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ВЕЛИКИ УСПЕСИ СРБИЈЕ

Из Белорусије стиже
 још осам мигова 29,
 два ракетна система

 БУК и моћни ПВО 
систем С 300

Премијер Александар Вучић 
разговарао је са најмоћнијим 

људима на планети – од Ангеле 
Меркел и Федерике Могерини до 

Ши Ђинпинга,Џозефа Бајдена 
и Нарендре Модија

НАСТАВАК БОРБЕ ЗА ОЧУВАЊЕ МИРА И 

СТАБИЛНОСТИ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРИВРЕДНИ РАСТ



Драги пријатељи, 

Веома сам задовољан када видим да је наша 
држава, после много година и деценија, 

коначно на правом економском путу и да сваког 
дана бележи нове успехе. Свако скретање са тог 
пута, бацило би Србију у провалију, и зато се бо-
римо за наставак економских реформи, за мир и 
стабилност у региону, за дијалог и сарадњу са 
свима, за будућност наше деце.

Већ сам много пута говорио да нам је економски 
раст у 2016. години био 2,8 одсто, да је инфла-
ција нешто преко један одсто, да је назапосле-
ност пала на око 13 одсто, да је, захваљујући 
само пакету подстицајних мера Владе Србије, за-
послено близу 16.000 радника широм земље, да 
се развијају приватни сектор и предузетништво, 
да се грађевинске дозволе добијају за само шест 

дана, да смо значајно напредовали на Дуинг бизнис листи Светске банке, да је 
изграђено 250 километара ауто-пута, да се обнављају школе и болнице широм 
Србије, да наши авиони лете за Њујорк, да је покренута грађевинска индус-
трија, да свакодневно расте Београд на води, да нас очекује отварање прве 
робне куће компаније „Икеа“, првог хотела из ланца „Хилтон“...

Прогнозе су да ћемо наредне три године имати раст од по 3,5 одсто сваке го-
дине, што значи да су пред Србијом добре године, односно да наша политика 
реформи, вредног рада и одговорности према земљи и народу даје резултате 
и доноси просперитет грађанима.

Због економских резултата које је постигла, Србија је веома уважена у међу-
народним размерама, што смо посебно јасно могли да видимо на Светском 
економском форуму у Давосу, где смо имали част да будемо међу ретким др-
жавама које су имале билатерални састанак са председником Народне Репу-
блике Кине, Ши Ђинпингом, а о сарадњи и инвестицијама разговарали смо и 
са најзначајнијим светским државницима, привредницима и представницима 
финансијских институција.

Током посете Индији, са премијером Модијем, њиховим званичницима и најус-
пешнијим привредницима разговарали смо о економској сарадњи и будућим 
инвестицијама ове огромне и богате државе у Србији, а у Минску, са званични-
цима Белоурсије, премијером Кобјаковим и председником Лукашенком, дого-
варали смо оснивање заједничких компанија и војно-техничку сарадњу.

У Београду смо са Денисем Звиздићем, председавајућим Председништву БиХ, 
разговарали о увећању трговинске размене наших држава, формирању зајед-
ничког тима за модернизацију пруге Београд – Сарајево... У Бриселу смо раз-
говарали са приштинском страном о потреби смиривања ситуације у региону, 
јер слање наоружаних одреда, због српског воза на релацији Београд – Косов-
ска Митровица, било најблаже речено - неодговорно. Свако ко се игра таквом 
ватром треба да зна да се, ако се на један воз реагује слањем јединица наору-
жаних митраљезима, ризикује изазивање пожара опасног за читаву Европу.

Србија је трајно опредељена за мир.

Да би наша држава могла да настави економски да напредује, да се развија 
и увећава свој БДП, односно да би сви наши људи живели боље, као грађани 
било које европске државе, потребни су нам мир и стабилност.

Желим свима да поручим да Србија не жели сукобе, већ да жели дијалог и са-
радњу, да жели да ради и гради, и да ће мудром политиком увек бити у стању 
да заштити свој народ.

 

Београд, јануар 2017.
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УВОДНИК

У швајцарском Да-
восу одржан је 
47. Светски еко-
номски форум, 
под слоганом 

„Одговорно и одговарајуће 
лидерство“, који је окупио 
политичку и економску 
елиту из целог света. По-
сле више година неучест-
вовања Србије, председник 
српске Владе, Александар 
Вучић, добио је већ трећу 
годину за редом, позивни-
цу за учешће на овом прес-
тижном скупу. 

Током четири дана бо-
равка у Давосу, премијер 
Вучић састао се са нај-
моћнијим привредницима 
света и са најзначајнијим 
светским државницима, од 

п р е д -
седника Кине Ши Ђин-
пинга, до потпредседника 
САД, Џозефа Бајдена.

Србија је добила част 
да, поред Шри Ланке, буде 
једина земља која је има-
ла билатерални сусрет са 
председником Кине, који 
је био епицентар и глав-

на звезда Свет-
ског економског 
форума. Пре-
мијер Вучић 
и председник 
Ши Ђинпинг 
разговарали су 
о „Железари 
С м е д е р е в о “ , 
коју успешно 
води кинеска 
фирма „Хес-

тил“, о директној авио-ли-
нији за Пекинг, решењу за 
РТБ „Бор“, као и о почетку 
радова на брзој прузи Бео-
град-Будимпешта. Тројном 
састанку присуствовао је и 
Гордон Браун, бивши пре-
мијер Велике Британије, 
сада у својству изасланика 
УН за образовање. 

Премијер Вучић састао 
се и са потпредседником 
САД, Џозефом Бајденом, 
и обавестио га о виђењу 
које Србија има по питању 
регионалне стабилности 
и довођењу наоружаних 
трупа на север Косова и 
Метохије. Потпредседник 
Бајден похвалио је еко-
номске реформе српске 
Владе и посвећеност пре-
мијера Вучића њиховом 
провођењу. Нагласио је да 
је Србија кључ стабилности 
Западног Балкана и да је 
неопходно да што пре буде 
потпуно интегрисана у ЕУ.

„Велики кораци учињени 
су и у дијалогу са Пришти-
ном“, истакао је Бајден, и 
захвалио се на гостоприм-

Током четири дана 

боравка у Давосу, премијер 

Вучић састао се са 

најмоћнијим привредницима 

света и најзначајнијим 

светским државницима, од 

председника Кине, Ши 

Ђинпинга, до потпредседника 

САД, Џозефа Бајдена

ДАВОС 
2017.

СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ
Са 47. Светског економског форума, који 

је и ове године окупио најзначајније људе 
из света политике и бизниса, председник 

Владе Србије, Александар Вучић, поручио 
да је Србија свуда радо виђен гост због 

провођења тешких економских реформи и 
посвећености регионалној стабилности и 

привредном расту

СРБИЈА МЕЂУ 
СВЕТСКОМ ЕЛИТОМ

У ЖИЖИ
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У ЖИЖИ

ству које му је пружено 
током његовог прошлого-
дињег боравка у Србији. 
Закључак двојице саговор-
ника био је да мир и ста-
билност на Балкану морају 
бити сачувани.

Регионална 
стабилност 
и инвестиције

Премијер Вучић и висока 
представница ЕУ за спољ-
ну политику и безбедност, 
Федерика Могерини, раз-
говарали су о проблемима 
у региону и потреби да се 
настави дијалог и смањи 
тензија између Београда 
и Приштине, након заус-
тављања воза из Београда 
за Косовску Митровицу и 
слања дугих цеви и оклоп-
них возила на север КиМ. 
У вези са ситуацијом на 
северу покрајине и неоп-

ходности очувања мира и 
стабилности, премијер Ву-
чић разговарао је и са гене-
ралним секретаром НАТО, 
Јенсом Столтенбергом.

О овој, али и о другим 
важним темама, попут ев-
ропског пута Србије и за-
тварању балканске мигран-
ске руте, премијер Србије 
разговарао је са Јоханесом 
Ханом, европским комеса-
ром за проширење, као и са 
Себастијаном Курцем, ми-

нистром спољних послова 
Аустрије, која је тренутно и 
председавајућа ОЕБС-у. 

„Србија добро напре-
дује и има устаљен пут. 
Сваких неколико месеци 
отвараће се нова погла-
вља“, поручио је комесар 

Хан, док је министар Курц 
истакао да је премијер Ву-
чић, не само гарант пози-
тивног развоја за Србију, 
већ и за цео регион. 

Интересантан је био и саста-
нак српског и хрватског пре-
мијера, Александра Вучића и 

Андреја Пленковића, који су 
истакли да је Србија важна за 
Хрватску, колико је и Хрватска 
важна за Србију.

„Мој посао је да шти-
тим интересе Србије, али 
тако да ниједног тренут-
ка не угрозимо интересе 
Хрватске. Мислим да је 
наш највећи заједнички 
интерес очување мира и 
стабилности у региону. 
Морамо да гледамо у бу-
дућност и тај другачији 
поглед треба да оздрави 
наше односе“, истакао је 
премијер Вучић, и пору-
чио хрватском премијеру 
да увек има отворен позив 
да посети Београд.

Премијер Вучић састао 
се и са Џим Јонг Кимом, 
председником Светске 
банке, упознао га са еко-
номским реформама у Ср-
бији и позвао да посети 
Београд, а разговарао је 
и са оснивачем Форума у 
Давосу, немачким еконо-
мистом Клаусом Швабом, 
и премијером Шри Ланке, 
Ранилом Викременсингеом. 
Са шефицом за односе са 
Европом и Азијом Светског 
економског форума, Мар-
тином Ларкин, тема је била 
спремност Србије да актив-
но допринесе раду СЕФ и у 
Београду организује један 
од регионалних скупова 
Форума, на тему подсти-
цања предузетништва.

Српски премијер састао 
се и са председницом 
Швајцарске, Дорис Лојтард, 

и разговарао о билатерал-
ним односима, повећању 
швајцарских инвестиција, 
као и подршци Швајцарске 
у систему дуалног обра-
зовања. Разговарао је и са 
председником Владе Гру-
зије, Георгијем Квирикашви-
лијем, о билатералним одно-
сима, економској сарадњи, 
инвестицијама и посети 
Београду. Премијер Вучић 
нагласио је да су туристички 
потенцијали Србије и Гру-
зије веома велики и да би 
отварање нове авио линије 
Београд-Тбилиси допринело 
јачању туризма, додајући да 
би требало радити и на убр-
заном завршетку безвизног 
режима за грађане Грузије.

Састанци са 
привредним 
гигантима

Светски економски фо-
рум у Давосу био је изузет-
на прилика и да се остваре 
контакти са представни-
цима најмоћнијих светских 
компанија, договоре будућа 
сарадња и инвестције. Пре-
мијер Вучић разговарао је са 
извршним директором ком-
паније „Делез“, Дирком Бо-
ером, о наставку пословања 
ове компаније у Србији, еко-
номским реформама и при-
вредном расту. Састао се и 
са директором „Блумберга“, 
Петером Грауером, са којим 
је причао о новим пројек-

тима ове компаније у нашој 
земљи, али и о томе како 
„Блумберг“ може да допри-
несе извештавању о економ-
ским реформама 
и привлачењу 
страних инвести-
тора у Србију. 

Са директором 
компаније „Ал Да-
хра“, Хадимом Ал 
Дарејем, разгова-
рао је о инвести-
цијама ове компа-
није у пољопривре-
ду и прехрамбену 
индустрију у Ср-
бији. 

„Спремни смо да 
урадимо све што је добро за 
Србију. Желимо да развијамо 
пољопривредну индустрију и 
имамо велике планове. Наша 
компанија има обезбеђено 
тржиште за све пољопри-
вредне производе“, 
истакао је директор 
Ал Дареји. Тема раз-
говора био је и модел 
приватизације ком-
паније ПКБ, за коју је 
заинтересована „Ал 
Дахра“, изградња 
карго центра на Ае-
родрому „Никола 
Тесла“ и куповина 
више предузећа у 
Србији.

Премијер Вучић разго-
варао је са извршним ди-
ректором компаније „Тар-
кет“, Мајклом Ђануцијем, 
о наставку пословања ове 
компаније у Србији, а са ди-
ректором компаније „Поли 

груп“, Си Ниансханом, о 
заједничким пројектима у 
производњи наоружања и 
војне опреме.

Представници компаније 
исказали су интересовање 
за формирање заједничке 
компаније у Србији са ЈП „Ју-
гоимпорт СДПР“, са циљем 
заједничког развоја и про-
изводње антитерористичке 

опреме, уређаја за ноћно из-
виђање и ракетних система. 
Нове инвестиције компаније 
„Лукоил“ у нашој држави, 
биле су теме састанка срп-
ског премијера са генерал-
ним директором „Лукоила“, 
Вагитом Алекперовим.

РОЈТЕРСОВ ФОРУМ „ГЛОБАЛ МАРКЕТС”

Западни Балкан као 
покретачка снага Европе
Премијер Вучић по-

ручио је са Ројтерсовог 
„Глобал маркетс“ фо-
рума, у оквиру Свет-
ског економског фору-
ма у Давосу, да су мир 
и стабилност главни 
циљеви Владе Србије, 
одговарајући на пи-
тања која су се махом 
односила на економске 
реформе српске Владе, 
планове Србије и ситу-
ацију у региону. Срп-
ски премијер истакао 
је да наша земља остаје 

посвећена придружи-
вању ЕУ и да верује да 
Западни Балкан може 
да буде покретачка 
снага економског раз-
воја Европе.

„Сви знамо да За-
падни Балкан може да 
буде покретачка снага 
за европски економ-
ски развој и да можемо 
да постигнемо много, 
само ако се држимо 
заједно и ако очувамо 
стабилност“, рекао је 
Вучић.

ДАВОС 
2017. СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ

Председник Украјине Петро Порошенко, европски комесар за 
проширење Јоханес Хан, премијер Хрватске Андреј 

Пленковић, премијер Србије Александар Вучић и министар 
спољних послова Аустрије Себастијан Курц

Председник Кине, Ши Ђинпинг, и председник 
Владе Србије, Александар Вучић

Са Џозефом Бајденом, 
потпредседником САД

Александар Вучић и Јоханес 
Хан (лево) и Себастијан 

Курц (десно)

Састанак са представницима „Блумберга“

Срдачно: Са Дирком Боером, извршним 
директором компаније „Делез“

Сусрет са председницом 
Швајцарске, Дорис Лојтард

Са шефицом за односе са 
Европом и Азијом Светског 

економског форума, 
Мартином Ларкин

У разговору са 
Вагитом Алекперовим 
о новим инвестицијама 

„Лукоила“ у Србији

Представнци компаније „Ал Дахра“
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Председник Владе 
Републике Ср-
бије, Александар 
Вучић, боравио 
је у вишеднев-

ној посети Индији, у оквиру 
које се састао са индијским 
премијером, Нарендром Мо-
дијем, високим званичницима 
и најистакнутијим привредни-
цима, и разговарао, између ос-
талог, и о економским рефор-
мама у Србији и великим мо-
гућностима које наша земља 
нуди за њихово пословање. 

Тема састанка са председ-
ником Владе Индије, Наренд-
ром Модијем, било је јачање 
политичких и економских би-
латералних односа, као Самит 
инвестиција „Вибрант Гуџарат 
глобалном самиту“, који је 
одржан у индијском граду Ган-
динагару, у савезној држави 
Гуџарат, а на којем је премијер 
Вучић представио инвести-
ционе потенцијале Србије.

Иначе, овај Самит окупља 
шефове држава и влада, корпо-
рација, представнике привред-
них комора и индустријских 
асоцијација, малог и средњег 

предузетништва, научнике и 
експерте из више од 100 др-
жава, представнике 2.000 ком-
панија и више од два милиона 
посетилаца.

Сусрет премијера Вучића 
са индијским премијером 
Модијем  био је први сурет 
лидера две земље после 30 
година, а српски премијер 
позвао је индијског колегу да 
посети Србију, истакавши да 
би то био нови импулс јачању 
сарадње наших земаља на 
свим нивоима. На састанку се 
разговарало и о унапређењу 

сарадње у области прехрамб-
рене производње, пољопри-
вреде, фармације, наменске 
индустрије, туризма и инфор-
мационих технологија. 

„Велики потенцијал за са-
радњу лежи у извозу јестивог 
уља, соје и уљаног семена из 
Србије у Индију“, рекао је пре-
мијер Моди, и предложио да 
Србија буде партнер Индије у 
програму за развој прехрамбе-
не индустрије и прераде хране 
за 2017-2018 годину. Премијер 
Вучић се захвалио на принци-
пијелном ставу који Индија има 

по питању територијалног ин-
тегритета и суверенитета Ср-
бије и изразио подршку у бор-
би Индије против тероризма.

Састанак са 
званичницима 
држава Гуџарат 
и Махарастра

Током званичне посете Ин-
дији, премијер Вучић састао 
се и са Дмитријем Рогозином, 
потпредседником Владе Руске 
Федерације, а обишао је и му-

Србија широм отвара врата за индијске инвестиције 

Премијер Александар Вучић 
боравио је у вишедневној по-
сети Индији, током које се 
састао са индијским премије-
ром Нарендром Модијем, што 
је био први сурет лидера две 
земље после 30 година, као и 
са представницима највећи ин-
дијских држава и са најистак-
нутијим привредницима

зеј Махатме Гандија у Ганди-
нагару, где је присуствовао 
пројекцији филма о Гандије-
вом животу и раду, поглдао 
изложбу и уписао се у књигу 
утисака.

Српски премијер разговарао 
је и са главним министром др-
жаве Гуџарат, Виџајем Рупа-
нијем, који је домаћин Гуџарат 
економског самита, и позвао 
га да, са економском делега-
цијом државе Гуџарат, посети 
Србију. Државни министар 
Рупани истакао је да индијс-
ке компаније могу много да 
науче у Србији и да је важно 
да пренесу искуства и инова-
ције које се у Србији користе у 
пољопривреди и прехрамбре-
ној индустрији.

Премијер Вучић састао се и 
са Панкајем Пателом, председ-
ником Федерације индијских 
привредних комора, која броји 
2,5 милиона чланова. Тема 
сусрета било је унапређење 
сарадње двеју привредних ко-
мора и узајамна промоција Ср-
бије и Индије као туристичких 
дестинација.

