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Драги пријатељи, 
Ови избори биће референдум о томе да ли ће Ср-

бија 2020. бити модерна, уређена европска др-
жава, односно да ли ћемо развијати нашу земљу и ићи 
у будућност, или ћемо се враћати у прошлост.

Дошло је време да се трасира пут за наредне четири 
године, а кључна ствар је да Србија буде уједиње-
на око циљева и да заједничким радом постигнемо 
европски животни стандард за наш народ, а грађани 
треба одговорно да донесу одлуку коме ће дати свој 
глас и указати поверење.

Претходне две године, колико имам част да предво-
дим Владу Републике Србије, нису биле лак период, 
али успели смо да стабилизујемо Србију. Пре само 
две године, земља је била пред банкротом због огро-
мног јавног дуга и неодговорне политике претходних 
власти, имали смо рекордну незапосленост, огроман 

дефицит, почели су рат у Украјини, мигрантска криза, различите нестабилности у ре-
гиону, а задесиле су нас и катастрофалне поплаве.

Посвећеношћу, одлучношћу и вредним радом успели смо да стабилизујемо земљу и да 
је спасемо од банкротства, да створимо шансе за будућност. Честитам вам на свему што 
смо остварили, јер то не би било могуће без ваших великих личних одрицања.

Данас је економија у успону, свуда у свету одбрањени су витални интереси Србије, а 
међународни углед наше земље никад није био већи. Нисмо проглашени за геноцид-
ни народ у Савету безбедности УН, успели смо да победимо у наметнутом царинском 
рату са Хрватском, сачували смо своје интересе у Унеску. Широм Србије граде се пру-
ге, путеви, мостови, стижу стране инвестиције, отварају се фабрике, запошљавају нови 
радници...

Србија је изашла из амбиса, из банкротства и постала је озбиљна земља. И то не каже-
мо само ми, већ то говоре челници најважнијих међународних финансијских институ-
ција - ММФ-а, Светске банке, ЕБРД, ЕИБ...

Остварени су овако добри резултати, јер је људима враћена нада у будућност и вера у 
заједништво. И у поплавама смо сви били заједно, и после Сребренице, и око Унеска - 
и зато смо и успели да остваримо своје циљеве и да напредујемо.

Кад гледам Србију како се развија, не постоји поноснији човек на свету од мене, не 
постоји ништа важније, ништа лепше, ни веће што човек може да сања - од тога да 
може да ради за земљу коју воли, за своју земљу.

За све успехе посебно сам захвалан пензионерима који су издржали најтежи терет ре-
форми, који су се жртвовали за будућност Србије и своје деце.

За такав несебични гест одужићемо им се вредним радом, како бисмо омогућили 
да пензије и плате сваке године расту. Наставићемо незаустављиво да идемо напред, 
јер знамо да је то једини исправни пут да искоренимо сиромаштво и достигнемо европ-
ски животни стандард.

Србија заслужује да буде нормална европска земља поносних грађана, сигурних у своју 
будућност. План нам је да, у наредне четири године, поправимо стање у образовању 
и здравству, да створимо амбијент у којем људи могу да се запосле и да пристојно 
живе од свог поштеног рада, као и систем у којем нема привилегованих и у којем су сви 
једнаки пред законом.

Наш циљ и задатак је да грађанима покажемо пут који води у будућност, а ако то не 
урадимо, уништићемо све оно за шта су се људи жртвовали током претходне две го-
дине.

Будућност Србије важнија је од сваког од нас, од сваке политичке странке. Зато вас 
позивам да 24. априла подржите политику уједињене, здраве и модерне Србије, земље 
вредних и радних људи, која иде у европску будућност, а има добре односе са Русијом, 
која се развија и расте, и која је поштована на свим меридијанима.

Уједињени можемо све!

 

Београд, март 2016.
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У ЖИЖИ

Влада Републике Србије, предвођена Александ-
ром Вучићем, током две године напорног рада, 
успела је да Србију спасе од банкрота, да ста-
билизује јавне финансије, смањи фискални де-
фицит и проведе реформе захваљујући којима је 

држава изашла из рецесије. 
Покренути су бројни инфра-
структурни радови, граде се 
нови путеви, аутопутеви и 
пруге, започета је велика об-
нова школа и болница... До-
нети су реформски закони 
којима се ствара добар ин-
вестициони амбијент, само 
у 2015. у Србију је дошло 
1,8 милијарди евра страних 
инвестиција, а током две го-
дине рада Владе отворено 
је више од 120.000 радних 
места.  

Још много посла је пред 
нама и још много мора да се 
уради како би привреда још 
напредовала и како би се за-
послило још радника. Зато 
нема одмора док не доведе-
мо још инвестиција, док не 
дамо још подстицаја малим 
и средњим предузећима и 
не успемо да помогнемо још 
већем броју младих људи да 
започну свој бизнис и раз-
вијају своје каријере.

Прошли смо тешка времена и показали да нас, кад се 
држимо заједно, ништа не може зауставити. Тежак рад 
је већ почео да даје резултате и још једном се показало 
колико је битан поштен и одговоран однос према својој 
држави и народу. Србија је почела да се модернизује, 

напредује и постаје здрава, модерна и уређена држава, 
због чега сада са оптимизмом можемо да гледамо у бу-
дућност.
Према свим показатељима, 2016. година биће боља и ус-
пешнија за све грађане, а 2017. година биће још боља, са 

динамичним растом БДП-а, 
као резултатом проведених 
реформи и повећаног броја 
страних инвестиција. 
У наредне четири године 
планирамо да доведемо Ср-
бију пред врата Европске 
уније, а грађане до европ-
ског животног стандарда 
који подразумева пристојан 
посао, савремен здравствени 
систем, добро образовање и 
владавину права. Наш циљ 
је да развијемо своју земљу 
како би млади људи имали 
жељу и наду да могу овде да 
граде своју будућност.

Данас, пред изборе 24. ап-
рила, Србија се поново на-
лази на прекретници – или 
ће се вратити у изолацију 
и сиромаштво деведесетих 
и у корупцију и пљачкање 
земље двехиљадитих, или 
ће наставити да се развија, 
да оздрављује и постаје мо-
дерна, уређена држава. 

Грађани одлично знају да су рад, снага и посвећеност 
Александра Вучића допринели овако добрим резултати-
ма и да он једини може да доврши започето и да уједини 
све наше снаге како бисмо сви заједно учинили да Србија 
постане успешна дражава  са европским животним стан-
дардом.

Влада Републике Србије, предвођена премијером Александром 
Вучићем, успела је да Србију спасе од банкрота, стабилизује 
јавне финансије, проведе реформе, привуче инвестиције, отвори 
нова радна места, почне обнову путева, пруга, болница, 
школа и подигне међународни углед земље

године до европског 
животног стандарда

УРАДИЛИ СМО...
1. Међународни углед Србије значајно је унапређен. 
Наша земља постала је кључни фактор стабилности у 
региону, поштована и на Западу, и на Истоку, и у САД, 
ЕУ, али и у Рисији и Кини.

2. У току су значајне инвестиције у аутопутеве, 
мостове, путну инфраструктуру, започела је велика 
обнова школа и болница. 

3. Расту стране инвестиције. У 2015. више од 1,8 ми-
лијарди евра уложено је у Србију, што нам је донело 
више посла и радних места.

4. Расте запосленост. Отворено је више од 120.000 
радних места. Широм земље отварају се нове фабрике 
и младим људима пружају нове могућности.

5. Наше јавне финансије коначно су под контролом. 
Преполовили смо буџетски дефицит, а раст јавног 
дуга полако, али сигурно успорава.
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ЕВРОПСКИ ЖИВОТНИ СТАНДАРД
Сигуран посао са добром зарадом од које људи могу да обезбеде 
пристојан живот за своје породице.

Модерно здравство са најсавременијом опремом, најбољим 
стручњацима и без листи чекања.

Квалитетно образовање са мотивисаним учитељима и професорима, 
модерним, чистим и сигурним школама и са универзитетима на којима 
се студенти припремају за професије будућности.

Правно уређена држава, у којој је закон једнак за све, где нема 
привилегованих, а правда је достижна и подразумева се.

1.

3.

2.

4.

У последње две године изграђено је 95 
километара нових аутопутева и мостова, 
а реконструисано је чак 200 километара, 
што је више него у последњих 30 годи-
на. Ускоро ће бити изграђена нова пруга 
Београд -  Будимпешта, а коридори 10 и 
11 омогућиће да Србија постане раскрсни-
ца за трговину, туризам, инвеститоре и 
новац.

120.000 запослених раднка 

1,8 милијарди евра инвестиција

17% незапослених, а било их је 26,7%

0,8% привредни раст

32 места скок на листи Светске банке по 

        амбијенту за улагања

230 мостова

95 километара нових аутопутева

200 километара поправљених путева

СРБИЈА 
У БРОЈКАМА

РЕФОРМЕ СУ ПУТ У МОДЕРНУ 
ЕКОНОМИЈУ

У Народној скупштини донето је 96 одсто планира-
них закона, укључујући реформске законе - о раду, при-
ватизацији, задругама, пољопривредном земљишту, 
о озакоњењу објеката, улагањима, као и измене и до-
пуне закона о планирању и изградњи и стечају. Српс-
ке реформе добиле су похвале ММФ-а, Светске банке, 
ЕБРД, ЕИБ... Реформе су довеле до унапређења статуса 
Србије на листи Светске банке о повољности посло-
вања, на којој је наша земља скочила са 91. на 59. место. 
Следећи корак су реформе у области здравства и обра-
зовања, које ће донети нашим грађанима привилегије 
живота у модерној и уређеној земљи.

ГРАДИМО, АСФАЛТИРАМО…

„Doing business”
листа Светске банке

УНАПРЕЂЕН ИМИЏ ДРЖАВЕ У СВЕТУ
Данас је наша земља поштована и на Истоку и на Западу. 

Немачка је подржала Србију током граничне кризе са Хрват-
ском, а Влада Руске Федерације изјавила је да односи са Ср-
бијом никад нису били бољи. Отворили смо прва поглавља 
у преговорима са ЕУ, а Кина види нашу земљу као озбиљног 
економског партнера. Србија је гарант стабилности у региону 
и сви хвале нашу државу и народ због хуманог односа према 
избеглицама. 
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ЕВРОПСКИ ЖИВОТНИ СТАНДАРД

ТРАНЗИЦИЈА ПОСЛОВА 
– ИЗ ЈАВНОГ У ПРИВАТНИ 

СЕКТОР
Иако многи још то не могу да примете, тржиште 

рада и запошљавања полако постаје боље. Стопа 
незапослености пала је са рекордних 26,7 одсто, 
на скоро 17 одсто. Само током 2015. креирано је 
80.000 радних места, од чега део њих борбом про-
тив сиве економије, а отворено је много нових рад-
них места, посебно у туризму, грађевини и индус-
трији. Наравно, не стајемо, морамо да идемо даље 
и да обезбедимо још посла, првенствено за младе 
људе.

ПОНОВО ДИНАМИЧАН РАСТ
Након поплава 2014. године, Србија је била у дубокој 

рецесији. Захваљујући реформама и добром управљању, 
српска економија опоравила се мимо свих очекивања. Раст 
у 2015. потврђен је од стране ММФ-а и Светске банке и из-
носи 0,8 одсто. Оно што је још важније, наша земља ће нас-
тавити раст и то много већом стопом у 2016. и 2017. Оче-
кујемо раст већи од два одсто у текућој и изнад три одсто 
наредне године, што значи више радних места, веће плате, 
бољи животни стандард и веће приходе за грађане.

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ ПОД 
КОНТРОЛОМ 

Несебична пожртвованост пензионера, запосле-
них у јавном сектору и њихових породица, заједно 
са другим тешким мерама фискалне консолидације, 
омогућила је да током 2014. и 2015. преполовимо 
државни дефицит. Направљени су многи резови у 
јавним трошковима, јавни дуг се смањује. Народна 
банка Србије успела је да обезбеди стабилност цена 
и да курс евра и инфлацију држи под контролом.

РАСТ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Влада је успела да обезбеди више од 1,8 милијарди евра страних 

инвестиција само током 2015. године и тиме је омогућила 
континуиран развој инфраструктуре и отварање радних места. 

Чињеница да су инвестиције у порасту говори о томе да су страни 
инвеститори повратили поверење у нашу државу.

Раст БДП

Инфлација



УВОДНИК

Листа „Александар Вучић – Србија побеђује”
Српска напредна странка је 4. мар-

та прва предала листу кандидата 
за народне посланике Републич-
кој изборној комисији за ванред-
не парламентарне изборе.

На листи „Александар Вучић – Србија 
побеђује“, од 250 кандидата за посла-
нике републичког парламента, поред 
напредњака, налазе се и кандидати 
СДПС-а, ПУПС-а, Нове Србије, Покрета 
социјалиста, Српског покрета обнове, 
Српске народне партије, Покрета снага 
Србије и Самосталног ДСС-а.

Српска напредна странка је за мање од 
пет сати сакупила 31.444 потписа широм 
Србије за листу „Александар Вучић – Ср-
бија побеђује“. 

Листу су предали чланица Председ-
ништва СНС, Маја Гојковић, потпредсе-
дници ГО СНС, Небојша Стефановић и 
Братислав Гашић, лидери СДПС, НС, Пок-
рета социјалиста, ПУПС-а и СНП - Расим 
Љајић, Велимир Илић, Александар Ву-
лин, Милан Кркобабић и Ненад Поповић.

На изборној листи СНС, поред по-
литичара, налазе се и бројне познате 
личности, људи истакнути у својим 
професијама попут новинара и војно-
политичког коментатора, Мирослава 
Лазанског, селектора Дејвис куп реп-
резентације Србије, Богдана Обрадо-
вића, књижевнице Љиљане Хабјано-
вић Ђуровић, оперске диве Јадранке 
Јовановић, аутомобилисте и рели - 
шампиона Душана Борковића...

