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У ЖИЖИ

Пр е д с е д н и к 
Србије Алек-
сандар Ву-

чић учествовао је у 
Стратешком дија-
логу о Западном 
Балкану у органи-
зацији Светског 
економског фору-
ма, а током борав-
ка у Женеви имао 
је билатералне са-

Женева

Министар финансија Синиша 
Мали рекао је да је буџет за 
2020. годину избалансиран, 

реалан и да представља прекретницу у 
економској политици Србије.

„Намера Владе је да се Предлог за-
кона о буџету за 2020. годину усвоји 
на најтранспарентнији начин, да се 
води квалитетна расправа и да свако 
од посланика може да да свој комен-
тар на овај акт. Имали смо двоструко 
више времена за расправу о буџету и 
он није усвојен по хитном поступку, 
већ у редовној процедури“, рекао је 
Мали.

Буџетом за 2020. годину предвиђе-
на су повећања плата и пензија, али 
и рекордна издвајања за капиталне 
инвестиције које ће подстаћи даљи 
раст БДП-а. Буџетом су предвиђени 
укупни приходи од 1.314,5 милијар-
ди динара и расходи у висини 1.334,7 
милијарди динара, што даје дефицит 
од 20,2 милијарде динара, односно 
0,3 одсто БДП-а. За следећу годину 
пројектован реални раст привреде је 
четири одсто.

Овим буџетом се завршава про-
цес консолидације јавних финансија 
и означава се почетак развоја, ре-
кли су током скупштинске расправе 
премијерка Ана Брнабић и министар 
финансија Синиша Мали. У буџету је 
издвојено 295,4 милијарде динара на 

плате, као и 581,2 милијарде динара 
на пензије за најстарије. Према тзв. 
швајцарској формули, пензије ће сле-
деће године расти за 5,4 одсто.

Буџет предвиђа боља примања 
грађана, унапређене здравствене заш-
тите, боље услове за школовање деце 
и даљу модернизацију образовног 
система, улагања у културу, у спортску 
инфраструктуру, подршку пронатали-
тетној политици. Плате у јавном секто-
ру, од осам до 15 одсто, повећане су од 
1. новембра 2019. године и средства за 
то су обезбеђена и у следећој години.

Од 1. јануара повећана је и минимал-
на цена рада за 3.000 динара и изно-
сиће 30.022 динара. У буџету за 2020. 
годину предвиђају се до сада рекорд-
на издвајања за капиталне инвести-
ције, око 260 милијарди динара, што 
ће подстаћи и даљи раст БДП.

Издвојена су средства за Моравски 
коридор, деоницу Појате - Прељина, 
за изградњу ауто-пута Београд - Са-
рајево, за изградњу саобраћајнице 
Рума - Шабац - Лозница, затим за де-
оницу Обреновац - Љиг, за деоницу 
Сурчин - Обреновац, као и за деони-
цу Нови Београд - Сурчин, за бео-
градску обилазницу (деоница мост 
преко реке Саве код Остружнице 
- Бубањ поток), брзу саобраћајницу 
Нови Сад - Рума, затим за деоницу 
Прељина - Пожега.

БУџет За 2020. ГодинУ 
прекретница У економској 

политици срБије

Берге Бренде и АлексАндАр Вучић

БеоГрад је спреман За орГаниЗацијУ ГодишњеГ скУпа под окриљем ФорУма
станке са председником и 
чланом Управног одбора 
Светског економског фо-
рума Бергеом Брендеом, 
затим са директорком за 
регионалне стратегије, 
Европу и Евроазију и чла-
ном ИО Светског економ-
ског форума Мартином 
Ларкин, као и са пред-
седником Европске банке 
за обнову и развој Сумом 
Чакрабартијем.

Током сусрета са Бер-
геом Брендеом и Мар-
тином Ларкин, председ-
ник Вучић изразио је 
наду да ће 2020. године 
у Србији, у сарадњи са 
Светским економским 

форумом, бити отворен 
Регионални центар за 
Четврту индустријску 
револуцију, што би било 
од огромног значаја за 
нашу земљу. 

Вучић се захвалио на 
помоћи који Светски 
економски форум може 
да пружи Србији у отва-
рању и позиционирању 
српске економије у све-
ту, с обзиром да је гло-
бални социјално-еко-
номски развој приори-
тет Светског економског 
форума. 

„Србија улаже напоре 
како би унапредила по-
словно окружење у земљи 

и надам се да се то осли-
кава у извештајима Свет-
ског економског форума. 
Београд је спреман за ор-
ганизацију годишњег ску-
па под окриљем Форума“, 
истакао је председник Ву-
чић.

Председник Србије раз-
говарао је и са председ-
ником Европске банке за 
обнову и развој (ЕБРД) 
Сумом Чакрабартијем о 
глобалним економским 
кретањима, о привред-
ном расту земаља реги-
она Западног Балкана и 
пројектима ЕБРД у Србији. 
Истакао је да српска еко-
номија напредује и да је 

Национални инвестицио-
ни план добар за наставак 
економског развоја.

Председник ЕБРД Чакра-
барти честитао је председ-
нику Вучићу на одличним 
економским резултатима, 
истакавши да је Србија 
међу пет земаља са који-
ма ЕБРД постиже најбоље 
резултате. Европска банка 
за обнову и развој, како је 
рекао, подржава иниција-
тиву регионалне економс-
ке зоне и наставиће да 
унапређује своју додатну 
вредност кроз бољу са-
радњу са осталим интерна-
ционалним финансијским 
институцијама.

Председник Белорусије 
Александар Лукашен-

ко  боравио је у дводневној 
званичној посети Србији. 
После разговора у чети-
ри ока са својим гостом из 
Белорусије и потписивања 
билатералних споразума, 
председник Србије Алек-
сандар Вучић рекао је, на 
заједничкој конференцији 
за новинаре:

„Велика ми је част што 
сам имао прилику да угос-
тим Александра Лукашенка, 
великог пријатеља Србије и 
јединог лидера који је дошао 
1999. године у нашу земљу. 
Захвалност српског народа 
остаће заувек, јер сте смели 
и хтели да покажете подрш-
ку Србији у тешком момен-
ту. Ми смо братски народи 
и срећни смо и задовољни 
када Белорусија постиже до-
бре резултате“.

Председник Србије ис-
такао је и да је председник 
Белорусије посебно обратио 
пажњу на напредак српске 
економије.

„Имали смо веома добре 
и плодоносне разговоре, 
готово у свим сферама смо 
се дотакли наше сарадње. 
Разговарали смо и о војно-

техничкој сарадњи. Много 
тога сам могао и да научим 
по питању формирања мо-
дерне војске. Наш пријатељ 
Александар приметио је 
значајан напредак у одно-
су на претходне године. И 
по смањеном јавном дугу, 
али и по ономе што се види 
када се прође кроз Београд. 
И наши министри имали су 

контакте и чини ми се да су 
у различитим сферама иста-
кли како да дођемо до раз-
мене од 500 милиона евра“, 
рекао је Вучић, и истакао да 
се подршка Белорусије срп-
ском народу примећује већ 
25 година.

„Никада се није десило, од 
када је Лукашенко на власти, 
а то је од давне 1994. године, 

да Белорусија гласа против 
Србије било где. Хвала Вама 
што показујете такав прија-
тељски однос према Србији. 
Припадамо оним земљама 
које се диче својом самос-
талношћу, то су земље где 
живе поносни људи, те тако 
и Белорусија може увек да 
рачуна на подршку Србије, 
као што су то они нама увек 
чинили“, рекао је председ-
ник Србије.

Председник Александар 
Лукашенко захвалио се свом 
пријатељу Вучићу на могућ-
ности да поново посети Ср-
бију.

„Да нема његовог напора, 
не бисмо имали данашњи 
ниво односа. Делимо зајед-
ничке визије. Став Белору-
сије се не мења по питању 
територијалног интегритета 
Србије. Рекао сам Алексан-
дру, ако ишта, у било којој 
области можемо да вам по-
могнемо, реците нам и ми 
ћемо то радо учинити. Али 
исто тако и ми рачунамо на 
подршку Србије. Имамо и 
режим слободне трговине 
и трговинска размена из-
међу две земље требало би 
да расте“, нагласио је Лука-
шенко.

српски народ ЗаУвек ће Бити 
Захвалан БелорУсији

Председник Белорусије АлексАндАр лукАшенко и Председник 
срБије АлексАндАр Вучић
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ТЕМЕ СУСРЕТА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ И ФРАНЦУСКЕ
1.       БУДУћНОСТИ ЕВРОПЕ И ШТА СРБИЈА МОЖЕ ДА ОЧЕКУЈЕ

2.       РЕГИОНАЛНА ИНИцИЈАТИВА СРБИЈЕ, СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ И АЛБАНИЈЕ

3.       ОДНОСИ БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ

Председник Ре-
публике Србије 
Александар Вучић 

присуствовао је отварању 
Другог париског форума о 
миру, који се одржава по-
водом обележавања Дана 
примирја у Првом свет-
ском рату.

Председник Србије при-
суствовао je свечаној вече-
ри, коју је домаћин, пред-
седник Француске Еману-
ел Макрон, приредио за 
учеснике конференције, 
и искористио прилику за 
разговор са многим зва-
ничницима из различитих 
делова света, као и с гене-

ралним секретаром УН Ан-
тониом Гутерешом, с којим 
је разговарао, пре свега, о 
Косову и Метохији. После 
свечане вечере, председ-
ник Вучић је више од сат 
времена разговарао са 
француским председни-
ком Макроном у четири 
ока.

„Био је веома срдачан, 
добар, отворен и прија-
тељски разговор. Разго-
варали смо о будућности 
Европе и томе шта Србија 
може да очекује, затим о 
регионалној иницијативи 
Србије, Северне Македо-
није и Албаније, за коју 

париЗ председник срБије александар вУчић Учествовао је на дрУГом париском ФорУмУ о мирУ, а током посете париЗУ 
више од сат времена причао је У четири ока са председником ФранцУске

ваЖан раЗГовор са макроном

сам затражио Макронову 
подршку, као и односи-
ма Београда и Пришти-
не. Најпре сам био на 
свечаној вечери на којој 
сам видео људе из ре-
гиона, Комшића из БиХ, 
Пендаровског из Север-
не Македоније, Тачија... 
Имао сам много добрих 
разговора са пријатељи-
ма из Конга, Јерменије, 
Нигера, и многим дру-
гим афричким и азијским 
пријатељима. Причао 
сам дуго и са генералним 
секретаром УН Антони-
ом Гутерешом о ситу-
ацији на Косову“, рекао 
је председник Вучић.

Према његовим речима, 
билатерални састанак с 

Макроном био је прекинут 
само због телефонског 
позива америчког пред-
седника Доналда Трампа, 
а сам разговор поделио је 
у три дела.

„Први се тицао свеукуп-
не будућности Европе и 
шта ми можемо да очекује-
мо и чему да се надамо у 
будућности. У другом делу 
разговора затражио сам 
подршку Макрона реги-
оналној иницијативи Ср-
бије, Северне Македоније 
и Албаније. Молио сам Ма-
крона за подршку и уве-
рен сам да ћемо је добити 
јавно, јер је инцијатива за-
снована на четири важне 
слободе које промовише 
ЕУ, а које су универзалне. 
Добили смо званични по-
датак Светске банке да би, 
ако би у иницијативи има-
ли западнобалканску ше-
сторку, заједничка уштеда 
износила 3,5 милијарде 
евра, а само за Србију 1,5 
милијарди. Макрон ме је 
питао „планираш ли и оче-
кујеш ли и друге“, а ја сам 
одговорио да се надам“, 
пренео је председник Ву-
чић.

Према његовим речи-
ма, трећи део разговора 
односио се на однос са 
Приштином.

„Европа чека формирање 
владе у Приштини. Верујем 
да ће потом позвати и једне 
и друге да се разговара и 
пронађе неки компромис. 
Нисам сигуран да ће бити 
лако, али Макрон верује 
у оно о чему смо говори-
ли у Београду, а то је да је 
могуће наћи компромисно 
решење“, нагласио је пред-
седник Вучић, и рекао да 
су разговарали и о другим 
темама.

40. Заседање Генералне конФеренције Унеско

српском наслеђУ на ким потреБна Заштита
Током тродневне посете 

Паризу, председник Ср-
бије, Александар Вучић 
обратио се учесницима 40. 
заседања Генералне кон-
ференције УНЕСКО, што 
је, како је рекао, била до-
бра прилика да још једном 
говори о заштити српског 
културног наслеђа на Ко-
сову и Метохији. Поручио 
је да је УНЕСКО стуб који 
држи све и позвао државе 
чланице да поштују По-
вељу УНЕСКО-а, истакав-
ши да и даље постоје при-
тисци да се српско наслеђе 
на Косову и Метохији пре-

да неком другом и да му је 
неопходна заштита.

„Културно наслеђе 
доприноси идентитету на-
ције, али истовремено при-
пада целом човечанству. 
Због тога, посебну пажњу 
треба посветити пригод-
ним и ефикасним метода-
ма његове заштите од свих 
облика насиља и екстреми-
зма, који су у данашње вре-
ме глобална претња. Нажа-
лост, озбиљан пример срп-
ског културног, духовног 
и историјског наслеђа на 
Косову и Метохији је доказ 
колико је улога УНЕСКО 

важна у заштити и очу-
вању наслеђа, нарочито у 
кризним тренуцима. Дода-
вањем на листу угроженог 
културног добра, четири 
примера српске средњеве-
ковне баштине на Косову 
и Метохији су сачувана. 
Манастир Дечани, Пећка 
Патријаршија, Манастир 
Грачаница и Црква Бого-
родице Љевишке. Стотине 
локалитета и монумената 
су и даље угрожени“, рекао 
је председник Вучић.

Захвалио се УНЕСКО-
у на подршци коју су до 
сада пружали. Када је реч 

о мултилатерализму, рекао 
је да је то популарна реч о 
којој се често говори. Како 
је рекао, има оних који су 
за, попут Емануела Макро-
на, који је цео свој интер-
вју „Економисту“ посветио 
мултилатерализму и сна-
жењу Европе и који сматра 
да Европа мора да има своју 
армију да би била глобални 
политички играч, а постоји 
други део Европе који се 
ослања на НАТО.

„Биће ту још много тога 
да се каже. За нас, као 
малу земљу, по територији 
и броју становништва, ва-

жно је да мултилатерали-
зам расте, јер се све више 
малих земаља осећа све 
независније и доноси од-
луке у складу са својим ин-
тересима и не постоји више 
један шериф у свету. Чини 
ми се да добро пливамо у 
тим водама“, констатовао 
је председник Вучић и но-
винарима, после обраћања 
на конференцији, поручио 
да је уверен да Косово не 
може бити део УНЕСКО-а 
јер су чланице искључиво 
међународно признате др-
жаве.

емАнуел мАкрон и АлексАндАр Вучић

Председник срБије уручио је БиБлиотеци мирА у ПАризу књигу 
„Serbia under the Sun“
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вај пут и ки-
лометри путева 
који су до сада из-
грађени управо су 

оно што смо желели кад смо 
почели да мењамо земљу, да 
мењамо себе. Нећемо стати 
на овоме, наставићемо даље, 
градићемо без престанка да 
бисмо имали више посла, 
више инвестиција, да бисмо 
завршили тај чаробни круг 
и да бисмо могли да каже-
мо да смо створили успешну 
и најлепшу, за нас свакако 

почиње Градња аУто-пУта рУма-шаБац и БрЗе саоБраћајнице шаБац-лоЗница

Завршен је и последњи 813. километар коридора 10 У срБији

ПОРУКА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУЧИЋА МЛАДИМА:»

Током новембра потпи-
сан је уговор за изградњу 
нових километара путева у 
Србији: ауто-пута Рума-Ша-
бац и брзе саобраћајнице 
Шабац-Лозница. Овај уго-
вор, који представља још 
један корак напред за целу 
Србију, потписали су ми-
нистарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструкту-
ре Зорана Михајловић и из-
вршни директор компаније 
„Азвирт“ Кемил Алиев.

Ауто-пут Рума-Шабац, 
заједно са великим мос-
том преко реке Саве, биће 
завршен за три године, а 
брза саобраћајница на де-
оници Шабац-Лозница пре 
краја 2023. године, најавио 
је председник Александар 
Вучић. Укупна дужина ове 
саобраћајнице је 77 киломе-
тара, а процењена вредност 
реализације пројекта је 476 
милиона евра.

Председник Александар 

Вучић честитао је на потпи-
сивању уговора и истакао 
да је то веома важна ствар 
за нашу земљу.

„Радимо огроман посао, 
желимо да људи у том крају 
остану на својим огњиш-
тима, то ће значити живот 
за цело Подриње и донеће 
нове инвестиције у тај део 
земље и много већи број ту-
риста. На траси ауто-пута 
Рума-Шабац има много гус-
то насељених села, као што 

су Јарак, Платичево, Хртко-
вци, и зато ће се у близини 
Платичева направити једно 
искључење како становни-
ци тих места не би морали 
да иду старим путем и кру-
же 20 или 30 километара“, 
истакао је председник Ву-
чић.

Реч је о ауто-путу пуног 
профила, ширине 29 мета-
ра, са разделом од четири 
метра између трака за су-
протни смер, док ће брза са-

обраћајница Шабац-Лозни-
ца бити широка 19 метара, 
са разделом од три метра и 
максималном брзином ауто-
путем 100-110 километара 
на сат.

„За три или четири годи-
не похвалићемо се да смо 
за 10 година урадили више 
него у претходних 70 годи-
на. Срећан сам због тога и 
честитам грађанима Мач-
ванског, Сремског и Бео-
градског округа који ће од 

ове деонице ауто-пута и 
брзе саобраћајнице имати 
оргомне користи, а све то ће 
допринети већем економ-
ском расту Србије“, нагла-
сио је председник Вучић.

Пројекат изградње ових 
саобраћајница подељен је 
на три деонице: ауто-пут 
Рума-Шабац (21,14 кило-
метара), мост преко Саве 
(1.327,5 метара) и брза са-
обраћајница Шабац-Лозни-
ца (54,58 километара).

„Дођите, вратите се да будемо успешнији 
од земаља у које сте отишли и да остваримо 
заједнички српски сан!“

Банцарево

најлепшу, земљу на Балка-
ну“, поручио је председник 
Србије Александар Вучић на 
свечаном отварању последње 
деонице источног крака Ко-
ридора 10, којом је завршена 
изградња целог Коридора 10 
у Србији, на свечаној церемо-
нији којој је присуствовао и 
премијер Бугарске Бојко Бо-
рисов.

„И када смо, пре неколико 
година, почели да мењамо 

Србију, желели смо баш ово, 
желели смо чуда, километре 
ауто-путева, да то буде нови 
стандард, ново полазиште. 
Данас смо изградили више тих 
километара него за последњих 
40 година. Оставили смо иза 
себе прашњаву прошлост и 
окренули се будућности. Да 
би људи могли да одлазе, али 
и да се враћају у Србију“, по-
ручио је председник Вучић, 
и захвалио се грађанима што 
су у великом броју дошли да 
поделе радост, као и гостима 

из Бугарске и српском члану 
Председништва БиХ Милора-
ду Додику.

Окупљеним грађанима 
рекао је да не може да опи-
ше речима колико је срећан 
сада, када је завршен и по-
следњи 813. километар Ко-
ридора 10 у Србији.

„Бугарска нам је данас 
ближе него икада, хоћу да 
захвалим Борисову, јер ми 
смо се повезали путевима. 

За неколико месеци Борисов 
ће завршити 12 километара 
ауто-пута према Софији. Ср-
бија и Бугарска завршавају 
ускоро и тзв. Балкански ток 
и тако ће се још боље пове-
зати. Све то показује колико 
смо успели себе да промени-
мо и да напредујемо, да на-
правимо место у коме вреди 
живети и доћи“, истакао је 
председник Вучић и захва-
лио се премијерки Ани Брна-
бић и министарки грађевине 
Зорани Михајловић, Коридо-

рима Србије и грађевинари-
ма из Бугарске и Грчке, који 
су радили на Коридору 10.

Према његовим речима, 
Источни крак је жила куцави-
ца између централне Европе 
и Турске према истоку, зах-
ваљујући овом инжењерском 
подвигу биће спасено много 
живота у саобраћају, пошто 
се више неће ићи Сићева-
чком клисуром, у којој смо 
изгубили више људи него 

у рату деведесетих година. 
Председник Србије позвао је 
младе људе, који нису могли 
да чекају бољи живот и кре-
нули „трбухом за крухом“, да 
размишљају о повратку:

„Дођите, вратите се да бу-
демо успешнији од земаља у 
које сте отишли и да оствари-
мо заједнички српски сан!“, 
позвао је председник Вучић.

Источни крак повезаће око 
450.000 људи Нишавског и 
Пиротског округа и биће нова 
животна и пословна шанса, 

пошто ће са њим доћи и нови 
инвеститори у нове индус-
тријске зоне. Ауто-пут ће по-
моћи, како каже, да свет упоз-
на наш чувени ајвар, пеглане 
кобасице, лаванду која мири-
ше лепше од оне из Провансе, 
пиротски ћилим и још много 
тога, али и да људи виде Ста-
ру планину, јер ће сада бити 
ближи нишки, софијски и бе-
оградски аеродром.

Председник Србије обра-

тио се грађанима и на бугар-
ском језику, поздрављајући 
Бугаре који живе у нашој 
земљи, као и бугарског пре-
мијера Бојка Борисова и чла-
нове његове делегације.

„Бојко, јеси ли ме разумео?“, 
питао је Вучић, након чега се 
Борисов, мимо протокола, по-
пео на бину на којој се обраћао 
председник Србије, и потвр-
дио речима: „Врло лепо“.

„Отварањем источног крака 

Коридора 10 спајају се Запад-
на и Источна Европа. Као и у 
Немачкој, где је Берлински 
зид пао пре 30 година, сада је 
пао и зид између Србије и Бу-
гарске. И ваше су сада бугарс-
ке луке Варна, Бургас и све до 
Истанбула немамо препреке. 
цела бугарска привреда ко-
ристиће овај пут у целости“, 
поручио је премијер Борисов 
и честитао свима на изградњи 
пута, који ће, уз велики значај 

за економије, бити и безбедан, 
без несрећа.

Након отварања целог ис-
точног крака Коридора 10 
ка Бугарској, комплетно је 
завршен Коридор 10 у Ср-
бији, чија је траса повезана 
са шест трака ауто-пута, од 
хрватске и мађарске границе 
до Македоније и Бугарске. 
Укупна дужина целог Кори-
дора 10 у Србији је око 813 
километара, а његов источни 

крак од Ниша до Димитров-
града дуг је 86,9 километара.

На целом источном краку 
урађено је 87 мостова, пет 
тунела: Банцарево, Сопот, 
Сарлах, Пржојна падина, 
Прогон - укупне дужине 2,6 
километара), пет саобраћај-
них петљи, 12,5 милиона куб-
них метара ископа, насипа од 
9,5 милиона метара кубних 
материјала и око 780.000 
тона асфалта.