Председник Пател предло-

жио је да Србија буде парт-
нер Федерације привредних 
комора Индије на Централ-
ноевропском бизнис самиту, 
и нагласио да је нарочито 
важно јачање сарадње у об-
ласти наменске индустрије 
и промоција Србије као по-
годне дестинације за развој 
филмске индустрије и сни-
мање филмова у индијској 
продукцији.

Током боравка у Мумбају, 
премијер Вучић разговарао је 
са главним министром државе 
Махарастра, Девендром Фад-
нависом, о сарадњи у области 
пољопривреде, прераде семе-
на и другим технологијама за 
прераду хране, али и привла-
чењу већег броја индијских 
инвеститора . 

„Ово ће бити нови замах у 
нашој сарадњи, нарочито у об-
ласти пољопривреде“, рекао 
је главни министар Фаднавис. 
Саговорници су договорили 
формирање заједничких ти-
мова, који ће истражити све 
могућности сарадње Србије и 
Махарастре, десете најмного-
људније државе на свету.

Отварање 
Мумбајске берзе 

Председник Владе Републи-
ке Србије Александар Вучић 
разговарао је са представни-
цима индијских компанија, 
које су заинтересоване за ула-
гања у Србију, пре свега, због 
добре инвестиционе климе и 
локације, јер је за кратко вре-
ме своју робу могу доставе и 
до европског, и до руског тр-
жишта.

„Наши односи су добри, али 
је потребно појачати економс-
ку сарадњу“, истакао је Судир 
Мехта, директор „Пинакл ин-
дустриес“.

Српски премијер обавестио 
је индијске привреднике о еко-
номским реформама и пакету 
економских мера за подрш-
ку страним инвеститорима. 
Нагласио је да је пословна 
клима у Србији значајно боља 
и да је подршка Владе за отва-
рање нових радних места на-
ишла на велико интересовање 
неких од највећих европских 
компанија.

„Због уговора о слобод-

ној трговини са земљама 
ЕУ, ЦЕФТА, Турском, САД и 
земљама Царинске уније Ру-
сије, Белорусије и Казахста-
на, Србија представља веома 
интересантну дестинацију за 
директне стране инвестиције 
са највећим потенцијалним 
тржиштем“, рекао је премијер 
Вучић.

Председник српске Владе 
отворио је Мумбајску берзу и, 
том приликом, рекао је да је 
за Србију велика част што он 
отвара рад ове важне институ-
ције, јер то показује блискост 
две земље.

„Коришћењем традицио-
налних веза, моћи ћемо да 
створимо бољу будућност и 
сарадњу између Индије и Ср-
бије“, истако је Вучић, који 
је индијским привредницима 
поручио да су добродошли у 
нашу земљу и рекао да је ап-
солутно сигуран да ћемо, не 
само са властима Гуџарата, 
Махарастра и са другим дело-
вима Индије, већ и са централ-
ном Владом моћи да постиг-
немо много боље резултате и 
повећамо трговинску размену.

АНАНД МАХИНДРА, председник „Махиндра групе”:

Србија је интересантно тржиште

ПОСЕТА ИНДИЈИ

Последњег дана посете 
Индији, премијер Вучић 
састао се са председником 
„Махиндра групе“, Анан-
дом Махиндром, са којим је 
разговарао о потенцијал-
ним инвестицијама ове 
групе у Србији.

„Србија је веома инте-
ресантно тржиште за мене 
и најбоље лоцирана дес-
тинација  у срцу Европе“, 

рекао је председник „Ма-
хиндра групе“ и истакао 
да индијски инвеститори 
траже политичку стабил-
ност и сигурно тржиште, 
а да Србија испуњава оба 
услова.

Тема разговора била је 
и наменска индустрија 
и електрични аутомоби-
ли, које ова компанија 
производи, али и извоз 

српске малине и других 
прехрамбених производа 
у Индију. Истовремено, 
чланови Клуба Махиндра, 
који је, такође, део „Ма-
хиндра групе“, желе да 
дођу у Србију и да истра-
же могућности ширења 
клуба за своје чланове, 
што би Србији довело ве-
лики број индијских тури-
ста.

Премијер Вучић свечано 
отвара Мумбајску берзу

У разговору са Девендром Фаднависом, 
главним министром  државе Махарастра

Премијери Србије и Индије, Александар Вучић 
и Нарендра Моди

Премијер Вучић и Панкај Пател, председник 
Федерације индисјких привредних комора

Ананд Махиндра и Александар Вучић

Са Виџајем Рупанијем, 
главним министром 

државе Гуџарат
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ВЕСТИ

Шеф сталне делегације Скупштине 
Србије у Парламентарној скупш-

тини Савета Европе, Александра Ђуро-
вић, изабрана је за потпредседницу тог 
тела на пленарном заседању органи-
зације, а функцију ће обављати током 
ове и следеће године.

Током заседања се очекује расправа 
о поштовању људских права на КиМ 
на политичком комитету и поштовања 
преузетих права и дужности Србије. 
Александра Ђуровић разговарала је 
са председником ПС Савета Европе, 
Педром Аграмунтом, о модалитетима 
учешћа представника са КиМ у ПС Са-
вета Европе.

Нови производни погон 
немачке компаније 

аутоделова „ИГБ Аутомо-
тив комп“ у Инђији, чија 
је вредност 4,5 милиона 
евра, а запошљава 600 
нових радника, отворен 
је у присуству премијера 
Александра Вучића. Ова 
компанија, која произво-
ди грејаче за аутомобиле, 
почела је 27. априла 2016. 
изградњу новог погона од 
7.800 квадрата, поред већ 
постојеће фабрике. Ком-
панија у Инђији послује од 
2007. и запошљавала око 

2.200 радника, а најављено 
је ново примање радника. 

„Срећан сам што сам 
овде, ово је 59. фабрика 
или овако велики погон 
који отварам у Србији”, 
рекао је премијер Вучић, 
и поручио да је Влада ту 
да помогне радницима и 
грађанима. „Оно што смо 
обећали у априлу, данас 
испуњавамо. Уверен сам 
да ће фабрика до краја 
године запослити и 1.500 
радника, између осталог 
и инжењере, те да ће по-
већати плате и бонусе“, 

рекао је премијер, и нагла-
сио да живимо у региону 
у којем је лако говорити, 
а много теже учинити 
нешто, где су речи јефти-
не, а рад скуп, где се лако 
критикује, а одговрност је 
тешко пронаћи.

Свечаном отварању 
присуствовали су и пред-
седник Владе АПВ, Игор 
Мировић, амбасадор Не-
мачке, Аксел Дитман, глав-
ни менаџер компаније, Да-
либор Берић, председник 
Општине Инђија, Влади-
мир Гак...

Премијер Србије, Алек-
сандар Вучић, боравио 
је у дводневној посети 

Белорусији, током које се срео 
на највишим званичницима ове 
државе. Првог дана посете, 
састао са белоруским премије-
ром, Андрејом Кобјаковим, који 
је истакао да је Србија кључни 
економски партнер Белору-
сије на Балкану. Два премијера 
присуствовала су потписивању 

више међудржавних споразума 
из области привреде, здрав-
ства, туризма, културе, спорта 
и војно-техничке сарадње Ср-
бије и Белорусије. 

После разговора са срп-
ским премијером, белоруски 
председник, 
Алексан-
дар Лу-
кашенко, 
поручио 

је да ће Белорусија наставити 
да подржава Србију и зало-
жио се за јачање трговинске 
размене између две државе.

„Увек смо вас подржавали, 
чак и у најтежим временима, 
и увек ћемо вас подрзавати. 

Учинили смо то, иако то некада 
није било добро за нас. Имали 
смо принципијални став, укљу-
чујући онај о јединству ваше 
земље. Стога, можете да ра-
чунате на Белорусију. Требало 

Гост Београда био је 
председавајући Саве-

та министара БиХ, Денис 
Звиздић, где је разгова-
рао са премијером Србије, 
Александром Вучићем, о 
многим важним тема-
ма, међусобној подр-
шци на европском 
путу, али и форми-
рању тима који ће се 
бавити одржавањем 
11 мостова између Ср-
бије и БиХ.

„Важно је да људи у 
наше две земље знају 
да смо искрено оп-
редељни за мир и са-
радњу. Ако код некога 
постоји бојазан, било 
каква, од могућег на-
ставка некакавих по-
литичких сукоба, који 
би завршили на још 

лошији начин, у име Вла-
де Србије даћу све од себе 
да окренемо ту путању у 
супротном смеру и да на 
најбољи начин наше две 
земље сарађују“, рекао је 

Вучић.
Српски премијер иста-

као је да је БиХ за Србију 
трећа извозна дестина-
ција, да се трогвинска раз-
мена увећава сваке годи-

не и да за четири године 
може да износи више од 
две милијарде евра, а 
нагласио је и да се плани-
ра формирање заједнич-
ког тима за модернизацију 

пруге Београд - Са-
рајево. Денис Звиз-
дић потврдио је важ-
ност договора око 
модернизације пру-
ге, наду да ће траса 
бити брзо утврђена 
и позвани кредитори 
и сви други који могу 
да помогну. Српски 
премијер најавио је 
да ће ићи на сајам у 
Мостар, на који су га 
позвали и Звиздић и 
Драган Човић, где ће 
бити организован са-
станак наменских ин-
друстрија две земље.

Искрено желимо сарадњу са БиХ

Војна сарадња 
са Белорусијом

Н 2.200 радника, а најављено рекао је премијер, и нагла-

Александра Ђуровић 
потпредседница ПС СЕ

Нова 
немачка 

инвестиција 
у Инђији

би да знате да ћемо учинити 
све што можемо за Србију“ , 
поручио је председник Лука-
шенко и нагласио да обе држа-
ве морају да учине све како би 
постигле претходну вредност 
билатералне трговине, али је и 
унапредиле. 

Премијер Вучић рекао је да 
је са белоруским званични-
цима разговарао о набавци 
оружја и оруђа, пре свега за 

заштиту нашег неба, као и о 
потенцијалној набавци „лова-
ца“ и противавионског оружја, 
по најповољнијим условима. 
Додао је да је било речи о 
системима за које је до јуче 
било немогуће да их Србија 
има, али и о фабрикама које 
ће заједнички да производе 
оружје или муницију за трећа 
тржишта. 

Премијер Вучић састао и са 

председником Савета Репу-
блике Националне Скупшти-
не Белорусије, Михаилом 
Мјасниковичем, који је пред-
ложио нове облике сарадње 
и заједничке седнице тела два 
парламента. Положио је венац 
на Споменик Победе у Мин-
ску, обишао Храм Свих Светих 
и Белоруски државни музеј 
историје Великог отаџбинског 
рата.

Председник Александар Лукашенко 
и премијер Александар Вучић

Поптисивање билатералних споразума 
између Србије и Белорусије

Полагање венца 
на Споменик 

Победа

Посета Аутомобилском заводу

Денис Звиздић 
и Александар Вучић

Ђуровић

Обилазак Белоруског државног музеја 
историје Великог отаџбинског рата

МИНСК

БЕОГРАД ИНЂИЈА

Из Белорусије стиже још осам мигова 

29, два дивизиона ракетног система 

БУК и систем ПВО С 300
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На листа Европ-
ског здрав-
ственог пот-
р о ш а ч к о г 
индекса (Euro 

Health Consumer Index), 
српско здравство, у по-
следње две године, на-
предoвало je зa шест места 
у кључним областима: пра-
вима пацијената, доступ-
ности здравствене заштите 
и исхода лечења. То је ве-
лики помак када се зна да 
смо до 2014. оцењивани 
као убедљиво најгори. Ми-
нистар здравља, Златибор 
Лончар, за „СНС Информа-
тор“, каже да је, у протекле 
две године, српско здрав-

Обнова 150 здравствених установа 
Градња КЦ Србија, КЦ Војводине и КЦ Крагујевац
Набавка Сајбер ножа
1,1 милијарда динара за ретке болести
Три ангио-сале
Нови скенери, магнети, рендгени и возила 
хитне помоћи
Електронски рецепт, СМС заказивање

Улагање каквог није било 70 година2017.
ство показало да поседује 
капацитете да спроведе 
мере које ће довести до из-
мене здравственог система 
и успостављања система 
који ће гарантовати брже, 
ефикасније, квалитетније и 
одрживо здравство. 

Да ли је дијагноза кар-
цинома и даље смртна 
пресуда или се наши 
онколошки пацијенти, 
ипак, лече најсавреме-
нијим лековима?
- Својски се трудимо и 

боримо да не буде „смртна 
пресуда“. Увођењем нових, 
најсавременијих лекова, и 
високоразвијених здрав-
ствених технологија, кроз 
набавку апарата неопход-
них за лечење оболелих од 
малигних болести, у циљу 
достизања стандарда ЕУ 
(један апарат на 250.000 
становника), знатно се 
унапређује перспектива 
ових пацијената. Томе у 
прилог говори и набавка 
још шест или осам линеар-
них акцелератора и адап-
тација и изградња бункера 
за њихов смештај. Желимо 
да, кроз укључивање при-

ватно-јавног партнерства, 
створимо могућности за 
формирање и савременог 
онколошког одељења са 
два нова линеарна акцеле-
ратора у КБЦ Бежанијска 
коса.

Колико је пацијената 
третирано гама ножем 
и колико је живота спа-
сено?
- На Гама ножу, златном 

стандарду у неурохирур-
гији, у првих годину дана 
обављено је око 800 интер-
венција, што је апсолутни 
рекорд за све сличне апа-
рате у свету. Осим што пру-
жа највиши ниво лечења 
нашим грађанима, постаје-

мо регионални центар, а 
до сада смо наше грађане 
слали у друге земље на 
овај вид захвата, и за то 
утрошили близу четири ми-
лиона евра, колико је и ко-
штала набавка Гама ножа.

Сви знамо да у нашим 
болницама има јако 
много пацијената. Где 
ће све бити проширени 
капацитети?
- За нешто више од два 

месеца биће завршен Кли-
нички центар у Нишу, нај-
модернија клиника у овом 
делу Европе. Поред тога, 
биће завршени и КЦ Ср-
бије, КЦ Војводине и КЦ 
Крагујевац, чији се почетак 

изградње очекује током 
2017. године. Биће започе-
та и изградња Тиршове 2 и 
Онкологије 2 у Београду.

Критичари власти као 
један од највећих агру-
мената користе тезу да 
се „у Србији деца лече 
преко СМС порука“. Ко-
лико је то тачно? Зашто 
се уопште шаљу те СМС 
поруке?
- Министарство здравља 

и ја, лично, поздрављамо 
сваки вид хуманитарног 
ангажовања грађана. Али, 
у нашој земљи лечење не 
зависи од појединачних 
акција и СМС донација, јер 
је Влада Србије 2014. го-

дине основала Буџетски 
фонд за лечење обољења, 
стања или повреда које се 
не могу успешно лечити 
у Србији, али и којим би 
се избегле злоупотребе у 
прикупљању хуманитар-
не помоћи, какве су се до-
гађале ранијих година. За 
две године, на лечење у 
иностранство упућено је 
45 пацијената, док је одо-
брено 84 захтева за дијаг-
ностику у инострастраној 
здравственој установи. Од 
оснивања овог Буџетског 
фонда, утрошено је укуп-
но 252.536.785,17 динара, 
146.147,89 евра и 9.442,74 
швајцарских франака. Ови 
подаци најбоље потврђују 
да се у Србији деца не лече 
„смс порукама“, већ да др-
жава брине о својим грађа-

нима, а нарочито о деци. 
Иначе, захваљујући све 
бољој репутацији нашег 
здравственог система, у по-
следње време обраћају нам 
се земље региона, како би 
наши стручњаци доприне-
ли побољшању ситуације у 
здравству тих држава.

Докле ће да постоје ли-
сте чекања? Посебно на 
ортопедији где се месе-
цима и годинама чека 
на интервенције...
- Листе чекања ће 

постојати док се систем 
здравствене заштите не 
измени, односно док се не 
успостави систем који ће 
гарантовати брже, ефи-
касније, квалитетније и 
одрживо здравство. Са 
издвајањем тек нешто 
више од 200 евра по гла-
ви становника, колико се 
тренутно издваја, грађа-
ни очекују и лечење на 
Гама ножу, и најновије 
терапије, и непостојање 
листа чекања. То, просто, 
није реално. Постојеће ли-
сте чекања се анализирају, 
како би се припремила је-
динствена, ажурна и тачна 

листа чекања. Биће форми-
рана посебна комисија која 
ће редовно контролисати 
ову листу. Иначе, КЦ Ср-
бије од 1. фебруара почиње 
да ради у две смене, што до 
сада није био случај, па ће и 
захваљујући тој мери бити 
смањене листе чекања. 
Већ неколико месеци, у 
КЦС се и викендом ради у 
две смене на дијагностич-
ким апаратима, где су биле 
и највеће листе чекања. 
Пуштањем у рад четири ли-
неарна акцелератора, али и 
другим мерама, смањене су 
листе чекања за онколошке 
пацијенте, у Крагујевцу су 
укинуте, а у Нишу ће ус-
коро бити. Даље, успоста-
вљање Протокола о маг-
нетној резонанци дефини-
саће начин и услове у који-

ма се пацијенти упућују на 
ову дијагностичку проверу. 
Тиме ће се, поред набавке 
нове опреме, растерити и 
укинути листе чекања на 
магнетној резонанци.

