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ондонски
недељник
„еконо- ховој протестантској радној етици.
мист“ пише да је отварање робне
„икеа у Београду је прича пуна
куће „икеа“ у Београду пуно симболич- симболичног значења“, истиче се у
ног значења и да је повратак шведске тексту, уз подсећање да је та комкомпаније у Србију прича о одложеној панија отворила на овим простотранзицији Србије, као симбол европске рима малу продавницу 1991, али ју
нормалности под мандатом председни- је затворила само годину дана каска александра Вучића.
није, када се Југославија распала.
Британски лист указује да
европске интеграције имају
- Током 2008. године,
различите облике, а да за владе као што је српска то значи
када је на челу Србије
хватање у коштац с хиљадама
био Борис Тадић,
инструкција еу о томе како
покушај шведске куће
изградити модерну државу.
да се врати на ове просторе био
„ипак, за хиљаде обичних
је осујећен бирократијом
Срба, откако је „икеа“ оти корупцијом
ворена у Београду 10. августа, то значи провођење
(„економист“)
викенда на начин као што то
раде милиони грађана еу: у
куповини намештаја шведске робне
Повратак компаније „икеа“ је прикуће и проучавању инструкција о томе ча о одложеној транзицији Србије“,
како да га склопе“, наводи се у тексту оцењује „економист“, који подсећа
под насловом „икеа дошла у Србију”. и да је лидер Србије из ратних врелист наводи да је председник Ву- мена, Слободан Милошевић, пао
чић у ауторском тексту похвалио пре 17 година, и пита се зашто је Сркомпанију „икеа“ и њеног оснивача бији требало толико много времена.
ингвара кампрада, који је у младо- лондонски недељник наводи да је
сти био члан шведске фашистичке 2008. године, када је на челу Србије
партије, али да се у међувремену ис- био проевропски оријентисан Борис
купио. између осталог, лист додаје Тадић, покушај шведске куће да се
да је Вучић често говорио о свом ди- врати на ове просторе био осујећен
вљењу северним европљанима и њи- бирократијом и корупцијом.

»

и просперитета. Председник Вучић је изјавио да очекује да ће долазак „Икее“ деловати позитивно и на домаће произвођаче намештаја и опреме за домаћинство, као и да
очекује раст куповине те робе, а најавио је
и да ће ускоро бити добрих вести у вези са
укључивањем домаћих добављача у „Икеин“ ланац.

АУТОРСКИ ТЕКСТ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА

НЕ ГРЕШИ САМО
ОНАЈ КО СПАВА

З

ашто је важна
„икеа“? Свакако
због
повећаног
обима инвестиција у Србију и
због нових радних места,
416 младих добило је посао
до данас, због њеног утицаја на повећање и стандарда и квалитета живота
оних „обичних” људи, али
мени је, пре свега, важна
због нечега на чему већ пет
година инсистирам.
„икеа“ мења начин размишљања. Сваког појединца и читавог друштва. и,

„Икее” нема тамо где нема бар жеље да се
размишља и ради на нов, другачији начин
по мени, она је, уз Закон о
раду, најзначајнији „удар”
на застареле и превазиђене делове менталитета, на
колективну лењост и непомерљивост, као и на ону
животну филозофију која
нам је, стално, понављала
да треба да чекамо да неко
други све заврши уместо
нас самих. уосталом, ако се
зна да је „икеа“ из Србије,
пре 25 година, отишла због
рата, да је неуспешно чекала на свој долазак више
од деценију после 2000,
а због корупције и неспо-

собности, и да се враћа
данас, у време нашег раста
и изузетних резултата које
хвале водеће финансијске
инстутиције, јасно је о чему
причам.
„икее“ нема тамо где
нема бар жеље да се размишља и ради на нов, другачији начин. „икеа“ не
трпи стајање у месту, одустајање од циља, заустављање због проблема. она
подразумева да нема одустајања, нема неостваривог,
немогућег, недостижног.
она полаже на сваког чове-

ка, од својих запослених до
последњег купца, и на њихову жељу и способност да
учине корак више, да ураде
ствар више и да верују да је
још више и те како могуће,
али да зависи, пре свега, од
њиховог уложеног труда и
посвећености.
Прича о „икеи“ и о ингвару кампраду, њеном оснивачу, није ништа друго
него доказ да рад, труд,
скромност и фокусираност
могу да ураде баш оно што
сви други прогласе за немогуће. и управо то се и дого-
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дило када је 1953. кампрад
отворио први „шоу рум“ у
елмхулту, градићу у шведској који је бројао тек нешто више од 8.000 становника. Замислите то? Почетак
једне од највећих светских
компанија, у забаченом
сеоцету. Доказ воље, посвећености и фантастичног
рада. и управо оно што нам
је данас у Србији потребно
више него било шта друго.
Да верујемо да и у нашим
местима од 8.000 становника можемо да направимо
чудо. у Белој Паланци, Трговишту, Бојнику, Новој Вароши... што су све градићи
од исто онолико душа, или
нешто више, колико их је
било у елмхулту када се
кампрад усудио да отвори
„икеу“. Дакле, могуће је.
ако се следе врло пре-

Председник Србије,
Алексндар Вучић,
на отварању прве робне
куће „Икеа“ у Србији

изградњу велике, успешне
компаније и великог, успешног друштва, друштва
које стално иде напред.
кампрад те две ствари, бизнис и друштво, уосталом,
никада не раздваја.

шити, али и да је спавање
свакако највећа грешка
овог нашег доба и наших
живота.
Такође, још једно важно
ингварово правило ми, у
Србији, морамо веома до-

Почетак рада робне куће обележен је садњом дрвета
брезе, симбола младости, снаге и просперитета

цизна упутства која нам је
оставио исти тај ингвар
кампрад, који се у животу борио и са грешкама
из младости (био је члан
шведског нацистичког покрета) и са грешкама зрелог
доба (отворено је причао
о својој борби с алкохолизмом), али који, у свему
томе, никада није престао
да ради. Његов „Тестамент продавца намештаја”,
штиво на само неких девет
страна, својеврсни је катехизис протестантског духа,
јер је ингвар успео да оживи и живи Макса Вебера у
продавници намештаја, у
једном занату, као основи
било ког посла, али и најбоље могуће упутство за

По њему, оно што важи
за једно важи и за друго.
и више је него у праву. Поготово када каже, у свом
„Тестаменту”, да је за успех потребан фокус, и да
је потребна скромност, и
да је важан тимски рад,
али исто толико и одсуство
страха од одлучивања и
од грешака и преузимања
одговорности. Само онај
ко спава не греши, једна је
од важнијих ингварових
„заповести” и позив свима
нама да баталимо јастуке,
на којима сањамо о безгрешном друштву и безгрешним компанијама, и да
се отворених очију, будни,
бацимо на посао, свесни да
ћемо у том послу и погре-

бро да научимо. Да посао
није „само издржавање”,
и да није циљ рада да он
прође, и да ми, измождени
нечињењем и незадовољни сами собом, одемо кући.
размислите о томе, каже
кампрад, ако нисте посвећени ономе што радите,
ако на раду не дајете све од
себе, ако не покушавате да
га обогатите, да откријете
нешто ново, научите, изградите се, знате ли шта
ће се догодити са читавом
трећином вашег живота, а
управо толико, у просеку,
проведемо на послу – па
бацићете је. Трећину живота!
Време је, по њему,
најважнији ресурс који

људи имају. и јасно је,
најважнији ресурс нас у Србији. Нико од нас га нема за
бацање. Зато што када га
баците, бацили сте га заувек. Време се не враћа, не
постоји реприза онога што
је прошло. када то научимо, научићемо и ту важну
лекцију оснивача „икее“.
„колико тога човек може
да уради за само десет минута”. и колико је великих
тих десет минута када остане неискоришћено.
и када видим колико њих
у Србији троши време тражећи нешто што већ имамо, баца га на бесмислене
твитове и коментарисање
коментара и туђих одлука,
уместо да их искористи за
своје одлуке, о свом раду,
помислим како нам то, време, јесте највећи проблем.
Немамо га довољно да бис-

мо научили како да га употребимо на прави начин, а
трошимо га као да већ све
на свету одавно знамо.
Но, „икеа“ нас, опет,
учи нечем другом и пружа и мени охрабрење. Не
постоји немогуће, по тој
филозофији, нити било шта
што је нерешиво. и када је
кампрадова конкуренција
пре више од 50 година притисла добављаче захтевом
да не испоручују његову
робу, он није кукао, него је
нашао решење. Смислио је
систем „равног паковања”,
што је подразумевало и
створило намештај од лако
склопивих компоненти које
заузимају мали простор,
што му је опет омогућило
да развије своју, ефикасну и продуктивну доставу.

Врхунски резултати уз коришћење малих ресурса.
Фокус на оно што треба
решити. Не расипање средстава. штедња на себи.
Скромност која једина
омогућава да снага воље и
наша снага не владају нама
и читавим друштвом, него
да нама и друштву служе.
Вредновање времена којим
располажемо. Преузимање
одговорности као привилегија. Једноставност и здрав
разум, уместо скупих експерата и препланираних
планирања. Тимски рад.
Профит који постаје извор
нових послова. Тражење
сопственог начина. Неодустајање... Све то заједно, ти фантастични делови
ингваровог
„Тестамента” јесу данас оно што се

зове „дух икее“ и што стиже у Србију, да научимо,
запамтимо и применимо.
На себи.
а за крај, сам сачувао оно
што ми се у целом том низу
идеја највише свиђа. Део
у којем кампрад каже да
није циљ стићи до циља.
Циљ је путовати и стално
померати циљ, циљеве, и
изналазити нове. и то је
оно што највише желим
да постигнемо у Србији.
Да буде земља која стално
помера границе сопствених успеха. Да никада не
будемо задовољни постигнутим, него да тежимо вишем, бољем и још изазовнијем. Да изазов постане
најважнија српска реч. и
да је се не плашимо. Него
да јој идемо, свакога дана,
у сусрет, тражећи још изазова. Тада више ништа
неће бити немогуће. Па ни

направити чудо у кладову
или Владичином Хану.
Баш као што неће бити немогуће решити било које питање које је пред нама, па ни
она најтежа, која смо толико
дуго избегавали и да поменемо. Вера у себе, у своје
могућности, у сопствене ресурсе, то је оно што учимо од
„икее“ и што нам омогућава
да више не пристајемо ни на
помисао да за нас постоји
немогуће. Не. За нас постоји
оних фамозних 10 минута,
током којих ћемо бити посвећени, марљиви и дати све
од себе. Данас то знамо, као
што знамо оно што је ингвар
кампрад тако лепо објаснио. Да се у тих таквих, искоришћених, фокусираних
десет минута крије - Величанствена Будућност. и ова
ће је земља имати. и „икеа“
у то верује. и зато је данас у
Србији.

Обилазак продајног салона у присуству генералног директора
„Икее“ за Југоисточну Европу, Стефана Вановербекеа
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ГРАДИЛИШТА ШИРОМ СРБИЈЕ
ВЛАДИЧИН ХАН

Нови погон
фабрике „Теклас”

П

редседник
Србије александар Вучић, у оквиру посете
Владичином Хану,
присуствовао је полагању камена-темељца за изградњу
нових производних
капацитита фабрике
турског инвеститора „Теклас аутомотив Србија“ у индустријској зони, која је
прошле године на
том месту отворила
прву фабрику.
Турска
компаПолагање камена-темељца
за нови фабрички погон
нија је из стечаја
купила
привредно друштво „аД
„Запошљаваћемо
све
Слога“ из Владичиног Хана, више радника, долазићемо
а инвестиција је вредна 11,35 све више ми код вас, него ви у
милиона евра. План је да кад Београд“, рекао је председинвестирање буде комплетно ник Вучић приликом полагања
завршено до 2019. године, уз камена-темељца, у уверењу да
400 запослених током првог грађани југа Србије неће имапериода, укупно буде 2.000 ти разлога да напуштају своја
радника у погонима који ће места у потрази за послом и
производити аутомобилске бољим животом.
делове за „мерцедес“, „бмв“,
Председник Србије ре„ауди“, „фолксваген“, „шко- као је да је разговарао са
ду“... иначе, са седам фабри- власницима „Текласа“, који су,
ка у четири земље и више од што је реткост кад је реч о при3.600 запослених, „Теклас“ ватним компанијама, решили
представља глобалног доба- да исплате радницима 13. плављача у ауто-индустрији.
ту, због чега је, каже, веома
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а траси коридора
11, од Сурчина до обреновца, дугој 17,6 километара, на којој се гради и
нови мост преко колубаре и
Саве код обреновца, дуг око
1,7 километара, радове изводи
кинеска компанија „ЦЦЦЦ“,
а ово градилиште обишао је
председник александар Вучић, и нагласио да је заједнички циљ да се пројекти раде
брже и ефикасније, и да ћемо
наставити успешну сарадњу и
развијати још боље односе на
свим нивоима.

срећан. Вучић је турским, али
и осталим инвеститорима, поручио да не траже друге дестинације где да инвестирају,
јер ће у Србији увек добити
најбоље услове.
„Немојте више да правите
фабрике на другим местима, овде људи најбоље раде
и овде ћете најбоље да зарађујете“, истакао је председник Вучић, и нагласио да „Теклас“ посебно води рачуна о
радницима, те да је компанија
почела да прави базен за запослене.
Председник општине Вла-

КОРИДОР 10

дичин Хан, Горан Младеновић,
рекао је ситуација данас не
може да се упореди са оном од
пре пет година.
„успели смо
да од девастиране општине, без
наде и будућности, постанемо општина са
јасном друштвеном и економском
перспективом, зато што
овде обнављамо
и градимо школе,
вртиће, фискултурне сале, а градићемо ученички дом. обнављамо и градимо инфраструтуру на селу, подједнако као и
у граду“, рекао је Младеновић.
Представници
фабрике
“Теклас” уручили су троје
инвалидских колица на електрични погон – двоје породицама деце са хендикепом,
а једна Црвеном крсту, као и
плакете председнику Вучићу,
амбасадору Турске, председнику општине и министру
расиму Љајићу, који је плакету примио и у име премијерке
ане Брнабић.

и

Постављање 111. носача
на мосту Врла

стог дана када је постављен камен-темељац за
нови погон турског „Текласа“, председник александар
Вучић присуствовао је постављању 111. носача са обе стране моста Врла у Владичином
Хану, који је са својих 644,4
метра најдужи мост на јужном
краку коридора 10.
Мост Врла налази се на де-

оници тунел Манајле – Владичин Хан, радове изводи шпански конзорцијум „азви-рубау“,
а уговор се финансира из кредита Светске банке. Мост је у
фази интензивне изградње, а
протеже се преко реке Врле и
државног пута Владичин Хан Сурдулица.
Председник Србије оценио
је да такве објекте немају ни

Александар Вучић са директором Коридора Србије, Зораном Бабићем,
и директором Путева Србије, Зораном Дробњаком

много развијеније земље од
Србије, и захвалио се радницима на преданости.
„Без обзира на то колико смо
изгубили у протеклих 40-45
година, приближавамо се крају
једног великог посла, а премостиће се и Грделичка и Сићевачка клисура. Захвалан сам
и срећан што сам председник
земље која је успела да се избори са стварима са којима пре

нисмо успели да се изборимо.
Следеће године ће се завршити ауто-пут, па је то могућност
да се доведу инвеститори“, рекао је, том приликом, председник Вучић, који је обишао и радове на асфалтирању на траси
коридора 10 кроз Грделичку
клисуру, који би требало да
буду завршени до краја године,
док ће се један део радити и у
марту-априлу идуће године.

Челично пријатељство Србије и Кине, немогуће га је срушити
„Пријатељство кине и Србије је челично и не може се
срушити, иако ће многи покушати да га покваре. Са пријатељима из кине почињу да
се реализују радови чак и
пре него што је све договорено, јер нам партнери из кине
верују и знају да желимо да
радимо, градимо и да се развијамо и да све договорено
испуњавамо. кинеске компаније су до сада увек ангажовале српске извођаче и
подизвођаче, и ми смо им на
томе захвални. Сарадња са

кинеским компанијама у нашој земљи је добра, надам се
да ће тако остати и да ће још
фирми из ове земље доћи да
улаже у Србију“, истакао је
председник Вучић.
Са председником Србије у
обиласку су били и министри Зорана Михајловић, александар антић, Горан кнежевић, председник Националног
савета за сарадњу са кином и
русијом Томислав Николић,
амбасадор кине у Србији ли
Манчанг, директор коридора
Србије Зоран Бабић и в.д. ди-

ректора Путева Србије Зоран
Дробњак.
иначе, заједно са деоницама у изградњи, од обреновца до уба и од лајковца до
Љига, које исто ради кинеска
фирма, укупне дужине 50,2
километара, и већ завршеним
деоницама уб-лајковац (где су
радиле домаће фирме) од 12,5
километара и Љиг-Прељина
(азербејџанци) од 40,3 километара, требало би ове године
да буде готов цео потез аутопута у дужини од 120 километара од Београда до Прељине.
Обилазак радова на деоници од Сурчина до Обреновца
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Косово је кључно питање, затим
Русија, онда владавина права

ДРУГИ ПИШУ...

редседник Србије,
александар Вучић, састао се са председавајућим комитетом за спољне послове европског парламента и известиоцем
европског парламента
за Србију, Дејвидом
Мекалистером, у Београду. Том приликом,
председник Вучић истакао је да не дели
став Мекалистера да
је владавина права
кључна област за напредак Србије на путу
ка чланству у европској унији.
„кључно питање је
косово, а друго кључно је однос Србије
према русији, а не владавина права, мада
западни политичари
то увек извуку“, рекао
је председник Вучић.
„ако ме питате од
чега ме највише боли
глава, то је однос Београда и Приштине.
Само Србија има поглавље 35. Ниједна
друга земља га није
имала, а оно се прожима кроз многа поглавља, чак и кроз саобраћај. То људи тре-

Дејвид Мекалистер и Александар Вучић

ба да знају. Зато нам је
потребан унутрашњи
дијалог. Без тога нема
помака. лековито и
важно је да грађани
то знају. Србија је на
европском путу, јер
желимо да припадамо том друштву. Знамо да имамо тешкоће
које друге земље нису
имале, никоме се таква питања не постављају као нама о косову, то смо знали, то
није новост. Не бисмо
смели то да заборавимо“, рекао је председник Вучић.
известилац Дејвид
Мекалистер рекао
је да би еу желела
наставак
дијалога Београда и то на
председничком нивоу и на нивоу две
владе, а председник
Вучић указао да је
Београд, за разлику
од Приштине, спреман и на дијалог и
на компромис. Мекалистер је нагласио да је важно да
две стране наставе
дијалог, како би се
проводило оно што
је договорено.