„О
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

На крају 2019. године, сумирајући 
резултате рада, гувернер Наро-
дне банке Србије, Јоргованка Та-

баковић, за „СНС Информатор“ каже да 
је задовољна, јер захваљујући добрим 
резултатима грађани Србије боље живе 
и лакше могу да планирају свој живот и 
послове.

Према њеним речима, инфлација је ос-
тала ниска и стабилна, а курс динара ос-
тао је релативно стабилан. Динар је у овој 
години ојачао 0,6 одсто према евру, а то-
ком последње више од две и по године, 
постоје притисци на јачање динара због 
бољег стања домаће економије и добрих 
изгледа за њен даљи раст и развој. Од 
априла 2017. године, како каже гувер-
нер Табаковић, НБС је кроз интервенције 
купила више од пет милијарди евра и 
допринела повећању девизних резерви, 
као гаранта очувања финансијске стабил-
ности.

- Србија сада има и 30,4 тоне злата у 
девизним резервама, јер смо у октобру, 
уважавајући савет председника Вучића, 
на међународном тржишту купили девет 
тона злата. Сада можемо да се похвалимо 
да се у нашим резервама налази најквали-
тетнија актива за случај одбране од ри-
зика у међународном окружењу. Учешће 
проблематичних кредита на крају септем-
бра износило је 4,66 одсто, што је најни-
жи ниво од почетка праћења овог пока-
затеља, и за 17,6 процентних поена мање 
у односу на период када је Стратегија за 
решавање проблематичних кредита ус-
војена. Пуном координацијом монетарне 
и фискалне политике ојачали смо углед 
и снагу наше економске политике, што је 
потврђено повећањем кредитног рејтин-
га, рекордно ниском премијом ризика, 
повољнијом позицијом Србије на међу-
народном финансијском тржишту, као и 
високим приливом страних директних ин-
вестиција. Можете бити сигурни да ћемо 
и убудуће наставити да будемо посвећени 
очувању постигнуте стабилности, што ће 
допринети даљем расту животног стан-
дарда наших грађана.

шта бисте издвојили као посебно 
велики допринос народне банке ср-
бије свеукупном привредном опора-
вку земље?
- Инфлацију смо с двоцифрених нивоа 

успели да спустимо на ниво упоредив са 
развијеним земљама и током претходних 
више од шест година она је на нивоу од 
око два одсто. Држањем инфлације под 
контролом, очували смо реалну вредност 
плата и пензија и смањили трошкове фи-
нансирања привреде и државе. Грађани 
више не гледају свакога јутра у курсне 
листе са страхом, јер смо обезбедили ре-
лативну стабилност курса динара према 
евру. Као гарант стабилности и за наред-

ни период, бруто девиз-
не резерве ојачане су на 
више од 14 милијарди 
евра. Динарска штедња 
данас је више од четири 
пута већа него у 2012. 
години и расте убрзано 
– више од 75 милијарди 
динара динарске ште-
дње сведочи о враћању 
поверења у националну 
валуту. Сачувана је фи-
нансијска стабилност 
и решено наслеђе про-
блематичних кредита. 
Данас су каматне стопе 
на динарске кредите 
вишеструко ниже него 
2013. године. Доне-
ти су бројни реформ-
ски закони, којима је 
унапређено пословно 
окружење, ојачана заш-
тита корисника финан-
сијских услуга, а једна 
од најважнијих новина 
јесте и увођење систе-
ма за инстант плаћања, 
који ради непрекидно и 
омогућава пренос нов-
ца за нешто више од 
једне секунде.

какве утиске сте по-
нели са састанка са 
високим представ-
ницима ммФ-а и инвеститорима на 
годишњој скупштини ммФ-а и Гру-
пације светске банке?
- Главни утисак јесте колико су Србија 

и њени представници, захваљујући свом 
раду и резултатима, искрено уважени 
међу највишим представницима међуна-
родних финансијских институција и међу 
инвеститорима, и са коликом пажњом 
захтевна међународна публика прати све 
оно што Србија, односно Народна банка 
ради и остварује. Подсетила бих да је 
Србија истакнута као пример земље где 
се бележе натпросечни резултати у рас-
ту инвестиција, уз повољна кретања и 
перспективе на тржишту рада, који се од-
сликавају у снажном расту запослености 
и расту зарада. Један од највиших функ-
ционера ММФ-а, заменик извршног ди-
ректора, Тао Жанг, оценио је да је Србија 
земља препознатљива по посвећености 
носилаца економске политике спро-
вођењу структурних реформи. Он нам је 
потврдио колико је важно да наша еконо-
мија буде диверсификована, да има ула-
гања и да сарађује са различитим земља-
ма, илуструјући то успешном промоцијом 
Србије на кинеској телевизији, за коју сам 
недавно дала интервју, а чиме је он био 
искрено одушевљен. Нисам то доживела 

као похвалу мени лично, већ као додатну 
потврду да је економска политика какву 
наша земља, на челу са председником Ву-
чићем, води претходних година, исправ-
на и препозната. Закључено је да се до-
бра сарадња Србије са ММФ-ом наставља 
и кроз актуелни аранжман, који не пред-
виђа повлачење новца. Указали смо да 
политичка и економска стабилност чине 
Србију знатно отпорнијом на утицаје из 
окружења, јер упркос слабијој иностра-
ној тражњи због неизвесне међународне 
економске ситуације, бележимо високе 
стопе раста и висок извоз.

како србију данас виде у свету? ко-
лико се променила ситуација у одно-
су на време пре 2012. године?
- Србија је у односу на период од 2012. 

године потпуно измењена. Од земље која 
је била на ивици банкротства, са инфла-
цијом преко 12 одсто и непредвидивим 
курсом, данас имамо земљу у којој је ин-
флација под контролом и у просеку два 
одсто, курс је релативно стабилан, а јавне 
финансије уређене. Важну улогу у томе 
имала је пуна координација политика, од-
носно усаглашеност монетарне и фискал-
не политике, што је темељ који је поста-
вљен у време када је председник Владе 
био Александар Вучић. Укупан напредак 

наставићемо да подиЖемо 
Животни стандард Грађана

јорГованка таБаковић, 
гувернер Народне банке Србије

Скупштина Аутономне Покрајине 
Војводине усвојила је деветомесечни 

извештај о извршењу покрајинског буџе-
та, а тим поводом шеф посланичке групе 
„Александар Вучић-Србија побеђује“ и 
потпредседник СНС, Миленко Јованов, 
рекао је да сви економски показатељи го-
воре да се ситуација у АПВ поправља и да 
ће буџет Војводине износити 75 милијар-
ди динара, што је 18 милијарди више него 
2016. године.

Према његовим речима, примећује се 
раст уступљених прихода, незапосленост 
у Војводини је испод 10 одсто, а ишла је 
некад и до 27 одсто, јавни дуг АПВ је с де-
вет милијарди смањен на 6,7 милијарди.

„Свако ко хоће да прочита те податке и 
ко жели објективно да сагледа ситуацију, 
види о каквим је променама реч и колико 
су ови показатељи добри. Грађани добро 
виде шта се у Војводини мења набоље и 
како се наслеђени проблеми из времена 
прошле власти решавају, а тичу се пре, 
свега, њиховог свакодневног живота. 
Уверен сам у то да ће на изборима на про-
леће грађани врло јасно рећи шта мисле 
о ономе што је радила СНС и шта мисле 
о другима. Све ће то ускоро доћи на про-
веру. Подаци су неутрални и не говоре на 
корист или штету било кога. Ако ће неко 
да ме убеди да је 75 милијарди мање него 
59 милијарди, или да је девет милијарди 
дуга боље од 6,7 милијарди, нека покуша, 
али мене неће успети, као ниједног чес-
титог и поштеног домаћина у Војводини 
који води рачуна о својој кући. Јер, свако 
зна да је боље да дугујеш мање и да при-
ходујеш више“, истакао је Јованов.

нови сад

одлични 
економски 
покаЗатељи 
У војводини

миленко јоВАноВ

као резултат има и рекордно ниску пре-
мију ризика Србије, као и кредитни реј-
тинг земље који је повећан на корак од 
инвестиционог. Реформа јавних финан-
сија омогућила је и да пад учешћа јавног 
дуга на око 50 одсто бруто домаћег 
производа буде бржи од очекиваног. За 
овакве резултате и успешно спроведене 
реформе потврду свакодневно добијамо 
од представника међународних институ-
ција и инвеститора, који кажу да су по-
литике у Србији данас знатно боље него 
пре седам година, али што је најважније 
наши грађани осећају ефекте промење-
не политике кроз побољшање животног 
стандарда и извесност да лакше послују 
и планирају.

да ли сте у вашингтону разговарали 
са инвеститорима који размишљају 
да уложе новац у србији?
- И током ове Годишње скупштине 

инвеститори су показали велико инте-
ресовање за улагање у Србији. Оно што, 
према њиховој оцени, Србију издваја 
и чини је пожељном дестинацијом за 
њихове инвестиције јесте добра укупна 
економска политика, очување ценовне 
стабилности и фискалне дисциплине, 
унапређење пословне климе и јачање 
финансијског сектора. У директном раз-
говору са инвеститорима, уверили смо 
се да имају поверења да ће институције 
наше државе задржати континуитет ак-
туелне економске политике која је пос-
већена очувању стабилности. Указали 
смо им на одрживост привредног раста 
Србије, који ће ове године износити нај-
мање 3,6 одсто, као и да у средњем року 
очекујемо још снажнији раст. На то да је 
Србија повољна инвестициона дестина-
ција, указује и чињеница да је премија 
ризика током последњих месеци на ис-
торијски најнижим нивоима, и више од 
десет пута нижа него пре шест година.

недавно вам је председник алек-
сандар вучић честитао на томе што 
је србија на берзи добила замену 
лошег кредита повољнијим камат-
ним стопама, са 7,5 одсто на 1,25 од-
сто. какав је то сигнал за привред-
нике?
- Постигнута каматна стопа од 1,25 од-

сто приликом емитовања десетогодишње 
еврообвезнице у Лондону најнижа је ка-
мата коју је Србија икада остварила на 
међународном финансијском тржишту. 
Осим што је то још један у низу исто-
ријских економских успеха наше земље, 
јер је Србија по други пут ове године ус-
пела да замени део скупог дуга знатно 
јефтинијим финансирањем, још једном 
смо показали да је наша земља пожељно 
инвестиционо одредиште и економски 
потпуно измењена. Створили смо и очу-

вали стабилно и сигурно окружење и тиме 
отворили врата за озбиљне дугорочне ин-
веститоре, а истовремено смо трошкове 
финансирања државе, привреде и грађа-
на смањили на рекордно ниске нивое. То 
јесте, пре свега, резултат рада председ-
ника Вучића од кога сви учимо колико је 
важно и у најтежим околностима постићи 
и очувати стабилност, и поносна сам што 
смо за допринос тој стабилности од њега 
добили признање.

шта нашу државу чини атрактив-
ном за инвестиције?
- Инвеститори долазе у земље у који-

ма имају сигурно и предвидиво окру-
жење за своје пословање, а то је Србија 
последњих година успела да обезбеди 
успешним спровођењем реформи, чему 
је битан допринос својом монетарном 
политиком дала и НБС. Захваљујући томе 
обезбедили смо одрживост привредног 
раста који је вођен инвестицијама. Уз 
пуну координацију рада НБС и Владе, оја-
чали смо нашу економију на трајним ос-
новама, имамо стабилно макроекономско 
окружење, ниску инфлацију, релативно 
стабилан курс, у 2019, као и протекле две 
године, бележимо суфицит буџета, а од 
2016. и смањење јавног дуга. О томе да је 
наша земља атрактивна за улагања гово-
ри и податак да је у првих девет месеци 
ове године прилив страних директних ин-
вестиција 2,9 милијарди евра, што пред-
ставља раст од 33 одсто у односу на исти 
период прошле године. Очекујемо да ће 
у овој години прилив СДИ бити око 3,5 
милијарди евра, што је рекордан ниво из 
претходне године, али постоји оправда-
но очекивање да би у 2019. години могле 
бити и веће од пројектованих.

подаци говоре да се наши грађани 
све више опредељују да штеде у ди-
нарима. да ли то значи да се враћа 
поверење у домаћу валуту?
- Упркос тешком наслеђу у виду хипе-

ринфлације и сталног слабљења динара, 
због чега је поверење наших грађана 
дуго година било нарушено, успели смо 
да повратимо веру у динар, у економску 
и финансијску стабилност земље. Ди-
нарска штедња бележи константан раст 
из године у годину, и сада износи више 
од 75 милијарди динара, што је више 
него четири пута већи износ него крајем 
2012. године. Раст динарске штедње по-
себно је био снажан у 2018. години, а још 
интензивнији у 2019. години, тако да је 
у десет месеци ове године раст штедње 
био већи него у читавој претходној годи-
ни за 14 милијарди динара или 23 одсто. 
Девизна штедња тренутно износи 10,7 
милијарди евра и од почетка године је 
повећана за 700 милиона. Атрактивност 
и бржи раст динарске штедње у односу 
на девизну резултат је све већег пове-
рења грађана у монетарну политику у 
виду ниске и стабилне инфлације и ре-
лативне стабилности курса динара, по-
вољнијег пореског третмана динарске 
штедње, као и виших каматних стопа на 
динарску у односу на девизну штедњу. 
Анализе које редовно израђујемо по-
тврђују да се више исплати штедети у 
динарима него у девизама, и на кратак и 
на дуги рок.
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Скупштина Србије била је 
домаћин 141. заседања 

Интерпарламентарне уније 
(ИПУ), глобалне организације 
националних парламената, 
које је у центру „Сава“ оку-
пило делегације из чак 150 
земаља и 77 председника пар-
ламената. Београд је тако, по-
сле пуних 56 година, задобио 
поверење да буде домаћин 
једног од највећих заседање 

ИПУ у досадашњој историји, 
што потврђује више од 2.000 
учесника, као и три стотине 
званичних билатералних су-
срета.

„Одржавање овако зна-
чајног скупа је велико при-
знање Републици Србији. 
Чињеница да смо окупили 77 
председника парламената, 60 
потпредседника, показује да 
је ово био један од највећих 

БеоГрад 141. Заседање интерпарламентарне Уније

срБија отворена За парламентарце читавоГ света

Председник Србије Алек-
сандар Вучић и премије-

ри Северне Македоније и 
Албаније, Зоран Заев и Еди 
Рама, састали су се у Охри-
ду и још једном поновили 
потребу за доношењем „ма-
лог Шенгена”, којим ће се 
омогућити проток људи и 
робе кроз читав регион, без 
компликованих администра-
тивних процедура.

Они су представили Де-
кларацију са листом прио-
ритета и мера о побољшању 
регионалне сарадње и ост-
варењу заједничког циља, 
чланства у Европској унији, 
а састанку и конференцији 
за новинаре присуствовали 
су и председавајући Савета 
министара БиХ Денис Звиз-
дић и министарка економије 
црне Горе Драгица Секулић.

Председник Александар 
Вучић поручио је да иниција-
тива о регионалној сарадњи 
не значи формирање нове 
Југославије, него процес који 
омогућава бољи и квалитет-
нији живот.

„Видим да је Рама под 
притиском. И мене су у току 
избора из опозиције оптужи-
вали за то што правим пут до 
Приштине, да је то пут ка Ве-
ликој Албанији, али ипак су 
добили 11 пута мање гласова. 
Неко нам може уништити ову 
иницијативу, али она дефи-
нитивно доноси бољи и ква-
литетнији живот нашим љу-

дима и компанијама“, рекао 
је српски председник Вучић.

„Наш циљ је да мотивишемо 
младе да остану и да приву-
чемо стране инвеститоре. 
Србија, Северна Македонија 
и Албанија имају иницијативу 
којом позивају остале земље 
да јој приступе. Балкан се 
мења, постаће боље место за 
живот и значајнији фактор 
на европском континенту. 
Акциони план предвиђа нон-
стоп отворене границе, путо-
вање само са личном картом, 
брзе траке за камионе“, иста-
као је домаћин сусрета, маке-
донски премијер Заев.

„Није идеја да поделимо 
Западни Балкан, већ да обух-

ватимо све земље. Није било 
препрека да председник или 
премијер Косова учествује у 
дијалогу и усагласи се са ос-
талим учесницима о свим еле-
ментима. Не можемо разумети 
све ово, не видим интерес од 
враћања уназад“, рекао је ал-
бански премијер Рама.

Председавајући Савета 
министара БиХ Денис Звиз-
дић истакао је да су за ту 
земљу приоритети дугороч-
на стабилност, мир и економ-
ски просперитет. Према ње-
говим речима, евроатлантске 
интеграције немају алтерна-
тиву, али БиХ остаје снаж-
но посвећена регионалним 
односима, те да би било нај-

боље када би се приоритети 
сваке земље могли преточи-
ти у заједничке приоритете.

Министарка економије 
црне Горе Драгица Секулић 
изјавила је да ће црна Гора 
размотрити иницијативу о 
„малом Шенгену“, односно 
колико такав потез може да 
донесе добро тој држави.

Иначе, Вучић, Заев и Рама 
потписали су 10. октобра у 
Новом Саду Декларацију о 
намерама за успостављање 
„малог Шенгена“, како би се 
осигурала имплементација 
четири међународно прих-
ваћене кључне слободе: кре-
тања људи, роба, услуга и 
капитала.

хоћемо слоБодно кретање љУди, роБа, УслУГа и капитала на БалканУ

охрид поЗив свима да се прикљУче 
„малом шенГенУ”

денис зВиздић (БиХ), АлексАндАр Вучић (срБијА), зорАн зАеВ (сеВернА мАкедонијА), 
еди рАмА (АлБАнијА) и дрАгицА секулић (црнА горА)

Председник Србије Алек-
сандар Вучић одлучио је 

да не отпутује у Загреб, на 
конгрес Европске народне 
партије, на који је, као пред-
седник СНС, позван. Тим по-
водом, написао је писмо Џозе-
фу Долу, председнику Европ-
ске народне партије, у којем, 
између осталог, пише: 

„Хвала Вам што сте ме поз-
вали да се лично обратим 
Конгресу Европске народне 
партије у Загребу 20. новем-
бра. За мене је Ваш позив ве-
лика част и захтев за још од-
говорнији приступ решавању 
бројних проблема у региону у 
којем живимо. Желим да Вас 
обавестим да сам припремио, 
чини ми се, озбиљну анализу 
догађања у региону, као и 
онога што бисмо сви заједно 
морали да учинимо у наред-
ном периоду. Ипак, недеља-
ма уназад, а знам да Вас је у 
свом писму о томе обавес-
тила Јадранка Јоксимовић, 
траје права медијска харанга 
у готово свим хрватским ме-
дијима против мог доласка у 
Загреб и Хрватску. Желим да 
додам да никаквих стварних 
разлога за такву врсту хајке 
нити је било, нити их има, 
осим што поједини кругови 
у хрватском друштву не могу 
да се навикну на снажнију 
улогу Србије и на чињени-
цу да се Србија економски 
подиже, а и политички није 
више на коленима. Као што 
знате, господине председни-
че, ни мало нисам страшљив, 
већ сам много пута одолевао 
таквим нападима и одгова-
рао на организоване нападе. 
И снажно и озбиљно и одго-
ворно. Такође, несумњиво је 
да би ми одлазак у Хрватску 

и јасно заступање српске по-
литике донело значајне по-
ене у Србији, али, узео сам 
у обзир и оно што је за мене 
најважнији део политике коју 
представљам, а то је пру-
жање руке и отворена врата 
за боље односе између Срба 
и Хрвата, између Србије и Хр-
ватске у будућности. Исто-
времено, ни на који начин не 
желим да утичем на додатно 
погоршање положаја Срба у 
Републици Хрватској.

Због свега наведеног, оба-
вештавам вас да нећу при-
суствовати нашем Конгресу у 
Загребу, сматрајући да тиме и 
вама олакшавам посао, а мој 
недолазак, молим вас, схвати-
те као доказ снаге и жеље да 
мењамо ствари на боље, а не 
доказ слабости.

У складу са тим, а пре свега 
уз огромну наду и очекивање 
да ће односи Србије и Хрват-
ске бити много бољи у будућ-
ности, желим да Вас замолим 
да један од наредних важних 
догађаја за Европску народну 
партију организујете на те-
риторији Републике Србије, 
где су сви добродошли и где 
ни против једног учесника и 
члана наше Европске наро-
дне партије неће бити вођена 
било каква хајка и харанга.

Желим Вам добро здравље, 
много успеха као и срећу но-
вом руководству наше пар-
тије.

П.С. Напади на мене, чак 
и после одлуке којој се 
највећи део хрватског 
друштва надао, биће наста-
вљени. То узмите само као 
доказ сваке од речи коју 
сам вам овде написао.“

писмо александра 
вУчића џоЗеФУ долУ

скупова у нашој новијој исто-
рији“, истакла је председни-
ца Скупштине Србије Маја 
Гојковић.

Одржавањем заседања 
ове највеће парламентарне 
организације, која постоји 
130 година и данас има 179. 
пуноправних чланица и 12 
регионалних парламентар-
них тела, Србија је показа-
ла да је отворена, слободна 
и независна земља, у коју 
могу да дођу парламента-
рци из читавог света, без 
икаквих препрека и ограни-
чења.

„Поносна сам због успеш-

не и садржајне скупштине, 
као и због чињенице да је по-
сле чак 20 година заседање 
одржано у једној европској 
земљи, која је показала да је 
отворена за парламентарце 
читавог света“, истакла је 
Гојковић.

Београдско заседање по-
казало је да је и поред број-
них изазова, ипак могуће 
градити свет дијалога и ком-
промиса, а усвајањем Бео-
градске декларације дат је 
значајан допринос јачању и 
доследној примени међуна-
родног права и регионалној 
сарадњи.

Током трајања заседања, 
председница Скупштине 
Србије имала је више од 60 
састанака са председници-
ма парламената, како др-
жава у нашем региону и у 
оквиру ЕУ, тако и са земља-
ма Африке, Азије, Латинске 
Америке.

„Искористили смо све мо-
гућности које пружа парла-
ментарна сарадња и овакав 
скуп за развој и јачање са-
радње, као и успостављање 
и обнављање контаката 
тамо где их дуго није било. 
Бројне државе Србију виде 
као поузданог и пожељ-

ног партнера за сарадњу у 
различитим областима. Са 
многима смо имали добру 
сарадњу у оквиру Покрета 
несврстаних и на основу те 
традиције су спремни да и 
данас градимо блиске одно-
се у области економије, об-
разовања, културе“, указала 
је Гојковић.

У оквиру београдског 
заседања, обележено је 
и 30 година од усвајања 
Конвенције УН о правима 
детета, а музичар Горан 
Бреговић промовисан је у 
регионалног амбасадора 
УНИцЕФ-а.

