
Број 53 | Септембар  2017.

Гласник Српске напредне странке ISSN 2334-7856   CIP 329

Председник АлексАндАр Вучић нА ГенерАлној скуПштини уједињених нАцијА

србијА
ПоштоВАнА 
у сВету

  интерВју
Горан Цветановић Јадранка Јоксимовић

нела кубуровић боГдан лабан

југ се развија 
захваљујући Вучићу

Ангела Меркел снажно 
подржава србију

Велика обнова 
судских зграда

стоп крађи у суботици



СНС ИНФОРМАТОР 53/2017  |  3

Издавач:
Српска напредна странка

Палмира Тољатија 5/3, Београд

Уредништво: Служба за информисање

Главни и одговорни уредник: 
Соња Влајнић

Дизајн: Зоран Станковић

Редакција: Верица Сокић, Марија 
Врачар, Катарина Кушаковић, Зоран 
Станковић, Саша Јеремић (фото) 

Телефон: 011/655-74-86

Мејл адреса:
informativna-sluzba@sns.org.rs

Сајт: www.sns.org.rs

www.vucic.rs

Фејсбук:
www.facebook.com/snssrbija
www.facebook.com/vucicaleksandar

Твитер:
twitter.com/sns_srbija 
twitter.com/avucic 

ISSN 2334-7856   CIP 329
COBISS.SR-ID 197991436

САДРЖАЈ:

Говор у УН ....................................... 2

Посета Сарајеву ............................. 6

Интервју
Горан Цветановић ............................... 8 
. .

Интервју
Јадранка Јоксимовић ......................10 

Интервју
Нела Кубуровић ...........................12

Официри ВС ...................................13 

Вести ..............................................14

СНС Панорама ...............................16 

Страначке вести ............................ 21

Интервју
Богдан Лабан .................................22
.

Фото месеца .....................................32 

Председник Србије Алексан-
дар Вучић говрио је на Гене-
ралној скупштини Уједиње-
них нација, одакле је пору-
чио да је услов број један за 

развој и напредак земаља Балкана очу-
вање мира и стабилности, и да је Србија 
посвећена том циљу. 

Српски председник обраћање је почео 
освртом на оно што се чуло претходних 
дана са говорнице Генералне скупштине 
и навео да су сви говорили о потреби 
реформе УН, о миру и стабилности, али 
и врло често оптужујући и нападајући 
неке друге... 

„Препоручио бих да се не узима такав 
приступ“, рекао је Вучић, који је подсе-
тио да је и претходне године речено да 
је ситуација тешка и оценио да је сада 
још тежа него пре годину дана.

„Желим да говорим о Србији која се 

враћа у свет и која је све више пошто-
вана, која жели да га разуме, чак и онда 
када се велике силе не слажу са њом или 
ми са њима. Немам потребу да подила-
зим свом народу, јер су све политичке 
борбе већ добијене. Важно је да се го-
вори о целом Балкану, посебно о њего-
вом западном делу, јер без заједничке и 
шире слике нећемо бити у могућности да 
решимо наше проблеме“, рекао је пред-
седник Вучић, и нагласио да је услов 
број један за просперитетну будућност у 
региону очување мира и стабилности, и 
да у том смислу подвукао да Србија пуно 
инвестира у регион.

Очување мира и стабилности је нај-
битније, то је политички циљ који захте-
ва свакодневни тежак труд и рад, указао 
је председник Србије.

Као број два, Вучић је навео економ-
ски развој и истакао да је у претходном 

1. очување мира и стабилности

2. економски развој

3. напредак србије ка чланству у еу

периоду Србија одговорном политиком 
фискалне консолидације успела да ство-
ри суфицит у буџету, смањи незапосле-
ност са 26 на 12 одсто, завела тржишни 
ред, створила много јачу земљу, ближа је 
развијеном западу и решава проблеме са 
којима се и богатији сучељавају.

„Улажемо у креативност младих, диги-
тализација је постала важна тема и у Ср-
бији, а не само у најразвијенијим земљама 
света“, рекао је Вучић.

Трећа ствар, назначио је Вучић, која 
није мање важна од постизања мира и 
стабилности и економског напретка, јесте 
напредак Србије ка чланству у Европској 
унији. Напоменуо да је ЕУ најбитнији тр-
говински и инвестициони партнер Србије, 
а да је пут ка Унији пут ка већој стабил-
ности, економском напретку и јачању де-
мократије.

Председник Србије указао је да је пре-
тходних година политика проширења ЕУ 
према земљама Западног Балкана слу-
жила као јак инструмент за политичку и 
економску трансформацију у региону у 
стабилна и савремена друштва.

„Верујемо да је та политика она којој 
се, и поред потешкоћа у самој ЕУ, али и у 
државама кандидатима, морају посветити 
на најбољи начин. Желимо да будемо део 
ЕУ, али се понекад народи на Балкану, и 
у Србији, тертирани другачје него други“, 

рекао је Вучић, и додао да не тражимо 
да се наш пут у Унију убрза, већ да буде-
мо третирани као чланице примљене од 
2004. године.

Срби су, поручио је, достојанствен на-
род, који очекује да нас друге државе по-
штују, као што и ми њих поштујемо. Ника-
да, нагласио је, нисмо желели ништа што 
припада неком другом и оно што тражимо 
је узајамно поштовање.

„Србија штити своју слободу, независ-
ност и суверенитет, поштује демократске 
принципе и никада неће одустати од војне 
неутралности, јер је таква политика – по-
литика мира. Србија је посвећени партнер 
западним земљама, ради на побољшању 
односа са САД, али негује најбоље могуће 
односе са Русијом и Кином. И не само да се 
тих добрих односа не стидимо, већ се њима 
поносимо“, рекао је Вучић, и додао да ће 
Србија увек бити спремна да посматра раз-
вој ситуације у свету, али да никада неће 
процењивати шта је праведно, а шта није.

Председник Србије поручио је и да је 
постизање политичког решења са КиМ 
национални приоритет, питање које има 
велики утицај на нашу економију.

„Знате да не признајемо једнострано 
проглашену независност Косова“, подсе-
тио је Вучић и позвао чланице УН да се не 
дозволи пријем Косова у Унеско. 

„Од кључне је важности постизање по-

литичког решења, јер је то услов за даљи 
економски напредак, за младе људе и 
даљи развој. Србија неће признати Косо-
во, али улаже напоре да се нађе решење 
које ће омогућити напредак, мир и ста-
билност у региону. У бриселском дијалогу 
Београда и Приштине доста је постигну-
то, уз не баш лаке компромисе и то са обе 
стране, и за четири године дијалога нико 
није страдао у међуетничким тензијама на 
Косову.

Председник Вучић истакао је да Србија 
улаже велике напоре у стабилизацију це-
локупне ситуације на Балкану и да увек 
остаје мирна на нападе који долазе са 
стране, јер су мир и помирење важни због 
свега. Поновио је да је Србија спремна да 
се посвети успешним економским рефор-
мама, као и регионалној економској зони, 
од које не жели да одустанемо. Истакао је 
солидарност Србије са избеглицама, али и 
то да ништа неће смањити њену посвеће-
ност и оштрину у борби против терори-
зма, Исламске државе и Ал Каиде.

Према његовим речима, Србија поздра-
вља и препознаје борбу против сиромаш-
тва и социјалних неједнакости и спреча-
вања јачања екстремизма као изузетно 
важне тачке, и верује у све већу улогу УН, 
као организације за мир, као и да ће свака 
реформа УН која води јачању њене улоге 
добити подршку Србије.

у ЖиЖи

обрАћАње ПредседникА реПублике србије, АлексАндрА ВучићА, ГенерАлној скуПштини уједињених нАцијА

Политичко решење косоВскоГ ПитАњА 
је нАционАлни Приоритет србије

услови за просперитетну будућност:

сАд је важан партнер србији, али се 
не слажемо по питању косова

Председник Вучић, у обраћању Генералној 
скупштини ун, говорећи о погледима на косовску 
независност и позиције сАд, истакао је да се да се 
срби и Американци по том питању не слажу. „они 
су признали независност косова, они им помажу у 

прикупљању гласова за улазак у унеско. Ми имамо 
супротан став по том питању, али су Американци 
важни партнер србији. без Американаца нема 
решења, о каквом год решењу говорили у 
савременом свету“, указао је председник Вучић.



Подршка Париза
У разговору са председником Вучићем, 

француски председник Емануел Макрон ре-
као је да Србија може да рачуна на подршку 
Париза на свом европском путу.

„Имао сам веома срдачан сусрет са 
председником Макроном. Велика част за 
једну земљу, бројчано и територијално 
малу, јесте чињеница да је председник 
Макрон све време знао и са ким говори, 
знао доста и о политици коју смо водили, 
честитао на тешким економским рефор-
мама које смо провели“, истакао је пред-
седник Вучић, и рекао да му је председник 
Макрон поручио да планира да у првом 
тромесечју следеће године посети Србију.
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у ЖиЖи: нА МАрГинАМА ЗАседАњА ГенерАлне скуПштине ун

о Председник Вучић састао 
се са генералним секретаром 
светске организације, Анто-
ниом Гутерешом, и изразио 
уверење да УН постају све 
свесније значаја нашег реги-
она. Гутереш је истакао да 
веома цени утицај Србије у 
региону и да добро разуме 

оно што наша земља ради.
о На састанку са председа-
вајућим Генералне скупштине 
УН, Мирославом Лајчаком, 
председник Вучић разговарао 
о плановима за реформу УН, 
улози Србије у овој међуна-
родној организацији и ситу-
ацији у региону. 

о Председник Републике Ср-
бије присуствовао је и вечери 
код високе представнице ЕУ 
за спољну и безбедносну по-
литику, Федерике Могерини.
о На састанку са председ-
ником Владе Краљевине 
Шведске, Стефаном Левеном, 
председник Вучић констато-

вао је да су односи двеју зе-
маља значајно напредовали 
након посете председника 
Левена Србији и нагласио да 
је отварање прве робне куће 
„Икеа“ најбољи показатељ 
успешне сарадње. Договоре-
но је даље унапређење од-
носа, уз посебан акценат на 

Током вишеднев-
не посете Њујор-
ку и учешћа у 
раду Генералне 
скупштине Ује-

дињених нација, председ-
ник Србије, Александар 
Вучић, имао је низ саста-
нака са бројним светским 
лидерима, председници-
ма, премијерима, мини-
стрима, људима који при-
падају различитим утицај-
ним организацијама. 

„Веома сам задовољан 
свеукупном посетом 
Њујорку, састао сам се 
са више од 50 званич-
ника земаља и органи-
зација света. Остварили 
смо бројне контакте и 
уверен сам да је деле-
гација Србије, коју сам 
предводио, добро пред-
стављала нашу земљу“, 
истакао је председник 
Вучић. 

Током боравка у Њујор-
ку, председник Вучић састао 
се са председником САД, До-

налдом Трампом, на пријему 
који је амерички председник 
организовао поводом одржа-

вања Генералне скупштине УН, 
и позвао га да посети Србију, 
што је Трамп и прихватио. 

„Када сам му упутио 
позив, детаљно сам об-
разлагао зашто мислим 
да је важно да дође у 
Србију. Говорио сам о 
односу наших грађана 
према њему и америчкој 
политици, како ће га до-
чекати људи у Србији, 
као и да би његова поја-
ва показала колико Срби 
желе то пријатељство. Са 
Трампом сам се руковао 
чак четири пута и чини ми 
се да сам дуже од других 
имао прилику да разгова-
рам са њим, захваљујући 
причи коју смо започели, 
ваљда и зато што смо из 
истог региона као и ње-
гова супруга. Када смо се 
последњи пут руковали, 
Трамп је потврдио да при-
хвата позив и да жели да 
дође у Србију, а са Мела-
нијом Трамп разговарао 
сам на мешавини српског 
и словеначког, тако да смо 

се одлично разумели“, каже 
председник Вучић.

Председник Александар Вучић разговарао је са пред-
седником Турске Реџепом Тајипом Ердоганом о одно-
сима двеју земаља, економској сарадњи и предстојећој 

посети турског пред-
седника Србији.

„Наша земља гаји 
искрено пријатељство 
према турском наро-
ду и имамо прилику 
да започнемо нови 
процес у нашим од-
носима“, истакао је 
председник Вучић. 

Председник Ердоган 
нагласио је да су од-
носи Србије и Турске 
веома важни за мир и 

стабилност Балкана, и истакао да је неопходно радити 
на јачању економских односа и трговинске размене, те 
да би, током његове посете Србији, требало потписати  
уговор о слободној трговини између две државе.

На састанку са председником Владе 
Краљевине Белгије, Шарлом Мишелом, 
председник Вучић нагласио је да је Србија 
много урадила на измени пословне климе и 
да би за обе земље било значајно уколико 
би био повећан интерес белгијских инвес-
титора за улагање у Србији, нарочито у об-
ласти енергетике, пољопривреде и инфра-
структурних пројеката. 

Премијер Мишел изразио је вели-
ко интересовање за Србију, као и за 
ставове српских званичника и евро-

интеграције, пози-
тивно оценивши ев-
ропски пут Србије и 
наставак дијалога са 
Приштином. Пред-
седник Вучић зах-
валио се премијеру 
Мишелу на томе што 
је Белгија први пут 
исказала интересовање за ставове Ср-
бије, упутивши позив белгијском зва-
ничнику да посети Србију.

доналд трамп прихватио позив да посети србију
Председник АлексАндАр Вучић сАстАо се сА 

Више од 50 ЗВАничникА дрЖАВА и орГАниЗАцијА
Председник Александар Ву-

чић састао се и са министром 
спољних послова Руске Феде-
рације, Сергејом Лавровим, и 
изразио захвалност на подр-
шци коју Русија пружа Србији, 
како у УН, тако и на међунаро-
дним форумима, као и на подр-
шци територијалном интегри-
тету и суверенитету Србије.

„Русија је истински пријатељ 
Србије и убудуће ћемо да ра-
димо на побољшању сарадње 
на свим нивоима, политичком 
и економском нарочито. Србија 
нема намеру да постане члани-
ца НАТО, или било које друге 
војне организације, и не плани-
ра увођење санкција Русији“, 
рекао је председник Вучић.

Министар Лавров истакао је 
да је Србија стуб стабилности на 

Западном Балкану и пријатељ 
Русије, чији ће територијални 
интегритет и суверенитет Ру-
ска Федерација увек подржава-
ти. Лавров је посебно нагласио 
значај формирања индустријске 
зоне између Србије и Русије и 
рекао да, иначе интензивни, би-
латерални односи могу и морају 
да буду још бољи.

уговор о слободној 
трговни са турском

истинско пријатељство 
србије и русије

белгија први пут исказала интересовање за ставове србије

бројни сусрети сА сВетскиМ лидериМА

привлачење нових шведских 
инвеститора у Србију.
о У разговору са председником 
Црне Горе, Филипом Вујано-
вићем, председавајућим Пред-
седништвом БиХ, Драганом 
Човићем, и премијером Сло-
веније, Мирославом Цераром, 
главне теме биле су економска 

сарадња, бољи односи у реги-
ону и европска перспектива зе-
маља које нису чланице ЕУ.
о На састанку са председни-
ком Владе Хрватске, Андрејем 
Пленковићем, председник 
Вучић разговарао је о била-
тералним односима, неопход-
ности њиховог поправљања 

и свеукупној ситуацији у ре-
гиону.
о Виши заменик помоћника 
Државног секретара САД, 
Елизабет Милард, истакла је 
да је улога Србије у региону 
позитивна и конструктивна, 
да су САД спремне да помогну 
Србији на ЕУ путу и да очекују 

решавање отворених питања.
о Председник Вучић учество-
вао је и на Пословном форуму 
Блумберг Глобал.
о На састанку са Џорџом и 
Алексом Сорошем говорио је 
о нашим виђењима догађаја 
на Балкану и будућности ре-
гиона.

Александар Вучић, Доналд Трамп и Меланија Трамп

... Андрејем Пленковићем... Јенсом Столтенбергом ... Федериком Могерини и лидерима Западног Балкана ... Ерном Солберг

Председник 
Александар Вучић 

са Мирославом 
Лајчаком

Вучић и Ердоган

Вучић и Мишел

Вучић и Лавров

... Емануелом Макроном
... Мајком Блумбергом... Абделом Фатахом ел Сисијем



САРАЈЕВО

5,5 милиона € 
за рс и општине 

у Федерацији бих 
где живе срби

Србија ће са око 5,5 ми-
лиона евра помоћи 

општине у Републици 
Српској, као и општине у 
Федерацији БиХ у којима 
претежно живе Срби, наја-
вио је председник Србије 
Александар Вучић након 
састанка с председником 
Републике Српске Мило-
радом Додиком, као и са 
председницама влада Ср-
бије и РС, Аном Брнабић и 
Жељком Цвијановић.

Председник Вучић је ре-
као да су донете одлуке о 
више пројеката подршке и 
помоћи народу и институ-
цијама Републике Српске, 
као и то да је управо зах-
ваљујући Србији, Сребре-
ница данас велико гради-
лиште, а да је мост Љубо-
вија-Братунац у завршној 
фази. Најавио је и да ће Ре-
публика Србија финансира-
ти изградњу вртића у Тре-
бињу и Брчку, студенстко-
ђачког дома у Власеници, 
реконструкцију улица на 

Палама, спортску дворану 
и трг у Источном Сарајеву, 
санацију моста преко Дри-
не између Зворника и Ма-
лог Зворника.

Председници и премијери 
Србије и Републике Српске 
формирали су тим који ће 
радити на писању Декла-
рације која ће обухватити 
право на употребу српског 
језика и ћириличког писма, 
затим право на изучавање 
и неговање српске култу-
ре, право изучавање српске 
историје и неговање српс-
ке слободарске традиције, 
очување националне гео-
графије, право на очување 
и заштиту српског култур-
но-историјског наслеђа и 
право на информисање на 
српском језику. Сви кон-
кретни програми могући 
су захваљујући томе што 
је Влада Србије, закључно 
са августом, остварила за 
тачно милијарду евра бољи 
резултат у буџету од пла-
нираног.

беоГрАд

Председник Србије 
Александар Ву-
чић посетио је Са-

рајево, где је дочекан уз 
највише војне почасти, и 
где је са члановима Пред-
седништва БиХ, Драга-
ном Човићем, Бакиром 
Изетбеговићем и Младе-
ном Иванићем, отворено 
разговарао о конкретним 
проблемима, напомињући 
да Босна и Херцеговина у 
Србији има правог прија-
теља. 

„Не слажемо се увек у 
свему, али су односи увек 
искрени. Србија и БиХ 
имају трговинску разме-
ну на нивоу од готово 1,5 
милијарди евра, она је 
највећа за нашу земљу и 
мислим да је највиша за 
БиХ, одмах иза Немачке, 
Русије и Италије. Заврша-
вамо и формирање коми-
сије за границу и ускоро 
ћемо решити и тај про-
блем. То је изванредан 

сигнал за регион, јер по-
казујемо да смо у стању 
да се договоримо једни 
са другима“, нагласио је 

председник Вучић.
Према његовим речи-

ма, у Сарајеву је наишао 
на топло гостопримство 

и од Драгана Човића, и 
Младена Иванића, а по-
себно од Бакира Изетбе-
говића.