БЕЧКИ „СТАНДАРД”:

Председник Вучић у улози српског Вилија Бранта!
Бечки дневник „Стандард“ објавио је текст о
председнику Србије, александру Вучићу, истичући
да га европске дипломате
пореде са Вилијем Брантом,
оцењујући да се он усудио
да покрене дебату о косову која обећава позитивне
ефекте.
„Стандард“
преноси
да је у ауторском тексту

у „Блицу“, објављеном у
јулу, председник Вучић рекао да морамо бити реални,
не губити ништа или дати
нешто што имамо, али исто
тако не можемо очекивати
да добијемо нешто што смо
пре дуго времена изгубили.
од тада, констатује лист,
он се пореди са Брантом,
који је почетком 1970-тих
донео промену курса у

политици према истоку
- преокрет кроз приближавање. Вучић, који у Србији има подршку већине
становништва, усуђује се
да покрене дебату, која
обећава позитивне ефекте,
оцењује „Стандард“, и наводи да Србија тиме може
да иза себе да остави терет
прошлости, што би могло
у читавом региону донети

коначно разјашњење односа међу државама бивше Југославије и нормалност. лист наводи и речи
председника Вучића да
би неделовање био историјски злочин, и оцењује да
је српски председник главни лидер на Балкану, а да
га као таквог већ дуже виде
Немачка и европска комисија.

СРБИЈА ДАНАС ИМА СНАГЕ ДА
ЗАШТИТИ СВОЈ НАРОД
Србија је Крајишницима више од најскупље речи

ВЕТЕРНИК

П

22 ГОДИНЕ ОД ЗЛОЧИНАЧКЕ АКЦИЈЕ „ОЛУЈА”

о

бележавање
Дана сећања на
страдале и прогнане Србе у војно-полицијској акцији Хрватске
„олуја“, која се догодила
пре 22 године, одржано
је 4. августа 2017. године, на стадиону „Ветерник“ у Новом Саду,
пред више од 30.000
људи. обележавање је
почело парастосом, који
је служио патријарх иринеј, а
присуствовали су председник
републике Србије александар
Вучић, председник републике Српске Милорад Додик,
председница Владе Србије ана
Брнабић, министри, избегли и
прогнани Срби, чланови породица страдалих у „олуји“...
„Србија данас има снаге да
заштити свој народ. Србија
нигде више на српском етничком простору неће дозволити злочиначке акције против
српског народа, каква је била
операција „олуја“. Ниједну
„олују“ никада више српски
народ неће дозволити“, рекао
је председник Вучић и додао:
„Немамо више право да губимо главе. Никоме не претимо, али не дајемо никоме да
некажњено убија Србе. То је
политика Србије. Србија жели
мир, сарадњу са свима, о свим
отвореним питањима. Не знам
да ли данашња Хрватска има
снаге да се суочи са резултатом
„олује“, али зато Србија има
снаге да читав свет сваке године подсећа, као што данас има
снаге да заштити свој народ и
не дозволи прогоне. „олуја“ је
злочин, грозан и страшан. Срби
су данас дигли главу, желе будућност и мир, али никада и
никоме неће дозволити да их
понижава. Тужан сам и поносан
истовремено, јер не постоји чо-

век који поседује ишта српско у
себи, а да није тужан 4. августа
сваке године. али, кад видим
колико нас вечерас на миран
начин, достојанствено, без
жеље за осветом и одмаздом,
без ружних речи, обележава тај
дан - поносан сам на род којем
припадам, у нади да ћемо моћи
да опростимо, а да заборавимо
не можемо, нити смемо, нити
хоћемо“, рекао је председник
Вучић.
Срби су, подсећа, 1995. године изгубили много, куће, села,
људе који су убијени само због
тога јер су часно носили српско
име и презиме, али су Срби из
тих крајева донели са собом и
велику љубав, не само према
крајини, него и према Србији.
„Добродошли још једном
и увек у вашу Србију, драги
крајшници! Ни за кога на свету Србија није била толико
лепа као Србима крајишницима. она је њима више од најскупље речи. Србија је за јуначке крајишнике више од живота.
као што су ћутање и непокор
старца Вукашина у Јасеновцу
били скупљи и вреднији од сваког усташког ножа, којима су
Србима одсецане уши и носеви
тако је Србија увек снажнија
од свега другог - одјекивало
је у ушима крајишника, а њене
лепоте и фатална привлачност
биле су веће од свега што у
свету постоји. Неки су лили

сузе радоснице и певали победничке песме копирајући их
још из периода нацистичких
успеха с почетка Другог светског рата, док су се други, а
то смо ми Срби, нашли у чуду
политичких пораза, личног и
политичког себичлука, у којем
нисмо смели ни да говоримо
о патњи нашег народа, страшном страдању, јер би нам то
неко споља замерио. Данас сам
поносан што смо овде заједно,
сви из Српске, сви из Србије,
који о нечему одлучујемо и
што не дамо да се бол крајишника заборави“, рекао је председник Вучић.
Председник Србије је подвукао да је село Грубори код кистања, засеок кога више нема на
мапи, у историји, нема ни кућа
ни људи...То село је, каже, мера
која показује шта се десило.
„Све што је живело у Груборима 1995. године је побијено,
све уништено, све спаљено, а
сви су имали више од 60 година. какве су претензије они
могли имати, крунили су кукуруз...“, рекао је председник
Вучић, и додао да је старица
рођена 1905. спаљена, старац
рођен 1930. убијен са 14 убода
бајонетом, други старац рођен
1915. са четири метка у телу...
Подсетио је да је 1936.
године у Хрватској живело
1.200.000 Срба, а да их је сада
180.000. Према његовим ре-

чима, то је читав један
процес од 70 година.
изнео је и податке о
размерама
погрома,
24. 752 уништене куће,
410 занатских, 211 угоститељских
објеката,
172 задружна дома, 56
здравствених станица...
„Циљ није био само
физички нестанак Срба,
а о томе говори уништених и оштећених 78 православних цркава, 920 споменика, 181 гробље, опљачкано и
оштећено 29 музеја... Сада бар
Србима нека врате електричну
енергију, оно што је Србин из
лике у прошлом веку подарио
свету“, истакао је председник.
Вучић је указао да Срби
опет имају глас који се чује и
поштује, и подсетиће цео свет
на страшне злочине, на бомбардовање цивила 7. августа.
иза плански организоване и
дуго припремане злочиначке акције остали су пустош
и страх. имали су директну
војну и логистичку подршку
западних сила и НаТо. Не гради се држава на сузама својих
грађана“, упозорио је Вучић.
„одаваћемо пошту и Груборима, и малом Јовици и свој
другој деци. и не стидим се
да то кажем, и нашим јунацима, ветеранима, којих смо се
стидели годинама, оним најбољим међу нама. одаваћемо им пошту сваког августа
поносно и достојанствено као
вечерас, да би њихови наследници овде и данас били
сигурни и да више нико никада их неће терати са њихових
огњишта. Нека је слава свим
Србима убијеним само зато
што су Срби, свим жртавама
погрома, живела Србија, република Српска“, закључио је
председник Вучић.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА: Др Јоргованка Табаковић

Народна банка доприноси бољем резултату српске привреде

Н

ародна банка
Србије, на чијем
је челу др Јорговака Табаковић, умногоме
доприноси добром резултату српске привреде тиме
што је обезбеђује стабилност цена и релативну стабилност курса динара,
заједно са нижим трошковима финансирања приватног сектора. Према речима
гувернера Табаковић, сваком предузећу које послује
у некој земљи најважније
је да има стабилне, сигурне и предвидиве услове за
рад, а НБС је остваривањем
оваквих резултата управо
допринела обезбеђивању
таквог окружења.
- Подсетићу вас да је српска привреда током 2015.
и 2016. године поправила
нето финансијски резултат
за 360 милијарди динара.

»

- Српска привреда је у 2015.
и 2016. године поправила нето
финансијски резултат за
360 милијарди динара. Значајно
бољи резултат остварен је великим
напорима које је привреда уложила у
рационализацију својих трошкова
и повећање обима пословања, али и
захваљујући томе што су смањени нето
трошкови по основу камата и курсних
разлика, чиме су остварене уштеде од
148,4 милијарди динара

Значајно бољи резултат
остварен је, наравно, великим напорима које је привреда уложила у рационализацију својих трошкова
и повећање обима пословања, али и захваљујући
томе што су смањени нето
трошкови по основу камата и курсних разлика, чиме
су остварене уштеде од
148,4 милијарди динара.
Такав резултат представља
једну од најбољих потврда
исправности политике коју
води и коју ће и убудуће во-

порасли, годишња инфлација износила је 2009. године 6,6 одсто, 2010. године 10,3 одсто и 2011. године седам одсто. и трошкови
стендбај аранжмана закљученог 2009. године били
су значајни. из средстава
девизних резерви отплаћено је укупно 1,59 милијарди
евра. Поред тога, плаћени
су укупни трошкови у износу од 91,2 милиона евра.

дити Народна банка,
јер се тако стварају
извесније перспективе да ће предузећа
наставити да инвестирају у постојеће,
као и у нове послове,
и тиме доприносити
одрживом убрзању
привредног раста.
Недавно сте рекли да су девизне
резерве у 2008.
години биле 5,9
милијарди евра, а
да су у 2016. години достигле 8,4
милијарди евра.
Захваљујући чему
се стање толико
поправило?
- Високе девизне
резерве представљају
важан чинилац економске одбране сваке
земље од евентуалних
спољних потреса, а ми

смо успели да наше девизне
резерве не само сачувамо,
већ и додатно повећамо.
Подсетила бих да су нето
девизне резерве оно на шта
можемо да рачунамо као држава, односно настају када
се од бруто резерви одузму
девизна средства банака по
основу обавезне резерве и
другим основама. Тако што
смо се у мирним временима
припремали за надолазеће
притиске из спољног окружења и што смо улагали у
стабилност, успели смо да

стабилности. у протеклих
пет година динар је према
евру ослабио за само 1,5
одсто, при чему нам међународне околности уопште
нису ишле на руку, немојте
заборавити да смо у том
периоду имали и „грчку
кризу“ и Брегзит, док је
у пет година пре тога домаћа валута ослабила читавих 33,2 одсто. и сами
видите колика разлика је

носно са мање трошења
девизних резерви. у последњих пет година, путем
интервенција на девизном
тржишту, нето смо продали 765 милиона евра,
што је значајно мање од
5,7 милијарди евра колико је нето продато у пет
година пре тога. Да грађани имају више поверења
у домаћу валуту, говори
и чињеница да је учешће

Стабилно пословање банака

Како оцењујете банкарски сектор у нашој
земљи?
Да ли су ризичне банке
ствар прошлости?

сачувамо девизне резерве
земље на адекватном нивоу.
оно што је још важније, нето
девизне резерве које су
2008. године износиле 5,9
милијарди евра, повећали
смо на 8,4 милијарде евра
крајем 2016. године, а затим
смо и у овој години, захваљујући успешном вођењу
монетарне и девизне политике, одржали њихов висок
ниво, а при свему томе нисмо имали ниједан значајнији
приход од приватизације.
Како оцењујете сарадњу Србије са ММФом данас, а како пре
2012. године?
- Са ММФ-ом данас имамо партнерске односе.
аранжман из предострожности, који је ММФ одобрио
Србији у фебруару 2015.
године, и који се почетком
наредне године већ завршава, можемо да оценимо као
веома успешан. као носиоци економске политике у нашој земљи, ми смо у односу
на ММФ имали додатну одговорност да сагледавамо и
теже стране одлука, не само
цифре и како оне изгледају
на папиру, већ и последице

које оне имају на живот свих
наших грађана. Најбитније
је да је координација монетарне и фискалне политике
била и да јесте на високом
нивоу, и да смо критеријуме договорене са ММФ-ом
не само испунили, већ у
многим областима и знатно
надмашили. уз све то, једини трошак у оквиру актуелног аранжмана односи се
на ангажовање средстава и
износи 2,25 милиона евра
за прве две године спровођења договореног економског програма.
С друге стране, подсећам
вас да је по основу стендбај
аранжмана који је ММФ
одобрио 2009, а који је завршен 2011. године, било
одобрено 2,94 милијарде
евра, од чега је за јачање
девизних резерви земље
искоришћено 1,53 милијарде евра. резултати остварени током и непосредно
након спровођења овог, по
обиму средстава највећег
стендбај аранжмана који је
Србија закључила с ММФом, јесу да су фискални
дефицит и јавни дуг, као и
платнобилансни дефицит

- Народна банка Србије
пажљиво и детаљно прати
и анализира сваки аспект
пословања банака. оно што
је најважније је да њихово
пословање буде дугорочно
одрживо, како се не би понављала негативна искуства
каква смо имали у прошлости. као резултат мера које
смо предузели, домаћи банкарски систем је данас стабилан и високо отпоран на

Подсећам вас и да је Србија
у септембру 2011. закључила с ММФ-ом нови стендбај
аранжман, међутим, прво
разматрање резултата у
спровођењу овог аранжмана у фебруару 2012. није
позитивно завршено због
одступања усвојеног буџета за 2012. од договореног
фискалног програма. ове
чињенице најбоље говоре
о разлици која постоји у сарадњи са ММФ-ом сада и у
не тако давној прошлости.
Да ли грађани данас
имају више поверења у
динар?
- Један од резултата на
који сам најпоноснија је
што смо, и поред бројних
турбуленција и неизвесности које су долазиле
из међународног окружења, успели да очувамо
стабилност наше валуте,
што је значајно допринело укупној економској

различите макроекономске
шокове, што је потврђено
и током тзв. грчке кризе.
унапредили смо регулаторни оквир у којем банке
послују, а учешће проблематичних кредита (НПл)
знатно је смањено. као што
знате, да би то питање било
решено на системски начин,
Народна банка је са Владом Србије у августу 2015.
године усвојила Стратегију за решавање питања
проблематичних кредита с
пратећим акционим плановима. у року смо спровели
све активности дефинисане акционим планом, а као

у питању. очувањем релативне стабилности курса
динара допринели смо и да
буду очуване стабилност
цена, као и финансијска
стабилност, а све су то услови који су омогућили и
ефикасно спровођење фискалне консолидације.
истовремено, не треба
губити из вида да смо стабилност на девизном тржишту постигли уз мање
трошкове него раније, од-

»

резултат, учешће НПл је од
усвајања Стратегије смањено за око седам процентних
поена, на најнижи ниво од
априла 2009. године. Важно
је и то што се банке које
послују у Србији у највећој
мери ослањају на домаће,
стабилне изворе финансирања, чиме се смањује њихова изложеност ризицима
из међународног окружења.
Све ово говори у прилог
стабилног пословања како
појединачних банака, тако и
сектора у целини, што је предуслов за здрав раст пласмана становништву и привреди
у наредном периоду.

динарских депозита повећано на око 30 одсто, док
је крајем 2012. било испод
20 одсто. Новоодобрени
кредити становништву су
у великој мери динарски око 75 одсто нових кредита становништву је током
2015. и 2016. године било
у динарима. крајем прошле
године први пут је једна
међународна финансијска
институција (еБрД) емитовала динарску обвезницу

- Добар резултат привреде
једна је од најбољих потврда исправности политике коју
води НБС, јер се тако стварају
извесније перспективе да ће предузећа
наставити да инвестирају у постојеће,
као и у нове послове, и тиме доприносити
одрживом убрзању привредног раста

на домаћем финансијском
тржишту, а тако добијена
средства искоришћена су
за динарско кредитирање.
Да ли можемо да очекујемо још ниже камате на динарске кредите за становништво и привреду?
- каматне стопе на динарско задуживање већ
су, захваљујући ублажавању
монетарне политике, знатно снижене, што су огромне уштеде за привреду и
грађане, али и државу. као
што сам већ рекла, смањење
трошкова камата и негативних курсних разлика били су
један од фактора успешности привреде. у периоду од
четири године каматне стопе на нове динарске кредите
привреди смањене су за 11
процентних поена, а становништву за 10 процентних
пеона. осетно су снижене и
каматне стопе на постојеће
кредите приватном сектору, што је допринело расту
њиховог расположивог дохотка. За око седам процентних пеона снижене су и каматне стопе на динарске државне хартије, чиме су битно
смањени трошкови динарског задуживања државе.
Све то, уз повољније економско окружење, где смо имали ниску и стабилну инфлацију и релативно стабилан
девизни курс, помогло је и
фискалној консолидацији
и бржем паду јавног дуга,
јер је држава имала мање
потребе за задуживањем.
истовремено, смањене су
и каматне стопе на кредите
индексиране у еврима, и то
за 3,5 процентних поена код
кредита привреди и за 3,8
процентних пеона код становништва. Добар део тог
пада настао је захваљујући
нижој премији ризика земље
и конкуренцији између банака, а део пада повезан је и с
нижим каматним стопама на
евротржишту новца. Период
ниских каматних стопа би
и, према последњој оцени
ММФ-а, могао да се настави
још неко време због деловања структурних фактора у
развијеним земљама.
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Очувана ценовна и
финансијска стабилност

увернер Народне банке,
Јоргованка Табаковић, изјавила је да је у протеклих пет
година, колико је она на челу
централне банке, очувана ценовна и финансијска стабилност и да очекује да ће тако
бити и у наредном периоду.
„Такви резултати рада НБС
доприносе побољшању стандарда грађана и надам се да

ће они то у наредним годинама осећати све више“, казала је Јоргованка Табаковић
на презентацији извештаја о
инфлацији. она је рекла да је
инфлација у Србији ниска, стабилна и предвидива последње
четири године. инфлација је
2012. године била 13 одсто,
а сада је 3,2 одсто на међугодишњем нивоу. каматне

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
Запослено
500 полицајаца
беднија.
Стефановић каже
да ће до
краја године, око 2.000 полицијских
службеника проћи кроз обуку за
рад у интервентним патролама.
„Полазници ће постати ефикаснији у супростављању организованом криминалу, нарко
дилерима и свима који могу да
угрозе безбедност грађана Србије“, рекао је Стефановић.

ЗДРАВСТВО

Још 1.000 радних места
„у Србији ће ове
године бити запослено укупно 1.644 медицинских радника,
а до краја године још
1.000 њих ће добити посао“, изјавио је
министар здравља
Златибор лончар, и
додао: „Само оваквом политиком и системским
радом можемо да уредимо
наш здравствени систем тако
да се сутра никоме не догоди
ситуација какву смо затекли да домови здравља, болнице,
клинике, остану без довољно
стручног кадра“.
Поводом навода да из Србије годишње одлази око
1.000 лекара, министар је рекао да у лекарској комори
потврђују да није тачан број
који се у јавности спомиње о
лекарима који одлазе у иностранство на трајно ангажо-

П

редседница Скупштине Србије, Маја
Гојковић, на захтев Владе Србије,
сазвала је ванредно заседање парламента за четвртак, 24. августа, а на дневном
реду нашао се Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном
земљишту.

блематични кредити значајно
смањени. лепа вест је и што
је банка ЈП Морган уврстила
динарске обвезнице на листу
хартија од вредности којима
ће трговати, а и сама је у августу купила динарске хартије.

САОБРАЋАЈ, ГРАЂЕВИНА И ИНФРАСТРУКТУРА

Отворена нова
деоница Ипсилон крака

ПОЛИЦИЈА

„ове године запослили смо
500 полицајаца и наставићемо
са пријемом нових наредне године“, изјавио је министар Небојша Стефановић, приликом
обиласка 15. класе Центра за основну полицијску обуку у Сремској каменици. Према његовим
речима, Министарство инсистира на каријерној обуци, јер жели
да полицајци стицањем знања
и вештина постану способнији,
искуснији и ефикаснији, и тиме
допринесу да Србија буде без-

стопе на кредите привреди, становништву и
задуживање државе су
значајно пале чему је
допринела добро одмерена монетарна политика,
а добри резултати фискалне
политике помогли су НБС у
остваривању циљева. Велики
успех монетарне и фискалне
политике је и то што су про-

вање, и да је знатно мањи од
броја издатих сертификата.
лончар је истакао и да данас
има значајно мање корупције
у здравству него раније, и позвао је грађане да му се лично
обрате уколико се сретну са
било којом врстом корупције у
здравственим установама.

