада и Општина.

80. Ковачица

Дан ромске
културе

У Дебељачи је одржана традиционална гулашијада, уз бројне госте из
Мађарске, Чешке, Словачке и Словеније.
У Дому културе одиграна је комедија нарави „Лажи ме“, а у МЗ Црепаја одржан
је Дан ромске културе у Банату.

84. Прокупље

Реновирање школских зграда
Реконструисане су фасада и столарија у ОШ „Никодије
Стојановић Татко“, а у плану је постављање нове расвете и
видео надзора. На Пољопривредној школи је замењен кров, а
приводе се крају и радови на фискултурној сали. Очекује се и
почетак обнове котларнице у Ћићковој школи.

83. Рековац

Две фабрике
Успели смо да вратимо 65 милиона динара дуга који је оставила претходна власт. Прорадила је
фабрика спортске опреме „Цветекс“ која ће запослити 50 радника, а до краја године очекујемо,
у сарадњи са инвеститором из
Словачке, отварање нове млекаре. Шах на отвореном употпунио
је велики парк, а захваљујући помоћи надлежних министарстава
биће направљена четири нова терена и постављена још два коша
у хали.

85. Сокобања

Теретана на отвореном
Завршена је теретана на
отвореном у парку Бањица.
Председник Општине, Исидор Костић, свечано је отворио осми Туристички форум.
Средња школа „Бранислав Нушић“ и Правно-пословна школа из Ниша организовале су
Међународне дане ученичког
предузетништва. Под покровитељством Општине, ученици
завршне године извели су матурантски плес.

86. Шабац

Уређење простора око МЗ
Активисти ГО СНС Шабац,
заједно са омладином, уредили су
простор око МЗ „Жика Поповић“,
очистили смеће и засадили цвеће.

87. Бечеј

Опрема за Дом здравља
Делегација Општине, на челу
са председником, Драганом Тошићем, посетила је компанију
„Тиса аутомотив“ у Сенти, која
је купила објекат бившег „КТЦ“ у
Бечеју и намерава да постепено
отвори 500 радних места. Дом
здравља добио је савремени ултразвучни апарат и два аутомобила за потребе кућног лечења пацијената. Отворена је трим стаза у
Горанском парку.

88. Панчево

Помоћ за родитеље
Град Панчево за рођење првог
детета даје 20.000 динара, 5.000
за беби пакет, а за незапослене
мајке 42.000 динара у шест рата.
Из градског буџета за установе социјалне заштите издвојено је преко 14 милиона динара. Град ће са
50.000 динара помоћи онима који
се одлуче да се греју на гас. У оквиру Дана Рома, представљени су
резултати сарадње ромске заједнице и Града. Град Панчево добио
је ново туристичко пловно возило,
катамаран, који је поверен на управљање Туристичкој организацији. Градоначелник Саша Павлов
разговарао је са члановима делегације Асоцијације кинеских привредника и Културног института
НР Кине „Конфуције Универзитета“ о привредној сарадњи. Уприличен је пријем за чланове ансамбла „Венац“ из Грачанице.

89. Оџаци

Опремање пољочуварске
службе
Општини Оџаци одобрена су
средства за опремање пољочуварске службе, регресирање трошкова превоза средњошколаца, четири школе добиле су средства за
израду техничке документације,
а новац су добиле и организације
етничких заједница из Богојева.
Конституисана је нова локална
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90. Ивањица

101. Барајево

Уређење Дома здравља

Реконструкција улица

Завршено је партерно уређење Дома здравља, обезбеђена
је рачунарска опрема, изграђен је Дијализни центар и реконструисана је зграда Медицине рада. У току је обнова зграде
ОШ „Вучић Величковић“ у Међуречју и зграде ОШ „Мајор
Илић“, а урађен је пројекат грејања балон сале у ОШ „Сретен
Лазовић“ у Приликама. Општина је уз финансијску помоћ државе, започела обнову 11 мостова на локалним и некатегорисаним путевима.
власт, а Латинка Васиљковић изабрана је за председницу Општине. У Земљорадничкој задрузи
из Бачког Грачаца изграђен је
систем за наводњавање. Поново
раде фонтане у фабричком парку
и испред зграде Дома здравља.
Челници Општине обишли су радове на базену. Општина, у сарадњи са Регионалном развојним
агенцијом Бачка, организовала је
обуку за незапослене. Ученици из
целе Србије представили су свадбене обичаје на смотри у Каравукову, а у Бачком Грачацу одржана
је манифестација „Не заборави
роде“.

91. Лучани

Хуманитарне акције
Повереници и активисти ОО
СНС Лучани посетили су угрожена
старачка домаћинства и породице
са много деце, и уручили им хуманитарне пакете. Организована
је и акција прикупљања новца за
самохрану мајку, Драгану Сретеновић, са двоје деце.

92. Бор

Асфалтирање улица
Почиње санација фасаде зграде Опште болнице и уређење
околине. Представници ОО
СНС из три округа окупили су
се у Бору, како би анализирали
кампању за председничке изборе и најавили наредне задатке.
Представници РТБ Бор и локалне самоуправе присуствовали
су Међународном фестивалу
омладинских фолклора у Шарбановцу. Започето је асфалтирање
улица у свим МЗ. Трећу годину
заредом одржана је манифестација „Матурски плес“.

Спортска сала ОШ „Сретен Лазовић“
у Приликама добија грејање

95. Мајданпек

Нови паркинг простор

домаћин церемоније отварања
Спортских игара младих. Град је
расписао конкурс за финансирање
пројеката за младе и за предузетнике. Обележена је слава града.