бих у србији има правог пријатеља
„Ускоро ће и они има-

ти такву добродошлицу 
у Србији. Не слажемо се 
увек у свему, али су одно-
си увек искрени. Догово-
рили смо се да проблеме 
решавамо разговором. 
Желим да поручим грађа-
нима, без потребе да се 
било коме додворавам, и 
без обзира на њихову на-
ционалну припадност, да 
ће у наредним годинама 
моћи да се увере у то да 
им је Србија пријатељ. За 
Србију је најважније да се 
три народа договарају и 
да се поштује Дејтонски 

споразум, а у унутрашње 
ствари БиХ се не меша“, 
рекао је председник Ву-
чић.

Говорећи о делу разго-
вора који се тицао еко-
номске сарадње, нагласио 
је да је Србија спремна да, 
поред 5,5 милиона евра 
помоћи које су договорене 
са председником РС Мило-
радом Додиком, издвоји 
још милион евра за БиХ. 
Што се тиче инфраструк-
турних пројеката који по-
везују две земље, поручио 
је да је Србија спремна, а 
ускоро и потписује уговор 
за деоницу Чачак–Пожега, 

да финансира преосталих 
60 километара до Котро-
мана.

„Желимо да повежемо 
Београд и Сарајево, Нови 
Пазар и Сарајево. То би 
значило много у односима 
које бисмо могли назвати 
много бољим“, истакао је 
Вучић, додајући да очекује 
да у БиХ дође до договора 
око трасе ауто-пута. Наја-
вио је и да је Србија одлу-
чила да уложи много новца 
и представи се на Међуна-
родном сајму у Мостару, 
од 10. до 14. априла идуће 
године.

„Разговараћемо о уки-
дању, с наше стране 
постоји иницијатива, ван-
царинских намета.  Да на-
правимо најбржим и најус-
пешнијим проток робе и 
капитала у савременом 
добу“, поручио је председ-
ник Вучић.

Председавајући Пред-
седништва БиХ, Драган Чо-
вић, изјавио је да је посета 
председника Србије поче-
так потпуно нових односа 
званичног Сарајева и Бео-
града, и навео да је уверен 
да ће врло брзо доћи до 
решења о границама БиХ и 
Србије.
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Свечани дочек за председника Србије испред зграде Парламентарне скупштине БиХ

Икона Петра Зимоњића за председника Вучића од градоначелника Ненада Вуковића, 
након састанка са руководством Источног Сарајева

Са члановима Председништва БиХ, Драганом Човићем, 
Бакиром Изетбеговићем и Младеном Иванићем

Руководство Србије и Републике Српске: Милорад Додик, 
Жељка Цвијановић, Ана Брнабић, Александар Вучић
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ВЕСТИ

После много годи-
на неулагања и 
небриге, држава 
је, захваљујући 
првенствено пред-

седнику Александру Вучићу, 
почела да поклања велику 
пажњу развоју југа Србије и 
квалитетнијем животу станов-
ника овог дела Србије. Гра-
доначелник Лесковца, Горан 
Цветановић, за „СНС Инфор-
матор“ каже да Лесковчани 

ГорАн цВетАноВић, 
члан Председништва 
снс и градоначелник 
лесковца

јуГ србије се рАЗВијА ЗАхВАљујући 
Председнику Вучићу

итекако цене и поштују зала-
гања председника Вучића што 
су недвосмислено показали и 
на последњим председничким 
изборима, када му је подршку 
дало готово 70 одсто грађана 
Лесковца. 

- Грађани су препознали да 
је држава почела да се брине 
о југу Србије, виде да долазе 
нове компаније, да се отва-
рају нова радна места, да се 
Лесковац развија, али да ожи-
вљавају и мања места попут 
Лебана и Владичиног Хана. 
Председник Вучић је често у 
Лесковцу, разговара са грађа-
нима, обилази привреднике и 
пољопривреднике, што није 
био случај ни са једним дру-
гим председником државе. У 
Лесковцу је директно прего-

варао са страним инвестито-
рима и управо захваљујући тој 
подршци очекујемо отварање 
нових фабрика. Грађани пре-
познају да се много тога мења 
на боље и да држава има кон-
кретна решења за опоравак 
југа Србије.

који су највећи проблеми 
југа србије?
- Лесковац је први по раз-

уђености територије у Србији, 
са највећим бројем насељених 
места, а трећи град по повр-
шини. У таквој ситуацији један 
од највећих проблема јесте 
питање путне и комуналне 
инфраструктуре. Трудимо се 
да не занемарујемо ниједно 
насељено место и изађемо у 
сусрет потребама наших су-

грађана. Највећи проблем су 
путеви јер, иако смо много 
тога урадили, имамо још мно-
го посла. Неке од важних са-
обраћајница су у републичкој 
надлежности и помоћ државе 
нам је преко потребна. Без те 
помоћи не можемо да кому-
нално опремимо све делове 
града.

колико је инвестиција 
стигло у лесковац у про-
теклих неколико година? 
и које су најзначајније?
- Од почетка имамо одличну 

сарадњу са Владом Републике 
Србије, захваљујући којој смо 
реализовали неколико изу-
зетно важних инвестиција. 
Најбитније су оне које се тичу 
отварања нових радних места. 
Можемо да се похвалимо да је 

компанија „Јура“ прошле го-
дине уложила око четири ми-
лиона евра у изградњу новог 
погона, чиме смо створили 
услове за запошљавање још 
1.000 наших суграђана, док је 
компанија „ВНБ Книтиг“ нови 
погон отворила у Грделици. 
Влада Србије инвестирала 
је 184 милиона динара у ре-
конструкцију зграде некада-
шњег предузећа „Синтетика“, 
у којој ће турска компанија 
„Џинси“ ускоро отворити још 
једну фабрику у нашем граду, 
у којој ће запослити најмање 
350 радника. Нагласио бих и 
да смо завршили изградњу 
Постројења за пречишћавање 
отпадних вода, које је финан-
сирано са 10,5 милиона евра 
из предприступних фондова 
Европске уније. Влада Србије 

је издвојила 500 милиона ди-
нара за другу фазу радова на 
постројењу, такозвану „ли-
нију муља“, док смо за про-
ширење канализационе мре-
же у 16 приградских насеља 
обезбедили осам милиона 
евра преко Владе Холандије. 
Држава ће са око четири ми-
лиона евра финансирати и из-
градњу новог колектора, како 
бисмо ово важно постројење 
могли да пустимо у рад. 

шта је све урађено од нове 
инфраструктуре?
- Град Лесковац успоставио 

је озбиљан приступ решавању 
инфраструктурних проблема. 
Томе сведочи податак да смо 

асфалтирали преко 50 град-
ских и сеоских улица, уложи-
ли смо око  пет милиона евра 
у изградњу нове и рекон-
струкцију старе и дотрајале 
водоводне мреже. Обновили 
смо све домове културе, све 
здравствене амбуланте на те-
риторији Града, велики број 
месних заједница, реновира-
ли смо десетак градских и се-
оских школа, а то су инвести-
ције на које се чекало пет-шест 
деценија. Изградили смо нов 
модерни пијачни комплекс, са 
пословним простором, новом 
млечном халом и уређењем 
целокупне околне путне ин-
фраструктуре. Та инвестиција, 
вредна милион евра, потпуно 
је променила и урбанизовала 
овај део Лесковца.

колико сте задовољни 

овогодишњом роштиљија-
дом? колико је било по-
сетилаца и колики значај 
ова манифестација има за 
туризам?
- Роштиљијада је већ готово 

три деценије једно од најпозна-
тијих обележја Лесковца. Данас 
је она најпосећенија привредно 
-туристичка манифестација у 
Србији, јер број гостију достиг-
не и 700.000. За туризам, њен 
допринос је немерљив, јер има-
мо госте из свих крајева света, 
а у време њеног трајања по-
пуњени су сви смештајни капа-
цитети. Први пут од оснивања, 
председник државе указао нам 
је част и отворио Роштиљија-
ду, а Лесковац је посетио и 

велики број страних делега-
ција. Верујем да можемо бити 
задовољни целокупном орга-
низацијом, али и финансијским 
ефектима.

како су лесковчани реа-
говали на посету председ-
ника Александра Вучића? 
шта су га питали?
- Председника Вучића саче-

као је велики број Лесковчана, 
заправо, никад више грађана 
није присуствовало отварању 
Роштиљијаде. Они су пред-
седнику упутили похвале за 
успостављање финансијске 
стабилности у држави, међу-
народну политику и захва-
лили му се за наду коју им је 
дао, а од њега су тражили уг-
лавном да им реши приватне 
проблеме.

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Србија је светски лидер по 
броју отворених радних 

места у односу на број станов-
ника у 2016. години,  објавље-
но је у најновијем извештају 
„ИБМ Глобал Локејшнс Тренд 
2017”.

ИБМ неколико година уна-
зад анализира активности на 
пољу улагања у Србију, а ово 
је до сада најбољи резултат 
који је Србија остварила и 
уједно пораст од око 40 одсто 
у односу на 2015. годину.

„Србија је најбоље место 
за инвестирање, а извештај 
ИБМ-а то само потврђује. 
Влада Србије коју је водио 
Александар Вучић постави-
ла је унапређење услова за 
пословање високо на листи 
приоритета, а и ова Влада коју 
води премијерка Ана Брна-
бић наставила је, енергично и 
посвећено, рад на отклањању 
свих баријера“, изјавио је ми-
нистар привреде Горан Кне-
жевић. 

Министар Кнежевић подсећа 
да нису само подстицаји при-

влачили инвеститоре, већ цела 
Влада и Министарство привре-
де раде на поправљању послов-
не климе. 

Србија је, подсећа он, у по-
следње две године и на прес-
тижној Дуинг бизнис листи 
Светске банке, која рангира 

190 земаља света према усло-
вима пословања, напредовала 
чак за 44 места, и пласирала 
се најбоље од кад та листа 
постоји. На последњој листи, 
Србија је ушла у топ 10 земаља 
реформатора на свету.

извештај ибМ-а доказ 
да је србија најбоље 

место за инвестирање

Председник Александар Ву-
чић састао се у Београду са 
специјалним изаслаником 
председника Народне Репу-
блике Кине, Менгом Ђианџу-
ом, чланом Политбироа ЦК 
Комунистичке партије Кине 
и секретаром Централне ко-
мисије за политичке и правне 
послове

„Председник Кине, Ши Ђин-
пинг, и председник Србије, 
Александар Вучић, нису само 
партнери, већ и политички 
пријатељи и браћа“, нагласио 

је Менг приликом здравице на 
свечаној вечери коју је у њего-
ву част приредио председник 
Вучић.

Са Менгом је разговарао и 
министар полиције Небојша 
Стефановић, а на састанку 
закључено је да ће Србија и 
Кина продубити сарадњу у 
области безбедности и пре-
дузети јаке мере у сузбијању 
организованог и прекогранич-
ног криминала, као и да ће се 
заједно супротставити теро-
ризму.

Председници кине и србије су 
партнери, пријатељи и браћа

Кнежевић
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ИНТЕРВЈУ 

Поводом недавне 
посете Извести-
оца Европског 

парламента за Србију, 
Дејвида Мекалистера, 
Београду и његових 
похвалних речи о на-
шој држави, њеном 
европском путу и ре-
формама које су про-
ведене, министарка за 
европске интеграције, 
Јадранка Јоксимовић, 
каже да има дуго-
годишњу и успешну 
сарадњу са Мекалис-
тером, те да је он, као 
близак сарадник Ан-
геле Меркел и уједно 
врло утицајан посла-
ник, од 2014. године, 
од када је Известилац 
ЕП за Србију, на објек-
тиван и крајње кон-
структиван начин пру-
жао подршку европ-
ским интеграцијама, 
економским реформа-
ма Србије, као и поли-
тици стабилности и сарадње 
председника Вучића. 

- Његова приврженост и 
посвећеност напретку Србије 
показана је и након што је 
именован за председавајућег 
Комитетом за спољне послове 
ЕП (АФЕТ), када се лично за-
ложио да остане на позицији 
Известиоца ЕП за Србију. На-
име, он је задужен за припре-
му свеобухватног Извештаја о 
Србији, који се потом усваја у 
облику Резолуције ЕП, а тре-
ба да помири ставове и буде 
прихваћен од стране послани-
ка ЕП који долазе из најразли-
читијих партија, што није увек 
лако постићи. Мислим да су 
његове поруке и препоруке 
Србији увек корисне, а његов 
пријатељски однос се огледа и 
у речима „Волим Србију“.

шта за снс значи то што 
је постала придружена 
чланица европске наро-
дне партије (ерр)? 
- Српска напредна странка 

са статусом придружене чла-
нице, што је уједно и највећи 
степен придруживања који 
може да оствари странка др-
жаве која није чланица ЕУ, 
редовно учествује на радним 
телима Европске народне пар-
тије где, када је реч о гласању 

на Политичкој скупштини и 
Конгресу, ужива иста права 
као и пуноправни чланови. 
Чланство у Европској народ-
ној партији нам је донело 
нове партнере и пријатеље на 
европском путу, али и ојача-
ло сарадњу и блиске односе 
са бројним сестринским пар-
тијама. Заједно са странкама 
десног центра из читаве Ев-
ропе, углавном странкама на 
власти – попут немачке ЦДУ, 
мађарског Фидеса, грчке Нове 
демократије, аустријске На-
родне партије, и бројним дру-
гим странкама, СНС активно 
учествује у доношењу одлука 
и промовише интересе Србије. 

о чему се разговара у ок-
виру европске народне 
партије?
- Разговарамо о важним и 

актуелним темама, износимо 
своје ставове о питањима која 
се тичу, не само будућности 
Србије и региона, већ и читаве 
Европе. Тако нпр. на Конгресу 
који је одржан на Малти ус-
војена је Резолуција о Запад-
ном Балкану, и ту сам истакла 
значај интереса ЕУ и EPP пар-
тија на регион, док су колеге 
из EПП поздравиле позитивну 
улогу СНС и председника Ву-
чића у регионалној сарадњи. 
Такође, недавно сам учество-

вала на Политичкој скупштини 
у Копенхагену, где смо усвоји-
ли EPP документ о будућности 
Заједничке пољопривредне 
политике, којим се подвлачи 
потреба за поједностављеном 
и модернизованом 
ЗПП, која би, у што 
је могуће већој мери, 
одговарала на пот-
ребе пољопривред-
ника. Такође, СНС 
учествује у раду 
четири најважније 
политичке групе 
EPP, и то, у радној 
групи „Европска по-
литика“ у чијем раду 
учествујем лично ја, 
затим „Економска и 
социјална полити-
ка“ где је именован 
Владимир Орлић, 
група која се бави 
„EPP чланством“ Ни-
кола Ерић, као и ad 
hoc Радна група за пољопри-
вреду за коју смо именовали 
Данила Голубовића. То су 
конкретне ствари кроз које се 
ми упознајемо с оним што је 
актуелно у ЕУ, и што може да 
користи Србији.  

како коментаришете то 
што је дејвид Мекалистер 
позвао делегацију снс да 
присуствује последњој не-

дељи кампање за из-
боре у немачкој, као 
гости цду канцелар-
ке Ангеле Меркел?

- То је поштовање 
према политици Ср-
бије и председнику Ву-
чићу, што је канцелар-
ка Меркел показала и 
личним гестом када 
ме је прошле године 
на Конгресу Хришћан-
ско-демократске уније 
у Есену  поздрави-
ла као представника 
СНС и, том приликом, 
пренела искрене поз-
драве Вучићу. ЦДУ, 
на челу са Ангелом 
Меркел, показала је 
доследност и добро-
намерност у подр-
шци напретку наше 
земље, спремност да 
позитивно вреднује 
постигнуте резулта-
те, као и отвореност 
за даље унапређење 
сарадње СНС и ЦДУ, 

и ми то веома ценимо. Позив 
ЦДУ није куртоазне природе, 
већ представља признање 
вишегодишњој успешној са-
радњи двеју водећих партија, 

и даје нам додатан мотив да 
путем партијских контаката 
заједно радимо на добробит 
како Србије, тако и Европе. 

колико поглавља у прего-
ворима са еу очекујете да 
буде отворено до краја го-
дине, и којих?
- У овом тренутку Србија је 

у потпуности спремна за от-
варање још најмање три пог-

јАдрАнкА јоксиМоВић, 
министарка за европске интеграције

Ангела Меркел снажно подржава србију
лавља, и верујем да ћемо до 
краја године успети да отвори-
мо поглавље 6 – компанијско 
право, поглавље 30 – економ-
ски односи са иностранством, 
и поглавље 33 – буџетске и 
финансијске одредбе. Реч је 
о пакету важних економских 
поглавља која могу позитив-
но утицати на инвестициону 
климу и директно се одража-
вају на укупну макроеконом-
ску стабилност земље. Србија 
има конкретну корист од сва-
ког отвореног поглавља, па 
тако, рецимо, поглавље 6 под-
разумева побољшане услове 
пословања и већу правну си-
гурност, као предуслова за ус-
пешно пословање и инвести-
ције, поједностављене проце-
дуре, конкурентност и једнак 
третман на тржишту. Све су 
то врло опипљиве предности 
за наше домаће привредне 
субјекте. 

да ли сте задовољни тем-
пом отварања поглавља и 
брзином промена које се 
дешавају у србији?
- За нас је важно да настави-

мо са преданим радом на ре-
формама као што смо и до сада 
чинили, и у том смислу ми треба 
да смо задовољни постигнутим, 
а лично мислим да смо добар 
кандидат за чланство у ЕУ. Ср-
бија има добру динамику отва-
рања поглавља, иако некада де-
шавања у региону, али и шире, 
нису толико повољна и не иду 
увек на руку самом процесу ев-
ропских интеграција, но бене-
фити који проистичу из процеса 
евроинтеграција тичу се свих 
нас и увек служе интересу и до-
бробити грађана. Наши грађани 
разумеју да европске интегра-
ције не подразумевају само 
отварање поглавља и „посете 
Бриселу“, већ је то добар сигнал 
да смо успели да достигнемо 
европске стандарде у одређе-
ној области, да имамо контину-
итет реформи, знатно више ин-
вестиција и да је то, пре свега, 
део наше унутрашње развојне 
агенде, локалног и регионалног 
развоја. У том смислу, Европ-
ска унија, као највећи  донатор 
Србије у последњих 15 година, 
издвојила је око три милијарде 
евра, док је Немачка, као поје-
диначни донатор, издвојила 1,6 
милијарди евра.

У Београду је одржана 
свечана церемонија 

поводом почетка градње 
новог стамбено-пословног 
објекта „Skyline Belgrade“, 
којој је присуствовао и 
председник Србије Алек-
сандар Вучић. 

Реч је модерном комплек-
су импозантне величине, 
на престижној локацији у 

ВЕСТИ

беоГрАд Међу сВетскиМ 
МетроПолАМА

центру града, који 
ће се простирати 
на више од 100.000 
квадрата стамбеног, 
малопродајног и по-
словног простора. 
Пројекат је конци-
пиран као комплекс 
три куле, са цен-
тралном пословном 
кулом, која ће бити 
висока 129 метара, 
као и две мање стам-
бене куле, од 77 и 64 
метра, које ће се налазити 
на бочним ивицама парце-
ле, док ће између кула бити 
формиран плато. Комплекс 
ће бити изграђен у две фазе, 
а завршетак градње се оче-
кује за четири до пет годи-
на. Инвеститор је израелска 

компанија „АФИ Еуропе“, а 
процењена вредност радо-
ва је 200 милиона евра.

„То ће изгледати из-
ванредно и спајаће се са 
Београдом на води, от-
вориће Улицу кнеза Ми-
лоша. Уместо порушене 
зграде Савезног МУП-а, 

имаћете резиден-
цијалне објекте, 
хотеле и шопинг 
мол... То значи 
више туриста и 
више новца, да 
Београд постаје 
све атрактивнији. 
У српској прес-
тоници у првих 
седам месеци ове 
године забележен 
је раст броја тури-
ста од 20 одсто. 