мАјА гојкоВић

Гости Београда били су шеф 
посланичког клуба Европс-

ке народне партије Манфред 
Вебер и известилац Европског 
парламента за Србију Влади-
мир Билчик. Председник Алек-
сандар Вучић рекао је, након 
разговора с њима, да Србија 
жели отварање нових погла-
вља у приступним преговори-

ма, али и јаснију ситуацију о 
томе како земље ЕУ виде бу-
дућност Западног Балкана.

Истакао је да је имао до-
бре разговоре са званични-
цима Европског парламента 
о важним темама, од Косова 
и Метохије, преко економске 
ситуације у земљи, до стања 
људских права, демократије, 
медијских слобода...

„Сви заједно морамо да 
направимо најбољи могући 
амбијент за изборе у Србији, 
да буду бољи од 2012, када 
смо ми имали само један 
медиј на који смо, као опо-
зиција, могли да излазимо. 
Данас је ситуација другачија, 
али може бити боља“, рекао 
је председник Вучић, зах-
валио се Билчику што је за 
кратко време по други пут у 
Србији, а за Вебера је истакао 
велики пријатељ региона и да 
је победио на изборима као 
кандидат за шефа Европске 

комисије испред ЕПП.
Долазак представника Ев-

ропске народне партије (ЕПП) 
у Србију, одмах по ступању 
на дужност нове Комисије, 
показује да је за ту групацију 
европска перспектива земаља 
региона јасна и очигледна, по-
ручио је лидер ЕПП Манфред 
Вебер.

„Моја и наша порука је да 
је Србија велики пријатељ и 
учинићемо све што можемо 
да Србији додамо кредибил-
ну европску перспективу“, 
поручио је Вебер, и додао да 
су Унији и Србији заједничке 
идеје и европски начин живо-
та. Навео је и да му је драго 
што се Србија веома добро 
економски развија.

„Сјајно је видети да Ср-
бија постиже тако добре 
резултате и да има перспек-
тиву. То ће, можда, успори-
ти проблем одлива мозгова, 
који је присутан у читавом 
региону. Будућност Европе 
је управо у останку младих 
у Србији и осталим земљама 
централне и Источне Европе, 
где имају перспективу. То је и 
наша порука и желимо да ра-
димо и да допринесемо томе, 
а захваљујући Вашем лидер-
ству, економија у Србији рас-
те“, рекао је Вебер.

посета Званичника 
европскоГ парламента

ВеБер и Вучић
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Председник Алек-
сандар Вучић при-
редио је свечани 

дочек за председника Се-
верне Македоније Стеву 
Пендаровског, који је бо-
равио у дводневној посети 
Србији. Након церемоније 
испред Палате „Србија“, 
уз свечану Гарду Војс-
ке Србије и интонирање 
химни две земље, Вучић 
и Пендаровски имали су 
разговор у четири ока, а 
потом су уследили разго-
вори делегација Србије и 
Северне Македоније.

Током разговора са ко-
легом из Северне Маке-
доније, председник Ву-
чић рекао је да Београд 
и Скопље имају веома 
добре односе, са више по-
верења него раније, без 
отворених питања, осим 
косовског, уз унапређење 
економске сарадње, и по-
ручио да Србија према Се-
верној Македонији и Ма-
кедонцима нема никакве 
захтеве.

„У политичким одно-
сима, осим различитих 
ставова у погледу неза-
висности Косова, немамо 
ниједно друго отворено 
питање. Желимо да гра-
димо најближе прија-
тељске односе“, рекао је 
председник Вучић и до-
дао да је са македонским 
председником имао ис-
крен и отворен разговор о 
свим кључним питањима 
у билатералним односи-
ма, регионалним иниција-
тивама и важним регио-
налним питањима.

„Моја порука за Ско-
пље, Северну Македонију 
и људе који живе у Се-
верној Македонији - не-
мамо никакве захтеве, ми 
смо једини који ништа не 

траже ни из прошлости, 
ни из садашњости, једино 
тражимо да добро ради-
мо и сарађујемо и лепо 
живимо једни поред дру-
гих у будућности“, рекао 
је председник Вучић.

Српски председник ис-
такао је да Србија само 
хоће да Северна Маке-
донија прихвати пружену 
руку Србије и обрнуто, 
истичући да су односи 
две земље добри, а да 
верује да могу да буду 
много бољи. Оценио је и 
да припадници македон-
ске националне мањине 
у Србији немају пробле-
ма, те да је Србија срећна 
што има ову мањину и да 
је уверен да 36.000 Срба 
који живе у Северној Ма-
кедонији једнако воле ту 
земљу и Србију. Рекао је 
и да је предао заједничко 
писмо, које су потписа-
ли он и премијерка Ана 
Брнабић, у којем говоре 

о изградњи српског кул-
турног центра у Скопљу, 
те македонског у Београ-
ду.

Вучић је истакао да је 
поносан на новосадску 
и охридску иницијативу, 
у јавности познату као 
„мали Шенген“, која је 
добра за регион, која ће 
донети бољитак и боље 
односе.

„Скопље и Београд 
имају исте циљеве и бри-
ге, деле заједничку исто-
рију и заједнички им је 
циљ чланство у ЕУ. Не-
мамо отворена питања, а 
имамо заједничке циље-
ве и бриге, да градимо 
друштво у којем ће наши 
грађани имати добар 
квалитет живота, у којем 
се млади људи неће ис-
ељавати, већ ће добија-
ти шансу да успеју код 
куће“, поручио је пред-
седник Пендаровски.

„Као суседи, Србија и 

Македонија деле зајед-
ничку бригу о безбеднос-
ном окружењу и имају 
многе програме за раз-
мену и обуку, а такође 
с обзиром на то да им је 
стратешки циљ чланство 
у ЕУ, сарадња у одбрани 
и безбедности ће се нас-
тавити и у оквиру европ-
ске иницијативе“, рекао 
је он.

Након састанка са пред-
седником Северне Маке-
доније, председник Ср-
бије рекао је да две земље 
имају добре односе, као и 
више поверења него пре 
годину или две, и да ће 
они ићи само у бољем сме-
ру. Пендаровски је нагла-
сио да је са српским пред-
седником разговарао и о 
новој француској иниција-
тиви за реформу процеса 
проширења ЕУ и поручио 
да за Северну Македонију 
не постоји алтернатива 
чланству у ЕУ.

млади У реГионУ немајУ времена За чекање

БеоГрад/нови сад председник северне македоније стево пендаровски Боравио је У дводневној 
Званичној посети срБији, Где мУ је домаћин Био председник александар вУчић

Председници Србије, 
Северне Македоније 
и Словеније, Алексан-
дар Вучић, Стево Пен-
даровски и Борут Па-
хор, учествовали су на 
четвртом Регионалном 
форуму младих лидера 
у Новом Саду.

Председник Вучић 
поручио је да млади у 
Србији и региону не-
мају времена за че-
кање и да ће, упркос 
могућим тензијама и 
политичким неразуме-
вањима међу државама 
Западног Балкана, тај 
део Европе економски 
убрзано напредовати, 
што би требало иско-
ристити како би се мла-
дима обезбедила перс-
пектива и они остали у 
својим земљама.

„Не одлазе људи зато 
што су гладни, глад-
них је мало у било којој 
земљи овде, већ траже 
срећнију и бољу будућ-
ност“, рекао је Вучић. 
Поменуо је да ће, пре-
ма проценама Светске 
банке и ММФ, просечан 
раст у годинама које до-
лазе у Србији бити 4,2 
одсто БДП, у Албанији 
четири одсто, а у Се-
верној Македонији 3,5 
одсто,

„Сви остали су далеко 
испод, те три земље ће 
да предњаче, остали ће 
бити испод, а најнижи 
раст по пројекцијама 
Светске банке и ММФ 
биће у Хрватској, око 
1,92 одсто, а ја мислим 
да ће због пада еврозо-
не бити и на 1,5 или 1,6 
одсто“, рекао је Вучић.

Говорећи о односима 
у региону, председник 
Србије рекао је да је 
лоша атмосфера резул-
тат лоших политика из 
прошлости. Истакао је 
да деца у Србији немају 
времена за чекање, а да 
немају ни средовечни 
људи, наводећи да из 
региона не одлазе само 
млади, већ сви који 
могу да добију већу 
плату - од возача ауто-
буса, заваривача, бра-

вара...
Вучић је рекао да цео 

регион мора да пону-
ди срећну перспективу 
младим људима, што 
подразумева и бољу 
друштвену атмосфе-
ру. Замолио је младе 
да схвате да значајно 
бољи услови не могу да 
се обезбеде за годину, 
две или пет, јер у том 
периоду плата може да 
порасте за 30-50 одсто, 
али не и за 200 одсто.

Приметио је и да се 
земље у региону лажу 
празним бројкама, док 
се регион празни, па је 
остало мање људи него 
што показују званични 
подаци. Поручио је и да 
је за останак младих у 
региону неопходан још 
бржи економски раст, 
али и креирање ам-
бијента у којем ће људи 
схватити да нећемо да 
се бијемо, већ да ради-
мо заједно.

скопље и БеоГрад имајУ исте циљеве и БриГе

стеВо ПендАроВски и АлексАндАр Вучић

регионАлни форум млАдиХ лидерА у ноВом сАду

ПендАроВски, Вучић и ПАХор
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Председник Александар 
Вучић, заједно са пред-

седником Скупштине АП 
Војводине Иштваном Пасто-
ром, обишао је две нове 
фабрике у Суботици, које су 
делом финансиране из фон-
дова мађарске Владе за при-
вредни развој дијаспоре.

Вучић и Пастор посетили 
су фабрику лекова „Гудвил 
фарма“ и компанију „Андеџ“, 
у склопу некадашњег „По-
друм Палића“ на Палићу. 
Компанија „Гудвил фарма“ 
изградила је најсавременију 
фабрику за производњу ле-
кова и дијететских произво-
да, вредну 4,7 милиона евра, 
са годишњим капацитетом 
од 15 милиона јединица.

Председник Републике 
најавио је да ће се у Нацио-
налном инвестиционом пла-
ну наћи брза саобраћајница 
Бачки Брег-Сомбор-Кула-
Врбас-Србобран-Нови Бечеј-

Кикинда, што је пресудно за 
довођење нових инвестито-
ра у тај део Србије.

По обиласку компаније 
„Андеџ“ речено је да је у но-
воизграђену хладњачу и дес-

тилерију породичне компа-
није уложено близу 11,5 ми-
лиона евра. Власници, Лајош 
Чакањ и његов син Андор су, 
пре око две године, преузели 
„Подрум Палић“ и најавили 

11 нових брендова у 10 кате-
горија ракија и алкохолних 
пића. Капацитет хладњаче 
је 6.000 тона смрзнутих про-
извода на простору од 7.000 
квадрата.

„Посебну захвалност изра-
зио бих председнику мађарс-
ке Владе Виктору Орбану на 
подршци овим пројектима. 
Поносан сам на вас што сте 
оволико новца уложили и 
желим да кажем хвала Ан-
дору Чакању што се вратио 
у земљу после много година 
у САД“, рекао је председник 
Вучић, и подсетио да по-
родица Чакањ има у влас-
ништву и винарију „Звонко 
Богдан“ и друге угоститељс-
ке капацитете у Суботици и 
на Палићу.

Према његовим речи-
ма, Србија ће покушати да 
убрза теретни и путнички 
саобраћај на граници са 
Мађарском.

У оквиру комплекса Бео-
града на води, отворен 

је Београдски парк, Буле-
вар Вудро Вилсона и Улица 
Николаја Кравцова. Парк се 
простире на површини од 2,7 
хектара, а отворен је његов 
први део, величине 1,8 хек-
тара.

„Свако ко дође може да 
види најлепши парк у овом 
делу Европе и нове зграде. За 
кратко време имаћемо овде 
више од милион квадрата 
изграђене површине, што 
пословног, што стамбеног 
простора“, рекао је на све-

чаном отварању председник 
Србије Александар Вучић.

Према његовим речима, 
Београд добија најсавре-
менији и најмодернији део 
града, све оно што има у ве-
ликим метрополама, а што 
нисмо имали, сада стиже у 
нашу престоницу.

„Свега 27 одсто људи 
подржавало је у почетку 
овај пројекат, иако је то био 
најружнији део града. Ово 
је доказ да уз огромну вољу 
и труд могу да се остваре 
снови и направи нешто што 
људи коментаришу као чудо, 

што и јесте“, истакао је пред-
седник Вучић.

У оквиру парка налазе се 
мултифункционални спорт-
ски терен, дечије игралиште, 
столови за пикник и стони 
тенис, стаза за шетњу и џо-
гинг. Поред парка, отворен је 
и први део Булевара Вудроа 
Вилсона, у дужини од једног 
километра, као и први део 
Улице Николаја Кравцова. 
Булевар Вудроа Вилсона 
спаја Карађорђеву улицу и 
Булевар војводе Мишића, а 
иницијативу да понесе име 
некадашњег председника 

САД покренуо је председник 
Србије.

Отворен је и први део Ули-
це Николаја Кравцова, која 
ће спајати Савску улицу и Бу-
левар Вудроа Вилсона. Крав-
цов је био славни совјетски 
војник из Другог светског 
рата који је својом храбро-
шћу и несебичношћу пружио 
неизмеран допринос у осло-
бођењу Београда октобра 
1944. године. Иницијативу 
за име ове улице поднео је, 
такође, председник Вучић, а 
усвојили је одборници град-
ског парламента.

палић

краГУјевац

БеоГрад

отварање нових садрЖаја 
У БеоГрадУ на води

вУчић и пастор посетили 
две нове ФаБрике

Свечаним пресецањем 
врпце, у Крагујевцу је 

отворена кинеска фабрика 
„Јанфенг аутомотив интери-
орс“, која ће производити 
компоненте за унутрашњост 
аутомобила најпознатијих 
светских произвођача, по-
пут Мерцедеса. црвену врп-
цу пресекли су председник 
Србије Александар Вучић, 
амбасадорка Кине Чен Бо, 
градоначелник Крагујевца 
Радомир Николић и пред-
ставници фабрике. Седиште 
кинеске компаније „Јанфенг 
аутомотив интериорс“ је у 
Шангају, а има око 110 про-
изводних погона и техничких 
центара у 20 земаља и више 
од 32.000 запослених широм 
света.

Производни простор у 
Крагујевцу простире се на 
18.500 квадрата, у почетку 
ће запошљавати 200 радни-
ка, а у наредне четири годи-
не 770. Председник Вучић 

изразио је задовољство што 
ће млади у Крагујевцу моћи 
себи и својим породицама да 
обезбеде будућност.

„Данас је важан дан за Кра-
гујевац и за Србију. Велико 
хвала нашим кинеским прија-
тељима, хвала амбасадорки 
Бо и свим људима који су ра-
дили на довођењу „Јанфега“ 

и изградњи ове лепе хале“, 
рекао је председник Вучић, 
и извинио се грађанима што 
су толико чекали на завр-
шетак ауто-пута Крагујевац 
- Баточина, због техничких 
проблема.

„У најкраћем року то звр-
шавамо. Крећемо и у пројек-
товање и изградњу брзе 

саобраћајнице преко Вучко-
вице до Мрчајеваца, да би 
спојили Крагујевац са Кори-
дором 10, са аеродромом у 
Лађевцима, али и са Краље-
вом, Рашком, Копаоником, 
Новим Пазаром и Косовском 
Митровицом, како би Кра-
гујевац био центар Србије“, 
нагласио је председник.

нова кинеска ФаБрика

БањалУка сарадња ап војводине и репУБлике српске

Народну скупштину Репу-
блике Српске, на позив 

председника парламента Не-
дељка Чубриловића, посетила 
je делегација Скупштине АP 
Војводина, коју је предводио 
председник Иштван Пастор.

Састанку делегација два 
парламента, присуствовали су 
Миленко Јованов, председник 
Посланичке групе „Алексан-
дар Вучић-Србија побеђује“, 
Павле Будаков, председник 
Посланичке групе „СПС–ЈС“ 
и Дмитар Станишић, пред-
седник Одбора за европске 
интеграције и Посланичке 
групе пријатељства Скупшти-
не АП Војводина са Народном 
скупштином Републике Српс-

ке. Делегацију АПВ угостила 
је и председница Републике 
Српске Жељка цвијановић, 
која је истакла колико су за 
Републику Српску важни до-
бри контакти и сарадња са АП 
Војводином.

„Сарадња Србије и Репу-

блике Српске подигнута је на 
навиши могући ниво и заис-
та нема важнијег догађаја за 
Србију, коме не присуствују 
и представници Републи-
ке Српске. Зато је потпуно 
логично да и скупштине АП 
Војводине и Републике Српске 

продубе и прошире сарадњу. 
Направили смо неколико ко-
рака у том правцу и поставили 
добар темељ да се и у будућ-
ности ова сарадња развија“, 
рекао је, између осталог, на 
састанку двеју делегација Ми-
ленко Јованов.

Председник Вучић нА отВАрАњу ноВог ПроизВодног ПогонА

оБилАзАк комПАније „Андеџ“, некАдАшњег „ПодрумА ПАлић“

ПАртијА стоног тенисА сА ноВинАримА у ноВом ПАрку БулеВАр Вудро ВилсонА        (Фото: РАС)

миленко јоВАноВ и делегАцијА АПВ у Посети БАњАлуци
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РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

ЗДРАВЉЕ

ПРИВРЕДА

ПОЛИЦИЈА

ПРАВДА
КОСОВО И МЕТОХИЈА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

ФИНАНСИЈЕ

Народна банка Србије први 
пут је купила злато на 

међународном тржишту - де-
вет тона за 395 милиона евра, 
саопштила је Јоргованка Та-
баковић, гувернер НБС. Наша 
земља, тако, данас има 30,4 
тона овог племенитог метала 
у својим девизним резервама. 
Злато чини укупно 10 одсто 
девизних резерви Србије. От-

како је актуелни гувернер на 
челу НБС, све количине злата 
куповане су од РТБ „Бор“ по ва-
жећим берзанским ценама, док 
је поменутих девет тона прош-
лог месеца први пут купљено у 
иностранству. Народна банка 
Србије повећала је пројекцију 
раста бруто домаћег произво-
да за 2019. годину на 3,6 одсто 
са ранијих 3,5 процената.

срБија први пУт кУпила 
Злато У иностранствУ

Председница Народне скупштине Маја 
Гојковић учествовала је на састанку При-

премног одбора председника парламената 
Интерпарламентарне уније у Женеви. Пред-
седници парламената размотрили су предло-
жене теме примљене од парламената чланица 
и донели одлуку да главна тема Пете светске 
конференције 2020. године буде „Парламен-

Гојковић на састанкУ 
припремноГ одБора ипУ

тарне нове акције за мултилатерали-
зам у циљу постизања мира и одржи-
вог развоја за људе и нашу планету“. 
Гојковић је истакла да је за бројне ак-
тере у међународној заједници, као и 
за Републику Србију, изузетно важно 
што значај мултилатерализма расте, 
што се све више земаља осећа сло-
бодније и што све независније доносе 
одлуке у складу са својим интересима.

Од 1. јануара у 
Србији се уводи „е-
странац“, односно 
електронско аплици-
рање у националним 
службама, како би и 
пре доласка радника 
у Србију дозвола за 
рад била одобрена, 
рекао је министар Зо-
ран Ђорђевић. Сваки 
грађанин Србије, Северне 
Македоније и Албаније моћи 

ће да пређе границу 
уз личну карту или 
пасош, а уколико 
нађе посао, моћи ће 
да електронски апли-
цира за продужење 
рока боравка од 90 
дана и биће прија-
вљен у централном 
регистру. За страног 
држављанина тада ће 

важити иста правила као и за 
домаће раднике.

Уводи се УслУГа 
„е-странац” Предлогом буџета 

за 2020. годину, срп-
ском аграру намење-
не су 52 милијарде 
динара, а обавезан 
износ за субвенције 
неће бити мањи од 
35,6 милијарди дина-
ра, што је 900 мили-
она динара више него 
2019. године. Ми-
нистар Бранислав Недимовић 
каже да се из субвенција не 
искључује нико ко је већ имао 
право на њих, а да се уво-
де посебне мере подршке за 
младе пољопривреднике, за 

органску производњу, 
винаре... На иниција-
тиву банатских сто-
чара, повећавају се и 
субвенције за краве за 
производњу телади са 
25.000 на 40.000 ди-
нара, а припрема се и 
субвенционисани кре-
дит за њих. Говорећи 
о најављеном Нацио-

налном инвестиционом пла-
ну, каже да је пољопривреда 
инкорпорирана и да ће бити 
инвестиција које ће повећа-
ти конкурентност домаћих 
пољопривредника.

900 милиона више 
За сУБвенције

повеЗивање мачванскоГ 
и сремскоГ окрУГанова БаЗа Жандармерије

спораЗУм са евроџастом

Министарка Јадранка Јок-
симовић каже да ће Србија 
у децембру отворити барем 
још једно од, за сада, чети-
ри припремљена поглавља 
и оценила да се француски 
предлог за проширење ЕУ 
не односи на Србију, јер ми 
нисмо кандидат за отварање 
преговора, већ приступајућа 
земља. „Важно је да отво-
римо бар једно поглавље, а 
мислим да можемо и два. То 
није грандиозан успех, али је 

д и н а м и к а 
која пока-
зује да уп-
орно ради-
мо, да ћемо 
имати стрпљење и партнер-
ски однос, да не дижемо руке 
од процеса реформи“, рекла 
је Јоксимовић. Србија је при-
премила четири поглавља: 2 
- слобода кретања радника, 4 
- слобода кретања капитала, 
21 - трансевропске мреже и 
14 - транспорт.

У децемБрУ још 
једно поГлавље

одлУчнија БорБа 
против дијаБетеса

реновиран дом 
Здравља У лепосавићУ

Од 1. јануара деца која имају 
дијабетес и која су на инсулин-
ској терапији, о трошку Репу-
бличког фонда за здравствено 
осигурање добиће сензоре за 
мерење шећера у крви, рекао 
је министар здравља Златибор 
Лончар. Министар је навео да 
је покренуто обнављање саве-
товалишта за дијабетес у до-
мовима здравља, а да је посеб-

на пажња 
усмерена на 
унапређење 
е л е к т р о н -
ског систе-
ма евиденције, односно Ре-
гистра за дијабетес који омо-
гућава брзу размену инфор-
мација и бољу координацију 
свих пружаоца здравствених 
услуга.

„Бросе” отвара 1.100 радних места
Министар Горан Кнежевић потпи-

сао је уговор за инвестицију немачке 
компаније „Бросе“, вредну више од 
180 милиона евра, којом је плани-
рано отварање 1.100 радних места 
у Панчеву. Кнежевић је уговор пот-

писао са представником компаније, 
Томасом Шпанглером, током посете 
немачког министра привреде и енер-
гетике Петера Алтмајера. Компаније 
са већинским немачким капиталом у 
Србији запошљавају више од 55.000 

људи, а у последњих девет година 
уложиле су око 1,36 милијарди евра. 
Ове компаније све више реинвести-
рају у Србији и запошљавају високо-
квалификовану радну снагу и младе, 
образоване људе.