Само пет месеци пошто је у
саобраћај пуштен први функционални километар „ипсилон
крака“ коридора 10 (део од петље Суботица Југ до Биковачког
пута), отворена je нова деоница
обилазнице око Суботице, дуга
пет километара. радови, вредни
337 милиона динара са ПДВ-ом,
које је извео конзорцијум на
чијем челу је компанија „Војпут“, завршени су два месеца
пре предвиђеног рока.
отварању ове значајне деони-

це, нарочито значајне
за индустријску зону
„Мали Бајмок“ и измештање теретњака
из града, присуствовала је Зорана Михајловић, потпредседница
Владе и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, која је овом приликом
најавила да ће „ипсилон крак“
комплетно бити завршен до
2019. године.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

До краја године
још три поглавља

Министарка Јадранка Јоксимовић изјавила је да очекује
да ће Србија до краја године
отворити три поглавља у процесу придруживања еу.
„очекујем да ћемо отворити
још три поглавља за која смо
потпуно спремни - компанијско
право, буџетске и финансијске
одредбе и економски односи
са иностранством, што је важан

ПОЉОПРИВРЕДА

Меморандум за више сезонских радника
Министар Бранислав Недимовић, изјавио да је држава исплатила готово све премије за млеко и субвенције за пољопривреднике, а да их нису добили само произвођачи који нису доставили уредну документацију. Такође, потписан је Меморандум о
спровођењу пројекта „Повећање прилика за запошљавање сезонских радника“,
који ће заједно спроводити министарства пољопривреда, рада и финансија у
сарадњи са Националном алијансом за
локални економски развој и Немачком
развојном агенцијом ГиЗ.

Ванредно заседање
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сет
економских
поглавља“,
рекла
је
министарка и оценила да је наивна теза
да ће Србија постати чланица еу
ако призна независност косова.
„Јесте специфичност Поглавље 35, које прати Бриселски
споразум с Приштином и имплементацију. Треба бити реалан и уважити чињеницу да
су бројне земље признале независност косова, али да неке
нису, и траже се инвентивни и
флексибилни модели како да
се помире две паралелне реалности. Јако важно је отворити
унутрашњи дијалог о косову и
легитимно је да то уради александар Вучић, који је, и као
премијер, био учесник у дијалогу с Приштином и сагледао
суштину и свеобухват проблема“, каже Јоксимовић.

Гојковић са сенатором
из Бразила

Председница Скупштине Србије, Маја
Гојковић, састала се са сенатором Федералног сената Националног конгреса Бразила, елијем Жозеом да Силва лимом, а на
састанку је истакнуто да су односи Србије
и Бразила пријатељски и да постоји међусобно разумевање и подршка у важним

питањима. Председница Скупштине захвалила се Бразилу на непризнавању једнострано проглашене независности косова
и Метохије, и поштовању суверенитета и
територијалног интегритета Србије, што
је доказано и на питању покушаја пријема
косова и Метохије у уНеСко, као и другим
међународним организацијама и телима.
Гојковић и сенатор лима заложили су се за
што бољу сарадњу између два парламента, посебно имајући у виду да се наредне
године навршава 80 година од успостављања дипломатских односа две земље.
констатовано је да постоје значајни потенцијали за развој привредне и инвестиционе сарадње, посебно у области енергетике и инфраструктуре, туризма и културе.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
РАД, ЗАПОШЉАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ПРАВДА

Уз волонтирање лакше до посла Електронска
размена података
Првих 200 студеискуство, али и пред-

ната Правног факултета и Факултета
политичких
наука
ускоро ће бити на
тромесечном волонтирању у Министарству за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања,
а министар Зоран
Ђорђевић поручује
да је Влада решена
да повећа запосленост, пружи младима
могућност да стекну искуство,
остану у Србији и да знају да их
чека посао. Студенти ће, каже
Ђорђевић, бити ангажовани
на пословима које би сутра
требало да раде и као стално
запослени, а волонтирање ће
им омогућити да стекну радно

ност при запошљавању.
„Видеће и суочиће се са свим оним
добрим и лошим
стварима које ће
сутра да их очекују
на послу и очекујем
да се најбољи од
њих изборе да сутра буду стално запослени у овом Министарству“, рекао је
Ђорђевић, који је са
деканима Правног факултета
и ФПН, Симом аврамовић и
Драганом Симићем, потписао
Протокол о сарадњи у реализацији програма волонтирања
Министарства, у присуству
министра просвете Младена
шарчевића.

ПРИВРЕДА

нима да
у краћем
временском периоду остваре своја
права било да је у питању, суд,
јавни извршитељ или јавни бележник, а омогућиће и заказивање рочишта у краћим периодима.
„кроз размену података
убрзаћемо процесе рада полицијских управа, судова, тужилаштава и носиоца јавних овлашћења. Моћи ћемо да смањимо
људске ресурсе, време и да
остваримо финансијске уштеде, јер ћемо уместо поступака
размене података који су се
одвијали данима, чак и месецима, моћи да добијемо податке у
реалном времену и самим тим
да имамо ефикаснији поступак“, нагласила је кубуровић.

КиМ

Нових 450 радних места
у компанији „Грамер”
Министар
привреде, Горан кнежевић, потписао
је у Нишу уговор
о
подстицајним
средствима са директором немачке компаније „Грамер“, Пјером
луиђијем Ђионем, који ће
омогућити да се у тој компанији запосли још 450 нових
радника.
„Потписан је уговор о реинвеститсању и стићи ћемо
до 1.700 запослених. инвестиција је вредна преко

Министарка правде, Нела
кубуровић, и министар унутрашњих послова, Небојша Стефановић, закључили су Споразум о електронској размени
података између правосудних
институција и полиције, који
омогућава тренутан увид у
податке од значаја за вођење
поступака. Систем елекронске
размене података допринеће
бољој и ефикаснојој борби против криминала и корупције, јер
ће кривични и прекршајни поступци трајати значајно краће,
будући да ће базе података
два министарства бити међусобно повезане и подаци ће
се електронски размењивати
у тренутку – једним кликом на
рачунару. кубуровић је истакла
да овај пројекат Министарства
правде дати могућност грађа-

четири милиона евра. очекујемо да ћемо у наставку
наше сарадње запошљавати
још људи и отварати нове
погоне”, рекао је кнежевић,
и истакао да ниједна влада
није толико времена проводила на југу Србије, нити је
толико улагала у југ Србије.
„Према подацима из Министарства, у последњих
неколико година, инвеститори су у југ Србије уложили преко 600 милиона евра
и запослили 25.000 људи“,
рекао је кнежевић.

Производни погон
у манастиру Бањска
На београдском ушћу, где је
одржан највећи фестивал пива
на Балкану, „Бир фест“, по први
пут свој производ представио
је манастир Бањска са косова
и Метохије, под називом „Манастирско“ са ликом Бановић
Страхиње. Међу гостима на
промоцији били су владика
рашко-призренски Теодосије
и директор канцеларије за косово и Метохију Марко Ђурић,
а пиво је на штанду манастира
посетиоцима дељено бесплатно. Манастир Бањска, иначе,

први је манастир на
Балкану
у
оквиру кога се
кува пиво,
а данас се у Бањској кувају
пива са квасцем горњег врења
која допуштају веће експериментисање и садрже природне
ароме. ово традиционално
рађено пиво разликује се од индустријског пива по томе што се
не користе никакви конзерванси нити додаци.

14 | СНС иНФорМаТор 52/2017

СНС иНФорМаТор 52/2017 | 15

ИНТЕРВЈУ: Марко Ђурић

Србе најбоље штити јединство
ПИТАЊА КОЈЕ ПОКРЕЋЕ СРПСКА ЛИСТА
Формирање ЗСО
Стварање општина Гора и Прилужје-Племетина
Заустављање насртаја на приватну, црквену
и имовину Србије
Спречавање формирања тзв. косовске војске

С

ваки
дан
нечињења по питању
косова и Метохије
удаљава нас од могућности да учинимо нешто
суштински по питању заштите српских државних и
националних интереса на
терену. Тога су били свесни
и они који су после петооктобарских промена читаву
деценију владали Србијом,
али су по систему „муко
моја пређи на другога“,
ствари гурали под тепих,
страхујући за сопствени
политички рејтинг. идеја
о замрзавању конфликта
није била политика, већ
одсуство политике, а неки
који су се и одважили да
предузму неке кораке, до
те мере су уназадили нашу
позицију и капацитете да
се за киМ боримо у међународној арени да је чак
боље да ништа нису ни
чинили“, овим речима директор канцеларије за киМ
и потпредседник Главног
одбора СНС, Марко Ђурић,
започиње разговор за „СНС
информатор“, и додаје:
- Да је неко пре десет година позвао све важније политичке и друштвене чиниоце на дијалог о нашој јужној
покрајини, данас бисмо о
киМ вероватно и даље разговарали у уН, а не би било
ни мишљења Међународног
суда правде, на дилетантско
питање тадашње власти Тадића и Јеремића, мишљења

за које се данас као за кључни адут грчевито држе сви
спонзори косовских сепаратиста. Нико више нема
право да тај проблем гура
под тепих, нити да га решава на неодговоран начин
по личном нахођењу. ако
је киМ кључно национално
питање, а јесте, онда сматрам о њему треба да се
изјасне и сви релевантнији
политички чиниоци и они
чија реч у овом друштву
нешто значи. чињеница да
је иницијативу за дијалог
покренуо председник александар Вучић, а не неки од
његових претходника, само
потврђује колико је он већи
и одговорнији политичар и
државник од њих. а начин
на који су на тај позив одговорили неки од његових
претходника, потврђује да
су они и даље мали, кратковиди и вернији измаштаној
представи о сопственој величини него својој држави
и народу.
Шта значи одбијање
појединих људи из опозиције да учествују у
дијалогу и избегавање
давања било каквог
предлога, али истовремено и спремност
на најоштрију критику
свега што ради власт за
КиМ?
- Појединци на нашој политичкој сцени, у слепој
мржњи према председнику александру Вучићу

и
фрустрирани
подршком коју има
међу грађанима,
одлучили су да модел њиховог политичког деловања
буде: нека комшији
цркне крава. у немогућности да се
измакну из себичне визуре сопствених ситничавих политичких интереса, ти појединци не
схватају да постоје
државна и национална питања која
од њих траже да
имају
одговорност према свом
народу и држави,
јер су научили да
буду одговорни само према
себи. Заслепљени егоцентризмом, ти људи и за сопствену политичку маргинализацију криве александра
Вучића, а не своје промашене и неодговорне политике.
Проблем је у томе што неки
никако не могу да увиде да
залог данас није комшијска
крава, већ наша заједничка
држава и судбина народа у
целини. Народа којем и они
припадају, иако се често понашају као да није тако.
Како су Срби на КиМ
реаговали на предлог
Бориса Тадића да се
Косову да столица у УН
и на предлог Саше Јанковића да Косово уђе у
Интерпол?

- Срби на киМ били су
сведоци свакаквих политичких авантура, бесмислених потеза и дилетантизма
политичара у Београду,
који су били у прилици да
одлучују о њиховој судбини. Неки су протеклих дана,
међутим, успели да надмаше себе, иако се ништа
паметно од њих није ни
очекивало. ипак, предлагати да се Србија сагласи са
пријемом самопроглашеног
косова у интерпол, иако је
и малом детету јасно да би
то био почетак лова на сваког Србина који се латио
пушке да би бранио своју
кућу, породицу и земљу,
јесте сасвим нова дефиниција глупости, неодговорности и безобразлука. чак

и да не улазимо у то колико
би тако нешто оснажило
државотворне
амбиције
сепаратиста у Приштини,
пријем самопроглашеног
косова у интерпол допринео би међународној борби
против организованог криминала, баш као и пријем
козаностре или Тријаде у
ту међународну организацију. Предлог о столици у
уН је чак и бесмисленији,
ако је то уопште могуће.
Како мислите да ће се
решити ситуација око
конституисања косметског парламента и како
ће се поставити Српска
листа?
- Српска листа не жели да
доприноси продубљивању
политичких подела унутар албанског политичког
корпуса, јер јој није у интересу да је ико оптужи да
је допринела дестабилизацији политичких прилика
у покрајини. Срби желе да
учествују у политичком животу на киМ како би, у координацији са Београдом,
остварили сопствене националне циљеве. То могу
да учине само у релативно
стабилном политичком окружењу. Српска листа има
сасвим јасан интерес да
учествује у доношењу одлука у Приштини, посебно
оних које се тичу интереса
нашег народа, али резултати последњих покрајинских
избора су такви да је у овом
тренутку најмудрије сачекати расплет пат позиције у
привременим институцијама самоуправе у Приштини.
Које ће бити главне
теме које ће покретати посланици Српске
листе, ако уђу у парламент?
- Неке од тих тема су
већ формулисане у предизборној кампањи, а то
су, на пример, формирање
Заједнице српских општи-

на, стварање општина Гора
и
Прилужје-Племетина,
заустављање насртаја на
приватну имовину, црквену имовину као и имовину
републике Србије на киМ,
заустављање иницијатива
за формирање тзв. косовске војске и демаркацију
са Црном Гором. Ту је још
низ питања од интереса за
српски народ, која ће, ако
до тога уопште дође, бити
предмет детаљног разговора са потенцијалним албанским партнерима. Једно
је сигурно, Срби, ако буду
део некакве коалиције на
киМ, неће као до сад бити
само политички декор без
стварног утицаја на доношење политичких одлука.
Срби ће бити или снажна опозиција, или кључни политички чинилац у
покрајинским привременим
институцијама самоуправе.
Шта очекујете од локалних избора на КиМ?
- очекујем да буде потврђена политичка доминација Српске листе. Та
моја жеља не проистиче из
сентименталне наклоности
јединој истински српској
политичкој организацији
на киМ, већ из чињенице
да сам годинама био сведок мукотрпног кристалисања српског националног
и политичког јединства
на киМ, које је до сада
била недостајућа премиса
успешне националне политике у покрајини. када
против себе имате албанске странке које уједињује
једино жеља да се српском
народу ускрате права, једино што вас може заштитити
од пораза јесте национално
политичко јединство. Сигуран сам да ту промену наш
народ на киМ веома добро
осећа, и да ће то јединство
бити видљиво и у саставу
српских локалних самоуправа.

ДЕКЛАРАЦИЈА О ОПСТАНКУ
СРПСКЕ НАЦИЈЕ

Србија подвлачи црту
испод 20. века

Т

оком разговора председника александра
Вучића са представницима Срба из региона, договорена је израда
декларације о заједничком обједињеном националном деловању и дефинисању
националних
минимума и принципа за
опстанак српске нације и
српског народа.
ову декларацију, неку

родно да прва или друга
генерација потомака наших исељеника у канади
или СаД слабије говоре или уопште не говори српски језик. у земљама у окружењу, где српски народ вековима живи,
данас су угрожена основна права, а међу њима и
право на матерњи језик,
на образовање, информисање.
„Србија сада
подвлачи црту
испод 20. века.
Века који нам је
донео и много
славе и много
горчине. Века
који је донео
много победа,
али много више
страдања. Века
после кога треба да се преиспитамо где смо
у европи и на
Балкану, и шта
је наша будућност“, каже Селаковић, и истиче:
„На
тексту
Никола Селаковић
декларације раврсту програмског доку- дићемо заједно са колегамента, припремиће Ср- ма, пријатељима и браћом
бија и република Српска, из републике Српске, а њен
а представиће је на јесен, циљ је очување српског јекада улазимо у 100-ту го- зика, писма и културе свуда
дишњицу присаједињења где живе Срби. То је темељ
Срема, Баната и Бачке српског националног иденкраљевини Србији.
титета, оно без чега једна
„Циљ Декларације о оп- култура не постоји. у израстанку српске нације је ду декларације биће укљуочување српског језика и чене и наше најистакнутије
културе од пропадања, јер научне институције. Сримамо шта да штитимо“, бија не тражи ништа више
каже генерални секретар од онога што је била сама
председника Србије, Нико- спремна да својим правла Селаковић.
ним поретком, својим заПрема његовим речи- конодавством и праксом у
ма, српски језик и српско спровођењу закона пружи
писмо нестају из дана у сваком припаднику нациодан и постало нам је при- налне мањине у Србији.“

СНС
ПАНОРАМА
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1. УБ

2. НОВИ БЕЧЕЈ

Ново санитетско возило
општина Нови Бечеј, уз помоћ
управе за капитална улагања
аПВ, обезбедила је ново сани-

3. БАБУШНИЦА
Изградња
најдуже улице

У току је изградња најдуже
саобраћајнице у Баушници,
Улице Бошка Бухе, а средства су обезбедили Општина
и Министарство привреде.
Повереништво ОО СНС организовало је акцију чишћења у
селу Горчинце, око манастира
Свете Петке, и дружења за
све чланове СНС.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
8. ПЛАНДИШТЕ
Отворен дечији паркић

Реновирање
школских
објеката
При крају су радови на постављању камена на степенице ка
Општинском брду, а КЈП „Ђунис“
монтирало је теретану на отвореном. Средствима из општинског
буџета реновирају се најугроженији
школски објекти у које се годинама
није улагало. Након Брезовице, где
је санирана зграда и школско двориште, изводе се радови у четири
издвојена одељења ОШ „Милан
Муњас“ - Руклада, Црвена Јабука,
Совљак и Гвозденовић. Настављају
се радови на помоћном објекту
Дома здравља. Општина је доделила награде најбољим ђацима и успешним наставницима. Захваљујући
ученицима Техничке школе, спортски центар школе у Каленићу добио
је нове клупе.
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у организацији Мо Пландиште и оо,
за наше чланове и симпатизере уприличен је коктел поводом отварања дечијег
паркића у расаднику, на којем су Јован
репац, председник оо, и Дејан Симоновски, творац игралишта и председник
Савета за културу, најавили реконструкцију још игралишта. чланице уније жена,
у сарадњи са активом жена „Бисери“,
организовале су обилазак манастира на
Фрушкој гори, а излагале су и своје производе на фестивалу „Вршачки венац“у
Великом Гају. чланови оо СНС и Мо Велики Гај помогли су организацију славља
поводом Петровдана и учествовали у
традиционалном кувању гулаша. активисти Мо Јерменовци организовали су изложбу слика, поводом обележавања 200
година постојања села. у присуству министра ружића, представника НалеД-а и
„Телекома“, Дому здравља је уручен чек
од 20.000 евра за куповину ултразвучног
апарата и ваге за бебе. Свечано је пуштано у рад и WI-FI дрво у центру града са
бесплатним интернетом.На конкурсу управе за капитална улагања, Дом здравља
је добио санитетско возило.