Какви су планови Ми-
нистарства здравља за 
2017. годину?
- Премијер Вучић је не-

давно рекао да су ового-
дишњи планови за здрав-
ство импресивни, и да 
тако нешто није урађено 
протеклих 70 година. Зах-
валан сам на тим речима, а 
још више на подршци коју 
пружа здравственом сис-
тему. Биће настављен по-
сао обнове и адаптације, а 
програмом је обухваћено 
више од 150 здравствених 
установа. После Гама ножа, 
планирана је набавка и Сај-
бер ножа, којим се лече ту-
мори на целом телу. У 2017. 
биће издвојена 1,1 милијар-
да динара за лечење рет-
ких болести. Планирано је 
отварање три ангио-сале, 

Е-здравство, акцелератори, возила... 
Који су најзначајнији 
резултати Министар-
ства здравља у 2016. 
години?
- Почела је фазна им-

плементација Интегриса-
ног здравственог инфор-
мационог система, савре-
меног вида организације 
посла и комуникације са 
грађанима, а у оквиру 
њега и рад Националног 
кол центра за заказивање 
прегледа код изабраног 
лекара, који данас беле-
жи више од 2.000 позива 
дневно. Влада је одобри-
ла 600 милиона динара 
адаптацију здравствених 
установа, што је озбиљан 
пројекат, јер поједине ус-
танове нису реновиране и 
више од 40 година. После 

вишегодишње паузе, омо-
гућено је увођење прве 
групе иновативних леко-
ва на Листу лекова. Ми-
нистарство је инсистирало 
на усвајању стратегије за 
системско увођење инова-
тивних терапија у наред-
не четири године. Од 1. 
јануара 2016. епидурална 
анестезија је бесплатна, а 
после више од десет годи-
на побољшана је исхрана 
жена у породилиштима. 
Започео је пројекат „Бебо, 
добро дошла на свет“, 
пуштена су у рад четири 
линеарна акцелератора, 
за чију набавку је Влада 
издвојила око 700 мили-
она динара - у КЦ Ниш, 
КЦ Крагујевац и Инсти-
туту за онкологију и ра-

диологију у Београду. Уз 
набавку још шест апарата 
из кредита Светске банке, 
до краја 2017. године, Ср-
бија ће најзад испуњавати 
светске критеријуме по 
броју апарата за зрачну 
терапију по становнику. 
Набављено је 85 нових 
санитетских возила, об-
новљен је захтев за члан-
ство у Еуротранспланту, 
у КЦ Ниш ради нова маг-
нетна резонанца, потпи-
сан је уговор о набавци 
новог скенера за болницу 
у Ваљеву. Захваљујући 
принципу нулте толеран-
ције према корупцији у 
здравству, здравство више 
није у првих пет у прегле-
дима о стању корупције у 
Србији.

у Ургентном центру, у КБЦ 
Бежанијска коса и у Чачку. 
Биће набављени нови ске-
нери, магнетне резонанце, 
рендген апарати и возила 
хитне помоћи. Биће распи-

сани тендери за извођаче 
радова на изградњи КЦ Ср-
бија (процењена вредност 
96 милиона евра), КЦ Војво-
дина (процењена вредност 
32,6 милиона евра) и КЦ 
Крагујевац (око 28-30 ми-
лиона евра). Наставља се 
информатизација здрав-
ственог система, увођење 
електронског рецепта и 
СМС заказивања прегледа.

Да ли ће бити повећања 
плата здравственим рад-
ницима?
- Током 2017. године, ме-

дицинским радницима, по 
одобрењу Владе Србије, 
биће повећане и плате. Ис-
крено се надамо, у Влади, 
и у Министарству здравља, 
да ћемо овим мерама и за-
иста великим улагањима 
у здравство, унапредити 

здравствену заштиту на-
ших грађана, и остварити 
то да медицинске сестре 
и лекари виде своју бу-
дућност у Србији, и остану 
овде.
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   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

НАРОДНА СКУПШТИНА

НАРОДНА БАНКА  

КиМ
Воз из Београда

Директор Канцеларије за Косо-
во и Метохију, Марко Ђурић, ре-
као је да се планира да, уколико 
Приштина до средине фебруара 
не формира Заједницу српских 
општина, да ту заједницу фор-
мирају политички представници 
Срба. Са Железничке станице 
Београд кренуо је пробни воз 
до Косовске Митровице, на за-
хтев многих грађана и студената 
који су желели да буду боље повезани, 
а практично представља продужетак до-
садашње линије Краљево-Косовска Мит-
ровица. Међутим, приштинска страна је 
дугим цевима и оклопним возили спре-
чила његов долазак у Косовску Митро-
вицу.

Гувернерка Јоргованка Таба-
ковић изразила је уверење 

да ће у економском смислу 
2017. годину у Србији карак-
терисати ниска инфлација, 
стабилан девизни курс и до-
бар прилив страних директ-

них инвестиција. „Инфлација 
је у претходне три године 
била ниска и стабилна, око 
два одсто годишње”, рекла је 
Јоргованка Табаковић. НБС ће 
настојати да очува релативну 
стабилност на домаћем де-

визном тржишту, уз најмање 
трошкове. Процена је и да ће 
прилив страних директних ин-
вестиција бити на сличном ни-

воу као у претходне две годи-
не, што је више него довољно 
да се покрије текући дефицит 
платног биланса.

Две пленарне седнице 
и једна посебна

ПРИВРЕДА
Лакше до 
подстицајних мера

Влада Србије је у буџету за 
2017. одвојила 11 милијарди 
динара за субвенције фирма-
ма које отварају нова радна 
места, а спуштен је и праг како 
би могла да конкуришу и мала 
и средња предузећа. Да би се 
квалификовали за субвенције 
државе, по Уредби о услови-
ма и начину привлачења ди-
ректних страних инвестиција, 

инвеститор мора да уложи најмање 
100.000 евра и отвори 10 радних места. 
Министарство је разврстало општи-
не по степену развијености, и највећу 
суму могу да добију инвеститори који 
послују у најнеразвијенијим крајевима 
земље. Субвенције се крећу од макси-
малних 3.000 евра по радном месту у 
најразвијенијим општинама, до 7.000 
евра по радном месту у најмање раз-
вијеним општинама.

САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА
Модернизација пруга, завршетак Коридора 10

Председница Скупштине Србије, Маја 
Гојковић, каже да је парламент, током редов-
ног јесењег заседња, усвојио 105 важних ре-
формских закона који ће побољшати живот 
грађанима. Од 20. децембра до 20. јануара, 
одржане су две пленарне седнице и усвојена 
су 23 нова закона, а одржана је и једна посеб-
на седница, на којој се посланицима обратио 
председник парламента Грчке, Николас Ву-
цис. Одржана је једна седница Одбора за 
административно-буџетска и мандатно-иму-
нитетска питања, Одбора за ЕУ интеграције, 
Одбора за контролу служби безбедности, 
Одбора за КиМ, Одбора за образовање, 
науку, Одбора за одбрану и унутрашње по-

слове, Одбора за пољопривреду, шумарство 
и водопривреду, Одбора за рад, социјална 
питања. Две седнице имао је Одбор за спољ-
не послове и Одбор за правосуђе, државну 
управу, а три Одбор за културу и информи-
сање и Одбор за привреду, регионални раз-
вој, трговину и енергетику. Четири седнице 
одржао је Одбор за финансије, републички 
буџет и контролу трошења јавних средстава 
и Одбор за просторно планирање, саобраћај, 
инфраструктуру, док је шест седница одр-
жа о Одбор за уставна питања и законодав-
ство. Две конференције за новинаре одржао 
је Владимир Орлић, а по једну Александра 
Ђуровић и др Александра Томић.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

Ниска инфлација 
и стабилан курс 
динара у 2017.

ПРАВДА

30 нових сведока 
против Харадинаја

ПОЛИЦИЈА

Заједничке патроле са 
аустријском полицијом

Ванредна седница Владе 
сазвана је на захтев премије-
ра Александра Вучића, по-
водом одлуке суда у Фран-
цуској да пусти на условну 
слободу Рамуша Харадинаја, 
који је ухапшен по црвеној 
потерници Србије. „Србија 
не одустаје од захтева за 
изручење. У проширеној ис-
трази о злочинима Харади-
наја има 30 нових сведока и 
других доказа. Надамо се да 
ће француски органи посту-

пити про-
ф е с и о -
нално и 
поштова-
ти Европ-
ску кон-
венцију о екстрадицији, коју 
су сами потписали, а која их 
обавезује на поступање без 
обзира да ли су у питању 
ратни злочини, геноцид 
или злочини против човеч-
ности“, рекла је министарка 
Нела Кубуровић.

аустријском полицијом
Око 20 полицајаца из 

Аустрије стигло је на границу 
Србије према Бугарској, где 
ће у наредном периоду, зајед-
но са српским полицајцима, 
контролисати илегални пре-
лазак миграната. Доласку 
аустријских полицајаца на 
зелену границу Србије и Бу-
гарске претходио је договор 
који је министар Небојша Сте-
фановић склопио са савезним 
министром унутрашњих по-
слова Аустрије, Вофгангом 

Соботоком. „Поли-
цајци сада у зајед-
ничким патролама у 
близини Димитровгра-
да надзиру државне границе 
према Бугарској, а Србија ће 
се потрудити да буде поуздан 
партнер, који може да зашти-
ти своју државну границу и 
спречи неконтролисан при-
лив илегалних миграната, и у 
нашу земљу, и друге европске 
државе“, рекао је министар 
Стефановић.

Модернизација пруга, завршетак Коридора 10
Министарка Зорана Ми-

хајловић изразила је очеки-
вање да ће ове године бити 
потписани уговори о даљој 
модернизацији пруга Бео-
град-Бар и Београд-Ниш, 
о чему се воде разговори 
са Русијом и Кином, а биће 
укључена и ЕБРД. „Ако 
хоћемо да идемо према 

Мађарској брзином од 160 
километара на час, према 
Нишу морамо да имамо бр-
зину од 110 километара на 
час. Поред тога, најважнији 
задатак за Србију је заврше-
так Коридора 10 до границе 
са Бугарском и Македо-
нијом. „Само прошле годи-
не, Коридором 10 прошло је 

1,7 милиона аутомо-
била више него пре-
тходне. Возачи који 
су некада ишли кроз 
Бугарску и Румунију, 
сада иду кроз Ср-
бију, јер је пут краћи 
за око 100 киломе-
тара“, навела је Ми-
хајловић.

Министар Златибор Лон-
чар најавио је да ће конкурс 
за 500 здравствених рад-
ника, чије је запошљавање 
одобрено крајем године, 
бити расписан током јану-
ара, и да ће се престати са 

праксом да се нови кадрови 
запошљавају тек кад неко 
оде у пензију. О томе се 
мора размишљати раније 
како се не би десило да се 
уложи новац у нове бол-
нице и опрему, а да у њима 
нема ко да ради. За мање 
од две године запослена су 
3.384 медицинска радни-
ка, од тога више од 1.600 
лекара, а одобрено је више 

од 4.000 специјализација, 
а тренд запошљавања 
биће настављен. „Циљ Ми-
нистарства је да се у на-
редних пет до десет годи-
на створи нова генерација 
младих лекара, вр-
хунских стручњака, 
који могу да замене 
оне који одлазе у 
пензију“, рекао је 
министар Лончар.

ЗДРАВСТВО
Конкурс за 
500 радника

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Ускоро отварања 
три нова поглавља

ПОЉОПРИВРЕДА
Кампања „Земља је све”

„Издвајање из државне касе за 
пољопривреднике, следеће годи-
не, биће већа за 3,32 милијарде 
динара. Највише пара отићи ће за 
инвестиције и субвенције. Највећу 
финансијску подршку имаће млади 
пољопривредници, којима ће др-
жава враћати 75 одсто од уложених 
средстава, до 10.000 евра”, рекао 
министар Бранислав Недимовић, 
поводом представљања планова за 
наредну годину и почетка кампање „Земља 
је све“. „Усвојени су важни закони, а биће 
урађено и све што је потребно да се добије 
новац из фондова ЕУ. Очекујемо 175 мили-
она евра средином следеће године, а биће 
и око 29 милиона евра за наводњавање из 
Абу Даби фондова“, рекао је Недимовић.ОДБРАНА

Сарадња са 
Белорусијом

Министар Зоран 
Ђорђевић и председник 
Државног војно-индус-
тријског комитета Бе-
лорусије, Сергеј Петро-
вић Гуруљев, разговарали о унапређењу 
војнотехничке и војноекономске сарадње. 
Током посете Белорусији, министар Ђорђе-
вић састао се и са председником Државног 
војно-индустријског комитета, Сергејом 
Петровичем Гуруљевим, и истакао да је 
идеја формирање заједничке комисије за 
војнотехничку сарадњу Србије и Белору-
сије, чији би рад, између осталог, био усме-
рен на јачање веза одбрамбених индустрија 
две земље. Делегација Министарства од-
бране посетила је и Ремонтни завод за ради-
оелектронско наоружање 2566,  који већ 68 
година ради генералне ремонте свих врста 
система противваздухопловне одбране.

СПОРТ
Нова атлетска 
стаза за Европско 
првенство

Министар Вања Удовичић оби-
шао је радове на постављању 
атлетске стазе у Комбанк арени 
и истакао да Србија има користи 
од оваквих манифестација, јер се 
након сваког такмичења прошири 
спортска инфраструктура широм 
земље. Додао је да Србија жели 
да се одужи свим атлетичарама, 
јер овај спорт сија олимпијским 
сјајом. „После шест година, Ср-
бија је домаћин великог међуна-
родног, Европ-
ског првенства 
у атлетици, и то 
нам повећава 
одговорност“, 
рекао је Удови-
чић.

три нова поглавља
Министарка Јадранка 

Јоксимовић потврдила 
је да је у Бриселу дата 
сагласност за прего-
варачку позицију за 
поглавље 26 и оцени-
ла да ће Србија бити 
спремна за отварање 
три поглавља на пр-

вој следећој међувла-
диној конференцији, 
али и истакла да је ва-
жно да ми радимо наш 
део посла, у интересу 
грађана и привреде 
Србије. „Међувладину 
конференцију очекује-
мо крајем фебруара или 

у марту. Европској ко-
мисији послали смо и 
преговарачке позиције 
за поглавља 20 (ин-
дустријска политика и 
предузетништво) и 29 
(царинска унија)“, ре-
кла је министарка Јок-
симовић.
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ИНТЕРВЈУИНТЕРВЈУ
ржавна секретарка 
у МУП-у, Јана Љу-
бичић, безбедносну 
ситуацију у Србији 
оцењује као стабилну. 

Према њеним речима, упркос 
изазовима, попут тероризма, 
са којим се суочавају многе 
земље света, као и неке у реги-
ону, наша држава је успела да 
очува безбедност. Каже да је 
задовољна радом припадника 
МУП-а у претходној години, 
али да увек постоји простор за 
напредак. 

- Запленили смо више од 
три тоне наркотика, смањи-
ли број извршених кривичних 
дела, ухапсили више од 500 
људи због сумње да су 
извршили најтежа кри-
вична дела из области 
организованог кримина-
ла и корупције. Не тре-
ба заборавити ни мигрантску 
кризу током које је, до сада, 
кроз Србију прошло више од 
900.000 људи, чиме је Србија 
од земаља на Западнобал-
канској рути поднела велики, 
ако не и највећи терет. Сви ти 
људи прошли су кроз нашу др-
жаву, а да наши грађани нису 
осетили никакав терет, да су 
наши градови, и поред свега, 
безбедни.

Велика окупљања за праз-
нике широм Србије проте-
кла су мирно...
- Припадници МУП-а вред-

но су радили током нового-
дишњих и божићних празника 
и нисмо имали ниједан већи 
инцидент. Предузимамо до-
датне мере заштите после нај-
новијих терористичких напада 
у свету, који је глобални про-
блем. Повећали смо надзоре 
и контролу на граничним пре-
лазима, аеродромима, желез-
ничким и аутобуским стани-
цама. Сарађујемо и са другим 
надлежним институцијама у 
Србија, али размењујемо ин-
формације и са многим земља-
ма, како у региону, тако и 
шире. Потпуно смо посвећени 
раду и чинимо све да Србија 
остане безбедна.

Како оцењујете опремље-
ност, плате и услове рада 
припадника Министар-
ства унутрашњих посло-
ва?¬ Колико су оправда-
ни протести Полицијског 
синдиката Србије?
- Јасно је да се иза тих про-

теста не стоје оправдани раз-
лози, већ нешто сасвим друго. 
Врло јасно ћу вам то потвр-

ЈАНА ЉУБИЧИЋ, 
државни секретар 
у Министарству 
унутрашњих послова

Д

дити подацима шта је све ми-
нистар Небојша Стефановић, 
са сарадницима, урадио на 
унапређењу положаја и ус-
лова рада полицајаца. После 
осам година, набављене су 
нове униформе, захваљујући 
напорима министра Стефано-
вића и премијера Александра 
Вучића, а у јануару су повећа-
не плате за пет одсто при-
падницима МУП-а. Испалтили 
смо огромна дуговања на име 
заосталих путних трошкова, 
које смо наследили. У конти-
нуитету модернизујемо опре-
му, реконструисано је 26 бор-
бених оклопних возила, а још 
15 је у фази реконструкције. 
Набавили смо 114 нових вози-
ла, и наставићемо и у 2017. го-
дини занављање возног парка. 
Све су ово резултати напорног 
рада и велике жеље министра 
Стефановића и његовог тима 
да се опремљеност полиције 
побољша, као и услови рада. 
Све ове чињенице говоре да 
су протести Полицијског син-
диката Србије неоправдани. 
Као неко ко је и сам потекао из 
Синдиката и врло добро разу-
ме шта је борба за бољи поло-
жај запослених, ове протесте 
пре бих окарактерисала као 
политичке, а не синдикалне.

Веома запажено је било 
Ваше оштро реаговање на 
изјаву Вука Јеремића да је 
полиција долазила да га 
приводи. Да ли таквим из-
мишљањем Јеремић даје 

себи на важности, или по-
кушава да од себе направи 
жртву, или му је циљ неш-
то треће
- Вук Јеремић је, баш као 

и његови политички исто-
мишљеници, пример човека 
који најбоље и једино уме да 
функционише кад користи не-
истине. Није ништа ново да од 
те гарнитуре, чија се политика 
заснива на изми шљањима и 
мржњи према Српској напред-
ној странци и нашем председ-
нику, доживимо да у јавност 
изнесе ноторну неистину. На 
неистине бурно реагујем, те 
сам то учинила и том прили-
ком.