98. Блаце

Уређен је део града око аутобуске станице и дела Карађорђеве улице, асфалтирани су плато и паркинг простор. Након више
од 30 година, рестаурирана је фонтана. У сеоским МЗ саниране су
ударне рупе на путевима и насипани су и атарски путеви. Почело
је просторно уређење Рудне Главе и Доњег Милановца, а урађена
је пројектна документација за пут Рудна Глава-Крш-Горњане-Бор.
Под покровитељством Општине, одржана је Плашинтијада у Рудној Глави, Кољешијада у Јасикову, Јоргован фест на Мирочу, Ускршњи дани фолклора у Црнајки, Фестивал песме и народне игре у
Тополници, Клинцезијада у Мајданпеку, Шеширијада у Доњем Милановцу. У организацији Спортског савеза, набављена је стена за
пењање, терен за хокеј на трави, опрема за стреличарство...

93. Брус

Пакетићи за најмлађе
Чланови ОО СНС Брус разговарали су са грађанима, делили
страначки материјал и поделили
пакетиће деци у вртићу у Блажеву.

96. Ириг

Обнова Михизове куће
У току је друга фаза радова на
обнови родне куће Борислава Михајловића Михиза у Иригу, која
ће се убудуће користити у циљу
популаризације и презентација
културних садржаја Општине и
региона.

97. Кикинда

Реконструкција водовода
Отпочела је реконструкција
водоводне мреже у Сувачарској
улици и планирају се радови за
још пет километара, што је предуслов за почетак изградње фабрике
воде. Уз подршку Владе АПВ, четири милиона динара биће уложено
у рекултивацију Брађанске бање.
Пројекат проширења индустријске зоне, кроз доградњу хале италијанске фирме „Зопас“, створиће
услове за запошљавање нових радника. Управа за капитална улагања
подржала је овај пројекат, као и
реконструкцију вреловода у Улици Браће Татић. Кикинда је била

94. Инђија

Доминација СНС на
изборима
На изборима за месне заједнице, кандидати СНС остварили су историјске резултате. Од укупно 70 чланова у девет
МЗ, наши кандидати освојили су апсолутну подршку гласача. Ове изборе обележила је велика излазност која је, како
је истакао један од повереника ОО СНС и
председник Општине Инђија, Владимир
Гак, само у Крчедину била 45 одсто.

СНС
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Владимир Гак на конференцији за новинаре

Акције омладине
Након подршке пројекту „Омладински центар“, од стране Министарства за омладину и спорт,
који су израдили припадници Омладинске организације СНС Блаце, активисти свакога дана вредно
помажу уређење објекта који ће
постати Омладински центар. Омладинци су дали и велики допринос
уређењу зелених површина у граду
и чишћењу растиња у селу Врбовац и Стубал, помогли су реализацију Сајма цвећа и женског предузетништва у Блацу, одржавање
бициклијаде и Дана изазова. За
несебичан рад, 40 омладинаца биће
награђено излетом на Јастребац.

99. Лапово

Улагање у спорт
На инцијативу заменика председника Општине, Миреле Раденковић, урађено је осветљење на
спортском игралишту на V рејону.
У близини стадиона ФК „Локомотива“ почела је градња дечијег
игралишта. Ученицима ОШ „Светозар Марковић“ обезбедили
смо збирке како би им олакшали
припремање матурског испита.
Уз помоћ Општине, организован
је меморијални турнир у баскету
„Мата и Манце“, а у организацији
Спортског савеза Лапово турнир
„3x3“.

100. Шид

Изградња водовода
У МЗ Сот настављена је изградња водоводне мреже. Прихватни центар за мигранте код Железничке станице је затворен, чиме
је председник Општине, Предраг
Вуковић, испунио обећање грађанима. Поводом Националног дана
добровољних давалаца крви, уручена су признања јубиларним даваоцима. Савет за бригу о деци ОО
обележио је Дан планете Земље у
МЗ Кукујевци, а у МЗ Илинци организовао представу „Ласто, ласто
буди друг“. Чланице Уније жена
ОО обишле су Удружење жена
„Бикићанке“ у Бикићу.

Почела је реконструкција пута кроз
Баћевац, од Барајева према Ибарској
магистрали. Завршено је асфалтирање
Улице Београдског батаљона у Арнајеву
и Улице Првог српског устанка у Бељини. Председник ГО Барајево, Слободан
Адамовић, са сарадницима, обишао је
завршне радове на асфалтирању Улице
Милована Стевановића у Лисовићу. ГО
Барајево и Центар за културу први пут
су учествовали на Београдском манифесту.

102. Вождовац

Слободан Адамовић са сарадницима
у обиласку радова

Већник Милан Тодић уручује
сертификате

Обнова улаза
у зграде

ГО Вождовац издвојила је осам милиона динара за реконструкцију улаза
зграда, 60 улаза је добило нова врата, а
добиће их још 50 зграда. Асфалтирају се
некатегорисани путеви и саобраћајнице
на Бањици. Општина се укључила у акцију
„За зеленији Београд“, а заједничком акцијом МО и МЗ Кумодраж село, ФК Торлак и становника, уређује се трим стаза у
Торлачкој шуми. Члановима Добровољног
ватрогасног друштва уручена је заштитна
опрема. Одржано је општинско првенство
у малим олимпијским играма и атлетско
такмичење. Поводом обележавања Дана
заштите биодиверзитета, организовано
је предавање за ученике Геодетске школе
„Птице Бајфордове шуме“, у ОШ „Јајинци“
одржана је изложба кућних љубимаца,

а МЗ Јајинци организовала је дружење
деце са песмама чика Јове Змаја. Одржан
је Сајам науке и манифестација „Осмехни
се здраво“. Полазницима Школе јавних
политика и локалне самоуправе уручени
су сертификати. У школама је представљен нови едукативни систем „Медис“ и
организована је бесплатна припрема за
пријемни испит.