Београд граби напред и 
прави огромну разлику у 
односу на центре у регио-
ну. Градимо најмодерније 
шопинг молове, недавно 
су отворени у Рајићевој 
и Лазаревацу“, истакао је 
председник Вучић.

Јоксимовић и Меркел

На предствљању стамбено-пословног објекта Skyline Belgrade: Председник Александар 
Вучић, градоначелник Синиша Мали, амбасадорка Израела Алона Фишер-Кам
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ИНТЕРВЈУ: Нела Кубуровић, министарка правде

Министарка правде Нела 
Кубуровић за „СНС 
Информатор“ каже да 

је Закон о спречавању насиља 
у породици почео да даје прве 
резултате. Према њеним речи-
ма, Закон је усвојен у новем-
бру 2016. године, а примена је 
почела 1. јуна ове године, јер 
је судијама, тужиоцима, поли-
цији и центрима за социјални 
рад остављено неколико ме-
сеци да се добро припреме и 
обезбеде неопходне услове за 
његову имплементацију. 

- Министарство правде, у са-
радњи са Правосудном акаде-
мијом, спроводило је обуке за 
судије и тужиоце, док је МУП, 
заједно са Криминалистичком 
академијом, исто то чинио за 
припаднике полиције. За шест 
месеци, обуку је прошло 1.825 
судија, тужилаца и полицаја-
ца. Делом захваљујући томе, 
а делом томе што смо самим 
усвајањем Закона и његовом 
промоцијом кроз кампању 
„Искључи насиље“, успели да 
подстакнемо жртве да пријаве 
насиље, током јуна и јула има-
ли смо 2.446 усвојена предло-
га за продужење хитних мера, 
1.303 индивидуална плана 
заштите жртве и преко 5.500 
размотрених случајева насиља 
у породици. Министарство 
правде радило је и на изме-
нама Кривичног законика, 
усклађујући наше прописе са 
прописима ЕУ у области заш-
тите жена од различитих ви-
дова дискриминације. 

недавно сте, заједно са 
известиоцем еП за србију, 

дејвидом Мекалистером, 
обишли радове на рекон-
струкцији Палате правде 
у београду. како теку ра-
дови? 
- То је највећи инфраструк-

турни пројекат који је Ми-
нистарство правде покренуло 
у последњих више до 20 го-
дина. Када буду завршени ра-
дови, верујем да ће та зграда 
бити понос за све нас и да ће 
допринети ефикасности пра-
восуђа. Зато није изненађење 
што је господин Мекалистер 
управо изабрао да посети 
овај објекат, као добар при-
мер унапређења правосудног 
система, а који се финансира 
из кредита ЕИБ, на неки на-
чин новцем ЕУ. Из средстава 
ЕИБ реконструисана је и згра-
да бившег ВТИ и многе друге 
зграде.

колико ће за српско пра-
восуђе значити обнова 
Палате правде? 
- Унапређење правосудне 

инфраструктуре значајно ути-
че на ефикасност правосуђа, 
јер су добри услови важни са 
аспекта ажурности запосле-
них и њиховог квалитет-
ног рада. Изградњом нових 
зграда или реконструкцијом 
постојећих повећавамо број 
судница и утичемо на по-
већање броја судећих дана, 
чешће заказивање рочишта и 
смањење трајања поступака. 

колико је до сада обно-
вљено зграда правосуд-
них органа широм србије?
- Министарство правде, у 

протекле три године, за потре-
бе правосудних органа ренови-
рало је преко 30 објеката широм 

Србије, односно скоро 70.000 
квадрата. У фебруару 2016. 
отворена је прва нова зграда 
правосудних органа после више 
деценија – зграда Прекршајног 
суда у Рашки, а у јуну ове го-
дине и нова зграда Привредног 
и Прекршајног суда у Ужицу. 
Нешто пре тога, завршена је и 
изградња нове зграде суда у 
Пожаревцу. Реконструисане су 
две зграде у Катанићевој улици, 
као и зграде у Лазаревцу, Мла-
деновцу, Краљеву, Пријепољу, 
Алексинцу, Петровцу на Мла-
ви... Малтене да нема суда или 
тужилаштва у Србији на којима 
Министарство правде није ра-
дило неку врсту санације. 

колико је новца утрошено 
за обнову и из којих извора?
- Министарство правде ус-

пева да, уз добро планирање 
буџетских средстава и трош-
кова, постигне максимум ре-
зултата. Поред буџетских, 
користе се и међународни 
кредити и донације. Још док 
је Алексаднар Вучић био пред-
седник Владе, Министарство 
је похваљено да најсврсис-
ходније и у датим роковима 
користи средства која наша 
држава добија од иностраних 
институција и организација.

Где се још планирају радо-
ви?
- Настављамо континуирано 

да радимо на побољшању ка-
пацитета судова, тужилаштава 
и затвора. Њихово унапређење 
врло је важно и због спро-
вођења Акционог плана за 
Поглавље 23 и приближавања 
Србије стандардима ЕУ. У току 
је изградња нове зграде Прекр-
шајног суда и новог затвора у 
Панчеву. Тражимо решења са 
смештај привредних судова у 
Нишу и Сомбору. Током 2018. 
планиран је почетак градње 
нове зграде Палате правде 
у Крагујевцу, побољшање 
смештајних капацитета судова 
и тужилаштава у Новом Саду, 
доградња зграде Тужилаштва 
за организовани криминал и 
Посебно одељење Вишег суда 
у Устаничкој улици.

ВеликА обноВА ЗГрАдА 
ПрАВосудних орГАнА

Вучић је симбол државности србије
били сте министар и у 

Влади Александра Вучића, 
и у Влади Ане брнабић. 
како данас изгледа Влада 
без Александра Вучића?

- Александар Вучић је сим-
бол државности ове земље. 
Рад у његовој Влади предста-
вљао је изузетну част и вели-
ку одговорност. Захваљујући 
тешким и непопуларним ре-

формама које је провео, као 
и његовој истрајности, упор-
ности и огромној храбрости, 
данас у Србији видимо пози-
тивне ефекте тих мера. Нова 
Влада Србије морала је до-
бити нову енергију и још јачу 
снагу за наставак реформи и 
зато је председник Вучић за 
мандатара предложио Ану 
Брнабић, изузетну жену, мла-
ду и способну, професионал-

ца, која је посвећена томе да, 
заједно са својим тимом, из-
несе задатак који је пред њу 
постављен. Данас, као један 
од чланова те нове Владе, 
желим да сви пружимо мак-
сималне напоре и оправда-
мо поверење Александра 
Вучића, и да од Србије ство-
римо модерну и напредну 
државу, какву њени грађани 
заслужују.

ВЕСТИ

Председник Србије, Алек-
сандар Вучић, присуство-
вао је отварању фабрике за 
производњу кабловских се-
това за камионе „Дајмлер“ 
јапанске компаније 
„Јазаки“ у Шапцу, 
а испред фабрике 
дочекало га је више 
од 2.000 окупљених 
грађана.

Вучић је обраћајући 
се окупљенима рекао 
да је ово велики и ва-
жан дан, јер је овако 
велика компанија от-
ворила фабрику у Ср-
бији, и нагласио да је 
то једна од највећих 
гринфилд инвести-
ција у нашој земљи.

„Јазаки не би био 
овде да Србија није 
понудила најбоље 

могуће услове. Учествовали 
смо у реализовању пројекта 
са 10,1 милиона евра, а то 
смо могли да урадимо јер смо 
провели мере конслолидације 

јавних финансија и направили 
суфицит у буџету“, истакао је 
председник Вучић, и још јед-
ном позвао инсвеститоре да 
отварају фабрике у Србији, јер 
ће увек добити најповољније 

услове, а наши грађани посао.
„Јазаки“ је већ запослио 

више од 500 радника, а до 
краја 2019. године планира да 
запосли до 1.700 радника у на-
шој земљи.

Најмлађи официри Војске 
Србије свечано су про-
мовисани испред Дома 

Народне скупштине у Београ-
ду, у присуству највишег др-
жавног и војног руководства. 
У прве официрске чинове про-
мовисано је укупно 187 кадета 
и кадеткиња Војне академије и 

Медицинског факултета ВМА.
Том приликом, председник 

Александар Вучић истакао је 
да је само свестран и савреме-
но образован официр гарант 
снаге и моћи и спремности 
Војске Србије, спреман да бра-
ни и одбрани своју отаџбину 
и свој народ. Председник је 

поручио најмлађим официри-
ма да су завршили школу која 
има 167 година традиције, коју 
су завршили војводе Путник, 
Мишић, Бојовић, Степановић 
и бескрајни низ јунака који су 
водили српску војску у победе. 

„Будите поносни на своје 
претке, баштините ту светлу 

традицију. Суочаваћете се са 
свакодневним изазовима и 
будите свесни одговорности 
да чувате оно што је највред-
није - животе и нашу Србију. 
За српског војника отаџбина 
је увек била највећа светиња, 
и тако ће и остати“, поручио је 
председник Вучић.

будите поносни што сте 
наследници Путника и Мишића!

ш
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ПриВукли сМо ВеликоГ инВеститорА

беоГрАд

Уручивање сабљи најмлађим официрима Војске Србије

На отварању фабрике „Јазаки“
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Према најновијем Из-
вештају о конкурентно-

сти Светског економског фо-
рума за 2017. годину, Србија 
је поправила своју конку-
рентску позицију и заузима 
78. место у групи од 137 зе-
маља. Као и у претходној го-
дини, највише је напредовала 
у оквиру показатеља макро-
економског окружења (за 31 

место), чему у највећој мери 
доприносе ниска и стабилна 
инфлација, смањење буџет-
ског дефицита, раст учешћа 
националне штедње у бруто 
домаћем производу и повољ-
нији кредитни рејтинг земље. 
По оствареној инфлацији, 
Србија је и у 2017. задржа-
ла прву позицију, коју дели 
с још 35 земаља. Србија је у 

оквиру показатеља развије-
ности финансијског тржишта 
напредовала за девет места. 
То је резултат поправљања 
позиције код показатеља фи-
нансијског здравља банака 
за 11 места, што је остварено 
захваљујући макропруден-
цијалној политици коју при-
мењује Народна банка Ср-
бије и очуваној финансијској 

стабилности. Такође, Србија 
је напредовала (за 19 мес-
та) код показатеља заштите 
корисника финансијских ус-
луга, као и доступности фи-
нансијских услуга (за осам 
места), што је резултат до-
ношења реформских закона у 
области осигурања, платних 
услуга и заштите корисника 
финансијских услуга.

напредак србије на међународној 
листи конкурентности Председница Народне 

скупштине, Маја Гојко-
вић, уочи Међународног 
дана демократије, саопштила 
је да ће трећа „Недеља пар-
ламентаризма“ бити одржана 
у организацији Скупштине од 
13. до 19. новембра. Биће ор-
ганизован низ догађаја како 
би још више приближили 
рад Парламента грађанима и 
укључили младе у демократ-
ске процесе. По угледу на 

британски „Парламент вик“, 
Народна скупштина орга-
низоваће сусрете народних 
посланика и грађана, симула-
ције рада Народне скупшти-
не у више градова у Србији. 
Предвиђени су сусрети и 
разговори председнице Маје 
Гојковић са ученицима ос-
новних школа, са децом миг-
раната која похађају редовну 
наставу, као и са најстаријим 
грађанима. Недеља парла-

ментаризма почеће излож-
бом фотографија, које су нас-
тале током посета страних 
званичника Народној скупш-
тини. Предвиђен је и Дечији 
дан, када ће бити предста-
вљена изложба дечијих ра-
дова на тему „Како видим 
Народну скупштину Србије“, 
као и радионице за децу како 
би се упознали са радом Пар-
ламента, у сарадњи са парт-
нерима из читаве Србије.

недеља парламентаризма

Министар полиције, 
Небојша Стефановић, 
рекао је да се огромна 
дипломатска актив-
ност коју је Србија пре-
дузела није дешавала 
само неколико дана, 
већ да је трајало не-
колико месеци, јер се 
знало да ће Приштина 

покушати да приступи Ин-
терполу. Додаје да све што 
Приштина треба да уради да 
би се борила против крими-
нала на КиМ је да заиста то и 
ураде, а не да постају чланице 
разних организација.

„Овде би био простор да се 
против огромног броја наших 
полицајаца и војника који су 
учествовали у противтеро-
ристичким операцијама 1998. 
и 1999. године подижу Ин-
терполове потернице, да се ти 

људи прогањају и да се Србији 
изручују налози да се ти људи 
хапсе“, навео је Стефановић. 
Поновио је да је Србија преу-
зела огромну дипломатску ак-
тивност на себе, разговарала 
са свим партнерским држава-
ма и указао на огромну подрш-
ку Кине и Русије.

„Видели су да нема довољне 
подршке, одустали су од кан-
дидатуре и Србија је забеле-
жила једну добру дипломатску 
победу“, рекао је Стефановић 
након учешћа у раду седнице 
Генералне скупштине Интер-
пола у Пекингу. Министар је 
рекао и да очекује повећање 
зарада припадницима поли-
цији од десет одсто, као и да 
ће се радити на набавци нове 
опреме и изградњи јефтинијих 
станова за људе из безбеднос-
ног сектора.

За три и по месеца примене 
Закона о спречавању насиља 
у породици, разматрано је 
више од 9.000 пријављених 
случајева насиља у породи-
ци, рекла је министарка Нела 
Кубуровић, оцењујући да је 
тај закон дао добре резул-
тате у пракси. Према пода-
цима судова и тужилаштава, 
од укупног броја случајева, 
у 3.900 тужилаштво је пред-
лагало продужење удаљење 

насилника из стана и 
забрану приласка жрт-
вама. Судови су од усвојили 
3.800 предлога и насилници-
ма продужили хитне мере до 
30 дана. Према њеним речи-
ма, још битније је да је овај 
Закон, који је примењује од 1. 
јуна, предвиђа оснивање тела 
које чине судије, тужиоци, 
припадници полиције и пред-
ставници центара за социјал-
ни рад. 

Велика дилпоматска победа Примена закона о спречавању 
насиља у породици

Европска унија из-
двојила је 27,4 мили-
она евра бесповратних 
средстава за подршку 
реформи образовног 
система у Србији. Спо-
разум о подршци ЕУ 
образовном систему 
Србије у Бриселу пот-
писали су директорка 
за Западни Балкан у Генерал-
ном директорату Европске 
комисије Хеновева Руиз Кала-
вера и помоћник министра за 
евроинтеграције Бранко Буди-
мир, у присуству министарке 
Јадранке Јоксимовић и комеса-
ра Јоханеса Хана. У питању је 
први споразум ЕУ овакве врсте 
са неком од земаља Западног 
Балкана. Добијени новац ће 
бити намењен усклађивању 
образовног система у Србији 

са потребама тржишта 
рада, унапредиће се 
стручност наставног 
особља и помоћи об-
разовању најрањи-
вијих мањинских 
заједница у земљи. 
Око 40.000 настав-
ника у Србији биће 
тренирано у складу са 

новим модерним програмима, 
што ће студентима обезбедити 
висококвалитетна предавања. 
Истовремено, 4.000 настав-
ника који предају на језицима 
мањина добиће специјалне 
тренинге, а посебни уџбеници 
на мањинским језицима биће 
штампани. Посебна пажња 
биће усмерена на потребе и 
подршку у образовању ромске 
деце од којих ће њих 7.000 до-
бити и школарине.

еу даје 27,4 милиона евра за 
реформу образовања у србији

Министар привреде, Горан 
Кнежевић, разговарао је са 
шефом мисије Међународног 
монетарног фонда за Србију 
Џејмсом Руфом о решавања 
статуса стратешких предузећа, 
као и томе какве ће последице 
по привреду имати повећање 
минималне зараде, из угла 
послодаваца и запослених. 
Кнежевић је техничкој мисији 
ММФ-а представио активнос-
ти које његово министарство 
предузима за поправљање 
пословне климе и позиције 
Србије на Дуинг бизнис листи 
Светске банке, говорио је и о 
инвестицијама после усвајања 
Закона о улагањима, увођењу 

реда у јав-
ним преду-
зећима, али 
и подршци 
коју ресорно министарство 
пружа малим и средњим пре-
дузећима.

решавање статуса 
стретешких предузећа

Министар пољопри-
вреде Бранислав Неди-
мовић каже да је почела 
изградња система за на-
водњавање око 50.000 
хектара, који се финан-
сирају из Абу Даби фон-
да. Највише система за 

наводњавање се гради у 
Војводини. Ово је велика 
ствар јер Србија 30 годи-
на није градила системе за 
наводњавање, већ је само 
неке од њих одржавала.

„Морамо да повећамо ка-
пацитете и да за циклус од 

шест, седам година 
дођемо до 300.000, 
односно 400.000 
хектара који ће бити 
под системима за на-
водњавање, и то не 
само у Војводини“, ре-
као је министар.

Министар Зоран 
Ђорђевић разговарао 
је са делегацијом ми-
сије ММФ-а, коју је 
предводио Џејмс Руф, и 

поручио да ће Предлог закона 
о финансијској подршци по-
родици са децом Скупштини 
Србије бити достављен у ок-
тобру, а да се усвајање измена 
Закона о социјалној заштити 
очекује на пролеће следеће 
године. Израда социјалних 

карата омогућиће да помоћ 
добију они којима је неопход-
на и да се уједно спречи свака 
злоупотреба. Представнике 
ММФ-а, Ђорђевић је инфо-
рмисао о детаљима и мерама 
Протокола о сарадњи Пореске 
управе и Инспектората за рад, 
како би се смањио број рад-
ника који раде на црно и суз-
бијала сива економија, који ће 
имати и финансијске ефекте на 
буџет Србије.

ЗДРАВСТВО

ПОЉОПРИВРЕДА

У првој акцији бесплатних 
прегледа која је одржана широм 
Србије, прегледано је 6.195 па-
цијената. Због тегоба или пре-
вентивно, лекари у Нишу, Бео-
граду и Новом Саду прегледали 
су и грађане који нису поседо-
вали здравствене књижице. 

„Ми се на овоме не зауста-
вљамо. Када будемо видели 
резултате, проценићемо шта 

ће бити сле-
дећег ме-
сеца тема 
прегледа“, 
рекао је министар здравља 
Златибор Лончар, и додао да 
су многи пацијенти послати 
на додатна истраживања, а на 
десетине њих, нажалост, задр-
жано је у болници на додатном 
лечењу.

Велики одзив на 
бесплатне прегледе

израда социјалних карата

САОБРАЋАЈ, ГРАЂЕВИНА И ИНФРАСТРУКТУРА

Министарка Зорана Ми-
хајловић изјавила је да је у 
плану подизање грађевинске 
оперативе кроз формирање 
компаније или конзорцијума 
иза кога ће стајати држава, 
који био био способан да буде, 
не подизвођач, већ главни из-
вођач на пројектима у земљи и 
иностранству.

„Није још дефинисано како 

би то удруживање из-
гледало. Прво ћемо 
разговарати са Енер-
гопројектом који је 
наша најјача и најви-
талнија грађевинска 
компанија. Циљ је да се оснује 
јака група компанија, која би 
имала оспособљене кадрове и 
модерну опрему“, рекла је ми-
нистрка Михајловић.

Филм „Косово - 
моменат у цивили-
зацији“ премијерно 
је приказан у Пари-
зу, а тим поводом 
директор канцела-
рије за КиМ, Марко 
Ђурић, поручио је 
да је српска борба 
за КиМ планетарног 
карактера и да је ово 
остварење важан допринос 
очувању истине о томе чије 
је Косово.