Међу првима реагујете на 
политичке изјаве омбуд-
смана Саше Јанковића и 
кажете да никада није ни 
био заштитник грађана. 
Како је могуће да се његов 
глас није чуо до 2012. го-
дине?
- Поражавајуће је што један 

политикант злоупотребљава 
важну институцију у држави. 
Као што сам већ рекла, бурно 
реагујем на неистину, али и 
на неправду, па не могу да 
не одговорим када неко, кога 
грађани Србије плаћују ме-
сечно 360.000 динара за не-
рад, води политичку кампању 
против људи који своју плату, 
која је много мања, поштено 
зарађују. Одмах сам видела 
Јанковићеве политичке амби-
ције, јер се никада није ни ба-

вио својим послом, већ искљу-
чиво политиком. Увек називам 
ствари правим именом и тако 
он, по мом мишљењу, никада 
није ни био заштитник, већ по-
литичар. То је скандалозно и 
увек ћу јавно то осудити.

Каква су задужења др-
жавног секретара Ми-
нистарства унутрашњих 
послова? Како изгледа је-
дан Ваш радни дан?
- Државни сам секретар који 

обавља и посао шефа кабине-
та министра, тако да немам 
скоро ниједан нерадни дан. 
То је у МУП-у веома захтевна 
позиција, јер је Министар-
ство велико, имамо више од 
42.000 запослених и велики 
број надлежности. Од мене 
се очекује и подразумева да 
будем обавештена и укључена 
у све. То су најразличитији по-
слови, који нису увек сродни 
женском сензибилитету, али 
то је додатни изазов за мене. 
Обични се не очекује од жене 
да зна пуно о, например, бор-
беним возилима, али трудим 
се да савладам све теме из на-
длежности полиције и будем 
адекватан саговорник за сваку 
линију рада. Министар Небој-
ша Стефановић има жесток 
темпо, ради се пуно, 24 сата, 
њега није лако пратити. Све у 
свему, када се осврнем и пог-
ледам колико је уређено за 
полицију од када је Стефано-
вић министар, имам мотив да и 
сама допринесем томе.

Вук Јеремић шири неистине 

и мржњу према СНС

Саша Јанковић прима 360.000 за нерад

Протести Полицијског синдиката 

су политички, не синдикални

Након месеци и го-
дина неформирања 
Заједнице српских 

општина, након тога што 
је Приштина извела дуге 
цеви на путнички воз који 
је из Београда ишао за Ко-
совску Митровицу и након 
албанских претњи теро-
ристичким нападима на 
српске амбасаде, директор 
Канцеларије за КиМ, Марко 
Ђурић, за „СНС Информа-
тор“ каже да ће Заједница 

Срби ће формирати ЗСО

МАРКО ЂУРИЋ, 
директор Канцеларије за КиМ

српских општина бити фор-
мирана са или без сарадње 
Приштине, која три године 
најбесмисленијим изгово-
рима одлаже почетак тог 
процеса. 

- Нас, напросто, више 
не занима шта о томе ми-
сле албански политичари 
у Приштини, иако би било 
добро да и они буду део 
процеса. Међутим, три го-
дине недобронамерног, 
малициозног минирања 
свих покушаја да ЗСО за-
живи, не улива ми много 
наде да ће се албански по-
литичари својевољно од-
лучити да поштују оно што 
су потписали. Већи део 
Првог бриселског спора-
зума односи се управо на 
формирање ЗСО. То је јав-
ни документ који не оста-
вља никаквог простора за 
сумњу да је Приштина дала 
свој пристанак за форми-
рање ЗСО и да се обавеза-
ла да ће предузети адми-
нистративне, легислативне 
и институционалне кораке 
како би то било учињено. 
Приштина, просто, није 
испунила оно на шта се 
обавезала, али Србима за 
опстанак на КиМ и форми-
рање ЗСО није ни потре-
бан пристанак Приштине. 
Српски народ на КиМ не 
може да унедоглед трпи да 
му се ускраћује могућност 
стварања елементарних 
претпоставки за опстанак 

и развој. Ако се 
Србима у нашој 
јужној покраји-
ни та могућ-
ност ускраћује, 
они ће се са-
моорганизова-
ти као и много 
пута у нашој 
историји, не 
да би наудили 
другима, већ да би помог-
ли себи.  

Како коментаришете 
најаве албанских теро-
ристичких напада на 
амбасаде Србије у САД 
и Европи, као одговор 
на хапшење Рамуша Ха-
радинаја?
- Разумљива ми је нер-

воза албанских сецесио-
ниста на КиМ, који за то 
што јесу данас имају да 

захвале сплету 
геополитичких 
о к о л н о с т и . 
Те околности 
се, међутим, 
мењају и они 
полако, али си-
гурно губе ста-
тус миљеника 
у утицајним 
м е ђ у н а р о д -

ним круговима. Не видим 
како би им помогла и из-
губљене позиције повра-
тила одлука да се упусте 
у терористичке авантуре 
у времену када се теро-
ризам доживљава као 
светски непријатељ број 
један. Поред свега, уверен 
сам да већину Албанаца 
на КиМ чине нормални и 
пристојни људи који умеју 
да разликују добро од зла 

и који схватају да су особе 
попут Харадинаја потпуно 
незаслужено себи пригра-
биле ореол националних 
хероја, а да су злочинач-
ким деловањем, заправо, 
осрамотиле сопствени на-
род. 

Шта очекујете да ће 
2017. година донети 
Србима на КиМ?
- Свет је у озбиљном ге-

ополитичком превирању и 
јасно је да постоји тенден-
ција да се то прелије и на 
наш регион. Зато је највиши 
интерес очување стабил-
ности, како би покренути 
економски развој Србије не 
би био заустављен у повоју. 
Економским снажењем др-
жаве ојачаћемо и капаци-
тете за ефикаснију одбра-
ну националних интереса 
на КиМ. Најбољи начин да 
се очува стабилност јесте 
да Срби у покрајини оста-
ну снажни и јединствени, 
и тако јасно поруче онима 
који желе да им ускрате 
права - да ће такви поку-
шаји унапред бити осуђе-
ни на пропаст. Срби нису и 
неће бити мањина на срп-
ском КиМ, а ЗСО ће бити 
бастион њихових колектив-
них права. Наш народ ће 
користити сва демократска 
средства како би побољ-
шао положај у покрајини, 
а 2017. година ће бити обе-
лежена проактивним дело-
вањем у том смеру.

 Није нам 
потребан 

пристанак 
Приштине, 

иако је добро 
да буду део 

процеса

Фокус на оживљавање југа Србије
Какви су Вам планови у страначком, потпредседнич-
ком раду?
Као потпредседник ГО СНС, задужен сам за развијање 

страначке инфраструктуре на КиМ, Рашком, Јабланичком, 
Топличком, Пчињском и Пиротском округу. Фокусиран сам 
на подручја наше земље која се суочавају са највећим еко-
номским, безбедносним и демографским изазовима. СНС 
константно своје капацитете мора да ставља у функцију са-
владавање тих изазова. Са страначким одборима и локал-
ним властима обавио сам низ разговора о начинима на које 
Влада може ефикасније да помогне економско оживљавање 
тих подручја и заустави миграцију ка урбаним центрима. 
Настојаћу да страначку инфраструктуру, на најбољи начин, 
оспособим за долазеће изборе, како бисмо добили још једну 
потврду убедљиве већинске подршке коју грађани Србије 
поклањају садашњем државном политичком курсу.
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2. ТЕМЕРИН 
Нови чланови
ОО СНС Темерин постао је 

бројнији за 50 чланова који су се 
прикључили СНС-у, иступивши из 
ОО странке Руса Србије. Одбор-
ници СО Темерин и чланови Саве-
та МЗ Бачки Јарак из редова СНС 
обишли су спортску халу у Бачком 
Јарку и изразили задовољство 
због квалитета радова и сарадње 
са локалном самоуправом. Пред-
седник Општине Темерин, Ђуро 
Жига, и председник МЗ Сириг, 
Небојша Вукадиновић, обишли су 
радове на згради вртића у Сири-
гу. Активисти Уније жена и Уније 
младих организовали су поделу 
новогодишњих пакетића и фотог-
рафисање са Деда Мразом.

3. РАЧА
Изграђено 5 километара 
путева
Изграђено је пет километара 

путева у селима Сараново, Велико 
Крчмаре и Мало Крчмаре. У посе-
ти нашој Општини био је Зоран 
Бабић, члан Председништва СНС. 
Потписани су уговори за рекон-
струкцију амбуланте у Ђурђеву и 
за изградњу и опремање експло-
атационог бунара Б1, које финан-
сира Канцеларија за управљање 
јавним улагањима. Дом здравља 
је од Министарства правде и Ми-
нистарства здравља добио ново 
санитетско возило. СО Рача ус-
војила је Кадровски план и Локал-

ни акциони план запошљавања за 
2017. годину, а Општинско веће 
програм коришћења средстава 
за унапређења безбедности са-
обраћаја.

5. СОКОБАЊА
Посета „Мајкрософту“
ОО СНС Сокобања организо-

вао је да активисти ОО и ученици 
Средње школе „Бранислав Нушић“ 
посете компанију „Мајкрософт“ у 
Србији и послушају предавање о 
програмирању, чиме је обележен 
почетак Недеље информатичког 
образовања. Циљ акције био је да 
наставници и ученици унапреде 
информатичко образовање, да уче 
да стварају нове технологије, а не 
само да их употребљавају.

6. ПЛАНДИШТЕ
Ускоро замена 
уличне расвете
У организацији Уније жена 

огранизована је позоришна пред-
става „Стаменка из Кручице“. У са-
радњи са Канцеларијом локално-
економског развоја, Савет за еко-
номију ОО организовао је презен-
тацију конкурса Развојног фонда 
Војводине за 11 кредитних линија. 
Делили смо „СНС Информатор“ 
и разговарали са суграђанима. 
Општини Пландиште одобрен је 
пројекат прекограничне сарадње, 
који укључује замену уличне ЛЕД 
расвете, у сарадњи са румунском 
Општином Рекаш. Председник 

Општине, Јован Репац, и дирек-
торка Екуменске хуманитарне ор-
ганизације, Тилда Ђенге-Слифка, 
потписали су споразум о спро-
вођењу пројекта „Помоћ у кући и 
кућна нега у 2017“.

7. ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ 
Реконструкција моста 
и пешачке зоне
Свечано су отворени мост у Ка-

менову и реконструисана пешачка 
зона у Петровцу на Млави. Улицу 
и мост отворили су председник 
Општине, Душко Нединић, у при-
суству председника ИО СНС, Дар-
ка Глишића, и члана ГО СНС, Алек-
сандра Јокића. Мост у Каменову 
оштећен је током мајских поплава 
2014. године, а његову рекон-
струкцију, вредну 50 милиона ди-
нара, финансирала је Канцеларија 
за управљање јавним улагањима.

8. ОЏАЦИ
Отворен нови 
производни погон
Набављен је нови котао за 

грејање за ОШ „Бранко Радиче-
вић“. Обележен је Међународни 
дан особа са инвалидитетом, а 
Унија жена, поводом Светског 
дана борбе против сиде, имала 
је акцију у Богојеву. МЗ Оџаци, 
у сарадњи са ДЗ, организовала 
је Базар здравља. Отворен је по-
гон предузећа „Пољострој уни-
он“, који запошљава 30 радника. 

Општина Оџаци и Екуменска 
хуманитарна организација зајед-
но реализују пројекат помоћи у 
кући. НСЗ организује обуку за 
незапослене за израду бурека и 
кора. Ученици Музичке школе 
одржали су новогодишњи кон-
церт. Општинске стипендије, 
од по 8.000 динара, добијаће 17 
студената дефицитарних струка. 
Библиотека „Бранко Радичевић“ 
наградила је највредније читаоце. 
У Раткову је представљена књига 
Саше Марковића о српским учи-
тељима у Угарској. Општина је 
донирала огрев за најугроженије 
становнике. Црвени крст органи-
зовао је боравак четворо деце у 
одмаралишту у Бачкој Паланци. 
Локална самоуправа организовала 
је традиционални навогодишњи 
пријем, а Туристичка организација 
представу и поделу пакетића.

9. ЉУБОВИЈА
Помоћ за породиље
Општина Љубовија донела је 

одлуку о новчаној помоћи поро-
диљама до навршене прве године 
детета и организовала пријем за 
породиље и њихове породице, 
којима је председник Општине, 
Милован Ковачевић, уручио ре-
шења о помоћи. Љубовија је до 
октобра добила 75 беба, а поро-
диљама је уручено по 120.000 ди-
нара. Наши активисти делили су 
„СНС Информатор“ и разговарали 
са грађанима.

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

УВОДНИК

С Н С 
ПАНОРАМА

13. ЛИПЉАН
Хуманитарне акције

Одржан је хуманитарни турнир у малом 
фудбалу на којем су учествовале екипе мес-
них одбора ОО СНС Липљан, Косово Поље 
и Приштина. Сав новац од уплатe усмерен је 
за помоћ социјално угроженим породицама 

из три општине. Допринос турниру дали су 
чланови ИО СНС, Бранимир Стојановић и 
Владета Костић, као и члан Главног одбора 
СНС, Срђан Петковић. У припреми је и ве-
лики турнир у фудбалу, кошарци, одбојци, 
тенису, стоном тенису, где ће екипе општин-
ских одбора СНС са централног Космета дати 
пун допринос, а средства од котизација бити 
усмерена у хуманитарне сврхе. У добровољ-

ној акцији давања крви, која је организова-
на у сарадњи Омладине ОО СНС Грачаница 
(Липљан и Приштина) и Новог Сада, преко 60 
омладинаца са територије Општине Грачани-
ца дало је око 50 јединица крви у Заводу за 
трансфузију у Новом Саду. Владета Костић и 
Срђан Петковић нагласили су да ће се слична 
акција организовати и у градовима централ-
не Србије.
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1. УБ
Споразум са ЕПС-ом

Општина Уб и ЕПС потписали су споразум 
по којем ЕПС, у десетогодишњем плану, за 
Општину Уб опредељује близу 6,3 милијар-
ди динара за изградњу и уређење јавних 
објеката и површина на локацијама где ће 
се пресељавати становништво са просто-
ра обухваћеног копом „Радљево”, као и за 
изградњу и измештање инфраструктурних 
система који се експропришу због угље-

нокопа и изградњу система даљинског 
грејања. На иницијативу ЈКП „Ђунис”, први 
пут је организовано кићење јелке на град-
ском тргу, а у акцији су учествовали мали-
шани из ПУ и ученици ОШ „Милан Муњас“. 
Председник Општине Уб, Дарко Глишић, 
потписао је са колегом из Беле Паланке, Го-
раном Миљковићем, Повељу о братимљењу 
општина. На иницијативу председника Гли-
шића, обезбеђено је 1.200 новогодишњих 
пакетића, који су подељени деци чији су 
родитељи незапослени или имају нередов-
на примања.

10. НОВИ САД
Уклањање графита

Унија младих ГО СНС Нови Сад обележи-
ла је Светски дан борбе против ХИВ-а. Савет 
за безбедност и Савет за избегла и расељена 
лица организовали су трибину „Миграције, 
циљеви, изазови и опасности“, а чланови Са-
вета за безбедност уручили су хуманитарну 
помоћ седмочланој породици Лукач. Активи-
сти МО Житни трг 1 уклањали су графите са 
зграда, а академски сликар, Ненад Игњатов, 

осликао је лик владике Лукијана на згради у 
улици која носи његово име. Активисти МО 
Житни трг 2 дружили су се са грађанима, де-
лили украсе за јелку, слаткише и воће, а Свра-
тишту за децу улице поклонили су гардеробу, 
храну и средства за хигијену. Градоначелник 
Милош Вучевић присуствовао је свечаном от-
варању „Ледене шуме“ и првог „Winter festa“. 
Представници Града, Покрајине и Републике 
потписали су Протокол о сарадњи, ради заје-
дничког финансирања градње Сентандрејског 
пута, од раскрснице са Приморском, до В еле-
битске улице.

Локална самоуправа припре-
мила је 500 новогодишњих па-
кетића и поделила их у сарадњи 
са ПУ „Бамби“ и Центром за со-
цијални рад. Радници „Зеленила“ 
уређивали су паркове уочи но-
вогодишњих празника. Председ-
ник Општине, др Зоран Тасић, 
уручио је Полицијској станици 

„заставу 10 пунто“. ОШ „Доситеј 
Обрадовић“добила је вредну до-
нацију у уџбеницима и лектири 
од Министарства просвете. Заје-
дничком акцијом ЈП „Младост“ и 
школе „Свети Сава“ посађено је 10 
садница туја око школе у Сефке-
рину. У оквиру пројекта Црвеног 
крста Војводине и Покрајинског 
секретаријата за здравство, со-
цијалну политику и демографију, 
четворо малишана провело је пет 
дана у Дечијем одмаралишту у 
Вршцу. Општина наставља помоћ 
социјално угроженој деци и ор-
ганизацију студијских путовања 
сточара у Аустрију. Просторије 
некадашње амбуланте у Баран-
ди постале су дом библиотеке 

и Актива жена 
СНС. Награда 
најбољем поли-
цајцу уручена 
је и овог месе-
ца. Председник 
Политичког са-
вета за родну 
равноправност 
Владе РС, Зо-
ран Ђорђевић, и 
координаторка 
Уније жена СНС 
за Јужни Банат, 
Сандра Божић, 
разговарали су 
са чланицама Уније жена. Након 
санирања банкина и крпљења 
ударних рупа, на путу Баранда-

Сакуле-идворска раскрсница по-
ставља се верикална сигнализа-
ција. Иницијатива младих органи-
зовала је турнир у стоном тенису.

4. ОПОВО 
Ново возило за 
Полицијску станицу

11. НИШ
Пакетићи за децу 
ратних војних инвалида

У организацији Савета за социјална питања ГО 
СНС Ниш и народне посланице Јелене Жарић Ко-
вачевић, а на позив Велимира Стојановића, пред-
седника Удружења ратних војних инвалида Града 
Ниша, у страначким просторијама подељени су 
новогодишњи пакетићи деци чланова Удружења.

12. НЕГОТИН
Обнова крова 
Дома здравља

Реновира се ентеријер Дома здравља 
у деловима који су прокишњавали, мења 
се лимена кровна конструкција и санира 
купола, а средства за радове обезбеди-
ла је локална самоуправа. Јован Мило-
вановић, председник Општине, каже да 
је вредност радова 29 милиона динара и 
да је Општина за Дом здравља купила и 
електронске читаче и рачунаре.