Председник Општине Уб, Дарко Глишић,
са најбољим ученицима и њиховим
наставницима и професорима

тетско возило за Дом
4. ТЕМЕРИН
здравља. уговором
између општине и
корисника пројекта
„Пољопривредни
Активисти МО Сириг, на челу са Небојинкубатор за младе
шом Вукадиновићем, организовали су акна селу“, обезбеђена
цију заливања садница, засађених на потезу
су три пластеника
од Сирига према Србобрану, како би их саи садни материјал
чували од суше.
за младе пољопривреднике из кумана.
чланови оо учествовали су на
у оквиру стамбеног
турниру у малом фудбалу.
збрињавања избеглица, потписани су уговори о додели осам
кућа, а општина је обезбедила и
5. АПАТИН
пакете од 1.500 евра за адаптаРадне акције
цију објеката. одржани су Велиактивисти Мо Сонта монтиракогоспојински дани, а у оквиру
ли су носаче и офарбали аутобуска
њих и Пољо-фест. Туристичка
стајалишта, а активисти Мо Приорганизација организовала је гревица реновирали су дечије игратакмичење у кувању пасуља
лиште код водоторња и офарбали
„опасуљивање“, у којем су учестограду библиотеке. чланови Мо
вовали и чланови оо СНС Нови апатин очистили су од корова плато
Бечеј. МЗ Нови Бечеј наградила испред кајак кућице, део шеталишта
је најбоље основце таблет рачунарима, а МЗ Бочар организовала
6. ЋИЋЕВАЦ
је манифестацију Дани села, којој
су се придружили и чланови оо
Берба купина
СНС Нови Бечеј и организовали
кување рибље чорбе за чланоЧланови ОО СНС Ћићеве странке. МЗ Ново Милошево
вац и МО Плочник притекли
организовала је прославу славе
у помоћ мештанима у сезонСветог илије фоклорним играма,
ској берби купина.
песмом и Фестивалом штрудле.

Заливање садница

испред храма и део обалоутврде,
офарбали љуљашке и клацкалице.

7. ШИД

Помоћ старачким
домаћинствима
општина реализује пројекат
„Помоћ у кући - брига о старим
и немоћним лицима“, уз ангажовање 27 геронтодомаћица. одржан је састанак Савета за националне мањине и Савета за финансије и привреду оо са удружењем
„шидоске рома“ и понуђена им
је помоћ при набављању књига и школског прибора. Савет за
пољопривреду помогао је у акцији
преузимања амбалажног отпада
од пестицида у адашевцима и Вашици. Савет за заштиту животне
средине ради на уређењу јавних
површина испред старачких домаћинстава и решавању проблема
са сточним гробљима. активисти
оо СНС обишли су вишечлану
породицу Вучковић у насељу Бингула и уручили им помоћ у виду
хране, одеће и дечијих колица.
чланови оо уручили су спортску опрему за фудбалске клубове
„Сремац“, „Борац“, „омладинац“
и „Граничар“. одржава се 13. културно лето и треће Дечије културно лето.
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Уручење чека за Дом здравља од 20.000 евра за
куповину ултразвучног апарата и ваге за бебе

9. ОПОВО

Средства за две фазе изградње пута Опово-Дебељача
Поводом трагичних догађаја у београдским центрима за социјални рад,
председник општине, др
Зоран Тасић, и начелник Полицијске станице посетили
су Центар за социјални рад
опово и договорили увођење
превентивних мера. Започета је санација амбуланте у
Сефкерину, а на иницијативу
општинских одборника и већника из овог места уређена је
плажа на Тамишу. и овог месеца подељени су пакети за
бебе и социјално угроженој
породици уручена је помоћ.
Санирана су оштећења коловоза на деоници Јапански
цвет-опово, машински су
покошене банкине, уклоњено

је дивље растиње и исправљени су смерокази. и овог
месеца прикупљана је амбалажа од пестицида и сузбијана амброзија. Наставља се
уређење гробља у Баранди,
насут је паркинг и у току је
набавка бетонских бандера.
Председник Тасић потписао
је уговор са управом за капитална улагања аПВ, којим су
предвиђене прва и друга фаза
изградње локалног пута опово-Дебељача, у вредности од
100 милиона динара. По анализама надлежног Министарства, општина опово је међу
најуспешнијим локалним самоуправамау спровођењу Закона о озакоњењу нелегално
изграђених објеката.

Др Зоран Тасић са покрајинским премијером Игором Мировићем
(горе) и приликом доделе телевизора социјално угроженој
породици (доле)

15. БЕЛА ПАЛАНКА

СНС ПАНОРАМА
10. ЛИПљАН
Добровољно давање крви
У организацији Омладине ОО СНС
Липљан, у Добротину је организована акција добровољног давања крви, у којој је
учествовало више од 30 волонтера и активиста СНС, и прикупљено је преко 20 јединица крви. Акцију је подржао Срђан Петковић, председник ОО, са сарадницима.

Повеља „Никета Ремезијански”
за председника Вучића
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На свечаној академији, поводом Дана
Општине Бела Паланка, председнику Србије Александру Вучићу додељено је највише општинско признање, повеља „Никета
Ремезијански“, коју је у његово име примио
генерални секретар Кабинета председника
Србије, Никола Селаковић. „За председни-

Градоначелник Милош Вучевић са
активистима СНС који уређују дечија
игралишта широм новосадских насеља

20. НОВИ САД

Велико градилиште
Никола Селаковић
примио је повељу
у име председника
Србије
ка Вучића ово је велика част и после дугог
времена показује се да се прави потези
награђују на прави начин и да живимо у
времену у коме се Србија мења на боље,
захваљујући визионарској политици, мудрости и храбрости нашег председника“, рекао је Селаковић. Том приликом, председ-

11. ТРГОВИШТЕ

Санација сеоских путева
Санирани су сеоски и махалски
путеви на територији општине Трговиште. у селу козји Дол уређени су путеви до махала илинци и
крњино, а прочишћен је и сеоски
пут уз реку козједолку до границе
са Македонијом.

12. ШАБАЦ

Посета болесној суграђанки
чланови Го СНС шабац и Савета за здравство посетили су тешко

болесну суграђанку Љиљану Стефановић и уручили јој хуманитарну помоћ, а у наредном периоду
наставиће са овим акцијама.

16. СМЕДЕРЕВО

Камере у две улице
Дом за смештај старих лица реализује услугу помоћи геронтодомаћица суграђанима трећег доба
и у граду и селима. Међу првима у
Србији, смедеревски Дом здравља
набавио је покретну стоматолошку
столицу, намењену старијим па-

13. БОљЕВАЦ
Водовод до Лукова
Завршени су радови на изградњи водовода до села Луково, које
броји око хиљаду становника. Локална самоуправа овај пројекат
реализује ради стварања услова за квалитетнији живот на селу.
Реконструисан је и градски стадион и дечији парк у центру града.

ник Општине Горан Миљковић истакао је
да председник Србије има велике заслуге
за економски развој Беле Паланке и да ће
у септембру бити отворена текстилна фабрика и запослено 250 радника. У Црвеној
Реци организовано је дружење чланова и
активиста ОО СНС Бела Паланка.

цијентима са тешкоћама у кретању.
Градска управа поделила је још 120
ауто-седишта новорођеним бебама. Постављају се камере у Петријевској улици, чија се набавка
финансира средствима Савета за
безбедност саобраћаја, а уз помоћ
донације, овакав систем контроле
биће постављен и у карађорђевој
улици. одржани су овогодишњи
Театар у тврђави и Бостанијада. За
унапређење путне мреже у градским и сеоским МЗ, опредељено је
близу 200 милиона динара.

17. СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА

Разговор са грађанима
чланови оо СНС Смедеревска
Паланка упознали су суграђане са
радом оо и локалне самоуправе
на штанду у центру града. Поред
поделе „СНС информатора“, у

разговору са повереником оо
Петром Милићем, и председником општине Топлицом Пинторовићем, грађани су добили детаљне информације о активностима
локалне самоуправе

19. СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Нови апарати за болницу
Након избора за савете МЗ, на
којима је СНС однела убедљиву
победу, конституисани су савети
МЗ и изабрани председници. у
кузмину је одржана манифестација „Сусрет села Србије“, коју је
отворио министар Бранислав Недимовић. Министар Младен шарчевић отворио је караван „Дух
младости“, који промовише дуално образовање. Председник Владе
аПВ, игор Мировић, обишао је
општу болницу и најавио купо-

18. ТРСТЕНИК

Акција „Помозимо комшији”
Министар Бранислав Недимовић обишао је општину Трстеник,
састао се са произвођачима лозних садница и показао велико разумевање у вези са субвенцијама за калемаре. чланице уније жена
наставиле су са акцијом „Помозимо комшији“ у Мо осаоница-чаири, доделивши породици Васев пакет нове гардеробе. обишле су
особу оболелу од дијабетеса у Великој Дренови и уручили јој апарат
за мерење шећера у крви и средства за хигијену. акцију је подржало
руководство оо СНС Трстеник и народна посланица Милена Турк.

14. КОСОВСКА ВИТИНА

Малишани у Кампу пријатељства
У сарадњи са повереником манастира Хиландар, а уједно и чланом Привременог органа Општине Витина, Милошем Стојковићем,
организован је одлазак 75 малишана са територије наше Општине
у Камп пријатељства на Златибору.

Министар Бранислав Недимовић
обилази проивођаче лозних садница

Српска напредна странка освојила је убедљиву победу на изборима за савет и надзор 38 месних заједница. Наши кандидати
освојили су сва места, 400 за
вину нових медицинских апарата. Такође, обишао је и радове на
подвожњаку, за који је покрајинска администрације издвојила
значајна средства. у шашинцима
је одржана 28. Бостанијада. Почели су радови на археолошком
локалитету „Глац“, као и радови
на одржавању путева у граду. Го
СНС Сремска Митровица организовао је дружење за чланство.

21. ТУТИН

Улична расвета и пут
Залагњем руководства оо СНС
Тутин, у селу Попе постављена је
улична расвета и урађено је нових
200 метара пута.

22. СВРљИГ

Дружење са члановима
оо СНС Сврљиг организовао
је дружење са члановима СНС,
симпатизерима, грађанима и
коалиционим партнерима. Том
приликом, приређен је коктел
и међустраначко такмичење у
шаху. Скупу је присуствоао и
народни посланик из Сврљига
Милија Милетић, а госте је поздравио председник оо Горан
Јеремијић.

23. ВЕЛИКА ПЛАНА

Уређење Радовањског луга
општина Велика Плана обележила је 200. годишњицу од
смрти Вожда карађорђа у радовањском лугу. локална самоуправа
је за реконструкцију улице, замену бандера и уређење простора
у радовањском лугу уложила око
10 милиона динара. урађен је нов
слој асфалта у улицама Браће Јовановић у Старом Селу и Његошевој
у крњеву, као и на платоу испред
Дома културе у Новом Селу. За-

савет МЗ и 114
за надзор МЗ.
овакав изборни
резлутат још је
једна потврда
поверења грађана у актуелну
градску
власт
и СНС. Нови
Сад је тренутно
велико градилиште у коме се изводе обимни
грађевински радови. Почела је
изградња највећег тржног центра у региону, уклањање бомбардоване зграде рТВ, изградња
вршена је реконструкција крова
и замењена је столарија на Дому
културе у Милошевцу. одржане
су коњичке трке у лозовику. у МЗ
Марковац уводи се грејање и мења
кров на сеоској амбуланти, а потпуно је реконструисан Дом културе.
урађен је топловод, нова водоводна мрежа и нови слој асфалта
у улици Милета арсића Пачиног
у Великој Плани. оо СНС Велика Плана организовао је журку за
младе чланове.

24. ПРИЈЕПОљЕ

Дружење у Коловрату
оо СНС Пријепоље организовао је за своје чланове дружење и
одлазак на Сабор трубача у коловрату. Сабор је отворио председник општине и председник оо,
Драгољуб Зиндовић. Жеља оо и
руководства Странке била је да
се укаже поштовање члановима и
захвали се на труду који улажу на
унапређењу угледа СНС.

25. ПРОКУПљЕ

Суфицит у буџету
По први пут после дугог низа
година, општина Прокупље може
бити поносна на стање својих
финансија, рекао је председник
општине, александар Симоновић,
истакао да је у буџету остварен
суфицит од 209 милиона динара.
Према његовим речима, домаћинским односом према буџетским
средствима створени су услови
да се, осим уредног сервисирања
обавеза, још више уложи у инфраструктуру. Знатна средства биће
усмерена за унапређење рада ЈкП
„Хамеум“ и куповину механизације. оо СНС Прокупље организовао је дружење и коктел за све
чланове.

нове зграде Хитне помоћи и Музичко-балетске школе, као и реконструкција многобројних улица. Проширују се капацитети ош
„Васа Стајић“, ош „Вељко Влаховић“ и ош „Никола Тесла“. Дом
здравља Нови Сад опремљен је
новим ултрaзвучним апаратима,
а градоначелник Милош Вучевић
најавио је реконструкцију Дома
здравља на лиману и Новом насељу. Месни одбори су спровели
бројне акције уређења дечијих
игралишта у лединцима и клиси, и показали да нам је брига о
најмлађим суграђанима на пр-

26. ЖАБАРИ

Чишћење пута
Кочетин-Брзоходе
Завршена је реконструкција ош
„Дуде Јовић“ у Жабарима, а у току су
радови на школској спортској сали.
Почела је реконструкција и ош
„Херој роса Трифуновић“ у александровцу. чланови оо СНС Жабари
и Мо кочетин, у сарадњи са грађанима кочетина, организовали су
чишћење пута кочетин-Брзоходе, а
затим су уприличили дружење којем
је присуствовао и Верољуб арсић.

27. ЖАГУБИЦА

Небојша Стефановић
на Сабору
Председник општине Сафет
Павловић и председник Со оливера Пауљескић, током дводневног саборовања у Жагубици,
угостили су министра Небојшу
Стефановића,
потпредседника
Народне скупштине Верољуба арсића, начелника управе полиције
генерала Зорана алимпића и бројне званице. Министар Стефановић
посетио је и Полицијску станицу и
истакао да је у Жагубици забележено најмање кривичних и прекршајних дела на територији округа.
Гости и домаћини пробали су традиционалне специјалитете нашег
краја и уживали у културно-забавном програму.

28. СВИЛАЈНАЦ

Помоћ суграђанима
редовно одржавамо састанке
и разговарамо са грађанима свих
МЗ о проблемима и могућностима
унапређења квалитета живота и
подстицаја развоја пољопривреде. у току су припреме за дружење
пољопривредника, уз конкретне
савете и размену искуства. Брзо

вом месту. Постављене су клупе
у Футогу и Будисави, а у Сремској каменици, у насељу Боцке,
постављена је улична расвета и
осветљено је аутобуско стајалиште.
реагујемо на све захтеве грађана
и помажемо, нарочито онима који
живе у лошим материјалним условима.

29. БАЈИНА БАШТА

Дринска регата
Дринску регату, 24. по реду,
која је прошле године проглашена за најбољу у Србији, отворио је
министар расим Љајић и истакао
њен економски значај за привреду
овога краја. Манифестација сваке
године бележи све више посетилаца, а међу њима је све већи број
странаца, што Бајину Башту ставља пред изазов да сваку наредну
Дринску регату подигне за лествицу више.

30. БАЧКА
ПАЛАНКА

Још једна победа
кандидата СНС
На изборима за савете месних
заједница на територији Бачке Паланке, од укупно 44 члана, СНС је
однела убедљиву победу са 37 изабаних кандидата са њене листе.

31. ДEСПОТОВАЦ

Акција у сарадњи са
КПЗ Ћуприја
у сарадњи са кПЗ ћуприја,
општинско руководство организовало је уређење града, а штићеници кПЗ косили су и чистили јавне
површине. Сарадња са кПЗ показала се веома успешном, на обострано задовољство, и наишла на
одличан пријем грађана. успешно
су спроведени и радови на редовном одржавању локалних путева
ка свим селима у општини. реконструисана су два моста у селу
Грабовица, оштећена у поплавама
2016. године. у оквиру споменика
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СНС ПАНОРАМА
Уређење терена и школског дворишта
Активисти ОО СНС Беочин, на
челу са Митром Милинковићем, уредили су запуштени терен Фудбалског клуба „Цемент“, рашчистили
шибље и отпад, офарбали ограду...
У току летњег распуста наши активисти покосили су, очистили и
уредили двориште ОШ „Јован Грчић-Миленко“. ОО СНС Беочин
организовао је дружење чланова и
симпатизера у објекту Кантина.
природе „Хидро комплекс лисине“, завршена је друга фаза осветљавања водопада Велики бук,
стаза и изворишта ресаве. локална самоуправа израдила је пројекат за доградњу Дом за одрасла и
старија лица, који послује у оквиру
Центра за социјални рад, како би
проширила капацитете.

33. ГАЏИН ХАН

Дружење на Селичевици
оо СНС Гаџин Хан организовао
је дружење око 500 чланова СНС
и грађана на планини Селичевици,
уз такмичење у малом фудбалу,
надметање у вучењу конопца, бацање камена... овај наш догађај
увеличале су и страначке колеге и
грађани из суседних општина.

34. БОЈНИК

Дружење и нове акције
Повереништво оо СНС Бојник
организовало је дружење за чланове
Странке у просторијама СНС. Повереници Небојша Ненадовић и иван
Стојановић разговарали су са чланством о предстојећим активностима
и договорено је да се офарба ограда Дома здравља, замене оштећене
клупе у парку у центру Бојника, уреди кеј и очисти двориште у фабрици
„Бамби“ у Доњем коњувцу.

35. БОСИЛЕГРАД

Посета болесној старици
чланови оо СНС Босилеград
посетили су болесну и тешко
покретну Симеонку Николову у
селу Бресница, која се сама стара о
себи у суровим условима, у старој,
полураспаднутој кући, у месту где
у пречнику од неколико километара нема живе душе.

36. ИРИГ

Уклањање дивљих депонија
у току су радови на санацији дивљих депонија у иригу, крушедол
Селу и шатринцима. Покрајински
секретар за пољопривреду мр Вук
радојевић састао са председником
општине, Стеваном казимировићем, обишао радове и рекао да
је уклањане дивљих депонија један
од приоритета за наше туристичко
место, посебно за Бању Врдник. у
другој фази радова предвиђено је

48. ЛЕБАНЕ

Дружење активиста СНС

потпуно затварање депонија и постављање земљане прекривке.

37. БЕЧЕЈ

Нова радна места
Делегација општине Бечеј, на челу
са председником општине, Драганом Тошићем, посетила је компанију
„Тиса аутомотив“ у Сенти, која је купила објекат бившег „кТЦ“ у Бечеју
и има намеру да постепено отвори
500 радних места. До краја године
запослење ће наћи још 100 особа у
Бачком Градишту, у извозно оријентисаном иностраном предузећу. у
току је реконструкција главне зграде
Геронтолошког центра у Бечеју, као и
санација од крова до пода ош „Здравко Гложански“ и Дечијег диспанзера у
оквиру Дома здравља. оо СНС Бечеј
организовао је дружење за чланове
Странке из седам месних одбора.

38. ПЕТРОВАЦ
НА МЛАВИ

Реконструкција пута
Петровац-Калиште-Пожаревац
Након више од три деценије
започета je комплетна реконструкција регионалног пута од калишта (општина Мало Црниће) до
Петровца на Млави, у дужини од
15,04 километара. реконструкција
ове деонице једно је од предизборних обећања локалног руководства, на челу са председником
општине Душком Нединићем.