„Филм говори о култур-
ној и духовној баштини која 

треба да буде при-
казана европској и 
светској публици. 
Ово је важан допри-
нос за очување исти-
не о томе чије је Ко-
сово и да је историја 
и култура на КиМ 
српска“, истакао је 
Ђурић, и навео да је 
важно да путем фил-

ма, интернета, друштвених 
мрежа и свих других видова 
комуникације прича о срп-
ској баштини доспе до што 
више људи.

Премијера филма „косово - 
моменат у цивилизацији“

Формирање компаније 
иза које стоји држава

Градња система за наводњавање
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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4. соМбор
уређење јавних простора
Савет МЗ Светозар Милетић ор-

ганизовао је акцију уређења јавних 
простора, а у Дорослову је више од 
60 активиста крчило коров и коси-
ло траву. Објављен је јавни позив за 
доделу субвенција за запошљавање, 
као и конкурс за спровођење јавних 
радова у области старих заната.
Помоћница министра за рад, Нина 
Митић, посетила је Сигурну кућу. 
Пољопривредна стручна служба 
„Сомбор“ организовала је саста-
нак са министром пољопривреде 
Грузије, Леваном  Давиташвилијем, 
којем су присуствовали и градона-
челница  Душанка Голубовић, др-
жавни секретар Велимир Станоје-
вић…На изборима за чланове савета 
у 13 МЗ, апсолутну победу у 12 МЗ 
оствариле су листе кандидата група 
грађана које подржавају СНС. 

5. стАрА ПАЗоВА
дружење 1.000 чланова снс 
Поред редовних активности 

на терену у оквиру бриге о грађа-
нима и решавања дугогодишњих 
проблема, руководство и чланство 
ОО не запоставља ни унутрашњи 
страначки живот, и организује дру-
жења у циљу размене идеја у мање 
формалној атмосфери од уобичаје-
не радне. Такав је био и сусрет на-
предњака на спортском комплексу 
базена, између Старе и Нове Пазо-
ве, где се окупило више од хиљаду 
чланова и симпатизера СНС.

7. сокобАњА
напредна олимпијада
ОО СНС Сокобања органи-

зовао је „Напредну олимпија-
ду СНС“, са циљем дружења 
чланова свих 27 МО. Догађај је 
одржан на излетишту „Борићи“, 
а отворио га је повереник ОО 
СНС Сокобања, Владимир Мило-
вановић. Поред спортског дела, 
активистима су, уз добру музи-
ку, служени напици и роштиљ. 
Жеља ОО СНС Сокобања је да 
„Напредна олимпијада“ заживи 
у свим одборима у Србији, да се 
одбори такмиче на локалном и 
регионалном нивоу, а да финале 
буде одржано у Сокобањи, ода-
кле ова идеја и потиче.

8. србобрАн 
оснаживање 
избегличких породица
Општина Србобран донела 

је одлуку да из свог буџета из-
двоји 3,5 милиона динара за раз-
вој предузетништва, а средства 
ће користити и привредници за 
обртна средства, куповину ма-
шина и набавку опреме. Општина 
Србобран потписала је уговоре 
са 16 избегличких породица за 
економско оснаживање. Угово-
ре, вредне 2,3 милиона динара, 
делом финансиране и новцем из 
општинског буџета, представни-
цима породица уручио је Радивој 
Парошки, председник Општине 
Србобран. 

1. уб

Фонтана и нова расвета
Завршени су радови на 

изградњи модерне фонтане, 
са воденом завесом и деко-
ративном расветом на град-
ском тргу, као на уређењу 
Шепковца, где је опремљен 
простор за рекреацију, из-

грађен прилазни пут од 
стадиона “Драган Џајић”, 
постављено 26 светиљки… 
Током јесени у урбаном 
насељу Мургаш почиње 
изградња прве саобраћај-
нице. На градски водовод 

прикључено је нових 20 до-
маћинстава у засеоку Мак-
симовић у селу Звиздар, а 
председник Општине, Дар-
ко Глишић, најавио је и про-
ширење капацитета Фабри-
ке воде у Такову.

3. уЖице 
изградња цркве

ГО СНС Ужице подржао је изградњу цркве у насељу Крчагово ак-
цијом чишћења локације на којој ће се црква градити. Одржано је 
књижевно-музичко вече на коме jе Оливера Катарина промовисала 
своју поезију. Почели су радови на конзервацији тврђаве, за шта је 
Министарство културе издвојило је 5,7 милиона динара.Отворена је 
спортска хала у одмаралишту „Голија“ на Златибору. У Великом пар-
ку гради се трим стаза. Првом званичном изложбом „Доба обнове“, 
отворен је нови галеријски простор у касарни у Крчагову.

2. ВАљеВо
Посета министра 
ђорђевића

Министар Зоран Ђорђевић при-
суствовао је састанку са градским 
руководством Ваљева, на челу са 
градоначелником др Слободаном 
Гвозденовићем. Један од разлога 
Ђорђевићеве посете јесте и реша-
вање проблема којима су изложе-
ни чланови Удружења бораца, за 
чију заштиту је прве кораке пре-
дузео управо др Гвозденовић. Ми-
нистар је обишао и запуштено гра-
дилиште Геронтолошког центра, 
које би, уз подршку Министарства, 
могло бити приведено намени.
Ђорђевић је, у својству члана 
Главног одбора СНС, посетио ГО 
СНС и разговарао са активистима.

6. тител
Замена вентила на водоводној мрежи
Средствима Покрајинског секретаријата за пољопривреду и Општине 

Тител, замењени су вентили на водоводној мрежи. Средствима Владе 
Србије, у Мошорину је реновирана амбуланта. Замењени су прозори, 
поправљен кров,урађени нови тоалети и нова педијатријска ординација, 
као и просторије за лабораторијско узорковање. Средствима Општине 
набављен је нови инвентар и обезбеђена израда грејања на пелет. Одр-
жане су традиционалне Великогоспојинске свечаности.

9. оПоВо 

Џепарац за 
малишане
Обезбеђена су средства за одлазак 

двадесетак малишана у одмаралиште Црвеног крс-
та у Баошићима, а Општина Опово обезбедила је 
џепарац за сву децу. Подељени су пакети са храном 
и средствима за хигијену за социјално угрожене по-
родице. На Малом гробљу у Опову постављена је 
чесма, очишћени су зидови на галерији, набављене 
су бетонске бандере, настављена је реконструк-
ција водоводне мреже… Посредством локалне 
самоуправе, ЈП „Младост“ добило је фрезу и пет 
косачица. Започета је изградња кухиње ПУ Бамби, 
за шта су средства обезбеђена преко Управе за ка-
питална улагања АП Војводине. Завршен је под у 
фискултурној сали у Опову, а у току је реновирање 
сакулске фискултурне сале и изградња котларни-
це.Обезбеђен је пелет за целу зиму за оповачку 
школу. Завршена је адаптација амбуланте у Саку-
лама. Одржана је Екорегата „Тамиш 2017“. Пово-
дом сефкеринске славе, организовани су концерт 
фолклора и мото скуп. Одржана је Пасуљијада и 
турнир у футсалу. Опово је, други пут ове године, 
посетио министар Зоран Ђорђевић, а разговарало 
се о пројектним активностима за женска удружења, 
о пензионерима, деци са посебним потребама… ОО 
СНС Опово организовао је дружење активиста у 
марини на Тамишу, где су се чланови ОО и педесе-
так младих активиста такмичили у игрању одбојке 
на песку, уз рибљу чорбу.

10. АПАтин 

обнова синагоге
Активисти ОО СНС Апатин очистили су отпад и шут око синагоге, чиме је почела 

прва фаза уређења овог једног од три најугроженија споменика јеврејске баштине 
у Србији. У великој акцији коју је организовао МО Сонта, уз подршку активиста ос-
талих МО, дотрајали голови на спортском терену замењени су новим, а после 20 
година терен је поново добио кошеве. Више од 50 активиста СНС покосили су траву 
око терена, офарбало голове, ограду, нове линије на терену…

Дарко Глишић на отварању фонтане у центру града

Др Зоран Тасић у обиласку радова

Дружење чланова ОО СНС Опово

Посета министра Зорана Ђорђевића
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СНС ПАНОРАМА

12. ПАнчеВо 
бесплатни уџбеници 
за ромску децу
Амбасада УАЕ донирала је 

Општој болници холтер апарат и 
две инфузионе пумпе. На Бава-
ништанском путу започиње из-
градња атмосферске канализације 
за потребе новог затвора. Студент-
ску летњу праксу завршило је 29 
студената, а биће ангажовано око 
40 људи на јавним радовима. У ок-
виру локалног акционог плана за 
друштвену интеграцију Рома, Град 
ће обезбедити уџбенике за сву ром-
ску децу. Панчево је један од градо-
ва у Србији који показује најбоље 
резултате по питању озакоњења 
нелегално изграђених објеката, а 
издато је више од 1.000 решења од 
марта, када је завршен попис, што 
је трећина издатих решења у Јуж-
ном Банату. Завршени су радови 
на реконструкцији два светионика, 
најзначајнијих симбола града.

13. АрАнђелоВАц
све више гостију 
у буковичкој бањи
Велики пораст броја ноћења 

домаћих и иностраних туриста 
забележен је током 2017. године, 
чиме је Буковичка бања поново 
међу најпосећенијима у Србији. 
Председник Општине, Бојан Радо-
вић, истакао је да су три стратеш-
ка правца развоја Општине тури-
зам, пољопривреда и индустрија, 
и рекао да се очекује више од 
100.000 ноћења. Усвојен је пред-

лог помоћи ђацима, паровима за 
вантелесну оплодњу, пензионе-
рима и оболелима од мултиплес-
клерозе, а одобрена су и средства 
за набавку опреме за саобраћајну 
полицију. Очекује се замена пар-
кета у СРЦ „Шумадија“. После 
две деценије, поново је формиран 
кошаркашки сениорски клуб, а 
Општина организује и бесплатне 
излете за пензионере. Одржани 
су“Разговори под липом”, у орга-
низацији Народног музеја.

14. бАчки 
ПетроВАц
словачке народне 
свечаности
Одржане су Словачке народне 

свечаности, најзначајнији празник 
Словака са ових простора, којима 
су присуствовали бројни предста-
вници партнерских градова из Хр-
ватске, Румуније и Словачке, као 
и високе званице из Словачке и 
Србије. Нашу Општину посетио је 
и гувернер Народне банке Словач-
ке, Јозеф Макух, а том приликом 
организована је изложба новчани-
ца и кованог новца. Чланови ОО 
СНС Бачки Петровац учествовали 
су у акцији добровољног давања 
крви.

15. бАточинА 
дружење чланства
ОО СНС Баточина организовао 

је дружење чланова и активиста 
СНС.

16. чАчАк
Помоћ најугроженијим 
суграђанима
На Светски дан сиромашних, 

чачански напредњаци прикупили 
су хуманитарну помоћ и уручили 
је представницима Црвеног крста. 
Активисти Савета за здравље ГО 
традиционално учествују у свим 
хуманитарним акцијама, дајући 
свој допринос како би изашли у 
сусрет суграђанима којима је по-
моћ најпотребнија. На Дивчиба-
рама су организоване спортске ак-
тивности и дружење чланова СНС.

17. бољеВАц
нове лед светиљке
Започета је замена постојећих 

уличних светиљки са живиним 
изворима, ЛЕД светиљкама на те-
риторији целе Општине, што ће 
допринети уштеди у буџету ло-
калне самоуправе и до 85 одсто. 
Почела је изградња водовода до 
села Подгорац, које броји око 
1.600 становника, који ће добити 
сигурно и квалитетно снабдевање 
пијаћом водом са регионалног во-
досистема Боговина - Бор.

18. ГолубАц
Подстицање наталитета
Одлуком Општинског већа, а 

на предлог председника Општине 
Небојше Мијовића, свака мајка која 
роди треће и свако наредно дете 
добија месечно по 25.000 дина-
ра. Започета је изградња деонице 
пута од насеља Кривача до насеља 

Раденка у Општини Кучево. Анга-
жовањем Општинске управе, до-
бијена су средства Министарства 
пољопривреде за уређење атарских 
путева. Реконструисан је кров на 
Дому културе у МЗ Доња Крушеви-
ца, поправљени су атарски путеви 
у МЗ Миљевић и створени услови 
за прикључење воде на сеоском 
гробљу у МЗ Мрчковац. Саниран 
је терен у половини МЗ, након по-
стављања инсталација за гасифи-
кацију. Отворено је ново одељење 
Средње школе из Великог Гра-
дишта. На састанку ОО поднет је 
извештај члановима о раду Општи-
не, јавних предузећа и установа, а 
затим је организовано дружење.

19. бАчкА тоПолА
нови кошаркашки терен
На иницијативу Омладинске 

мреже ОО, изграђен је кошар-
кашки терен и заокружен спорт-
ски комплекс у центру града, који 
обухвата рукометни и кошаркаш-
ки терен са трибинама и куглану.
На иницијативу Уније жена, орга-
низована је Пасуљијада и мани-
фестација „Изађи ми на теглу“.ОО 
СНС Бачка Топола одржао је дру-
жење за чланство, у оквиру кога и 
такмичење у кувању пасуља. 

20. диМитроВГрАд
реконструкција школе
Локална самоуправа у Димитров-

граду конкурисала је код Владе Ср-
бије за средства за реконструкцију 
ОШ„Христо Ботев“ и одобрено је 

145 милиона динара, што пред-
ставља највеће директно улагање 
од стране државе на територији 
Општине Димитровград у новијој 
историји. У Прихватном центру за 
мигранте са Блиског Истока тренут-
но борави 31 малишан. Од тог броја, 
њих 16 је основношколског, а 10 
средњошколског узраста, и за сву 
децу организована је настава. ОО 
СНС Димитровград организовао је 
излет за чланове на Смиловском је-
зеру, где су млади активисти играли 
фудбал, тенис, а старији шах.

23. Горњи 
МилАноВАц
дружење и едукација
ОО СНС Горњи Милановац 

организовао је дружење за чла-
нове и симпатизре, у склопу којег 
су обишли Музеј у Такову, цркву 
Брвнару, Таковски грм и Таковски 
дворац. 

24. инђијА 
Помоћ за пољопривреднике
Општина Инђија поделила је 

уговоре за 51 пољопривредника 
о додели бесповратних средстава 

за набавку пољопривредне ме-
ханизације и опреме за пчелар-
ство. Вредност уговора је скоро 
шест милиона динара и предста-
вља највећа издвајања Општине 
за пољопривреду. МО Стари и 
Нови Сланкамен организовали 
су дружење за чланове уз кување 
котлића у Старом Сланкамену. 
Догађају је присуствовало више 
од 60 активиста, заједно са пове-
реницима ОО, одборницима, ди-
ректорима ЈП и посланицом Алек-
сандром Малетић.

25. кикиндА
боља повезаност баната
Почела је реализација проје-

кта „Побољашање повезаности 
Баната“, који се финансира 
у оквиру ИПА програма пре-
кограничне сарадње Румунија-
Србија. Добијеним средстви-
ма унапредиће се саобраћајна 
инфраструктура до границе са 
Румунијом и  технички опреми-
ти гранични прелаз Наково, а 
биће основана и Канцеларија за 
информације и промоцију пре-
кограничне економске сарадње. 

Почела је реконструкција врело-
вода у Улици Браће Татић, коју 
су финансијски подржале Уп-
рава за капитална улагања АПВ 
и Град Кикинда. Захваљујући 
донацији Града, ученици Гим-
назије „Душан Васиљев“ и Еко-
номско-трговинске школе по-
хађаће наставу у адаптираним 
просторијама. У реконструкцију 
објеката ПУ „Драгољуб Удиц-
ки“ уложено је око 30 милиона 
динара из Покрајинског секре-
таријата за образовање. Влада 
АПВ издвојила је око 5,4 мили-
она динара за поправку ЦТ апар-
та у Општој болници.

26. јАГодинА 
инвеститори из чешке и 
словачке
Јагодину је посетила привредна 

делегација из Чешке и Словачке 
са циљем упознавања са могућ-
ностима рада, инвестирања и от-
варања нових фабрика, на позив 
председника ГО СНС Јагодина и 
председника Савета за подстицај 
и економски развој Града, Николе 
Радосављевића.

27. ириГ 
изградња бициклистичке 
стазе
Влада АП Војводине доделила 

је Општини Ириг 6,5 милиона ди-
нара за изградњу бициклистичке 
стазе, чија локација је 600 метара 
пре пута од манастира Ново Хо-
пово, а планира се и постављање 
расвете дужином целог шета-
лишта.

28. ћићеВАц
дружење са члановима и 
симпатизерима
ОО СНС Ћићевац организовао 

је дружење са члановима и сим-
патизерима на приватном поседу 
Момира Милојевића, уз музику и 
специјалитете наше кухиње. 

29. клАдоВо
Помоћ при гашењу пожара
Омладина ОО СНС Кладово 

делила је „СНС Информатор“ на 
неколико пунктова и разговарала 
са грађанима. Активисти ОО по-
магали су припадницима ватро-
гасних јединица у гашењу шум-
ских пожара.

11. тутин 

Посета дарка Глишића
Нашу Општину посетио 

је председник ИО СНС, 
Дарко Глишић. На почетку 
радног дана, разговарао је 
са чланством у ОО СНС, а 
затим је потписан коали-

циони споразум са стран-
ком СДА Санџака, где је 
председник ОО СНС, Раде 
Петровић, изабран за са-
ветника председника за 
међунационалне односе и 

сарадњу са Владом Србије 
у Општини Тутин. Након 
тога, отворен је пут у селу 
Кајетина и приређен кул-
турно-уметнички програм 
и свечани ручак.

21. ГорАЖдеВАц
беспланте књиге, 
прибор и ранчеви
Захваљујући ангажовању директора ОШ „Јанко 

Јовићевић“, Миливоја Здравковића, који је и пред-
седник ОО СНС Гораждевац, обезбеђени су бес-
платни уџбеници, прибор и ранчеви за ученике. Сви 
ученици чији су родитељи имали право да конку-
ришу, добили су нове књиге, а за остале ученике 
директор школе је, преко донаторске организације 
„Срби за Србе“, уз помоћ монаштва Високих Деча-
на, обезбедио половне уџбенике. Школски прибор 
обезбедила је донаторска организација „Српска со-
лидарност храном“, а ђачке торбе Секретаријат за 
образовање АП Војводине.

22. ноВи сАд

дружење на четири локације

ГО СНС Нови Сад организовао је дружење 
активиста на четири локације: у „Рибарцу“ на 
обали Дунава, у Футогу испред спортске хале, 
у Сремској Каменици у „Фрушкогорцу“ и на 
Сајлову. Активисти су провели пријатан дан 
дружећи се, уз храну и пиће, са страначким 
функционерима и председником ГО, Милошем 
Вучевићем. Активисти МО Лиман 2 организо-
вали су пулт и разговарали са суграђанима. На 
иницијативу МЗ Будисава, члан Градског већа 
за спорт и омладину, Огњен Цвијетићанин, 
посетио је ФК “Динамо” и уручио лопте. Гра-
доначелник Милош Вучевић, заједно са мини-
стром Младеном Шарчевићем, присуствовао 
је отварању Каравана „Дух младости“.  Деле-
гација Новог Сада, на челу са градоначелни-
ком, као кумом градске славе Бијељине, при-
суствовала је литургији у цркви Светог Ђорђа.