Братимљење општина Уб и Бела ПаланкаДарко Глишић и Горан Миљковић

Др Зоран Тасић са малишанима Хуманитарни турнир у малом фудбалу



15. НОВИ ПАЗАР
Поклони за малишане
Чланови Градског већа, Драга-

на Гаровић и Тихомир Ратковић, 
обишли су Савез слепих и слабо-
видих, Савез глувих и наглувих, 
Савез цивилних инвалида рата, 
Друштво за церебралну парализу 
и Удружење параплегичара, где 
су поделили поклоне малишанима 
и организовали представу. Ми-
нистарство културе финансирало 
је још један број стручно-научног 
часописа „Новопазарски збор-
ник“. Чланови Савета за омладину 
делили су „СНС Информатор“ у 
Шестову и разговарали са грађа-
нима о изведеним реконструк-
цијама саобраћајне, водоводне 
и канализационе мреже, новој 
расвети, обнови амбуланти, учио-
ница, мостова... 

16. ПАНЧЕВО
Куће за 12 избегличких 
породица
У Развојном фонду Војводине 

отворено је 11 кредитних линија 
за подршку пољопривредницима, 
а у разговору са Панчевцима, са-
чињен је предлог измена крите-
ријума. Министар одбране, Зоран 
Ђорђевић, обишао је дежурну 
ракетну батерију у систему ПВО. 
Министарка Нела Кубуровић 
обишла је градилиште нове згра-
де КПЗ у Панчеву, и рекла да би 
градња требало да буде завршена 
до краја 2017. године. Дванаест 
избегличких породица добило је 
сеоске куће са окућницом, а проје-
кат је реализовао Град, у сарадњи 

са Комесаријатом за избеглице, 
који је обезбедио средства. За-
вршава се уградња соларних па-
нела код топлане у Котежу 2, за 
загревање санитарне воде. Овај 
пројекат заједнички су реализо-
вали Општина Лугош и Панчево, 
у оквиру прекограничне сарадње 
Румуније и Србије. 

18. ЛАЈКОВАЦ
Једнократна помоћ 
за пензионере
Завршено је асфалтирање Ули-

це Бранка Радичевића у Селу Лај-
ковцу. Обележене су 102 године 
од Колубарске битке. У сарадњи 
са предузећем Инфраструкту-
ра Железнице Србије, Општина 
је организовала презентацију и 
упознала ученике са безбедним 
понашањем у близини пруге и 
прелаза. Одржан је традиционал-
ни новогодишњи турнир у малом 
фудбалу. Отворена је амбулан-
та у Врачевићу, која није радила 
15 година. Потписано је седам 
уговора о додели једнократне 
новчане помоћи регистрованим 
пољопривредним газдинствима. 
Почела је градња клизалишта у 
центру града. Лајковцу је уручена 
Златна плакета „Шампион соли-
дарности“ Института за трансфу-
зију крви Србије. Пензионери са 
најнижим пензијама могу, преко 
Заједничког центра за социјални 
рад „Солидарност“ за општине 
Љиг, Лајковац и Мионица, да под-
несу захтев за једнократну новча-
ну помоћ за трећи квартал 2016. 
Фондација „Ана и Влада Дивац“ 

донирала је основци-
ма 55 књига лектире и 
опремила канцеларију 
МЗ  Боговађа. Подеље-
на је пчеларска опрема, 
набављена заједнич-
ким средствима пчела-
ра и субвенцијама из 
општинског буџета.

19. КУЛА
Обновљена 
пешачка зона
Након комплетног 

и н ф р а с т р у к т у р н о г 
опремања Крамерове 
улице у Кули, поста-
вљене су клупе, канте 
за отпатке и стубићи, 
чиме је наше место 
добило модерну пе-
шачку зону са новом 
подлогом, партерним уређењем, 
канделаберима, обновљеном ка-
нализационом, водоводном и те-
лефонском мрежом. Председник 
Општине, Перица Видекањић, ис-
такао је да је вредност радова 60 
милиона динара, а да су средства 
обезбеђена из општинског буџета 
и самодоприноса. Активисти МО 
Сивац организовали су представу 
и поделу пакетића за 350 мали-
шана. Општина Кула обележила 
је Међународни дан особа са ин-
валидитетом, а манифестацију су 
ове године подржале и чланице 
Унија жена, на челу са др Љиљом 
Бероњом.

20. АПАТИН 
Дрва за угрожене суграђане
Чланови ОО СНС Apатин окупи-

ли су се у још једној хуманитарној 
акцији и, у сарадњи са Центром за 
социјални рад, обезбедили дрва 
за суграђане у домаћинствима со-
цијалног становања у заштићеним 
условима у Улици Милоша Оби-
лића. Преко тридесет активиста 
цепало је и односило дрва до сва-
ког домаћинства.

21. АДА МОЛ
Пакетићи на кућном прагу
Повереница ОО СНС Ада Мол 

и покрајинска посланица, Станка 
Михајлов, заједно са члановима 
МО Мол, поделила је 136 нового-

дишњих пакетића деци, старима 
и болеснима. Пакетићи, који су 
добовољни прилог члана МО, Јо-
жефа Кадара, и Станке Михајлов, 
подељени су без претходне наја-
ве, на кућним адресама, што је 
било право изненађење за наше 
суграђане.

23. БОЉЕВАЦ
Боља изолација школе
Општина Бољевац реализовала 

је пројекат енергетске ефикас-
ности у Средњој школи „Никола 
Тесла“, уградњом фасадне изола-
ције и комплетном заменом стола-
рије. Пројекат, вредан 11 милиона 
динара, реализован је уз подршку 
Министарства рударства и енер-
гетике и учешће Општине од 31 
одсто. Саниране су и водоводне 
инсталације у спортској хали.

24. ПРИБОЈ 
Стигао четврти инвеститор
Општина Прибој финансира 

трошкове вештачког осемења-
вања крава и издавања регистра-
ционог броја за матичење гове-
да, а субвенционише и каматну 
стопу на краткорочне кредите за 
привредне субјекте. Свечано је 
отворена вишенаменска спорт-
ско-рекреативна стаза у Старом 
Прибоју. Слободна зона добила је 
четвртог инвеститора, холандску 
компанију „Woody World“, која 
производи монтажне куће. Умес-
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то дочека Нове године, новац је 
преусмерен корисницима услуга 
Центра за социјални рад. Општин-
ско веће одобрило је стипендије 
за свих 18 студената који испуња-
вају услове прописане конкурсом. 
Локална самоуправа набавила је 
савремени кардио токограф  за 
Општу болницу. Општина Прибој, 
и ове године, поделила је преко 
1.000 пакетића за децу у сеоским 
МЗ, за удружења МНРО, Удру-
жење за дечју и церебралну пара-
лизу, Црвени крст...

25. ПРОКУПЉЕ
Ново возило за хитну помоћ
У парку испред цркве Светог 

Прокопија, почели су припремни 
радови за постављање једног од 
два планирана дечија игралишта. 
Износом од око милион динара, 
Општина је суфинансирала ку-
повину новог теренског возила 
за хитну помоћ Дома здравља. 
Општина Прокупље пренела 
је у својину Црквеној општини 
земљиште на коме ће се изгра-
дити храм Светог Ђорђа. У Дому 
здравља организована је обука за 
геронтодомаћице. Потпредседник 

Главног одбора СНС, Марко Ђу-
рић, посетио је ОО СНС Прокупље 
и разговарао са члановима.

27. СЕНТА
Пакетићи за најмлађе
Чланови ОО СНС Сента раз-

говарали су са суграђанима, чес-
титали празнике и поделили па-
кетиће за 220 малишана у Сенти. 
Пакетиће смо поделили и деци из 
социјално угрожених породица у 
Торњошу, Кертеку, Богарашу.

28. ШИД
Обилазак 
угрожених породица
Активисти ОО СНС Шид разго-

варали су са суграђанима, чести-
тали празнике и делили промотив-
ни материјал. Чланице Уније жена 
и даље неуморно обилазе угроже-
не породице у нашој Општини, уз 
лепу реч и прегршт поклона.

29. СОМБОР
Сарадња са Владом АПВ
Као прошлогодишњи победник, 

Сомбор ће у јуну бити домаћин 
такмичења „Србија у ритму Евро-

14. ЛЕБАНЕ
Радна акција

Чланови, симпатизери и ак-
тивисти ОО СНС Лебане очис-
тили су и уредили халу и фа-
брички круг некадашњег тек-
стилног предузећа, за инвести-
торе који планирају да оспосо-
бе фабрику и отворе нова радна 
места. Чланице Актива жена 
пакетићима су обрадовале ма-
лишане истурених одељења у 
планинском делу Општине.

22. ЛЕСКОВАЦ
Подела пакетића 

Председник ИО СНС, Дарко Глишић, по-
сетио је одбор у Лесковцу и разговарао са 
активистима, а затим је посетио и одборе у 
Власотинцу и Лебану. Марко Ђурић, дирек-
тор Канцеларије за КиМ, обишао је Леско-
вац, Лебане, Власотинце, Бојник и Медвеђу, 
и истакао да је Лесковац мотор који покреће 
развој других општина у овом делу Србије. 
Представници Савета за просвету ГО СНС 
Лесковац поделили су новогодишње паке-
тиће деци из Удружења дистрофичара и 
Друштва за церебралну и дечију парализу. 
Чланови МО Грделица поделили су 50 па-
кетића малишанима у свом месту. Савет 
за туризам и Форум жена организовали су 
поделу слаткиша најмлађим суграђанима 
испред Културног центра.

17. ВЛАСОТИНЦЕ
Реконструкција Завичајног музеја

Завршена је реконструкција Завичајног музеја, коју је финансирало 
Министарство културе са три милиона динара, а Општина са 600.000 
динара. У библиотеку „Десанка Максимовић“ стигла је опрема за ди-
гитализацију књига. Прва група од осам полазника прошла је обуку у 
оквиру Клуба за тражење посла. Поводом Дечије недеље, малишани 
ПУ „Милка Диманић“, чланови Ученичког парламента и Вршњачког 
тима ОШ „Синиша Јанић“ били су гости локалне самоуправе и пред-
седника Зорана Тодоровића. У току је изградња и реконструкција пет 
власотиначких улица. Промовисана је књига „Власотиначко преду-
зетништво-сведок времена“, у оквиру Године предузетништва, проје-
кта који Општина спроводи у сарадњи са Центром за развој Јабланич-
ког и Пчињског округа. Фондација „Новак Ђоковић“ финансирала је 
замену спољне столарије на објекту „Дечија радост“.

26. РУМА
Финансирање и четвртог 
покушаја вантелесне оплодње 

Општина Рума ће годишње, са по 220.000 динара, финансирати 
вантелесну оплодњу за најмање десет брачних парова, старости 
до 44 године, који су већ имали три безуспешна покушаја на терет 
РФЗО. Општина Рума учествује у промоцији коришћења инстру-
мента за претприступну помоћ у области руралног развоја, а ор-
ганизовала је и едукативне радионице за пољопривреднике. Чел-
ни људи локалне самоуправе, заједно са непалском делегацијом, 
обишли су радове на изградњи фабрике нудли „Cinnovation group“, 
прве непалске инвестиције у Европи.

СНС ПАНОРАМА

Желимо бољу економску сарадњу

Уређење фабричког круга текстилног предузећа

Обилазак радова фабрике за производњу 
нудли, прве непалске инвестиције у Србији

Председник Србије, Томислав Ни-
колић, боравио је у посети Лисабону, 
током које је разговарао са највишим 
португалским званичницима.

„Моја велика жеља је да, заједно са 
пријатељем Марселом Ребелом де Со-
зом, учиним да ова посета буде пре-
кретница, да означи нову еру у одно-
сима Србије и Португалије. Нову еру, у 

којој ћемо заједничким трудом и радом 
остварити бољу будућост за све наше 
грађане“, истакао је председник Нико-
лић, након састанка са португалским 
председником Марселом Ребелом де 
Созом.

Двојица председника сагласили су 
се да су Србија и Португалија прија-
тељске земље и да могу да остваре 

бољу економску сарадњу.  Председник 
Николић позвао је представнике пор-
тугалских компанија да посете Србију 
и да се увере у предности које пружа 
инвестирање у српску привреду, ис-
тичући да наша земља има слободан и 
повлашћен приступ на бројна значајна 
светска тржишта и да никоме није уве-
ла санкције.

Томислав Николић, председник Србије, и Марсел 
Ребел де Соза, председник Португалије
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пе“, а наш град посетиће 20 амба-
садора из земаља које подржавају 
манифестацију. У оквиру „16 дана 
активизма у борби против насиља 
према женама“, народни посланик 
др Владо Бабић посетио је Сигур-
ну кућу. Савет за здравство, на 
челу са прим. др Зораном Парче-
тићем, организовао је предавања 
о дијабетесу, кардиоваскуларним 
болестима и болестима завис-
ности. Унија жена, у сарадњи са 
Унијом младих, организовала је 
акцију поводом Светског дана 
борбе против сиде. Активисти МО 
Млаке, у сарадњи са активистима 
МО Црвенка и Селенча 1 и 2, очис-
тили су дечије игралиште у Улици 
Иве Лоле Рибара и посадили 50 
садница. Одржан је радни саста-
нак председника Владе АПВ, Иго-
ра Мировића, и градоначелнице 
Сомбора, Душанке Голубовић, на 
којем је договорена реализација 
великих пројеката везаних за ло-
кални економски развој.

31. СТАРА ПАЗОВА
Представљање 
привредних потенцијала
Иницијативом Општине Ста-

ра Пазова и Амбасаде Републике 

Србије у Будимпешти, одржана je 
презентација привредних потен-
цијала наше Општине пред ком-
панијама из Мађарске. Делегација 
Општине је одлучила да за ову 
прилику, егзактним, актуелним 
подацима из кључних привред-
них области, уз адекватан приказ 
доступних ресурса, заинтригира 
инвеститоре и отвори могућности 
за нова улагања.

33. ВРАЊЕ
Бројне хуманитарне акције
Активисти Савета за социјална 

питања посетили су мештане Ра-
нутовца и Корбевца, и поделили 
им кабанице и гумене чизме. На 
позив председника МО Тулбе, до-
нирали смо пакет хране породици 
у тешкој материјалној ситуацији, 
као и мештанину који живи сам у 
Черенцу. Савет за социјална пи-
тања учествовао је на хуманитар-
ном турниру у малом фудбалу, који 
је организовала Унија младих. Те-
левизор и пакете са намирницама 
и гардеробом донирали смо оцу и 
сину у Лукову, који болују од теш-
ке болести и живе у незавидним 
условима. Пакет са храном и џак 
брашна донирали смо породици 

у Александровцу, која живи без 
струје, у недовршеној кући. Помо-
гли смо породици у Врањској Бањи 
у насељу Огош, али и породицама 
широм Општине. Организовали 
смо доделу пакетића за најмлађе 
суграђане у Врању и Врањској 
Бањи, а акцију су подржали и пред-
ставници ГО СНС Крушевац.

35. МИОНИЦА
Поново ради велика сала
Чланови ОО СНС Мионица де-

лили су „СНС Информатор“, стра-
начки промотивни материјал, и 
разговарали са грађанима. После 
осам година паузе, поново је у 
функцији велика сала Културног 
центра. Свечано отварање запо-
чело је емитовањем филма „Ми-
оница коју волимо“, који говори о 
развоју, потенцијалима и инвести-
цијама у протекле две године. По-
дељени су пакети помоћи социјал-
но угроженим лицима.

36. ЉИГ
Помоћ за пољопривреднике
Председник Општине Љиг, 

Драган Лазаревић, посетио је Уд-
ружење пензионера, а председник 
Удружења, Драгослав Илић, уру-

чио му је захвалницу за изузетну 
сарадњу и допринос бољем живо-
ту пензионера. Председник Лаза-
ревић организовао је састанак са 
љишким пољопривредницима и 
потписивање уговора о повраћају 
средстава за куповину стоке и сад-
ница воћа. Општина Љиг први пут 
финансира куповину приплодних 
грла стоке, а са том праксом ће нас-
тавити и убудуће. Планирана сред-
ства за пољопривреду за 2017. го-
дину износе 26,4 милиона динара.

38. НОВИ БЕЧЕЈ
Градња Олимпијског парка
Представници општинске Ко-

муналне инспекције идентифико-
вали су и процесуирали људе који 
су приликом орања оштетили ко-
ловоз према Арачи. Почела је прва 
фаза градње олимпијског парка 
у част Ласла Шурањија, златног 
параолимпијца. Изградњу темат-
ског парка помажу Општина Нови 
Бечеј, Србијашуме и МЗ Нови Бе-
чеј. Покрајински фонд за развој 
пољопривреде представио је под-
стицајне мере пољопривредници-
ма у Бочару. Председник Општи-
не, Саша Максимовић, сумирао је, 
на конференцији за новинаре, рад 

локалне самоуправе у протеклих 
шест месеци. Општина је обезбе-
дила Дому здравља четири ЕКГ 
апарата и медицинску опрему. От-
ворена је реновирана сала Омла-
динског дома у Куману. МЗ Нови 
Бечеј, и ове године, наградила је 
најбоље ученике таблет рачунари-
ма. У оквиру акције „Један пакетић 
пуно љубави“, Црвени крст Нови 
Бечеј већ трећу годину за редом 
организује поделу пакетића деци 
корисника народне кухиње.

40. ПЕЋИНЦИ
Посета деци са 
сметњама у развоју
Чланови ОО СНС Пећинци, на 

челу са повереником Милорадом 
Пантићем, посетили су малишане 
у Дневном боравку за децу и мла-
де са сметњама у развоју у Субо-
тишту и поклонили им дидактички 
материјал, едукативне игре, рек-
визите за физичке вежбе, миксер 
за кухињу, синтисајзер и микро-
фон, воду и сокове.