104. Лазаревац

Поклон пакети за породиље

У МЗ Шушњар почело је асфалтирање два путна правца, а у току је асфалтирање пута у Петровића крају у Брајковцу. Председник ГО Лазаревац, Бојан Синђелић, уручио је пакете мајкама
новорођене деце. Организовано је предавање на
тему „Безбедност мотоциклиста у саобраћају“,
као и додела 17 хомологованих „full face” кацига.
Активисти ОО СНС Лазаревац свакодневно разговарају са суграђанима о њиховим проблемима.

103. Земун

Помоћ за петочлану породицу
ГО Земун, у сарадњи
са НСЗ, реализовала је
три јавна рада: помоћ
старима, инфо пулт за
пружање помоћи осетљивим групама и Земунски еко чувари. Реализована је бесплатна
обука за рад на рачунару за пензионере, незапослене и социјално
угрожене.
Уприличен
је пријем за јуниорску
репрезентацију Србије
у америчком фудбалу
,,Пирати“. Обележен је
Национални дан добровољних давалаца крви
и Светски дан борбе
против меланома. КУД „Ћирило и Методије“ организовао je
Фестивал фолклора у Бусијама,
одржана је Културно-спортска
манифестација „А била су само
деца“, као и Земунски рели младости. ГО Земун представила је
своје потенцијале на Међуна-

родном пољопривредном сајму.
У Белмакс центру отворен је
Сајам кинеских произвођача,
где се представило 60 кинеских
произвођача. Представник Абу
Даби телевизије, Ахмед Ал Јамахи, у сарадњи са амбасадом УАЕ,
уручио је петочланој породици
Стојанов из Земуна хуманитарну

помоћ у виду беле технике и малих кућних апарата. Британски
бизнисмен Мехмет Емин обишао
је ГО Земун и са општинским
руководством разговарао о будућим инвестицијама. Завршава
се уређење тротоара од угла са
Ивићевом улицом до Улице Радоја Дакића.

105. Младеновац
Ротациона светла
и аутоседишта

Комисија за безбедност саобраћаја Младеновца организовала је предавање на тему безбедности возача трактора и других
пољопривредних машина у Дубони и Великој Крсни, као и поделу
ротационих светала и аутоседишта за бебе. Такође, ГО Младеновац организовала је одлазак
на Међународни пољопривредни
сајам у Новом Саду. Почела је
градња друге фазе канализационе
мреже у Улици Милутина Миланковића у Селу Младеновац.

ГРАД БЕОГРАД

СНС
ПАНОРАМА

36 | СНС ИНФОРМАТОР 49/2017

СНС ИНФОРМАТОР 49/2017 | 37

БРИГА О ГРАЂАНИМА

109. Звездара

116. Сурчин

Сајам запошљавања и
Сајам за треће доба

Председник Општине Александар Јовичић
са палилулским малишанима

106. Палилула

Излет за пензионере
Поводом Међународног дана медицинских сестара, ДЗ „Др Милутин Ивковић“ организовао је пригодну свечаност. ГО Палилула
покренула је акцију „За зелену Палилулу“, коју су подржале кајакашица Оливера Молдован, тенисерка Катарина Бабић и репрезентативка у теквонду Нађа Савковић, као и теквондо тренер Драган
Јовић. Организован је једнодневни излет за сениоре у Војводину, у
оквиру акције ГО Палилула „Треће доба, златно доба“.

107. Гроцка

Санација атарских путева

Драгољуб Симоновић обилази радове у Врчину
ГО Гроцка потписала је уговор
о донаторству 100 противградних ракета са предузећем „Едепро“, а на тај начин је, по први
пут после 50 година, омогућено
да свака од осам противградних
станица буде покривена са по 12
ракета. Општина је обезбедила
стрелцима радна одела, чизме и
кабанице, а донираће им новчана
средства. У плану је и реконструкција свих противградних станица,

а тренутно се санирају атарски
путеви који воде до њих. Ломљеним каменом насути су атарски
путеви у Умчарима и Бегаљици.
Отворен је шалтер за предузетнике. Градски менаџер, Горан
Весић, и председник ГО Гроцка,
Драгољуб Симоновић, обишли су
радове на асфалтирању путног
правца у Врчину. Постављено је и
2,6 километара заштитне ограде
од буке на ауто-путу.

108. Обреновац

Парк за кућне љубимце
Општина је уложила средства
за уређење изворишта бањске
воде „Цевка“. Проширује се бициклистичко-пешачка стаза која
спаја излетничку шуму Забран са
Забрежјем. Асфалтиране су улице
и путеви у Јасенаку, Малој Моштаници, Баричу, Забрану, Мислођину, Звечкој, Пироману и Дрену, а
у току је замена канализационе и
водоводне мреже у насељу Колонија у Баричу. Такође, гради се фабрика за прераду сојиног зрна, која
би требало да запосли 90 људи. У

току је реконструкција и доградња
јавног купатила – Стара бања. Изграђен је парк за псе, а у склопу акције „Као Таш, а наш“ поставља се
мобилијар на Плавом игралишту.
Пољопривредници су посетили
Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду. У СКЦ одржана
је представа о саобраћају за ђаке
првке, док је у Соколском дому
одиграна симултанка поводом
осам година Дечијег шаховског
клуба. Седница Већа ГО одржана
је у МЗ Мислођин.