39. ПЕЋИНЦИ

Уређење насеља
активисти оо СНС Пећинци
наставили су са акцијом уређењa
насеља. Највише су се посветили
јавним површинама у центрима насеља и зеленим површинама испред
старачких домаћинстава и домова
у којима нико не живи, а очистили
су и каналску мрежу од растиња и
смећа. Наши активисти садили су
цвеће у центрима насеља, а активисти из Суботишта поставили су нове
кошеве на школским теренима.

40. ПИРОТ

Сарадња са дијаспором
у сарадњи Савета за дијаспору
и Савета за културу Го СНС Пирот,
покренут је програм „Сачувајмо
нити и порекло“, којим се подсти-

че веза између људи у земљи и
дијаспори. уз подршку повереника Го СНС, Милана Јовановића, и
директора Дома културе, Мишка
ћирића, организовано је вече посвећено српско-аустралијском пријатељству, на којем су гости били чланови куД „равна Гора“ из Сиднеја.

41. ПОЖАРЕВАЦ

Улагање у инфраструктуру
у претходних годину дана,
урађено је преко 50 километара
путева, топлификациона мрежа је
проширена за 22 километра, изграђен је кружни ток на уласку у
град и спроведена је јавна расвета. у
објекте средњих, основних школа и
вртића уложено је око 100 милиона
динара и повећан је износ стипендија за студенте. од октобра свим
новорођеним бебама додељују се
бесплатна ауто-седишта. у овој години око 1,7 милијарди динара издвојено је за инвестиције. Свака МЗ,
и градска и сеоска, добиће бар једну
асфалтирану улицу. Мештани села
више не плаћају утрошак уличне
расвете, а организовано им је и изношење отпада. у општини костолац наставља се уређење плаже на
Дунавцу, улаже се у инфраструктуру, школе и вртиће. очекујемо да
турски произвођач текстила отвори погоне са 1.000 радних места.
аустријска компанија „имофинанас“ гради ритејл парк који ће запослити 350 радника. у школске и
предшколске објекте биће уложено
око 280 милиона динара. Највеће
улагање биће у реконструкцију ош
„Јован Цвијић“ у костолцу и у школу
у Забели. На простору ергеле Љубичево завршена је изградња авантура парка за децу, а до краја године
завршава се реновирање хале спортова. излетишта чачалица и Љубичево добијају полигоне са справама
за вежбање. Го СНС Пожаревац организовао је дружење чланова СНС
на плажи Топољар.

42. АДА МОЛ

Уређење парка и плаже
активисти оо СНС ада су на
штандовима у ади и Молу грађанима делили „СНС информатор“, а организовали су и акцију
чишћења и уређења рекреационог
парка и плаже у Молу.

53. ПЕЋ – ГОРАЖДЕВАЦ

Почео да ради базен

Чланови ИО СНС, Славиша Мићановић и Милан Стевановић,
на састанку са члановима ОО СНС Лебане

43. АЛЕКСИНАЦ

Дружење чланова и
симпатизера
оо СНС алексинац организовао је излет за чланове Странке и
симпатизере на излетишту Јасенове воде на Малом Јастрепцу, а договорили смо и наредно дружење
крајем августа.

44. ВРЊАЧКА
БАЊА

Нова спортска дворана
За Дан општине Врњачка Бања
свечано је отворена нова спортска
дворана „Пискавац“. Мултифункционална дворана служиће и за
одвијање наставе физичког васпитања деце у ош „Попински борци“
и за потребе Спортског центра.
Дворана је намењена за припреме
кошаркаша и одбојкаша, урађена је
по најсавременијим стандардима и
може да прими до 300 гледалаца.

45. ЖАБАљ

Дружење чланова
оо СНС Жабаљ организовао је
дружење активиста на уСр „Младост-Јегричка“, којем је присуствало око 100 чланова СНС из свих
месних одбора у општини Жабаљ.

46. БУЈАНОВАЦ

Дружење чланства
оо СНС Бујановац организовао
је дружење чланова и симпатизера
СНС у манастиру Прохор Пчињски.
канцеларија оо отворена је за све
грађане од понедељка до петка,
вршимо како пријем нових чланова, а са грађанима разговара и
Ненад Митровић, председник оо
и народни посланик.

47. ЦРНA ТРАВA

Летње одржавање путева
отпочели су радови на редовном
летњем одржавању општинских и
некатегорисаних путева, као и на
асфалтирању општинског пута Тодорова вода-Дарковце. оо СНС
Црна Трава организовао је дружење
чланова и симпатизера Странке, и
ноћни турнир у малом фудбалу на
спортском терену МЗ Градска, на
којем је учествовало осам екипа
пред око 200 гледалаца.

Радни састанак

Ангажовањем ОО СНС Пећ-Гораждевац почео је
да ради базен у оквиру Основне школе „Јанко Јовићевић“ у Гораждевцу, једини базен у Метохији
на којем могу да се купају деца српске националности. Улаз је слободан, средства је обезбедила Канцеларија за КиМ, а базен користе деца из Гораждевца и општина Клина и Исток.

мовић. Црвени крст
Србије са институтом за трансфузију
крви Србије, реализовао је летњу
кампању
доборовљног давања крви
на централном тргу
ОО СНС Лебане организовао је вног центра СНС, Милан Стевановић,
у краљеву, коју је
дружење активиста и радни састанак Славиша Мићановић, Војкан Вукићеподржао и градокојем су присуствовали шеф Едукативић, Иван Јовановић и други гости.
начелник краљева,
др Предраг Терзић,
прикључивши
се
Вучју.
Савет
за
екологију
Го
ор49. БРУС
бројним суграђанима.
ганизовао
је
на
купалишту
акцију
Помоћ у брању воћа
и апеловао на суграђане да чувају
чланови оо СНС Брус, у окви54. ЛОЗНИЦА
животну средину и природно блару акције „Помозимо комшији“,
Подела „СНС Информатора“
го вучјанског краја.
организовано су помогли својим
одржани су избори за председсуграђанима у брању воћа.
нике, потпредседнике и секретаре
52. КРАљЕВО
у свим Мо у лозници. лознички
Поклон за децу из Сушића
напредњаци још једном су на лока50. ЛЕСКОВАЦ
краљево је било домаћин деци
Обнова водоводне мреже
из села Сушиће (општина штрп- лу исказали пуну подршку својим
у току је замена дотрајале воце, киМ). Њих 28, од првог раз- кандидатима који ће их представљати и председнику Го, Видоју
доводне мреже у Светоилијској
реда основне до четврте године
улици и улицама лепше Стаменсредње школе, преко Црвеног Петровићу. омладинци СНС делили су „СНС информатор“ испред
ковић, Божидара Величковића,
крста штрпца, били су смештени
краља Петра Првог и Војводе
у Дечијем одмаралишту Гоч и за страначких просторија.
Мишића. у наредних пет месеци,
њих су били организовани бројводоводна мрежа, која је стара
55. љИГ
ни забавни и едукативни прои шест деценија, биће реконстуАсфалтирање у МЗ Живковци
грами. чланови ансамбла „равна
исана у још 24 улице. у току је и
Председник општине, Драгора“ из Сиднеја, заједно са доизградња главног цевовода од
маћинима из куД „краљевачка ган лазаревић, и директор ЈкП
Живкова до липовице. Заврше„комуналац“, Градимир Филипоризница“, приредили концерт за
ни су радови на изградњи улице
вић, обишли су извориште воде
краљевчане, а деци из Сушића,
Бранка крсмaновића у насељу
у знак пријатељства, даровали у месту Ба и обавестили грађане
код старе сточне пијаце. Неколису новац. идеју за ову акцију неће бити ванредних рестрикцико стотина људи окупило се на
дао је начелник рашког округа ја воде. Настављају се радови на
дружењу које је Го СНС лескоуправног округа и председник путној инфраструктури. Предвац организовао на купалишту у
Го СНС краљево, Небојша Си- седник лазаревић и председник
Со Љиг, Горан Миловановић,
обишли су припремне радове на
51. МЕДВЕЂА
асфалтирању деонице пута у МЗ
Живковци, у дужини од једног
километра.
Повереништво ОО СНС Медвеђа организовало је дружење за
чланове и симпатизере на водопаду у селу Петриље. Организо56. БЕЛА ЦРКВА
вали смо и поделу „СНС Информатора“ суграђанима на штанду
Летње игре на води
у главној улици, као и акцију прикупљања књига за библиотеке.
локална самоуправа организовала је треће традиционалне игре
на води за младе, на иницијативу
уније младих СНС. На иницијативу Мо Црвена Црква, а у организацији оо СНС Бела Црква, организовано је уређење школског
дворишта у овом месту.

Прикупљање књига за библиотеке

57. ЧАЧАК

Давање крви
Го СНС чачак, у сарадњи са Црвеним крстом и Службом трансфузије опште болнице, подржао је

традиционалну акцију добровољног давања крви.

58. НОВИ ПАЗАР

Помоћ за баку Драгомирку
чланови Го СНС Нови Пазар, у
оквиру акције „Помози комшији“,
посетили су баку Драгомирку, која
живи сама у селу отес, чији је први
комшија удаљен два километра, и
однели јој пакете помоћи. у току је
реконструкција мокрих чворова у
школи у ковачеву, а у насељу шутеновац, у којем живи претежно
бошњачко становништво, саниран
је пут у дужини од 600 метара. Почела је реконструкција регионалног
пута Нови Пазар-Врановина. Го
СНС Нови Пазар организовао је дружење чланова и симпатизера у селу
Врановина, у сали која је изграђена
средствима чланова Го Нови Пазар.

59. ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

Нова зграда Хитне помоћи
Председник Србије, александар Вучић, посетио је Горњи Милановац, где је свечано отворен
објекат службе Хитне помоћи
Дома здравља, а затим је, заједно
са председником општине Дејаном ковачевићем и министром
Младеном шарчевићем, посетио
нови анекс Пу „Сунце“. В.д. директора коридора Србије, Зоран
Бабић, присуствовао је вежби
„Симулација пожара и саобраћајне незгоде у тунелу шарани“.
На градском базену ради се на
инвестиционом одржавању дечијег базена и репарацији филтер
станице. Председник ковачевић,
заједно са 14-оро деце из наше
општине, боравио је у посети
Норвешкој, где се деца налазе у
оквиру програма размене „разумевање је сећање“.

60. БАТОЧИНА

Подела летака
и „СНС Информатора“
активисткиње уније жена оо
СНС Баточина организовале су акцију поделе „СНС информатора“
и летка са резултатима прве године рада локалне власти, међу којима су стабилизација општинских
финансија, наставак гасификације
и почетак решавања проблема водоснабдевања.

Наставак на 28. страни

32. БЕОЧИН

Једини базен у Метохији на којем могу
да се купају деца српске национаности

Митар Милинковић са покрајинским
премијером, Игором Мировићем,
и директором Управе за капитална
улагања, Недељком Ковачевићем
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

ИНТЕРВЈУ: Милош Вучевић

Председник Александар Вучић
угостио је десетогодишњег Фархада
Нурија, избеглицу из Авганистана,
који је продајом својих цртежа
учествовао у прикупљању новца
за лечење седмогодишњег дечака
из Србије
редседник Србије, александар Вучић, угостио је
породицу десетогодишњег
Фархада Нурија, избеглице
из авганистана, који је продајом својих цртежа учествовао у прикупљању новца
за лечење седмогодишњег
дечака из Србије.

седник Вучић.
Председник је малом
Фархаду понудио стипендију, да би могао да настави да слика, а његовом оцу
посао, те држављанство
за целу породицу.
„Моје је да понудимо
да будете грађани Ср-

Председник Александар Вучић са малим авганистанским
уметником, Фархадом Нуријем, и његовом породицом

ЖЕЛИМО ДА ПОРОДИЦА
НУРИ ОСТАНЕ У СРБИЈИ
Фархад је председнику Вучићу
поклонио његов портрет који
је сам урадио

Мали Фархад донео је
на поклон председнику
Србије његов портрет који
је сам нацртао, а председник га је позвао да остане, заједно са својом породицом, у Србији. Том
приликом, председник Вучић обећао је запослење
за Фархадовог оца и рекао
да му је жеља да се у нашој земљи задржи сликарски, али и људски таленат
Фахрада Нурија и његове
породице.
„Наша политика је политика искреног пријатељства, солидарности и
љубави према избеглом
народу и људима који траже своју будућност, а ако
видите будућност у Србији
добродошли сте у нашој
земљи“, поручио је пред-

бије. Били бисмо почаствовани ако бисте то прихватили. Знам колико сте дуго
путовали да бисте дошли
до Србије, са колико проблема сте се суочавали и
да је ваша коначна жеља да
идете у швајцарску. Хоћу
да вам понудим, а имате
времена, пошто планирате у јануару да идете у
швајцарску, да останете у
Србији. Србија није богата
као швајцарска, али молим
вас да обиђете Београд и
боље га упознате, те видите
колико је ово леп град. ако
се одлучите да останете у
Србији, одмах бисмо вам
дали држављанство. родитељи, а ја то добро знам, јер
имам троје деце, слушају
своју децу“, нагласио је
председник Вучић, и рекао

да не говори да ће породица Нури у Србији живети
у богатству, али обећава
да ће живети пристојно,
ако прихвате понуду.
Председник Вучић указао је и на то да Србији недостају гипсарски молери,
те додао да је сигуран да
ће Фархадов отац добити
посао и поручио дечаку да
са својим талентима, а навео је да је малишан за само
десет месеци научио одлично да говори енглески,
може да буде и председник
Србије, ако то некада буде
желео.
„Ја сам пети председник
републике Србије, ти би
могао бити десети или једанаести. Ставрно мислим
да би могао да будеш председник, само да радиш

вредно. имаш сва права да
будеш председник Србије“,
поручио му је Вучић.
у разговору са председником, мали Фахрад Нури
је рекао да би он желео да
остане у Србији.
„Желим да живим у Србији. Добро се осећамо
у Србији. када сам цртао
нешто тако у авганистану
нико није обраћао пажњу
на то“, казао је Фархад на
српском и захвалио се Србији на свему што чини за
његову породицу.
Мали Фахрад је од српског председника добио
и обећање да ће, пошто
воли фудбал, присуствовати утакмици репрезентације Србије против Молдавије и утакмици Звезде
против краснодара.

Приватна архива

П

»

Многи нису ни свесни колико је
бивши режим штете нанео нашем
народу. Имате места у којима
ништа не ради, у којима су све
фабрике затворене или
опљачкане, а народ остао на улици,
без посла, без плата, без могућности
да прехрани породицу. У многим
местима нисмо кренули од нуле,
већ из дебелог минуса

НИКАДА СЕ НЕЋЕМО ОДРОДИТИ
ОД НАШЕГ НАРОДА

Г

радоначелник Новог Сада
и потпредседник Главног
одбора СНС, Милош Вучевић, каже да ако се ових дана
погледа Нови Сад, види се шта
заиста значи инвестициони
бум. Према његовим речима,
Нови Сад је друго највеће градилиште у земљи, одмах после
Београда. Недавно је ресорно
министарство објавило податак о томе да је у престоници
највише активних градилишта,
око 1100, а да следи Нови Сад
са 723 активна градилишта, па
затим Ниш.
- у току је реализација капиталних пројеката, у које смо
ушли заједно са републичком
и покрајинском владом, али и
наставак комуналног и инфраструктурног опремања града
и изградња пословних и тржних центара и производних
погона бројних инвеститора
који су изабрали Нови Сад као
место за улагање свог капитала. Дакле, у току су радови на
завршетку друмско-железничког моста на месту старог Жежељевог моста, са приступним
саобраћајницама, почело је
рашчишћавање терена за изградњу нове зграде рТВ-а, градимо зграду Хитне помоћи, два
блока клиничког центра Војводине, Музичку и балетску школу, Научно - технолошки парк,
уређујемо
универзитетски
кампус, реновирамо фасаде у
подграђу Петроварадина, на
шта се чекало више деценија...
Поред тога, свакодневно смо
у контактима са заинтересованим инвеститорима, јер има
још много простора за улагање, а и ми имамо много идеја

и планова за даљи развој Новог
Сада.
Како теку припреме за
значајне манифестације Нови Сад европска престоница културе и Нови
Сад европска престоница
младих?
- То све иде својим током.
основали смо Фондацију
„Нови Сад 2021“, која је носилац пројекта, и све је потпуно
транспарентно, и о сваком кораку грађани могу да се информишу путем њиховог сајта, на
којем су и информације на који
начин и сами могу да се укључе,
да добију посао или да пласирају своје идеје, а све у циљу да
се представимо што је могуће
боље. Добили смо недвосмислену подршку Владе Србије, јер
су у питању пројекти од националног значаја, захваљујући
којима ће Нови Сад и Србија
да маркирају своје место на туристичкој и културној мапи европе. и сви инфраструктурни
пројекти, о којима сам говорио,
јесу део те наше припреме за
2018. односно, за 2021. годину.
Недавно сам јавно позвао све
заинтересоване, све добронамерне људе који имају идеје,
да учествују у осмишљавању
будућег културног дистрикта

који планирамо на месту једног
руинираног кварта, који ми, у
Новом Саду, зовемо кинеска
четврт.
Колико имате времена,
поред обавеза као градоначленика, да се посветите страначком раду?
- искрено, уопште не мерим
време на тај начин. То је ритам
у који сам давно ушао и који ми
омогућава да радим обе ствари
које ме испуњавају: да испред
СНС-а водим мој родни град,
и да сада, као потпредседник
Странке, учиним све да она
буде организационо још јача, и
да помогнем да се и даље развија. распоред обавеза у граду
диктира мој распоред, али углавном сам до краја радног времена у Градској кући, а потом на
терену, у раду и обиласку наших одбора широм Србије.
Шта Вам кажу људи на
терену, у одборима које
обилазите, да ли се осећа
побољшање у квалитету
живота грађана?
- Многи нису ни свесни колико је бивши режим штете
нанео нашем народу. имате
места у којима ништа не ради,
у којима су све фабрике затворене или опљачкане, а народ
остао на улици, без посла,

без плата, без могућности да
прехрани породицу. у многим
местима нисмо кренули од
нуле, већ из дебелог минуса.
и много је оних који су нестрпљиви у жељи да ти бољи
дани што пре дођу. али, верују
људи у СНС и нашег председника александра Вучића, и то
недвосмислено показују на
свим изборима, као и то да верују у мере економског опоравка које је спроводио. Видите
и сами да идемо ка том бољем
животу, који смо давно заслужили.
Како кандидати СНС пролазе на изборима за савете месних заједница у Новом Саду? Како грађани
оцењују рад СНС?
- кандидати СНС убедљиво
побеђују. Пре месец дана, на
изборима у 25 месних заједница у Новом Саду и приградским насељима, освојили смо
свих 277 места у саветима месних заједница и 75 места у надзорним одборима. Свакако, то
је потврда поверења грађана у
нашу градску власт, и нама је
велики подстрек за даљи рад.
али нема уљуљкивања, нити
одмарања. Превише је посла
још увек пред нама, тако да и
на све ове изборе, иако их они
што се у граду називају опозицијом бојкотују, гледамо као
на још једну потврду да смо на
добром путу, да грађани имају
све веће поверење у то што
радимо, и да у њима имамо и
пријатеље и савезнике, што је
најважније. Никада се нећемо
одродити од нашег народа,
јер ми смо ту да би њима било
боље.