Дарко Глишић са руководством ОО СНС Тутин

Активисти Градског одбора СНС Нови Сад

Градоначелник Милош Вучевић на обележавању 
годишњице „Олује“ у Ветернику
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31. бујАноВАц
реновирање страначких 
просторија
Одржали смо састанак ОО СНС 

Бујановац и договорили наредне 
активности. Организовали смо 
дружење за чланове СНС у Про-
хору Пчињском. Наши активисти 
учествовали су у реновирању 
страначких просторија.  

32. ноВА ВАрош
снс креће у решавање 
нагомиланих проблема 
Координатор СНС за Злати-

борски округ, Крсто Јањушевић, 
и лидер ГГ „Нови људи за Нову 
Варош”, Радослав Васиљевић, пот-
писали су коалициони споразум 
о заједничком вршењу власти у 
Новој Вароши. Коалиционим спо-
разумом предвиђено је да Васиље-
вић остане председник Општи-
не, а да СНС делегира заменика 
председника и председника СО. 
Председник ИО СНС, Дарко Гли-
шић, истакао је, том приликом, 
да је овакав договор постигнут за 
добробит грађана и да ће се зајед-
ничким снагама одмах кренути у 
решавање нагомиланих проблема.

33. ноВи бечеј
рекултивација напуштених 
копова
Покрајински секретаријат за 

енергетику, грађевинарство и са-
обраћај уручио је 13 уговора за 
рекултивацију напуштених копо-
ва. Средства су добиле и Општи-
на Нови Бечеј и МЗ Кумане за 
рекултивацију напуштеног копа 
у индустријској зони у Новом Бе-
чеју и депресије на улазу у Кума-
не. Пројектом „Прошлост у сада-
шњости као залог будућности“, 
за чију реализацију је, у оквиру 
програма Министарства културе 
и информисања „Градови у фоку-
су“, добијено 57 милиона динара, 
почели су и радови на обнови при-
земног простора Дома културе. 
Одржани су Великогоспојински 

дани, а откривању спомен бисте 
у част Александра Берића при-
суствовали су министар Алексан-
дар Вулин и припадници Војске 
Србије. Одржан је Госпојински 
пољо-фест. Након посете пред-
ставника наше Општине Ново-
черкаску и Батајску, економско и 
културно повезивање Општине 
Нови Бечеј са Новочеркаском, 
настављено је за време Великогос-
појинских дана, када је делегација 
из Русије први пут посетила нашу 
Општину. Поводом сеоске славе у 
Новом Милошеву, организовано је 
кување рибље чорбе и дружење 
чланова ОО.

34. ноВи ПАЗАр
Помоћ комшијама
Омладина ГО СНС Нови Пазар, 

у оквиру акције „Помози комшији“, 
посетила је две старице у Свила-
нову и доставила им животне на-
мирнице. Мештанима дежевских 
села Ботуровина, Црновршани и 
Косуриће насут је главни сеоски 
пут. У току је реконструкција шко-
ле у Ковачеву. Омладина ГО СНС 
Нови Пазар делила је суграђанима 
„СНС Информатор“. 

35. ноВА црњА 
бесплатан школски прибор
Подељен је школски прибор 

свим ученицима слабијег ма-
теријалног стања, а средства 
су обезбеђена од чланова ОО 
СНС, у сарадњи са Унијом жена. 
Представнице Комисије за род-
ну равноправност и Комисије за 
друштвену делатност, у сарадњи 
са Зрењанинским едукативним 
центром, учествовале су у раду 
округлог стола  „Могућности и 
перспективе за унапређење по-
ложаја и улоге жена у одрживом 
развоју сеоских средина у Банату“. 
У сарадњи са АИД АГРАР ПРЕС из 
Зрењанина, организован је одла-
зак пет власница пољопривредних 
газдинстава на сајам АГРА Горња 
Радгона у Словенији. У сарадњи 

са Црвеним крстом и Заводом за 
трансфузију Зрењанин, органи-
зована је акција добровољног да-
вања крви. Поводом Дана Општи-
не, организовано је дружење чла-
нова СНС у Музеју „Ђура Јакшић“ 
у Српској Црњи.

36. обилић
Видео надзор за две школе
Председник ОО СНС Обилић 

и председник Привременог орга-
на Општине Обилић, Ненад Де-
нић, у сарадњи са Канцеларијом 
за КиМ, обезбедио је средства за 
инсталирање видео надзора у ОШ 
„Свети Сава“ у Племетини и у ОШ 
„Доситеј Обрадовић“у Црквеној 
Водици.

37. оЏАци 
санација штете у богојеву
Мештани Бачког Грачаца и Кара-

вукова прославили су сеоску славу, 
а Богојевчани су угостили Међу-
народну дунавску регату „Река“. 
Влада АПВ одобрила је Општини 
Оџаци 1,3 милиона динара за на-
бавку грађевинског материјала 
за санирање штете настале током 
невремена у ромском насељу у Бо-
гојеву. Етно удружење Ђурђиц из 
Раткова гостовало на Интернацио-
налном фестивалу пријатељства у 
Горажду. Помоћник председнице 
Општине, Милорад Станишић, 
потписао је уговор за Радну зону 
у Каравукову. Дом здравља добио 
је нови ултразвучни апарат. Акти-
висти СНС организовали су велику 
радну акцију у Лалићу. Две школе 
добиле су средства на покрајин-
ском конкурсу. Народна библиоте-
ка набавила је нове књиге. Предсе-
дница Општине, Латинка Васиљко-
вић, обишла је МЗ Богојево и МЗ 
Српски Милетић. Јавнобележнички 
помоћник два пута недељно дола-
зиће у Оџаке, а грађани ће моћи 
да овере документа у новој згради 
Општинске управе. У Оџацима је 
поново могуће полагање возачког 
испита. 

38. ПетроВАц 
нА МлАВи
дружење активиста
ОО СНС Петровац на Млави 

одржао је коктел и дружење за 
чланове и симпатизере у згради 
Културно-просветног центра. 

39. Пирот 
интерактивна радионица 
У просторијама ГО СНС одр-

жана је интерактивна радионица, 
коју је спровео Центар за едука-
цију СНС. Уз подршку координа-
тора Пиротског округа, Далибора 
Божића, присутни су имали при-
лику да се усаврше у области орга-
низације и вођења састанака, сфе-
ри јавног наступа и тимског рада. 

40. среМски 
кАрлоВци 
Песничка манифестација
Одржани су трећи Сремскокар-

ловачки песнички бродови, под 
покритељством Општине. Уз бо-
гат културно-уметнички садржај, 
додељене су плакете најбољима, 
а Весна Фекете, чланица Општин-
ског већа за културу и председни-
ца Савета за културу ОО, нагла-
сила је да локална власт активно 
учествује у манифестацијама који-
ма је доделила средства. 

41. рАчА 
нови мост и путеви
У сарадњи са Министарством 

привреде, завршено је асфалти-
рање пута ОПЗ Сепци. У Саранову, 
на путу ОП 20, почела је изградња 
новог моста који спаја општине 
Рача и Топола. ЈП „Путеви Србије“ 
почело је изградњу општинског 
пута Велико Крчмаре-Горње Јару-
шице. Општина је потписала уго-
вор са Министарством пољопри-
вреде за изградњу 12 км нових 
атарских путева. У току је јавна 
набавка за реконструкцију пута у 
Вишевцу и за завршетак радова на 
бунару Б1А.

30. беочин 
реновирање 
туристичке кућице
Одржан је радни сасатанак 

Савета за здравство ОО СНС 
Беочин, којем су се прикљу-
чили нови чланови. Активисти 
ОО учествовали су у акцији 
реновирања и уређења за-
пуштене и неискоришћене 
туристичке кућице у центру 
нашег места. Део насеља на 
уласку у Беочин добио је нови 
изглед. На годинама запоста-
вљеној зеленој површини, 
неуређеној, зараслој и пуној 
отпада, никло је дечије игра-
лиште.
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На изборима за 
савете мес-

них заједница у  Опову, Ба-
ранди, Сефкерину и Сакула-
ма, кандидати које су подр-
жали чланови Српске на-
предне странке освојили су 
апсолутну већину, односно 
28 од укупно 28 мандата. 

Изборе је обележила ве-
лика излазност, која се кре-
тала од 26,50 одсто до више 
од 42 одсто у зависности од 
месне заједнице, као и то 
што је СНС, у току предиз-
борних радњи, успела да за 
мање од десет сати прикупи 

потписе 11,85 одсто укупног 
бирачког тела и овери их код 
нотара, чиме је још једном 
доказала да је најорганизо-
ванија политичка организа-
ција у Србији. 

„Овакав резултат је још 
једна потврда поверења које 
грађани имају у локалну 
власт у Општини Опово, коју 
предводи СНС, али и потвр-
да поверења које СНС и њен 

председник, Александар Ву-
чић, уживају у целој Србији. 
Истовремено, ова апсолут-
на победа јесте и подстрек 
да у будућности радимо 
још више и још марљивије 
у интересу грађана који су 
препознали наше напоре 
да развијамо и Општину, и 
целу Србију“, саопштио је 
ОО СНС Опово, и захвалио 
се грађанима који су у вели-
ком броју изашли на изборе 
и тиме још једном показали 
колико подржавају и како 
оцењују рад СНС.

Делегације Српске на-
предне странке и Једин-
ствене Русије наставиле 
су састанком у Москви 
редовне консултације о 
глобалним и регионалним 
темама, а владајућа руска 
партија је овом приликом 
још једном пружила јасну 
подршку политици пред-
седника Републике Србије 
и председника СНС, Алек-
сандра Вучића. Заменик се-
кретара Генералног савета 
Јединствене Русије, Сергеј 
Железњак, истакао је да 
се његова партија залаже 
за даљи развој стратешког 
партнерства двеју странака 
и народа. 

„Александар Вучић, као 
председник Србије и пред-
седник СНС, даје немерљив 
допринос како би оправдао и 
реализовао поверење народа 
и осигурао безбедност грађана 
и развој државе. Јединствена 
Русија подржава напоре да се 
очува национални идентитет 
српског народа и изради де-
кларација којом би се очували 
његов језик, култура и писмо“, 
рекао је Железњак.

Он је констатовао да су 
евидентни притисци на срп-
ски народ на КиМ и на Балка-
ну уопште, и поручио да ће 
Србија имати недвосмислену 
подршку Јединствене Русије по 
питању билатералне сарадње, 

регионалних и међународних 
односа. 

„Спремни смо да подржимо 
све пројекте од интереса за 
наша два народа. То разуме-
вање није само партијско, већ 
и државно“, објаснио је Же-
лезњак, додавши да се Русија 
са поштовањем односи према 
политици Србије о КиМ, и да 
ће наставити да у међународ-
ним круговима подвлачи да је 
наша јужна покрајина саставни 
део Србије. 

Потпредседник Главног од-
бора СНС, Марко Ђурић, пре-
нео је захвалност СНС Једин-
ственој Русији и руском народу 

на подршци и развоју сарадње 
двеју партија и држава. 

„Оваква сарадња највеће 
руске и српске партије гарант 
је чврстих односа наших др-
жава, чиме се реализује и воља 
наших народа и одговорности 
коју нам је народ поверио. 
Србија је у тешком положају, 
зато је немерљив допринос и 
подршка Јединствене Русије 
и руског народа очувању ин-
тегритета Србије, и то не само 
када је реч о КиМ “, рекао је 
Ђурић. 

Он је додао да је СНС, са више 
од 600 хиљада чланова, највећа 
политичка организација у ре-

гиону, и да захваљујући по-
литици Александра Вучића, 
одржава ту позицију. 

„Опредељење је да Ср-
бија сарађује са свима, да 
буде самостална и сувере-
на, да води сопствену спољ-
ну политику. Војна неутрал-
ност и развој сопствених 
одбрамбених капацитета 
је наше стратешко опре-
дељење. Зато смо поносни 
што нисмо, нити ћемо увес-
ти санкције Руској Федера-
цији, иако се због тога нала-
зимо под веома озбиљним 
притисцима. Ми се наших 
пријатеља и браће не одри-
чемо“, поручио је Ђурић.

Потпредседник Главног 
одбора СНС, Милен-
ко Јованов, говорио је о 
унапређењу регионалне 

међупартијске сарадње и ње-
ном недавном конкретизовању 
кроз сарадњу партијских ор-
ганизација СНС и Јединствене 
Русије из Војводине и Нижњег 
Новгорода. Члан Главног и Из-
вршног одбора СНС, Горан Ра-
кић, који је на састанку у Мос-
кви представљао општинске 
одборе из наше јужне покраји-
не, захвалио се руским колегама 
на подршци политици Србије о 
КиМ, истичући да су чврсте везе 
са Руском Федерацијом велико 
охрабрење и подстицај српском 
народу, и позвао Железњака да 
посети Србе на КиМ.

делеГАцијА снс у Посети 
јединстВеној русији

још једна убедљива победа снсOПоВо

Радне акције чланова ОО СНС Беочин, предвођених Митром Милинковићем

Миленко Јованов, Марко Ђурић и Сергеј Железњак са сарадницима
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СУБОТИЦА

Као градоначелник 
Суботице, упутио 
сам извињење грађа-
нима јер сам, иако 
у приватном разго-

вору, користио тешке и непри-
мерене речи, што није смело 
да се догоди. Стојим, међутим, 
иза онога што сам рекао – овде 

стоП крАђи и крчМењу 
иМоВине ГрАдА

колико су, у последњих 
неколико година, држа-
ва и локална самоуправа 
уложиле у инфраструк-
турне радове и отварање 
нових радних места у су-
ботици?

- Као градоначелник Субо-
тице, на основу свега што је 
урађено, поносно могу да 
кажем да допринос који Су-
ботица кроз свој развој сва-
кодневно даје развоју државе 
није заборављен, а да је Вла-
да Републике Србије итекако, 
у претходних годину дана, 
помогла развој града. Добра 
вертикала на релацији град 
-покрајина - република од 
кључног је значаја за реша-
вање стратешких проблема. . Након отварања за са-
обраћај прве деонице „Ип-
силон“ крака, од петље 
„Суботица - југ“ до кружне 
раскрснице са Биковачким 
путем, марта ове године, 
рекао сам да нам је један 
од приоритета и уређење 
градских саобраћајница, пр-
венствено Толминске улице 
– односно деонице од НИС 
Петрол бензинске пумпе на 
Београдском путу до Бико-
вачког пута. На наше вели-
ко задовољство, али и на 
задовољство свих грађана, 
радови на реконструкцији 
те саобраћајнице су управо 
завршени.  То је изузетно 
значајно јер ће се омогућити 
лакши, удобнији и безбед-
нији приступ возачима који 
се искључе са ауто-пута Е75: 
Нови Сад-Хоргош, на петљи 
„Суботица - југ“ и Биковач-
ким путем крену према Су-
ботици, односно Алексан-
дрову. Допринеће, такође, и 
измештању тешког теретног 
саобраћаја из центра града. . У Привредној зони „Мали 
Бајмок“ већ неколико годи-
на успешно послују велике 
светске компаније „Сименс“, 
„Дункермоторен”, „Аматек“, 
„Норма група“, Сваровски“, 
„Континентал-Контитех“, 
„Гордон - Калцедонија“; а 
очекујемо проширење про-
изводних капацитета и отва-
рање нових радних места. Ус-
коро ће им се придружити и 
италијанска фирма „Камина-
да“, која планира да запосли 
120 људи. За потребе При-
вредне зоне „Мали Бајмок“, 
током протеклих годину 
дана, изграђен је и двосмер-
ни саобраћајни прикључак на 
државни пут Суботица - Сом-
бор, у који су Министарство 
привреде и Град Суботица 
заједнички уложили око 23 
милиона динара. . После четврт века, колико 
се гради „Испилон крак“ Ко-

ридора 10, односно обилаз-
ница око Суботице, овог про-
лећа пуштени су у саобраћај 
први функционални киломе-
три. Траса од петље „Субо-
тица – југ“ аутопута Е-75, до 
кружне раскрснице са Би-
ковачким путем, изграђена 
је средствима Владе Србије 
од око 197 милиона дина-
ра. Влада Србије ове годи-
не издвојила је, такође, 300 
милиона динара за наставак 
изградње „Ипсилон“ крака, 

деоница која треба да споји 
Сомборски и Бачкотополски 
пут увелико се ради.. Активно се ради и на 
сређивању Палића, који 
треба да поврати реноме 
монденског излетишта. По-
сле скоро седам деценија 
од како је изграђена, обно-
вљена је Летња позорница 
средствима од 9,5 милиона 
динара, добијеним од стра-
не Министарства трговине, 
телекомуникација и туризма. 
Из истог фонда обезбеђено 
је око 12 милиона динара за 
уређење Термалног базена. . Из фонда Управе за капи-
тална улагања АПВ износ од 
77,8 милиона динара (око 630 
хиљада евра) Град Суботи-
ца добила је за изградњу ту-
ристичке инфраструктуре на 
Палићу, односно наставак ре-
конструкције објекта «Велика 
тераса» са партерним и урба-
ним опремањем Великог парка. . Када је реч о пројекту 
„Заштита биодиверзитета 
Палић/Лудаш“, Град Суботи-

ца је испунио све предусло-
ве који су били неопходни 
за почетак имплементације 
пројекта вредности 6,5 ми-
лиона евра, између немачке 
KfW банке и Министарства 
грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, а затим и 
ангажовање стручних кон-
султаната, након чега ћемо 
приступити расписивању 
тендера за набавку радова 
на изградњи канализационе 
мреже у насељу Палић, при-

премним активностима за из-
градњу заштитног појаса око 
језера Палић и језера Лудаш, 
као и активностима везаним 
за биоманипулацију.. Поносни смо, такође, и 
на чињеницу да су потписа-
ни уговори за финансирање 
реконструкције ОШ „Соња 
Маринковић“, у износу од 
око 48 милиона динара, као 
и за комплетну адаптацију 
и рестаурацију објекта Хе-
мијско-технолошке школе 
у Суботици, укључујући и 
фискултурну салу, у износу 
од око 157 милиона динара. 
Ова средства одобрена су од 
Канцеларије за управљање 
јавним улагањима Владе Ре-
публике Србије. . У буџету Града за ову го-
дину планирали смо помоћ 
Града у пројектном финан-
сирању школа и конкрет-
ним пројектима у износу од 
12 милиона за основне, 4,6 
милиона за средње школе и 
близу 7,5 милиона за предш-
колско образовање. На тај 
начин желели смо да помог-

немо школама да стекну ус-
лове да конкуришу за пројек-
те из иностраних фондова и 
за конкурсе покрајинског и 
републичког министарства. 
По том основу, многе обра-
зовне установе добиле се 
средства за своје пројекте и 
побољшале услове рада са 
децом.. После много година у 
Центру за социјални рад ре-
конструисане су просторије 
за жртве породичног насиља, 
у које је уложено више од 70 
хиљада долара, обезбеђених 
од стране Америчке аген-
ција за међународни развој 
(УСАИД). У Геронтолошком 
центру, стационару „Дудова 
шума“, за обнову спрата Ми-
нистартво за рад, запошља-
вање, борачка и социјална 
питања издвојило је 15,5 ми-
лиона динара, док је опре-
мање просторија Покрајин-
ска Влада финансирала са 3,4 
милиона динара. . У оквиру пројеката за ос-
новне потребе становништва, 
Влада Јапана донирала је 
близу 39.000 евра за замену 
крова на Дому здравља у Су-
ботици.. Општа болница у Суботи-
ци ускоро добија ангио салу 
а покрајинска Влада ове го-
дине ће у ову установу инвес-
тирати више од 100 милиона 
динара.. У наредне три године Су-
ботица и Општина Сандви-
кен у Шведској реализоваће 
заједнички програм за развој 
предузетништва у локал-
ним самоуправама, јачање 
демократских капацитета и 
учешће жена у политичком 
одлучивању.. Предстоји климатизација 
Хале спортова, као заједнич-
ко улагање Града Суботице 
и Министарства омладине и 
спорта. На овај начин ства-
рамо предуслове да будемо 
домаћини спортских такми-
чења европског и светског 
ранга. Услови унутар овог 
спортског објекта при вишим 
температурама готово су не-
могући, па је модерна клима 
неопходна, како би се спор-
тистима обезбедио нормалан 
рад.. На градском стадиону 
коначно су засветлели ре-
флектори, нимало једнос-
тавна инвестиција која је 
суботичког суперлигашу 
омогућила да утакмице игра 
пред својом публиком. За 
постављање рефлектора 
уложено је 50 милиона ди-
нара. 