Министар Небојша 
Стефановић и руски 
секретар Национал-
ног савета за безбед-
ност Николај Патру-
шев потписали су два 
споразума о сарадњи 
у области борбе про-
тив тероризма и ор-
ганизованог крими-
нала. Стефановић се 
захвалио Русији на подршци 
у вези са питањем Косова и 
Метохије, укључујући и про-
тивљење Москве чланству 

Косова у Интерпо-
лу. Поред тога, од-
ред Жандармерије 
у Нишу, први пут од 
оснивања 2001. го-
дине, добио је нову 
базу у Алексинцу, а 
министар Небојша 
Стефановић истакао 
је да је то један од 
најзначајнијих инфра-

структурних пројеката који је 
финансирало Министарство 
унутрашњих послова у прет-
ходних неколико година.

Уговор за изградњу 
ауто-пута Рума-Шабац 
и брзе саобраћајнице 
Шабац-Лозница пот-
писали су министарка 
Зорана Михајловић и 
извршни директор ком-
паније „Азвирт“ Кемил 
Алиев. Укупна дужина 
саобраћајнице је 77 ки-
лометара, а процењена вред-
ност пројекта 467,5 милиона 
евра. Министарка Михајловић 
изјавила је да ће изградња 
ауто-пута и брзе саобраћај-
нице Рума-Шабац-Лозница 

повезати око 600.000 
људи у Мачванском и 
Сремском округу, али 
и Подриње и западну 
Србију са Војводином, 
као и тај део Србије 
са регионом, посеб-
но БиХ. „Први део са-
обраћајнице од Руме до 
Шапца градиће се као 

ауто-пут са шест трака, други 
део од Шапца до Лознице као 
брза саобраћајница са четири 
траке, а биће изграђен и нови 
мост преко Саве“, рекла је Ми-
хајловић.

Потенцијал за 
унапређену опера-
тивну и стратешку 
правосудну сарадњу 
и размену информа-
ција и доказа између 
Евроџаста и Србије, 
омогућен је потпи-
сивањем Споразума 
о сарадњи, који су 
потписали министар-
ка Нела Кубуровић и пред-
седник Евроџаста Ладислав 
Хамран. „Србија је значајно 

ојачала капацитете 
у борби против ор-
ганизованог и транс-
националног крими-
нала. Прекогранична 
сарадња и делотвор-
на размена информа-
ција са колегама из 
Европе, од суштин-
ског су значаја за 
ефикасну и одлучну 

борбу против криминала“, 
истакла је министарка Кубу-
ровић.

Министар Синиша Мали састао се 
са представницима „Јуроклир бан-
ке“, једне од највећих клириншких 
организација у међународној тр-
говини хартијама од вредности на 

светском тржишту, и изразио жељу 
за бољим повезивањем са овом фи-
нансијском организацијом, с циљем 
да Србија буде боље позиционира-
на на глобалном тржишту, да добије 

веће поверење и више инвеститора, 
да додатно развије домаће тржиште 
капитала и постигне бољи инвести-
циони рејтинг на међународном тр-
жишту капитала.

Директор Канце-
ларије за КиМ Марко 
Ђурић, у присуству 
руководства Кли-
н и ч к о - б о л н и ч к о г 
центра, предао је 
на употребу рено-
вирани Дом здра-
вља у Лепосавићу, 
за чију адаптацију 
и уређење је Влада 
Србије издвојила значајна 
средства. „Овај крај познат је 

по вредним и радним 
људима, и повећаном 
наталитету, и наста-
вићемо да улажемо 
да се српска и сва дру-
га деца рађају и живе 
у условима достојним 
човека. Драго ми је да 
сам видео људе који 
су решени да се боре 
да остану своји на 

своме“, рекао је Ђурић.

повеЗивањем са „јУроклир Банком” 
до већеГ Броја инвеститора
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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2. АДА МОл
ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ

Поводом Дана здраве хране, ак-
тивисткиње Уније жена делиле су 
јабуке и „СНС Информатор“. ОО 
СНС Ада обележио је страначку 
славу Свету Петку.

4. СЕчАњ
БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ 
У СВАКОМ СЕЛУ

Министар Бранислав Недимо-
вић разговарао је са пољопри-
вредницима из Јарковца и Крајиш-
ника, a затим и Неузина и Јаше 
Томића, и најавио је да ће обићи 
свако село у Општини. Локална 
самоуправа издвојила је сред-

ства за изградњу пута ка мађар-
ском гробљу у Боки. Председник 
Општине Предраг Рађеновић оби-
шао је радове на изградњи атар-
ског пута Бока-Јарковац.

5. БАЈИНА БАшТА
АСФАЛТ У БАчЕВЦИМА

Планински засеок Раван из МЗ 
Бачевци добио је још 1,3 киломе-
тра асфалтног пута, а претходно 
су асфалтирана два километра 
пута. Захваљујући буџету локалне 
самоуправе, асфалтне путеве до-

биле су МЗ Заовина, Бесеровина, 
Перућац, Луг, Вишесава, Обајгора, 
Гвоздац и Заглавак.

7. ГОлУБАЦ
АДАПТАЦИЈА ДОМОВА 
КУЛТУРЕ

Реконструисани су кров и грађа 
на Дому културе у насељу Бикиње 
и завршени су унутрашњи радови 
на Дому културе у Винцима. На-
бављена су три калића за прелаз 
преко јаруге код цркве и очишће-
на је јаруга у МЗ Клење. Адапти-

рана је противградна станица у 
Голупцу.

8. СМЕДЕРЕВО
РЕНОВИРАНА ШКОЛА

Нова школска година у ОШ „Хе-
рој Света Младеновић“ у Сараор-
цима почела је у комплетно рекон-
струисаном објекту.

9. ВРњАчКА БАњА
НОВИ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН

Завршена је изградња фудбал-
ског терена по најмодернијим 
стандардима, са травнатом под-
логом из Аустрије. Учествовали 
смо у акцији добровољног да-
вања крви и делили „СНС Инфор-
матор“.

10. СВИлАЈНАЦ
ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА

Прославили смо страначку 
славу Свету Петку. Активно смо 
радили на формирању градских 
изборних јединица и ревизији 
чланства.

11. АлИБУНАР
ПОСЕТА ИГОРА МИРОВИЋА

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић обишао је радове 
на изградњи фискултурне сале у 
ОШ „Братство и јединство“, који 
су започети још 2004. године.

12. АПАТИН
РАДНА АКЦИЈА

Активисти ОО покупили су 
смеће и лишће, и офарбали клупе 
испред медицинског дела Бање.

1. УБ

ДРУГО НАЈВЕЋЕ ГРАДИЛИШТЕ У СРБИЈИ

Mали сајам спорта отворили су председник 
Општине Дарко Глишић и председник Спорт-
ског савеза Србије Давор Штефанек. Засеок 
Мала у Бањанима је 40-ти путни правац који 
је асфалтиран од почетка године. Асфалт је 
урађен у МЗ Калиновац, Тулари, Новаци... Уз 
помоћ ЕПС-а, асфалтирана је Улица војводе 

Мишића и опремљена новом канализацио-
ном мрежом и тротоарима. Министар Мла-
ден Шарчевић и ген. директор „Телекома“ 
Предраг ћулибрк уручили су 27 лаптопова 
за ОШ „Милан Муњас“. Уб је друго највеће 
градилиште у Србији, после Београда на 
води. На некадашњем Вашаришту урађена је 

општинска зграда, полицијска станица, хотел, 
парк, игралиште, а у току је доградња школе, 
изградња пијаце, затвореног базена, зграда... 
В.д. директора ЕПС-а Милорад Грчић најавио 
је отварање новог копа „Радљево“. Рекон-
струисана је нисконапонска мрежа у Такову, 
Стубленици и црвеној Јабуци.

6. КРУшЕВАЦ

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР

Активисти ГО подржали су организацију хуманитарног тур-
нира у шутирању тројки у насељу Пејтон. У организацији Савета 
за здравство, у МЗ Кукљин одржана је трибина о превенцији ма-
лигних болести. Поводом Недеље дојења, Одбор за популациону 
политику организовао је трибину и поделу флајера. Чланови МО 
Багдала очистили су Пакашничку шуму. Поводом Светског дана 
менталног здравља, Савет за здравство организовао је трибину о 
утицају стреса. У организацији МО Мало Головоде, уручени су ху-
манитарни пакети за две породице.

16. ОПОВО
ПОМОЋ НАЈУГРОжЕНИЈИМ 
ДОМАЋИНСТВИМА
Поводом Дана ослобођења, положени су венци на споменик палим ро-

дољубима. У оквиру Октобарских дана, организован је мини етно базар. 
Подржали смо акције превентивних здравствених прегледа, делили смо 
„СНС Информатор“, уређивали парковске мобилијаре, организовали хума-
нитарне активности... Постављени су успоривачи брзине у Баранди и Опо-
ву. Организовани су излети за пензионере. Кроз пројекат „Отворена врата“, 
председник др Зоран Тасић разговарао је са више од 1.400 грађана и уручио 
донације за најугроженија домаћинства. Обележили смо страначку славу.

14. АлЕКСАНДРОВАЦ
ВОДОВОД У ЉУБИНЦИ

Повереник ОО Славољуб Миљковић и 
председник Општине др Мирко Михајловић 
обишли су радове на водоводној мрежи у Љу-
бинци. На такмичењу Сусрети села, наша еки-
па из Доњег Ступња освојила је прво место. 
Прославили смо страначку славу и делили 
„СНС Информатор“.

15. ГОРњИ МИлАНОВАЦ
ДОНАТОРСКИ РУчАК
ОО СНС најоштрије је осудио дивљачки упад 

Бошка Обрадовића, Небојше Станковића и њи-
хових фашистичких сабораца током седнице СО. 
Председник Општине Дејан Ковачевић позвао је 
суграђане да присуствују донаторском ручку за по-
моћ најсиромашнијим суграђанима. У МЗ Драгољ 
асфалтирају се два некатегорисана пута, а почело 
је и асфалтирање Улице Николе Луњевице. Одржа-
на је манифестација „Дај педалу раку“ и позивање 
суграђанки на мамографски преглед. На Дунавском 
бизнис форуму, председнику Ковачевићу уручено је 
признање „Златни кључ Подунавља“.

3. БАч
ЗАПОШЉАВАЊЕ 
МЛАДИХ

Делегација Општине учест-
вовала је на сусрету члани-
ца Мреже „I care for Europe“. 
Поводом Дечије недеље, 
председник Борислав Анто-
нић организовао је пријем за 
предшколце. Одржана је кон-
ференција поводом пројекта 
запошљавања младих у Ду-
навском региону Јужне Бачке, 
а у склопу обележавања Дана 
смањења ризика од елемен-
тарних непогода, председник 
Антонић обишао је школу у 
Селенчи. Обележен је Дан 
ослобођења Бача. Полицијска 
станица добила је опрему за 
увиђаје.

13. СОМБОР

УРЕЂЕЊЕ ДЕчИЈИХ ИГРАЛИШТА
У оквиру акције „Отворени дан“, градоначелница Душанка Го-

лубовић разговарала је са грађанима МЗ Бездан. Почиње израда 
Стратегије развоја културе Града. Градоначелница је била домаћин 
амбасадору Аустрије Николаусу Лутеротију, а Град је угостио 29. 
издање РТС кроса. Обележен је Дан ослобођења у Другом светском 
рату. Активисти МО Селенча уредили су дечије игралиште у Жар-
ковцу, а активисти МО Горња Варош игралиште у Шикари. Чланови 
МО Чонопља уређивали су своје место. Такође, организовани су 
разговори са грађанима и подела „СНС Информатора“.

АктиВисти грАдског одБорА рАзгоВАрАли су сА грАђАнимА 
нА штАндоВимА

дАрко глишић оБилАзи рАдоВе нА АсфАлтирАњу, од 
ПочеткА године уређено је 40 ПутниХ ПрАВАцА

оБележенА стрАнАчкА слАВА

грАдонАчелницА голуБоВић сА АмБАсАдором лутеротијем
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23. ТИТЕл
ТЕЛЕВИЗОРИ ЗА ЂАКЕ

Поводом Дечије недеље, пред-
седник Општине мр Драган Бо-
жић посетио је школе у свим на-
сељеним местима и вртић, и на 
поклон уручио телевизоре, часо-
пис „Пажљивкова правила у са-
обраћају“  и блинкере за бицикл. У 
страначким просторијама, обеле-
жена је слава Света Петка.

24. СРБОБРАН
ОБЕЛЕжАВАЊЕ СЛАВЕ

ОО СНС обележио је крсну 
славу Свету Петку, уз велики број 
чланова, симпатизера, привред-
ника и представника политичких 
организација.

25. ТЕМЕРИН
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Савети за спорт и за економска 
питања одржали су конференције 
за медије, а Савет за здравство 
предавања. Активисти ОО при-
суствовали су обележавању 11 го-
дина СНС у Новом Саду, а просла-
вили су и страначку славу. Активи-
сти МО Телеп и Савета за социјал-
на питања обишли су угрожене 
суграђане, помогли им да уреде 
дворишта и уручили хуманитарне 
пакете. Чланови МО Сириг уреди-
ли су простор око Споменика жрт-
вама фашизма и покосили траву са 
јавних површина. Са активистима 
ОО разговарали су високи функ-
ционери СНС - Милош Вучевић и 
Дамир Зобеница. Активисти МО 
центар уредили су центар Теме-
рина, а МО Бачки Јарак офарбали 
жардињере.

26. ТУТИН
ПОСЕТА СЕЛУ ПОПЕ

Руководство ОО СНС посетило 
је цркву Свете Марије Магдалине 
у селу Попе и уручило пригодне 
поклоне, а било је речи и о реша-
вању инфраструктурних пробле-
ма.

27. ВлАДИчИН ХАН
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ

Након комплетне реконструк-
ције водоводне мреже, асфалти-
рана је једна од најстаријих улица 
у Владичином Хану, Жикице Јова-
новића Шпанца, а на тротоаре су 
постављене бехатон плоче.

28. ЖАБАРИ
НОВА ЗГРАДА ЗА ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНЕ

Асфалтиран је пут Четереже-
Сибница. Председник СО Жабари 
обишао је нову зграду центра за 
социјални рад, намењену за ста-
новање интерно расељених лица.   

17. ГРАчАНИЦА

НОВЕ КУЋЕ И СТАНОВИ

20. ЗВЕчАН
НОВА КУЋА 
ЗА ЈОВАНОВИЋЕ
Председник Привременог органа Општине Зве-

чан Иван Тодосијевић обишао је породицу Јова-
новић из села Банов До и означио почетак градње 
њихове куће. Најмлађим Јовановићима, Андреи и 
Анђели, уручио је по 20.000 динара. Општина је 
пољопривредницима уручила механизацију као 
подстицај за бављење пољопривредом.

21. КлИНА
БЕРАч КУКУРУЗА 
ЗА ВУЛИЋЕВИЋЕ

Свакодневно излазимо у сусрет 
суграђанима, посебно старијим и 
болесним, купујемо лекове и пре-
возимо их до Косовске Митровице. 
Канцеларија за КиМ обезбедила 
је берач кукуруза за породицу Ву-
лићевић. Саднице воћа и опрему 
добило је 19 породица.

18. лЕПОСАВИЋ
КЉУчЕВИ ЗА ПОРОДИЦУ 
ПЕРУНИчИЋ
Председник Општине Зоран Тодић уру-

чио је кључеве стана породици Перуничић 
из Клине. На штандовима разговарамо са 
грађанима и делимо промотивни материјал 
Српске листе.

19. шТРПЦЕ
СВАКОДНЕВНЕ 
АКТИВНОСТИ

На иницијативу председника ОО Ратислава 
Николића, активности ОО СНС су свакодневне и 
редовно смо у контакту са суграђанима.

22. ВИТИНА
ПОМОЋ ЗА УГРОжЕНЕ 
ПОРОДИЦЕ

Општина, у сарадњи са Канцеларијом за КиМ и 
Владом Србије, поделила је шест крава и осам 
коза за угрожена домаћинства у Клокоту, Вр-
бовцу, Грнчару, Могили и Бинчу.

Председник Општине Срђан Поповић положио је камен-те-
мељац за изградњу кућа породицама Стевић из Сушице, Мак-
симовић из Добротина и Симић из Лепине. У Доњој Гуштерици 
уручио је кључеве нових станова за 12 породица, а у Лапљем Селу 
кључеве 24 стана породицама из социјалне категорије и младим 
брачним паровима.

29. НИш

ЕДУКАТИВНЕ ТРИБИНЕ
У ГО СНС обележена је слава Света Петка. Повереник ГО и Унија мла-

дих одржали су радионицу „Пут ка успеху“. Чланица Главног одбора 
СНС Драгана Сотировски и одборница у СГ Душица Давидовић говори-
ле су на трибини „Борба против најтежих облика насиља над децом“. По-
вереник Савета за науку и технологију проф. др Мишко Живић одржао је 
два предавања. Чланице Уније жена Ниш посетиле су Унију жена Пирот, 
а заједно са Саветом за здравство, одржале су трибину којом су обеле-
жиле Месец борбе против рака дојке. Повереник Звездан Миловановић 
и Савет за правна питања одржали су пријем грађана.

30. НИшКА БАњА
АКЦИЈЕ 
УРЕЂЕЊА
Уређен је простор око изво-

ришта Сувабања и офарбане су 
клупице, а у Јелашници је офар-
бана ограда моста.

31. ПАлИлУлА
ПОСЕТА СЕЛИМА
Активисти ОО уредили су мобилијар код Факултета заштите на 

раду и игралиште код школе у Бубањских хероја. Чланови Савета за 
здравство разговарали су са мештанима села Горње Међурово, Ла-
линац и Крушце. Чланице Уније жена ОО, у сарадњи са Унијом жена 
ГО, имале су састанак са чланицама Уније жена из Пирота. Обележи-
ли смо једанаест година рада СНС.

38. МЕДИЈАНА
ДРУжЕЊЕ СА СТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА
Активисти МО Криве 

ливаде, Чаир, Божидар 
Аџија, Филип Кљајић и 
Криви Вир одржали су 
бројне акције и разгова-
рали са грађанима. Дру-
жењем са корисницима 
Геронтолошког центра, 
Савет за популацију, бри-
гу о деци и социјална пи-
тања, Савет за здравство, 
МО Божидар Аџија и МО 
Филип Кљајић обележи-
ли су месец старих. Унија 
младих учествовала је у свим акцијама.

32. ПАНТЕлЕЈ
УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА ГОРЊЕГ МАТЕЈЕВЦА
Организовали смо више акција разговора и помоћи суграђанима, 

као и трибине на тему вакцинације и можданог удара. Активисти МО 
Горњи Матејевац уредили су центар села, пут до цркве и спортске 
терене. Поводом Дечије недеље, изведена је позоришна представа.

36. ДОљЕВАЦ
ОБЕЛЕжЕНА СЛАВА

Свеченим чином резања славског колача, 
обележена је слава СНС Света Петка.

37. МЕРОшИНА
ПОДЕЛА „СНС ИНФОРМАТОРА“

Активисти ОО посетили су Азбресницу и 
Чубуру, разговарали са мештанима и дели-
ли „СНС Информатор“.

33. ЦРВЕНИ КРСТ
ПАКЕТИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО УГРОжЕНЕ

Разговарали смо са активистима у МО 
Миљковац, 12. фебруар, Мезграја, Хум, 
Горња Топоница, Сечаница, Кравље, По-
повац, Вртиште, Трупале, Палиграце и 
Доња Топоница. Руководство ОО и на-
родна посланица Јелена Жарић Коваче-
вић обишли су десетак социјално угро-
жених породица и уручили пакете, које 
су финансирали чланови СНС. Oдржане 
су трибине на тему бављења спортом и 
вакцинације. Прославили смо Свету Пет-
ку и 11 година рада СНС.

39. АлЕКСИНАЦ
САНАЦИЈА ВОДОПРОПУСТА

34. ГАџИН ХАН
РАЗГОВОР СА МЕШТАНИМА 
СОПОТНИЦЕ

Чланови ОО и председни-
ца Општине Марија Цветковић 
разговарали су са мештанима 
Сопотнице и делили „СНС Ин-
форматор“.

Новица Драгићевић, 
председник Савета за при-
родне ресурсе, обишао је 
завршне радове на сана-
цији водопропуста на Ра-
девачкој реци. Завршена је 
санација водопропуста на 

путу Житковац - Доњи Ад-
ровац. Народни посланик 
Далибор Радичевић орга-
низовао је више пријема за 
суграђане у просторијама 
ОО. Прославили смо стра-
начку славу Свету Петку.

35. СВРљИГ
АКЦИЈА „ПОМОЗИ КОМШИЈИ“
Чланови ОО разговарали су 

са мештанима и делили „СНС 
Информатор“ на Дервенском ва-
шару. У току је реконструкција 
Улице Боре Прице. Далиборка 
Марковић и др Љубица Мрда-
ковић Тодоровић посетиле су 
Сајам зимнице у Црнољевици. 
Поводом Међународног дана 
борбе против сиромаштва, уру-
чени су пакети социјално угро-
женим породицама. У оквиру 
акције „Помози комшији“, наши чланови 
помогли су у берби кукуруза на имању Ста-

нојевића у Лукавици. Обележили смо стра-
начку славу и разговарали са грађанима.

ПосетА Породици ВулићеВић

триБинА у стрАнАчким ПросторијАмА
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40. ОСЕчИНА
КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Урађена је кишна канализација 
у Обилићевој улици и поправљени 
су путеви у селу Лопатањ и Гуња-
ци. Туристичка организација Под-
горина и Општина били су партне-
ри у организацији манифестације 
Дани воћа у Брчком. Обележили 
смо Свету Петку. 

41. МАлО ЦРНИЋЕ
УРЕЂЕН КАНАЛ 
И ПРОШИРЕН ПУТ

Чланови Савета МЗ Кобиље и 
симпатизери СНС уредили су канал 
у центру насеља и тако проширили 
пут преко пута школе, што је допри-
нело бољој безбедности деце. 

42. МАЈДАНПЕК
УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА 
И РЕчНИХ КОРИТА

У сеоским срединама очишћени 
су готово сви атарски и локални 
путеви као припрема за зимску 
сезону и уређена су речна корита 
на критичним местима. Активисти 
МО Дебели Луг уредили су желез-
ничку станицу, а МО Рудна Глава 
сметлиште на гробљу и насули пут 
у засеоку Близна. У Доњем Ми-
лановцу започело је реновирање 
обданишта.

43. љУБОВИЈА
ОБНОВА ШКОЛЕ 
У ВРХПОЉУ

ЈП „Љубовија“ набавило је две 
радне машине. Реконструисана је 
школа у Врхпољу. У установи за 
одрасле и старије, у оквиру цен-
тра за социјални рад, набављени 
су котао на пелет, душеци и трпе-
заријска опрема. ОО обележио je 
страначку славу, а активисти су 
делили „СНС Информатор“.