Град Београд, ГО Звездара и
Дирекција за путеве обезбедили су 70 милиона динара за изградњу и реконструкцију улица
и 1,2 милиона за санацију некатегорисаних путева. До сада је реконструисано и асфалтирано око
2000 метара улица у Миријеву,
ВМЛ, Зеленом Брду. Председник
Општине, Милош Игњатовић, и
Синиша Кнежевић, представник
НСЗ, потписали су споразум о
мерама активне политике запошљавања, а у холу Београдске
пословне школе одржан је Сајам
запошљавања. Преко 7.000
евра донација прикупљено је
на догађају „Buy a Brick Garden
Party“, у организацији пријатеља
„BELhospice“ центра, на локацији

Испуњено обећање
Председница Општине Ирена Вујовић и
председник Централног административног
округа Москве Владимир Говердовскиј

113. Савски венац
будућег првог хосписа у Србији.
Програмом помоћи сениорима,
представљен је рад Волонтерског сервиса Звездаре и ГО Звездара на 4. Сајму за треће доба.
Одржана је представа „Френки и
Џони“ у УК „Вук Стефановић Караџић“. Активисти ОО СНС организовали су штандове на којима
су се разговарали са грађанима.

110. Сопот

Сарадња са Москвом
Председница ГО Савски венац, Ирена Вујовић, и председник Централног административног округа града Москве,
Владимир Говердовскиј, потписали су протокол о сарадњи.
У оквиру Канцеларије за младе
организован је бесплатан курс
енглеског језика и бесплатан
месец салсе. У организацији
Савеза спортова, на стадиону „Рајко Митић“ одржано је
општинско такмичење у атле-

тици за основнце и средњошколце. Такође, у ДКЦ „Мајдан“
одржано је прво Државно првенство у кошарци 3 на 3 за
средњошколце. Награђени су
најуспешнији ученици, у оквиру пројекта „Учим да рециклирам“. Одржано је предавање
„Алергије код деце“. Активисти
ОО СНС Савски венац организовали су штандове на више
локација и разговарали са
грађанима.

Као што је председник ГО Сурчин Стеван Шуша
обећао суграђанима, приводи се
крају реконструкција старог Дома
здравља. Ускоро
ће све службе из
Косовске
улице
бити премештене у овај објекат,
док ће простор у
Косовској
бити
адаптиран за потребе ПУ Сурчин,
на радост свих родитеља који нису
успели да упишу
децу у вртић.

117. Чукарица

Уређење паркинга

Радови на бунару у МЗ Ђуринци
У току су истражни радови на новом бунару у МЗ Ђуринци, у оквиру
проширења капацитета изворишта за
снабдевање пијаћом водом. Проширено је и асфалтирано вашариште на
Тресијама, чиме су омогућени бољи
услови за одржавање манифестација,
развој туризма и спорта.

114. Стари град

Помоћ за најстарије

111. Врачар

Уређење паркића
Почела је реконструкција
дечијег паркића између Синђелићеве, Милешевске, Хаџи
Рувимове и Томаша Јежа. На
молбу грађана, реконструисани
су коловоз и тротоари од Јована Рајића до Ђердапске улице,
а између Улице Јована Рајића
и Тимочке гради се терен за
фудбал и парк са фонтаном.
ГО Врачар организовала је манифестацију „Недеља Европе“,
током које су наши суграђани
имали прилику да присуствују
промоцији књиге „Европски
мозаик“, програму „Мала школа дипломатије за врачарске

средњошколце“... У склопу ове
манифестације, у ОШ „Краљ
Петар II Карађорђевић“ представници Општине промовисали су бициклизам. Одржани су
концерти класичне музике коју
су изводили ученици музичких
школа. Постављене су спомен
плоче посвећене режисеру и
писцу Мирославу Беловићу и
његовој супрузи, глумици Маји
Димитријевић, на згради у којој
су живели, док је велики глумац Слободан Цица Перовић
добио спомен плочу. ГО Врачар
је наставила са предавањима
стручњака медицинских наука.

112. Нови Београд
Уређење прилаза школама и вртићима
Активисти МО Младост уредили су прилаз вртићу „Шврћа“
у Гандијевој, поставили и офарбали клупице и сточић. Такође,
уређен је и прилаз ОШ „Младост“, поправљене су и офарбане капија, ограда, клупе и канте

за смеће. Активисти МО Ледине
уредили су околину ОШ „Влада
Обрадовић-Камени“. У току је
асфалтирање и постављање три
лежећа полицајца у Улици Пере
Сегединца, а реконструисан је
део Генерал Жданове.

Народни посланик Србислав Филиповић
у разговору са грађанима
Народни посланик, Србислав Филиповић, и градски
одборник, Радослав Марјановић, разговарали су са грађанима и указали им на то како
кроз институције Града и Републике могу остварити своја
права. Чланови Уније младих

ОО СНС Стари град посетили
су једно од најстаријих удружења пензионера у Београду
„Друштво за бригу о старима“
и уручили им 50 пакета хуманитарне помоћи, обезбеђене
из личних средстава активиста.

Изграђено је степениште
које повезује Сарићеву улицу
и Школски венац у Сремчици,
као и паркинг код ДЗ на Бановом брду. Општина је уредила паркинге у улицама Тоше
Јовановића, Драгојла Дудића,
Стјепана Супанца и Слободана Перовића. Постављене су
клупе у Улици Чеде Миндеровића, а санирана је и пешачка

115. Раковица

Уређење зелених површина
Патријарх српски Иринеј уручио је
Грамате државном секретару у МУПу, Милосаву Миличковићу, и председнику ГО Раковица, Владану Коцићу,
за допринос изградњи храма и парохијског дома у Реснику. На захтев
родитеља, у ОШ „14. октобар“ проширен је дневни боравак за ученике.
У ОШ „Владимир Роловић“ на Петловом брду организована је манифестација „Полицајац мој друг“. Одржан је

фудбалски турнир за младе „Београд
куп 2017“, чиме је отворен реновиран
стадион ФК Раковица (некадашњи ФК
ИМР). ГО Раковица и Пољопривредни факултет Земун организовали су
бесплатну дводневну обуку из области пчеларске производње за 70 полазника. Активисти СНС уредили су
зелене површине у Улици 13. октобра
у Реснику и шеталиште поред реке
Топчидерке.