Мирослав 
ЛАЗАНСКИ 
извештавао је из ратова у Ав-
ганистану, Чеченији, Заиру, 
Либану, из ирачко-иранског 
сукоба, током операције 
Пустињска олуја, за време 
рата у БиХ, Словенији, КиМ, 
Либији... Аутор је многих 
ексклузивних интервјуа и 
одличан познавалац војних 
и геостратешких прилика у 
свету.

Богдан ОБРАДОВИћ 
тренирао је наше најпознатије 
тенисере. Од 2007. године је 
савезни селектор Дејвис куп 
репрезентације Србије. Под 
његовим вођством репрезен-
тација Србија се 2008. квали-
фиковала за Светску групу. 
Победом над репрезентацијом 
Француске, Србија је 2010. 
постала 13. нација у историји 
која је подигла пехар Дејвис 
купа.

Председник Србије, Томислав Николић, потписао је 4. марта 2016. године, 
Указ о распуштању Скупштине Србије и Одлуку о расписивању избора за наро-
дне посланике за 24. април.

„Дошло је време за испитивање подршке, јер реформе су озбиљне и тешке и 
зато је потребно да се грађани изјасне - да ли подржавју реформе, или постоји 
нека боља идеја и можда неко други ко заслужује поверење“, рекао је, том 
приликом, председник Николић и нагласио да очекује фер и поштене, демо-
кратске изборе и да ће све институције нормално да функционишу.

Очекујемо фер и поштене изборе
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Листа „Александар Вучић – Србија побеђује”

Љиљана 
ХАБЈАНОВИћ 
ЂУРОВИћ 
најуспешнија је српска списа-
тељица у иностранству после 
2000. године. Објавила је 38 
књига, преведених на 14 језика, 
у 45 издања. Њен рад предста-
вљен је у угледним књижевним 
часописима, а студенти славис-
тике за тему својих дипломских 
и магистарских радова узимају 
њена дела.

Примадона Јадранка 
ЈОВАНОВИћ годинама 
је синоним вокалне уметности 
у нашој земљи. Дебитовала 
је у Народном позоришту у 
Београду, где је тумачила све 
главне мецосопранске улоге. 
Први интернационални ангаж-
ман имала је у миланској Ска-
ли, а гостовала је на оперским 
сценама Италије, Шпаније, 
Француске, Бразила, Јапана, 
Португала, Ирске, Енглеске... 

Душан БОРКОВИћ 
је први Србин шампион Европе 
у аутомобилизму у ФИА Европ-
ском брдском првенству 2012, 
трећепласирани у Европском 
купу туринг аутомобила 2013. 
и први Србин који се такмичи 
у најпрестижнијем светском 
такмичењу на кружним стаза-
ма. Освојио је и 12 национал-
них шампионских титула, три 
златне и једну дијамантску 
кацигу. 
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Маја Гојковић, Братислав Гашић, Небојша Стефановић 
и Весна Марковић приликом предаје листе у 

Републичкој изборној комисији 
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Уједињени у борби за Србију
Грађанима је помагало 978 
припадника МУП-а и Војске, а 
у приправности је било још 1799 

Од 2014. урађено је више 
објеката водопривреде него 
у претходних 40 година

Држава је уложила три милијарде 
динара у санацију 304 локације и ни 
на једном од тих места није настала 
поновна штета 

Обезбеђен је новац за помоћ 
поплављенима

Настављају се улагања у превенцију

Овог пролећа, Србија је поново била погођена 
поплавама због чега је Влада Србије прогласила 
ванредну ситуацију због елементарне непогоде 

на територији целе државе, која је трајала шест дана. Због 
обилних падавина и изливања водотокова, посебно теш-
ко било је у централном делу земље, где су бујичне воде 
поплавиле куће и пољопривредно земљиште. 

Угроженом становништву све време су на терену пома-
гали, поред припадника Сектора за ванредне ситуације 

МУП-а Србије, и припадници Војске, а са грађанима је био 
и премијер Александар Вучић. Према његовим речима, 
програм обнове након поплава биће свеобухватан и укљу-
чиће све објекте и угрожене поседе, а држава ће настави-
ти да ради на превентиви. 

„Држава ће помоћи добрим делом, обезбеђен је држав-
ни новац, а помоћи ће и ЕУ са 1,2 милиона евра, од чега ће 
700.000 евра бити одвојено за апарате, белу технику и на-
мештај, а остатак за пољопривреду. Комисије су већ иза-

Са становницима Дљина у 
Општини Лучани где се излила 
река Бјелица и поплавила куће, 

пластенике и њиве
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Уједињени у борби за Србију

шле на терен и процењују штету. Уједињени смо и заједно 
то можемо да направимо“, истакао је премијер Вучић.

Од катастрофалних поплава 2014. године до данас, 
урађено је више објеката водопривреде него у претходних 
40 година, а новоизграђени насипи заштитили су од попла-
ве Крупањ, Обреновац, доњи део тока Чемернице и друге 
делове земље који су страдали у поплавама пре две године. 

Држава је уложила три милијарде динара у санацију 
304 локације оштећене у поплавама у мају 2014. године и 

ни на једном од тих места није настала поновна штета. Др-
жава је из својих средстава и из средстава Светске банке 
и ЕУ финансирала изградњу и потпуно нових објеката, на 
основу пројеката који су годинама сакупљали прашину у 
фиокама у локалним самоуправама. 

„Током рада Владе премијера Вучића водопривреда је 
видела више новца него икада раније“, оценио је Марко 
Благојевић, директор Канцеларије за управљање јавним 
улагањима.

Премијер Вучић са припадницима МУП-а, Војске Србије и 
осталих служби који су даноноћно радили на превентивном 
утврђивању насипа Чиковац у Великом Пољу код Обреновца
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Током претходне две године, у 
Србији су отворене нове фабри-
ке, проширени су производни 

погони фабрика које су већ радиле 
у нашој земљи, а посао су добиле 
и бројне мање фирме које раде као 
њихови кооперанти. Као производ 
веће привредне активности, имамо 
120.000 нових радних места широм 
Србије, незапосленост смањену са 
26,7 одсто на скоро 17 одсто, и 1,8 ми-
лијарди инвестиција.

У 2015. српска привреда је изашла 
из рецесије, у коју је ушла 2009. го-
дине и остварен је раст БДП-а од 0,8 
одсто. 

Индустријска производња у 11 
месеци 2015. године порасла је 7,9 
одсто. Прерађивачка индустрија 
остварила је раст 5,9 одсто. Највећу 
динамику показала је производња 
дуванских производа, прерађивачке 
делатности, производња текстила, 
производња машина и опреме, произ-
водња основних фармацеутских про-
извода и препарата. 

Извоз роба и услуга остварио је 
бржи раст у односу на раст увоза. 
Покривеност увоза извозом је 74 од-
сто, што је напредак у односу на пре-
тходну годину. Највише се извозило у 
секторима: друмска возила, електри-
чне машине и апарати, поврће и воће, 
житарице и производи од житарица, 
и обојени метали. Најзначајније из-
возне дестинације биле су Италија, 
Немачка, БиХ, Румунија, Руска Феде-
рација и земље региона.

Зараде су порасле у приватном 
сектору, прерађивачка индустрија 
остварила је скок у нето зарадама од 
шест одсто, док је грађевинарство у 
просеку увећало нето зараде за 11 од-
сто.

Нове фабрике

ХАЧИНСОН
Рума 

200 радника

ДЕЛФИ
Нови Сад 

3000 радника

МАСТЕРПЛАСТ
Суботица 

150 радника
КОНТИТЕХ ФЛИУД

Суботица 

500 радника

МАГНА СИТИНГ
Оџаци 

500 радника

КАРИНА МОДА
Коцељева 

220 радника

МЕИ ТА
Обреновац 

770 радника

СТРЕЈТ НОВА
Стара Пазова 

150 радника

СР ТЕХНИКС 
Београд 

270 радника

ИГБ АУТОМОТИВ
Инђија 

2000 радника

МД
Пријепоље 

160 радника

ЛИР
Нови Сад 

2000 радника

ВИБАК 
Јагодина

400 радника

АДРИАНА
Рума

600 радника

ЏОНСОН ЕЛЕКТРИК
Ниш 

1000 радника

МИТРОС
Сремска Митровица 

400 радника

ЏИНСИ
Крупањ 

300 радника
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ТРАКЛАЈТ
ћуприја 

500 радника

СВИС ПЕЈПЕР
Рача 

100 радника

АСТЕР ТЕКСТИЛ
Ниш 

500 радника

ТИГАР ТАЈЕРС
Пирот 

500 радника

ИНКОНЕКТ
Нова Пазова 

400 радника

ЛЕОНИ
Дољевац 

1500 радника

ФАЛКЕ
Лесковац 

700 радника

ВЕИБО ГРУП
Београд 

2500 радника

НЦР
Београд 

1500 радника

ТЕКЛАС АУТОМОТИВ
Владичин Хан 

400 радника

БАЊА КОМЕРЦ БЕКАМЕНТ
Аранђеловац 

200 радника

ТРЕНДТЕКС
Пријепоље 

300 радника

ГОРДОН
Суботица

2000 радника
КУПЕР СТАНДАРД
Сремска Митровица

800 радника

ПТЦ
Смедерево

300 радника

ФРЕНЕЗИЈУС МЕДИКАЛ КЕР
Вршац

1150 радника

ГЕОКС
Врање

1250 радника

ПКЦ
Смедерево 

1500 радника

Нека од 120.000 
отворених радних 

места широм Србије

ТИСА АУТОМОТИВ
Сента 

450 радника

КВС 
Бечеј

250 радника
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ПОДИГНУТ МЕЂУНАРОДНИ УГЛЕД

 
Србију је посетио принц 
од Велса Чарлс, заједно 

са војвоткињом од 
Корнвола Камилом, 

сусрео се са бројним 
званичницима и послао 

поруку мира 
и толеранције

Посета Србији после 38 година
Још један од успеха политике Владе 

Републике Србије, предвођене Алек-
сандром Вучићем, и подигнутог међу-
народног угледа наше државе јесте и 
посета принца од Велса Чарлса и 
војвоткиње од Корнвола Камиле, Ср-
бији, после чак 38 година од претхо-
дне посете.

Принчевски пар је на аеродрому 
дочекао премијер Александар Вучић 
и пожелео им добродошлицу, а затим 
је организовао и свечану вечеру у њи-
хову част. 

Током дводневног боравка у Ср-
бији, принц Чарлс и војводкиња Ка-

мила сусрели су се са бројним званич-
ницима, међу којма и са председни-
ком Србије, Томиславом Николићем, 
патријархом српским Иринејем, пред-
седницом Народне скупштине, Мајом 
Гојковић, министрима, члановима 
краљевске породице Карађорђевић, 
представницима дипломатског кора, 
цркви, културног и јавног живота.

Током вишедневне посете нашем 
региону, принц Чарлс изабрао је уп-
раво Србију и Београд да се јавно об-
рати и пошаље поруку мира и толе-
ранције. На пријему у Народној 
скупштини Републике Србије, звани-

це је поздравио на српском језику, на-
вео да се веома лепо осећа у нашој 
земљи и поручио да су свако друштво 
и држава обликовани прошлошћу и 
нико не може да заборави и игнори-
ше историју, али је витално да не 
постанемо заробљеници прошлости. 

Говорећи о потреби за миром, 
принц Чарлс је указао да су се мир и 
стабилност вратили у регион. Болни 
трагови историје морају да се при-
знају, али то се мора превазићи дија-
логом, спортом, правдом за жртве 
насиља, бригом за расељене. Према 
његовим речима, у школским програ-

Министар без портфеља задужен за европске интегра-
ције, Јадранка Јоксимовић, учествовала је на проширеном 
Самиту министара спољних послова из Европске народне 
партије у Бечу, на позив министра спољних и европских 
послова Аустрије, Себастијана Курца. На Самиту је учест-
вовао и Јоханес Хан, европски комесар за проширење и 
суседску политику, као и Елмар Брок, председавајући 
Одбора за спољне послове ЕП, а главне теме биле су ми-
грантска криза, Западни Балкан, и источно партнерство. 
Министарка Јоксимовић представила је реформски про-
цес који спроводи Влада Србије, резултате и напредак Ср-
бије у процесу европских интеграција и мере које Влада 
предузима по питању мигрантске кризе. Министарка Јок-
симовић сусрела се са председником Европске народне 
партије, Џозефом Долом, који је изразио снажну подршку 
чланству СНС у ЕНП.

Самит министара спољних послова

Јоксимовић и Дол
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Посета Србији после 38 година
мима мора да се говори искрено о ис-
торији, а морају и да постоје прилике 
за младе да се споје. 

„Имате дивне традиције верске то-
леранције, гостољубивости, млади су 
отворени, лингвистичка разноврсност 
има потенцијал да буде ваша снага. 
Јединство се најбоље гради препозна-
вањем разноврсности. Мир и стабил-
ност у региону значиће безбеднију 
будућност за све. Заједно можемо да 
направимо ту будућност“, поручио је 
принц од Велса, истичући подршку 
Велике Британије процесу помирења 
у региону. 

Едукација младих из СНС
Интернационални секретар СНС, Јадран-

ка Јоксимовић, разговарала је са директором 
Фондације Конрад Аденауер у Србији, Норбер-
том Бекманом, о унапређењу сарадње између 
СНС и ове фондације. Јоксимовић је истакла 
да СНС и КАС имају вишегодишњу успешну са-
радњу и да је велики број представника Уније 
младих СНС прошао кроз бројне програме и 
тренинге политичке едукације. Саговорници 
су се сагласили да је важно да се млади, кроз 
овакве програме, упознају са основама по-
литике и организације државе, структуром и 
функционисањем политичких партија и другим 
практичним знањима.