41. НОВА ЦРЊА
СНС убедљиво на 
изборима за савете МЗ
Нашу Општину посетила је 

директорка Народног музеја 
из Зрењанина и разговарала о 
унапређењу сарадње са Спомен 
музејом Ђуре Јакшића. Састанку 
су присуствовале и представни-
це Уније жена ОО и договарале 
могућности рада продајне суве-
нирнице. У МЗ Радојево, Српска 
Црња, Нова Црња,Тоба и Алексан-
дрово одржани су избори за саве-
те МЗ, на којима је СНС остварила 

убедљиву победу. У Дому културе 
села које је по њему добило име, 
осликан је мурал посвећен  војво-
ди Степи Степановићу. Одборни-
ци СО усвојили су буџет за 2017. 
годину. Редовно одржавамо са-
станке МО и ОО, а наши активи-
сти деле „СНС Информатор“.

43. БАЧКА ТОПОЛА
Адаптација спортске сале
Превазиђен је проблем који 

је трајао годину и по дана око 
спорне јавне набавке за рушење 
и рашчишћавање СРЦ „Венус“. ПУ 
„Бамби“ добила је седам милиона 
динара, на конкурсу Покрајинског 
секретаријата за енергетику, за 
грејање воде путем соларне енер-
гије. Општина је обезбедила сред-
ства за адаптацију спортске сала 
Економске школе и Гимназије. 
Чланице Унија жена, у сарадњи са 
Удружењем грађана „За бољу Ба-
чку Тополу“, уручиле су поклоне 
члановима Удружења пензионера.

44. ЗРЕЊАНИН
Помоћ пензионерима
На изборима за чланове саве-

та и НО у свим МЗ на територији 
Града Зрењанина, СНС је освојила 
више од 90 одсто. Тим поводом, 
градоначелник Чедомир Јањић 
захвалио се суграђанима на подр-
шци СНС-у и политици Алексан-
дра Вучића. Чланови Уније мла-
дих, у сарадњи са Удружењем за 
бригу о животињама „Бета“, одр-
жали су трибину о напуштеним 
животињама и прикупљали хра-
ну за њих. Унија младих и Унија 
пензионера, у просторијама МЗ 

Меленци, организовали су акцију 
подношења захтева за израду 
нових здравствених књижица за 
најстарије мештане.

45. ВЕЛИКА ПЛАНА
Уређење индустријске зоне
Општина је купила први хектар 

земље у индустријској зони, а за-
вршени су припремни радови за 
асфалтирање још једне деонице 
улице. Асфалтиран је и део Ули-
це Ђуре Ђаковића у Лозовику. 
Општина је исплатила дуговања 
свих МЗ (изузев Радовања), као и 
велики део дугова јавних установа 
и предузећа,  насталих због неса-
весног поступања претходног ру-
ководства. Расписан је конкурс за 
доделу 50 стипендија студентима 
и ученицима. На седници СО Ве-
лика Плана усвојен је буџет. Мес-
ни одбори СНС организовали су 
поделу пакетића.

46. СВИЛАЈНАЦ
Подела пакетића
Седници ОО СНС Свилајнац 

присуствовао је члан Главног од-
бора и координатор ИО, Алек-
сандар Сенић, а тема састанка 
биле су организационе промене 
у раду ОО, у циљу остваривања 
још бољих резултата. У просто-
ријама ОО организована је поде-
ла пакетића за малишане из ром-
ског насеља, које је припремио 
потпредседник МО Свилајнац и 
председник Савета за омладину и 
спорт, Слађан Симић. На штанду 
у центру града делили смо „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
грађанима.
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30. ТРСТЕНИК
Реконструкција улица

Сви чланови ОО СНС Трстеник свакодневно раде у циљу побољ-
шања услова живота суграђана, и у граду, и у сеоским срединама. 
Саниране су и адаптиране проблематичне улице у приградском на-
сељу Чаири и насељеним местима Стопања, Попина, Дубље, Тобо-
лац и Страгаре.

34. ЗАЈЕЧАР
На поклон пољопривредна механизација

Активисти ГО СНС Зајечар разговарали су на Тргу ослобођења, 
испред Дома културе у Котлујевцу и у Грљану са грађанима, дели-
ли промотивни материјал и „СНС Информатор“. У оквиру пројекта 
„Подршка развоју микробизниса у Србији“, који немачка организа-
ција „Хелп“ реализује у сарадњи са Градом Зајечаром, 19 пољопри-
вредника добило је механизацију. Град Зајечар основао је Фонд за 
подстицање рађања деце, како би се помогло брачним паровима у 
лечењу стерилитета. Град је набавио 165 контејнера, а први пут су 
купљени и контејнери за рециклажу папира, стакла, метала и плас-
тике. Одржани су 25. Дани Зорана Радмиловића. Календар Града за 
2017. годину први пут красе цртежи основаца. Одржан је Нового-
дишњи турнир у малом фудбалу.

32. СУБОТИЦА
Плакета за Штефанека

Руководство МО Дудова шума уручило је нашем златном олим-
пијском шампиону, Давору Штефанеку, и његовом тренеру, Сретену 
Дамјановићу, пригодну плакету и слику у знак захвалности за резул-
тат на Олимпијским играма 2016. године.

37. ВРБАС
Нова дечија игралишта

Активисти ОО СНС Врбас разговарали су са 
грађанима и делили „СНС Информатор“. Чла-
нице Уније жена организовале су доделу но-
вогодишњих пакетића за најмлађе суграђане, 
међу којима су била и деца из хранитељских 
породица. Одржали смо акцију добровољног 
давања крви. У Бачком Добром Пољу и Са-
вином Селу постављају се нова игралишта за 
децу. У оквиру пројекта „Полиција у локалној 
заједници“, одржан је Сајам безбедности и превенције.

39. ИНЂИЈА
На Бадњи дан са грађанима

Поводом Дана борбе против насиља над женама, 
Унија жена и Унија младих организовали су трибину 
„Реци не насиљу“ у Инђији, Бешки, Новим Карловцима и 
Љукову. Унија жена, поводом обележвања Дана особа са 
инвалидитетом, посетила је Савез за спорт и рекреацију 
инвалида. Сваке суботе, у просторијама СНС, одборни-
ци СО Инђија разговарају са грађанима. Формирана је 
Женска одборничка мрежа СО Инђија. Активисти нашег 
ОО организовали су поделу бадњака, календара и ме-
дењака у пешачкој зони у центру града, а обишли су и 
најстарије суграђане и поделили им поклоне.

42. КАЊИЖА
Ветрозаштитни појас

На иницијативу ОО СНС Кањижа, 
организована је акција подизања вет-
розаштитног појаса на путу између 
Војводе Зимонић и Велебита, а помогли 
су нам и пријатељи из општина Север-
нобанатског округа.

47. ЖАБАРИ
Нова пешачка 
стаза

Од првог дана преузи-
мања власти у Општини Жа-
бари, коалиција окупљена 
око СНС озбиљно је почела 
са радом. Завршава се пе-
шачка стаза од центра Жа-
бара до Дома здравља, а 
ради се и на обнови зграде 
издвојеног одељења ОШ 
„Дуде Јовић“ у Брзоходу.

48. ЖАБАЉ
Трибина о 
штетности 
пушења

У организацији Савета за 
здравсто, одржана је триби-
на „Хронична опструктивна 
болест плућа и штетност пу-
шења“. Редовно одржава-
мо састанке, разговарамо са 
грађанима и делимо „СНС Ин-
форматор“.

Градоначелник Велимир Огњеновић 
са најмлађим Зајечарцима

Давор Штефанек 
у МО Дудова шума

Чланови ОО СНС Кањижа

Дружење са грађанима уочи Божића
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Током децембра, пред-
седник Извршног од-

бора СНС, Дарко Глишић, 
посетио је ГО СНС Леско-
вац и ГО СНС Ужице, као и 
општинске одборе Петро-
вац на Млави, Лебане и 
Власотинце. Том приликом, 
одржани су састанци на 
којима се разговарало о 
раду, резултатима и плани-
раним активностима одбо-
ра. Глишић је присуствовао 
и отварању моста у насељу 
Каменово, а обишао је и 

реконструисану и празнич-
но окићену пешачку зону у 
центру Петровца на Мла-
ви. Састанку у Ужицу при-
суствовао је и Никола Села-
ковић, члан Председништва 
СНС, као и представници 
Златиборског, Моравич-
ког, Мачванског, Рашког и 
Колубарског округа. Дарко 
Глишић указао је на потре-
бу још веће ангажованости 
свих одбора у интересу 
грађана, као и марљивијег 
рада и још већег јединства у 

предстојећем периоду, када 
нас очекују председнич-
ки избори. Током јануара, 
председник ИО отворио 
је страначке просторије у 
Пожаревцу, када је одржан 
састанак у Центру за култу-
ру, којем су присуствовали 
представници и функцио-
нери Браничевског округа, 
а затим је одржао састанке 
у страначким одборима у 
Чачку,  Краљеву, Смедереву, 
Сомбору и Суботици.

Тражимо јединство 
и марљив рад одбора

У организацији Центра за 
едукацију СНС, 27. децем-
бра, у препуној сали УК „Вук 
Караџић“, одржано је такми-
чење младих у тимској пре-
зентацији „Моја општина“, 
чији је домаћин био ОО СНС 
Звездара.

У уводном говору, потпред-
седник Главног одбора СНС, 
Миленко Јованов, нагласио 
је да је веома важна улога 
Центра за едукацију у свако-
дневном учењу и побољшању 
јавног деловања у политици, 
јер је то незаобилазни сег-
мент бављења овим послом.

„Када погледате који је 
политичар у Србији највише 
радио на себи и ко и данас 
ради на себи, видећете да је 
то Александар Вучић, који 
је досегао ниво који ће теш-
ко моћи неко да прескочи. 
И то треба да буде мотив. 

Радом, трудом, залагањем 
и учењем могуће доћи до 
највећих висина“, рекао је 
Јованов.

„Најважнији ресурс поли-
тичке странке је људски по-
тенцијал, а најважнији ресурс 
у том људском потенцијалом 
су млади, и зато Центар за 
едукацију посебно ради са 
нашом омладином“, истакао 
је шеф Центра за едукацију, 
Милан Стевановић. 

„Велико ми је задовољство 
што сам пред салом пуном 
људи за које са великом си-
гурношћу могу да кажем да 
су у политику и СНС ушли да 
би мењали свет, да би мењали 
Србију и да би мењали себе“, 
рекао је потпредседник 
Главног одбора СНС, Марко 
Ђурић, нагласивши да није 
без разлога библијски цитат 
да „у почетку беше реч“.

„Вежбајмо и оштримо своју 
реч, јер она је наш најснаж-
нији мач од ког стрепе и тај-
куни, и криминалци, и стра-
ни, и домаћи центри моћи“, 
поручио је Ђурић.

Непристрасни чланови жи-
рија прогласили су тим ОО 
СНС Раковица за победника 

овог спектакла, а млади Чука-
рице, Сурчина, Старог града, 
Палилуле, Врачара, Звезда-
ре и Новог Сада чинили су 
оштру конкуренцију побед-
ничком тиму. У квалифика-
цијама за финално вече учес-
твују сви општински одбори 
СНС  у Србији.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ СНС

Такмичење „Моја општина”

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Српска напредна странка 
започела је акцију „По-

мозимо комшији“, током 
које ће наши активисти, 
широм Србије, помагати у 
чишћењу снега испред ин-
ституција, домова здравља, 

школа, болница.
Такође, наши локални 

одбори биће на распола-
гању старијим и болесним 
суграђанима уколико треба 
да се очисти снег испред 
њихових кућа или да се од-

везу до Дома здравља или 
апотеке.

Циљ наше акције јесте 
да се пробуди солидар-
ност и оснажи брига за 
старе и болесне, који нису 
у стању да се сами бри-

ну о себи, посебно током 
временских непогода. По-
зивамо све грађане, без 
обзира на политичку при-
падност, да се придруже 
акцији и помогну својим 
комшијама.

Акција „Помозимо комшији”

Кула Лесковац Лазаревац

Савски венац

Нова Варош Опово

Шабац

Пожега

Стари град

Владимирци

Врњачка Бања Земун

Шид

Темерин Уб

Сопот

Ужице

РашкаНеготин

Лозница Мионица Нови Београд

Алексинац Алибунар Барајево Баточина

Босилеград

Бела Паланка Беочин

Бојник Бољевац Бор

Јагодина Коцељева КрупањКовачица Краљево

Чукарица Гроцка

Врање Врбас Вршац
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Потпредседници Главног одбора СНС, Миленко Јованов и 
Марко Ђурић, и шеф Центра за едукацију, Милан Стевановић  

Чачак

Сомбор

Суботица

ПожаревацЛесковацПетровац на Млави

Краљево
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Чланови Главног и Из-
вршног одбора СНС, 
Лука Петровић, Бра-

нислав Маловић, др Стана 
Божовић, Александра Па-
вићевић и Слађан Велинов, у 
сарадњи са председницима 
општина из Зајечарског, Мач-
ванског и Колубарског окру-
га, обишли су најугроженије 
породице у Бољевцу, Заје-
чару, Књажевцу, Сокобањи, 
Крупњу, Лозници, Лајковцу, 
Љигу и Мионици, и наставили 
вишегодишњу традицију Бо-
жићног даривања. 

Храну, новац, средства за 
хигијену и фрижидер доби-
ла је седмочлана породица 
Карабашевић из села Под-
горац, у близини Бољевца, а 

најстаријем сину председник 
Општине, Небојша Марјано-
вић, обећао је запослење.

Бранкици Живановић, са-
мохраној мајци тројки из Заје-
чара уручена је храна, сред-
ства за хигијену и компјутер, 
а градоначелник Зајечара, 
Велимир Огњеновић обећао 
је да ће им омогућити одлазак 
на море.

Петочланој породици Ни-
кодијевић из Књажевца до-
дељена је помоћ у храни и 
средствима за хигијену, а са-
мохраној и незапосленој мајци 
Бојани, председник Општине, 
Милан Ђокић обезбедио је 
електрични шпорет, а биће 
послата  и  општинска комиси-
ја за процену санације објекта.

У Сокобањи су делегати 
СНС-а уручили шпорет на чвр-
сто гориво, фрижидер и веш 
машину Мирјани Расић, баки 
која је преузела бригу о двема 
малолетним унукама, после 
смрти њихових родитеља, као 
и пакет са храном и средстви-
ма за хигијену.

У Крупњу су обишли пе-
точлану породицу Нешковић, 
која има троје деце, од којих 
је једно ометено у развоју. 
Породици је уручена помоћ у 
храни и средствима за хигије-
ну, а председник Општине, 
Иван Исаиловић, обећао је ас-
фалтирање улице која води до 
њихове куће. 

Биљана Благојевић из 
села Став је самохрана мајка 

са троје деце, која живи у 
заједници са свекром и бо-
лесном свекрвом. Делега-
ција СНС уручила им је по-
моћ у храни и средствима за 
хигијену, а градоначелник 
Лознице, Видоје Петровић, 
обећао је компјутер, огрев 
и стипендију за школовање 
једног детета.

Слађан Велинов уплатио је 
новац породици Пантелић из 
Бајевца, како би измирили ду-
говање према Електродистри-
буцији. Породици је додељена 
и помоћ у храни и средствима 
за хигијену, а председник 
општине Лајковац, Андрија 
Живковић, обећао је месечну 
карту за „Ластин“ превоз до 
школе за једно дете и процену 

Председник Општи-
не Опово, др Зо-

ран Тасић, уплаћиваће 
сваког месеца, до ис-
тека мандата, десет 
одсто своје плате на 

Део плате у хуманитарне сврхе

На иницијативу председника Изврш-
ног одбора Српске напредне странке, 
Дарка Глишића,  запослени у централи 
СНС прикупили су средства од којих 

су купљени пакетићи и организована 
представа „Пеђолинов новогодишњи 
шоу“, чиме су обрадована деца из со-
цијално угрожених породица из свих 

београдских општина. Малишане су 
забављали глумци Предраг Вуковић 
Пеђолино и Снежана Сокић, као и не-
заобилазни Деда Мраз.

НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

БОЖИЋНИ ПОКЛОНИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
колико је грађевинског мате-
ријала потребно за довршење 
куће. 

Вери Сајић из села Гукос са 
четворо деце, од којих је двоје 
ометено у развоју, урученa je 
веш машина и пакет са хра-
ном и средствима за хигијену. 
Потпреседник ОО СНС Љиг, 
Веселин Шиљеговић, обећао 
је да ће се заложити за поста-
вљање уличног осветљења.

Самохраној и незапосленој 
мајци Маријани Јаковљевић, 
из села Попадић, уручен је 
пакет са храном и средстви-
ма за хигијену, а председник 
Општине Мионица, Бобан Јан-
ковић, обећао је да ће послати 
комисију за процену санације 
куће.

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

рачун самохране мај-
ке Снежане Сужњев. 
Снежана и њено троје 
малолетне деце живе 
у неусловном стамбе-
ном објекту и лошег су 
материјалног стања, 
јер Снежана, због ле-
чења од карцинома, 
не може да ради и 
привређује. Живе од 
социјалне помоћи и 
дечијег додатка, као 

и помоћи пријатеља. 
Најстарија ћерка је 
спортски стипенди-
ста и похађа Средњу 
економску школу у 
Суботици, а млађи си-
нови су ђаци шестог и 
седмог разреда.

„Мој син и Снежа-
нина ћерка су иста 
генерација и друже се 
још од обданишта. По-
годило ме је када сам 

сазнао да се Снежа-
на и њена деца греју 
ложећи картонске 
кутије из оближњих 
продавница. Желим 
да личним примером 
покажем да хуманост 
и солидарност морају 
бити нешто чиме ћемо 
се, и као људи, и као 
политичари, руково-
дити у будућности“, 
рекао је Тасић.