БУКУРЕШТ
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Срдачан дочек у
просторијама СНС:
Дејвид Мекалистер и
Небојша Стефановић
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МИЛЕНКО ЈОВАНОВ,
потпредседник Главног одбора СНС,
учествовао је на састанку представника
странака Централне и источне европе
и Народне републике кине

Мекалистер и Вучевић

ДЕЈВИД МЕКАЛИСТЕР У ПОСЕТИ СНС

ПОЗИВ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ СНС
ДА ПРИСУСТВУЈУ ПОСЛЕДЊОЈ
НЕДЕљИ КАМПАЊЕ У НЕМАЧКОЈ

П

отпредседник
европске народне партије
(еПП) и високи функционер Хришћанскодемократске уније
(ЦДу), Дејвид Мекалистер,
посетио
је данас Српску напредну странку, где
је разговарао са чланом Председништва
СНС Небојшом Стефановићем, потпредседником
Главног
одбора СНС Милошем Вучевићем, чланом Главног одбора
СНС Немањом Јоксимовићем и чланом
кабинета интернационалног секретара
СНС ањом ровић.
На састанку је било
речи о учешћу Српске напредне странке у раду европске народне партије,
чија је СНС придружена
чланица, а Дејвид Мекалистер посебно је похвалио видљивост и активност

Стефановић, Јоксимовић и Мекалистер

представника СНС у оквиру
рада у еПП.
Поред тога, разговарало се и о унапређењу и
јачању сарадње између
Српске напредне странке
и немачке Хришћанскодемократске уније, чија је

председница ангела Меркел, као и сарадњи са конрад аденауер фондацијом,
са посебним акцентом на
размени искустава између
чланова обе странке на
свим нивоима и сарадњи
страначких омладинских

организација.
Српска напредна странка добила је позив да њени
представници присуствују
последњој недељи предизборне кампање у Немачкој,
као гости Хришћанско-демократске уније.

Миленко Јованов на састанку у Букурешту

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Београд-Будимпешта, у коју
је укључена и Мађарска. Влада Србије је 18. априла 2016.
потписала уговор са кинеском
компанијом “Хестил” о продаји
имовине Железаре Смедерево,
а преузимање је завршено до
краја јунa 2016. године.
република Србија, са својом

Поносни смо на блиске
односе Србије и Кине

М

иленко Јованов,
потпредседник
Главног одбора Српске напредне странке, учествовао је на састанку
представника странака Централне и источне европе и Народне републике кине, који се
одржавао у Букурешту.
Јованов је на састанку истакао да односе републике
Србије и Народне републике
кине карактерише свеобухватно стратешко партнерство и
традиционално пријатељство.
Народна република кина, како
је рекао, један је од најзначајнијих стубова спољне политике Србије и један од најснажнијих и најдоследнијих гараната њеног територијалног
интегритета, као што и Србија
искрено и доследно подржава
политику једне кине.
„као потпредседник Српске напредне странке, носеће
снаге у владајућој коалицији у
Србији, могу да констатујем да
се ритам наших билатералних
сусрета интензивирао у протеклих неколико година, а да
су наши политички и економски односи у процвату. лидер

моје странке, председник Србије, и донедавно премијер,
александар Вучић поносан је
на блиске и пријатељске односе са члановима кинеског
политичког руководства, који
су проистекли из искреног
међусобног уважавања наших
двеју држава.
кина је данас највећи економски партнер републике Србије у азији, а ниво робне размене је у сталном порасту. Споразум о економској и техничкој
сарадњи у инфраструктурним
пројектима из 2009. дао је
подстицај
интензивирању
економских односа, што је, између осталог, резултирало и
сарадњом у више капиталних
инфраструктурних пројеката у
републици Србији – изградња
Пупиновог моста (Земун-Борча), пројекат Термоелектране
„костолац”, изградња две деонице ауто-пута обреновацЉиг на коридору 11...
Један од најзначајнијих
пројеката републике Србије и
кине, који се изводи у оквиру
механизма сарадње између
кине и земаља Централне и
источне европе, јесте модернизација и изградња пруге

стратешком позицијом на Западном Балкану, пружа изванредне услове за интензивну
сарадњу са кинеском привредом на обострану корист. иницијативу „Један појас, један
пут“, међутим, не доживљавамо
само као економску и трговинску прилику, већ и као оквир
за бољу сарадњу и прожимање
две велике цивилизације, јер
чињеница је да се у европи о
савременој кини, али и древним
достигнућима кинеске културе,
и дан-данас веома мало зна.
Данас смо овде испред партија најразличитијих политичких оријентација, међутим,
верујем да је наша заједничка
идеологија жеља за стварањем
повезанијег човечанства, у
којем ће различитости култура

и народа бити мост спајања и
наше заједничко богатство.
Један од стратешких прваца
кинеског повезивања са европом води управо кроз регион
Југоисточне европе, и то је
прилика коју сви заједно морамо да пригрлимо, јер истински
напредак наших земаља у многоме зависи управо од спремности да искористимо своју
географску позицију, и да
уместо маргине европе постанемо центар (hub) повезивања
истока са Западом.
Таква перспектива би допринела и дугорочној стабилизацији и повезивању земаља региона, јер искуство је показало
да смо били најспособнији да
превазиђемо наше локалне несугласице онда када смо се водили заједничким интересом.
Још једном, Влада републике
Србије, председник александар Вучић и Српска напредна
странка захвални су Народној
републици кини и њеном руководству на прилици која је
дата овом региону и свакој од
наших земаља појединачно.
Налазимо се на почетку
једне велике авантуре, и потенцијали које она пружа су можда
у овом тренутку несагледиви
и стављају пред нас неке тешке изазове, али, као што каже
древна кинеска пословица - све
је тешко пре него што постане
лако“, рекао је Јованов.
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ГРАД БЕОГРАД
ГРАД БЕОГРАД

Повећан кредитни рејтинг Београда

Г

радоначелник Београда,
Синиша Мали, састао се
са помоћником потпредседника у рејтинг агенцији
„Мудис”, Ђорђијем Јосифовим, са којим је разговарао
о кредитном рејтингу Града
Београда, о стању у градским финансијама, као и о
томе на који начин ће планирани пројекти утицати
на градски буџет у будућности.
реч је о редовном годишњем
мониторингу
кредитног рејтинга Града Београда, што је крвна
слика града, а представља признање напорима
да се консолидују градске финансије. Београд
је дуго био једини град
у региону који није имао
кредитни рејтинг, што је

Стамбол капија

Г

Јосифов и Мали

била препрека за инвестирање, јер је једна од првих
ствари коју инвеститори
гледају управо кредитни
рејтинг.
„Не само да смо прва
градска
администрација
која је успела да обезбеди
кредитни рејтинг, него смо
успели да обезбедимо и

његово повећање само годину дана касније“, рекао
је Синиша Мали.
Јосифов је похвалио
градску администрацију,
јер је успела да стабилизује
градске финансије, те је изразио наду да ће се добри
резултати наставити и у будућности.

Народна библиотека

„кредитни рејтинг Града Београда резултат је
побољшања оперативних
резултата Града у задње
четири године. оперативни биланс града, у односу
на оперативне трошкове,
повећан је са три на 14
процената, и очекујемо
да се овај тренд задржи
и у 2017. години, када
очекујемо 16 процената
бруто оперативног биланса“, истакао је Јосифов, и
додао да је финансијски
резултат Града био један
од кључних фактора који
су допринели побољшању
кредитног рејтинга. он је
истакао и да је повећан
обим инвестиција у граду
Београду, што је последица финансијске стабилизације.

Градоначелник Мали обилази радове
у Булевару ослобођења

Реновирање Дома синдиката

радски менаџер, Горан
Весић, изјавио је да Београду недостају модерне
концертне дворане, да је
Дом синдиката одавно заслужио да буде обновљен,
да добије нову опрему и
постане комфорнији. Весић
је рекао да је нови закупац
испунио захтеве Града Београда у вези са акустиком и
проширењем бине, како би
велику дворану могли да
користе и симфонијски оркестри.
„Према договору са Градом, компанија која је закупила и која реновира

Горан Весић

дворану „МЦФ мегаком
филм“, обезбедиће простор за градску галерију на

првом спрату Дома синдиката“, истакао је Весић,
и додао да је то што је
учинио директор Дворане Дома синдиката игор
Станковић, сјајан пример
како одговорни пословни
људи могу да учине добре
ствари за свој град и како
новац може да се улаже и
у културу.
Горан Весић је навео и да
ће део реновиране Дворане
Дома синдиката већ почетком следеће године бити
спреман да поново угости
традиционалне
градске
манифестације које се ту

одржавају, као што су Београдски џез фестивал и
Фестивал документарног
филма, али да верује да би
део других манифестација,
као што је ФеСТ, могао да
се одржава убудуће у Дому
синдиката.
Посебна пажња биће
посвећена акустици дворане, која ће задовољити светске стандарде за
класичну музику, али и
за филмске пројекције. у
простору од 6.250 квадрата наћи ће се четири биоскопске сале и једна вишенаменска.
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ВИШЕ ОД 1.000 ГРАДИЛИШТА
У ПРЕСТОНИЦИ

„Прошле године смо имали 500 градилишта, сада
већ преко хиљаду, али бисмо волели да их буде што
више“, рекао је градоначелник Београда Синиша Мали,
истакавши да ће већи број
градилишта донети више
посла нашој грађевинској
индустрији и радницима.
„изградњом нових зелених површина, урбаних
џепова и реконструкцијом
улица такође се повећава
квалитет живота. Београд
је сваког лета велико градилиште и наставићемо да
радимо велике булеваре,
нове улице и да уређујемо
град због генерација које
долазе“, рекао је Мали.

Градоначелник је апеловао на суграђане да буду
стрпљиви, јер су у току значајне реконструкције, Славије, Булевара ослобођења,

многих других
улица и скверова. рекао је и
да је прорадило декоративно осветљење
на фасадама у
карађорђевој
улици, те да је
расписан јавни
позив за још 16
фасада.
„Желимо да
инвестирамо у
људе, због тога
сарађујемо са
Плато испред Дома омладине
Београдским
универзитетом
и инвестирамо
а ускоро следе и радови на
у стипендије за младе. Тре- згради Пете економске шконутно обнављамо пет школа, ле“, каже градоначелник.

Ново осветљење у Карађорђевој улици

Косанчићев венац

10.000 динара свакој породиљи
„Свака породиља на територији Града Београда добија
једнократну помоћ од 10.000
динара, и то је пример одговорне социјалне политике
како би се повећао наталитет“, изјавио је градоначелник Београда Синиша Мали.
он је, честитајући породици Смиљанић и мами
Марији још једну принову, Дуњу, приликом уручивања новчане помоћи,
рекао да Град, из године у
годину, издваја све више из
буџета за ту намену, а то,
како је рекао, значи да има-

мо све већи број беба.
„Свака породиља на територији Града Београда од 8.
јула има право на помоћ од
10.000 динара, свака која
је из социјално угрожених

категорија има право и на
25.000 динара. Наравно,
они који су социјално угрожени, када саберу то, имају
право на 35.000 динара“,
рекао је Мали и позвао све

Градоначелник Мали и градска секретарка Наташа
Станисављевић са породиљом Маријом Смиљанић

младе мајке да се пријаве у
градску управу.
„Пара у буџету има и желимо да помогнемо младим родитељима и да их охрабримо
за неко следеће дете, јер то
је будућност нашег града, за
ту децу се сваки дан и боримо“, рекао је Мали.
иначе, право на једнократну новчану помоћ има
породиља за свако дете
рођено у једном порођају,
без обзира на број претходно рођене деце и односи се
на децу рођену од 8. јула
ове године.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
61. БАЧ

Наградно путовање
за ученике
Завршени су радови на асфалтирању дела улице Братства јединства у Бачу, а изливању завршног
слоја присуствовали су потпредседник Владе аПВ Ђорђе Милићевић
и председник општине Бач Драган
Сташевић. Врло брзо приступиће
се реконструкцији и другог дела
пута. Потписани су уговори о додели средстава за суфинансирање
реконструкције водоводне мреже
у Вајској и Бођанима. шеснаест
ученика отпутовало је на наградно
летовање у Црну Гору, и ово је први
пут да општина награђује децу на
овакав начин. активисти Мо Бач
1 уредили су трг у Бачу, уклонили коров и заменили клупе, а нове
клупе постављене су и уз тротоар
између Бача и Малог Бача. Другу
годину за редом, општина субвенцонише 80 одсто инвестиције у
физичка средства пољопривредних
газдинстава. Делегација општине Бач, предвођена председником
Сташевићем, посетила је општину
инђија, где се разговорало о привредним активностима и решавању
проблема са којима се две општине
суочавају. ош „Вук караџић“ пријавила се пројектом „Набавка икТ
опреме“ за доделу средстава од
опортунитета Министарства правде. Министарство привреде одобрило је Бачу средства за израду
пројектно техничке документације
за канализациону мрежу у Плавни
и Бачком Новом Селу. Влада аПВ
доделила је средства за суфинансирање трошкова израде Плана
детаљне регулације за радну зону 2.
у току је градња дуплог кабловског
прикључног вода и дистрибутивне трафостанице у индустријској
зони. канцеларија за младе одржала је прву трибину, од предвиђених шест, на тему „Превенцијом до
здравља“. одржане су јубиларне 15.
игре за децу и омладину „Босоноги на песку“ у Бачком Новом Селу.
Председник Сташевић присуствовао је завршетку постављања ограде око игралишта Пу „колибри“.

62. БАЧКА ТОПОЛА

Адаптација спортске сале
Превазиђен је проблем који је
трајао око годину и по дана око
спорне јавне набавке за радове на
рашчишћавању СрЦ „Венус“.радови су кренули и рушење старог
купалишта трајаће око 50 дана.
Пу „Бамби“ добила је седам милиона динара на конкурсу Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
за примену соларне енергије. у
спортској сали економске школе
и Гимназије, после 130 грађевинских дана, одржан је час физичког
васпитања. адаптација је коштала
12 милиона, а средства јe обезбедила општина Бачка Топола из
сопственог буџета. у фискултурној

сали ош „чаки лајош“ уклоњене
су старе пластичне столице и постављене нове. На иницијативу оо
СНС Бачка Топола, организован је
фудбалски турнир „Топола 2017“.

63. ПОЖЕГА

Дружење активиста
оо СНС Пожега организовао је
дружење за 200 чланова странке у
домаћинству Маслаћ у Пилатовићима, које се бави сеоским туризмом.

Дружење уз књигу

67. КРУШЕВАЦ

Уређење купалишта,
књиге за децу и одрасле

64. РАШКА

Решен проблем
водоснабдевања у МЗ Брвеник
На захтев мештана, а разумевањем представника општине,
председника игњата ракитића и
директора ЈкП рашка радомира
Јаћовића, решен је тридесетогодишњи проблем водоснабдевања
у МЗ Брвеник. Током 2016. године
приступило се изради пројектнотехничке документације, након
чега је дошло до израде магистралног цевовода и реконструкције секундарне мреже. Водовод,
финансиран општинским средствима, пуштен је у рад 1. августа
и предат на управљање ЈкП рашка.

65. ВРАЊЕ

Акције уређења града
активисти Савета за социјална питања, Савета за екологију
и уније младих Го СНС Врање
организовали су акцију „уредимо наш град, урадимо нешто и сами“, у којој је комплетно
уређен градски парк, офарбано
више од 70 клупа, светиљки и
канти за смеће. активисти Мо
Бујковски мост очистили су корито градске реке. Савет за социјална питања реализовао је
сто хуманитарних акција и подржао је акцију мерења крвног при-

66. КЛИНА

Активисти ГО СНС Крушевац, у договору са МЗ Бивоље, организовали су радну акцију уређења купалишта покрај Расине
и обезбедили мобилијар за децу. Поред клупица, клацкалица и
љуљашки, постављена је и дрвена „весела кућица“ у којој су играчке доступне за сву децу. Такође, постављена је и полица са
књигама за децу и одрасле за посетиоце плаже.
тиска и разговора са грађанима.
Дечије игралиште отворено је
у Врањској Бањи. Донацију су
обезбедили чланови Го СНС
крушевац, а отварању су присуствовали народни посланици
Драгана Баришић и иван Манојловић. Го СНС Врање организовао је коктел и дружење за
своје чланове.

Помоћ мештанима у
пољопривредним радовима
С обзиром на то да живе
у специфичним условима,
чланови ОО СНС Клина свакодневно помажу повратницима и излазе у сусрет када
је потребан превоз до лекара
у Косовској Митровици или
централној Србији. Организовали смо неколико екскурзија за чланство - на Острог,
на Пољопривредни сајам у
Новом Саду, до манастира
Зочиште и Драганац. Наши
активисти помажу мештанима
у пољопривредним радовима,
а помажемо и манастирима
Будисавци и Пећкој Патријаршији око жетве, кошења и
складиштења. Планирана је
још једна екскурзија до манастира Студеница и Бањска.

68. АРИљЕ

Дружење и планови
На острву уски вир, на рзаву,
чланови Странке из свих Мо, уз
освежење и разговор, сумирали су
резултате досадашњег рада и поставили нове задатке испред оо
СНС ариље. Председник оо СНС
ариље, Зоран Тодоровић, изнео је
планове рада локалне самоуправе, са посебним акцентом на изградњу и реконструкцију путева.

69. КУЧЕВО

Фабрика стилског намештаја
одржан је састанак представника локалне самоуправе са делегацијом кинеске компаније
„Tangshan Gangyuan“, која је садашњи власник Железаре у Смедереву. Поводом Дана општине,
одржана је свечана седница Со.
Потписан је уговор о закупу и извршена је примопредаја објеката
за фабрику стилског намештаја
„Classiwod“, чији је производни
програм намењен извозу. Напорима локалне самоуправе, зграда у
којој се налази општински Црвени
крст засијала је новим сјајем. ускоро стижу археолошка и урбанистичка решења за комплекс „Букова раван“. Председник општине,
Новица Јаношевић, организовао
је пријем за представнике фудбалских клубова на припремама и разговарао о условима које кучево
нуди за спортски туризам.

70. КИКИНДА

Пакети за 120 беба
Градоначелник Павле Марков уручио је беби поклон пакете са опремом и
мултифункционалним столицама за 120 беба. Одборници СГ Кикинде донели
су одлуку да немачкој компанија „Тенис“ одобре закуп државног земљишта на
30 година. Најављена вредност инвестиције је око 20 милиона евра и прво ће се
изградити фарма, а затим кланица. Савет Европе уручио је награду „Европске
дипломе“, на основу које је Кикинда добила прилику да постане члан Асоцијације градова добитника, што омогућава развијање даље сарадње и реализацију
заједничких пројеката. У организацији ГО СНС Кикинда, одржан је турнир у малом фудбалу на којем су учествовале екипе свих МО. Током трајања турнира,
чланови Уније младих и Уније жена уредили су зелену оазу код отворених базена СЦ „Језеро“.