Самит министара спољних послова 
ЕНП у Бечу

Са Норбертом Бекманом

Немачка ће снажно подржати Србију
Београд је посетио председник Одбора за односе са ЕУ у немачком Бундестагу, 

Гинтер Кирхбаум, и на конференцији за новинаре са премијером Александром Ву-
чићем, рекао да су за Србију веома важна поглавља 23 и 24, о ефикасном правосуђу 
и о сузбијању корупције, и да је оптимиста када је реч о њиховом отварању.

„Ценим то што је српски премијер спреман да спроведе реформе које нису једнос-
тавне, што не иде лакшим путем, не одлаже реформе у недоглед, већ жели да младој 
генерацији понуди европску перспективу. Србија има све асове у руци, само их треба 
сада убацити у игру. Србија је на путу ка ЕУ, Немачка ће вас снажно подржати. Србија 
је кључна земља за овај регион, рекао је Крихбаум.

Хоћемо још инвеститора из Хесена
Током посете немачкој Савезној 

покрајини Хесен, премијер Алексан-
дар Вучић разговарао је са премије-
ром Фолгером Буфијеом, подсетио 
на значајне економске везе Немач-
ке и Србије, наводећи да у Србији 
ради 370 немачких компанија, које 
запошљавају више хиљада људи, и 
додао да је трговинска размена само 
са Хесеном износила прошле године 
више од 300 милиона евра. „То је за 
нас значајно, надам се унапређењу 
економске сарадње, а учинићемо 
све да дође још више инвеститора из 
Хесена“, рекао је српски премијер и 
позвао премијера Буфијеа, који је и 
потпредседник владајуће ЦДУ, од-
носно заменик Ангеле Меркел, да 
посети Србију.

Буфије се новинарима обратио са 
„добар дан“ на српском и рекао да је имао отворен и пријатељски разговор са Ву-
чићем, изразивши уверење да ће се посете челника Хесена и Србије у будућности 
смењивати. Одао је признање Србији на великом доприносу у савладавању таласа 
избеглица и помоћи указаној људима. „Разговарали смо и о ситуацији с Ромима, 
стању на КиМ, али и тешкој ситуацији у БиХ“, рекао је Буфије, оценивши да Хесен 
и Србију везује и велики број српских држављана који живе у тој немачкој покраји-
ни. Иначе, Буфије је рекао да памти лепе тренутке проведене код рођака у Србији. 
„Имам породичне везе са Србијом и желео бих да видим како је земља напредо-
вала. То је предивно место и желим да помогнем“, поручио је премијер Хесена.
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Влада Србије формирала је Канцеларију за упра-
вљање јавним улагањем, чији је задатак обнова 
болница, школа, домова за незбринуту децу и 
децу ометену у развоју. Реч је о око 3.000 објека-
та широм земље.

„Желимо да реконструишемо и обновимо све основне и 
средње школе, предшколске установе, болнице, домове 
здравља, геронтолошке центре, домове за незбринуту 
децу... За то ћемо највећим делом новац наћи из буџета, 
али ћемо, такође, замолити наше европске и друге партне-
ре да преузму део одговорности“, рекао је премијер Вучић 
и нагласио да намерава да посети сваки од тих 3.000 обје-
ката.

Према његовим речима, реновирање, кречење, поправка 
кровова и тоалета и свега што је потребно, финансираће 
држава и то из редовних средстава, без узимања било как-
вих кредита. 

„То је велики корак напред за нашу земљу, јер се тако 
помажу најмлађи и најстарији. Крајње је време да се неко, 
после деценија пропадања комплетне здравствене и прос-
ветне инфраструктуре, тиме бави“, поручио је премијер.

Марко Благојевић, директор Канцеларије за упра-
вљање јавним улагањима, истакао и да ће се тежити томе 
да се не ради само обнова, већ и унапређење енергетске 
ефикасности тих објеката. Прецизирао је и да је реч о 
објектима који су у надлежности локалних самоуправа, 
које немају довољно средстава можда ни за редовно 
одржавање, а камоли за захвате које Канцеларија плани-
ра да изведе.

„Објекти неће моћи да се сређују истовремено и биће 
разрађени критеријуми на основу којих ће радити обнова. 
Локалне самоуправе доставиће податке о томе шта треба 
обновити, а посао Канцеларије је да обезбеди финанси-

Почела обнова 3.000 школа, 
болница, домова за децу

У Новом Пазару изграђени су дијагностички 
центар, школа и вртић за само пет месеци

Председник Општине Уб, Дарко Глишић, 
потписује уговор за реконструкцију школе 

„Милан Муњас“, која ће добити и лифт за децу 
са тешкоћама у кретању
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рање и да врши супервизију, као што је био случај током 
обнове после поплава“, истакао је Благојевић.

Министар здравља, Златибор Лончар, изнео је податак 
да је за реконструкцију 164 болница и домова здравља 
обезбеђено више од 700 милиона динара, а према подаци-
ма Министарства здравља, до сада је у потпуности рекон-
струисано 15 зграда домова здравља и два института. У 
току је обнова још 15 домова здравља, као и болнице у 
Мајданпеку, КБЦ Земун, Института за ментално здравље у 
Београду, бање Селтерс у Младеновцу и одељења Прве 
хируршке клинике КЦС. 

За реновирање и опремање више од 300 објеката у об-
разовању, од основних до високих школа, до сада је ин-
вестирано више од 535 милиона динара (oко 4,5 милиона 
евра).

Истовремено, вредно се радило и на обнови правосудне 
инфраструктуре, те је тако, према подацима Министар-
ства правде, уређено више од 44.000 квадратних метара 
простора у 27 објеката широм Србије, што је рекорд у пре-
тходних неколико деценија.

Почела обнова 3.000 школа, 
болница, домова за децу

Адаптација школских зграда
У оквиру програма модернизације школа, завршена је 

санација и адаптација школских зграда у Ваљеву, Сви-
лајнцу, Деспотовцу, Белој Паланци, Трговишту, и Љубо-
вији. До краја марта биће завршени радови на школама у 
Шапцу, Крагујевцу, Нишу, Сјеници, Петровцу на Млави, 
Рековцу, Краљеву, Чачку, Зајечару, Тутину, Сокобањи, 
Шабљу, Алексиначком Руднику – Рутевцу, Тополи, Ужи-
цу, Љигу, Книћу и Крупњу. У оквиру пројекта енегретске 
санације објеката, у априлу почињу радови у Крагујевцу, 

Книћу, Краљеву, Малом Зворнику и Пећкој.
До краја маја очекује се завршетак радова на школама у 

Смедеревској Паланци, Белушићу, Бобовишту, Зајечару, 
Тополи,  Врачару, Вождовцу, Ивањици, Бањи Ковиљачи, 
Ваљеву, Новом Пазару, Сјеници, Врању, Владичином 
Хану и Шарлинцу.

У априлу се очекује почетак радова на санацији школа 
у Ражњу, Пироту, Гаџином Хану, Варварину, Рашкој, 
Краљеву, Сурдулици, Бујановцу, Босилеграду, Свилајн-
цу, Батинцу, Младенову, Раковици, Звечкој, Златибору, 
Лучанима, и Севојну, док ће се мањи грађевински радови 
одвијати на зградама још 54 школе широм Србије.

У обиласку Средње школе 
„1300 каплара” у Љигу

Основна школа „Војвода Живојин 
Мишић‘‘ у Рајковићу

Премијер Вучић обишао је новоизграђену 
Основну школу „Рајко Михајловић“ у Калиновцу
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С Н С 
ПАНОРАМА

1. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Разговор са грађанима
Више од 50 активиста СНС, једине опо-

зиционе странке у Смедеревској Паланци, 
пружали су грађанима информације у вези са 
проблемом водоснабдевања. Суграђане смо о 
проблемима у нашој Општини обавештавали 
и путем флајера и „СНС Информатора“. Наши 
активисти, заједно са повереницима Петром 
Милићем, Иваном Гајићем и Радославом Си-
мићем, разговарали су са грађанима и делили 
слатке пакетиће. Око 400 становника Општине 
Смедеревска Паланка окупило се у Културном 
центру како би разговарали са Братиславом 
Гашићем, потпредседником ГО СНС, Луком 
Петровићем, потпредседником ИО СНС...

2. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
Добровољно давање крви
Савет за омладину и спорт ОО СНС Велико 

Градиште организовао је акцију добровољног 
давања крви, која је наишла на велику подршку 
и одобравање грађана.

3. ПЕћИНЦИ
Саднице у дворишту вртића
Унија младих ОО СНС Пећинци организова-

ла је скуп у Доњем Товарнику, на којем су до-
говорене будуће активности омладине. Млади 
активисти посадили су шест садница дрвећа у 
дворишту ПУ у Прхову и најавили акцију ком-
плетног уређења дворишта.

4. АПАТИН
Помоћ пољопривредницима
Пољопривредно газдинство Пригревчана, 

Николе Ловрића, посетили су народни посла-
ник Милан Новаковић, и професор Мирослав 
ћирковић, директор Института за ветеринар-
ство Нови Сад, како би се упознали са пробле-
мима пољопривредника и нашли адекватна 
решења. Савет за пољопривреду и одрживи 
развој ОО СНС Апатин организовао је трибину 
на којој је презентовао свој програм. Поводом 
Светог Трифуна, наши активисти разговарали 
су са суграђанима о актуелним темама.

5. ЉИГ
60 нових радних места
У кабинету председника Општине, Драгана 

Лазаревића, одржан је састанак са директором 
НЗС, Зораном Мартиновићем, поводом отва-
рања 60 нових радних места у нашој Општини. 
Одржан је састанак МО Калањевци на којем 
се разговарало о новим активностима у циљу 
помоћи грађанима. После ученика основних 
школа, који су лане ослобођени плаћања пре-
воза, сада ће се бесплатно превозити и учени-
ци Средње школе „1300 каплара“.

6. БАЧ
Уређење пијаце, чишћење депоније
Председник Општине Бач, Драган Сташевић, 

потписао је уговоре о додели помоћи за еко-
номско оснаживање 14 породица избеглица, а 
660 пензионера са најмањим пензијама добили 
су 3.000 динара једнократне помоћи. Ради се 
на решењу проблема легализације објеката у 
румунско – ромском насељу у Вајској. Одржа-
ни су први састанци радних група за израду 
Стратегије руралног развоја. Омладина ОО 
СНС Бач честитала је грађанима Дан држав-
ности и делила летке са пригодном поруком. 
Започет је пројекат „Помоћ у кући и нега осо-
ба са инвалидитетом“ и ангажовано је седам 
геронтодомаћица. Уређена је пијаца у Бачу, 
очишћена је дивља депонија у ромском насељу 
у Селенчи, проширена је водоводна мрежа у 
Улици Пере Сегединца у Вајској. У насељу Еко-
номија 1 завршени су радови на прикључењу 
на елктромрежу. Расписани су јавни позиви за 
финансирање организација цивилног друштва 
и набавку аутоседишта за децу. Председник 
Сташевић посетио је Индустријску зону у Бачу 
где се гради електрана на биомасу, земљорад-
ничку задругу Низине у Плавни и фирму „Здра-
во органик“. На прилаз бачкој тврђави насут је 
туцаник, постављене су канте за отпатке, а пла-
нира се и постављање видео надзора, расвете и 
реконструкција мостића.

7. БОР 
Помоћ за породицу Којић
Чланови МО Младост обишли су социјално 

угрожену породицу Којић и донирали пакет 
са намирницама.Наши активисти разговарали 
са грађанима и делили „СНС Информатор“, а 
чланови МО Нови центар очистили су спорт-
ски терен и дечије игралиште. Угостили смо 
привреднике из НР Кине који су исказали заин-
тересованост за сарадњу у области индустрије 
и трговине, извоза воде, млека, сира и вина из 
Србије у Кину. На Дан државности, представ-
ници СНС положили су венце на спомен обе-
лежје палим борцима. Представници локалне 
самоуправе одржали су састанак са представ-
ницима ЈКП Трећи октобар, Комуналне инспек-
ције и Удружења за заштиту животиња, у циљу 
решавања проблема напуштених паса и мачака. 
Уручена су признања најбољим спортистима у 
2015.години.

8. ГОЛУБАЦ
Опрема за школу
Захваљујући руководству ОО СНС Голубац 

и сарадњи са фирмом „Ивиком“ из Жагубице, 
обезбеђено је 2,6 милиона динара за куповину 

комплетног школског инвентара клупа, столо-
ва, столица, интерактивних табли и рачунара.

9. КУЛА
Возило за Хитну помоћ
Зхваљујући залагању кулских напредња-

ка, купљено је ново возило за Службу хитне 
медицинске помоћи, а планира се набавка ул-
тразвучног апарата и ангажовање специјалиста 
– гинеколога, офталмолога и лекара спортске 
медицине. Председник Општине, Драган Три-
фуновић, потписао је уговор о градњи канали-
зационе мреже. Рок за завршетак је 120 дана, а 
радовима ће бити обухваћене улице Иве Лола 
Рибара, Десанке Максимовић, Киш Ференца и 
Јакова Игњатовића. У наредних 10 месеци, 77 
најбољих студената, са просеком оцена вишим 
од девет, добијаће општинске стипендије од 
6.000 динара, а уговоре најбољим студентима 
уручио је заменик председника Општине, Ве-
либор Милојичић. СНС је однела апсолутну по-
беду на изборима за чланове Савета МЗ Круш-
чић и дала свих 11 чланова Савета. Обележили 
смо Међународни дан матерњег језика, а гост 
нам је био Никола Селаковић. Представници 
МО Липар донирали су штампач и монитор 
библиотеци у Липару.