44. ЖИТИшТЕ
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
УЛИЦА У ИТЕБЕЈУ

У Српском Итебеју рехабили-
тује се пет улица. Обележен је 
Међународни дан сеоских жена 
изложбом на којој су радове и 
производе показале представнице 
удружења жена и предузетнице.

45. ВлАДИМИРЦИ
НОВЕ СТРАНАчКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ

Активисти ОО редовно разго-
варају са грађанима, деле „СНС 
Информатор“ и помажу социјално 
угроженим породицама. Припре-
мају се услови за отварање Индус-
тријске зоне и долазак инвестито-
ра. Општина издваја средства за 
асфалтирање локалних путева. ОО 
СНС прославио је славу Свету Пет-
ку. Свечано су отворене нове прос-

торије ОО, а догађају су присуство-
вали Дарко Глишић, Бранислав Ма-
ловић, Жељко Марјановић...

47. ПОЖЕГА
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ 
ГАВРИЛОВИЋ

Повереници ОО посетили су 
породицу Гавриловић, која живи у 
тешким условима, и однели  помоћ 
у виду гардеробе и намирница. На 
иницијативу Повереништва ОО, 
донатор „Пуна кућа” обезбедио је 
породици материјал за завршетак 
куће. Одржан је Културно-обра-
зовни сабор „Милош Велики“. Зах-
ваљујући председнику Општине 
Ђорђу Никитовићу, одржана је 
манифестација родитељства у ор-
ганизацији Покрета за децу 3+1.

48. ДЕСПОТОВАЦ
ОДБРАМБЕНИ БЕДЕМ

Завршена je изградња одбрам-
беног бедема на реци Ресави у 

МЗ Милива, који се надовезује на 
постојећи бедем и спаја са град-
ским у Деспотовцу. Реализацијом 
овог пројекта решен је вишедеце-
нијски проблем мештана Миливе.

50. БАБУшНИЦА
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЗГРАДЕ ВРТИЋА

Вртић „Дечија радост“ постаће 
енергетски ефикаснији зах-
ваљујући подршци Краљевине 
Норвешке, преко пројекта „Нор-
вешка за вас-Србија“. Реконструк-
ција обухвата уградњу изолације 
таванске међуспратне конструк-
ције и замену олука.

51. БЕчЕЈ
чЕТИРИ ВЕЛИКА ПРОЈЕКТА

Покрајинска влада определила 
је средства за адаптацију руко-
метног терена у Бачком Петро-
вом Селу, санитарног чвора у 
Сц у Бечеју и фискултурне сале 
у ОШ „Шаму Михаљ“. Започета 
је реконструкција Зелене улице. 
Министар Бранислав Недимовић 
и покрајински секретар Вук Ра-
дојевић обишли су пољопривред-
на газдинства у Бачком Петровом 
Селу и Бачком Градишту.

52. БАчКА ТОПОлА
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
АМБУЛАНТИ

Поделом балона и разговором 
са грађанима Старе Моравице, 
обележен је Месец борбе против 
рака дојке. Почела је реконструк-
ција амбуланти у Бачком Соколцу 
и Горњој Рогатици. Завршена је 
реконструкција Војвођанске ули-
це у Бачком Соколцу, а наставље-
ни су радови на инфраструктур-
ном опремању Индустријске зоне.

53. КОЦЕљЕВА
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Прославили смо 11. рођендан 
СНС и страначку славу Свету Пет-
ку. Активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
грађанима.

54. ЖИТОРАђА
МОСТ У БОЈАМА 
СРПСКЕ ТРОБОЈКЕ

Редовно делимо „СНС Инфор-
матор“ и разговарамо са суграђа-
нима. Наши активисти офарбали су 
мост на реци Топлици у МЗ Подина 
у боје српске тробојке. Офарбали 
су и мобилијаре у МЗ Житорађа, 

помогли угроженим суграђанима, 
организовали прославу странач-
ке славе и одлазак на прославу 11. 
рођендана СНС у Нови Сад.

55. КРУПАњ
АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА

Асфалтиран је пут Столице-Ша-
рена Буква и пут у засеоку Шумећ. 
Приводе се крају припремни радо-
ви за асфалтирање пута Богошти-
ца-Шљивова и Богоштица-Лазе, 
као и пут у Шљивови. Припреме 
за асфалтирање изводе се и на 
правцу Завлака-цветуља и ло-
калном путу Столице-Дворска. У 
току је уређење атарских путева 
у четири МЗ. Асфалтирани су иг-
ралиште у Улици Владе Зечевића 
и паркинг код хале и школе. Одр-
жана је манифестација „Плодови 
Рађевине“. Чланови ОО СНС обе-
лежили су страначку славу.

56. КРАГУЈЕВАЦ
ПРВА ВИШЕСПРАТНА 
ГАРАжА

Градоначелник Радомир Нико-
лић, заједно са директором ЈКП 
„Шумадија“ Немањом Димитрије-
вићем, положио је камен-темељац 
за изградњу прве вишеспратне га-
раже у Крагујевцу. У просторија-
ма ГО СНС, обележили смо славу 
Свету Петку.

57. БАчКА ПАлАНКА
ШКОЛСКИ ПРИБОР 
ЗА РОМСКУ ДЕЦУ

Савет за здравство подржао је 
акцију бесплатних превентивних 
прегледа у Товаришеву, Новој Гај-
добри и Силбашу. Поводом Међу-
народног дана старијих особа, 
омладина СНС обишла је старије 
чланове, а чланови Савета за рад 
и социјалну политику дружили су 
се са чланицама УЖ „Златне руке“. 
Пензионери ОО организовали су 
излет на Фрушку гору. Председник 
Општине и покрајинска посланица 
Јелена Јовановић уручили су школ-
ски прибор деци ромске национал-
ности. Чланови МО Деспотово и 
Уније жена уручили су прикупље-
ну одећу угроженим породицама. 
Повереник ОО разговарао је са 
суграђанима у просторијама ОО, 
обележена је страначка слава и по-
дељен „СНС Информатор“.

58. ЖАБАљ
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ 
НЕДЕЉКОВИЋ

Одржан је Сајам за пензионере, 
где су најстарији суграђани ужи-
вали у попустима. Поводом Дана 
ОШ „Милош црњански“, одр-
жан је Сајам науке. Председник 
Општине Чедомир Божић и локал-
на самоуправа помогли су поро-
дици Недељковић са петоро деце, 
обезбедивши им школски прибор, 
играчке, одећу и огрев. Одред 

Жандармерије Нови Сад извео је 
показну вежбу и час самоодбране 
у парку. Активисти МО Ђурђево 
донирали су телевизор пензионе-
рима инвалидима рада.

60. БАчКИ ПЕТРОВАЦ
ЗАМЕЊЕН КРОВ НА 
НАЈСТАРИЈОЈ КУЋИ

У оквиру Дечије недеље, гос-
ти локалне самоуправе били су 
ученици ОШ „Јан Чајак“. Обеле-
жени су Дан Општине и Дан ос-
лобођења. У Маглићу је одржано 
општинско такмичење у кошарци. 
Замењен је кров на најстаријој 
кући у Бачком Петровцу, која при-
пада Музеју војвођанских Слова-
ка, и постављени су рефлектори 
на стадиону у Гложану. ОО обеле-
жио је славу Свету Петку.

61. НОВА ЦРњА
АКЦИЈА УРЕЂЕЊА 
У РАДОЈЕВУ

Обележили смо славу Свету 
Петку у Војвода Степи и при-
суствовали обележавању 11 годи-
на постојања СНС. Активисти МО 
Радојево уредили су простор око 
МЗ и парк у Радојеву.

62. АРИљЕ
ПРЕТВАРАЊЕ СТАРЕ 
ШКОЛЕ У ВРТИЋ

Председник Општине Милош 
Недељковић иницирао је рекон-
струкцију старе школе у МЗ церо-
ва и њено претварање у вртић, а 
акцију су започели активисти СНС 
и мештани. Председник Недељко-

вић обишао је радове на замени 
цеви у Улици Војислава Пајића.

63. чАчАК
ПОСЕТА МИЛОША 
ВУчЕВИЋА

Градоначелник Милун Тодоро-
вић обишао је радове на асфал-
тирању пута у Трнавској Балузи. 
Потпредседник Главног одбора 
СНС Милош Вучевић разговарао је 
са активистима ГО. Чланови Уније 
младих посетили су породицу Но-
вовић из Мрчајеваца и поклонили 
им рачунар и школски прибор. 
Свечано је отворен проширени вр-
тић „Полетарац“. Недељу здраве 
исхране обележили смо разгово-
ром са грађанима.

64. КУлА
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА КОД 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Активисти МО Горњи град и 
Доњи град покупили су лишће 
у парку код Старачког дома и 
на платоу испред биоскопа. Ми-
нистар Бранислав Недимовић 
посетио је пољопривредна газ-
динства у Крушчићу и црвенки и 
АД „Бачка“ из Сивца. Председник 
Општине Дамјан Миљанић, то-
ком претходног месеца, одржао 
је 65 пријема грађана. Активисти 
МО Крушчић офарбали су ограду 
испред школе и покупили смеће и 
лишће. Обележена је Света Петка 
и прослављен 11. рођендан СНС. 
Чланице Уније жена обележиле су 
Међународни месец борбе против 
рака дојке.

65. ПРИЈЕПОљЕ
ЗАВРШЕТАК ОБАЛОУТВРДЕ

Завршава се уређење обало-
утврде реке Милешевке и рекон-
струишу се пријепољске „коцки-
це“, које су служиле као брана од 
поплава и давале атрактивни из-
глед ушћу Милешевке у Лим.

67. СЕНТА
НАСИПАЊЕ 
АТАРСКОГ ПУТА

На иницијативу чланова СНС из 
Кевија, насут је атарски пут, што 
ће олакшати кретање становника 
села и околних салаша.  

68. чОКА
УРЕЂЕЊЕ ИСПРЕД КУЋА 
ПЕНЗИОНЕРА

Активисти МО црна Бара исе-
кли су дивља стабла испред кућа 
пензионера и припремили их за 
огрев, а заменили су и кров на ау-
тобуском стајалишту. Унија жена 
договорила је даље активности.

69. КАњИЖА
ПОМОЋ ЗА ГОСПОЂУ НАДУ

Чланови ОО организовали су 
радну акцију код суграђанке Наде, 
која живи сама у тешким мате-
ријалним условима и нарушеног је 
здравља, и уредили јој двориште. 
Након акције, договорили су се да 
јој обезбеде и огрев за зиму. 

70. лАПОВО
ОБЕЛЕжАВАЊЕ ДЕчИЈЕ 
НЕДЕЉЕ

У оквиру обележавања Дечије 
недеље, представници Општине 
угостили су ученике и професоре 
ОШ „Светозар Марковић“, и мали-
шане из ПУ „Наша младост“, који-
ма су уручили поклоне.

71. ПИРОТ
ИНТЕРАКТИВНА 
РАДИОНИЦА

У организацији Уније младих и 
Савета за друштвене мреже, одр-
жана је интерактивна радионица 
„Пречицом до препознатљиво-
сти“, а са младима је разговарао и 
повереник ОО Милан Јовановић.

59. НОВИ САД

ПРОСЛАВА 11. РОЂЕНДАНА СТРАНКЕ

49. БЕлА ПАлАНКА
ПОМОЋ 
СТАРАчКИМ 
ДОМАЋИНСТВИМА

Поводом Међународног 
дана старијих особа, председ-
ник Горан Миљковић уручио 
је пакете помоћи угроженим 
старачким домаћинствима. У 
буџету за 2020. годину опре-
дељена су средства за додат-
не мере помоћи старачким до-
маћинствима, услуге геронто-
домаћица. Почела је са радом 
стоматолошка ординација за 
мештане Црвене Реке и окол-
них села. Такође, организују 
се систематски прегледи за 
ученике сеоских школа.

Сви месни одбори делили су „СНС Ин-
форматор“ суграђанима. МО Салајка орга-
низовао је ликовну радионицу и радионицу 
орјентинга. У акцији МО Руменка и ФК „Је-
динство“, постављени су ограда и бусење 
на помоћном терену. МО Ченеј одржао је 
шаховски турнир, а МО Сремска Каменица 
здравствену трибину. Дружење за најмлађе 

суграђане организовали су МО Каћ 1 и 2, по-
водом Дечије недеље, а активисти МО Под-
бара организовали су радионицу „Различак“. 
Чланови МО Ковиљ уредили су пијацу, парк 
и центар села, а чланови МО Шангај очисти-
ли канал. Активисти МО Шангај и ученици 
ОШ „Вељко Влаховић“ уредили су школско 
двориште. Добровољно ватрогасно друштво 

у Будисави, уз помоћ активиста МО, добило 
је нове олуке и кров.

ГО СНС Нови Сад обележио је славу Свету 
Петку и прославио  11. рођендан СНС. Градо-
начелник Милош Вучевић обишао је радове 
на улицама Проте Михалџића и деловима Ли-
синског и Владимира Назора у Петроваради-
ну, као и радове у Ветернику, Каћу и Клиси.

46. ЦРНА ТРАВА

СПОМЕНИК НЕИМАРУ
Свечано је откривен Споменик црнотравском неимару, на ини-

цијативу Удружења Црнотраваца из Београда и Општине. Обеле-
жена је страначка слава и 11. годишњица оснивања СНС.

66. КИКИНДА
НОВИ 
КРУжНИ ТОК
У оквиру акције „Кикиндског 

беби клуба“, обезбеђено је 120 
пакета за новорођене бебе. 
Почела је изградња кружног 
тока на улазу у град из правца 
Зрењанина. У МЗ Наково сани-
ра се бунар који 15 година није 
у функцији. Унија жена органи-
зовала је дружење са корисни-
цима Клуба геронтолошког 
центра, радионицу о вајарству 
и штанд поводом Светског 
дана хране на којем су разгова-
рале са суграђанима и делиле 
јабуке. Активисти ОО органи-
зовали су две акције уређења 
јавних површина и две хумани-
тарне акције.

миљкоВић сА сугрАђАнком

грАдонАчелник милош ВучеВић сА ноВосАђАнимА
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ЗРЕњАНИН

ЖИТИшТЕ

СЕчАњ

средњоБанатски окрУГ

Атила Перки
Атила Перки година-
ма учествује у раду 
МО Нови Итебеј, али 
и даје огроман допри-
нос функционисању 
ОО СНС Житиште и 
један је од најбољих 
и највреднијих члано-
ва. Свакодневно је на 

располагању странци, одазива се свим 
позивима, састанцима и испуњава све 
страначке обавезе. Иницијатор је мно-
гобројних акција у вези са уређењем МЗ 
Нови Итебеј. Увек са поносом предста-
вља политику СНС и председника Алек-
сандра Вучића.

Дени Бесу
Кад желите у пар рече-
ница да опишете неког 
младог, вредног, од-
говорног и преданог 
својој странци и др-
жави, онда је то Дени 
Бесу, дипломирани 
економиста. Потпред-
седник је ОО СНС Се-

чањ, председник МО Сутјеска и члан 
Већа СО Сечањ. Врло је предан активи-
ста, увек спреман да реагује и одради 
све што странка постави као задатак.

Петар Вуков
Петар Вуков је струков-
ни васпитач, потпред-
седник МО Жарко 
Зрењанин, члан Уније 
младих и Савета за 
образовање, културу 
и информационе тех-
нологије. Петар је је-
дан од најактивнијих 
чланова зрењанин-

ског градског одбора, који увек даје пун 
допринос како би се сваки задатак што 
ефикасније урадио. Он је пример младе, 
способне, ажурне и вредне особе, која даје 
несебичан допринос СНС и председнику 
Александру Вучићу.

Председник Извршног од-
бора СНС Дарко Глишић, 

током претходног месеца, 
посетио је одборе у Нишу, 
Алексинцу и Гаџином Хану, 
где је разговарао са акти-
вистима о досадашњим ре-
зултатима странке на локалу 
и о плановима за будући пе-
риод.

Глишић је посетио и одбор 
у Куршумлији, где је уручио 
и спортску опрему Омла-
динском фудбалском клубу 
„Косаница“, коју је младим 
спортистима обећао пред-
седник СНС Александар Ву-
чић, током недавне посете 
овом граду.

Председник ИО при-
суствовао је и свечаном от-
варању нових страначких 
просторија у Шапцу и Влади-
мирцима, и тим поводом ис-
такао да је импресиван број 
људи дошао на отварање, 
што говори о томе да је СНС 
у Шапцу све јача.

„Странка је спремна да 
2020. године уради оно 
што је требало и раније, а 
то је да Шабац ослободи 
од оних који га урушавају, 
упропашћавају и који мно-
го штете наносе грађанима. 
Сада можемо да радимо на 
квалитетан начин“, пору-
чио је Глишић на отварању 
нових просторија ГО СНС 
Шабац.

Интернационални се-
кретар СНС Јадранка Јок-
симовић учествовала је 
на 32. конгресу Хришћан-
ско-демократске уније 
(цДУ) у Лајпцигу, на 
којем су говориле кан-
целарка Ангела Меркел, 
председница странке 
и актуелна министарка 
одбране Анегрет Крамп-
Каренбауер, као и нова 
председница ЕК Урсула 
фон дер Лајен.

Јоксимовић је имала 
прилику да се сусретне 
са члановима председ-
ништва цДУ, посланици-
ма немачког Бундестага 
и немачким послани-

цима у Европском пар-
ламенту, као и са пред-
ставницима Европске 
народне партије са који-
ма је разговарала о про-
дубљивању партијске и 
билатералне сарадње, о 
европском путу Србије, 
политици проширења, 
правцима међународне 
политике. Јоксимовић је 
саговорнике обавестила 
o постигнутом напретку 
на плану свеобухватних 
реформи, очекивању да 
се европски пут Србије 
настави отварањем но-
вих поглавља, као и о 
актуелним питањима у 
региону.

Интернационални секретар СНС 
Јадранка Јоксимовић састала се 

са директором фондације Конрад 
Аденауер (КАС) у Србији и црној 
Гори, Норбертом Бекман-Диркесом.

Саговорници су разговарали о 
важности унапређења сарадње СНС 
и немачке фондације, уједно и ја-
чању политичке, економске и сваке 
друге сарадње између Србије и Не-
мачке, као и о напретку на плану ев-
ропских интеграција Србије.

Директор КАС-а је искористио 
прилику да похвали заинтересова-
ност и посвећеност СНС политичкој 
едукацији својих чланова - посебно 
омладине, и сложио се да се СНС 
етаблирала као респектабилна стран-
ка у важним и утицајним партијским 
организацијама у међународним од-
носима. Такође, говорећи о напретку 

на плану европских интеграција и 
резултатима свеобухватних рефор-
ми, нагласио је да Србија има добре 
услове за додатни економски развој и 
нове инвестиције.

интензивна сарадња снс и кас снс на конГресУ цдУ 
У лајпциГУ

ВлАдимирци

куршумлијА

АлексинАц

гАџин ХАн

шАБАц

опрема За младе ФУдБалере, 
нове страначке просторије

17-23. новембар 2019.
Пекинг, Нанчанг, Шангај

Потпредседник Главног одбора СНС 
Марко Ђурић боравио је у вишеднев-

ној посети Кини на позив централног ко-
митета КПК у својству шефа делегације 
владајућих партија држава централне и 
источне Европе у оквиру партијског фо-
рума сарадње 17 плус 1.

Првог дана посете у Пекингу, Марко 
Ђурић је говорио на 
економском промо-
тивном форуму о до-
датном унапређењу 
сарадње Србије и 
Кине, посебно раз-
воја економских и 
културних односа са 
8 најбогатијих про-
винција Кине чији 
су представници 
изложили програме 
економске сарадње 
и могућности инвес-
тиционог улагања 
у Европи. Такође, 
током првог дана, 
одржан је и округли 
сто партијске са-
радње између КПК и 
владајућих партија 
држава централне 
и источне Европе, 
а делегација пред-
вођена Марком Ђу-
рићем  имала је част 
да у поподневним 
часовима у Свеки-
неском народном 
конгресу разговара 
и са чланом Политбироа цК КПК г. Јан-
гом Сијаодуом.  „Челично пријатељство 
српског и кинеског народа ојачано снаж-
ним везама СНС и КПК које се заснивају 
на личном пријатељству председника 
Александра Вучића и Си Ђинпинга, као и 
част да СНС предводи владајуће европ-
ске партије механизма 17 плус 1, још јед-
ном су показали колики углед и пошто-
вање за постигнуте резултате, Србија и 
председник Вучић уживају од стране ки-
неског руководства КПК и државе Кине“, 
навео је Ђурић у званичном обраћању у 
Свекинеском народном конгресу. 

У наставку посете делегација је до-
путовала у провинцију Џангси у град 
Нанчанг,  у којем је потпредседник СНС 
Марко Ђурић учествовао на међуна-
родном форуму „Мисао Си Ђинпинга о 
социјализму са кинеским карактеристи-
кама за ново доба – Рад на благостању 
народа: Мисија политичких партија“ и 
том приликом истакао да је Кинески сан 
постао јава захваљујући снажном прег-

нућу велике кинеске нације чије темеље 
ниједна сила не може да уздрма. Све ове 
успехе Кина је постигла само зато што је 
била уједињена у оквиру Комунистич-
ке партије која је постала извор снаге 
кинеског друштва и државе”, рекао је 
Ђурић. Према његовим речима, Србија 
и Српска напредна странка, на челу са 
председником Александром Вучићем, 
наставиће да доследно подржавају 
политику једне Кине и да бране право 

кинеског народа да 
„уређује сопствено 
двориште” на начин 
који њему одговара, 
и дубоко се проти-
ве трговинским ба-
ријерама које имају 
за циљ да зауставе 
живот и развој, како 
у Кини тако и сву-
да где је приметан 
убрзани економски 
напредак.

„Странка из које 
долазим је успела да 
код грађана Србије 
стекне кредибилитет 
какав Комунистич-
ка партија Кине има 
овде у Кини, као и 
да успостави једин-
ство државе, нације 
и политичког ру-
ководства, барем у 
максималној мери 
коју наш политички 
систем допушта. То 
је Српској напредној 
странци омогућило 
да се упусти у вели-

ке пројекте од далекосежног значаја са 
жаром и ефикасношћу какви нису забе-
лежени много пута у нашој националној 
историји”, казао је Ђурић, који је домаћи-
нима представио пет принципа политике 
СНС, које је председник Вучић реафирми-
сао на недавној прослави 11. годишњице 
странке: очување мира и стабилности, 
чување политичке самосталности и не-
зависности, економски напредак, брига о 
младима и демографији и поштовање за 
прошлост уз јасну визију за будућност.

На крају посете, делегација држава 
централне и источне Европе посетила 
је Шангај, један од највећих економских 
центара Кине и света, у коме је Мар-
ко Ђурић предводио посету партијској 
школи и разговарао са потпредседником 
Кинеске Академије за обуку извршног 
руководства, а такође је предводио де-
легацију и у разговорима са г. Јуом Ша-
олиангом, чланом сталног комитета КПК 
града Шангаја.