стаза која повезује улице Аце
Јоксимовића и Шавничку. У
Сремчици је асфалтирана улица
породице Јовановић, а у току је
и санација Школске и Лукићеве
улице. Уређењем атарског пута
у Пећанима и одводног канала
Пећани-Сибовик, ГО Чукарица
приступила је и санацији потходника у Пећанима, поред аутобуске станице ГСП-а.

Бесплатна обука за пчеларе

Број 21 | Новембар 2014.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

Број 22 | Децембар 2014.
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Србија пионир у
реформама на балкану
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Број 1 | Април 2013.

Број 3 | Јун 2013.

нАшА децА

рађаће се и даље у
српској колеВци

Број 25 | Март 2015.

Број 24 | Фебруар 2015.
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БорБа

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ

НОВИ ПОЧЕТАК
ЗА ЖЕлЕЗАрУ

За ноВа
радна меСта
Премијер Александар Вучић у потрази
за инвеститорима посетио Финску,
Шведску, Немачку, Аустрију...

српски премијер на економском форуму у давосу

ВЕЛиКа КиНЕСКО - СрПСКа иНВЕСТиЦија

ОТВОрЕН ПУПиНОВ МОСТ

У београду одржан Самит
шефова влада Кине и 16 земаља
Централне и источне Европе

БорБА срБије ЗА ноВе инВестиције

2016. имаћемо највећи раст у Европи

Гласник Српске напредне странке
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СРБИЈА

ГОДИНУ ДАНА РАДА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЈЕ КРЕНУЛА

Број 4 | Јул 2013.

иВана СтојиљкоВић

марко Ђурић

Владимир
ЂуканоВић

Питање је кога
штити заштитник
грађана

Хитно решавати
питање српске
имовине

Највећи цензори су
они који се жале на
цензуру

Број 27 | Мај 2015.

Гласник Српске напредне странке
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Председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, поручује:

Очекујем повећање
ПЕНЗИЈА И ПЛАТА

наПреД

ГРАЂАНИ
ЋЕ УСКОРО У СВОЈИМ
НОВЧАНИЦИМА ВИДЕТИ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФОРМИ

НОВО ЛИЦЕ БЕОГРАДА

јачање регионалне Сарадње
Уместо шупа, олупина и уџерица, ниче
најмодерније насеље „Београд на води”

Број 28 | Јун 2015.

Гласник Српске напредне странке
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Једино уз
очување мира
и стабилности
у региону
можемо постати
економски
лидер

нА БАлкАну

Србија

НеМачке

александра
Томић:

Борба за спас
домаћих
компанија

Почеле да дају резултате тешке
економске мере које проводи Србија

Ускоро отварање првих
преговарачких поглавља са ЕУ

ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР:

АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ:

ДИНА ВУЧИНИЋ:
ДС запослила 130 људи у једном
дану, у једном јавном предузећу

МИОДРАГ ПОПОВИЋ:
Домаћи гост развија туризам

Срамна дешавања
у каменици 2

Премијер Вучић
у посети сАд,
норвешкој,
Швајцарској...

Број 33 | Новембар 2015.

Број 32 | Октобар 2015.
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МоЖЕ Да
раЧУна на ПоДрШкУ

чиниМО сВе дА ПриВучеМО инВесТиЦиЈе и ОТВОриМО нОВА рАднА МесТА

Број 31 | Септембар 2015.

Гласник Српске напредне странке

Углед СРБИјЕ
највећи у њеној
историји

Још Једна дипломаТска офанзива

Премијер Вучић у Сарајеву:
Јачање сарадње у региону

Број 30 | Август 2015.

САМИТ ЛИДЕРА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Водимо
одговорну
економску
политику

сТАБилнОсТи

Благоје СПАСКОВСКИ

ISSN 2334-7856 CIP 329

Јоргованка
Табаковић:

сТуБ

Нова топионица у Бору
подиже БДП

Гласник Српске напредне странке

канцеларка Ср немачке,
ангЕла МЕркЕл, после
састанка са премијером
алЕкСанДроМ
вУЧИћЕМ, поручила:

србиЈа

Бранислав НЕДИМОВИЋ
У Сремској Митровици
4.000 нових радних места

Број 29 | Јул 2015.

АлексАндАр Вучић,
председник Владе републике србије:

Дамир ЗОБЕНИЦА
Пајтићева пљачка под
плаштом демократије

Број 5 | Август 2013.

АлЕКСАНДАр ВУЧИћ: Покренули смо Железару Смедерево
и сваким даном опорављамо српску привреду

Одржане заједничке седнице Владе Србије са владама Словеније и Македоније

Број 26 | Април 2015.

успехе Српске напредне
странке на свим изборима
- од оних за савете месних
заједница до парламентарних и председничких, као и
најважније догађаје у политичком животу Србије.

свих нивоа државне управе.
Редовно смо извештавали и
о активностима наших градских и општинских одбора
широм Србије, испратили
бројне изборне кампање
и забележили историјске

Број 2 | Maj 2013.

АлексАндАр Вучић нА косоВу и Метохији

Премијер Нр Кине,
Ли Кећијанг,
боравио у
четвородневној
посети београду

„СНС Информатора”
на, извештавали вас о активностима и раду Српске
напредне странке и њеног
председника
Александра
Вучића, објавили смо велики број интервјуа са највишим функционерима СНС и

ISSN 2334-7856 CIP 329

Најмоћније немачке и француске
компаније желе да улажу у Србију

50 бројева

У априлу 2013. године
изашао је из штампе први
број „СНС Информатора“,
гласника Српске напредне
странке. За нешто више од
четири године, објавили
смо 50 бројева наших нови-

Србија
СНС ИНФОРМАТОР економски
47/2017 ицентар
| 29
политички

Број 23 | Јануар 2015.