10. ОПОВО
Посета пољопривредницима
ОО ПУПС-а из Опова приступио је СНС-у. 

Државни секретар у Министарству пољопри-
вреде и заштите животне средине, Данило 
Голубовић, и помоћник министра, Ненад Ка-
танић, посетили су Опово где су мештане 
упознали са новим законским мерама у области 
пољопривреде, и говорили о закупу државног 
пољопривредног земљишта, субвенцијама, из-
градњи модерне националне лабораторије за 
анализу млека, усаглашавању законских регу-
латива са ЕУ, али и о непопуларним мерама у 
циљу консолидације државног буџета. Унија 
жена ОО СНС Опово организовала је трибину 
„Економско оснаживање жена у руралним под-
ручјима“. Прослављен је Свети Трифун, а Унија 
жена обележила је Дан заљубљених у разгово-
ру са грађанима и уз поделу скромних поклона. 
Активисти Уније младих и Савета за информи-
сање одржали су предавање „Технике учења“. 
Реновиране су свлачионице и санитарни чвор 
у ОШ у Сакулама, ОШ у Сефкерину добила је 
нову котларницу, а сефкеринска црква сунчани 
сат.

11. КИКИНДА 
Садња ветрозаштитних појасева
Запуштено двориште ОШ „Јован Поповић“ 

коначно је, након више од пет деценија, поп-

Опово
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КОСОВСКА КАМЕНИЦА

Жене за будућност Србије
Чланице Уније жена ОО СНС Косовска Каменица просла-

виле су Дан жена у просторијама Општине Ранилуг, где им 
је градоначелник Градимир Микић, заједно са сарадници-
ма, честитао празник и уручио пригодне поклоне, истакав-
ши њихову улогу у реформама и стварању боље будућности 
за све грађане Србије.

римило нов и модеран изглед, а адаптација и 
опремање образовних установа, и ове године, 
биће један од приоритета локалне самоуправе. 
Трећи пут је организовано пливање за часни 
крст у Новим Козарцима. Током прошле и на 
почетку ове године, посађено је 13.000 садни-
ца у циљу формирања ветрозаштитних појасе-
ва. Званичници Министарства пољопривреде, 
Данило Голубовић и Ненад Катанић, посетили 
су домаћинство Пере Латиновића, угледног 
произвођача из Банатског Великог Села. Пред-
седник Општине, Павле Марков, подсетио је 
Великоселце да је локална самоуправа опре-
делила бесповратна средства за аграр. Према 
његовим речима, постоје реалне шансе и да 
италијанска компанија „Зопас“ отвори фабрику 
и нова радна места у Кикинди.

12. КОВАЧИЦА
Реорганизација рада домова здравља
Организована је промоција књиге „Саче-

куша специјал“, Предрага Јеремића, о спрези 
тајкуна и политичара због које су држава и 
грађани оштећени за огромне своте новца, 
на којој су говорили председник 
Општине, Јан Хусарик, и народ-
ни посланик Владимир Ђукано-
вић. Активисти СНС учествова-
ли су у реновирању просторија 
и фасаде зграде ОО СНС Кова-
чица. Организовано је преда-
вање о новим технологијама, 
поспешивању већих приноса и 
очувању животне средине. Сви 
домови здравља на подручју 
Општине примењују ново рад-
но време и рад суботом, а ам-
буланте су опремљене новим 
ултразвучним апаратима. Грађа-
нима је здравствена заштита 
доступна 24 сата, а Хитна помоћ 
је растерећена само за хитне за 
случајеве. У организацији Уније 
жена OO СНС Ковачица и Уније 
жена Јужног Баната, организо-
вано је предавање „Превенција 
и борба против насиља над же-
нама“, а у организацији Саве-
та за здравство и Уније жена и 
предавање „Значај раног откри-
вања рака дојке“. У Прагу је от-
ворена изложба наивних слика-
ра из Ковачице.Ана Књазовиц, 
истакнута ковачичка уметница, 
добила је награду „Највољенија 
жена 20. века“ за област наив-
ног сликарства. Уведене су ау-
тобуске линије Путниково – Уздин - Панчево, 
а ускоро ће Идвор-Панчево. Формирани су 
Унија пензионера и МО Путниково. МЗ Са-
мош, у сарадњи са Центром за социјални рад, 
поделила је 29 пакетића деци из социјално 
угрожених и хранитељских породица. У Ко-
вачици је одржана централна прослава Дана 
матерњег језика.

13. ВРШАЦ
Економско оснаживање жена на селима
Чланице Уније жена ОО СНС Вршац, у оквиру 

кампање за економско оснаживање жена, одр-
жале су превадање у Војводинцима. Ова Унија 
организовала је и округли сто на тему „Превен-
ција вршњачког насиља“ у просторијама МЗ XII 
Војвођанске бригаде, а предавање је одржала 

др мед. Александра Арашков, педија-
тар. У сарадњи са Саветом за спорт 
и омладину, Унија младих обезбеди-
ла је салу за стони тенис и бесплатне 
термине за младе и све заинтересовне 
грађане. ОО СНС Вршац организовао је 
још једну успешну хуманитарну акцију 
давања крви. Потпредседница ГО СНС 
и министарка грађевине, саобраћаја и 
инфраструктуре, проф. др Зорана Ми-
хајловић, посетила је Вршац и уручила 
нове дизел-моторне возове на Желез-
ничкој станици и посетила Пилотску 
академију СМАТСА, а затим се састала 
са чланицама Уније жена и разгова-
рала о унапређењу положаја жена у 
Општини Вршац и целој Србији. Савет 
за пољопривреду одржао је серију три-
бина у селима на којима се говорило о 
пољопривреди. Поводом Светског дана 
социјалне правде, чији је циљ борба 

против сиромаштва и стварање једнаких шанси 
за све, Унија жена и Правни савет организовали 
су округли сто. Посланици Скупштине Србије 
усвојили су измене Закона о територијалној 
организацији, којим је предвиђено да општине 
Вршац, Пирот и Кикинда добију статус града, те 
је Вршац и званично добио статус града. 

Ковачица
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14. НОВИ ПАЗАР
Поправљен пут у селу Жуњевиће
Потпредседник Главног одбора СНС, Братислав Гашић, и начелник 

Рашког округа, Небојша Симовић, присуствовали су редовном састанку 
ГО СНС Нови Пазар, на којем је било речи о наставку инфраструктурних 
и осталих радова у градском и у сеоском подручју, партерном уређењу 
Ђурђевих Ступова и постављању расвете до самог манастира. У селу 
Жуњевиће реконструисана је учионица у ОШ „Јошаница“, окречени су 
зидови, постављен је нови под, обновљене су клупе и табла, постављени 
олуци, замењени црепови и уређен улаз. Реконструисан је и сеоски пут, 
који је био у толико лошем стању да су мештани чак и лети морали да 
иду у чизмама. Жуњевичани су истакли да су им политичари годинама 
обећавали куле и градове, али да је пут насут тек кад је СНС дошла на 
власт, и захвалили се народном посланику Николи Јоловићу, целом ГО 
Нови Пазар и премијеру Вучићу.

15. ВЛАДИЧИН ХАН
Уређење Индустријске зоне
Уређује се Индустријска зона (Сува Морава), односно општинске пар-

целе на око четири хектара земљишта, између фабрика „Теклас аутомо-
тив“ и АД „Фопа“, и фабрика „Смелтинг“ и „Бетоњерка“, у циљу стварања 
повољних услова за привлачењеинвеститора. Ове радове Општина из-
води заједно са Коридорима Србије тако што користи вишак земљишта 
са ископа на Коридору 10 за уређење тог простора. Истовремено, 
уређује се простор испред фабрике „Смелтинг“, а при крају је адаптација 
унутрашњег и спољашњег ентеријера фабричке Хале 1 и пословне зграде 
у фабрици „Теклас аутомотив“. Радове су обишли народни посланик Го-
ран Младеновић, помоћник председника Општине, Владимир Костић, и 
члан Општинског већа за инфраструктуру, Мирољуб Ђокић.

16. РАЧА
Чишћење канала
Повереници ОО СНС Рача посетили су све месне одборе на торито-

рији Општине Рача, где су разговарали са члановима МО и мештанима. 
Општинска власт расподелила је пет и по милиона динара из буџета за 
развој спортских клубова и организација, и спровела пројекат чишћења 
канала на локалним и некатегорисаним путевима у свим МЗ.

17. КРУШЕВАЦ
Подршка оболелој деци
ГО СНС Крушевац, у сарадњи са Саветом за здравство, обележио је 

Међународни дан деце оболеле од рака, уз разговор са грађанима, сим-
болично пуштање балона, позив да се помогне овој деци и да се води 
рачуна о значају превенције и раног откривања малигних болести. 

18. ПЛАНДИШТЕ
Пакети са храном за најугроженије
OО СНС Пландиште, у сарадњи са Унијом жена Јужног Баната СНС, 

организовао је трибину „Економско оснаживање жена“. Све даме до-
биле су по цвет као знак пажње и подршке нашег ОО, а на трибини су 
говорили Јован Репац, Наташа ћирић, Драган Морар и Бранислав Враче-
вић. Чланови ОО наставили су да помажу најугроженијим породицама, 
обишли су девет МЗ и поделили пакете са основним животним намирни-
цама које је прикупио наш ОО. Придуржио нам се и члан ИО СНС, Влада 
Вукојичић, који је обишао МЗ Дужине, Стари Лец и Пландиште. ОО СНС 
Пландиште организационо је помогао одржавање интернационалног 
турнира ветерана у малом фудбалу.  

Владичин Хан

Крушевац

Нови Пазар

Пландиште
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19. МАЈДАНПЕК
Побољшано грејање
ОО СНС Мајданпек значајно је омасовио Са-

вет за омладину, а  радило се и на увећању члан-
ства у свим МО. Адаптирани су Дом здравља у 
Доњем Милановцу и школа у Дебелом Лугу. 
Реновирана је електромрежа у МЗ Мосна и ком-
плетно је реновирана линија Кулмеа - Корешн. 
У самом Мајданпеку побољшано је грејање, 
топлане су замениле измењиваче топлоте код 
три зграде и проблем је трајно решен, а најавље-
но је монтирање још два нова грејача.

20. ЛЕПОСАВИћ 
Основана Унија жена
У скупштинској сали Општине Лепосавић 

одржан је први састанак Уније жена ОО СНС Ле-
посавић, којем је присуствовало 78 жена, међу 
којима и представнице Удружења жена „Про-
нађимо себи пут“, које успешно ради 15 година. 
Састанак је отворио повереник ОО СНС Лепоса-
вић, Зоран Тодић, и обећао пуну подршку и сва-
ки вид помоћи. Представница ОО СНС Лепоса-
вић упознала је присутне са детаљима са првог 
састанка Уније жена СНС КиМ и обавестила да 
је чланица нашег ОО, Зорица Јовановић, иза-
брана за координаторку Косовскомитровачког 
округа. Јовановићева је указала да има много 
образованих и способних жена које нису довољ-
но заступљене у јавном животу, а које би могле, 
радом и залагањем кроз Унију жена, допринети 

бољем положају жена у друштву. Начелница 
Центра за промоцију здравља, Бисерка Бараћ, 
изразила је спремност да организује активности 
Уније на тему јавног здравља.

21. ћИћЕВАЦ
Против уцена и манипулација
Наш ОО посетио је потпредседник ГО СНС, 

Братислав Гашић,  и разговарао са мештанима 
о свакодневним проблемима и потреби да се 
промени лоша власт СДС-а. Председница ОО 
СНС ћићевац, др Мирјана Кркић, одржала је 
конференцију за новинаре поводом напада 
на наш ОО од стране владајуће коалиције, на 
челу са председником Опшине, у вези са про-
блемима у водоснабдевању. Навела је да се 
СНС залаже за брзо решавање овог проблема, 
али да се противи уценама и манипулацијама 
становништвом које спроводи актуелна власт, 
која је организовала и протесну шетњу коју је 
предводио председник Општине.

22. НОВИ БЕЧЕЈ 
Бесплатан семенски материјал 
за одгајиваче 
На изборима за чланове Савета МЗ Ново 

Милошево, кандидати које подржава СНС од-
нели су убедљиву победу и освојили 15 од 17 
места. Одржали смо пољопривредну трибину у 
Новом Милошеву, којој су присуствовали проф. 
др Драган Гламочић и народни посланик Ми-
лан Новаковић, а говорило се о субвенцијама у 

пољопривреди и изменама и допунама Закона 
о пољопривредном земљишту. Унија младих 
организовала је трибину „Омладинска поли-
тика и спорт“, којој је присуствовао Предраг 
Перуничић, државни секретар у Министарству 
омладине и спорта, као и Милош Срећковић, 
координатор СНС за Општину Нови Бечај и 
члан ИО СНС. Унија жена организовала је ак-
цију „Зауставимо насиље над женама“ у свим 
насељеним местима Општине. МЗ Нови Бечеј 
финасираће куповину семенског материјала 
за вештачко осемењавање крава сименталнске 
и холштајн расе одгајивачима са територије 
наше Општине. Ова МЗ увела је и бесплатни 
бежични интернет у парку.

23. ЈАГОДИНА
Пакетићи за децу са сметњама у развоју
Чланови Уније младих ГО СНС Јагодина 

учествовали су у подели светосавских паке-
тића деци са сметњама у развоју текстилне и 
машинске струке Прве техничке школе у Ја-
години. Чланови Удружења ветерана ратова 
1990-1999 године прикључили су се СНС и 
биће на њеној локалној изборној листи.

24. КАЊИЖА
Пакетићи и разговор са грађанима
На дан Светог Трифуна и Дан заљубљених, 

чланице Уније жена припремиле су пригодне 
пакетиће које је омладина делила на штанду и 
разговарала са грађанима.