Велика обнова суботице

боГдАн лАбАн, 
градоначелник

нема крађе и крај је пракси која 
је раније постојала, у време док 
је град водио Маглаи Јене, да 
се крчми градска имовина, да 
се пословни простори издају 
и продају у бесцење и да се 
превођење пољопривредног у 
грађевинско земљиште врши 
мимо закона и процедура, каже 
на почетку разговора за „СНС 
Информатор“, Богдан Лабан, 
градоначелник Суботице, ко-
ментаришући недавни снимак 
који је тајно снимљен и про-
слеђен медијима.  

шта се тачно догодило у 
суботици?
- Тврдим да сам жртва ре-

жиране мафијашке клопке, 
која не јењава, и изрежираног 
случаја, што ме не оправдава. 
Али, сигурно се нећу помери-
ти са црте господи какав су 
Јанковић и Маглаи, и чврст 
сам у одлуци да нећу дозво-
лити малверзације док год 
имам одговорност за вођење 
града. Оно на шта су пуле-
ни Саше Јанковића навикли 
у прошлости да раде, овде 
неће проћи. Маглаи Јене за-
дужио је и упропастио град, 
друговао с припадницима 
Земунског клана када се гра-
дио ауто-пут и када нијед-
но земљиште или бензинска 
пумпа без његове асистен-
ције, као адвоката, није мо-
гла да прође. Моја породица, 
моји најближи сарадници и ја 
месецима смо изложени пре-
тњама, клеветама, притисци-
ма и увредама од стране поје-
динаца који се крију иза име-
на странке, а њени су чланови 
тек од прошле године. При-
том, изјашњавају се и да су 

припадници организације „Не 
давимо Београд“, а иза себе 
имају дебеле криминалне до-
сијее. Дубоко сам уверен да 
су у једном изрежираном слу-
чају, користећи мој карактер 
емотивног човека, успели да 
избаце оно најцрње из мене.

како коментаришете то 
што је саша јанковић од-
мах одржао конференцију 
за новинаре у суботици 
на којој је осудио Ваше 
неприкладне речи у при-
ватном разговору, а да 
му, при том, уопште није 
сметало када је његов 
најближи сарадник сергеј 
трифуновић написао да 
„треба пишати Вучићу на 
гроб“, већ је, шта више, 
такве скандалозне претње 
јавно и подржао?
- Не могу себи да опро-

стим што сам дозволио да ме 
испровоцирају, али жив сам 
човек који је уложио много 
труда и рада у оно што смо 
у Суботици, као странка, по-
стигли. Иза мене стоје ре-
зултати, и они су моја главна 
препорука. Али, за разлику 
од господина Маглаија, који 
је овај град  упропастио, 
наши резултати у ових годи-
ну дана се не могу оспорити. 
Очигледно је да овој господи 
сметају добри резултати, па 
је Јанковић, према унапред 
смишљеном сценарију, одмах 
пожурио у Суботицу да при-
ча о одговорном понашању, а 
при томе хвали људе који би 
да уринирају по гробу пред-
седника Вучића, и то јавно ис-
тиче. Дошао је да ми соли па-
мет како треба да се понашају 

јавне личности, а из његовог 
пиштоља је убијен човек у ње-
говом стану.

како живе грађани субо-
тице? да ли су задовољни 
променама које су се до-
годиле откако снс води 
град?
- Грађани су више пута на 

изборима показали јасан пра-
вац у коме желе да се развија 
Суботица и, након много го-
дина неиспуњених обећања, 
по први пут виде да се назире 
крај  капиталним, а недоврше-
ним пројектима. У протеклих 
14 месеци суботичка локална 
самоуправа реализовала је и 
низ других пројеката. Извесно 
је да ће све што смо грађани-
ма обећали на почетку нашег 
мандата, бити и реализовано 
и да ћемо и убудуће чинити 
све да живот наших суграђана 
буде што је могуће бољи и ква-
литетнији.

који су велики и значајни 
пројекти планирани за на-
редне године?
- Веома значајан покре-

тач економије је добра ин-
фраструктура и на нама је 
да постојеће путеве рехаби-
литујемо, а да нове путеве 
завршимо. То је услов да ин-
веститори дођу у Суботицу, 
да граде фабрике, отварају 
нова радна места, да се људи 
запошљавају. Према стратеш-
ким планским докуметима, 
неопходно је изградити још 
163,5 км водоводне мреже. 
Неопходно је, такође, изгра-
дити још 424,30 км канали-
зационе мреже, чиме би ниво 
изграђености водоводне био 
у потпуности покривен ка-

нализационом мрежом. По-
себно место у програму који 
ћемо спроводити заузима 
Палић, као туристичка дести-
нација у коју ће се у наредном 
периоду улагати, али не само 
за туристе него и за све наше 
суграђане. Компанија „Конти-
тек флуид Србија”, почетком 
лета 2016. Године, започела је 
изградњу новог производног 
погона и планира за ову го-
дину повећање броја запосле-
них за око 250 радника. Поче-
тком јуна отворен је „Аметек“ 
бизнис кампус у Привредној 
зони „Мали Бајмок“. Ова ком-
панија препознала је Србију и 
покушава да доведе и друге 
добављаче у нашу земљу. У 
њој су запослени радници не 
само из Суботице, него и из 
Кикинде и Бачке Тополе. За 
нас је инвестиција „Амате-
ка“ важна одлука, јер ће кроз 
порезе и таксе омогућити да 
наш буџет буде пунији а то ће 
допринети и великим јавним 
инвестицијама које се реали-
зују у Суботици, као што су 
Народно позориште, рекон-
струкција и изградња нових 
објеката на Палићу и завр-
шетак „Ипсилон“ крака Кори-
дора 10. Како дела, а не речи 
и празна обећања одликују 
и републичку и покрајинску 
власт, верујем да ће, уколико 
све буде текло по плану, до 
2020. године Гранични прелаз 
„Келебија“ бити спојен са Ко-
ридором 10. Све ће то допри-
нети да Суботица изгледа 
много боље, на трагу економ-
ских резултата које је Влада 
Србије постигла у протеклих 
неколико година.

Завршава се обнова зграде 
народног позоришта

- Радови на адаптацији, реконструкцији и доградњи 
зграде Народног позоришта завршени су у мају, а за то су 
Министарство културе и информисања и Управа за капи-
тална улагања АП Војводине обезбедили 62 милиона ди-
нара. Недавно је израђен предмер радова за потребе на-
ставка радова – седме фазе, која обухвата завршетак радо-
ва на фасади новог дела објекта и завршетак унутрашњих 
радова на старом делу објекта. Оријентациона вредност 
радова за потребе седме фазе је 230 милиона динара.
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42. руМА
уређење гробља
Чланови МО у Витојевцима 

организовали су акцију уређења 
сеоског гробља. У организацији 
ООСНС Рума, у излетишту Борко-
вац одржано је дружење чланова 
и симпатизера СНС.

43. сечАњ
игре омладине и Фестивал 
румуна
Традиционалне Летње спортске 

игре омладине, које су се одржале у 
МЗ Неузина, отворио је председник 
СО Сечањ, Арсен Плахин. Председ-
ник Општине, Предраг Рађеновић, 
отворио је Велики фестивал Румуна у 
МЗ Сутјеска, на којем је учествовало 
18 културно-уметничких друштава 
из Србије и Румуније, а организацију 
су помогли Општина и Покрајински 
секретаријат за културу.

44. АлибунАр
дружење у делиблатској 
пешчари
ОО СНС Алибунар организовао је 

дружење за чланове странке на изле-
тишту Девојачки Бунар у Делиблат-
ској Пешчари. Поред надметања у 
више спортских игара, чланови СНС 
имали су прилику да се забаве и оп-
усте уз музику и добро дружење, а за 
најбоље и најспретније обезбеђене 
су пригодне награде. 

45. AдА Мол
Прибор за ђаке прваке
Заједничком акцијом активиста 

ОО СНС Ада, локалне самоупра-
ве, привредника, установа и УГ 
„Дуга“, обезбеђен је школски при-
бор за ђаке прваке. ОО СНС Ада 
организовао је дружење за члано-
ве и активисте СНС у рекреацио-
ном центру у Молу.

46. бАч 
хуманитарни турнир
Општина Бач, у сарадњи са Ко-

месаријатом за избеглице и миг-
рације, наставља са подршком 
избеглим лица путем поделе па-
кета са храном. Милан Ковачевић, 
заменик покрајинског секретара 
за образовање, и његова замени-
ца Ливиа Корпонаи посетили су 
Бач и са председником Општине, 
Драганом Сташевићем, разговара-
ли о унапређењу рада образовних 
установа. Поводом Дана Црвеног 
крста Бач, председник Сташевић 
примио је делегацију Новог Гра-
да, а угостио је и ученике који су 
остварили успех на републичким 
такмичењима из математике и ла-
тинског језика. Гости Бача била су 
деца са КиМза коју су организо-
ване занимљиве активности и по-
дељени поклони. У индустријској 
зони завршена је градња дуплог 
кабловског прикључног вода и 
дистрибутивне трафостанице. 
Одржан је хуманитарни турнир у 
одбојци, а прикупљена средства 

прослеђена су здравствено нају-
гроженијој деци.Ученици која су 
кренули у први, други, трећи и 
четврти разред основне школе до-
били су ранчеве. Започета је са-
радња са аустријским градом Сент 
Валентином. Потписан је уговор о 
изради Плана детаљне регулације 
за нову радну зону.

48. коВАчицА
реновирање амбуланти
Постављен је православни крст 

крајпуташ на улазу у родно место Ми-
хајла Идворског Пупина. Ковачичка 
Гимназија припрема пројектну доку-
ментацију за реконструкцију сале. У 
Падини је обележена 90. годишњи-
ца од рођења књижевника Михала 
Бабинке. Одржан је састанак Уније 
жена Јужнобанатског округа у Опову, 
са министром Зораном Ђорђевићем. 
Радови у парку у центру Црепаје при-
воде се крају, постављене су клупе, 
изграђен је плато поред школског 
дворишта и спроведене су нове елек-
троинсталације. У Гимназији „Ми-
хајло Пупин“у току је реконструкција 
зграде за потребе ИТ смера. Служен 
је парастос невиним жртвама и бра-
ниоцима у ратовима. У готово свим 
местима реновирана је унутрашњост 
здравствених станица.

49. кучеВо 
уређење игралишта 
у свим МЗ
Локална самоуправа, заједно 

са Спортским савезом, почела 
је реализацију пројекта „Среди-
мо игралишта“, у оквиру кога се 
уређују терени за мале спортове 
у свим МЗ, а акција је кренула од 
Велике Бреснице. ОО СНС Кучево 

организовао је дружење и коктел 
за чланове СНС, уз поделу нотеса, 
хемијских оловака и “СНС Инфор-
матора”. 

51. лАјкоВАц
хуманитарни турнир
Удружење грађана „Моја Бо-

говађа“, под покровитељством 
Општине, организовало је хума-
нитарни турнир у малом фудбалу 
и сав приход донирало Универ-
зитетској дечијој клиници „Тир-
шова“. Након обнове шеталишта 
у главној улици, уређење центра 
настављено је на потезу према 
Аутобуској станици, а радиће се 
и око Градске куће. Културни цен-
тар „Хаџи Рувим“организовао је 
биоскоп на отвореноми филмске 
пројекције у центру Лајковца, Ће-
лијама и Боговађи. На стадиону 
ФК „Железничар“реализује се От-
ворена забавна школа фудбала. У 
МЗ Јабучје, Пепељевац, Бајевац, 
Рубрибреза и Врачевић уређени су 
некатегорисани путеви. Омлади-
на СНС Лајковац организовала је 
штанд на ком је грађанима дељен 
„СНС Информатор“. ОО СНС ор-
ганизовао је дружење и коктел за 
чланове у Марковој цркви.

52. лоЗницA
Помоћ болници
Oмладинци ГO СНС Лозница 

офарбали су метална колица, носи-
ла, сталаке и носаче за инфузионе 
боце на Инфективном одељењу 
болнице. Савет за здравство ГО 
обележио је Светску недељу 
дојења акцијом на шеталишту. 
Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, поучено до-

бром сарадњом на пројекту елек-
тронске управе, поново је изабрало 
да се прво у Лозници имплементи-
ра пројекат ажурирања адресног 
регистра. Поводом Дана младих, 
омладинци СНС, у сарадњи са Кан-
целаријом за младе, организовали 
су хуманитарни кошаркашки тур-
нир и прикупљен новац донирали 
у хуманитарне сврхе. Министар 
Зоран Ђорђевић, заједно са градо-
начелником Видојем Петровићем, 
присуствовао је обележавању 103. 
годишњице Церске битке у Теке-
ришу. У препуној сали СЦ „Лага-
тор“, ГО СНС Лозница представио 
је новоизабране председнике МО и 
председнике савета. 

53. МАло црниће
хуманост и дружење
Чланови ОО СНС Мало Црниће 

одазвали су се апелу Института за 
трансфузији крви и организовали ак-
цију добровољног давања крви по-
ред језера „Заова“, где су прикупље-
не 72 јединице драгоцене течности. 
У акцији је учествовало више од 100 
активиста, а чланови и симпатизери 
дружили су се на излетишту.

54. неГотин 
уређења споменика 
омладини
Активисти ОО СНС Неготин 

спровели су акцију уређења спо-
меника омладини, који је руини-
ран због утицаја временских при-
лика и исписивања графита. Акти-
висти Повереништва СНС разго-
варали су са грађанима и делили 
„СНС Информатор”. У излетишту 
Вратна организован је излет и 
дружење за активисте. 

55. ПлАндиште 
Међугранични пројекат
Потписан је међугранични 

пројекат „Заједно за инклузивну 
заједницу“ са румунским партне-
ром, као помоћ сиромашној деци 
и малишанима са посебним потре-
бама. Расписан је конкурс за покри-
вање трошкова путовања и дела 
трошкова становања за ученике 
средњих школа. Организовали смо 
друго дружење са чланством, овог 
пута у МО Милетићево, где смо 
мештанима доделили кошаркашке 
табле, обруче и мрежице. Чланице 
Уније жена излагале су рукотвори-
не и традиционалне производе на 
манифестацији поводом славе Све-
ти Рафаило Банатски. Чланови ОО 
учествовали су у обележавању сла-
ва у МО Стари Лец кроз такмичења 
у кувању гулаша и игрању малог 
фудбала. 

56. шид
саобраћајница до 
индустријске зоне
Почела је изградња приступне 

саобраћајнице у индустријској 
зони у Адашевцима, за шта је 
средства обезбедила Управа за 

капитална улагања Владе АПВ.
Председник Општине, Предраг 
Вуковић, обишао је радове на 
санацији ОШ “Сремски Фронт” 
у Шиду. Амбасадор Руске Феде-
рације, Александар Чепурин, по-
сетио је Општину и разговарао 
са председником Вуковићем о 
могућностима за улагање руских 
инвеститора. Министар Ненад 
Поповић и директор Фонда за 
иновациону делатност, Иван 
Ракоњац, разговарали су са при-
вредницима и представили Про-
грам раног развоја и Програм 
суфинансирања иновација. Чла-
нице Уније жена, заједно са акти-
вистима Савета за бригу о деци, 
посетили су и породице у насељу 
Љуба, којима су однели пакете 
са средствима за хигијену. Чла-
нови Савета за заштиту животне 
средине и комуналне делатности 
уређивали су простор испред на-
пуштених стамбених објеката и 
испред кућа старих и немоћних 
суграђана. ОО СНС Шид органи-
зовао је дружење за чланове у 
Моровићу.

58. суботицА 
нова фабрика
Председник Владе АПВ, Игор 

Мировић, градоначелник Субо-
тице, Богдан Лабан, и власник 
италијанске компаније „Камина-
да“, Алдо Каминада, положили 
су камен-темељац за изградњу 
нове фабрике у индустријској 
зони. Ваучерима од по 40.000 
динара, градоначелник Лабан 
даривао је две бебе рођене на 
Дан Града. Град је помогао да 
се реализује донација болнич-
ког намештаја и опреме из хо-
ландског града Вухта за Општу 
болницу. Министар Младен 
Шарчевић и градоначелник Ла-
бан посетили су ОШ „Соња Ма-
ринковић” и обишли радове на 
изградњи студентског одмара-
лишта на Палићу.

59. сурдулицА
Меморијални турнир
Чланови Савета за спорт и ом-

ладину учествовали су на мемо-
ријалном турниру у малом фудба-
лу у Сувојници и освојили награду 
од 40.000 динара, коју су дони-
рали деци покојних фудбалера, у 
чије име се турнир и одржава. Ор-
ганизовали смо поделу “СНС Ин-
форматора“ и страначко дружење.

60. трГоВиште
дружење чланства
ОО СНС Трговиште организо-

вао је дружење за чланове, симпа-
тизере и активисте у Козјем Долу, 
уз пригодан културно-уметнички 
програм.

61. Велико 
ГрАдиште
изградња цркве
Повереник ОО СНС, Владимир 

Штрбац, и председник Општи-
не, Драган Милић, обишли су 
радове на изградњи цркве у 
Чешљевој Бари, која се гради уз 
помоћ Општине и мештана. По-
вереништво СНС организовало је 
дружење и крстарење Дунавом за 
чланове СНС. 

62. сентА
дружење активиста
ОО СНС Сента организовао је 

дружење чланства и активиста у 
просторијама МЗ Центар-Топарт.

63. Прибој
летовање за слепе 
и слабовиде
Педесет чланова Удружења 

слепих и слабовидих, заједно са 
пратиоцима, боравили су седам 
дана у одмаралишту у Сутомору 
о трошку Општине. У сарадњи 
са Министарством пољопривре-
де, шумарства и водопривре-
де, опредељена су средства за 

уређење некатегорисаних путева 
и отресишта на десет путних пра-
ваца. Као и претходних година, 
Општина је наградила најбоље 
ученике, а награде је ученици-
ма уручио председник Општине, 
Лазар Рвовић.Општина је органи-
зовала пријем и уручење награда 
за спортисте освајаче медаља на 
МОСИ играма у Пљевљима.Ас-
фалтирано је више путних пра-
ваца - у Добриловићима, Жарко-
вини, Равној Ливади, Прибојској 
Бањи, Јабукама, Сјеверину и При-
бојским Челицама. 

65. ПријеПоље
изградња нове сигурне куће
На иницијативу Женског цен-

тра Ужице, Женске одборничке 
мреже и Савета за родну равноп-
равност, одржан је састанак којем 
су присуствовале чланице Уније 
жена ОО, на тему унапређења 
заштите особа са искуством на-
сиља. Чланице Унија жена орга-
низовале су прикупљање потписа 
поводом изградње нове Сигурне 
куће.