Разговори са 
чланством у Руми 
и Лозници

Циклус посета страначким одборима у Војводи-
ни, потпредседница ГО СНС, Марија Обрадовић, 
заокружила је обиласком Општинског одбора у 
Руми. У обраћању члановима странке, говори-
ла је о актуелној ситуацији у земљи и региону, 
активирању страначких ресурса и људи са кре-
ативним идејама и енергијом. Посебан акценат 
био је на оснаживању Уније жена и промовисању 
њиховог ангажовања у оквиру ОО. Разговоре и 
директан контакт са чланством, потпредседница 
ГО СНС, Марија Обрадовић, наставила је у Лоз-
ници, где је присуствовала Изборној скупштини 
за председника Градског одбора. За председника 
ГО једногласно је изабран Видоје Петровић, ак-
туелни градоначелник и доскорашњи повереник. 
Уз честитке, Обрадовић је подсетила да су у Лоз-
ници жене на готово 50 одсто челних позиција у 
локалној самоуправи и јавним предузећима.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Бољевац

Др Зоран Тасић са суграђанком Снежаном Сужњев

Дарко Глишић са малишанима у централи СНС

Марија Обрадовић

Зајечар

Књажевац

Крупањ Лајковац

Љиг

Лозница

Мионица

Сокобања
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БРИГА О ГРАЂАНИМАЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Од преузимања одго-
ворности за функцио-
нисање Града Лесков-

ца, 2012. године, СНС и гра-
доначелник Горан Цветановић 
увели су велике промене у 
функционисање јавних преду-
зећа, која су била у јако лошем 
стању, и успели да, у великој 
мери, стабилизују њихово по-

словање. Горан Цветановић 
за „СНС Информатор“ каже 
да је можда најбољи при-
мер позитивних промена ЈКП 
„Топлана“,које је од губиташа 
постало једно од најуспеш-
нијих јавних предузећа. 

- У модернизацију смо уло-
жили више од два милиона 
евра. Направљена је нова то-
плана на гас, уграђени су и 
филтери за пречишћавање 
продуката сагоревања, који су 
смањили емитовање штетних 
гасове. Промењене су топло-
водне цеви, аутоматизовано 
је 46 подстаница и замењена 
дотрајала опрема. Ове инвести-
ције омогућиле су квалитетније 
грејање, веће уштеде и уравно-
тежано снабдевање, тако да, 
иако су температуре ове зиме 
веома ниске, Лесковчани немају 
већих проблема са грејањем.

Шта бисте издвојили као 
највеће успехе локалне 
самоуправе током 2016.
године?
- Захваљујући стварању 

подстицајног окружења за ин-
веститоре, током прошле го-
дине створили смо услове за 
отварање 1.000 нових радних 
места. Наставили смо да те-

мељно и одговор-
но решавамо кому-
налне проблеме и 
улажемо у значај-
не инфраструк-
турне пројекте. 
Издвојио бих 
реконструкцију 
свих здравстве-
них амбуланти, 
замену водо-
водне мреже 
у 14 градских 
улица и наста-

вак градње северног крака 
водовода, у шта смо уложи-
ли 2.100.000 евра, повећање 
енергетске ефикасности у 
школама, асфалтирање 17 са-
обраћајница, као и изградњу 
савремене пијаце, вредне ми-
лион евра. За младе сваке го-
дине издвајамо све више нов-
ца, јер су они наша најбоља 
инвестиција. 

Колико је отворено фа-
брика и погона, и колико 
Лесковац има нових рад-
них места?
- Током 2016. године ком-

панија „Јура“ отворила је нови 
погон са 700 нових радних 
места, а у Грделици је хо-
ландска фирма „ВНБ Книтинг“ 
покренула производњу трико-
таже. Компаније које послују у 
нашем граду стално увећавају 
број радника. Домаћој фир-

ми „Фасисол“ уступили смо 
на коришћење објекат фирме 
„Данило Бошковић“ у Грдели-
ци, како би отворила погон за 
производњу металне галан-
терије. Драго ми је што про-
изводњу шире локални пре-
дузетници, јер, иако не запо-
шљавају велики број радника, 
мала и средња предузећа јесу 
окосница развоја 
привреде. Труди-
мо се да свима 
створимо адек-
ватне услове за 
пословање и раз-
вој производње, 
и верујем да у 
томе и успе-
вамо. За само 
четири годи-
не, смањили 
смо број не-
запослених за 
око 5.000.

Које пројекте локална са-
моуправа ради заједнички 
са Владом Републике Ср-
бије, у циљу оживљавања 
југа Србије? 
- Лесковац може да се похва-

ли континуираном подршком 
Владе Србије и премијера 
Александра Вучића, без које 
не бисмо могли да остваримо 
велики део зацртаних плано-
ва. Верујем да ћемо, уз помоћ 
Владе и премијера, довести 
још једну велику фабрику.
Такође, Лесковац је пољопри-
вредни крај и јако нам је ва-
жна подршка коју добијамо од 
Министарства пољопривреде, 
нарочито у области субвен-
ција сточарству, воћарству и 
повртарству. Уз помоћ Владе, 
санираћемо оштећени колек-
тор при Постројењу за пре-

чишћавање отпадних вода, 
без којег овај важан објекат 
још не можемо да пустимо у 
рад, а обнављаћемо фасаде у 
центру града.

Шта су приоритети локал-
не самоуправе за 2017. го-
дину?
- Кренула је реконструк-

ција зграде некадашње „Син-

тетике“, коју ћемо уступити 
турској компанији „Џинси“ 
за проширење капацитета и 
нова запослења. Обновили 
смо регионални сертификат, 
којим је Лесковац препознат 
као град са повољним по-
словним окружењем и то са 
процентом испуњености кри-
теријума од 91,4 одсто, што је 
добра подлога да очекујемо 
нове инвеститоре. Убеђен сам 
да ћемо у овој години зна-
чајно променити изглед гра-
да, јер ће кренути изградња 
трга, а очекујемо и изградњу 
великог шопинг центра, за-
вршетак изградње „Лидла“. 
Наставићемо да улажемо 
у здравство, школе, младе, 
пољопривреднике, јер жели-
мо да створимо град у којем 
ће сви имати адекватне усло-
ве за живот.

ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 
ЗАПОСЛИЛИ СМО 5.000 ЉУДИ

ГОРАН 
ЦВЕТАНОВИЋ, 
градоначелник 
Лесковца

51. КОВАЧИЦА
Караван запошљавања

Општина је обезбедила пакетиће и позоришну прeдставу за малишане у центру 
Ковачице. У Самошу, Дебељачи и Ковачици одржана су новогодишњи дружења и 
вашари. Одржан је „Караван запошљавања“, у оквиру пројeкта ЕУ помоћи тeжe за-
пошљивим групама. У Падини јe одржан вашар на комe су рукотворинe изложили 
учeници ОШ „Маршал Тито“. Чланице Унија жeна Дeбeљача уручиле су помоћ со-
цијално угрожeним породицама. Савет за здравство МО Дебељача подржао је акцију 
бесплатних превентивних прегледа мештана, а сличну акцију подржали су и чланови 
МО Ковачица. Урeђује се цeнтар у Уздину. У Ковачици је одржан састанак Уније жена, 
којем су присуствовали Зоран Ђорђевић, глан Главног одбора СНС, и Сандра Божић, 
координаторка Уније жена Јужнобанатског округа. Савeт МЗ Црeпаја иницирао јe 
орeзивање дрвeћа у парку. Активисти МО Уздин организовали су хуманитарну акцију 
и прикупљена средства предали Црвеном крсту. Савет за избегла и расељена лица 
организовао је едукацију у циљу лакшег конкурисања за пројекте Комесаријата ИРЛ. 
Активисти МО Ковачица делили су „СНС Информатор“ и дружили се са грађанима.

49. ЈАГОДИНА
Рековац добија млекару

Посета председника ГО СНС и шефа Одборничке групе СНС у СО 
Јагодина, Николе Радосављевића, Словачкој, донела је Јагодини кон-
такте са инвеститорима - компанијом „Тами“ (млечни производи), 
„Манига“ (бетонски елементи), „Патип“ (мете и панцири), „Оаза“ 
(производи од ноја)... На иницијативу Радосављевића, Јагодину и 
Рековац посетиле су привредне делегације из Словачке, Чешке и 
Мађарске, а договрено је и отварање погона словачке млекаре „Коли-
ба“ у Рековцу, чија се производња базира на овчијем и козијем млеку.

50. КРАЉЕВО
Лекарски 
прегледи

Савет за здравство ГО 
СНС Краљево подржао је 
акцију бесплатних лекар-
ских прегледа за више од 
60 мештана студеничког 
краја. Акцији су се одаз-
вали становници Студе-
нице, Мланче и заселака 
Засада, Орнице, Девића, 
Бзовика, Годовића, Бре-
зове, Милића, Савова, 
Обарка... Организовани 
су прегледи лекара опште 
праксе, хирурга, интер-
нисте и гинеколога, а са 
мештанима је разговарала 
и директорка Дома здра-
вља Краљево, др Мирјана 
Крчевинац. Чланови Саве-
та савета за здравство и Савета за информисање поделили су „СНС 
Информатор“ мештанима студеничког краја.

52. СРБОБРАН
Нови производни погон

Руководство Општи-
не Србобран и менаџ-
мент компаније „СД 
Текстил“ из Старе Па-
зове договорили су 
отварање погона у Ср-
бобрану и запослење 
200 људи. Председник 
Општине, Нешко Чес-
тић, и директор Цен-
тра за међународну 
сарадњу и развој из 
Словеније, Гашпар Јеж, 
потписали су уговор 
за градњу пречистача 

отпадних вода, доводног колектора и управне зграде постројења, 
вредан три милиона евра. Општини Србобран одобрен је бескамат-
ни кредит од 1,6 милиона евра, 700.000 евра обезбеђује Центар за 
међународну сарадњу и развој, а преосталих 700.000 евра Општи-
на из својих средстава.

53. ЧАЧАК
Отворен терен са вештачком травом

Потпредседник Главног одбора СНС, Милош Вучевић, присуствовао 
је састанку ГО СНС Чачак, и упознао се са радом одбора. Градоначелник 
Чачка, Милун Тодоровић, отворио је терен са вештачком травом, поклон 
Фудбалског савеза Србије и локалне самоуправе за будуће генерације 
играча. Министарка Зорана Михајловић одржала је састанак са начелни-
цима управних округа, на тему спровођења Закона о озакоњењу објека-
та. Представници Града разговарали су са челницима ЈВП „Србијаводе“ о 
реконструкцији канала Парменац-Катрга, санацији Чемернице и зашти-
ти насеља, санацији обала Западне Мораве на територији Града, у Овчар 
Бањи и Заблаћу...

Лесковац привлачи нове 
инвестиције

Градоначелник Цветановић 
са најмлађим Лесковчанима

Премијер Вучић у посети фабрици „Јура“

Новогодишње и божићне свечаности

Састанак у Градској управи

Ускоро 200 нових радних места: 
Нешко Честић и Гашпар Јеж

Никола Радосављевић и јагодински 
напредњаци у борби за нова радна места
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57. БАЈИНА БАШТА
Мамин базар
Унијa жена ОО СНС Бајина Баш-

та организовала је „Мамин базар“, 
место где су маме могле да купују, 
продају, мењају одећу, обућу, иг-
рачке и ситнице за бебе, децу и 
одрасле, али и да се посаветују са 
педијатром, патронажном сестром 
и гинекологом. 

58. БАЧКА 
ПАЛАНКА
Отворено клизалиште
Омладина ОО СНС Бачка Па-

ланка организовала је дружење са 
најмлађим суграђанима у центру 
града, кићење јелке и новогодишњу 
представу. У оквиру кампање „16 
дана активизма 
борбе против на-
сиља над жена-
ма“, организована 
је трибина „На-
сиље је злочин - 
пријави га!“, којој 
је присуствовао и 
председник Владе 
АПВ, Игор Миро-
вић. Организова-
ли смо и трибину 
поводом Дана особа са инвалиди-
тетом. У центру је отворено клиза-
лиште, које је бесплатно за децу до 
14 година.

60. БОР
Са грађанима 
о најважнијим питањима
У МЗ Кривељ одржан је збор 

на тему израде Просторног плана 
подручја посебне намене, који зна-
чи будућност овог места, са свих 
страна опасаног рудницима, јало-
виштима и депонијама. Преко 150 
мештана највећег борског села Злот 
присуствовало је збору, који су одр-
жали одборници СНС у СО Бор, на 
челу са Благојем Спасковским, на 
којем су мештани позвани да ак-
тивно учествују у изради предлога 
општинског буџета за 2017. годину.

61. БАЧ 
Нових 50 радних места
Активисти МО Бач 2 и Вајске 

поправили су кров на кући у Бачу, 
а у Вајској су насипали и нивели-

сали земљиште на православном 
гробљу. Чланови МО Бач 1 покло-
нили су топлу гардеробу и обућу за 
пет социјално угрожених породица. 
Активисти МО Бач 2 уређивали су 
простор око аутобуске станице и 
на улазу у Улицу Младена Стојано-
вића. Активисти МО Плавна уређи-
вали су сеоско гробље, а МО Бач 1 
Калварију и околину тврђаве. Пред-
седник Општине Бач, Драган Ста-
шевић, потписао је уговор о стамбе-
ном збрињавању избеглица, вредан 
90.000 евра. Годишњицу присаје-
дињења Војводине Краљевини Ср-
бији обележили смо постављањем 
крста испред Бачке тврђаве. Уруче-
ни су уговори послодавцима за суб-
венције при запошљавању радника, 
а потписани су и уговори са банка-

ма за краткороч-
но кредитирање 
пољопривред-
ника, уз учешће 
Општине у суб-
венционисању 
дела камате. По-
лицијској станици 
уручено је возило 
„дачиа дастер“. 
Потписан је уго-
вор о суфинанси-

рању израде грађевинске дозволе 
за црпну станицу фекалне канализа-
ције у Селенчи. Председник Сташе-
вић и директор предузећа „Крибор 
021“ потписали су уговор о закупу 
производне хале у Индустријској 
зони, где се очекује запошљавање 
50 радника.

62. БЕЧЕЈ
Нова јавна расвета
ПИК Бечеј донирао је две нове 

„дачие дастер“ Полицијској ста-
ници. У организацији покрајинске 
посланице СНС, Слађане Јовано-
вић, одржана је трибина „Стоп 
насиљу“. Постављена је јавна 
расвета на православном гробљу. 
Општина је од Покрајинског се-
кретаријата за енергетику добила 
2,2 милиона и учествовала са 1,1 
милион динара у пројекту рекон-
струкције јавне расвете. Нове све-
тиљке постављене су у улицама 
Вука Караџића, Народноослобо-
дилачке војске, Радована Козар-
ског, Лењиновој и Школској.

55. КИКИНДА
Проширење граничног прелаза

У пројекту прекограничне сарадње, Кикинда је обезбедила беспо-
вратних 1,5 милиона евра, од којих ће 1,3 милиона бити издвојено за 
проширење граничног прелаза Наково-Лунга, изградњу бициклистичке 

стазе и санацију 
пута Кикинда-На-
ково. Захваљујући 
средствима Вла-
де АПВ, биће 
реконструисана 
водоводна мрежа 
у четири улице.
Школе и вртићи 
биће безбеднији 
због постављања 
и надоградње ви-
део надзора, као 
и саобраћајне сиг-
нализације која 

успорава возила, а биће очишћене дивље депоније и ревитализована 
баранђанска бања. Градоначелник Павле Марков обилазио је најмлађе 
суграђане и делио пакетиће, а поклони су стигли и у Друштво за помоћ 
ментално недовољно развијеним особама „Чигра“ и најмлађим пацијен-
тима болнице.

54. АРАНЂЕЛОВАЦ
Санирана депонија у Вуковић потоку

Захваљујући сарадњи државних органа и Општине, уручено 
је 210 решења Фонда солидарности о исплати заосталих зара-
да бившим радницима „Шамота“. Општина месечно издваја по 
10.000 динара за 91 незапослену породиљу, а за девет парова 
уплатила је 2.250.000 динара за вантелесну оплодњу. Ове го-
дине, више од 300 студената, од чега је 148 нових, примаће 
општинску стипендију. Црвени крст, уз подршку Општине, до-
натора, привредника и школа, организовао је традиционалну 
доделу новогодишњих пакетића. После вишедневног чишћења 
смећа и одношења земље, саниран је Вуковић поток, а очекује се 
и асфалтирање. У току је санација хидроизолације на згради На-
родног музеја. Обележене су 102 године од Колубарске битке.

56. БЕОЧИН 
Почела градња базена

Потписан је споразум о са-
радњи између Општине Бе-
очин и Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и со-
цијална питања, којим је пред-
виђена доградња дневног 
боравка у вртићу. Усвојен је 
буџет за 2017. годину, којим су 
обезбеђена средства за велике 
пројекте. Савет за здравство и 
Савет за омладину, уз редовно 
информисање грађана и превентивне прегледе, организовали су и 
трибину поводом Светског дана борбе против сиде, као и преда-
вање и дерматолошки преглед. Чланице Актива жена организова-
ле су акцију „Игром против насиља“. ОО СНС Беочин обезбедио 
је новогодишње пакетиће за најмлађе суграђане. Потписан је спо-
разум о сарадњи између Општине Беочин и компаније „Лафарж - 
БФЦ“, по којем ће цементара уложити 200.000 евра у развој локал-
не заједнице. У току су пројекти изградње базена, замене прозора 
и изолације зидова на католичкој цркви.

59. КОСЈЕРИЋ
Обнова школске зграде

Свечано је отворена ком-
плетно реновирана зграда 
ОШ „Мито Игумановић“, која 
је први пут обновљена после 
пуних 67 година.

64. БАРАЈЕВО 
Клуб за старе
Градоначелник Београда, Си-

ниша Мали, отворио је први Клуб 
за старе у Барајеву, и најавио 
уређење шеталишта са бицик-
листичком стазом. Председник 
Општине, Слободан Адамовић, и 
в.д. директора Центра за култу-
ру, Јасмина Прица, поделили су 

пакетиће штићеницима Центра 
за смештај и дневни боравак деце 
и омладине ометене у развоју у 
Шиљаковцу. У Вранићу је отво-

рена прва про-
давница „Делез“ 
и запослено 10 
радника. Општи-
на је уложила 
значајна сред-
ства у набавку 
спортске опреме 
и полигона са 
реквизитима за 
све школе, а за 
развој школског 
спорта донирана 
је опрема вредна 
500.000 динара. 
У сарадњи са ЈКП 
„10. октобар“, 

1.000 канти за смеће подељено је 
домаћинствима. Први пут, праз-
ничном расветом украшен је цен-
тар Барајева и Вранића.