Председник Србиjе, 
Tомислав Николић, бо-
равио је у званичној по-
сети Руској Федерацији, 
где се састао са руским 
патријархом Кирилом и 
са председником Русиjе, 
Владимиром Путином. 
Двојица председника 
разговарали су о са-
радњи Србије и Русије на 
многим пољима, а пред-
седник Путин оценио је 
да су односи две земље 
добри и да нас повезуjу 
многи заjеднички ис-
ториjски догађаjи. Том 
приликом, председник 
Николић истакао је да 
Србиjа остаје воjно не-
утрална, а председник 
Путин је подсетио на 
добре односа Русиjе и 
Србиjе, посету српског 
премиjера Русиjи прошле 
jесени и на планирану 
посету руског премиjера 
Србиjи.

Добри односи Србије и Русије
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25. КРАГУЈЕВАЦ
Премијер у Старој скупштини
Поводом Дана државности, председник 

Владе, Александар Вучић, посетио је Крагује-
вац и одржао говор на свечаној академији у 
Старој скупштини, која је подигнута у време 
прве владавине кнеза Михаила Обреновића. 
Најзначајнија седница Скупштине одржана је 
на Сретење 1835. године, када је Србија добила 
први демократски Устав - Сретењски устав. Ак-
тивисти ГО СНС Крагујевац спороводе редовне 
активности помоћи грађанима.

26. ВАРВАРИН
Трибина о превенцији карцинома
У организацији Уније жена ОО СНС Варва-

рин, одржана је трибина „Превенција карци-
нома дојке“, а предавања је одржала радиолог 
др Рада Јоксимовић - Змајекоски. Трибини су, 
поред великог броја жена из Варварина и око-
лине, присуствовале и народне посланице др 
Драгана Баришић и др Виолета Лутовац.

27. ЖАГУБИЦА 
Туристичка презентација Хомоља
ТО Општине Жагубица учествовала је на 

Међународном сајму туризма у Београду, 
заједно са излагачима из Хомоља, који су пред-
ставили богату туристичку понуду, природне 
производе и ручно рађене сувенире. Пред-
ставници локалне самоуправе и чланови СНС, 
Оливера Пауљескић, Сафет Павловић и Миле 
Перић, заједно са директорком ТО, Мартином 
Лукић, упознали су посетиоце са чарима Хо-
моља и позвали их да посете наш крај.

28. СЕНТА
Дружење са грађанима
Чланице Уније жена ОО СНС Сента, поводом 

Дана заљубљених, организовале су дружење 
са грађанима у центру града. Редовно спрово-
димо акције помоћи мештанима.

29. ТРСТЕНИК
Отворена канцеларија МО
Отворена је канцеларија МО Велика Дрено-

ва – Селиште – Страгари, а отварању су при-
суствовале народне посланице Милена Турк и 
др Весна Ракоњац, члан ИО СНС, Ненад Деја-
новић, чланови ОО СНС Трстеник и ГО СНС 
Крушевац, велики број чланова, симпатизера 
и мештана Велике Дренове. ОО СНС Трсте-
ник огранизовао је велику трибину на којој 
се говорило о досадашњем раду и будућим 
активностима,а присуствовали су јој Братислав 
Гашић, Никола Селаковић, Драган Стевановић, 
бројни напредњаци и гости.

30. ОЏАЦИ
Реновирање библиотеке у Раткову
Општина Оџаци расписала јавни позив за 

доделу паркинг карти за инвалидна лица и за 
подстицај студентима ромске националности. 
За финансирање јавних радова, локална самоу-
права издвојиће 16 милиона динара. У Српском 
Милетићу санирана је депонија у Косовској 
улици. Чланице Уније жене организовале су 
трибину на тему вршњачког насиља, а МЗ Де-
роње бесплатну представу за децу. Активисти 
МО Оџаци кречили су дрвореде у Кнез Михи-
ловој и Сомборској улици, уређивали су парк 
код школе „Бранко Радичевић“ и спортски ком-
плекс „Торпедо“ у насељу Мала Босна. Посло-
давци који отворе ново радно место у Општини 
Оџаци, добиће субвенцију од 200.000 динара, 
а расписани су и конкурси за суфинансирање 
удружења грађана. Библиотека „Бранко Ра-
дичевић“ обележила је Дан државности, а за-
вршница манифестације одржана је у Раткову. 
Средствима МЗ Ратково и библиотеке у Оџаци-
ма, реновиране су просторије ратковачке биб-
лиотеке. ПУ Полетарац потписала је протокол 
о сарадњи са институцијама и удружењима из 
локалне заједнице. Чланице Уније жена, поде-
лом флајера у свим местима Општине, обеле-
жиле су Међународни дан матерњег језика, а 
присуствовале су и програму обележавања у 
Кули. Активисти МО Српски Милетић уређују 
двориште амбуланте. Туристичка понуда наше 
Општине представљена је на Сајму туризма у 
Београду. За основце се организују бесплатне 
представе у позоришту „Бошко Буха“.

31. СВИЛАЈНАЦ
Против постројења за третман 
медицинског отпада
Састанак ОО СНС Свилајнац одржан је у 

Центру за културу, пред више од 360 члано-
ва, а председник ОО, Бранислав Маринковић, 
нагласио је да СНС у Свилајнцу неће улазити у 
предизборне, нити у постизборне коалиције ни 
са једном странком из садашње локалне вла-
сти, а нарочито не са групацијом коју предводи 
актуелни председник Општине. На иницијати-
ву грађана и Еколошког покрета Свилајнац, ОО 
СНС је са ОО СДП, у више наврата, организо-
вао прикупљање потписа за петицију против 
постројења за третман медицинског отпада. 
Став нашег ОО јесте да је Свилајнац пољопри-
вредни крај и да треба да постане регионални 
центар за пољопривреду, а не регионални цен-
тар за депоновање и третман опасног отпада. 
Председник Владе, Александар Вучић, обишао 

је радове на обнови зграде Машинске школе и 
присуствовао је потписивању уговора о почет-
ку обнове здравствене амбуланте у Кушиље-
ву, одакле је званично почео Програм обнове 
школских и здравствених објеката у Србији.

32. УБ
Куће за десет избегличких породица
У току је реализација пројекта урбаног на-

сеља у Мургашу. Десет избегличких породица 
добиће кров над главом кроз Регионални стам-
бени програм РС, који финансира ЕУ, а спрово-
де Комесаријат за избеглице и Општина Уб која 
је поклонила земљиште, прибавила дозволе и 
инфраструктурно опрема парцелу. ЈКП Ђунис 
донирао је аутомобил школи у Радљеву. Сред-
ства из донације Владе Јапана искоришћена су 
за термоизолацију објекта, обнову фасаде и 
реконструкцију котларнице на којој је уграђен 
котао на пелет. Обележен је Светски дан деце 
оболеле од рака, пуштањем стотину балона, у 
организацији Удружења родитеља „НУРДОР“ 
и под слоганом „И ја се борим“. Академцима из 
убске Општине уручени су уговори о стипен-
дирању, а 6.000 динара месечно добијаће 258 
студената. За стотину најугроженијих породи-
ца обезбеђено је сто тона угљених брикета.

33. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градња базена, подвожњака, 
школе, поправка пута
Премијер Александар Вучић посетио је 

бродоградилиште „Вахали“ у Сремској Мит-
ровици, поводом завршетка израде још једног 
путничког крузера. Градоначелник Бранислав 
Недимовић новинарима је представио почетак 
реализације четири инфраструктурна пројекта, 
укупне вредности преко милијарду динара - 
изградњу базена, подвожњака, реконструкцију 
пута кроз Лаћарак и изградњу школе у Мачван-
ској Митровици. Обележено је 150 година од 
оснивања Српске грађанске читаонице и Дана 
библиотеке „Глигорије Возаревић“. Одржан је 
други „Sirmium dance Fest“. Министар спорта и 
омладине, Вања Удовичић, свачано је отворио 
спортску балон халу у Јарку.

34. ЖАБАЉ
Предавања за пољопривреднике
Чланови ОО СНС Жабаљ редовно разгова-

рају са грађанима, деле „СНС Информатор“ и 
учлањују нове напредњаке, током пијачних 
дана, у свим местима Општине. Сви савети 
редовно одржавају састанке и труде се да по-
могну грађанима. Савет за пољопривреду ор-
ганизује едукативна предавања о повртарству, 
воћарству и другим темама.

КрагујевацТрстеник
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35. НОВИ САД
Отворена фабрика после 30 година
Поводом обележавања Дана Новог Сада, 

одржан је пријем за 32 делегације из градова 
побратима и градова пријатеља, а домаћини су 
били градоначелник Милош Вучевић и пред-
седница СГ Новог Сада, Јелена Црногорац. На 
сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног по-
зоришта одржана је Свечана академија, а градо-
начелник Вучевић уручио је Фебруарску награ-
ду овогодишњем добитнику Јовану Дејановићу, 
некадашњем градоначелнику Новог Сада, који 
је новчани део награде од 130.000 динара на-
менио ШОСО „Милан Петровић“, за куповину 
опреме. После вишe од три деценије, у Нови Сад 
долазе инвестиције, отварају се фабрике и нова 
радна места. У присуству премијера Вучића и 
градоначелника Вучевића, уговор о подсти-
цајима између Владе РС и привредног друштва 
„Delphi Packard“ потписали су министар привре-
де, Жељко Сретић, и генерални директор ком-
паније „Delphi Packard Electric“ за Европу, Вин-
сет Фагард. У оквиру МО, одржане су трибине 
поводом обележавања Међународног дана ма-
терњег језика. Велики одзив грађана био је и у 
Сремској Каменици, где су предавачи били чла-
нови Савета за културу ГО СНС Нови Сад.

36. НЕГОТИН
Јавни превоз до крајинских села
Јавни превоз у Општини Неготин функцио-

нише на осам линија и изузетно је важан за 
житеље крајинских села до којих није стизао 
аутобус. Линијски превоз у приградском са-
обраћају резултат је озбиљног вишемесечног 
рада Стручног тима за давање концесије за 
линијски саобраћај. Превоз ће саобраћати на 
линијама које повезују 24 месне заједнице на 
територији наше Општине. 

37. ПОЖАРЕВАЦ
Хуманитарне акције куповине 
лекова и воде
Унија омладине организовала је хуманитар-

ну журку за Дан заљубљених, на којој је при-
купљена помоћ за куповину лекова за Драгана 
Ковачевића из околине Пожаревца, оболелог 
од рака. Активисти МО ћеба организовали су 
хуманитарну акцију сакупљања и донирања 
флаширане воде Удружењу за церебралну па-
рализу. Чланови МО Дубравица једном месеч-
но чисте и уређују сеоски парк.

38. СРБОБРАН
Медењаци на поклон
Омладина ОО СНС Србобран обележила је 

Светог Трифуна и Дан заљубљених, разгово-

ром са грађанима и дељењем медењака у об-
лику срца са знаком СНС и страначког промо-
тивног материјала, упаљача, хемијских оловака 
и „СНС Информатора“.

39. АЛЕКСАНДРОВАЦ
Разговор са суграђанима и подела новине
Редовно одржавамо састанке ОО, а једном 

од њих присуствовали су Милоје Михајловић 
и Ненад Дејановић, чланови ИО СНС. Обила-
зимо активисте на месним одборима, где се ак-
тивирају нови чланови. Искористили смо лепо 
време за разговор са суграђанима и поделу 
„СНС Информатора“.

40. ПРИБОЈ
Отворена Регионална управа 
граничне полиције
Министар Небојша Стефановић отворио је 

у Прибоју Регионалну управу граничне по-
лиције ка Црној Гори, и нагласио да ће без-
бедност у прибојској Општини бити још боља 
након отварања овог центра, у коме ће бити 
запослено око 100 људи. Општина је помогла 
уређење прилаза згради од 1.500 квадрата и 
у којој су смештене станице граничне поли-
ције Прибој и Увац. На иницијативу погра-
ничних општина Прибој и Рудо, уз подршку 
Владе Србије и Управе граничне полиције, 
након 15 година, отворен је нови гранич-
ни прелаз Царево Поље на Увцу. Штанд ТО 
Прибој на Сајму туризма у Београду био је 
један од посећенијих, а акценат је стављен на 
бањски туризам, природне лепоте и спорт-
ско-рекреативни туризам.

41. ВРЊАЧКА БaЊА
Реновирање школа, 
асфалтирање улица
Председник Општине Врњачка Бања, Бобан 

Ђуровић, угостио је делегацију руског града 
Калуга, коју је предводио заменик министра 
за здравство, Киричук Сергеј Васиљевич, а 
која је желела да се упозна са потенцијалима 
Врњачке Бање и договори о будућој сарадњи. 
Српски институт за јавну дипломатију доде-
лио је Општини Врњачка Бања интернацио-
нално признање „Сербиан бренд“ за допринос 
развоју бањског туризма и квалитет угости-
тељских услуга. Након завршетка прве фазе 
реконструкције Гочке улице, у дужини од јед-
ног километра, асфалтиран је тротоар у дужи-
ни од око 2,5 километра. Реализује се пројекат 
јавних радова, који обухвата запошљавање 40 
лица, а партнери на реализацији, на период од 
четири месеца, су ЈП Бели Извор и ЈП Борјак. 
Сарадњом локалне самоуправе и Савета ро-

дитеља школе „Попински борци“ у Пискавцу, 
школа добија нову столарију. Локална самоу-
права реновира школу у Липови, а завршена је 
и реконструкција Службе хитне помоћи Дома 
здравља.