петар петковић

посета делеГације снс нр кини 
и централном комитетУ кпк 

јАдрАнкА јоксимоВић и норБерт 
БекмАн-диркес
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Захваљујући разумевању 
Владе Србије и Министар-

ства грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре, 
који су прихватили да преузму 
власништво над аеродромом 
„Константин Велики“ у 
Нишу, а због његовог стра-
тешког значаја, констант-
но расте број нових дести-
нација и путника“, каже за 
„СНС Информатор“ Дарко 
Булатовић, градоначелник 
Ниша.

Према његовим речима, 
данас се из Ниша лети ка 23 
дестинације, а услуге ае-
родрома је само у августу 
користило 49.898 путни-
ка, што је 61 одсто више 
него у исто време прошле 
године. На аеродрому 
„Константин Велики“ оче-
кује се завршетак инста-
лације прилазних светала 
и почетак изградње кон-
тролног торња. За разлику 
од 2014. године, када му 
је, са 1.300 путника, прети-
ло затварање, аеродром ће 
следеће године радити 24 
часа дневно 365 дана.

ВЕлИКЕ ФАБРИКЕ

У време мандата Алек-
сандра Вучића у Нишу је 
отворено пет нових фа-
брика „Џонсон електрик“, 
„Астер“, „Леони“, „цумто-
бел“ и „ИМИ“, у којима ће 
посао наћи, или га је већ 
добило, више од 10 000 
грађана. 

НОВА РАДНА МЕСТА

Број незапослених 
смањен је са 36.000 у 2011. 
на садашњих око 22.000. 
Број привредних друштава 
порастао је за 24 одсто, а број 
предузетника за 25 одсто у од-
носу на 2015. годину. 

ВЕлИКО ГРАДИлИшТЕ

Отворен је Клинички цен-
тар, вредан више од 50 ми-
лиона евра, гради се Научно-
технолошки парк и проши-
рује Електронски факултет. 
Ради се на железничкој оби-
лазници око Ниша, припре-
ма се фабрика за пречишћа-
вање отпадних вода, гради 
се 14.000 квадрата станова 
за припаднике снага безбед-
ности, очекује се завршетак 
стадиона Чаир. Граде се и 
стамбени комплекси Нови 
Ниш и Вагрес, са више од 

150.000 квадрата. Град је са-
градио 78 социјалних стано-
ва у комплексу Мајаковски, а 
до краја 2020. биће завршено 
и усељено још 106. У сарадњи 
са државом, до краја године 

биће завршено и 75 станова 
за избегла и расељена лица.

ИНФРАСТРУКТУРА

Изграђен је један и рекон-
струисана су два велика буле-
вара, а само у овој години ре-
конструисано је и више од 30 
улица. Изграђено је пет нових 
колектора, као и секундарна 
водоводна и канализациона 
мрежа у пет села.

Формира се радна зона у 
окружењу компаније „Леони“, 
а започиње реализација још 
једне велике инвестиције ком-
паније „Xингyи“, из области 
аутомобилске индустрије. Та-
кође, компанија „Леони“ наја-
вила је реализацију још једне 
фазе инвестиција.

ниш као мотор 
раЗвоја јУГа срБије

Неколико стотина мла-
дих, образованих 
људи, жељних знања 

и жеље да допринесу развоју 
своје земље, већ неколико 
месеци учи и усавршава се 
у оквиру Академије за мла-
де лидере Српске напредне 
странке, под будним оком 
стручних и искусних менто-
ра, али и председника Алек-
сандра Вучића.

Поред њих и бројних пре-
давача из различитих обла-
сти друштвеног живота, мла-
дима лична искуства преносе 
и Зоран Ђорђевић, Милош 
Вучевић, Владимир Ђукано-
вић, Братислав Гашић, Дра-
ган Стевановић, Дарко Гли-
шић, Миленко Јованов, Горан 
Весић...

Међу полазницима Акаде-
мије за младе лидере су и Ана 
Белоица (27) из Рашке и Рајко 
Капелан (27) из Зрењанина, 
који су говорили на прослави 
11. рођендана Српске напред-
не странке у Новом Саду. На 
питање какви су били комен-
тари након скупа и какве су 
реакције у њиховим средина-
ма, Ана и Рајко овако одгова-
рају за „СНС Информатор“.

ана: Одушевљена сам 
реакцијом људи и пуно ми је 
срце што сам похвале добила 
и од оних који ме не познају, 
чак и од људи другог поли-
тичког опредељења. Бук-
вално сви позитивно гледају 
на чињеницу што је младим, 
образованим људима омо-
гућено да искључиво својим 
знањем и умећем покушају 
да остваре свој сан.

рајко: Коментари су 
били веома позитивни. 
Председник Вучић већ неко 
време најављује да ће СНС 
отворити врата младима, и 
то што смо колегиница Ана 
и ја добили прилику да гово-
римо на једном таквом скупу, 
уз председника, највећи је 
доказ да то нису била само 
обећања. И велики број људи 
је такав потез председника 
дочекао са одушевљењем.

шта вас је определило 

да се учланите у српску 
напредну странку?

ана: Била сам незадовољ-
на ситуацијом у свом окру-
жењу и желела сам нешто да 
урадим. У председнику Ву-
чићу видела сам човека који 
воли своју земљу, спреман 
је да се за њу бори и мења 
ствари које су лоше. То ме је 
определило да се прикљу-
чим тиму и да следим њего-
ву визију, у намери да макар 
у свом граду урадим нешто 
добро.

рајко: У политику сам 
ушао са 18 година, јер сам 
сматрао да су тадашњи носи-
оци политике главни кривци 
за стање у земљи. Био сам си-
гуран да Србија може боље и 
зато сам се прикључио СНС-у, 
у којој сам видео нову енер-
гију, снагу и одлучност да се 
поштено и одговорно бори за 
нашу земљу. И био сам у пра-
ву.

колико се србија проме-
нила захваљујући визији 
александра вучића?

Aна: Србија више није 
земља каква је некад била, 
земља за коју нико у свету не 
зна, мала, сиромашна и неу-
ређена. Направљене су број-
не фабрике, уведене нове 
технологије, изграђени ау-
то-путеви, мостови, школе, 
вртићи, смањена незапосле-
ност, повећан животни стан-
дард. Србија је добила ново 
рухо, постала боље место за 
живот, а најважније је да тај 
бољитак осећају сви њени 
грађани.

рајко: Србија је пре само 
неколико година била земља 
на ивици банкрота, где је 
највећи успех младог човека 
био ако успе да се докопа визе 
и побегне. Данас, после само 
неколико година поштене и 
одговорне политике, Србија је 
тотално другачија земља. Сва-
кодневно ничу нове фабрике, 
отварају се радна места, гра-
де се путеви и коначно, по-
сле више од 30 година, наши 

ана Белоица и рајко капелан, полазници академије за младе лидере снс

млади дајУ новУ енерГијУ БорБи За срБијУ

људи размишљају о томе да се 
врате из иностранства. Данас 
је Србија поштована у свету 
и што је најважније, у Србији 
више не одлучују ни странци, 
нити амбасадори, него ис-
кључиво народ. И за тај успех 
најзаслужнији је Александар 
Вучић.

да ли се виде промене на 
боље у месту из којег до-
лазите? шта конкретно?

ана: Волела бих да пог-
ледате фотографије из про-
шлости и упоредите их са 
сликама Рашке данас, и неће 
вам бити потребно много 
времена да донесете закљу-
чак о развојном путу мог 
родног града. У Рашки је 
отворена нова фабрика тек-
стила, фабрика за прераду 
отпадних вода, изграђени 
су путеви, дечија игралишта, 
реконстуисани вртићи, Дом 
здравља, основне и средње 
школе... Желећи да искорис-
тимо и туристичке потен-
цијале, амбициозно смо се 
окренули унапређењу летње 
и зимске сезоне на Копао-
нику, обновили Јошаничку 
бању и започели припрему 
планова за будући туристич-
ки центар на Голији. Оно што 
је најважније и што је нај-
бољи показатељ резултата 
локалне самоуправе - народ 
у Рашки је задовољнији.

рајко: Зрењанин, град  
из којег долазим, најбољи је 
пример успешне политике 
СНС. Од једног од највећих 
индустријских центара би-
вше Југославије, који је нека-
да морао да увози раднике, 
Зрењанин је пљачкашком 
приватизацијом, почетком 
двехиљадитих, постао град 
затворених фабрика и неза-
послених. Идејом председни-
ка ГО СНС Зрењанин Горана 
Кнежевића и концептом ин-
дустријских зона, Зрењанин 
је успео да привуче много 
инвеститора и поново су по-
челе да се отварају фабрике. 
Данас само компанија „Дрек-
слмајер“ запошљава више од 
6.000 људи са врло пристој-
ним платама. А врхунац поли-
тике СНС, захваљујући пред-
седнику Вучићу, Зрењанин ће 
осетити са компанијом „Лин-
глонг тајер“, чија ће инвести-
ција од милијарду долара до-
нети препород целом Банату. 
Зрењанинце радује и најава 
изградње ауто-пута до Бео-
града и Новог Сада. Поносан 
сам што сам део тима који су 
допринели оваквом развоју 
Зрењанина.

шта очекујете од ака-
демије за младе лидере 
снс?

ана: Академија младих 
лидера је право место за 

унапређење и развој по-
тенцијала тек стасалих 
политичара. Очекујем да 
стекнем нове вештине и 
знања, што ће ми послу-
жити у будућем раду и ан-
гажовању. циљ академије 
јесте да учимо од старијих 
и искуснијих, а на нама је 
да то искористимо на нај-
бољи могући начин.

рајко: Академија за 
младе лидере је одлична 
прилика да стекнемо нова 
знања и да се усавршава-
мо. Поред тога, добили 
смо одличну прилику да 
упознамо колеге из дру-
гих градова и мислим да је 
важно да размењујемо ис-
куства и једни друге подр-
жавамо.

какви су вам утисци о 
осталим полазницима? 
какву генерацију мла-
дих има снс?

ана: СНС ће имати светлу 
будућност, с обзиром на то 
да је привукла огроман број 
младих, образованих, перс-
пективних људи из целе Ср-
бије, у шта сам се лично уве-
рила. Упознавши се са њима, 
увидела сам да су пуни 
енергије, оптимизма, снаге 
и воље, спремни да напорно 
раде и изграде бољу и лепшу 
Србију, за себе и за своја по-
колења.

рајко: Пријатно сам се 
изненадио кад сам видео 
колико младих и образова-
них људи има наша странка. 
И после неколико семинара 
проведених заједно са коле-
гама из других градова, могу 
слободно да кажем да СНС 
има лепу будућност.

Где видите себе у будућ-
ности? какви су вам пла-
нови и циљеви?

ана: Себе видим као ус-
пешну, испуњену жену, про-
фесионално остварену, на 
месту на којем ћу моћи да 
покажем своје квалитете и 
знања, и дам допринос раз-
воју наше домовине. Желим 
да у Србији оснујем дом и 
породицу, надајући се да ћу 
имати светлу будућност, а 
сигурна сам да ће, уз зала-
гање и одговорност СНС у 
вођењу државе, то бити из-
весно.

рајко: Када сам улазио 
у политику, борио сам се да 
добијем прилику да доприне-
сем развоју свог града и своје 
земље. И за мене не постоји 
већа част од тога. То сам ра-
дио и до сада и надам се да ћу 
и у наредном периоду доби-
ти прилику да служим својој 
земљи и да дам још већи 
допринос, како би она била 
још напреднија и лепша.

УПОРЕДНИ ИНТЕРВЈУ

крАноВи широм грАдА

нишки Аеродром

дАрко БулАтоВић

клинички центАр

АнА БелоицА рАјко кАПелАн



73. шИД
ДОНИРАЊЕ ОГРЕВА, 
чИШЋЕЊЕ И БЕТОНИРАЊЕ

Активисти МО Адашевци и МО 
Моловин уредили су домове кул-
туре. Активисти МО Вишњиће-
во избетонирали су плато код 
споменика и прилаз школи, уре-
дили простор око аутобуских 
стајалишта и поправили голове 
на игралишту. Чланови ОО Шид 
разговарали су са грађанима и 
донирали огрев породици Слаује-
вић, а чланице Уније жена уручиле 
скромне поклоне женама на селу. 
Активисти МО Беркасово уредили 
су аутобуска стајалишта и пешач-
ке стазе. Чланови МО Бингула са-
нирали су атарски пут, избетони-
рали степенице на улазу у школу и 
поправили кров. На игралишту су 
поставили су таблу и кош, и избе-
тонирали пешачке стазе. Активи-
сти МО Вашица очистили су цен-
тар села. Чланови ОО организова-
ли су припреме за фарбање ограде 
и стубића на мосту у Моровићу и 
изградњу санитарног чвора у ка-
пели. МО и МЗ Ердевик организо-
вали су санирање крова на капели. 
Активисти МО Адашевци уредили 
су центар села, МО Батровци пе-
шачке стазе, а МО Бачинци зграде 
МЗ и Дома културе.

74. ИВАњИЦА
ОБНОВА ПУТА 
ПРИДВОРИЦА-ДЕВИЋИ

Пут Придворица-Девићи биће 
потпуно реконструисан и проши-
рен, како је и најављено приликом 
посете председника Александра 
Вучића Лучанима.

75. ИРИГ
СТАЗА ЗДРАВЉА 
ДО ВРДНИчКЕ КУЛЕ

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић обишао је радове 
на изградњи Стазе здравља, која 
ће повезати центар Врдника са 
Врдничком кулом. Активисти МО 
Ривица уредили су центар села, а 
активисти МО Нерадин простор 
испред цркве и дечијег игралишта, 
док су чланови МО Ириг разгова-
рали са суграђанима. Покрајински 
секретар Владимир Батез посетио 

је ОШ „Доситеј Обрадовић“, којој 
су обезбеђена спортска опрема и 
реквизити. Отворен је забавно-
рекреативни парк у Врднику. Обе-
лежили смо Светски дан јабуке и 
страначку славу Свету Петку.

76. УЖИЦЕ
ПОМОЋ ПчЕЛАРИМА

Почела је прва фаза рекон-
струкције Старог града и наста-
вљено је уређење спортске хале у 

Крчагову. Завршени су прва фаза 
реконструкције зелене пијаце и 
студентски дом у кругу бивше 
касарне у Крчагову. Град и Фон-
дација „Ана и Владе Дивац“ пот-
писали су уговоре са 29 корисни-
ка за развој пчеларства. Град је 
издвојио средства за постављање 
гранитних плоча у главној улици.

78. СМЕДЕРЕВСКА 
ПАлАНКА
ИЗГРАДЊА ПУТА

У току је изградња пута од Ули-
це црвене армије до Новог град-
ског гробља Каменац. Земљани 
радови су завршени, постављају 
се ивичњаци, а у плану су пешачка 
стаза, окретница и паркинг. 

79. СОКОБАњА
ДОНАЦИЈА ПОЉСКЕ 
ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

Република Пољска донирала је 
Дому здравља два аутоклава за сте-
рилизацију инструмената. Проф. др 
Мирољуб Аксић одржао је презен-
тацију „Конзервирање земљишта“ у 
Милушинцу. Двадесетчетворо деце 

из породица које примају хумани-
тарне пакете летовало је у црној 
Гори, а на пут их испратило општин-
ско руководство.

80. АРАНђЕлОВАЦ
„СТАРО ЗДАЊЕ“ 
У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ

Председник Општине Бојан 
Радовић потписао је уговор по 
којем хотел „Старо здање“ постаје 
општинско власништво. Започиње 
реконструкција зграде Опште 
болнице, а до скоро руиниран 
објекат у центру града преуређен 
је у пулт Туристичке организа-
ције. Настављена је изградња 
трафостанице „Аранђеловац 2“. 
Фонд за заштиту животне среди-
не организовао је манифестацију 
поводом Светског дана пешачења. 
Поводом Дечије недеље, учени-
ци и малишани из вртића били су 
гости Општине. Сваког уторка ор-
ганизује се пријем грађана. У ОШ 
„Први српски устанак“ замењена 
је столарија и адаптирани су мок-
ри чворови. Почиње обнова школе 
у МЗ Орашац. Обележена је Света 
Петка и 11. рођендан СНС. Члано-
ви СНС добровољно су дали крв.

81. ПАРАЋИН
МЛАДИ У РАЗГОВОРУ 
СА ГРАЂАНИМА

Чланови Уније младих одржа-
ли су штандове, разговарали са 
грађанима и делили страначки ма-
теријал на више локација у граду 
и селима. Наш одбор подржао је 
и акцију превентивних лекарских 
прегледа грађана на више лока-
ција. Обележили смо славу Свету 
Петку, а Правни савет омогућава 
бесплатну правну помоћ свим Па-
раћинцима.

82. ИНђИЈА
БРИГА О СТАРИЈИМ 
СУГРАЂАНИМА

Чланови МО Нови Карловци, 
Јарковци и Трећег МО Инђија 
обишли су старије суграђане и 
уручили им пригодне поклоне. 
У Љукову и Новом Сланкамену 
уређене су просторије фудбалских 
клубова. Чланови МО Чортанов-
ци очистили су улице у околини 

школе. Чланови Првог МО Инђија 
обишли су породицу Милошевић 
и малишанима уручили поклоне. 
Одржали смо инфо пултове у свим 
насељеним местима. Чланице 
Уније жена организовале су дру-
жење уз пуњење лаванда џачића 
које су поклониле суграђанима. 
Обележена је страначка слава 
Света Петка.

83. КОВИН
ПОМОЋ ЗА ВИШЕ 
ПОРОДИЦА

Наши активисти учествовали 
су у акцији добровољног давања 
крви. Свечано је обележен Дан 
Општине. Отворен је новоиз-
грађени објекат Хитне помоћи 
и технички блок. Активисти МО 
Плочица очистили су двориште 
ФК „Борац“. Чланице Унија жена 
Делиблато и Баваниште посетиле 
су више социјално угрожених по-
родица и однеле им намирнице 
и школски прибор. Чланови МО 
центар 1 и центар 2 уредили су 
игралиште у Клеку. Унија жена 
ОО обележила је четири године 
од оснивања. Активисти МО Гај и 
МО Мраморак уредили су парк и 
дечије игралиште. Прослављена је 
страначка слава Света Петка.

84. КОВАчИЦА
БРОЈНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Школа у Дебељачи наставила 
акцију сакупљања електричног 
и електронског отпада. Положе-
ни су венци на споменик палим 
борцима у Другом светском рату. 
Поводом Дечије недеље, одржани 
су вашар и радионица у Ковачици. 
У Дебељачи је одржан „Виве фес-
тивал“. Одржана је меморијална 
трка „Др Јанко Буљик“, Дечији 
фестивал словачких народних пе-
сама, Златни котлић, Пупинови 
дани у Идвору... Савет за култу-
ру организовао је вече посвећено 
Брани црнчевићу.

85. КУчЕВО
У БОРБИ ЗА ВИШЕ ДЕЦЕ

У организацији Покрета за децу 
„Три плус“, одржан је први састанак 
представника локалних самоупра-
ва које су чланице Покрета (Чачак, 

Шабац, Пожега, Врњачка Бања, 
Горњи Милановац, Краљево, Пожа-
ревац, Ириг, Лебане, Лапово, Врање 
и Кучево). У току је санација пута 
Кучево-Мајданпек. Прославили смо 
страначку славу Свету Петку.

86. КОСЈЕРИЋ
КУЋА ЗА ГРБИЋЕ

Уручени су кључеви нове куће 
браћи Грбић, синовима Јелене 
Грбић, коју је невенчани супруг 
свирепо убио у мају прошле го-
дине. Нова кућа изграђена је 
захваљујући хуманитарној ак-
цији коју је покренуо председник 
Општине Жарко Ђокић.

88. лУчАНИ
НОВИ КРОВ НА ШКОЛИ 
У ТИЈАЊУ

Завршена реконструкција пута 
Тијање-Негришори и пута пре-
ма Ранковцу. Замењен је кров на 
школи у Тијању. У оквиру Дечије 
недеље, председник Општине 
обишао је све школе и првацима 
уручио поклоне. Наши активисти 
свакодневно на терену разгова-
рају са грађанима.

89. МАлИ ЗВОРНИК
НОВИ АСФАЛТ

Ђаци прваци и предшколци до-
били су „Пажљивкова правила у 
саобраћају“. Чланице Уније жена 
биле су на семинару о лековитом 
биљу и на манифестацији Плодо-
ви Рађевине у Крупњу. У току је 
асфалтирање улица у МЗ Доња Бо-

рина и Брасина, а радове је обишао 
председник Општине Зоран Јев-
тић. Разговарали смо са грађанима 
и делили „СНС Информатор“.

91. КУРшУМлИЈА
САРАДЊА СА ВОЈНИМ 
ЛЕКАРИМА

Дом здравља обавља превен-
тивне прегледе у најудаљенијим 
селима, у сарадњи са здравственим 
радницима из Војне болнице. У част 
дугогодишње сарадње, бригадни 
генерал Војске Србије Слађан Ста-
менковић доделио је Захвалницу 
директору Дома здравља.

92. НОВИ КНЕЖЕВАЦ
УРЕЂЕЊЕ БАНАТСКОГ 
АРАНЂЕЛОВА

Активисти МО Банатско 
Аранђелово очистили су простор 
у центру, а сличне акције орга-
низују у свим насељима.

93. СУРДУлИЦА
ПОМОЋ ЗА УГРОжЕНУ 
ПОРОДИЦУ

Чланови Савета за социјална 
питања посетили су социјално уг-
рожену породицу у МО Сувојни-
ца и уручили донацију из личних 
средстава у белој техници, гарде-
роби и намирницама.

94. ПРИБОЈ
500 ЗАПОСЛЕНИХ 
У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ

У Слободној зони запослено 
је 500 радника за непуне четири 
године. Дом здравља добио је од 
Владе Јапана санитетско возило, 
гастроскоп и колоноскоп, а од Ми-

нистарства здравља две стомато-
лошке столице. Почело је уређење 
ОШ „Десанка Максимовић“ и Ма-
шинско-електротехничке школе, 
и расподела опреме за наводња-
вање пољопривредницима.

95. РАчА
ПУТ ДО ЛАПОВА

ОО СНС обележио је славу, 
Свету Петку. Након изградње де-
онице пута који спаја Рачу и Лапо-
во, настављено је са реконструк-
цијом још два километара пута 
кроз МЗ Вучић.

96. ТРГОВИшТЕ
ОБЕЛЕжЕНА СЛАВА

ОО СНС обележио је славу Све-
ту Петку и организовао дружење 
чланова у просторијама странке.

97. ВАРВАРИН
ПОСЕТА ЗЛАТИБОРА 
ЛОНчАРА

Министар Златибор Лончар по-
сетио је Дом здравља, разговарао 
са здравственим радницима и па-
цијентима и ову здравствену уста-
нову веома позитивно оценио.

98. СРЕМСКИ 
КАРлОВЦИ
ПОНТОН ЗА КРУЗЕРЕ

Сваке недеље активисткиње 
Уније жена обилазе старије су-
грађане. Савет за културу и Савет 
за родну равноправност одржали 
су радионицу арт терапије. Пред-
седник Миленковић обишао је пон-
тон који ће бити део Међународ-
ног путничког пристана на Дунаву.