71. ЛАЈКОВАЦ

Хуманитарни турнир
Захваљујући пројекту „За више
солидарности према старијима“,
који финансира еу, а спроводи „каритас Ваљево“, у партнерству са
Заједничким центром за социјални
рад „Солидарност“ Љиг и општинама Мионица, лајковац и Љиг,
више од годину дана функционише
дневна услуга „Помоћ у кући“, а тим
поводом је одржана презентација
досадашњих резултата. интерно
расељена лица са киМ добила су
доходовну помоћ за развој мале
привреде. општинско руководство
уприличило је пријем за 56 махом
младих суграђана, који ће наредних
месеци радити на јавним пословима
и обављати приправнички стаж. На
конкурсу Министарства привреде
„Градимо заједно“ за унапређење
локалне и регионалне инфраструктуре, општини лајковац опредељена су средства за изградњу вртића
„лептирић“. удружење грађана
„Моја Боговађа“, у сарадњи са универзитетском дечијом клиником
„Тиршова“, под покровитељством
општине, организује хуманитарни
ноћни турнир у малом фудбалу.
одржани су Дани лајковца са богатим културним садржајима.

72. ЛАПОВО

Акција за дечије игралиште
оо СНС лапово ангажовао се
око „Нивеине“ акције „Где нам расту деца?“, у оквиру које ова компанија гради игралишта за децу у
општинама које имају највише гласова. оо СНС лапово организовао
је више штандова у граду са циљем
да анимира грађане, а наши активисти су и путем друштвених мрежа
информисали суграђане о гласању.

Мерошини и за сва истурена одељења. Повереник оо СНС Мерошина и помоћник
председника општине, Срђан Ђорђевић,
прима грађане сваке
суботе и решава горућа питања.

75. МАЛИ
ЗВОРНИК

Помоћ приликом
пресељења
библиотеке
у
организацији
локалне самоуправе,
одржана је културноспортска минифестација Сомовијада,
која је окупила велики број такмичара
и гостију. активисткиње уније жена оо
притекле су у помоћ
приликом пресељавања малозворничке
библиотеке,
преТурнир у малом фудбалу
носећи велики број
књига у нове просторије. Такође, спреми73. МИОНИЦА
ле су вечеру и слаткише за триОсигурање усева
Министар александар Вулин десеторо деце која су боравила
отворио је Мишићеве дане, ма- у Доњој Трешњици, у оквиру иснифестацију која се одржава под траживачког кампа, и за учеснике
покровитељством општине, а том ликовне колоније.
приликом председник општине,
Бобан Јанковић, уручио је плакету „Војвода Живојин Мишић“
министру Вањи удовичићу. Под
покровитељством општине и у
организацији београдског клуба
„ММ power“ одржан је први ауто
рели „Мионица“. Председник Јанковић обишао је радове на реконструкцији водовода Толић-кључ.
Завршена је изградња висећег
моста у Парку природе рибница.
осигурани су сви пољопривредни произвођачи који на својим
пољима имају пшеницу, овас и
јечам - од града, пожара и грома.
Председник Јанковић уручио је
спортске реквизите основцима
у оквиру пројекта „Спорт у школе“, а локална самоуправа свим
првацима обезбеђује бесплатне
комплете уџбеника. активисти
оо СНС Мионица делили су „СНС
информатор“.

74. МЕРОШИНА

Обнова школске зграде
општина Мерошина, уз подршку Владе Србије и канцеларије за
управљање јавним улагањима,
започела је адаптацију зграде
ош „Јастребачки партизани“ у
облачини, која више од 50 година чека на санацију. Захваљујући
домаћинском пословању руководства Пу „Полетарац“, и директорке Марине коцић, ова установа је
први пут самостално, без помоћи
других институција, купила играчке и рачунарску опрему за вртић у

76. ЈАГОДИНА

Излет и дружење
Го СНС Јагодина, на челу са
председником Николом радосављевићем, организовао је дружење за 150 својих чланова и активиста на излетишту у Сисевцу.
„излет смо организовали тако да
су бесплатно обезбеђени превоз,
храна, пиће и улазнице за базен, а
са оваквом праксом наставићемо
и убудуће“, каже радосављевић.

77. МАЛО ЦРНИЋЕ

Прва инвестиција
после 70 година
СНС, као стожер коалиције у
општини Мало Црниће, успела
је да, после деценије и по пропадања, за делом урушен пословни
простор бивше фабрике тестенина
нађе инвеститора који је већ кренуо са рашчишћавањем, а који ће у
наредном периоду запослити више
од 70 радника. После више од деценију и по, ово је прва директна
инвестиција у нашој општини.

78. НЕГОТИН

Реконструкција крова Музеја
и радови на Врелу
На управној згради Музеја
крајине реконструисан је кров,
уз комплетну санацију кровног
покривача, замену олука и
дотрајалих греда. радови су финансирани из општинског буџета,
а у завршној фази обишао их је
Владимир Величковић, председ-

ник општине Неготин. у исто време, одвијали су се радови на археолошком локалитету Врело у шаркамену, за шта је из општинског
буџета издвојено 485.000 динара,
а 700. 000 динара определило је
Министарство културе.

79. БАЧКИ
ПЕТРОВАЦ

Обнова пута Бачки
Петровац-Кулпин
Деца из наше општине други
пут су учествовала на манифестацији „Србија у ритму европе“ и
представила се песмом и плесом
на језику краљевине шведске.
Савет за безбедност саобраћаја
и агенција за безбедност саобраћаја реализовали су трибину и поделили заштитне кациге
мотоциклистима. Влада аПВ и
управа за капитална улагања
уручили су уговоре представницима градова, општина, здравствених институција и институција социјалне заштите, које су
оствариле право на бесповратна
средства на јавним конкурсима.
Председник општине, Срђан
Симић, присуствовао је потписивању уговора где су општини Бачки Петровац додељена
средства за рехабилитацију пута
Бачки Петровац-кулпин. Нов
терен за одбојку на песку гради
се у кулпину, а организован је
и пријем за младог роботичара Милоша Ботића из Маглића,
који је, заједно са својим тимом,
освојио друго место на такмичењу еуробот у Француској. активисти оо уредили су спортске
терене ош „Јан чајак“ у Бачком
Петровцу.

80. ЋУПРИЈА

Шест нових апотека
у просторијама досадашње
апотеке Дома здравља у ћуприји
отворен је продајни објекат „Гудвил апотеке“, први од укупно шест
апотека које ће, у склопу јавноприватног партнерства са локалном самоуправом, овај фармацеутски ланац из Суботице отворити
на подручју наше општине. „На
овај начин решен је проблем статуса некадашњих радника апотеке Дома здравља“, нагласио је,
овом приликом, Нинослав ерић,
председник општине ћуприја, и
рекао да ће апотеке бити отворене и у селима. активисти оо СНС
уредили су излетиште крај Велике
Мораве, на коме је одржан спортско-рекреативни пикник за све
грађане ћуприје.

81. КАЊИЖА

Разговор са грађанима
Током пијачног дана у нашој вароши, активисти оо СНС кањижа
дружили су се и разговарали са
грађанима, уз освежење и сувенире.
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СНС ПАНОРАМА
82. ОЏАЦИ

Бројне манифестације
у Српском Милетићу обележени су Дани села, у раткову је одржан Видовдански сабор. Богојево
је било домаћин традиционалних
сусрета ватрогасаца четири села.
у Дероњама је одржано такмичење у кувању овчијег паприкаша.
у Бачком Брестовцу одржане су
Петровданске свечаности. За становнике ромског насеља у Богојеву, којима су у олујном невремену
оштећене куће, обезбеђен је привремени смештај у фискултурној
сали ош „Јожеф атила“. Потписан
уговор о изградњи 34 стамбене јединице за ромске породице из Богојева, као и споразум о пословно
техничкој сарадњи оџака и рПк
Западнобачког управног окру-

БРИГА О ГРАЂАНИМА

85. ЖИТИШТЕ
Награде за најбоље ђаке и спортисте
Општина Житиште је и ове године 20 најбољих ученика, добитника Вукове дипломе, и 14 најуспешнијих спортиста наградила
бесплатним летовањем у Бијелој. Талентована деца добила су и по
12.180 динара за освојене резултате.
одржана је друга Тракторијада.
оо СНС оџаци организовао је
манифестацију пријатељства и хуманости.

86. НИШ

Дружење чланства
Градски одбор СНС Ниш и оо
СНС Панталеј организовали су
окупљање и дружење чланства у
спомен парку чегар.

88. СТАРА ПАЗОВА

83. АРАНЂЕЛОВАЦ

Дружење на базенима
оо СНС Стара Пазова организовао је дружење за више од
хиљаду чланова и симпатизера
СНС на спортском комплексу базена, између Старе и Нове Пазове. „Дужни смо да овај посао, за
који смо добили велико поверење
грађана, радимо што ефикасније,
а добар и здрав страначки организам игра велику улогу у томе“,
нагласио је, том приликом, Ђорђе
радиновић, председник оо СНС
Стара Пазова.

Награде за талентоване ученике
ОО СНС Аранђеловац организовао је дружење за више од
2.000 чланова, симпатизера и
суграђана на комплексу базена
у Гарашима. Гостима је приређен богат музички програм,
а прикупљена је и хуманитарна помоћ за децу са посебним
потребама. Према речима
председника ОО СНС Аранђеловац, Милосава Милојевића,
ова манифестација треба да
постане традиционална. Свечано је обележен Дан града, у
присуству гостију из братских
градова Хан Пијеска, Птуја,
га. управа за капитална улагања
одобрила је средства за наставак
уређења радне зоне. у насељу Дунавска обала организован је дочек
за учеснике 62. Међународне дунавске регате. у Бачком Грачацу

84. СОМБОР

Турији, којем су присуствовали и
председник општине Србобран,
радивој Парошки, и координатор
оо и заменик градоначелника
Новог Сада, Срђан кружевић.
Градска област Мишкин - Јарославска област - руска Федерација
и општина Србобран потписале
су споразум о сарадњи у области
привреде, трговине, науке, културе, спорта, туризма...

Турчијанских Теплица, као и из
Палестине. Општина Аранђеловац наменила је око милион
динара за награде талентованим ученицима и њиховим
наставницима и професорима
само у овом кварталу. Општина је обезбедила и средства за
реконструкцију спортске хале
у Техничкој школи и крова у
ОШ „Светолик Ранковић“, као
и помоћ за социјално угрожене, у сарадњи са надлежним
министарствима. Одржана је
акција добровољног давања
крви.

89. ВРБАС

87. СРБОБРАН
Сарадња са руским
Мишкином
оо СНС Србобран организовала је дружење и коктел за више
од 250 чланова на салашу Татић у

Гостовање руских уметника
у оквиру турнеје „На таласима љубави и пријатељства“ кроз
градове Србије и републике Српске, музички, фолклорни и други
уметници из руског града костроме, извели су културно-уметнички
програм у Врбасу, у организацији
општине Врбас, културног центра
и удружења српско-руског пријатељства „род“. општина је рас-

Уређење јавних простора

активисти Мо Гаково уредили су и офарбали аутобуско
стајалиште, а уређено је и стајалиште у чичовима. активисти
Мо Бачки Моноштор офарбали су столове и клупе у Дому
културе. Више од 30 активиста
учествовало је у улепшавању
простора у „Јамама“ у Новој Селенчи. Тренду акција уређивања
простора придружили су се и активисти Горње Вароши, Мо Стара Селенча и Мо Стапар који су
офарбали аутобуска стајалишта
у својим местима, као и активи-

сти Мо Нова Селенча који су
очистили и уредили аутобуску
станицу и игралиште. у Влади
аПВ потписан је уговор о додели средстава за изградњу дела
магистралног водовода СтапарДорослово и уговор о изградњи
прикључка на електро и водоводну мрежу трибине на стадиону у Сомбору. школа „Вук
караџић“ добила је средства за
замену столарије на фискултурној сали. отворен је нови полигон за обуку возача. Потписан је
Споразум о пословно-техничкој

сарадњи између Града Сомбора
и регионалне привредне коморе
Западнобачког управног округа, чија је кључна тачка успостављање канцеларије за развој
предузетништва и шалтера за
привреду. активисти Мо Нова
Селенча искрчили су део шуме
код обилазнице, а помагале су
им колеге из Млака, Гога, Бачког Брега, Бачког Моноштора,
Црвенке и кљајићева. чланови
Савета за здравство оо разговарали су са грађанима о превенцији болести.

Радна акција у МО Селенча

писала јавни позив за доделу пет
сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица. На конференцији „енергетска ефикасност
у јавном сектору“, највећу пажњу
учесника изазвала је презентација
резултата рада канцеларије за
енергетски менаџмент општине
Врбас. одржан је традиционални фестивал русинског фолклора
куцурска жетва, као и равноселска фијакеријада. Милан Глушац,
председник Oпштине Врбас, потписао је уговор за реконструкцију
и доградњу саобраћајнице до
постројења за прераду отпадних
вода, у Влади аПВ.

90. ВЛАДИЧИН
ХАН
Изградња
водоводне мреже
Помоћник
председника
Општине Владичин Хан, Бранислав Тошић, представник
Министарства привреде и
представник извођача радова потписали су уговор о извођењу радова на изградњи
водоводне мреже у Индустријској зони, на потезу Прибој-Мазараћ.

91. НОВА ЦРЊА

Добровољно давање крви
оо СНС Нова Црња организовао је дружење чланства у Спомен
кући Ђуре Јакшића, као и акцију
добровољног давања крви.

92. НОВА ВАРОШ

Дружење на
Златарском језеру
оо СНС Нова Варош организовао је дружење за око 60 чланова
и активиста СНС на Златарском
језеру, у кокином Броду. између
осталих активности, уприличена
је вожња катамараном и организован је ручак за све учеснике.

93. АЛИБУНАР

Обнова зграда месних
заједница
организована је акција добровољног давања крви у Владимировцу, којој су се у великом броју
одазвали чланови уније младих
оо СНС алибунар, као и чланови
Странке из Мо Банатски карловац
и Мо Владимировац. Након више
деценија, адаптиране су просторије Савета МЗ Селеуш, Нови
козјак и Николинци.

94. ВАРВАРИН

Посета старачким
домаћинствима
Савет за здравство оо СНС
Варварин, у сарадњи са одборницом у Со Варварин и замеником
председника МЗ Пајковац, Љиљаном Јаковљевић, организовао је

96. ПАНЧЕВО

98. КОВАЧИЦА

Нови апарати
за болницу

Обнова школе
и амбуланти

У току је конкурс за откуп сеоских домаћинстава Комесаријата за избеглице,
а на располагању су три куће. На Баваништанском путу почиње изградња атмосферске канализације. Почело је скидање пшенице са узурпираног државног
пољопривредног земљишта, док ће се касније скидати и остале културе. Амбасада
УАЕ донирала је Општој болници холтер
апарат и две инфузионе пумпе, а Српско-америчко медицинско удружење ултразвучни апарат. У току су завршни радови на реконструкцији Улице 7. јула. Влада
Србије одобрила је средства за адаптацију
павиљона у Дому „Срце“ у Јабуци и Геронтолошког центра у Панчеву. Двадесет
четворо најбољих студената награђено је
са по 30.000 динара. Град је за 30 студената, који су се јавили за обављање летње
праксе у предузећима и установама, издвојио 600.000 динара. Такође, Град је издвојио средства и за опремање кабинета у
средњим школама и у ОШ „Мара Мандић“.
посету старачким домаћинствима у МЗ Пајковац и подржао акцију контроле крвног притиска
и шећера у крви мештанима, док
су чланице уније жена помогле у
чишћењу домова породица које су
обилазили.

95. ВЛАСОТИНЦЕ

Обнова Дома здравља,
средње и основне школе
Захваљујући канцеларији за
управљање јавним улагањима, реконструисани су Техничка школа,
Дома здравља и школа у Бољару.
Министраство културе одобрило
је пројекат реконструкције сале
културног центра, а Министарство
привреде реконструкцију улица
Вука караџића и Милорада Величковића, и израду пројектне документације за мост у конопници.
кабинет министра без портфеља
за демографију суфинансира мере
популационе политике, Министарство правде одобрило је новац
за унапређење енергетске ефикасности вртића „Дечија радост“,
а Министарство трговине, туризма и телекомуникација набавку
штандова за Вински бал. Поводом
годину дана рада локалне власти,
грађанима се обратио председник
општине, Зоран Тодоровић, и сумирао резултате. Пољопривредни произвођачи, 55 пчелара и 47
повртара, добило је субвенције из
општинског буџета.

97. ВРШАЦ

Уклањање дивље депоније
у Павлишу
активисти 1 Мо помогли су
комшијама у санацији последица
невремена које је погодило Вршац.

одeљeњe за приврeду и локално eкономски развој општинe ковачица настоји
да, пратeћи конкурсe и урeдбe, правовремено информише пољоприврeднике о
олакшицама које могу да остваре. у току
је изградња еко чесми у Падини и идвору. Гимназија „Михајло Пупин“ припрема
пројектну документацију за реконструкцију сале и отвара нови смер електротехничке струке. Започела је реконструкција
мокрих чворова у основној школи у ковачици, а следи реконструкција школске
зграде и крова. у току је израда пројектно-

чланови уније пензионера посетили су манастир Месић и сестринству даровали поклоне,
а посетили су и Геронтолошки центар. активисти Мо Гудурица и
новоизабрани чланови
Савета МЗ уредили су
гробље, зелене површине и просторије Дома културе.
одржан је Фестивал фолклорног
стваралаштва - Вршачки венац.
Град Вршац започео је уклањање
дивљих депонија у Павлишу. отворено је новоизграђено дечије
игралиште, прилагођено особама
са инвалидитетом.

99. УЖИЦЕ

Припрема терена за
градњу нове цркве
Го СНС ужице подржао је изградњу цркве у насељу крчагово,
акцијом чишћења места на коме ће
бити изграђен нови објекат, први
након 170 година. око 50 чланова
Странке уклонило је растиње и
очистило терен.

100. ЖИТОРАЂА

Уређење атарских путева
локална самоуправа организовала је Међународну ликовну
колонију „корени 2017“ и традиционалну Бостанијаду „Пејковац
2017“, чији је гост био министар
пољопривреде Бранислав Недимовић. уређени су атарски и шумски путеви у МЗ Влахово, МЗ лукомир и МЗ речица, сеоски путеви
у МЗ Вољчинац и МЗ Пејковац, а
појачањем капацитета воде, кроз
куповину нове утопне пумпе и
ремонт постојећих пумпи, решен
је проблем водоснабдевања у МЗ
Житорађа.

101. КОЦЕљЕВА

Подела „СНС Информатора“
чланови оо СНС коцељева,
у више наврата, организовали су
дељење „СНС информатора“ и
разговор са грађанима.

Градња Еко чесме у Црепаји
техничке документације за реконструкцију
и доградњу амбуланти у идвору и Црепаји.
у току је гасификација на подручју целе
општине, а завршена је и прва фаза реконструкције Дома културе у Падини.

103. БОГАТИЋ

Турнир за младе
омладина оо СНС Богатић
организовала је турнир у малом фудбалу у МЗ Салаш Црнобарски, који је посетио велики
број младих људи, чланова и
симпатизера Странке и грађана, а затим је уприличена забава на отвореном и пригодан
културно-уметничи програм.

102. ЗРЕЊАНИН

Спречавање породичног
насиља
Заменик градоначелника, Саша
Сантовац, поводом обележавања
70 година од оснивања историjског архива, отворио је изложбу „ризница нашег памћења“. у
Градској кући одржан је састанак
на тему примене новог Закона о
спречавању насиља у породици,
а тим поводом чланица радне
групе и заменица председника
СГ Зрењанина, Љуба Травица, саопштила jе да су одредбе тог закона примењиване у Зрењанину и
пре његовог ступања на снагу.