42. ПАНЧЕВО
Цео одбор ПУПС-а приступио СНС-у
ГО ПУПС Панчево и одборници ове странке 

у СГ Панчева приступили су СНС-у јер пензи-
онери, како је навео члан ГО и ИО, потпред-
седник Покрајинског одбора и председник 
ГО Панчево, Ненад Шалетић, у СНС-у и Алек-
сандру Вучићу виде једину политичку снагу 
која напорно ради на уређењу државе и по-
ложаја грађана. ЈКП АТП добило је 12 нових 
„Икарбусових“ аутобуса. Удружење „Срп-
ска Спарта” организује хуманитарни турнир 
„Комбат челенџ”, са којег ће сав приход бити 
намењен Драгану Виторовићу, врхунском 
спортисти, који је након саобраћајне несреће 
у 20-oj години остао непокретан. Пројекат 
педијатријске и гинеколошке заштите биће 
настављен и ове године, а педијатри и гине-
колози из Дома здравља одлазиће најмање 
четири пута месечно у сеоске амбуланте. 
Чланови Савета за заштиту животне средине 
обишли су викенд-насеље Ушће на Доловач-
ком путу и изнели план заштите стогодишње 
храстове шуме.

43. РУМА
Посао за 200 радника
После више деценија, мештани Борко-

вачке улице у Добринцима добиће асфалт, 
а то је друга урађена улица у овом месту у 
последња два месеца. Почиње асфалтирање 
пута у Вогњу до фудбалског игралишта, у 
Руми се продужава Улица 15. августа, а при-
према се и паркинг испред Друге МЗ. Пред-
седник Владе, Александар Вучић, отворио је 
нову фабрику гумених делова за аутоиндус-
трију „Хачинсон“. Француска инвестиција, 
вредна 7,3 милиона евра, реализована је у 
рекордном року и омогућиће запошљавање 
200 радника у првој фази, а најављено је и 
проширење капацитета. Општина Рума уло-
жила је близу милион динара за постављање 
јавне расвете у Фрушкогорској и делу Румске 
улице у Добринцима. За економско оснажи-
вање породица избеглих лица, Комесаријат 
за избеглице и локална самоуправа издвоји-
ли су два милиона динара. Десет породица 
добило је опрему вредну око 200.000 динара 
за набавку пластеника, алата за лимарију, оп-
ремање фризерског салона... Н
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Нови Сад

Александровац Прибој
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Под слоганом „Уједињени 
можемо све“, Српска на-
предна странка одржала 
је велике митинге у Срем-
ској Митровици, Шапцу и 

Лесковцу, са којих је председник СНС, 
Александар Вучић, поручио грађани-
ма да не обећава куле и градове после 
избора, већ тежак рад, али да зато га-
рантује да ће Србија, у року од четири 
године, бити пред вратима ЕУ и да ће 
пристизати Европу по питању живот-
ног стандарда. 

„Ако добијемо ваше поверење, оче-
кује нас још тешког рада, моћи ћемо да 
се похвалимо већим платама и пензија-
ма, али ћемо морати да радимо још 
више“, рекао је председник Вучић, и истакао да су пред-
стојећи избори веома важни, јер је Србији потребан дого-
вор о томе куда друштво иде – у прошлост или у будућ-
ност, пред врата ЕУ. 

Председник СНС нагласио је да неће правити компро-
мисе са политиком прошлости, која је Србији донела су-
кобе и пљачку, нити са протагонистима такве политике 
који су земљу довели на руб банкротства и опет обећа-
вају, како је рекао, мед и млеко, куле, градове и шарене 
лаже. 

„Стављамо тачку на пљачку“, нагла-
сио је Вучић, и истакао да његови по-
литички противници имају само једну 
идеологију - то да су против Вучића.  

„Политички противници ме мрзе, јер 
су изгубили статус и све комбинације, 
али мржња и површна незадовољства 
не могу да победе рад, посвећеност и 
напредак. За Србију сам радио сваког 
дана напорно и тешко, али сам увек 
био срећан што могу да учиним нешто 
за своју земљу. Наши политички опо-
ненти довели су земљу до очаја, али да 
она није више пред банкротством, и за 
реформе које проводимо добили смо 
признање од Светске банке, ММФ-а, 
ЕБРД... Али, успели су да нас уједине. 

Не плашим се њихових претњи и псовки, бићу увек 
испред вас да примим ударце и молићу те људе да зајед-
но мењамо Србију“, поручио је председник Вучић грађа-
нима. 

Истичући да је сигуран да у наредне четири године мо-
жемо да будемо пред вратима ЕУ, Вучић је рекао да ће 
Србија сачувати понос и достојанство, и да никада неће 
окренути леђа пријатељима, као и да је Србија једина 
земља која није увела санкције Русији, која је сачувала 
своју политику и чврсто се налази на европском путу. 

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ!
Не обећавам вам куле 
и градове после из-
бора, већ тежак рад, 
али зато гарантујем 
да ће Србија, у року 
од четири године, 
бити пред вратима 
ЕУ и да ће пристиза-
ти Европу по питању 
животног стандарда 
(Александар Вучић)

Вучић и Недимовић

Сремска Митровица
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У ЖИЖИ

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ!

Шабац

Лесковац
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44. ЗРЕЊАНИН
Пошумљавање зелене површине
На конференцији за новинаре, народни по-

сланик СНС, Мирко Крлић, објаснио да је СНС, 
преузимањем одговорности за обављање јав-
них послова у Зрењанину, показала завидне ре-
зултате, а да је администрација у АПВ потпуно 
изневерила очекивања и да се једино бори за 
преживљавање на војвођанском трону. „Влада 
Бојана Пајтића бахато је трошила средства из 
буџета, убацивала новац из разних фондова у 
сопствене џепове, па чак је опљачкала и децу са 
сметњама у развоју“, рекао је Крлић. У сарадњи 
Уније младих, Савета за заштиту животне сре-
дине и МО Болница Берберско, пошумљене су 
зелене површине у Улици Мајора Гавриловића. 
Унија жена организовала је предавање у окви-
ру Међународног дана матерњег језика.

45. БОЉЕВАЦ
Реновирани тоалети у амбуланти
У здравственој амбуланти у Подгорцу ре-

конструисани су тоалети, који су били у веома 
лошем стању. Реновиране су просторије које 
користи Удружење жена „Срце Подгорца“, а 
настављена је изградња водоводне мреже у 
селима Боговина и Подгорац. Котларница је 
изграђена у Средњој школи „Никола Тесла“, 
одакле ће се грејати зграде основне и средње 
школе, и спортска хала.  

46. ЧАЈЕТИНА
Обилазак мештана
Чланови ОО СНС Чајетина обилазили су 

златиборска села Јабланицу и Мачкат, где су 
разговарали са мештанима о текућим пробле-
мима. Планирамо обилазак и осталих МЗ како 
бисмо се упознали са потребама становништва, 
приближили им програм СНС и видели како да 
им помогнемо.

47. СОКОБАЊА
Балони за малишане, разговор 
са суграђанима
Поводом Међународног дана деце оболеле 

од рака и празника Сретења, чланови ОО СНС 
Сокобања, на штанду на Сокобањској промена-
ди, симболично су, у име здравља, малишанима 
делили зелене балоне. У срдачном сусрету са 
суграђанима и туристима, разговарали смо о 
текућим проблемима и новинама у Сокобањи.

48. СОМБОР
За бољи положај жена на селу
Комисија за равноправност полова и Женска 

одборничка мрежа СГ Сомбора, организовали 
су конференцију на тему женског лидерства. 
Спровођење јавних радова, у оквиру програма 
„Помоћ и нега у кући“, одлуком Градског већа, 
додељени су сомборској организацији Црвеног 
крста. Чланице Уније жена, у сарадњи са Саве-

том за пољопривреду, организовале су посету 
пољопривредном газдинству Ракић из Ранчева, 
где су разговарале са домаћицама о положају 
жена у сеоском домаћинству и упознале се са 
њиховим радом. Градоначелник Саша Тодоро-
вић уручио је уговоре о додели стипендија за 
25 најбољих студената. У Средњој медицинској 
школи „Др Ружица Рип“одржана је радионица 
на тему културе и традиције јеврејског народа 
након Холокауста. Чланице Уније жена посети-
ле су Удружење грађана „Буњевачко коло“ и 
присуствовале сламарској радионици.

49. ВЛАСОТИНЦЕ
Едукација пољопривредника
У организацији Уније жена ОО СНС Власо-

тинце, одржано је предавање „Борба против 
карцинома грлића материце - лечење и пре-
венција“. Омладина СНС Власотинце делила је 
„СНС Информатор“ и разговарала са грађани-
ма. Организовали смо традиционално пливање 
за часни крст. Представници 14 формалних и 
неформалних група, који су у току прошле го-
дине реализовали иницијативе у оквиру проје-
кта Дивац омладински фондови, добили су 
захвалнице Фондације Ана и Владе Дивац. Пре-
зентован је пројекат „Смањење сиромаштва и 
унапређење могућности запошљавња маргина-
лизованих и угрожених група становништва са 
фокусом на Ромкиње“. Председник Општине, 
Зоран Тодоровић, истакао је да локална само-
пурава интензивно упознаје пољопривреднике 
са новинама у субвенционисању производње. 
Општина и Пољопривредна саветодавна служ-
ба организовали су Зимску школу пољопри-
вредних произвођача. ТО Општине Власотинце 
представила је на Међународном сајму туризма 
у Београду своју туристичку понуду. Представ-
ници локалних самоуправа Јабланичког округа 
и 23 приватна предузећа донирали су новац 
Општој болници у Лесковцу. Прикупљено је 
6,4 милиона динара, од чега су локалне само-
управе прикупиле 3,6 а предузећа 2,8 милиона. 
Општина Власотинце донирала је 800.000 ди-
нара, а помоћ су пружила и предузећа из наше 
Општине.

50. РАШКА
Отворена зграда Прекршајног суда
Расписан је конкурс за доделу дотација уд-

ружењима грађана за финансирање или суф-
инансирање пројеката од јавног интереса за 
2016. годину. Отворена је зграда Прекршајног 
суда, а отварању су присуствовали минист-
ри Никола Селаковић и Небојша Стефановић. 
Општинско веће донело је одлуку о додели 
стипендија ученицима и студентима. Грађа-
нима је представљен пројекат отварања Пси-
холошког саветовалишта у Рашкој. Општина, 
у сарадњи са Пољопривредном саветодавном 

и стручном службом Краљева, организовала 
је Зимску школу пољопривреде. Одржани су 
састанци МО и Уније жена, а омладина је на-
ставила да организује штандове у центру гра-
да, где разговара са грађанима и дели „СНС 
Информатор“.  

51. КУЧЕВО
Адаптација фискултурне сале 
ЈКП Кучево је заменило главни вод за снаб-

девање пијаћом водом и започело ремонт глав-
не црпне станицена платоу испред Центра за 
културу. Одржан је трећи Сретењски турнир у 
шаху, у организацији Шах клуба „Звижд“ и Биб-
лиотеке „Никола Сикимић Максим“. Адаптира 
се фискултурна сала у ОШ „Угрин Бранковић“ у 
Нересници. ТО Кучева представила је, на Сајму 
туризма у Београду, могућности за спелео-
лошки туризам и испирања злата на Пеку. Ло-
кална самоуправа финансирала је набавку два 
нова кревета за превијалиште Дома здравља. 
У склопу активности на повећању безбедности 
саобраћаја, планирана је поправка саобраћајне 
инфраструктуре, постављање хоринзоталне 
и вертикалне сигнализације, опремање са-
обраћајних зона школа...

52. СМЕДЕРЕВО
Нових 300 радних места у фабрици рибе
Премијер Александар Вучић уручио је кљу-

чеве нове производне хале, коју је изградио 
Град Смедерево, Бруну Корнарту, генералном 
директору компаније „ПТЦ Џермани“, која ће у 
новој фабрици за прераду рибе упослити 300 
радника. „Радили смо брзо, озбиљно и одго-
ворно“, рекао је Вучић и захвалио се градо-
наченици Смедерева, др Јасни Аврамовић, на 
привлачењу инвестиција и на томе што је Сме-
дерево међу градовима са највећим дохотком 
у Србији. Градоначелница је приредила пријем 
за Леа Даса, амбасадора Белгије, и подсетила 
на одличну сарадњу са белгијском фабриком 
„Метех“, која је само прошле године запослила 
250 радника. Захвалила се и представницима 
школе и ђачког парламента, посебно деци која 
су осетила потребу да сарађују са амбасадама 
ЕУ. За заменика председника СКГО именован 
је Град Смедерево. Радови на једном од капи-
талних пројеката, изградњи нове фабрике за 
производњу воде, одвијају се по утврђеној ди-
намици и у року. Представници ЦПН-а, на челу 
са Немањом Ђорђевићем, обишли су и Регио-
нални центар за стручно усавршавање, у коме 
је у планирано отварање Научног клуба.

53. ЛАЈКОВАЦ
Асфалтирање три локална пута
Удружење пчелара организовало је расподе-

лу пчеларске опреме, набављене из сопствених 
средстава и из општинског буџета. Активисти 

Власотинце

Зрењанин
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ОО СНС Лајковац делили су пропагандни ма-
теријал и разговарали са суграђанима. У Лај-
ковцу је одржан састанак Окружног одбора 
СНС, којем су присуствовали чланови ИО и 
координатори за Колубарски округ - Бранислав 
Маловић, Дарко Глишић и Кристијан Туцаковић. 
Завршена је реконструкција и асфалтирање не-
категорисаних путева у Доњем Лајковцу, Прид-
ворици и Јабучју, за шта је локална самоуправа 
издвојила 11 милиона динара. Напредују радови 
на доградњи зграде вртића „Лептирић“, вредни 
60 милиона динара. У току је асфалтирање у 
зони „триангле“, која обухвата улицу Димитрија 
Туцовића, Хајдук Вељкову и Миладина Илића. 
Општина је за 2016. годину издвојила 13 мили-
она динара за подстицај запошљавања.