99. БЕлА ЦРКВА
КАМЕН-ТЕМЕЉАЦ ЗА 
СПОРТСКУ ХАЛУ

Председник Покрајинске вла-
де Игор Мировић поставио је 
камен-темељац за нову спортску 
халу и обишао радове на завр-
шетку индустријске зоне. У току 
је реконструкција Улице Јована 
Поповића.

101. чАЈЕТИНА
ПОСЕТА СЕОСКИХ МЗ

Повереници ОО посетили су 
више сеоских МЗ у којима мешта-
ни имају проблема са струјом и 
ангажовали се на њиховом дуго-
рочном решавању. Прославили 
смо страначку славу Свету Петку.

102. СЈЕНИЦА
СТРУЈА ЗА ПОРОДИЦУ 
ЈЕЛИЋ

После више од две деценије, и 
код породице Јелић у селу црв-
ско засијаће сијалица. Наш пред-
седник Александар Вучић, по ко 
зна који пут, показује да се бори 
за сваког грађанина Србије, а по-
готово за ову породицу која има 
шесторо деце и седмо је на путу.

103. ТУТИН
ПОРОДИЦА БОЈОВИЋ 
УСЕЉЕНА ПРЕ ЗИМЕ

Завршена је изградња куће 
породици Бојовић. У сарадњи са 
ЕПС-ом, који је донирао прикљу-
чак за електричну енергију, успе-
ли смо да породицу уселимо пре 
зиме. 
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72. МЕДВЕђА

АСФАЛТИРАЊЕ 
У ПУСТОМ 
ШИЛОВУ
У току је асфалтирање у селу Пусто 

Шилово, јер је побољшање путне ин-
фраструктуре предуслов за останак 
младих на својим огњиштима.

77. БОЈНИК  
ИЗГРАДЊА 
ИНДУСТРИЈСКЕ 
ЗОНЕ

ЈКП „Јединство“ добило је 
ново возило за одвоз смећа. 
Завршено је асфалтирање пу-
тева у селима Стубла, Плавце 
и Горње Бријање, а започе-
та је изградња индустријске 
зоне у Косанчићу.

90. КНИЋ

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ 
У САОБРАЋАЈУ

Општина Кнић, у сарадњи са Агенцијом за безбедност са-
обраћаја, за све прваке обезбедила је књиге „Пажљивкова правила 
у саобраћају“, а за предшколце бојанке. Представници локалне са-
моуправе посетили су једну од најстаријих суграђанки, која је про-
славила стоти рођендан, и уручили пригодне поклоне.

87. БАТОчИНА
БОЉИ УСЛОВИ У 
ШКОЛАМА

Активисти ОО уредили су 
дечија игралишта у Баточи-
ни и Брзану. Активисткиње 
Уније жена посетиле су Днев-
ни боравак за децу ометену 
у развоју, разговарале са 
грађанима и делиле „СНС 
Информатор“. Реновирана је 
Средња школа „Никола Те-
сла“, председник Општине 
уручио је првацима школски 
прибор, а све учионице шко-
ле у Жировница добиле су 
клима уређаје. Општина сти-
пендира 12 средњошколаца 
и 12 студената, а средствима 
Министарства трговине и 
туризма адаптира Ловачки 
дом. Општина и Министар-
ство за популациону полити-
ку финансирали су куповину 
„дачие дастер“ за долазак 
до пацијената у селима. По-
лицијска станица добила је 
вредну опрему од Општине.

100. ВАљЕВО
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
УЛИЦА

Градоначелник др Слобо-
дан Гвозденовић обишао je 
радове на реконструкцији 
Ужичке улице. У току је и ре-
конструкција Улице Владике 
Николаја, а завршена је Ули-
ца Проте Матеје. Поводом 
Међународног дана стариjих 
особа, челници Града орга-
низовали су пријем за пензи-
онере. Почиње уређење же-
лезничких станица на прузи 
између Београда и Ваљева. 
Подељен је школски прибор 
деци ромске националности. 
Активисти ГО делили су „СНС 
Информатор“ и подржали 
акцију бесплатних прегледа 
Дома здравља. Народни му-
зеј Ваљево, уз подршку Града, 
отворио је Сталну музејску 
поставку у Кући Ненадовића 
у Бранковини.

у Посети нАјстАријој сугрАђАнки
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105. ВРАњЕ
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИЋА

Председник Александар Вучић 
обишао је Врањску бању и место 
на коме ће бити изграђен нови хо-
тел, као и радове на реконструк-
цији шеталишта, а присуствовао 
је и отварању обновљене зграде 
Позоришта „Бора Станковић“ у 
Врању. Активисти СНС офарбали 
су ограду на улазу у град.

106. РЕКОВАЦ
НОВИ ПОГОН И 
25 РАДНИХ МЕСТА

Разговарали смо са грађанима 
Течића и Ломнице, делили „СНС 
Информатор“ и обележили славу 
Свету Петку. Почело је асфалти-
рање деонице пута у Ратковићу. 
Отворен је погон фирме „ITECH“ 
за производњу ЛЕД расвете, у 
којем је запослено 25 радника. У 
Кавадару су насути сеоски путеви.

107. шАБАЦ
НОВЕ СТРАНАчКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ

Свечано су отворене нове прос-
торије ГО СНС Шабац, а отварању 
су присуствовали чланови стран-
ке, активисти, пријатељи, као и 
председник ИО Дарко Глишић.

108. лЕСКОВАЦ
БРОЈНЕ АКЦИЈЕ

Разговори са грађанима оба-
вљени су у свим градским и се-
оским МЗ. Наши активисти посе-
тили су угрожене породице, дони-
рали намирнице, средстава за хи-
гијену, дрва, медицинска помага-
ла, школски прибор... Спровели су 
и бројне акције уређења паркова, 
сечења растиња и фарбања огра-
да на мостовима. Савет за туризам 
донирао је прибор школама у око-

лини Лесковца. Чланице Форума 
жена донирале су центру за со-
цијални рад гардеробу, играчке и 
два кревета. ГО обележио је стра-
начку славу Свету Петку. Одржан 
је први Мали сајам спорта, Леско-
вачки полумаратон, обележен је 
Дан града, а малишани су посети-
ли кабинет градоначелника.

109. НОВИ ПАЗАР
САДЊА 8.250 САДНИЦА 
СМРчЕ

Реконструисани су путеви и 
јавна расвета у селима Грубетиће 
и Ковачево. Саниране су ударне 
рупе на правцима Митрова Река-
Шароње и Митрова Река-Врано-
вина. У селу Жуњевиће саниран 
је пут до школе. Такође, асфалти-
рана је Радничка улица, а водо-
вод се реконструише у улицама 
Димитрија Туцовића и Приштин-
ској. У оквиру акције „Засади 
дрво, засади свој кисеоник”, биће 
засађено 8.250 стабала смрче. У 

спортској сали замењен је паркет, 
а пољопривредници су добили 
нову механизацију. Министарство 
је обезбедило стоку као помоћ 
мештанки села Кашаљ на плани-
ни Рогозна, чије стадо је страдало 
од удара грома. Делили смо „СНС 
Информатор“.

111. РУМА
ОТВОРЕНА ОБНОВЉЕНА 
СРЕМСКА УЛИЦА

Директор Канцеларије за ка-
питална улагања АП Војводине 
Недељко Ковачевић, заједно са 
председником Општине Слађа-
ном Манчићем и функционерима 
Општине и Сремског округа, пус-
тили су у саобраћај реконструиса-
ну Сремску улицу.

112. ПЕТРОВАЦ НА 
МлАВИ
ПОСЕТА МИЛОША 
ВУчЕВИЋА

Седници ОО присуствовао је 
потпредседник Главног одбора 
СНС Милош Вучевић, упознао 
чланове са актуелном политичком 

ситуацијом и честитао на реализо-
ваним пројектима, посебно на ре-
конструкцији моста преко Млаве. 

114. ОџАЦИ
ОГРЕВ ЗА УГРОжЕНЕ 
ПОРОДИЦЕ

Активисти ОО разговарали су 
са грађанима и спровели низ ве-

ликих радних акција у Кравуко-
ву, Српском Милетићу и Лалићу. 
Чланице Уније жена обилазиле су 
домаћинства старијих и социјално 
угрожених мештана. Министар 
Бранислав Недимовић посетио 
је пољопривредна газдинства. 
Обележили смо страначку славу 
Свету Петку и 75. годишњицу ос-
лобођења. Подељено је огревно 
дрво угроженим породицама, а у 
току је обука за ткање и геронто-
домаћице. црвени крст добио је 
аутомобил, а ватрогасци и хитна 
помоћ нове униформе. У оквиру 
програма ЕУ, одобрена су сред-
ства за запошљавање Рома. Oдр-
жана је трибина о економском 
оснаживању жена. Отворене су 
просторије за продужени боравак 
ученика у Српском Милетићу.

115. НОВА ВАРОш
МОДЕРНИЗАЦИЈА 
МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА

Општина је у 2019. години, у 
модернизацију макадамских пу-
тева уложила око 80 милиона 
динара, а обухваћено је 13 месних 
заједница.

116. љИГ
ПРИЈЕМИ КОД 
ПРЕДСЕДНИКА

Репрезентативац Марко Иво-
вић и статистичар Мирко Ради-
сављевић, обојица Љижани поте-
кли у „Спартаку“, били су гости 
председника Драгана Лазаревића. 
Поводом Дечије недеље, пред-
ставници ученичког парламента  
ОШ „Сава Керковић“ посетили су 
кабинет председника Општине. 
Отворено је дечије игралиште, 
опремљено најмодернијим моби-
лијаром, осветљено и покривено 
видео надзором. Активисти ОО 
разговарали су са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“. ОО 
обележио је славу Свету Петку и 
11 година постојања странке.

117. МАлИ ИђОш
НОВЕ ТРИБИНЕ, 
ПРЕчИСТАч, ПАРК...

Започета је изградња пречис-
тача отпадних вода и парка у Ло-
вћенцу. Најбољи студенти добили 
су месечне стипендије. Покренуто 
је реновирање Дома културе у Ло-
вћенцу. Обележили смо странач-
ку славу. Завршава се изградња 
трибина на стадиону у Фекетићу. 
Председник Општине уручио је по 
3.000 динара ђацима првацима. 

У сва три насеља огранизована је 
акција „Пажљивко“. Одржани су 
редовни пријеми за грађане.

118. лАЈКОВАЦ
ПОКЛОНИ ЗА ЂАКЕ

Омладина ОО делила је „СНС 
Информатор“, а разговор са грађа-
нима одржава се сваке среде у 
просторијама странке. Обележена 
је страначка слава Света Петка и 
11 година постојања СНС. У току је 
асфалтирање трасе старе собрено-
вачке пруге, као и радови у МЗ Ру-
брибреза, које је обишао председ-
ник Општине Андрија Живковић. У 
оквиру Дечије недеље, председник 
Живковић и повереник Џајевић 
уручили су поклоне ђацима и ма-
лишанима у две школе и вртићу.

119. КРАљЕВО
ПОМОЋ ЗА ТРИ ПОРОДИЦЕ

Завршено је асфалтирање 
десног крака Баштованске улице у 
Сијаћем Пољу. Активисти СНС из 
личних средстава донирали су по-
моћ у намирницама и средствима 
за хигијену Драгану Милојевићу 
из Ковача, породици Пековић из 
Сијаћег Поља и породица Чинге-
лић из Краљева.

120. ЋУПРИЈА
АСФАЛТИРАЊЕ СЕОСКИХ 
УЛИЦА

Низом манифестација обеле-
жено је 75 година од ослобођења 
ћуприје. Започета је прва фаза 
асфалтирања улица у Добричеву, 
Мијатовцу и Јовцу. Обележена је 
страначка слава Света Петка. ћу-
прија је званично постала једна од 
10 локалних самоуправа са повољ-
ним пословним окружењем.

121. БОГАТИЋ
ПОСЕТА ЗОРАНА 
ЂОРЂЕВИЋА

Поводом Међународног дана 
жена на селу, Удружење „црно-
барке“ посетили су министар Зоран 
Ђорђевић, државна секретарка Ста-
на Божовић, представници НАЛЕД-
а и Етно мреже Србије. У МЗ Глого-
вац асфалтирана је Улица Милана 
Ђаковића. Функционери и чланови 
ОО разговарали су са суграђанима 
и делили „СНС Информатор“.

122. ЋИЋЕВАЦ
УРЕЂЕЊЕ ФУДБАЛСКОГ 
ИГРАЛИШТА

Поправили смо и офарбали 
вртешке и клацкалице у Улици 
Владимира Роловића у ћићевцу, 
а у Лучини смо уредили фудбал-
ско игралиште и организовали 
пријатељску утакмицу. Одржано 
је више конференција за медије и 
разговора са суграђанима.

123. СТАРА ПАЗОВА
WiFi ДРВО НА 
ГРАДСКОМ ТРГУ

Почела је изградња новог 
школског објекта у Белегишу, а у 
ОШ „Растко Немањић Свети Сава“ 
уведене су дигиталне учионице. 
WiFi дрво постављено је на град-
ски трг. Асфалтирају се улице 
Бранка Радичевића, Зоре Аваку-
мовић, Паланачке у Голубинци-
ма... Замењују се азбестне цеви 
у Кнез Михајловој улици у Новој 
Пазови. У новим просторијама у 

МО Бановци-Дунав обележена је 
слава странке, а у Новом Саду 11. 
рођендан. Председник ОО Ђорђе 
Радиновић сваког петка орга-
низује пријем грађана.

125. КњАЖЕВАЦ
ОБЕЛЕжЕНА СТРАНАчКА 
СЛАВА

Чланови ОО СНС обележили 
су страначку славу Света Петку. 
Прослави је присуствовало више 
од 400 чланова странке, симпати-
зера, пријатеља и гостију.

126. ДИМИТРОВГРАД
НОВА ДЕОНИЦА 
АУТО-ПУТА

ОШ „Христо Ботев“ добила је 
дигиталну опрему од Министар-
ства просвете. Завршена је друга 
фаза реконструкције пута Жељу-
ша-Планиница-Бански Дол-Пога-
ново. Расписана је јавна набавка за 
реконструкцију Гимназије, а у току 
је обнова водовода у Жељуши. У 

присуству председника Алексан-
дра Вучића, пуштена је у рад де-
оница ауто-пута на Источном кра-
ку Коридора 10. Завршена је трећа 
фаза радова у Улици Сутјеска.

127. ПлАНДИшТЕ
НОВИ ОБЈЕКАТ ДОМА У 
СТАРОМ ЛЕЦУ

Председник Покрајинске вла-
де Игор Мировић обишао је нови 
објекат Дома за душевно оболела 
лица у Старом Лецу. Министар 
Младен Шарчевић посетио је рено-

вирану ОШ „Доситеј Обрадовић“. 
Подржали смо акцију превентив-
них прегледа суграђана. Чланице 
Уније представиле су Општину на 
Етно сајму рукотворина и гастро-
номских специјалитета у Ковачици 
и на Сајму лова, риболова и тури-
зма у Новом Саду. ОО СНС омо-
гућио је одлазак наших пензионера 
и бајкера на манифестацију Дани 
котлића у румунском Дету.

128. БУЈАНОВАЦ
ОБЕЛЕжАВАЊЕ СЛАВЕ

Редовно одржавамо састанке 
ОО и савета. Обележили смо стра-
начку славу и 11. рођендан СНС.

129. БЕОчИН
НОВА ИНВЕСТИЦИЈА

Потписан је протокол о сарадњи 
између Општине и словачког ин-
веститора „Architecture and desing 
Company“ који је заинтересован за 
изградњу пиваре, производњу ми-
нералне воде и сокова. У Раковцу 

је одржан Фестивал хране. Акти-
висти МО Беочин град заменили 
су поломљене клупе на тргу и у 
парку. Обележени су Дан Општине 
и 11. рођендан СНС, а одржан је и 
Међународни џудо турнир „Трофеј 
Беочина“. Активисти МО Бразилија 
уредили су игралиште и искрчили 
поток, а у МЗ Беочин, Бразилија и 
Черевић активисти су разговарали 
са грађанима и делили „СНС Ин-
форматор“. Одржан је низ хумани-
тарних акција и додељени су паке-
ти угроженим суграђанима.

130. КлАДОВО
ПОМОЋ УГРОжЕНИМ 
ПОРОДИЦАМА

Поводом Светског дана старијих 
особа, наше активисткиње обишле 
су најстарије суграђане, као и Јова-
на Белоњића из села Вајуга, поро-
дицу Блажаревић из Корбова и по-
родицу Гавриловић, и уручили им 
помоћ у виду хране и одеће коју су 
сакупили чланови ОО. Обележили 
смо страначку славу и 11 година 
постојања странке.

131. ПРОКУПљЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
БИОСКОПА

Дом културе добио је средства 
од Филмског центра Србије за 
дигитализацију биоскопске сале. 
У току је реконструкција водово-
да у цара Лазара и степеништа у 
Генерала Транијеа. Представни-
ци Топличког управног округа и 
локалне самоуправе обишли су 
мештане Товрљана, Велике Плане, 
Југовца и Доње Трнаве. Планирано 
је и асфалтирање улица у Бабином 
Потоку и Доњој Стражави. Дели-
мо локални страначки информа-
тор и разговарамо са грађанима.

132. ЖАГУБИЦА
ОБЕЛЕжАВАЊЕ СЛАВЕ 
И СЕМИНАР

ОО обележио је страначку сла-
ву Свету Петку, у присуству број-
них чланова и гостију из других 
општина. Одржан је семинар цен-
тра за едукацију СНС.

133. ВРБАС
ОГРЕВ ЗА ПОРОДИЦУ 
чВАРАК

Општина и Руска хуманитарна 
мисија потписале су Меморандум 
о сарадњи при реализацији до-
бротворних програма. Развојна 
агенција Србије организовала је 
посете представника компанија 
из Кине и Јужне Кореје Врбасу. 
Активисти МО Бачко Добро Поље 
искрчили су део Улице Милоша 
Обилића. Обележени су Дан осло-
бођења и Дан Општине. Унија жена 
и Савет за здравство обележили су 
Међународни месец борбе против 
рака дојке. Активисти Трећег МО 

113. ЈАГОДИНА
ОБЕЛЕжАВАЊЕ СВЕТЕ ПЕТКЕ
Више од 600 чланова СНС у Јагодини, гости из привредног, по-

литичког и друштвеног живота града, градоначелник, функционе-
ри и одборници присуствовали су обележавању страначке славе.

110. ВЕлИКА ПлАНА

РЕНОВИРАНА ГРАДСКА КУЋА

Приводе се крају радови на објектима школе у Крњеву, обележе-
на је Дечија недеља и отпочела са радом Градска кућа у комплетно 
реновираном објекту. ОО прославио је славу Свету Петку и рођен-
дан СНС. Општинска делегација била је гост братској Општини 
Радовиш из Северне Македоније. Обележен је Дан ослобођења у 
Другом светском рату.

104. ПЕЋИНЦИ

НОВА ЗГРАДА ВРТИЋА 
У ШИМАНОВЦИМА

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и председник 
Општине Жељко Трбовић положили су камен-темељац за нови вр-
тић у Шимановцима.

124. ЗРЕњАНИН

ОБЕЛЕжЕНА ДЕчИЈА НЕДЕЉА

ГО СНС обележио је славу Свету Петку. У току је изградња атар-
ских путева у Тарашу, Орловату и Ботошу. Завршава се изградња 
вртића на Путникову, а реконструисано је дечије игралиште у на-
сељу „4. јул“. Одржан је четврти Зрењанински полумаратон, а Град 
је добитник пехара Новосадског сајма за висок квалитет организа-
ције манифестација. Обележена је 75. годишњица од ослобођења. 
Организација слепих слабовидих обележила је Дан белог штапа, а 
у шетњи им се придружио заменик градоначелника Саша Санто-
вац. Градоначелник Чедомир Јањић угостио је предшколце и ос-
новце, у оквиру обележавања Дечије недеље. Унија жена и Унија 
младих обележили су Месец борбе против рака дојке.

ПредстАВљАње сПецијАлитетА Велике ПлАне

зрењАнински ПолумАрАтон



уручили су огрев, школски прибор 
и радни сто породици Чварак. Ак-
тивисти МО Змајево уредили су 
центар села, а МО центар офар-
бали клупе у медицинском центру 
и поставили нове реквизите на 
спорстком терену у Блоку Васиља 
Копривица. Обележили смо стра-
начку славу Свету Петку.

134. ВЕлИКО 
ГРАДИшТЕ
ПОСЕТА МИЛОША 
ВУчЕВИЋА

Са активистима ОО разговарао 
је потпредседник Главног одбора 
СНС Милош Вучевић. Повереник 
ОО посетио је породицу Журкић 
и разговарао о проблемима и те-
кућим питањима.

135. СУБОТИЦА
НОВА НЕМАчКА ФАБРИКА

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић и градоначелник 
Суботице Богдан Лабан отвори-
ли су фабрику немачке компаније 
„B+B Thermo-Technik“, која ће за-
послити 100 радника. У Привред-
ној зони „Мали Бајмок“ и Сло-
бодној зони ради више од 6.000 
људи и отварање још једне велике 
фабрике, поред нових радних мес-
та, значи и довођење нових техно-
логија у Суботицу.

136. НЕГОТИН
ОБЕЛЕжАВАЊЕ СВЕТЕ 
ПЕТКЕ

Повереништво ОО СНС про-
славило је славу Свету Петку, у 
присуству великог броја гостију, 
чланова, симпатизера и пријатеља 
странке.

137. ВРшАЦ
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПОЗОРИШТА

Град трећу годину за редом орга-
низује бесплатну школицу спорта у 
свим вртићима. Обележени су Дан 
ослобођења и страначка слава. Ак-
тивисти МО 2. октобар донирали 
су зимску гардеробу Специјалној 
болници, а активисти МО Избиште 
организовали су приредбу поводом 
Дечије недеље. У Месићу је изграђе-
на капела, а чланови МО Братство 
јединство поклонили су спаваћу 
собу социјално угроженој породи-
ци. Чланови МО Жарко Зрењанин 
обишли су најстарије чланове, а 
поводом Светског дана јабуке ука-
зали су на важност здраве исхране. 
Активисти МО 12. Војвођанска бри-
гада донирали су пластичне чепове 
удружењу „Параквад“. Градона-
челница Драгана Митровић обишла 
је радове на обнови Народног позо-
ришта. Поводом Светског дана хра-
не, МО Избиште подржао је акцију 
превентивних прегледа. Угостили 
смо студенте из Холандије ради 

анализе прикупљања отпада, а Вр-
шац је проглашен за пример добре 
праксе. Активисти МО Загајица уре-
дили су парк.