Гласник Српске напредне странке

Ускоро незапосленост
у руми 7-8%

Са заједничке конференције за новинаре, на којој је представљао све државе
Западног Балкана, премијер Републике Србије, Александар Вучић, поручио:
Србија од ЕУ тражи политичку подршку за очување
регионалне стабилности и економски напредак
Историјски корак за Србе на КиМ

Србија добила похвале од ММФ-а

ФОРМИРАНА ЗАЈЕДНИЦА
СРПСКИХ ОПШТИНА

УБРЗАН РАСТ
СРПСКЕ ЕКОНОМИЈЕ

Број 34 | Децембар 2015.

Број 35 | Јануар 2016.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

Гласник Српске напредне странке

Напредњачко

АлексАндАр Вучић:

Само уједињена
СрБија може
да иде напред!

Александар Вучић ПОРУЧИО НА ВИДОВДАН:

СРБИЈА

пролеће

Зорана
МихајлоВић

СРБИЈА је на велики празник
добила отварање преговора о
чланству у ЕУ

радомир
николић

Грађани на свим изборима показали да имају
оГромно поверење у СнС

МОРАМО
ТРАЖИМО
ДА БОЈАН ПАЈТИЋ ДА СТВОРИМО
ПОДНЕСЕ ОСТАВКУ СИСТЕМ

ВУЧић на киМ

СПОРТ
ЈЕ НАЈБОЉИ
ЛЕК

Број 6 | Септембар 2013.

ISSN 2334-7856 CIP 329

Доследно
браним своје
одлуке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ГОРАН
КНЕЖЕВИЋ

Стиже Ал
Дахра

Авионом до Ниша

ЗОРАН БАБИЋ

Ускоро Кодекс понашања

ДрАГАН СТЕВАНОВИЋ

2013.

ИРЕНА ВУЈОВИћ

За бољу
међународну
сарадњу

Тражимо посвећеност
у општинама
и градовима

СНС у Шумадијском округу

Број 11 | Јануар 2014.

Број 13 | Март 2014.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПОКРЕЋЕ ЦЕЛУ СРБИЈУ

ПРИВРЕмЕНИ
ОРГАН БЕОГРАДА

Отворићемо врата
за инвестиције

Изабрани привремено,
раде ударнички

Радићемо још више,
борићемо се за генерације
које долазе

СНС у
Западнобачком
округу

Српска тробојка
вијориће се у Бриселу

Број 16 | Јун 2014.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

Број 17 | Јул 2014.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

АлеКСАндРА
ТОМИЋ:

Пајтићеве
крађе
и афере

Најбитније је
да држава
и народ раде
сложно

Женско
предузетништво
као развојна
шанса

СрБије

Београд на води:

Београдска
кула готова
до краја 2016.

Јоргованка ТаБаковић,
гувернер нБС:

Постоји воља да се
спроведу реформе

ISSN 2334-7856 CIP 329

ISSN 2334-7856 CIP 329

СПЕЦИЈАлНО ИЗДАЊЕ

ISSN 2334-7856 CIP 329

КАКО СУ ДС И
БОЈАН ПАЈТИћ
ОПЉАЧКАлИ
ВОЈВОДИНУ

генерал МоМир
СТоЈановић:

Корените промене
у МУП-у

Помоћ СНС за угрожене у поплавама

растом у европи

Формирана
Унија
пензионера
СНС

Небојша СтефаНовић

Маја Гојковић

Неће бити
заштићених
у полицији

Стварамо
предуслове за
реформе

Исток са Западом

аЛексаНдар ВУЧИЋ

↑
2000 - 2016

КАТАРИНА РАКИЋ

Борба за брже
грађевинске дозволе
и инвестиције
Убедљива победа
сНс у мајданпеку

почиње реконструкција
болница и школа
отворено 30 км аутопута
код врања

ISSN 2334-7856 CIP 329

градња аутопутева, пруга
нова радна места

Повећање плата и пензија

Број 42 | Септембар 2016.

Број 41 | Јул-Август 2016.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ИЗАБРАНА НОВА ВЛАДА СРБИЈЕ

Гласник Српске напредне странке

Премијер АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
поручио са говорнице Уједињених нација:

БОРИЋЕМО СЕ
И РАДИЋEMO
МАРЉИВО

ISSN 2334-7856 CIP 329

ISSN 2334-7856 CIP 329

ЈОХАНЕС ХАН,
комесар за проширење ЕУ

Србија
о
у топ 10 пна
напретку ис
Дуинг бизн
листи

Вучић је
прави
државник!

СРБИЈА,
СТУБ
СТАБИЛНОСТИ

НА БАЛКАНУ

Боримо се за
нова тржишта

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ,
потпредседник ГО СНС

Опорављамо
Војводину
после жутих
„стручњака”

СВИ ПУТЕВИ
ВОДЕ У НИШ

Влада Републике Србије, на челу са
премијером Александром Вучићем,
заседала је седам дана у Нишу

ISSN 2334-7856 CIP 329

Број 46 | Јануар 2017.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ

Гласник Српске напредне странке

Отварају се нове фабрике
и радна места
Коридор 10 доводи инвеститоре

У току је обнова болница и школа
Ђаци уче по систему дуалног
образовања

Субвенције за приватни сектор

Држава улаже у бање и туризам

Број 47 | Фебруар 2017.

ISSN 2334-7856 CIP 329

ISSN 2334-7856 CIP 329

С
Р
Б
И
Ј
А

Милош ВУЧЕВИЋ

Милена ТУРК

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПРЕДСЕДНИК

ISSN 2334-7856 CIP 329

Уместо гашења, Железара

ПОСТАЈЕ НАЈБОЉА
ЕВРОПСКА ЧЕЛИЧАНА
СРБИЈА ГОТОВО БЕЗ ДЕФИЦИТА

А

ОТВАРАЊЕ ПОГЛАВЉА 23 И 24

СРБИЈА СЕ УСПРАВЉА

После 36 година:
Купљени нови војни
хеликоптери

После 25 година:
Директни летови
Београд – Њујорк

Број 44 | Новембар 2016.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

Број 45 | Децембар 2016.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

СТИЖЕ ШЕСТ
РУСКИХ „МИГОВА 29”

100 ДАНА РАДА ВЛАДЕ

2017.