67. ВОЖДОВАЦ
Опремљена 
педијатрија 
у Јајинцима

Дане Белорусије на 
Вождовцу отворили су пред-
седник Општине Вождовац, 
Александар Савић, и амба-
садор Белорусије, Владимир 
Чушев. Обележили смо Дан 
Општине и славу, Светог 
aпостола Андреја Првозва-
ног. Повеља почасног грађа-
нина додељена је бившем и 
садашњем амбасадору Бело-
русије - Валерију Бриљеву и Вла-
димиру Чушеву. Уместо нового-
дишње прославе, Општина је 
уплатила милион динара у хума-
нитарни фонд „Срцем за Вождо-
вац“. У оквиру манифестације 
„Вождовачке чаролије“, Општи-
на је обезбедила употребу 
клизалишта и пакетиће. Покло-
ни су обезбеђени и за децу без 
родитељског старања, са сме-
тњама у развоју, ученике ШОСО 
„Вожд“, а организован је ново-
годишњи концерт у Шумицама. 
Сваког викенда, у МЗ Кумодраж 
1 организован је дечији биоскоп. 
Одржана је инклузивна радио-
ница „Кош за аутизам“, шахов-
ски турнир „Нашем Глиги”, а 22 
вождовачких шампиона кренуло 
је на пут у Сокобању, док су нас-
тавницима физичког додељене 

спортске награде. Одржани су 
Трофеј Вождовца у теквондоу 
и XVI међународни карате тур-
нир. Канцеларија за националне 
мањине и НСЗ информисали су 
Роме о начину њиховог укљу-
чивања у основно образовање. 
Поводом Међународног дана 
особа са инвалидитетом, орга-
низована је посета члановима 
Друштва за церебралну и дечију 
парализу. У више МЗ омогућено 
је слање електронских захтева 

за замену старих здравстве-
них књижица. Уз помоћ Ми-
нистарства здравља, Уницефа 
и компаније „Икеа“ опремљене 
су педијатријске амбуланте у 
Јајинцима. Активисти МО Горњи 
Вождовац донирали су зимску 
гардеробу Прихватилишту за 
одрасла и стара лица. Поста-
вљене су канте за ситан отпад у 
Рипњу. Савет за здравство орга-
низовао је трибину „Превенција 
карцинома дојке“, а у МЗ Кумод-
раж 1 одржана је традиционална 
Купусијада. На иницијативу МО 
Рипањ, поправљена је расвета 
у дворишту ОШ „Вук Караџић“. 
Савет за спорт организовао је 
турнир у одбојци за даме. Омла-
дина је обележила Светски дан 
борбе против сиде. Активисти у 
Белом Потоку уређивали су Ули-
цу Дуго поље.

63. БЕОГРАД
У сусрет Новој години

Активисти ГО СНС Београд, традиционално, уочи сваке нове 
године, организују дружење са суграђанима на најпрометнијим 
локацијама. Ове године, активисти су разговарали са грађанима 
код ТЦ „Ушће“, на раскрсници код Народне скупштине, у Кнез 
Михаиловој и на Видиковцу. За наше суграђане обезбедили смо 
календаре, честитке и шоље.

65. ВРАЧАР
Грађани предлажу буџет

Председник ГО Врачар, проф. др Милан Недељковић, 
разговарао је са грађанима у оквиру акције „Врачарске 
идеје - направимо буџет заједно“. Хуманитарни празнич-
ни програм за децу „Београдска новогодишња честитка“ 
одржан је на Цветном тргу, подељени су пакетићи, а јел-
ке су кићене украсима и порукама које су малишани ис-
писивали на лицу места уз помоћ ђака Школе за дизајн. 
Унија жена организовала је манифестацију „Зима, зима, е 
па шта је, на Врачару најлепша је“. Уз подршку Општине, 
посетиоци су уживали у целоденевном програму, музици, 
рукотворинама, као и у подели новогодишњих пакетића, 

бомбона, пецива. Такође, пакетићи, укупно 2.444, подељени су и ос-
талој деци са Врачара, уз пригодан забавни програм. Организован је 
једнодневни излет за 150 пензионера на Авалу.

66. НОВИ БЕОГРАД
Уређење зелених површина

МО Сава организовао је добровољно давање крви. Уређене су зелене 
површине око дечијег и кошаркашког игралишта у Нехруовој улици, а 
уклоњени су графити и осликани цртани јунаци на зиду вртића „Шврћа“. 
Кроз детаљну анализу и елаборат, понуђено је решење за саобраћајне 
проблеме у Блоку 62. Наши активисти дружили су се са грађанима код 
ТЦ „Ушће“, Старог Меркатора и пијаце на Бежанијској коси и у Блоку 44.

Обележавање годишњице Колубарске битке

Градоначелник Синиша Мали у партији 
шаха са барајевским пензионерима
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71. ГРОЦКА
1.000 пакетића за 
малишане

Завршена је изградња водо-
водне мреже од  једног кило-
метра, на коју је прикључено 
25 домаћинстава. На захтев ГО 
Гроцка, Пошта Србије отвори-
ла је испоставу у Пударцима. 
На иницијативу МО Гроцка, 
дониран је огрев социјално уг-
роженим породицама у Гроцкој, 
Болечу, Винчи, Лештанима, Ка-

луђерици, обезбеђен из личних 
средстава функционера ОО. 
Поводом празника, чланови 
ОО, на челу са председником 
Драгољубом Симоновићем, до-
нирали су новац за 1.000 паке-
тића. Деца су уживала у пред-
стави „Нова година у залеђеном 
краљевству“, а подела пакетића 
организована је и у Калуђери-
ци, Болечу, Лештанима, Винчи, 
Ритопеку, Гроцкој, Заклопачи, 
Бегаљици, Брестовику, Умчари-
ма, Пударцима, Дражњу, Жив-
ковцу и Камендолу.

ГРАД БЕОГРАД
68. ЗВЕЗДАРА
Трг бајки

Центар за едукацију СНС 
одржао је радионицу у прос-
торијама ОО СНС Звездара 
и такмичење у тимској пре-
зентацији „Моја општина“. 
Одржана је трибина у МЗ 
Миријево „Комунална пи-
тања и проблеми“. Основан 
је Клуб привредника. Све-
чано је отворена празнична 
манифестација „Трг бајки”. 
Председник ГО Звездара, 
Милош Игњатовић, уручио је 
пакетиће особама ометеним 
у развоју, који су обезбеђени 
из средстава прикупљених на 
хуманитарном концерту КУД 
„Бранко Цветковић“, у организа-
цији Извиђачког одреда и подрш-
ку ГО Звездара. На иницијативу 
чланова Већа, одржана је дечија 
представа „Маша и Меда”. Из 

буџета ГО Звездара опредељена 
су средства за куповину спортских 
реквизита за основне и средње 
школе, а набављени су и струњача 
и шведске лестве за Паратеквондо 
клуб „Кобра“. 72. ЗЕМУН

Најлакше до грађевинске дозволе

Одржан је седми Сајам 
запошљавања на коме су 
32 послодавца понудила 
1.057 нових радних места. 
Отворен је маркет „Меди-
ус“ у Угриновцима, у ком је 
радна места пронашло 16 
радника. Отворено је дечије 
игралиште у насељу Гале-
ника са простором за кућне 
љубимце, а у току је градња 
игралишта у Улици Џона Ке-
недија. Према анализи Ми-
нистарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструк-
туре, ГО Земун проглашена 
за најуспешнију општину 
Града Београда када је реч о 
брзини издавања грађевин-
ских дозвола. Пуштен је у рад 
пројекат „Бебо, добродошла на 
свет“. Додељене су награде нај-
бољем полицајцу и ватрогасцу. 
Обележен је Међународни дан 
особа са инвалидитетом и 130 
година Црвеног крста Земун, а 

у згради ГО Земун спроведена 
је акција добровољног давања 
крви. Одржан је Трофеј Бео-
града у бесконтактном америч-
ком фудбалу и традиционални 
„Најлепши Божићни излог“. ГО 
Земун, у сарадњи са Комесарија-
том за избеглице, расподељује 
огрев за угрожене избегличке 
породице.

69. ЛАЗАРЕВАЦ
Асфалтиран пут за Вукашиновиће

Савет за младе и КЗМ Општи-
не Лазаревац, у сарадњи са ДЗ 
„Др Ђорђе Ковачевић“, Црвеним 
крстом, Центром за културу, Пр-
вим приградским позориштем и 
школама, организовао је  мани-
фестацију поводом обележавања 
Светског дана борбе против сиде. 
Након предавања и представе, по-
дељен је пропагандни материјал 
на штанду код Рударске чесме 
у Карађорђевој улици. Челни-
ци Града и Општине разговара-
ли су са мештанима Дудовице о 
унапређењу пољопривредне про-
изводње и субвенцијама. СКГО 

уручила је сертификате о завр-
шеној е-обуци о систему локалне 
самоуправе, коју је успешно завр-
шило више од 350 одборника. У 
МЗ Дудовица асфалтиран је пут 
за Вукашиновиће. У центру Лаза-
ревца подељени су новогодишњи 
пакетићи, а у акцији је учествова-
ла потпредседница Главног одбо-
ра СНС, Марија Обрадовић. СНС 
је остварила убедљиву победу на 
изборима за Савет МЗ у Дудови-
ци. Наши активисти поклањали 
су грађанима Степојевца и Лаза-
ревца честитке, календаре и стра-
начки материјал.

70. ОБРЕНОВАЦ 
Нова фискултурна сала

Одржан је карате турнир „Трофеј Београда“ и одигра-
на је утакмица Супер финала Србије у рукомету. Обеле-
жен је Дан културе Норвешке, уз низ концерата Центра 
за одржавање културе и традиције ТЕНТ. Настављено 
је са праксом састанака општинског Већа по МЗ, а овог 
месеца седница је одржана у Скели. Започета је рекон-
струкција свих седам црпних станица и фабрике воде у 
Забрежју. Одржана је смотра зимске службе. Отворена 
је спортска сала у ОШ „Грабовац“, која је изграђена 
након 40 година постојања школе. Програмом „Еко-
кампови“, свим ученицима нижих разреда са терито-
рије Обреновца обезбеђено је бесплатно летовање и 
зимовање. Изграђен је дечији парк у Мислођину, а у 
Звечки је постављена теретана на отвореном. Састан-
ку Уније жена присуствовала је и Марија Обрадовић.

73. СОПОТ
Разговор са грађанима

У току је уређење Дома у МЗ Мали Пожаревац. 
Након уређења вртића на спрату Дома, завршене 
су и велика и мала сала у приземљу. Активисти и 
чланови ОО СНС Сопот разговарали су са грађа-
нима и делили страначки материјал.

74. САВСКИ ВЕНАЦ
Подела пакетића

Председница 
Општине Сав-
ски венац, Ирена 
Вујовић, уручила 
је новогодишње 
пакетиће деци 
из стационара у 
Звечанској ули-
ци, деци из Дома 
„Дринка Павло-
вић“ и малиша-
нима са дечије 
онкологије, за 
које је приређена 
и представа. За 
најстарије суграђане, Општина је организовала два излета на Зла-
тибор, а отворен је и шалтер за помоћ старијим лицима приликом 
замене здравствених књижица. Обновљена су дечија игралишта у 
Облаковској, Звечанској и Светозара Марковића. ДЗ Савски венац 
добио је савремени мамограф, који је донирала амбасада Кореје. 
Активисти СНС разговарали су са грађанима на више локација. Со-
цијално угоженим становницима уручени су пакети са намирница-
ма, које су функционери донирали из личних средстава.

77. СТАРИ ГРАД
Обилазак Музеја 
позоришта

Поред штандова на којима 
грађани разговарају са општин-
ским и градским одборницима, 
као и са народним послаником 
Србиславом Филиповићем, ОО 
СНС Стари град организовао 
је и обилазак музеја Народног 
позоришта за све заинтересо-
ване пензионере. За малишане 
је организована традиционал-
на новогодишња представа и 
подељено је преко 150 пакетића. 
Испред ОО СНС Стари град, ма-

лишане и родитеље поздравио је 
потпредседник ОО, Владимир Ди-
митријевић.

Организована је трибина по-
водом Међународног дана борбе 
против сиде, као и трибине „Без-
бедност у саобраћају“ и „Борба 
против насиља“. У организацији 
Савета за акције, Савета за на-
ционалне и верске заједнице и 
Савета за просвету, дониране су 
књиге Манастиру Свети Стефан 
у Сланцима. Установи за дневни 
боравак особа ометених у развоју 
„РО-ДЕ“ дониран је калорифер 
и новац прикупљен на хумани-

тарном концерту КУД  „Деспот 
Стефан“. Осликан је под и ради-
оница ове установе, и подељени 
су пакетићи корисницима. Хума-
нитарна помоћ, обезбеђена из 
личних средстава функционера 
ОО, уручена је породицама Хусо-
вић, Миленковић, Лазић, Суљић, 
Крстић и Вељковић. Подељени 
су пакетићи деци до 10 година. 
На више локација разговарали 
смо са грађанима и делили стра-
начки материјал. На иницијативу 

ОО, Општина Палилула обнови-
ла је велики број улаза стамбе-
них зграда у Борчи. Захваљујући 
Општини и председнику Алек-
сандру Јовичићу, станари згра-
де у Улици Ковилово 6, након 

више деценија, добили су кров. У 
спортској хали „Падинска скела“ 
одржан је Четврти међународни 
турнир у рвању слободним сти-
лом. Након 37 година, отворено 
је клизалиште на Ташмајдан. 

75. ПАЛИЛУЛА
Клизалиште на Ташмајдану

76. РАКОВИЦА
Улица отвореног срца

Завршена је градња канализације и водово-
дне мреже, и асфалтирање у главној улици на-
сеља „Љубиша Јеленковић“ у Реснику. Рекон-
струисан је Кошутњачки тунел. У Миљаковцу 
3 настављено је асфалтирање крака улице која 
ће повезати Миљаковачке стазе и Јакова Галуса 
у Јајинцима. На две локације у Улици Патријар-
ха Јоаникија граде се нови, модерно уређени 
паркови. Општина је организовала бесплатну 
обуку за пчеларе, обуку за полазнике у бизни-
су „Пут до успешног предузетника“ и обуку из 
енглеског језика за незапослене. Подељено је 
више од 150 пакетића малишанима Раковице, 
које су обезбедили функционери СНС и за-
послени у ГО Раковица. Раковички напредњаци 
донирали су већу количину зимске гардеробе и 
обуће Црвеном крсту. Едукативни центар СНС 
организовао је такмичење „Моја општина“, на 
којој је тријумфовала Унија младих ОО СНС 
Раковица. Општина је организовала традицио-
налну Улицу отвореног срца, обезбедила бес-
платно клизање и поклоне за 500 малишана.

78. МЛАДЕНОВАЦ
Чишћење дивље депоније

Савет за омладину и активисти МО Баташе-
во уређивали су простор око спомен-комплекса 
Црквенац. Радници ЈКП Младеновац очисти-
ли су дивљу депонију у Нушићевој улици, где 
је урађена и камена стаза да би се олакшало 
кретање становника. За најстарије суграђане, 
Општина је организовала излет у Горњи Ми-
лановац и етно село. Уручене су дипломе и 
пакетићи свим полазницима бесплатног курса 
енглеског језика, који је организовала ГО Мла-

деновац и КЗМ Града Београда. 
Микан Миросавић, повереник 
Савета за привреду, донирао је 
388 новогодишњих пакетића за 
децу запослених у ПУ „Јелица 
Обрадовић“, Дневном боравку 
за децу и омладину ометену у 
развоју, ПС Младеновац, Ватро-
гасно-спасилачкој јединици, 
Хитној служби и СРЦ „Љубомир 
Ивановић – Геџа“. Организовани 
су штандови на више локација, 
разговарали смо са грађанима 
и делили календаре и честитке.

79. СУРЧИН 
Помоћ социјално 
угроженим грађанима

Подељени су пакетићи малишанима из До-
бановаца, а у сарадњи са Црвеним крстом, 
организована је подела пакетића за децу из 
социјално угрожених породица. Обишли смо 
сва насеља и направили социјалну карту уг-
рожених породица, којима смо делили пакете 
хуманитарне помоћи. Организована је триби-
на „Борба против корупције“. ОО СНС Сурчин 
учествовао је у акцији добровољног давања 
крви, а подржали смо и друге манифестације. 
У свим основним школама, у сардњи са Гардом 
ВС и Црвеним крстом, организована су пре-
давања „Кад пиротехника поквари славље“. 
Гради се канализација у Сурчину и одводни 
канали у Виноградској улици. Обнављају се 
тоалети школе у Добановцима, тротоар у Про-
гару и Сурчину, и Дом културе у Бољевцима.

80. ЧУКАРИЦА
Уређење зелених површина

Чланови Уније младих, Савета за заштиту жи-
вотне средине и сва три МО из Железника поко-
сили су зелене површине и уклонили растиње 
испред МЗ. Чукарички еколози уредили су и за-
пуштен простор прекопута ОШ „Ђорђе Крстић“ 
у Жаркову. У организацији Савета за заштиту 
животне средине и ГО СНС Београд, одржана је 
трибина „Стање животне средине Општине Чу-
карица - изазови и опасности“. МО Старо Жарко-
во, Горица и Репиште организовали су књижевно 
вече. Општина је организовала бесплатне излете 
за пензионере на Фрушку гору и Опленац. За пен-
зионере са најнижим примањима, обезбеђена је 
бесплатна зимница, а при-
премљени су и ваучери за 
децу без родитељског 
старања. За свих 18 чука-
ричких школа обезбеђени 
су спортски реквизити.

Активисти ОО СНС Лазаревац у разговору са грађанима

Премијер Вучић на 
отварању школске сале

Подела пакетића

Председник Општине, 
Александар Јовичић, са 

грађанима



Годишња конференција 
за новинаре

На отварању новоизграђене фискултурне сале у 
Основној школи „Грабовац“, у Општини Обреновац

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Премијер Александар Вучић са пуковником 
Војске Србије, Зораном Стојилковићем, 
његовом супругом Мануелом и њихових 

једанаесторо деце

Обилазак радова на градилишту 
фабрике „Икеа“

Уношење бадњака у централу Српске напредне 
странке, поводом најрадоснијег хришћанског 

празника

Са грађанима Инђије, који су премијера дочекали након 
отварања новог погона немачке компаније „ИГБ Аутомотив“