139. МИОНИЦА
ОБЕЛЕжЕНА СВЕТА ПЕТКА И 
РОЂЕНДАН СТРАНКЕ

Мионички одбор СНС обеле-
жио је страначку славу Свету Пет-
ку и 11 година од оснивања СНС. 

140. НОВИ БЕчЕЈ
НОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ДВОРЦА У БОчАРУ

Захваљујући средствима 
Покрајинске владе, започела је ре-
конструкција дворца Хертеленди 
у Бочару. Милица Малруни, рође-
на Пивнички, некадашња прва 
дама Канаде, заједно са супругом 
Брајаном, открила је спомен плочу 
на кући свог деде, др Јована Пив-
ничког. МЗ Нови Бечеј обезбедила 
је рачунарску опрему за Дом здра-
вља. Школица за труднице биће 
финансирана из општинског буџе-
та. У току је изградња приступне 
саобраћајнице и реконструкција 
Омладинског дома у Новом Мило-
шеву. Представници ђачких пар-
ламената свих шест школа посети-
ли су локалну самоуправу и изне-
ли идеје. Поводом Међународног 
дана жена на селу, потписана је 
Европска повеља о родној рав-
ноправности на локалном нивоу и 
уручене Европске повеље.

142. ЗАЈЕчАР
РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ 
У КОТЛУЈЕВЦУ

ГО СНС обележио је страначку 
славу Свету Петку. Радове на путу 
Брусник-Салаш обишао је градо-
начелник Бошко Ничић и разго-
варао са мештанима. Почела је ре-
конструкција ОШ „Хајдук Вељко“ 
у Котлујевцу. Наши активисти 
делили су пропагандни материјал 
и разговарали са грађанима. У 
Котлујевцу је одржан други Круг 
здравља, а у Зајечару Сајам спорта 
и Мали сајам спорта. Награђени су 
ученици који су остварили успехе 
на такмичењима. Председник ГО 
СНС Милан Станковић и секретар 
Елена Петровић посетили су поро-
дицу Ђорђевић и девојчици доне-
ли гардеробу и играчке. Активи-
сти ГО садили су цвеће. црвени 
крст поделио је 450 пакета најуг-
роженијим породицама у сеоским 
срединама. Одржан је Крос РТС-а 
и обезбеђена су средства за проје-
кат „Осветљење Сунчане стазе“.

143. ПОЖАРЕВАЦ
ШИРЕЊЕ 
ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕжЕ

Отворени су нови кабинети у 
Пожаревачкој гимназији и Поли-
техничкој школи. Градоначелник 
Бане Спасовић обишао је радове 
на топлификацији у МЗ Сопот, Ча-
чалица и Стари Костолац, као и на 
путној мрежи у Костолцу. Обеле-

жено је 180 година рада локалне 
управе, а градоначелник Спасо-
вић и начелник Градске управе 
Александар Симоновић организо-
вали су пријем грађана. Активисти 
МО Бурјан прикупили су одећу и 
храну за најугроженије становни-
ке, уређено је дечије игралиште у 
МЗ Горња Мала, а потпредседник 
Главног одбора Милош Вучевић 
разговарао је са активистима ГО. 
Прослављен је Дан ослобођења.  

144. ПАНчЕВО
ДОЛАЗАК НЕМАчКЕ 
КОМПАНИЈЕ „БРОСЕ“

Град Панчево и УНДП потписали 
су Меморандум о сарадњи на по-
бољшању енергетске ефикасности. 
Захваљујући средствима градског 
буџета, Драган Пећанац покренуо је 
сопствени бизнис и направио воде-
ницу. Завршава се реконструкција 
звоника на Храму Преображења  
Христовог. У хуманитарној акцији 
ЈКП „Зеленило“ за Петру Ђорђевић, 
сакупљено је скоро 150.000 динара. 
Почео је са радом затворени базен, 
у МЗ центар отворено је дечије иг-
ралиште, а организован је и Сајам 
спорта. У току су радови на пруж-
ном прелазу црногорске и Херце-
говачке улице. Немачка компанија 
„Бросе“ отвара погон, у којем ће се 
запослити 1.100 људи.

145. СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
НОВИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН

Локална самоуправа пружила је 
подршку оболелим од рака дојке 
симболичном вожњом бицикала. 
У Мартинцима је одржана Дру-
га смотра фолклора, а у Сремској 
Митровици Сајам запошљавања. 
Премијерка Ана Брнабић и гра-
доначелник Владимир Санадер 
присуствовали су отварању новог 
производног погона компаније 
„Модин“. Постављен је камен-те-
мељац за изградњу ауто-пута Бео-
град-Сарајево, на деоници Кузмин-
Сремска Рача, где ће се преко Саве 
градити мост. У току је реконструк-
ција цевних веза црпне станице 
„Чикас“, чишћење канала у Лаћар-
ку и реконструкција Музеја Срема.

146. лОЗНИЦА
ПОМОЋ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

У оквиру акције Уније жена, 
организована је посета Вери Лаза-
ревић у Горњој Ковиљачи, која је 
носилац пољопривредног газдин-
ства и која жели да прошири своју 
делатност уз помоћ субвенција. 
У оквиру обележавања Дечије 
недеље, чланови Савета за омла-
дину делили су балоне и цртали 
са најмлађим суграђанима. У МЗ 
Јаребице асфалтирана је деоница 
пута. У просторијама ГО обележе-
на је страначка слава.
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141. ТРСТЕНИК

ВИСЕЋИ ПЕШАчКИ МОСТ
У оквиру обележавања 

Дана Општине, реконструис-
ани висећи пешачки мост от-
ворила је министарка Зорана 
Михајловић и свечано уручи-
ла употребну дозволу. Акти-

висти ОО уредили су дечије 
игралиште у центру града, 
а чланице Уније жена су на 
здравственој трибини указале 
на значај превентивних пре-
гледа.

138. РАшКА

ПОДЕЛА „СНС ИНФОРМАТОРА”

Чланице Уније жена учествовале су у Домаћинској улици, током 
159. вашара у Рашки, и специјалитетима почастиле посетиоце. Ак-
тивисти омладине делили су „СНС Информатор“ и разговарали са 
грађанима. Председница Савета за пољопривреду Милена Савић 
обишла је мештане МЗ Рудница.

147. БЕОГРАД

НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ У РАЗГОВОРУ СА БЕОГРАЂАНИМА

Председник ГО СНС Београд Небојша Сте-
фановић разговарао је са грађанима Звезда-
ре, Обреновца и Сурчина. У Сурчину обишао 
је породицу Жугај, која има предузеће за про-

изводњу металне арматуре и прераду дрвета. 
И секретар ГО Александар Марковић раз-
говарао је са грађанима општина Звездара, 
Вождовац, Палилула, Сурчин и Лазаревац. 

Чланови ГО организовали су перформанс 
којим су грађанима указали на бахату власт 
Драгана Ђиласа, на то како се лично обога-
тио и Град задужио за 1,2 милијарде евра.

триБинА нА ПАлилули

ПосетА Породици жугАј у сурчину

ПерформАнс омлАдинАцА го снс, током којег су се грАђАнимА 
оБрАтили дрАгомир ПетронијеВић и рАдослАВ мАрјАноВић

ПотПисАн угоВор о кредиту зА изгрАдњу кАнАлизАције нА леВој оБАли дунАВА

АлексАндАр мАркоВић сА АктиВистимА нА зВездАри

АлексАндАр миркоВић и дАмир ХАндАноВић 
током ПерформАнсА

ПредстАВљАње нА ВАшАру у рАшки

неБојшА стефАноВић у рАзгоВору сА грАђАнимА нА зВездАри и оБреноВцу
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148. БАРАЈЕВО
ПОСЕТА ГОРАНА ВЕСИЋА

Почела је примена програма 
„Помоћ у кући“, а у МЗ Гунцати 
прва фаза гасификације. Предста-
вници локалне самоуправе поло-
жили су венце на спомен плоче у 
Барајеву и Вранићу, поводом 75 
година од ослобођења. Председ-
ник Општине Слободан Адамо-
вић уручио је медицинске пакете 
члановима Удружења пензионе-
ра. Реконструисан је пут Табо-
риште-Дражановац. Председник 
Адамовић и представници Се-
кретаријата за социјалну заштиту 
обишли су локацију за изградњу 
зграде центра за социјални рад 
са дневним боравком за одрасле 
и зграде Дневног боравка за децу 
ометену у развоју. Обележили смо 
страначку славу, а са нашим акти-
вистима разговарао је члан Пред-
седништва СНС Горан Весић.

149. ГРОЦКА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА

Асфалтиране су Улица 8. марта 
и Космајска, затим деоница Смеде-
ревског пута између Гроцке и Брес-
товика, а у Лештанима Дрењачка 
улица. Над зацевљеним Радмило-
вачким потоком у Винчи, изграђен 
је паркинг за 83 возила. У току 
је енергетски ефикасна санација 
школе у Врчину. Месецима се спро-
води регулација корита потока, 
како би се заштитили нови мост и 
домаћинства. Уручени су уговори о 
додели 15 пакета грађевинског ма-
теријала избегличким породицама. 
Настављају се излети за најстарије 
суграђане. Предузеће „Еко Гроцка“ 
набавило је 50 контејнера.

150. ВОЖДОВАЦ
ПОСЕТА НАЈСТАРИЈИМ 
СУГРАЂАНИМА

Очишћен је простор око МЗ Чи-
новничка колонија, уређене су зе-
лене површине у Улици Радована 

Симића циге и на улазу у насеље 
Степа Степановић, а активисти 
МО Горњи Вождовац садили су 
цвеће у Костолачкој улици. У МЗ 
Милунка Савић одржан је мемо-
ријални турнир у шаху. Активисти 
МО Митрово брдо посетили су 
старије суграђане и уручили им 
донацију прикупљену из личних 
средстава. Повереник ОО Ива-
на Томић Илић и члан ГО Дра-
гомир Петронијевић донирали 
су покретни тоалет суграђанину 
Сави Радојчићу. Општина је орга-
низовала трибину о образовању 
одраслих и наставља са бесплат-
ним излетима за пензионере.

152. ВРАчАР
ОБНОВЉЕН СПОРТСКИ 
КОМПЛЕКС

У Шуматовачкој улици ренови-
ран је парк, постављене су нове 
клупе и љуљашке, офарбан мо-
билијар. Група сениора успешно 
је завршила програм „Плесом до 
здравља“, а представљени су им и 
други бесплатни програми. Више 
од 300 сениора са Врачара jе ужи-
вало у излету у Јагодину и ћуприју. 
Наши активисти очистили су дво-
риште у Улици Десанке Максимо-

вић. Обновљен je спортски ком-
плекс посвећен је Слободану Пиви 
Ивковићу, сарадњом ГО Врачар 
и „Mozzart“ компаније. Свечано је 
обележен Дан Општине.

153. ЗВЕЗДАРА
ОБЕЛЕжЕН ДАН ОПШТИНЕ

Поводом Дана Општине, на-
грађени су ђаци који су освојили 
награде на републичким такми-
чењима, а у сарадњи са „Пан те-
атром“ подељене су улазнице за 
позоришну представу. Уручена је 
новчана помоћ из Фонда Задуж-
бине Шеговић за двадесеторо 

деце без родитељског старања. ГО 
Звездара доделила је признања 
војницима који су добровољно 
служили војни рок. Додељени су 
пехари и захвалнице Савеза за ор-
ганизовање школских спортских 
такмичења најбољим спортис-
тима. Реконструисана је Арадска 
улица, као и дечија игралишта у 
улицама Раљској, Руди Чајевец, 
Војводе Богдана и у насељу Војво-
де Влаховић. Завршавају се тро-
тоари у Улици Самјуела Бекета. 
Активисти ОО разговарали су са 
грађанима на штандовима.

154. ЗЕМУН
ПОСЕТА СИНИШЕ МАЛОГ

Члан Председништва СНС Си-
ниша Мали посетио је ОО и члан-
ство упознао са плановима развоја 
Србије, Београда и Земуна. Акти-
висти ОО уредили су парк у Улици 
Василија Ранковића-Баће, дечије 
игралиште у Охридској улици, по-
могли су при чишћењу нове шко-
ле у Бусијама, уредили двориште 
и пролаз у Прве пруге, очистили 
парк у Земун пољу... Активисти 
су уредили плато у центру Зему-
на и паркић у Улици инжењера 
Атанацковића. У Угриновцима је 
очишћен простор око Дома здра-
вља, на Горњој вароши орезана 
стабла и уручена новчана помоћ 
породици чија ћерка болује од 
карцинома јајника. Сваког викен-
да активисти се друже са грађани-
ма. Aктивисти МО Батајница очис-
тили су део обале Дунава.

155. лАЗАРЕВАЦ
ПРИКУПЉАЊЕ ОДЕЋЕ ЗА 
СОЦИЈАЛНО УГРОжЕНЕ

Чланови ОО СНС обележили су 
славу Свету Петку. Унија жена ор-
ганизовала је акцију прикупљања 
одеће за социјално угрожене поро-
дице. Реконструисана је Тамнавска 
улица у МЗ Велики црљени.

156. НОВИ БЕОГРАД
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА, 
ТРИБИНА, СЛАВА...

Чланице Уније жена и активи-
сти МО Сајмиште, у сарадњи са 
„Зеленилом“, орезали су грање 
и сакупљали отпад. На Сајмишту 
организована је трибина „Борба 
против стреса и здрави животни 
стилови“. Координација МО Сава 
организовала је сусрет са најста-
ријим суграђанима из Блока 61. 
Прославили смо страначку славу 
и угостили активисте, комшије и 
пријатеље.

158. ОБРЕНОВАЦ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ 
У ЗВЕчКОЈ

Потписан је уговор за израду 
генералног пројекта канализације 
у Баричу. ЈКП „Обреновац“ наба-
вило је седам нових возила и две 
машине. Наставља се асфалтирање 
надвожњака, а у току је изградња 
фискултурне сале у Звечкој. У 
Техничкој школи уређује се спорт-
ски терен и двориште. У Забрану 
је завршен пешачки мост. У току 
су радови на водоводу и канализа-
цији дуж улица Солунског фронта 
и Ваљевског пута. У Ратарима се 
асфалтира Зидарска улица. Зах-
ваљујући средствима Омладинског 
фонда, постављен је мобилијар у 
Дражевцу и Конатици. На изво-
ришту бањске воде цевка, ради се 
базен и пратећи садржаји. Пуштен 
је у саобраћај нов надвожњак у 
Мислођину, у Грабовцу је изграђен 
мост и асфалтира се Улица Ђачког 
батаљона.

159. ПАлИлУлА
ПОТПИСАН УГОВОР ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЈУ НА ЛЕВОЈ 
ОБАЛИ ДУНАВА

Повереница ОО СНС Јелена 
Мијатовић, члан Председништва 
СНС Александар Јовичић и акти-
висти прославили су страначку 
славу Свету Петку. Заменик гра-
доначелника Горан Весић потпи-
сао је са ЕИ банком уговор о кре-
диту вредном 35 милиона евра за 
изградњу канализације на левој 
обали Дунава. ГО Палилула и НСЗ 

организовали су Сајам запошља-
вања. ОО СНС организовао је дру-
жење најстаријих суграђана, као и 
дружење младих у Канцеларији у 
Крњачи. Напредњаци са Палилуле 
обрадовали су неколико породи-
ца пакетима хуманитарне помоћи, 
коју су активисти сакупили из соп-
ствених средстава.

160. СОПОТ
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

Терен за мале спортове у МЗ 
Бабе добио је нове трибине, ограду 
око терена и прилаз. У току је наси-
пање пута Рогача-Велика Иванча. 
Асфалтиране су улице Слободана 
Пенезића и Првомајска. У току су 
радови на пресвлачењу асфалта 
у улицама Првог маја и Капетана 
Драгића у Сопоту.

162. чУКАРИЦА
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА

Активисти свих месних одбора 
уређивали су зелене површине, 
паркове, дечија игралишта, спорт-
ске терене... Обележили смо стра-
начку славу Свету Петку. Активис-
ткиње из Сремчице одржале су ра-
дионицу декупажа, а МО Репиште 
трибину о насиљу. Положени су 
венци поводом обележавања 75. 
годишњице ослобођења Чукари-
це. Са грађанима Остружнице и 
Умке разговарали су члан Пред-
седништва Горан Весић и чланови 
ГО Раде Петровић и Срђан Кола-
рић. Завршено је уређење Улице 
кнеза Вишеслава и реконструкција 
Ваљевске улице. На иницијативу 
грађана, уређен је парк у Улици 

обалских радника са игралиштем 
и теретаном на отвореном. 

163. СТАРИ ГРАД
ИНИЦИЈАТИВА 
ЗА УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА

ОО СНС Стари град покренуо је 
иницијативу за уређење запуште-
ног платоа у Улици Маршала Би-
рјузова, која је наишла на велику 
подршку комшија из околних згра-
да. Наставићемо директну и отво-
рену комуникацију са комшијама о 
резултатима које смо постигли и 
плановима, а са грађанима је раз-
говарао и заменик шефа Одбор-
ничке групе СНС у СГ Радослав 
Марјановић.

164. СУРчИН
УКЛОЊЕНА ДИВЉА 
ДЕПОНИЈА

На иницијативу председника 
ГО Сурчин Стевана Шуше, у Ја-
кову ће се градити прикључница 
на ауто-пут „Милош Велики“ без 
наплатне рампе. Активисти ОО 
разговарали су са грађанима на 
штандовима широм Сурчина. У 
току је реконструкција зграде 
у Косовској улици, која ће бити 
адаптирана у вртић. Настављена 
је изградња пешачких стаза у ули-
цама Браће Пухаловић и Николе 
Зрињског. Урађена је нова фасада 
и столарија у школи у Прогару, 
затим тротоар око школе, улази и 
подне облоге. На каналу Петрац 
3 у Бољевцима уређено је корито 
код црпне станице. Очишћена је 
депонија у Петровчићу.

157. САВСКИ ВЕНАЦ

САЈАМ ИНОВАЦИЈА
У оквиру акције „Помози комшији“, функцио-

нери ОО обезбедили су дрва за најугроженије 
породице из личних прихода. Председница ОО 
Ирена Вујовић разговарала је са члановима МО 
Зелени венац, Дедиње и Стјепан Филиповић-
Малешко брдо. Активисти СНС сваког викенда 
разговарају са грађанима. Општина је организо-
вала бесплатне излете за пензионере. Очишћена 
је обала Саве. У ДКЦ „Мајдан“ одржан је Сајам 
иновација. Настављена је обнова фасада. ГО 
Савски венац организује бесплатне радионице 
глуме за децу, а у сарадњи са ЗЗЗР „Железнице 
Србије“ и бесплатне лекарске прегледе. Пред-
седница Вујовић уручила је дамама 100 супер 
чланских пакета АМСС. У оквиру Дана европске 
баштине, Општина је организовала разгледање 
отвореним аутобусом. Делегација Савског вен-
ца посетила је Лепосавић и донирала спортску 
опрему.

ЗАСАЂЕНА НОВА 
СТАБЛА
Активисти ОО СНС организовали су ак-

цију пошумљавања и озелењавања на Сав-

ском венцу. Из личних средстава обезбеђе-
но је 20 садница бреста, платана и каталпи 
које су посађене у Облаковској улици, 
дуж ауто-пута и у Улици Драгана Манцеа. 
У акцији је учествовала и чланица Пред-
седништва СНС и председница ОО Ирена 

Вујовић. „Савски венац има много зелених 
површина, али и највећи проток саобраћаја, 
због чега је важно да подижемо свест и да 
сами доприносимо заштити животне среди-
не“, рекла је Вујовић и најавила још сличних 
акција.

Весић, стАнисАВљеВић, синђелић и стеВић нА ПостАВљАњу 
кАменА-темељцА зА центАр зА децу сА ПосеБним ПотреБАмА

неБојшА стефАноВић у оБилАску ПородилиштА у лАзАреВцу

151. МлАДЕНОВАЦ

ПОМОЋ ЗА САМОХРАНОГ ОЦА
Чланови ОО уредили су 

јавне површине у Улици Све-
тозара Марковића и уклонили 
графите у Јанка Катића. На 
позив комшија, окречили су 
фасаду зграде у чијем склопу 
је „Макси“. Функционери ОО 
обишли су породицу Николић 
и самохраном оцу уручили 
пакете са храном и средстви-
ма за хигијену. Поводом Дана 
старијих особа, чланице ОО 
одржале су трибину и обишле 
пензионере. Поделом памуч-
них цегера, активисти ОО ука-

зали су на значај очувања жи-
вотне средине. Поводом Дана 
белог штапа, функционери ОО 
уручили су поклон пакете и ра-
чунар организацији слепих и 
слабовидих, и окречили прос-
торије удружења. Заменик 
градоначелника Горан Весић 
посетио је МЗ Велика Крсна 
и, са председником Влада-
ном Глишићем, разговарао са 
мештанима. Активисти МO 25. 
мај придружили су се акцији 
„Чеп за хендикеп“. ОО СНС 
обележио је страначку славу.

161. РАКОВИЦА

УРЕЂЕЊЕ ЈЕЗЕРА РЕСНИК
Потписан је уговор о 

уређењу језера у Реснику. ОО 
СНС обележио је страначку 
славу, Дан Општине и славу Ра-
ковице. Продужене су линије 
градског превоза 507 и 504. 
Почела је реконструкција вр-
тића на Петловом брду и школе 
„Владимир Роловић“. Асфалти-
ране су улице Какањска, Води-
це, Патријарха Павла, Стојана 
Јанковића, Љубише Јеленко-
вића, Патријарха Димитрија... 
Свакодневно разговарамо са 
суграђанима и делимо промо-

тивни материјал, а на штанду 
у Реснику члан Председништва 
СНС Милосав Миличковић ин-
формисао је грађане о планови-
ма за језеро. Гост штандова био 
је и Горан Весић. Поводом Дана 
старих, уручили смо поклоне 
пензионерима, поводом Дана 
здраве хране делили смо јабу-
ке, а током трајања Сајма књи-
га - књиге. У оквиру акције „По-
мозимо комшији“, офарбане су 
клупе у Патријарха Јоаникија 
и уређене зелене површине на 
више локација.

ПредседницА оПштине иренА ВујоВић у Акцији озелењАВАњА



смедерево

Председник АлексАндАр Вучић зАХВАлио се лекАримА 
Војномедицинске АкАдемије нА којој је ПроВео три дАнА

сА Премијером БугАрске Бојком БорисоВим 
нА отВАрАњу источног крАкА коридорА 10

зАједничкА ПокАзнА ВежБА 
ПриПАдникА муП-А срБије и 

сПецијАлниХ јединицА Полиције 
министАрстВА јАВне БезБедности 

кине, из ПроВинције ХенАн, 
одржАнА је у смедереВској 
железАри ХБис груП срБијА. 

ВежБи су ПрисустВоВАли 
Председник срБије АлексАндАр 
Вучић, министАр унутрАшњиХ 
ПослоВА неБојшА стефАноВић, 

АмБАсАдоркА кине чен Бо, 
директор БиА БрАтислАВ гАшић

БеоГрад Банцарево

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