66. сВилАјнАц
унапређење пољопривреде
Министар пољопривреде, 

Бранислав Недимовић, посетио 
је Свилајнац и присуствовао са-
станку пољопривредника и при-
вредника у винарском подруму 
„Навип“ у Црквенцу, а тема раз-
говора била је могућност развоја 
пољопривреде, задругарства 
и привреде на подручју наше 
Општине.

67. теМерин
одећа за најугроженије
Чланови МО Бачки Јарак при-

купили су више од 50 килограма 
одеће за општинску организаију 
Црвеног крста, која ће бити про-
слеђена најугроженијим суграђа-
нима. 

68. ниш 
дружење у спомен-парку 
бубањ
ГО СНС Ниш, на челу са пове-

реником Звезданом Миловано-
вићем, организовао је дружење 
са чланством у Спомен-парку 
Бубањ.

69. белА ПАлАнкА
развој етно туризма
ОО СНС Бела Паланка ор-

ганизовао је дружење за своје 
чланове у селу Космовац, у под-
ножју Суве планине, које има 
велике потенцијале за развој 
етно туризма. „Мештанима смо 
представили план развоја ту-
ризма за наредних пет година. 
Уређена путна инфраструктура 
од виталног је значаја за развој 
села и зато смо асфалтирали пут 
до Космовца”, рекао је Горан 
Миљковић, председник ОО СНС. 
На штандовима СНС, грађани су 
имали прилику да добију „СНС 
Информатор“ имајице. 

70. бАчкА 
ПАлАнкА
дружење на багремари
На излетишту Багремара, ор-

ганизовано је дружење чланова 
и симпатизера Српске напредне 
странке. 

71. босилеГрАд
састанак са бугарским 
конзулима
У просторијама ОО СНС одр-

жан је састанак чланова ОО и 
представника Бугарског конзу-
лата у Нишу, којем су присуство-
вали генерални конзул Едвин 
Сугарев и конзул Николај Колев, 
а тема је била могућност опо-
равка посрнуле економија наше 
Општине. У посети ООСНС били 
су и представници Едукативног 
центра СНС.

57. лиПљАн 
обилазак манастира и цркава
ОО СНС Липљан, на челу са Срђаном Петковићем, организовао 

је дружење и обилазак манастира и цркава за 110 пензионера из 
Општине Липљан. Пензионери су посетили  Пећку патријаршију и 
Високе Дечане.  ОО СНС Липљан организовao је сличан обилазак и 
за 120 жена, које су посетиле  манастир  Зочиште, цркву Светог Ар-
хангела Стефана у Великој Хочи, Богородицу Љевишку у Призрену, 
манастир Свети Архангели…

64. трстеник
дружење у љубостињском Прњавору
Чланови ОО СНС Трстеник провели су пријатан дан дружећи се у 

природи, на излету у Љубостињском Прњавору.

50. лебАне 

доктори на селу
Чланови ОО СНС Лебане подржали су акцију „Доктори на селу“ и 

сваког викенда лекар и техничар долазили су до мештана којима је 
била неопходна лекарска помоћ.Неколико стотина људи окупило се 
на дружењу „Дан са породицом“, које је ОО СНС Лебане организовао 
на локацији око Визиторског центра „Теодора“.Уз закуску, дружење и 
културно-уметничка друштва из Грчке, Румуније, Блаца, Куршумлије, 
Суботице и Лебана, организован је и обилазак Царичиног града.

47. куршуМлијА
дружење у ђавољој вароши
ОО СНС Куршумлија организовао је дружење чланова СНС у Ђа-

вољој вароши, којима се обратио председник ОО СНС Куршумлија, 
Радован Раичевић. Свим активистима подељени су флајери са инфор-
мацијама о досадашним акцијама и плановима на територији наше 
Општине.

ОО СНС Липљан организовао је екскурзију за пензионере
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73. књАЖеВАц 
дружење у Гургусовачкој 
кули
Повереништво ОО СНС Књаже-

вац одржало је велики страначки 
скуп и дружење са чланством у 
Гургусовачкој кули. Скупу је при-
суствовало готово 600 чланова 
странке, као и гости из одбора из 
Неготина и Сокобање.

74. лАПоВо
дружење у капији шумадије
ОО СНС Лапово одржао је дру-

жење и коктел за чланове странке 
у у Капији Шумадије, којем су при-
суствовали и коалициони партнери.

75. крАљеВо
добровољно давање крви 
на киМ
ГО СНС Краљево организовао 

је у Ратини “Спортске игре 2017”, 
где су се изборни штабови краље-
вачих напредњака такмичили у 
малом фудбалу, одбојци на тра-
ви и повлачењу конопца, али и у 
припремању српских јела. Чла-
нови Савета за популацију, бри-
гу о деци, породици и социјална 
питања ГО учествовали су акцији 
добровољног давања крви, коју 
је организовао Црвени крст из 
Општине Штрпци на КиМ. Пут ове 
српске енклаве кренули су мно-
гобројни чланови и симпатизери 
СНС из Краљева и Врњачке Бање. 
“Након добровољног давања 
крви, обишли смо децу из Сушића, 
која су били наши гости у Краље-
ву, а имали смо пријеми код пред-
седника Општине Штрпци”, рекао 
је Небојша Симовић, председник 
ГО СНС Краљево, и позвао и дру-
ге градове да се одазову оваквим 
акцијама.

76. љиГ
отварање тунела
Председник Општине Љиг, 

Драган Лазаревић, обишао је ра-
дове на асфалтирању пута у МЗ 
Славковица, у засеоцима Смиља-
нићи и Радивојевићи. Епископ 
ваљевски Милутин посетио је Љиг 
и захвалио се општинском руко-
водству на великој помоћи при из-
градњи храмова у Ваљевској паро-

хији. На Коридору 11, на деоници 
ауто-пута Лајковац –Љиг, свечано 
је отворена десна цев тунела. У 
току су радови на левој цеви, где 
је преостало 80 метара до потпу-
ног отварања. 

77. МАјдАнПек
летње манифестације
Асфалтирано је више улица у 

Мајданпеку, од којих су неке на 
асфалт чекале више од 40 година. 
Под покровитељством Општине, 
одржане су Бачијада у Јасикову, 
Света Тројица у Тополници, фести-
вали игре у Мосни и Клокочевцу. У 
Рудној Глави је одржана Спортска 
сеоска олимпијада, чији је главни 
покровитељ Општина Мајданпек, 
у сарадњи са Спортским савезом и 
МЗ Рудна Глава. Општина је реали-

зовала конкурсе подршке пољопри-
вредницима, запошљавању и са-
мозапошљавању. Активисти Рудне 
Главе и Доњег Милановца учество-
вали су у организацији фудбалских 
турнира и уређењу простора око 
игралишта. У Јасикову су активисти 
радили на санацији водовода, у са-
радњи са МЗ Јасиково.

79. МАли иђош 
хуманитарни турнири
ОО СНС Мали Иђош организо-

вао је дружење чланства на базену 
у Фекетићу, уз закуску, музику и 
поделу “СНС Информатора”. На 
Данима вишања у Фекетићу, Уд-
ружење избеглих и расељених, уз 
подршку Општине, организовало је 
дружење уз котлић. Чланови и сим-
патизери ОО уређивали су спорт-
ске терене „Партизан“ у Фекетићу.У 
сарадњи локалне самоуправе и 
Атлетског савеза, на стадиону ФК 
“Еђшег” постављена је тартан ста-
за. У организацији чланова ОО, а 
уз подршку Општине и Спортског 

савеза, одржан је тродневни хума-
нитарни турнир у баскету 3 на 3. Од 
пријава екипа, улазница и донација 
сакупљено је 60.900 динара за ле-
чење Врбашанина Лазара Зарубице. 
На Меморијалном турниру у малом 
фудбалу у Ловћенцу, прикупљено је 
још 15.610 динара за Зарубицу.

80. бечеј
обнова „салаша“
Дворишни објекат Економ-

ско-трговинске школе свечано 
је отворен у присуству председ-
ника Општине, Драгана Тошића, 
покрајинског секретара, Вука Ра-
дојевића, представника локалне 
самоуправе и запослених у школи.
Након 15 година, колико се чекала 
реконструкција, популарни „са-
лаш“ изолован је од пода до крова, 

замењени су кровна конструкција 
и столарија. Одржана је манифес-
тација Тандербал, уз подршку ло-
калне самоуправе и Покрајинског 
секретаријата.Двориште и прила-
зи ОШ „Север Ђуркић“ у Бечеју 
покривени су видео надзором. 

81. белА цркВА
дружење чланства
ОО СНС Бела Црква органи-

зовао је дружење за чланство и 
активисте, уз пригодан културно-
уметнички програм. 

82. коВин 
обилазница око баваништа
ОО СНС Ковин организовао је 

спортски дан на отвореним тере-
нима ШРЦ „Чардак“. Спортске игре 
окупиле су активисте, чланове и 
симпатизере странке који су од-
меравали снаге у малом фудбалу, 
баскету 3 на 3, пикаду, стоном тени-
су и навлачењу конопца. Окупље-
не је поздравила председница ОО 
СНС Ковин и председница Општи-

не, Сања Петровић.Председница 
Петровић обишла је почетак радова 
на изградњи вртића у Другој месној 
заједници. У току је градња обилаз-
нице око Баваништа.

83. ЗрењАнин
спортске игре
Представник Едукативног центра 

и члан ИО СНС, Милан Стевано-
вић Пиксел, одржао је предавање 
којем је, поред великог броја чла-
нова Уније младих, присуствовао 
и потпредседник Главног одбора 
СНС, Миленко Јованов. Пред више 
стотина посетилаца, председник 
Горан Кнежевић прогласио је поче-
так спортских игара поводом Дана 
напредњака. На теренима СЦ „Пар-
тизан“, чланови и симпатизери СНС 
надметали су се у бројним дисци-
плинама, присуствовали часовима 
рекреативног стреличарства и јоге, 
а најмлађи суграђани у рекреатив-
ним радионицама.

84. МАли ЗВорник
камион за прикупљање 
отпада
Први секретар Амбасаде Јапана, 

Масајоши Јамато, посетио је Мали 
Зворник и предао на употребу ками-
он за одвожење смећа и 50 контејне-
ра. Одржано је такмичење у улову 
сома, регата на мирним водама, кон-
церти… У организацији Уније жена 
ОО, уприличено је књижевно вече. 
ЧлановиСНС дружили су се у Дому 
културе. Том приликом, представ-
ници руководства ОО представили 
су новине везане за рад огранка и 
функционисање Општине, а затим 
је уследио културно-уметнички про-
грам и закуска. 

85. MерошинА
дружење на 
облачинском језеру
ОО СНС Мерошина, са поверени-

ком Срђаном Ђорђевићем, органи-
зовао је дружење са чланством на 
Облачинском језеру, које је посетио 
повереник ГО СНС Ниш, Звездан 
Миловановић, са секретаром и чла-
новима одбора. Скупу је присуство-
вао и шеф Центра за едукацију СНС, 
Милан Стевановић са сарадником 
Војканом Вукићевићем. 

87. МионицА
чишћење парка природе
Активисти ОО СНС Миони-

ца спровели су акцију чишћења 
парка природе „Рибница“, који је 
током лета привукао бројне посе-
тиоце, међу којима је, нажалост, 
било и несавесних, који су иза 
себе оставили отпад. 

88. бор 
облежен дан рудара
Поводом Дана РТБ „Бор“ и Дана 

рудара, додељене су награде 
“Инжењер Шистек” и приређен је 
уметнички програм. У просторија-
ма ОО одржана је акција добро-
вољног давања крви, у сарадњи са 
Општом болницом. У организацији 
ОО, одржан је турнир у малом 
фудбалу и дружење чланова СНС.
Чланови Центра за едукацију СНС 
посетио је ОО и одржали преда-
вање. Народни посланици Јелена 
Жарић Ковачевић, Александра 
Мајкић, Александар Марковић и 
Студенка Ковачевић, заједно са 
челницима ОО СНС Бор и омлади-
ном, одржали су трибину. Након 
година паузе, одржани су Спорт-
ски сусрети месних заједница, под 
покровитељством Општине и ПСД 
“Црни Врх”. У оквиру ТО, у центру 
града отворени су Инфо центар и 
сувенирница. Одржан је традио-
ционални мото скуп, аеромитинг и 
Дани Брестовачке бање. Челници 
Општине посетили су месне зајед-
нице и разговарали са мештанима.

89. ЖАГубицА
Асфалтирање пута према 
Петровцу
Директор ЈП “Путеви Србије“, Зо-

ран Дробњак, посетио је Жагубицу 
и заједно са председником Општи-
не, Сафетом Павловићем, обишао 
радове на асфалтирању регионал-
ног пута Петровац-Бор. ОО СНС 

Жагубица организовао је дружење 
чланова, у склопу којег су уприли-
чене разне игре, вуча конопца, ба-
цање камена са рамена,      пењање 
уз конопац и вуча запрежних кола.

90. ЖАбАри 
обнова спортских терена 
Влашком долу 
Локална самоуправа реконстру-

исала је спортске терене у Влашком 

Долу. Наши чланови обишли су 
мештане у МЗ Миријево, посебно 
старачка домаћинства, и пружи-
ли им помоћ у складу са њиховим 
потребама, а затим је уприличено 
дружење активиста.

92. ВлАдиМирци
обнова школских зграда
Поводом почетка школске годи-

не, председник Општине, Милорад 
Милинковић, уручио је више од 
120 пакета прибора и ранчева ђа-
цима првацима. Први пут у нашој 

Општини, одиграна 
је ватерполо утак-
мица између клубова 
прволигаша Шапца 
и Обреновца. У ОШ 
“Јован Цвијић” у 
Дебрцу уређене су 
учионице, школски 
терен, сала за фи-
зичко… Школа у 
Месарцима спремно 
је дочекала почетак 
школске године зах-
ваљујући, пре свега, 
председнику МО, 
Небојши Цветко-
вићу, који се потру-
дио да нађе донато-
ра за финансирање 
већине грађевин-
ских радова. Завр-
шавају се радови на 
свлачионицама ФКу 
МЗ Белотић, а завр-
шени су грађевински 
радови на школама 
у Белотићу и Јало-
вику. Постављена је 

нова трафо-станица код Ученичког 
дома. Огранизована је хуманитар-
на журка за помоћ у лечењу На-
талије Лазић. Одржана је Сеоска 
олимпијада у Владимирцима, као и 
дружење чланова ОО.

 

93. ВлАсотинце 
дружење чланства
ОО СНС Власотинце организовао 

је дружење чланства, у оквиру којег 
је уприличена и радионица „Визија,  
транспарентност и заједништво у 
општинској  организацији”. 

94. Пећинци 
дружење у доњем товар-
нику
На скупу у организацији ОО 

СНС Пећинци, у дворишту Ловач-
ког дома у Доњем Товарнику оку-
пило се више од 300 чланова МО 
из свих 15 насеља, чиме је ОО СНС 
још једном показао да је најјача по-
литичка организација у Општини.

95. Житиште
боље наводњавање
Председник ОпштинеМитар 

Вучуревић, градоначелник Зрења-
нина Чедомир Јањић, начелница 
Средњобанатског округа Снежана 
Вучуревић и директор ВПД „Средњи 
Банат“, Миодраг Пјешчић, заједно 
са председником Владе АПВ Иго-
ром Мировићем, и министром Бра-
ниславом Недимовићем, обишли су 
радове на градилишту двонамен-
ског система „Међа“, финансираног 
из Програма за наводњавање - Абу 
Даби фонда, који ће омогућити на-
водњавање 762 хектара пољопри-
вредних површина. Секретаријат 
за образовање АПВ доделио је 
средства за обнову фасаде и замену 
прозора објеката ПУ у Банатском 
Карађорђеву и Међи. Реконструи-
сана је јавна расвета и сијалице су 

замењене штедљивим. Одржани су 
Пиле фест и Пасуљијада.

97. ЖАбАљ
чишћење путева
Чланови МО Чуруг поставили су 

кошаркашке табле на постојеће но-
саче, што је само део велике акције 
уређења спортских терена на целој 
територији Општине. Активисти 
ОО очистили су део пута од изла-
за из Жабља према Госпођинцима 
и део пута од Шајкаша до Чуруга.

98. ЖиторАђА
Градња канализације
Локална самоуправа организо-

вала је Културно лето „Житорађа 
2017“. Започета је изградња кана-
лизационе мреже у Улици Бошка Ју-
говића и комплетна реконструкција 
објекта школе у МЗ Јасеница, а радо-
ве је обишао председник Општине, 
Иван Станојевић, са сарадницима.

99. ВрњАчкА 
бАњА
обновљена стара школа
За Великогоспојински сабор, 

који се традиционално одржава 
у Грачацу, свечано је отворена 
реновирана школа у којој сада 
постоји и музеј. 

СНС ПАНОРАМА

86. ВршАц 

хумане акције
Активисти 4. МО сакупили су ве-

лики број чепова и подржали акцију 
“Сакупи хумани чеп”, која се спроводи 
у сарадњи са удружењем “Параквад-
Вршац”. Град Вршац подржао је акцију 
Црвеног крста за летовање деце из со-
цијално угрожених породица. Чланови 
Уније младих учествовали су у акцији 
доборвољног давања крви. Активисти 
1. МО очистили су стазе испод степе-
ништа, а активисти 4. МО уручили су 

дечију гардеробу социјално угроже-
ној активисткињи. У Гудурици је одр-
жана традиционална манифестација 
Златна јесен, а у холу градске куће у 
Вршцу Базар здравља. У адаптираним 
објектима бивше касарне почели су 
са радом дечији вртић и амбуланта 
Дома здравља. Активисти МО Загајица 
обишли су ОШ “Жарко Зрењанин” и 
сопственим прилозима ђацима обезбе-
дили прибор за рад. 

72. ВрАње

школски прибор за 500 малишана
Локална самоуправа врши-

ла је реконструкцију градских 
улица, уређивање путева и 
клизишта у селима, асфал-
тирање тротоара и санацију 
паркинг простора. Активисти 
Савета за социјална питања 
ГО СНС Врање реализова-
ли су акцију „Дарови за ђаке 
прваке“, где је 500 малиша-
на добило школски прибор. 

Дониране су и униформе за 
медицинско особље Здрав-
ственог центра у Врању. У 
сарадњи са КЦ Ниш, Савет 
за социјална питања подр-
жао је акцију добровољног 
давања крви. Организована 
је и акција поделе флајера и 
разговора са грађанима, по-
водом Међународног дана 
сиромашних, коју је подржа-

ла народна посланица Јелена 
Жарић Ковачевић. Унија мла-
дих учествовала је у обеле-
жавању Међународног дана 
младих, у организацији ГО 
СНС Лесковац, на базену у Гр-
делици. Активисти ГО уређи-
вали су просторије МЗ Бујков-
ски мост. ГО СНС Врање орга-
низовао је коктел и дружење 
са члановима на базену.

78. косоВскА ВитинА
излет на Златибор
У сарадњи са повереником манастира Хиландар, а уједно и чланом 

Привременог органа Општине Витина, Милошем Стојковићем, орга-
низована је посета 105 жена са територије наше Општине Златибору.

91. лескоВАц 
спортске игре 
младих 
Више стотина младих из Ле-

сковца, Ниша, Врања, Врањс-
ке Бање и Власотинца окупи-
ло се у Грделици на дружењу 
и спортским играма које је, 
поводом Међународног дана 
младих, организовао ГО СНС 
Лесковац.Слично дружење 
са спортским садржајима ор-
ганизовано је и у Печењевцу, 
где су се екипе из више МО 
надметале у фудбалу, кошар-
ци, стоном тенису и шаху. 
Окупљању су присуствовали 
и гости из општинских одбора 
СНС Јабланичког округа.