104. СУБОТИЦА

Реконструкција базена и
летње позорнице на Палићу
Градоначелник Суботице, Богдан лабан, заједно са директором
предузећа „Парк Палић” Небојшом
Дарабошем, обишао је реконстру-

105. КЛАДОВО

исани термални базен и адаптирану летњу позорницу на Палићу, и
најавио да ће до 2020. године бити
завршен „ипсилон крак“ ауто-пута,
зграда Народног позоришта и да ће
се, уз довођење озбиљних инвеститора, интензивно радити на инфраструктурном опремању и развоју
Палића.

106. ИНЂИЈА

Излет за пензионере
чланови оо СНС инђија и
уније пензионера организовали
су једнодневни излет за 120 пензионера и посетили манастире
Гргетег, Јазак и Врдник, Врдничку
кулу и етно насеље. Непосредно
пред одлазак на излет, организован је пријем у просторијама СНС,
где су повереници оо, Милан
радуљица, Владимир Гак и Драгана радиновић, разговарали са
најстаријим суграђанима и захвалили им се на подршци и разумевању.

Пакети за малишане
Активисти ОО СНС
Кладово одазвали су се
позиву Службе центра
за трансфузију крви и
дали крв. Такође, посетили су породицу Параскив са петоро деце и
уручили поклон пакете
за малишане.

СНС
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

107. БАРАЈЕВО

112. ЗВЕЗДАРА

Чишћење зелених површина
Грађани Барајева имали су прилику да овог лета
уживају у богатом културно-уметничком
програму.
Одржан је ноћни турнир
у малом фудбалу „Мељак
2017“. Изградња тротоара
у Мељаку ушла је у завршну
фазу, а у току је реконструкција фискултурне сале у ОШ
„Кнез Сима Марковић“, док

је у Баћевцу уређено школко двориште и постављена
ограда. Такође, урађено је
3,4 км атарских путева и 2,7
км путева насуто је рециклираним асфалтом. Чланови
ОО организовали су акцију
чишћења зелених површина
на језеру Дубоки поток. ЈКП
„10. октобар“ купио је нови
камион за сакупљање смећа.

Награде за најбоље ђаке

Нови камион за сакупљање смећа

110. ПАЛИЛУЛА

108. ВРАЧАР

Обновљено дечије игралиште на Славији
Свечано је отворен парк у
Митићевој рупи на Славији
са два дечија игралишта,
у складу са свим безбедносним стандардима. комбиновани реквизит који
се налазио на овом месту
замењен је са више нових,
стара подлога од ризле замењена је новом од ливене
гуме, а саниране су и плоче на околним стазама.
Почела је реконструкција
улице Боре Станковића,
која ће бити проширена
на потезу од катанићеве
до Браничевске и Скерлићеве улице. Такође,
најављена је изградња

Александар Јовичић у дружењу са малишанима

Рај за најмлађе у центру града

подземне гараже у Скерлићевој улици за 1.000 аутомобила. Председник Градске
општине Врачар, проф. др
Милан а. Недељковић одржао
је радни састанак са Марином
Маљковић, бившом селекторком женске кошаркашке репрезентације и председницом „Покрета за женску кошарку Марина
Маљковић“, која је организовала
бесплатну школу кошарке за девојчице у СроЦ „Врачар“. Марк
Демиш, амерички адвокат и хуманиста, одржао је хуманитарни концерт у препуној сали Београдског
драмског позоришта, а приход од
продатих улазница дониран је ош
„НХ Душан Дугалић“.

Реконструкција Улице
Мије Ковачевића
изграђен је нови паркић у насељу Стара Борча, између личке и
улице Соње Маринковић, на 250 квадратних метара, са различитим
садржајима за игру и рекреацију, док је на захтев грађана Вишњичке бање, уређен и паркић у вртићу „Мали сунцокрети“. Потпуно је
реконструисана улица Мије ковачевића, од Богословије до чарлија
чаплина урађен је потпуно нов коловоз, вертикална и хоризонтална сигнализација, трамвајске шине и контактна мрежа. Го Палилула организовала је трибину о примени новог Закона о становању
и одржавању зграда, на којој је представницима стамбених зграда
појашњена процедура регистрације стамбених заједница и избора
управника. Свечано је завршен „Трофеј Видовдана 2017“ и уручене
су награде најбољим спортистима.

109. ВОЖДОВАЦ

Асфалтирање и реконструкција улица
у насељу Зуце асфалтира се
главна улица 1. Нова, од цркве до
излаза на авалски пут, у дужини
од 2,6км, и поставља се тротоар.
Такође, у току је градња тротоара
дуж Булевара патријарха Германа, као и санација раскрснице
истоименог булевара и улице Јарослав черни. комплетна реконструкција Булеварa ослобођења
биће завршена у року од три месеца, док ће на основу петиције
грађана кумодража, почети да се
обнавља и Земљорадничка улица. у току је асфалтирање некатегорисаних путева, приступних
и интерних саобраћајница у дужини од 3км. Завршени су радо-

ви у Мештровићевој, Божићној и
шљиварској улици, као и плато
код фонтане, паркинг и прилази у Мештровићевој 30а и од
бројева 12 до 20. Започето је асфалтирање Ђурђевданске улице
у кумодражу. После више од 40
година, у улици Браће Јерковић,
од бројева 191 до 225, асфалтиран је пожарни пут, а у насељу
Митрово брдо, улице Нова 1 и
Митровданска комплетно су реконструисане, док ће и део улице
Војводе Влаховића добити нови
изглед. Преко 1.000 становника
рипањског насеља Прњавор ускоро ће добити нову, савремено
опремљену зграду амбуланте.

Градоначелник Синиша Мали са радницима на Палилули

Градоначелник
Београда
Синиша Мали и министар Златибор лончар, заједно са председником Го Звездара Милошем игњатовићем, отворили
су најсавременију здравствену
станицу у Малом Мокром лугу.
Поводом успешног рада Мобилног тима за инклузију рома,
председник Го Звездара примио је представнике Делегације
европске уније у Србији, коју је
предводио константинос Ниафас. За почетак распуста, Го
Звездара организовала је доделу вредних награда ђацима
генерације и богат културни
програм, а ђацима и њиховим родитељима обратио се
Драгомир Петронијевић, члан
Већа Града Београда. Владан
Јеремић, члан Већа Го Звездара и представник руководства
општине за интегрисани менаџмент, уручио је сертификате
полазницима обуке за интерне
провераваче система менаџмента. Градоначелник Мали уручио
је, у просторијама ЈкП „Зеленило Београд“, награде и захвалнице најуспешнијим такмичарима који су учествовали у 15.
акцији „За зеленији Београд”.
Награде су добили и такмичари
са Звездаре - Скупштина зграде
из крижанићеве 34, Студентски
дом „Слободан Пенезић“ и ош
„Вељко Дугошевић”. Награду
је добила и Го Звездара за успешно реализовану акцију на
својој територији. Пензионери
су добили бесплатне пропуснице за базене СЦ „олимп“, а по
пет дневних карата за базен
добило је и првих 50 добро-

Отварање
најсавременије
амбуланте у Малом
Мокром Лугу
вољних даваоца крви, који су
дали крв у трим сали управне
зграде СЦ „олимп-Звездара“.
Го Звездара организовала је
три викенда бесплатног летњег
биоскопа, у Миријеву, Малом и
Великом Мокром луг и на ли-

ону. Поред тога, одржана је изложба „олдтајмера” на платоу
испред Го Звездара. активисти
оо СНС Звездара дружили
су са комшијама уз разговор и
дељење промотивног материјала.

111. ГРОЦКА

Асфалтирање улица
Градски менаџер Горан Весић обилази радове на Вождовцу
Завршена је и друга фаза замене
још 49 улазних алуминијумских
врата у зградама у насељима
Браће Јерковић, Медаковић, Душановац, Бањица, кумодраж. у
просторијама МЗ раковица, одржана је трибина са грађанима
подавалских насеља, на тему начина решавања проблема са блок
водомерима. у ош „Веселин
Маслеша“ при крају су радови на
уређењу и санацији свих шест тоалета, потпуној реконструкцији
школске кухиње, мокрог чвора и
електроинсталације, а ускоро ће
бити завршена и реконструкцијa

улазног степеништа. у оквиру
Вождовачких летњих вечери,
одигравају се бесплатне представе за децу, концерти и вечери
поезије. одржана је традиционална Међународна атлетска
трка око авале. унија жена оо
СНС Вождовац, организовала је
радионице „Стари занати“, у сарадњи са Саветом за екологију,
док је Савет за спорт организовао шетњу кроз Бањичку шуму и
вежбе у природи. омладина оо
подржала је акцију Го Вождовац,
у оквиру пројекта „Милион књига
за Србију“ и донирала књиге.

Настављена је реконструкција
државног пута кроз Врчин, који
повезује Смедеревски пут са крагујевачким. урађен је завршни
слој асфалта до пружног прелаза,
а потом су радови настављени
на деоници од прелаза до крагујевачког пута, односно авал-

ске улице. асфалтирана је улица
авалски друм у Врчину, затим
Дурмиторска и штипска улица,
док је у Гроцкој асфалтирана улица Трг републике, Провалијска и
приступни плато и паркинг стадиона Фк „Дунавац“. у калуђерици
је асфалтирана рибничка улица, а

насут је атарски пут који повезује
Гроцку са Пударцима. Започета је
реконструкција зграде ош „иво
лола рибар“ у Бегаљици, која је
изгорела у пожару прошле године. Градски менаџер Горан Весић
обишао је, са председником Го

Гроцка Драгољубом Симоновићем и директором ЈкП „Београдски водовод и канализација”
Драганом Ђорђевићем, завршне
радове на изградњи цевовода од
Зучке капије до резервоара у калуђерици.
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113. ЗЕМУН

Донација за Здравствени центар
у Косовској Митровици

Го Земун донирала је Здравственом центру у косовској
Митровици опрему за 398 болничка кревета. одржан је 40.
фестивал монодраме и пантомиме, као и лето на лиду, лето на
Гардошу, Земунске музичке вечери, Дани Дунава, лето на кеју,

Теслин дан, Фестивал фолклора-Тканица. корисницима
„Моје земунске картице“
обезбеђен је низ бесплатих садржаја током лета, а
кроз реализацију истоименог пројекта, завршена је
тромесечна обука за рад на
рачунару за пензионере, незапослена и социјално угрожена лица. општина Земун
угостила је екипу женског
Фк „Слога“. Такође, општина је била домаћин Друге
међународне
олимпијаде
у менталној аритметици.
одржана је трибина на којој
су грађани упознати са одлуком о условима и начину
измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на технички неусловне мреже, које се снабдевају водом из градског водовода
преко прикључака са блок водомера. Почело је асфалтирање 14
и 39 Нове у угриновцима, као и
Пуковника Миленка Павловића
у Батајници.

114. МЛАДЕНОВАЦ

Бесплатна школа
пливања
Повереништво комесаријата за избеглице и миграције у Младеновцу поделило је испред Спортског центра 80 хуманитарних пакета хране избеглицама и
интерно расељеним лицима. у МЗ Велика
крсна у току су радови на санацији атарских путева. СрЦ „Љубомир ивановић
Геџа“, другу годину за редом, организује
бесплатну школу пливања.

115. ЛАЗАРЕВАЦ

Сајам запошљавања
у СрЦ „кoлубaрa” одржан је Сајам запошљавања, у организацији Го
лазаревац и НСЗ. обезбеђена су новчана средства за завршетак новог
породилишта,
реконструкцију вртића и Дома
здравља. Председник Го
лазаревац, Бојан Синђелић, уручио је награде
за 63 ученика. Добитницима Вукових диплома уручене су пригодне
књиге, ђацима генерације
основних школа књиге
и таблети, а ђацима генерације средњих школа
лаптоп рачунари. Такође,
за 50 најбољих студената обезбеђене су новчане награде. Завршава
се реконструкција старе
зграде фабрике, а у новој
фабрици „Jунajтeд тeкстил”, која је део компаније „Бирлешик текстил”,
биће пoкрeнута прoизвoдња и у првој фази биће
запослено 600 радника.
омладина оо СНС лазаревац

118. САВСКИ ВЕНАЦ

Награда за 55 најбољих ученика

Градска општина Савски венац
обновила је оштећене и дотрајале
кошаркашке табле у двориштима
основних школа. Председница Го
Савски венац, ирена Вујовић, испратила је пензионере на бесплатно

крстарење Савом и Дунавом, у организацији општине. Такође, потписан је уговор о додели помоћи за
куповину сеоске куће са окућницом
у циљу побољшања услова становања интерно расељених лица. у

разговарала је са грађанима и
делила „СНС информатор“.

ви Мо Стари Меркатор
сваког уторка,
четвртка и суботе, у улици
Палмира Тољатија 5, разговарају са грађанима. чланови
оо посетили
су одељење
онкологије института за мајку и дете, и обрадовали малишане поклонима
обезбеђеним из личних средстава.

117. СОПОТ

Филмски фестивал „Софест”

Председник Општине Сопот, Живорад
Милосављевић, и градска секретарка за културу,
Ивона Јевтић, на отварању 46. „Софеста”

Обнова моста у Баричу
Седница Већа Го обреновац
одржана је у МЗ Дражевац, а
овај сусрет искоришћен је и за
разговор са Саветом МЗ о решавању проблема који се тичу
јавне
расвете,
образовања,
пољопривреде, изградње канала, асфалтирања путева, спорта. Започета је реконструкција
моста у улици аце Тешића у
Баричу, а настављено је проширење бициклистичко-пешачке
стазе која спаја излетничку шуму
Забран, преко насеља Дудови,
са Забрежјем. у току је уређење

ДкЦ „Мајдан“ организован је бесплатан летњи програм, у оквиру
кога креативна језичка радионица,
плесни програми, школе каратеа,
кошарке и аикидоа. општина је
наградила 55 најбољих ученика из

свих основних школа таблет рачунарима које је донирала компанија
„комтрејд“. чланови оо СНС Савски венац поклонили су суграђанки
колица за бебу, обезбеђена из личних средстава чланова оо.

121. ЧУКАРИЦА

119. ОБРЕНОВАЦ

Разговор са грађанима

Свечано је отворен 46. Филмски фестивал у Сопоту „Софест“.
У оквиру манифестације „Дани
Милована Видаковића“, код
манастира Тресије, одржан је
програм „Под липама“. Такође,
испред цркве уприличена је манифестација „Петровдан у Неменикућу“. Поводом Дана Општине
Сопот одржана је свечана седница СО, на којој су додељене
Златне плакете најуспешнијим
правним лицима и појединцима
за резултате у различитим областима.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Председница Општине, Ирена Вујовић, потписује уговор о додели помоћи
за куповину куће са окућницом за интерно расељена и избегла лица

116. НОВИ БЕОГРАД

активисти оо СНС Нови Београд разговарали са својим суграђанима о предлозима
за уређење Новог Београда. Такође, члано-
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игралишта и трибина на стадиону Фк „раднички“. асфалтиран
је пут у доњем крају Грабовца, а
почиње и асфалтирање некатегорисаних путева у МЗ Дражевац. одржана је Међународна
видовданска регата у кајаку и кануу, у организацији Го обреновац и клуба „Забрежје“. канцеларија за младе, заједно са СкЦ и
Библиотеком „Влада аксентијевић”, током лета, у оквиру програма неформалног образовања,
реализује бесплатнe радионице
„обреновац-град знања“.

120. РАКОВИЦА

Раковичко лето
Завршена је градња Дома здравља на Лабудовом брду, на шта
се чекало више од четири деценије, а више од 44.000 људи лечило се у неусловним подрумским просторијама. У Парку јапанскосрпског пријатељства на Миљаковцу
отворена је зона бесплатног бежичног
интернета. Почело је треће Раковичко лето, у оквиру којег је организован
велики број бесплатних садржаја за
грађане – полумаратон, трка задовољства, школа тениса, радионице за
најмлађе... Асфалтиран је крак Улице
Љубише Јеленковића. На иницијативу
ГО Раковица, изграђен је нови парк у
улици 13. октобра код МЗ Ресник. У оквиру акције „Помозимо комшији“, активисти ОО СНС Раковица уредили су
зелену површину у Улици Александра
Војновића, испред МЗ Железничка станица у Реснику. Уређена је и
зелена површина у Улици Канарево брдо 40 - 44. Такође, очишћен
је и пасаж у Улици Петра Коњовића и запуштена зелена површина
у Варешкој улици.

Еко акције

чланови Савета за заштиту животне средине оо уредили су
простор око ош „Мирослав Мика
антић“, зелене површине у улици
обалских радника, очистили бандере и простор код ВМЦ-а на Церак
виноградима, раскрчили запуштену
површину у улици Стеве Тодоровића, простор на углу Трговачке и
Спасовданске у Жаркову, дечије
игралиште у Гогољевој улици, зелену површину у улици иво лоле рибара у Железнику... активисти Мо
организовали су еколошке акције и
очистили парк у центру рушња, дечије игралиште на углу улица липе
и Церове, скинули рекламни материјал са бандера у улици кедрова,
Виноградском венцу и Церском венцу, уредили шеталиште у липовачкој
шуми у Сремчици, покосили траву на
углу Трговачке и Спасовданске, уредили прилаз хитној помоћи у Сремчици, уклонили смеће и покосили

траву са запуштене парцеле у улици
ослобоњења први део, очистили
плато у космајској улици. активисти
Мо Беле воде и Мо ДТВ Партизан
окречили су и уредили просторије за
потребе одржавања састанака месних одбора. За Фк „рушањ“ дониране су лопте и мрежа за голове, а за
Фк „Сремчица“ дресови, шортсеви,
тренерке и лопте. Земљорадничкој
задрузи у рушњу дониран је лаптоп.
оо СНС чукарица организовао је
концерт „распевано вече у Сремчици“, на којем су пред више од 1.000
посетилаца наступили драмски и
естрадни уметници, као и куД „Миломир Петровић“.

122. СТАРИ ГРАД

Крстарење рекама за пензионере
Председник оо СНС Стари град, лука Петровић, поздравио је групу
од 50 пензионера са Старог града која је кренула на крстарење Дунавом и Савом, у оквиру летње акције посвећене старијим суграђанима,
коју су чланови Странке организовали из личних средстава.

123. СУРЧИН
Реконструкција биоскопа у Добановцима
општина Сурчин наградила је младе и талентоване спортисте који су
своје резултате крунисали златним медаљама. у току је асфалтирање тротоара на целој територији општине, а започета је и реконструкција старог
биоскопа у Добановцима, на чију адаптацију се чекало више деценија.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
Председник Вучић са децом из Ријеке, Костајнице
и Задарског залеђа, полазницима летње школе
„Свети Сава“, који се у Београду друже и уче о
српском језику, књижевности и култури

Отварање и обилазак прве
робне куће „Икеа“ у Србији

Посета манастиру Манасија, у чијој се
близини одржавао Међународни фестивал
витештва „Деспот Стефан Лазаревић“

На отварању
Сајма шљива
у Осечини

У разговору са грађанима Владичиног Хана