добија и 30
Војска Србије и 30 оклопних
ва
руских тенко 2 возила
БРДМ

Отворено 40 километара ауто-пута од Љига до Прељине

НЕБОЈША
СТЕФАНОВИЋ:

МАРИЈА
ОБРАДОВИЋ:

ВЛАДИМИР
ОРЛИЋ:

АЛЕКСАНДАР
ЈОВИЧИЋ:

У полицији
нема места за
криминалце

Жене у СНС
су снажна
покретачка
енергија

У Скупштини
можемо
очекивати
и сузавац

Палилула
коначно
ради
у интересу
грађана

Број 48 | Март 2017.

Гласник Српске напредне странке

Број 40 | Мај - Јун 2016.

Гласник Српске напредне странке

В Е Л И К И УС П Е Х

ОЖИВЉАВАМО
ЈУГ СРБИЈЕ
ЗА „СНС ИНФОРМАТОР” ГОВОРЕ: Александар МАРТИНОВИЋ

Број 20 | Октобар 2014.

Број 39 | Април 2016.

Гласник Српске напредне странке

СРБИЈА СА
РАСТОМ
И ДО
4 % БДП

Снажно
подржавамо
европски пут
Србије

БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ,
министар пољопривреде

како је дс опљачкала
децу ометену у развоју

Број 43 | Октобар 2016.

Гласник Српске напредне странке

МАНУЕЛ ВАЛС,
премијер Француске

СРБИЈА ЈЕ КАМЕН
ТЕМЕЉАЦ РЕГИОНА

Срамота на путу
Иђош - Ада - Падеј

најскупЉа руШевина у србији

ЈЕ ПОБЕДИЛ

обнова болница, школа, вртића
реформски закони

ISSN 2334-7856 CIP 329

Циљ Србије је да буде међу
35 најјачих земаља у свету

ДОСТИГНУЋА БОЈАНА ПАЈТИЋА:
На хиљаде
пацијената
умрло због
Каменице 2

дворац херТелендијевих

Број 38 | Март 2016.

Смањење незапослености

СРБИЈА
ЈОШ
СНАЖНИЈА
У 2017.

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

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

Број 50 | Јун 2017.

Број 49 | Април - Мај 2017.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ,
ПОЛОЖИО ЈЕ ЗАКЛЕТВУ И ПОРУЧИО:

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

На свечаности поводом инаугурације, председник Србије, Александар Вучић, поручио:

СРБИЈА ГРАДИ МОСТОВЕ
ПРИЈАТЕЉСТВА

КОРАК

ПОБЕДНИКА

ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ

аутопут до
Златибора до
пролећа 2017.

веЛиКа обнова сРбије

настављамо да
штитимо српску
баштину на Ким

ПобеђУЈе!

Хетерленд

Верујем у оздрављење срБИје

отворена нова радна места

МАРКО ЂУРИЋ:

стране службе,
преко својих медија,
притискају владу

Повећан међународни углед

ВЛАДОМ

СРБИЈА ће повезати

ВЛАДИМИР ЂУКАНОВИЋ:

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

долазак кинеске
компаније HBIS у
Железару

СрбиЈа

Фондови за
капитална улагања
и развој

ВЕЛИКИ УСПЕСИ СРБИЈЕ

2016.
Србија с највећим

ISSN 2334-7856 CIP 329

40 ГОДИНА

Нису покренути
само возови,
ПОКрЕНУТА ЈЕ
ЦЕлА СрБИЈА
Премијер Александар
Вучић на Економском
форуму у Давосу:

Развој индустријских
паркова широм
србије

Све више инвестиција

Уједињени у
борби за СрбијУ

Гласник Српске напредне странке

2015.

Година великих
успеха србије

Спречен банкрот земље

НА ПРАВОМ СТЕ ПУТУ

ISSN 2334-7856 CIP 329

Први пут без
ребаланса буџета

Гласник Српске напредне странке

ПРОКОП ОТВОРЕН ПОСЛЕ

пРијатељство
претварамо у дела

Број 37 | Фебруар 2016.

Гласник Српске напредне странке

Фонд за
субвенционисање погона
нових технологија
Развојна банка
Војводине

СВЕТСКИ ДРЖАВНИЦИ
У БЕОГРАДУ

Број 19 | Септембар 2014.

ISSN 2334-7856 CIP 329

бундестаг подржао отварање првих поглавља са србијом

Број 36 | Фебруар 2016.

Гласник Српске напредне странке

ПРЕМИЈЕР АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ:

Гласник Српске напредне странке

иНТеРВЈу БРОЈА:
ЖељКО СеРТић, министар привреде

Покрајински посланици СНС
о аферама Бојана Пајтића

Број 15 | Мај 2014.

Гласник Српске напредне странке

Гласник Српске напредне странке

пРемијеР Кине, Ли Кећианг, на састанКу са пРемијеРом сРбије,
аЛеКсандРом вуЧићем, поРуЧио:

градња аутопутева
и брзе пруге до
будимпеште

Боримо се за свако
радно место

Премијер Александар Вучић
разговарао је са најмоћнијим
људима на планети – од Ангеле
Меркел и Федерике Могерини до
Ши Ђинпинга,Џозефа Бајдена
и Нарендре Модија

Дипломатска офанзива
МАРКО
ЂУРИЋ:

ISSN 2334-7856 CIP 329

Основали СНС

ПРЕМИЈЕР АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

Број 18 | Август 2014.