96. ВрбАс 
стамбено 
збрињавање 
избеглих

У ОШ “Светозар Милетић” 
почела је реконструкција са-
нитарних чворова. Општина 
Врбас учествоваће по четвр-
ти пут у музичком такми-
чењу - Србија у ритму Евро-
пе. Поводом Међународног 
дана младих, Канцеларија 
за младе организовала је за-
бавни и едукативни програм. 
Активисти ОО разговарали 
су са мештанима и делили 
„СНС Информатор“. Врбас 
и Кострома, град у Руској 
Федерацији, постали су гра-
дови побратими. Четрнаест 
избегличких породица, које 
су у оквиру Регионалног 
стамбеног програма добиле 
куће, преузеле су и грађевин-
ски материјал, белу технику 
и намештај. Савет за нацио-
налне мањине ОО, у сарадњи 
са Еванђеоском црквом у Ку-
цури, помогао је породици 
да добије намештај. Почела 
је изградња северног кана-
лизационог крака у насељу 
крај Фабрике шећера “Ба-
чка”. Влада АПВ издвојила је 
средства за реконструкцију 
ОШ “Братство-јединство” и 
вртића “Цврчак” у Бачком 
Добром Пољу.

Активисти ГО СНС Врање

Вршачки напредњаци у акцијама помоћи суграђанима
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100. бАрАјеВо
бесплатни културни програм

102. ВоЖдоВАц 

санација школе 
Председник ГО 

Вождовац, Александар 
Савић, обишао је са 
градским менаџером, 
Гораном Весићем, де-
оницу пута у Земљора-
дничкој улици. Асфал-
тиран је прилаз гробљу 
у Раковица Селу, а 
Општина је финанси-
рала и пројекат рекон-
струкције Тимочког пута. Асфалтиран је наставак Улице Миливоја 
Живановића, док је у Пиносави завршено асфалтирање дела Јаросла-
ва Черног. Завршавају се радови у Јајницима, на прилазним путевима 
у насељу Браће Јерковић – око Црвеног солитера и у насељу Кумод-
раж 2. Грађани Рипња добили су 20 надстрешница на аутобуским 
стајалиштима. Санирана је ограда око ОШ „Бранислав Нушић“, бе-
тониране су степенице, прилазне стазе и урађене фасаде. Општина 
је издвојила око пет милиона динара за обнову ОШ „Јајинци“.ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“ реконструисаће водоводну 
мрежу до црпне станице Пиносава. Председник Савић разговарао 

је са привредницима и подсетио да у Општини постоји Канцеларија 
за предузетнике чији је циљ да им олакша административне посло-
ве и информишеo актуелним програмима. Одржан је традиционал-
ни „Трофеј Вождовца 2017“. Више од стотину деце пријавило се за 
учешће у Кампу борилачких вештина. Активисти ОО учествовали су 
учишћењу око МЗ Медаковић 3. Окупљене жене у МЗ Кумодраж и 
МЗ Милорад Медаковић, у оквиру радионица „Стари занати“, прави-
ле су корпице од сапуна и усавршавале декупаж технику.

Одржан је бесплатан кул-
турни програм, који је ОО СНС 
Барајево приредио својим чла-
новима и симпатезирима. На 
почетку се присутнима обратио 
координатор ОО СНС Бараје-
во, Слободан Адамовић, затим 
су гости уживали у фолклору, 
стиховима и одломку из мо-
нодраме. Почела је градња се-
кундарне водоводне мреже у 
насељу Витковица. Мост код 
цркве Свети Сава стављен је у 
функцију, а реконструисана је 

и Улица Бошка Јоксића и крак 
Миленка Јелића у Вранићу. 
Захваљујући напорима пред-
седника Општине, „Ласта“ је 
обезбедила два нова аутобуса. 
У организацији Министарства 
за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања и Општине, 
у Великом Борку обележена је 
годишњица формирања Прави-
тељствујушћег совјета. Поводом 
Дана Општине, одржан је рок 
концерт. Одржана је и манифес-
тација „Изађи ми на теглу“.

101. ВрАчАр
сензори на паркинг местима
Градски менаџер, Горан Весић, председ-

ник Општине, проф. др Милан А. Недељко-
вић, и директор ЈКП „Паркинг сервис“, Ан-
дрија Чупковић, присуствовали су почетку 
радова на другој фази постављања сензора 
за брже и лакше проналажење паркинг мес-
та на углу Улица Проте Матеје и Крунске. 
У овој фази биће постављено око 630 сен-

зора у улицама Београдска, Крунска, Баба 
Вишњина, Голсвордијева и Булевара краља 
Александра. ГО Врачар, у сарадњи са ЈКП 
“Ветерина Београд”, организовалa je журку 
за псе и њихове власнике у Чубурском парку, 
у циљу промоције одговорног власништва. 
Општина је обезбедила 191 ауто-седиште за 
децу. Усвојен је захтев грађана и почела је 
са радом Еко патрола, чији је циљ да Врачар 
постане чистији кроз уклањање измета кућ-
них љубимаца и отпада. Одржан је први Рок 
камп за девојчице у одмаралишту „Шупља 
стена“ на Авали. На дружењу на Авали оку-
пило се више од 300 чланова СНС, а орга-
низована сутакмичења у малом фудбалу и 
кошарци. Активистима се придружио и Го-
ран Весић, који је у неформалној атмосфери 
разговарао са грађанима.

103. ГроцкА 
50. Грочанске свечаности
Одржане су јубиларне 50. Грочанске 

свечаности, уз тематски програм намењен 
свим узрастима. Реконструисана је деони-
ца Грочанске улице, од Вучка Милићевића 
до Народних хероја. Асфалтиран је и Лу-
поглавски пут, као и крак Саве Ковачевића. 
Рециклираним асфалтом саниран је наста-
вак Гробљанске улице и део Дунавског 
венца у Брестовику, а у Винчи је асфалти-
рана Београдска улица са крацима. У Врчи-
ну је започета реконструкција улица које 
су оштећене током изградње нове наплат-
не рампе. Тренутно се асфалтира део Ули-
це Моше Пијаде и крак Милета Церовћа. 
Настављена је и санација атарских путева, 
саниран је пут до противградне станице у 
Винчи, пут Дудови-Липак и пут за Мари-
новац. Ради се на реконструкцији зграде 
школе у Бегаљици.

106. ЗВеЗдАрА
дружење у 
Звездарској шуми
У организацији ОО СНС 

Звездара, одржано је дружење 
чланова у Звездарској шуми, 
уз богат културно-уметнички и 
спортски програм, и присуство 
члана ГО СНС, Зорана Ђорђе-
вића. На Коњарнику је органи-
зована подела пакета за најугро-
женије грађане, које су из личних 
средстава обезбедили чланови 
МО Коњарник. Активисти ОО 
наставили су редовна дружења 
са комшијама и поделу промоти-
вног материјала. Општина, у са-
радњи са Комесаријатом за избе-
глице и миграције, обезбедила је 
средства за доделу грађевинског 

материјала избе-
глим породица-
ма. Председник 
ГО Звездара, Ми-
лош Игњатовић, 
уручио је пакетe 
са прехрамбеним 
п р о и з в о д и м а 
суграђанима са 
статусом избе-
глих и расељених лица. У окви-
ру пројекта јавних радова који 
спроводе ГО Звездара и НСЗ, 
ангажована су незапослена лица 
на уређењу дечијег игралишта у 
Миријеву. Асфалтирана су два 
крака Улице Народног фронта у 

ММЛ. У организацији ГО Звезда-
ра и Спортског центра „Олимп“, 
организовани су Летњи позори-
шни дани. Након успешних бес-
платних пројекција филмова на 
Миријевском шеталишту иу ВМЛ, 
отворени биоскоп одржан је и на 
платоу испред ГО Звездара.

104. ЗеМун 
Поклон за 1.800 ђака првака
У сарадњи са Службом за 

трансфузију крви КБЦ Земун, 
у ГО Земун организована је 
још једна акција добровољног 
давања крви. Асфалтирана је 
Улица Забран Нова 8 у Батај-
ници. Реконструисана је Но-
восадска улица са каналом за 
одвод површинских вода, као 
и окретница аутобуса 706, док 
је грађанима у 12 улица решен 
проблем водоснабдевања, ре-
конструкцијом водоводне мре-
же. На иницијативу ГО Земун, 
Министарство одбране донира-
ло је средства за обнову парка 
„Мала Милица Ракић“ у Батај-

ници. ГО Земун обезбедила је 
за око 1.800 ђака првака ранче-
ве и прибор. Основци из Рије-
ке, Костајнице и других места 
Хрватске, са својим вршњаци-
ма из Земуна, учествовали су у 
Летњој школи српског језика, 
историје и културе. Одржан је 
17. традиционални турнир у ма-
лом фудбалу „Сећање на жртве 
НАТО бомбардовања“, а и пета 
Земунска бућка. Под покрови-
тељством ГО Земун, почео је 
Земунски отворени филмски 
фестивал. Активисти ОО СНС 
Земун свакодневно се друже са 
суграђанима.

105. лАЗАреВАц  
дружење са 
члановима Мо
ОО СНС Лазаревац организовао је дружење 

са члановима МО Вреоци, Велики Црљени, Ру-
довци, Крушевица, Барошевац, Мали Црљени, 
Чибутковица, Дудовица и Јунковац. Активисти 
Савета за младе организовали су два штанда и 
делили „СНС Информатор”.

107. МлАденоВАц 
15 нових аутобуса 
ОО СНС Младеновац организо-

вао је спортски дан на Космају, а са 
члановима и симпатизерима дружио 
се и члан Председништва СНС, Ми-
лосав Миличковић. Такође, орга-
низовано је такмичење у кошарци, 
фудбалу и шаху. Комисија за безбед-
ност саобраћаја Општине свим но-
ворођеним бебама поклања дечија 
ауто-седишта. Општина Младеновац 
поклања суграђанима и ротациона 
светла за пољопривредне машине, заштитне кациге за бициклисте и 
светла за сигнализацију, светлоодбојне прслуке и сетове за телефони-
рање током вожње. Саобраћајно предузеће „Ласта“ увело је 15 нових 
аутобуса на линији 493.

108. ноВи беоГрАд 
радионице за децу
На иницијативу ОО СНС Нови 

Београд, активисти МО Младост, 
поставили су клупе на високом и 
ниском приземљу у згради у Ган-
дијевој 27а. Активисти МО Мла-
дост организовали су такмичење 
за основце у трчању, скоку у даљ, 
куглању, кошарци и певању, уз 
доделу медаља и школског прибо-
ра. Такође, одржана је мала школа 
сликања „Нацртај свој парк, који 
би желео да имаш“.
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ГрАд беоГрАд
С Н С 

ПАНОРАМА

112. сАВски ВенАц 

уређење јавних површина
109. ПАлилулА 

уклањање депонија

На иницијативу ГО Палилула, почела је 
реконструкција дела Вишњичке улице, од 
Булевара деспота Стефана до Вука Врче-
вића и раскрснице улица Мије Ковачевића, 
Вишњичке и Булевара деспота Стефана. Ук-
лоњена је депонија у Ковилову, на путу за 
„Шећерану“, као и 2.200 кубика отпада са 
пет депонија на Палилули. У насељу Браћа 
Марић у Крњачи почела је прва фаза градње 
канализационе мреже. На летњој сцени 
Центра за културу „Влада Дивљан“, у орга-
низацији ГО Палилула, одржано је Културно 
лето. Ђаци генерације 17 школа отпутова-

ли су на Крф, у оквиру пројекта СПЦ „Стопа-
ма наших предака” и часописа „Светосавско 
звoнце”. Општина је и ове године првацима 

поклонила ранчеве и школски прибор, а у 
свим школама организоване су свечаности 
на којима су уручени поклони.

110. обреноВАц 
Постављање канализације

111. рАкоВицА 
изградња потходника

Волонтери из Русије, Шпа-
није, Француске, Кореје, Чеш-
ке, Пољске, Јапана, Италије, 
Мексика и Србије уређивали 
су излетничку шуму Забран, 
ОШ у Звечкој и друге делове 
Обреновца. У Клубу за децу и 
младе организован је пријем 
за фолклорни ансамбл „Косов-
ка девојка“. У склопу пројекта 
„Матурско лето“, 50 најбољих 
матураната и студената бора-
вило је 10 дана на Закинтосу. 
Одржан је Фестивал народног 
стваралаштва и фолклорне 
традиције. Завршава се ре-
конструкција примарне и се-
кундарне мреже даљинског 
грејања. Настављено је проши-
рење бициклистичко-пешачке 

стазе од Забрана до Забрежја. 
У школи у Великом Пољу по-
ставља се котао са даљинским 
управљањем. У насељу Сава 
уређен је простор за игру и по-
стављени су нови реквизити. 
Општина је издвојила сред-
ства за уређење простора иза 
хотела, популарне „Цевке“. 
124 породице биће прикључе-
не на канализациони систем у 
насељу Браће Југовић. У Улици 
Аце Тешића у Баричу дотраја-
ли мост биће у потпуности 
реконструисан. Домаћинство 
Чолаковић из Јасенка добило 
је нови трактор, захваљујући 
субвенцији државе, а помоћ 
при аплицирању пружила је 
Канцеларија за пољопривреду.

У склопу реконструкције 
деонице пруге Распутница Г-
Раковица-Ресник, почела је и 
изградња потходника у Улици 
Александра Војиновића, а ра-
дове је обишао државни секре-
тар у МУП-у и претходни пред-
седник ГО Раковица, Милосав 
Миличковић. Реконструисана 
је аутобуска ниша у Патријар-
ха Јоаникија на Кошутњаку. На 
иницијативу ГО Раковица, ас-
фалтирана је Улица 17. октобра. 
Нови асфалт добио је део од 
Улице Првобораца и део Опле-

начке. Завршенено је Раковичко 
лето, у оквиру којег је организо-
ван велики број бесплатних кул-
турних, забавних и спортских 
садржаја. У два наврата, код 
Хајдучке чесме на Кошутњаку, 
организовано је дружење чла-
нова СНС, коме су присуствова-
ли и члан Председништва СНС, 
Милосав Миличковић, и члан ГО 
СНС, Владан Коцић. Присутни 
су се  се опробали у одбојци, на-
влачењу конопца, пикаду, шаху, 
и уживали у наступу КУД „Мла-
дост Авала“.

Председница ГО Савски ве-
нац, Ирена Вујовић, присуство-
вала је, заједно са градоначел-
ником Синишом Малим, отва-
рању каскадних тераса на Сава 
променади. ГО и ТО Савски 
венац организовали су Дечије 
летње игре у Топчидерском 
парку. У Хајд парку одржан је 
први Булевар шаха и бесплатна 
обука за жене у области ИКТ. 
У оквиру пројекта Еко патро-
ла, ГО Савски венац уредила је 
јавне површине у улицама Пер-
сиде Миленковић и Валтазара 
Богишића, депонију у Балкан-
ској и јавну површину на углу 

Ситничке и Кабларске улице. 
Очекује се завршетак радова 
у улицама Краљице Наталије 
и Краљевића Марка, а почело 
је уређење јавних површина у 
Сарајевској 5, Улици др Алек-
сандра Костића, као и пролаза 
између Бирчанинове, Кнеза 
Милоша и Сарајевске улице. 
Започета је изградња дечијег 
игралишта у Улици Рајка Ми-
тића 30. ОО СНС организовао 
је дружење са члановима у рес-
торану „Стенка“, као и штандо-
ве где су активисти разговара-
ли са грађанима и делили „СНС 
Информатор”.

114. сурчин 
дружење са 
члановима
Сурчински напредњаци 

подржали су акцију добро-
вољног давања крви у органи-
зацији Службе за трансфузију 
КБЦ Земун и хуманитарни кон-
церт за лечење малог Срђана 
Мишића из Бољеваца. ОО СНС 
Сурчин организовао је дру-
жење за чланове и активисте у 
Ватрогасном дому у Добанов-
цима и Наутичком селу, где је 
уприличено и такмичење у ку-
вању рибље чорбе.

113. чукАрицА 

уређења зелених површина
ОО СНС Чукарица започео 

је акцију уклањања рекламног 
материјала са бандера, стубова 
и аутобуских стајалишта. По-
кошена је и очишћена зелена 
површина поред пута за Стари 
Железник, око тржног центра 
у Жаркову, парохијског дома у 
Рушњу, трафо-станице на Белим 
водама. Очишћен је простор око 
ВМЦ, спортског терена у Срем-
чици, окретнице аутобуса 54, 
уз аутобуско стајалиште и око 

пијаце у Остружници. Такође, 
уређена је површина уз пут пре-
ма Ибарској магистрали у Же-
лезнику и уз Обреновачки пут, 
као и парцеле у улицама Ратка 
Митровића, Саре Бернар, на углу 
Моштаничке и Шумске еконо-
мије, Младена Митрића, у Ули-
ци ослобођења први део, Ристе 
Марјановића и Аце Јоксимовића. 
Сређени су и паркови у улици 
Стјепана Ступинца, Љешкој, 12. 
септембра, око извора у Жарко-

ву и између улица Липа и 
Црвених храстова. Клупе 
и жардињере офарбане су 
у парку између Церског и 
Виноградског венца, и у 
парковима у Улици Дра-
гојла Дудића и у Кијевској. 
Уређено је степениште 
на Чукаричкој падини, од 
Радничке ка Брдовитој улици, и 
на Јулином брду, у Улици Марине 
Величковић. ОО СНС Чукарица 
обезбедио је донације из личних 

средстава чланова за спортске 
организације и КУД. Организо-
ван је курс енглеског језика и 
предавања о интернету и здра-
вим стиловима живота.

115. стАри ГрАд 
крстарење за пензионере
Председник ОО СНС 

Стари град, Лука Петровић, 
поздравио је и испратио 
групу пензионера који су, у 
организацији ОО, бесплатно 
крстарили Савом и Дунавом. 
Такође, руководство ОО ор-
ганизовало је дружење са 
члановима и активистима у 
просторијама странке.

116. соПот
нове водоводне цеви
Почела је адаптација и 

доградња некадашњег обје-
кта “Мона” у Улици Јелице 
Миловановић у Сопоту, у 
циљу решавања пробле-
ма великог броја деце која 
нису примљена у вртић због 
ограничених капацитета. 
Настављају се радови на 
унапређењу водоводне мре-
же, цеви се постављају у МЗ 
Сопот, у улицама Космајски 
трг, Космајска, Сењска и Је-
лице Миловановић.

Шарчевић, Чучковић и Мали

Дружење раковачких напредњака

Горан Весић и Александар Јовичић у обиласку радова

Синиша Мали и Ирена Вујовић
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у обновљеној школи 
„јован сербановић“ у крепољину

отварање ауто-пута од Пирота до димитровграда, 
на источном краку коридора 10

уручење пасоша србије британском 
глумцу и редитељу ралфу Фајнсу

са мештанима 
Жагубице, 

након отварања 
реконструисаног 

пута до 
крепољина

Партија стоног тениса у реновираној згради 
Гимназије и техничке школе у Мајданпеку

Вуков сабор у тршићу

отварање љубичевских коњичких 
игара у Пожаревцу

Председници србије и 
Мађарске, Александар Вучић и 
јанош Адер, положили су венце 

на споменик сенћанској бици

Пријем спортиста који су освојили медаље на недавно одржаним такмичењима

Председник србије, Александар Вучић, 
уручује орден патријарху александријском 

и све Африке теодору другом