54. ШИД 
Воли своје, поштуј туђе
У организацији ОО СНС Шид, обележен је 

Међународни дан матерњег језика и мани-
фестација „Воли своје, поштуј туђе“. У нашој 
Општини живи више од 6.515 припадника на-
ционалних мањина. Окупљенима су се обрати-
ли члан Главног одбора СНС, Зоран Ђорђевић, 
члан Хрватског националног вијећа, Јосип Пав-
ловић, народна посланица, Либушка Лакатош, 
заменик председника Матице Русинске, Мило-
мир Шајтош, као и наши суграђани Станислав 
Ступавски и Зденко Лазор.

55. АРАНЂЕЛОВАЦ
Реновирање СРЦ „Шумадија“
Низом манифестација обележене су Сре-

тењске свечаности у нашој Општини. Изводе се 
радови на путној инфраструктури у МЗ Гараши, 
Босута, Горња Трешњевица, Раниловић, Тулеж, 
Венчане... Новцем из општинског буџета и из соп-
ствених средстава, реновиран је СРЦ „Шумадија“, 
једна од најлепших хала у Шумадији. Општина је, 
у сарадњи са Дивац омладинским фондом, реа-
лизовала 13 пројеката у 2015. години, вредних 
више од 1,1 милион динара. Средствима локалне 
самоуправе и уз сарадњу са државним инсти-
туцијама, отворена је пошта у МЗ Раниловић. 
Завршени су радови на пећини Рисовача која је 
сада најбоље уређена и за туристе најбезбеднија 
пећина у Србији. Одржана је едукативна трибина 
о превенцији рака дојке. На Сајму туризма, ТО 

Аранђеловца је представила понуду нашег града.

56. ИВАЊИЦА
Планови за развој туризма
Чланови ОО СНС Ивањица посетили су ОО 

СНС Врњачка Бања, где смо разговарали о 
начинима за унапређење туристичких потен-
цијала наше Општине. Развој Врњачке Бање 
је пандан Ивањици, јер је са доласком СНС на 
власт, у овом граду започет и завршен велики 
број пројеката, а реализују се и нови, што и ми 
очекујемо да се догоди у нашој Општини.

57. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Трибине у Шилопају, Брђанима, 
Угриновцима...
Наши активисти су у редовном контакту са 

грађанима и трудимо се да им помогнемо у 
свим областима. Низом саопштења, ОО СНС 
Горњи Милановац одговорио је на лажи и на-
паде од стране локалног СПС-а. Организовали 
смо трибине у Шилопају, Брђанима, Угринов-
цима, Бершићима, Срезојевцима, које су окупи-
ле велики број мештана.

58. ДОЉЕВАЦ
Планови за развој Општине
Организовали смо изузетно посећену три-

бину којој су присуствовали потпредседник 
Главног одбора СНС, Братислав Гашић, и 
потпредседник ИО СНС, Лука Петровић, на 
којој се говорило о плановима за развој наше 
Општине. Редовно смо у контакту са грађанима 
и делимо „СНС Информатор“.

59. БЕОЧИН
Хуманитарна акција „За Немању“
У Раковцу, Черевићу и Беочин Селу отворене 

су канцеларије МО. У Раковцу је одржана хума-
нитарна акција „За Немању“, у којој је добро-
вољним прилозима сакупљено близу 60.000 
динара помоћи младићу оболелом од цере-
бралне парализе. Наши активисти разговарали 
су са грађанима на инфо пултевима. Редовно се 
одржавају састанци ОО и МО, као и трибине 
и предавања Савета за здравство, Омладине, 
Правног савета и Уније жена.

60. БЕЧЕЈ
Насипање 10 улица
Из буџeтa Дирeкциje зa изгрaдњу Бeчeja 

бићe издвojeнo oкo 16 милиoнa динaрa зa нa-
сипaњe нeaсфaлтирaних улицa. Сa пoчeткoм 
грaђeвинскe сeзoнe, 10 улица биће нaсуто 
туцaничким зaстoрoм и стругaним aсфaлтoм, 
двe у Бeчejу, пeт у Бaчкoм Пeтрoвoм Сeлу и 
три у Бaчкoм Грaдишту. Дирeкциja је у буџeту 
прeдвидeлa и срeдствa зa нaбaвку 3.000 ку-
бика стругaнoг aсфaлтa у висини oд 600.000 
динaрa.

61. БАТОЧИНА
Две године у служби грађана
Унија жена ОО СНС Баточина обележила је 

две године постојања. Њихова брига о деци, 
младима и старима, хуманитарне акције по-
моћи угроженима, поделе пакета са храном и 
одећом, као и прикупљање хуманитарне по-
моћи у време катастрофалних поплава, моти-
висале су и друге баточинске организације и 
удружења на хуманост. Изузетно позитиван 
одјек међу грађанима имале су и њихове акције 
помоћи старима и организовање здравствених 
саветовалишта и саветовалишта за исхрану. 
На свечаном скупу тим поводом, гостима су се 
обратили председница Уније, Слађана Мила-
диновић, иницијатор њеног оснивања, Ненад 
Милић, Никола Полић, Здравко Младеновић и 
Душан Поповић.

62. БАЧКА ПАЛАНКА
12 стипендија за спортисте
ОО СНС Бачка Паланка, у сарадњи са ко-

ординатором ИО СНС за Јужнобачки округ, 
Милошем Егићем, организовао је трибину на 
којој су са грађанима разговарали Александар 
Ђедовац, Братислав Гашић, Веселин Шљи-
ванчанин, Браца Кертес и Радован Панков. 
ЈКП Комуналпројект обезбедио је минибус за 
бесплатан превоз ученика из околних села 
наше Општине до школе. Државни секретар, 
Предраг Перуничић, боравио је Бачкој Палан-
ци и са председником Општине, Александром 
Ђедовцем, посетио спортисте са КиМ, који су 
на припремама у нашем граду, а затим при-
суствовао и потписивању 12 решења о сти-
пендирању спортиста. Председник Ђедовац 
је, том приликом, уприличио пријем за Бојану 
Младежић, која је освојила бронзану медаљу 
на Европском првенству у каратеу.

Беочин

Аранђеловац

Горњи Милановац
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63. ВОЖДОВАЦ
Донације за угрожене суграђане
Председник ГО Вождовац, Александар Са-

вић, градоначелник Синиша Мали и градски 
менаџер Горан Весић, обишли су радове на 
изградњи канализационе мреже у насељу 
Мала утрина у Јајинцима, изградњи водоводне 
мреже у Рипњу и фискултурне сале и 13 каби-
нета у школи „Војвода Степа” у Кумодражу. 
Асфалтирана је II нова улица у Пиносави, а у 
току је асфалтирање Доње улице. Очишћене 
су депоније у улицама Мокролушка, Текериш-
ка, Топола, Поток и Јунска у Кумодражу. Око 
40 активних привредника учествовало је на 
трибини „Проблеми у пословању предузетни-
ка на Вождовцу“. У Центру за културу и спорт 
„Шумице“ одржани су бројни културно-спорт-
ски догађаји. Настављена је акција „Школски 
спорт на Вождовцу“. Савет за здравство ор-
ганизовао је трибине „Превенција карцинома 
грлића материце“ у Рипњу и „Програм превен-
ције обољења уста и зуба“ у МЗ Митрово брдо, 
с циљем унапређења здравља грађана. Из лич-
них средстава, чланице Уније жена обезбедиле 
су 100 наслова за библиотеку у Рипњу. Члано-
ви Савета за привреду обезбедили су донације 
за најугроженије грађане, а Савета за избегла 
и расељена лица воће, поврће и кућну хемију 
за избеглог суграђанина у Рипњу. Омладина 
МО Лекино брдо са територије Тешића купа-
тило, Пашино брдо и Винограда организовали 
су чишћење порте храма Преображења Гос-
подњег, под слоганом „Чувајмо свој крај“.Ак-
тивисти МО Кумодраж 1 уређивали су просто-
рије МЗ, док је у Кумодраж селу организована 
трибина„Реци не наркотицима“.

64. ВРАЧАР
Замена поштанских сандучића 
у 20 зграда
На иницијативу одборника СНС, уграђена 

је ЛЕД расвета и постављени су ПП апарати у 
више од 35 зграда на Врачару. Такође, покре-
нута је и иницијатива за замену поштанских 
сандучића у више од 20 зграда, што је уз по-
моћ ЈКП Градско стамбено и учињено. Савет за 
здравство организовао је бесплатне консулта-
ције за грађане у просторијама ОО.

65. ГРОЦКА
Отворен административни 
услужни центар
Челници Града и Општине, заједно са мини-

стром Небојшом Стефановићем, обишли су ра-
дове на реконструкцији Булевара ослобођења.
Реновирана је ОШ у Заклопачи, урађен је нови 
ламинат у свим учионицама, окречене су све 
просторије и замењена дотрајала унутрашња 
расвета. Отворена је испостава ГО Гроцка у прос-
торијама МЗ Калуђерица-административни ус-
лужни центар који обухвата републичке, градске 
и општинске службе на једном месту, како би око 
40.000 Калуђеричана брже и лакше дошло до до-
кументације. Поклоњена су два клавира ОМШ у 
Гроцкој и ОШ „Свети Сава“ из Врчина, поводом 
школске славе Свети Сава. Одржана су воћарска 
предавања у седам насеља на територији Општи-
не Гроцка, у сарадњи са Пољопривредном саве-
тодавном и стручном службом Падинска Скела, 
где су стручњаци говорилио начину узгоја и 
заштити воћа у циљу бољих приноса. Одржана је 
интерактивна трибина о болестима зависности у 
Лештанима, у циљу превенције и усвајања здра-
вог начина живота.

66. ЗЕМУН 
Донација књига библиотеци 
„Свети Сава“
Председник Владе, Александар Вучић, заједно 

са руководством ГО Земун, посетио је Дневни 
центар и клуб за старије „Драгиша ћирић“. На 
иницијативу Општине и грађана, у Улици браће 
Абафи обнавља се дечије игралиште, а наставље-
ни су радови на асфалтирању улица у Батајници 
и Беларици, и изградњи ПС у Земун Пољу. Изво-
ди се последња фаза радова на редовном одржа-
вању коловоза од Новоградске до Горњоградске 
улице. На окретници аутобуса који саобраћају 
ка Земун Пољу уклоњена је депонија. Одржане 
су трибине „Уради прави микс, буди безбедан у 
саобраћају“ и „Заштита животне средине“. Орга-
низован је округли сто „Перспективе социјалног 
предузетништва и франшизног пословања као 
услова самозапошљавања“. Председник ГО Зе-
мун, Дејан Матић, уручио је сертификате полаз-
ницима бесплатног курса енглеског језика, који 
је организовала Канцеларија за младе ГО Земун. 
Организован је бесплатни припремни програм 
за ученике осмих разреда. Представљени су ту-
ристички потенцијали Земунa на Међународном 
сајму туризма. Председник ГО Земун посетио је 
ОШ „Соња Маринковић“. Покренут је пројекат 
„Моја земунска картица“, а доносицима картице 
омогућено је плаћање роба и услуга са посебним 
попустима. ГО Земун донирала је књиге библио-
теци „Свети Сава“. Одржан је први од осам јавних 
часова у оквиру програма „Популаризација вој-
ног позива“, који је намењен ученицима заврш-
них разреда основних и средњих школа. Активи-
сти ОО свакодневно су у контакту са грађанима 
Земуна.

Вождовац Земун

Врачар Гроцка
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67. ЗВЕЗДАРА
Помоћ социјално угроженој породици
Организовано је чишћење паркића „Буба-

марица“, између улица Војводе Бране, Војводе 
Богдана и Игманске. Поводом Светског дана 
социјалне правде, активисти и чланови ОО 
обишли су социјално угрожену породицу из 
ВМЛ и уручили им пакете са храном, кућном 
хемијом и средствима за хигијену, које су обез-
бедили из личних средстава.

68. ЛАЗАРЕВАЦ
Радови на канализацији
Асфалтиране су улица Бошка Милутино-

вића, Слатинска и пут за Мартиновиће. Наста-
вљена је изградња канализационе мреже у МЗ 
Шопић, на путу поред пруге  Београд – Бар. У 
току је и припрема за изградњу канализационе 
мреже у делу ове МЗ, у засеоку Бели Поток. У 
МЗ Пека проширује се канализациона мрежа 
од Ластине гараже до Липљанске улице. Из-
грађена је обалоутврда на реци Лукавици, која 
је уништена током поплава 2014.године. У МЗ 
Горњи град, изграђен је терен за кошарку, док 
је у МЗ Душан Петровић Шане урађен парк за 

децу са мобилијаром. Настављено је уређење 
просторија Дома културе  у МЗ Шопић. Из-
глетоване су и окречене просторије на спра-
ту, које су претрпеле велика оштећења након 
олује која је оштетила кров. Одржан је саста-
нак Уније жена ОО СНС Лазаревац, којем је 
присуствовала Марија Обрадовић. Организо-
вана је подела „СНС Информатора“ грађанима 
испред Рударске чесме у главној улици. 

70. МЛАДЕНОВАЦ 
Помоћ седмочланој породици
Формирана је Унија жена ОО СНС Младено-

вац са циљем да се жене економски оснаже, по-
литички више ангажују и изборе за бољи живот 
у својим срединама. Акценат ће бити стављен 
и на борбу против насиља над женама, бригу 
о здрављу и образовању, међународну и реги-
оналну сарадњу и едукацију жена у политици. 
Првом састанку Уније жена присуствовала је 
Марија Обрадовић. Чланови ОО СНС Младе-
новац, поводом Међународног дана социјалне 
правде, организовали су посету седмочланој 
породици Јокић и уручилиим пакете са живот-
ним намирницама, које су купили из личних 
средстава.