Гласник Српске напредне странке

Покренули промене

2008.

Србија је кренула напред

УГЛЕД СРБИЈЕ
ВЕЋИ НЕГО ИКАД

Гласник Српске напредне странке

После 4 године, МСК
поново ради пуном
паром

Каменица 2

Премијер АлеКСАНДАр ВУчић:

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, после састанка са
АНГЕЛОМ МЕРКЕЛ, поручује:

ИГОР
МИРОВИЋ:

Српска напредна странка
на парламентарним
изборима освојила
апсолутну већину

Вратили наду

економија ће снажно
повезати Србију и СаД

Из Икарбуса стигло првих 10
„мерцедесових“ аутобуса

Тесла банка

2012.

Број 14 | Април 2014.

Гласник Српске напредне странке

ПОНОСИЋЕТЕ
СЕ ОВОМ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ:

АЛЕКСАНДАР ВУчИЋ

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПОБЕДА

БЕОГРАД НА ВОДИ

ЗОРАНА
мИхАЈЛОВИЋ

ОПОРАВАК
СРПСКе
еКОНОМиЈе

Делегација Републике Србије,
на челу са председником
Владе, Александром Вучићем,
у тродневној посети Москви

↑

НАПРЕД

Градоначелник да се
брине о грађанима,
а не о свом џепу

Бор ће бити
мотор Србије

ISSN 2334-7856 CIP 329

ЈОШ
СНАЖНИЈЕ

ДЕЈАН МАТИЋ

Гласник Српске напредне странке

Још јача економска и политичка
сарадња СРБиЈе и РуСиЈе

алекСаНДар ВуЧИћ, после састанка са
потпредседником СаД, ЏоЗеФоМ бајДеНоМ, поручио:

Број 10 | Децембар 2013.

2014.

РЕКОНСТРУИСАНА
ВЛАДА СРБИЈЕ

БЛАгОЈЕ
СпАСКОВСКИ

алекСаНдра Томић
Помоћ женама
у бизнису

ГОДИНЕ НАПРЕДЊАКА

Радићемо
још више

За још напреднији
Вождовац

Обавезни
лекарски прегледи

милош вучевић
Оправдавамо поверење
Новосађана

Гласник Српске напредне странке

Јачамо надзорну
улогу парламента

СНС У ЈАБЛАНИЧКОМ ОКРУГУ

Никола Селаковић
Градимо чврст и сигуран
пут правосуђа
алекСаНдар Јовичић
Морамо очистити
Београд од корупције

1

ISSN 2334-7856 CIP 329

НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ

ЉУБИцА МРДАКОВИћ
ТОДОРОВИћ

ISSN 2334-7856 CIP 329

упаљена и друга пећ
у Железари

Број 9 | Децембар 2013.

Број 8 | Новембар 2013.

Гласник Српске напредне странке
ЈАДрАНкА
ЈОкСИМОВИЋ

ЖЕЛИМО ЈОШ
БОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

Неће више бити
привилегованих

Пројекат којИ Покреће целу СрбИју

камен темељац за
београд на води

Гласник Српске напредне странке

Србија напредовала
32 места на листи
Светске банке

СНС У СРЕМСКОМ ОКРУГУ

Враћамо
достојанство
српском
парламенту

СНС у НишавСком округу

Број 7 | Октобар 2013.

Гласник Српске напредне странке

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ поручује:

ИгОР МИРОВИћ

ISSN 2334-7856 CIP 329

ОКРУГУ

СНС ИНФОРМАТОР

Гласник Српске напредне странке

СРБИЈА ДОБИЛА
НОВА КРИЛА

Гласник Српске напредне странке

Сарадњом са „Етихадом“,
Србија је добила нову
компанију „Ер Србија“,
која ће до краја године
бити најмоћнија
авиокомпанија у региону

СНС У РАСИНСКОМ

Братислав
Гашић

Будимо људе
из летаргије

Јоргованка
Табаковић,
гувернер НБС

Влада
Србије и
СПЦ су
једно биће

СНС У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ

Небојша Стефановић

Ексклузивно

снс у Браничевском округу
Предраг
Перуничић:
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↑

Верољуб
арСић

Јадранка
Јоксимовић:

Гласник Српске напредне странке

ЈЕ ПРЕОКРЕНУЛА
ТОК СВОЈЕ ИСТОРИЈЕ

инТерВјУ

Игор
Мировић:
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↑

СРБИЈА НЕМА
ВРЕМЕНА
ЗА ЧЕКАЊЕ!

Гласник Српске напредне странке

↑

Александар Вучић:
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↑

Новине Српске напредне странке

МИРА И
НАСТАВАК БОРБЕ ЗА ОЧУВАЊЕ
И ПРИВРЕДНИ РАСТ
СТАБИЛНОСТИ, ИНВЕСТИЦИЈЕ
Из Белорусије стиже
још осам мигова 29,
два ракетна система
БУК и моћни ПВО
систем С 300

ХВАЛА,
СРБИЈО!

ЧУВАЋУ СРБИЈУ!
Изабрана нова
Влада Србије

ИНТЕРВЈУ

АНА БРНАБИЋ,

председница Владе Србије

ЗАЈЕДНИЧКИ РАД
ЗА РАСТ СРБИЈЕ

Председник Србије
Александар Вучић
током посете
домаћинству Дафине
Томић у селу Дљин, које
је страдало у поплавама
2014. године

Обележавање 628 година
од Косовске битке

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
Са прослављеним
диригентом
Зубином Мехтом
у Београду

Обилазак радова на изградњи фабрике
компаније „Кромберг и Шуберт“ у Крушевцу

Отварање Осмог
међународног сајма
наоружања и војне
опреме „Партнер 2017“