71. НОВИ БЕОГРАД
Помоћ за 22 самохране мајке
На иницијативу грађана, у Војвођанској 

улици орезивана су стабла, издизане су 
крошње 17 стабала, а места пререза су заш-

тићена.На аутобуском стајалишту код МЗ 
Бежанијски блокови, између улица Јапанске 
и Европске, уклоњена је оштећена подлога 
од бетонских коцки, а стајалиште је проду-
жено и изнивелисано. Урађена је нова бетон-
ска подлога и постављен је завршни слој од 
битумена. Поводом Светског дана социјалне 
правде, ОО СНС Нови Београд уручио је по-
моћ за 22 самохране мајке на Новом Београ-
ду. Активисти МО Ледине организовали су на 
окретници аутобуса 71 на Лединама, еколош-
ку акцију и, уз помоћ ЈКП Зеленило Београд, 
садили саднице махоније и украсног жбуња, 
и фарбали клупе.

72. ОБРЕНОВАЦ 
Ускоро нова фабрика
Са завршетком нових аутобуских стајалишта 

у Улици краља Александра, теретни и ауто-
буски саобраћај биће измештен из центра гра-
да. Асфалтиране су улице у насељу Дубрава, 
Узун Миркова и део Улице Александра Аце Си-

Помоћ грађанима 
Активисти и чланови ОО СНС Савски 

венац обишли су неколико социјално уг-
рожених породица и уручили им пакете 
са хуманитарном помоћи које су обезбе-

дили из личних средстава. Уз помоћ ЈКП 
Градска чистоћа организоване су акције 
чишћења јавних површина, а у сарадњи 
са ЈКП Градско стамбено успели смо да 
помогнемо грађанима у уређењу стам-
бених зграда.

69. САВСКИ ВЕНАЦ

Звездара

Лазаревац

Младеновац Нови Београд
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мовића. Отворена је нова школа у Пољанама, 
где је најављена изградња и две фискултурне 
сале у Звечкој и Грабовцу. Најављено је поста-
вљање камена - темељца за фабрику компаније 
„Меи Та“ која ће запослити 1.400 радника. 
Одржана је трибина у Забрежју на тему настав-
ка изградње топловода.Општина Обреновац 
финансираће трећи покушај вантелесне оп-
лодње. Представници ГО Обреновац посетли 
су Верону и разговарали са привредницима из 
тог региона, а најављене су нове инвестиције и 
братимљење два града. Више од 1.000 малиша-
на отпутовало је на климатски опоравак у окви-
ру програма „Еко-кампови“. 

73. ПАЛИЛУЛА
Акција „Будимо хумани“
Активисти МО Крњача, у оквиру акције „Бу-

димо хумани“, уручили су хуманитарну помоћ 
госпођи Маринковић из Котежа, која је ин-
валид.ОО СНС Палилула наставиће да пома-
же угроженим грађанима да осете да су део 
друштва и да нису сами. У Библиотеци „Милу-
тин Бојић“ на Карабурми одржано је књижевно 
вече особа са инвалидитетом и особе без ин-
валидитета, у организацији Друштва књижев-
ника Београда и ове библиотеке, а у сарадњи 
са ОО СНС Палилула. Чланови СГ Београда 
разговарали су са становницима Палилуле и 
најавили обнављање Палилулске пијаце за на-
редну годину.Организовани су штандови на 
више локација, где су активисти разговарали 
са грађанима и делили „СНС Информатор“.

74. РАКОВИЦА 
Посета ромском насељу
У насељу Љубиша Јеленковић одржан је 

збор грађана, где су председник ОО СНС Ра-
ковица и представници ГО Раковица, као и 
представници ЈКП Београдски водовод и кана-
лизација разговарали са грађанима о прикљу-
чењу на канализацију која се гради у том делу 
Раковице. Асфалтиран је део Улице Ивана Ми-
чурина (300 метара) и део улице Пашинац (200 
метара). Почела је реконструкција дела улице 
Патријарха Јоаникија, Гочке и Хајдук Вељкове. 
Реконструисан је спортски терен у Улици Сте-
вана Луковића код броја 16 у Старој Раковици. 

Савет за културу организовао је бесплатан курс 
„Како се пише радна биографија?“. За ракович-
ке студенте и чланове Клуба седеће одбојке 
„Смеч“ Општина је омогућила бесплатно једно-
месечно коришћење  теретане и хале СЦ „Рако-
вица“. Поводом Међународног дана матерњег 
језика, представници ГО Раковица посетили 
ромско насеље у Кијеву, где су малишанима 
поделили прибор за писање и цртање. Савет за 
образовање организује „Бесплатно логопедско 
саветовалиште“, а Савет за пољопривреду пру-
жа стручну помоћ при регистрацији пољопри-
вредних газдинстава и конкурисања за под-
стицајне мере Министарства пољопривреде и 
Управе за пољопривреду Београда.

75. СТАРИ ГРАД 
Поклони за децу ометену у развоју
Руководство ОО одржало је низ састанака 

МО, где су грађани указивали на проблеме и 
потенцијална решења.Такође, наши активисти 
су обишли бројне социјално угрожене поро-
дице и Центар за смештај и дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју, и уручили 
им дидактички материјал, као личну донацију.
Чланови Савета за културу организовали су 
дечију представу „Принцеза Зевка“. Чланови 
Уније младих, поводом Дана заљубљених, у 
Кнез Михаиловој улици делили су суграђанима 
слаткише, уз лепе љубавне поруке.    

76. СУРЧИН 
Насеље Кључ прикључено 
на водоводну мрежу
На иницијативу ОО СНС Сурчин и председни-

ка Скупштине ГО Сурчин, настављено је асфалти-
рање тротоара на територији Општине, а насеље 
Кључ прикључено је на водоводну мрежу. Поред 
редовних активности, као што су инфо штандо-
ви, разговор са грађанима и обилазак најстаријих 
суграђана, наши активисти су подржали отва-
рање дечијег парка у Петровчићу, обележавање 
школске славе Светог Саве, округли сто „Заштита 
од насиља“, Дан сећања на жртве Холокауста, 
Недељу борбе против рака грлића материце, 
представљање Општине Сурчин на Међународ-
ном сајму туризма и трибину на тему подстицаја 
и развоја пољопривреде у 2016. години.

77. СОПОТ
Отворене нове просторије ОО 
Представници градске и општинске власти 

обишли су скоро 1,5 километра асфалтиране 
Пионирску улицу у МЗ Неменикуће. Одржан 
је први састанак Уније жена ОО СНС Сопот, 
којем је присуствовала Марија Обрадовић, 
једна од оснивача Уније жена СНС. Наша Унија 
жена организоваће низ трибина посвећених 
превенцији и очувању здравља жена, борби 
против насиља у породици и унапређењужен-
ског предузетништва на територији Општине 
Сопот. Отворене су нове просторије ОО СНС 
Сопот, у улици Кнеза Милоша 39а, а овом све-
чаном догађају присуствовао је и председник 
Градског одбора СНС Београд, др Небојша 
Стефановић.

78. ЧУКАРИЦА 
Чишћење Чукаричког рукавца
Челници Београда и ГО Чукарица, отво-

рили су општинску испоставу у Железнику. 
Постављен је завршни слој асфалта у Улици 
Вука Караџића у Остружници, а асфалтира 
се Палисадска улица у Белим водама и део 
Водоводске улице. Поставља се тротоар и 
уређује Зорина улица, чиме се решава ду-
гогодишњи проблем становника овог дела 
Жаркова. Асфалтиран је један од одвојака 
Улице Драгомира Станојловића у насељу 
Умка. У сарадњи са ЈКП Градска чистоћа, 
Општина Чукарица наставља са чишћењем 
дивљих депонија на више локација. На за-
хтев Општине и Београдвода, Чукарички ру-
кавац чисти се трећи пут у последње две го-
дине. Због сталног плављења Улице Стевана 
Сремца и подручја око ње, ГО Чукарица, у 
сарадњи са ЈВП Београдводе, предузела је 
мере по питању одвода сливних вода. На 
иницијативу Општине, екипе ЈКП Јавно ос-
ветљење поставиле су расвету у Радничкој и 
Трговачкој улици. Општина је 2016. прогла-
сила „Годином беба” и припремила беби па-
кете као поклон за сву децу која буду рођена 
током ове године. Чукарица је представила 
своје туристичке потенцијале на Међуна-
родном сајму туризма у Београду.

Палилула

Чукарица Раковица

Стари градСопот

Сурчин
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Премијер Александар Вучић учест-
вовао је на округлом столу „Жен-
ско предузетништво - потенцијал 

за развој“ у Ковачици, на којем је истакао 
ће Влада повећати подршку женском пре-
дузетништву са садашњих 250.000 евра 
на милион евра, који ће ићи преко Развој-
не агенције Србије у овој години. 

„То је значајна помоћ, која може да по-
могне онима који желе да узму кредите 
за почетнике. Добра идеја је да даме које 
желе ту помоћ од државе имају предност 
у односу на мушкарце. Жене су увек то-
ком школовања биле успешније, али то 

се касније некако изгуби и све важне 
позиције заузму мушкарци. То морамо да 
променимо. Не бих да подилазим женама, 
него квалитет треба да исплива и они који 
су бољи треба да буду испред“, рекао је 
Вучић.

Премијер је истакао да се ниједна од 
учесница ни на шта није жалила, а да га 
је, међу 700 - 800 људи, сачекао један 
мушкарац који је дошао да кука. И то 
показује зашто ће жене све више да пре-
узимају иницијативу и да имају све већи 
примат.

Према његовим речима, наша нацио-
нална особина је да се жалимо, 
али жене то ретко раде, већ 
учествују у пословној утакмици 
и подижу лествицу.

„Жене се увек добро ин-
формишу. Пример је пропис 
који каже да за запошљавање 
двоје новозапослених радника 
власници плаћају само 16 одсто, 
а не 60 одсто пореза и доприно-
са. Јавио се мали број компанија. 
Од њих процентуално више од 
50 одсто власници су жене, а не 
мушкарци, који и даље кукају како 
су превелики доприноси за ново 
запошљавање, а нису ни прочита-
ли да могу да плаћају порезе само 
16 одсто“, рекао је премијер Ву-
чић.

Поновио је да је у Србији вео-
ма важан укупан развој преду-
зетничког духа, јер, како је ре-
као, многи и даље сматрају да 
живе у самоуправном соција-
лизму, у којем ће неко други 
да нам решава проблеме и да 

нам да добро плаћен посао, а да ништа 
не радимо.

„Ко то обећава, тај не говори истину. 
И зато је важно развијати предузетнич-
ки дух“, рекао је премијер, и замолио 
предузетнице да му пошаљу своје пред-
логе како би држава нашла начин да им 
помогне. Са предузетницама у Ковачици 
разговарала је и Јадранка Јоксимовић, ми-
нистарка задужена за европске интегра-
ције, која је истакла да вредне жене помоћ  
за развијање свог приватног пословања 
могу добити и из европских приступних 
ИПА фондова.  

Милион евра за подршку 
женском предузетништву

КОВАЧИЦА
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ЖЕНСКА СТРАНА

Унија жена СНС Сурчин организовала 
је позоришну представу „Тражим мужа“, 

у извођењу Јелице Брестовац

Марија Обрадовић, чланица 
Главног одбора СНС и ко-
ординаторка Уније жена ГО 

СНС Београд, поводом Осмог марта, 
разговарала је са женама у центру 
Београда, и поручила да СНС сваког 
дана ради на побољшању квалитета 
живота жена у Србији. 

„Важно је економски оснажи-
ти жене и запослити младе људе, 
направити добар инвестициони 
амбијент и законски оквир, обез-
бедити средства за почетак и про-
ширење бизниса, да оне заиста 
успеју и да запосле што више рад-
ника у својим фирмама. Зато је 
важно да жене гласају и изаберу 
да ли ће Србија кренути напред, 
у будућност, или ће се вратити у 
прошлост. Можда баш ваш глас 
одлучује о томе“, поручила је 
Марија Обрадовић. 

Са трибине 
„Оснаживање жена за веће учешће 

у политици“ ОО СНС Звездара послата 
је порука да Србија 24. априла бира да ли 

жели да иде напред или да се враћа у 
прошлост

Стварамо услове да жене 
започну свој бизнис

Барајево

Скуп „Својом снагом мењамо свет“ 
у Народној скупштини
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У ЖИЖИ

 Поводом Дана жена, ОО СНС Савски венац организовао
 је свечану прославу, на којој су се дамама обратили
Синиша Мали, Јадранка Јоксимовић и Ирена Вујовић

Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, 
посетио је најстарију Новосађанку, Илону 

Ковач (102 године)

Бачка Паланка

Крушевац

Панчево

Суботица

Нови Београд

Земун

Нови Сад



ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
Јадранка Јоксимовић са мештанкама Ковачице 

током обележавања Дана матерњег језика

Мировић, Мартиновић, Бабић и Вучић на 
митингу у Сремској Митровици

Зоран Бабић са грађанима Руме

Никола Селаковић у разговору 
са грађанима Врачара

Маја Гојковић и Горан Кнежевић 
са грађанима Зрењанина

Зорана Михајловић са пензионерима у Врању

Марко Ђурић у посети 
мештанима Зубиног Потока

Небојша Стефановић и Лука Петровић са најстаријим 
суграђанима током обуке за рад на рачунарима

Катарина Ракић и 
Душица Стојковић 
на уручењу 
хуманитарне помоћи 
Сигурној кући у 
Раковици, коју је 
обезбедила амбасада 
Азербејџана, на 
иницијативу 
посланика СНС


