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СНС  ИНФОРМАТОР

Људи гласају 
за СНС јер 
желе 
сигурност, 
фабрике и 
путеве

САНДРА БОЖИЋ ЗОРАН ТАСИЋДАРКО ГЛИШИЋ

Део опозиције 
жели насилно 
да преузме 
институције

Сваког 
петка са 
грађанима

Србија 2019.
ГОДИНА ИНфРАСТРуКТуРе

ИсточнИ крак до гранИце са Бугарском 
(кроз сИћевачку клИсуру)

ЈужнИ крак до гранИце са македонИЈом 
(кроз грделИчку клИсуру)

КОРИДОР 11

МОРАвСКИ КОРИДОР

АуТО-пуТ ОД РуМе ДО ШАпцА

БРЗА САОБРАЋАјНИцА ШАБАц - ЛОЗНИцА

КОМпЛеТНО ЗАвРШеН КОРИДОР 10

ауто-пут „мИлош велИкИ”: завршена деонИца 
од Београда до чачка

почела градња првог дИгИталног ауто-пута 
у срБИЈИ, од поЈата до прељИне

започета Изградња ауто-пута 
са велИкИм мостом преко саве

кренула Изградња 77 кИлометара пута, 
коЈИ ће БИтИ готов пре краЈа 2023.
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У ЖИЖИ

На аеродрому „Пуко-
вник Миленко Пав-
ловић“ у Батајници, 

одржана је презентација 
нових хеликоптера Ми-35М, 
Х-145М и Ми-17, којима је 
опремљена Војска Србије, 
а представљању летелица 
присуствовао је и председ-
ник Србије Александар Ву-
чић.

„Када погледате како ма-
шине изгледају, јасно вам 
је зашто за њих кажу да су 
страх и трепет и зашто их 
неки називају „ђавољим ко-
чијама“. За нас су они чувари 
наше земље и неба. Срећни 
смо и поносни што се нала-
зе у Србији. Набављени су 
најмодернији руски јуришни 
хеликоптери Ми-35М, за које 
кажу да тешко да имају прем-
ца у свету, док хеликоптери 
Ми-17 носе ведра воде да би 
могло да се интервенише у 
случају пожара. Поред тога, 
Србија је од „Ербаса“ купила 
девет хеликоптера Х-145М 
за војску и полицију“, иста-

као је председник Вучић.
Председника Србије су 

са карактеристикама хели-
коптера упознали начелник 
Генералштаба Војске Србије 
Милан Мојсиловић и пред-
ставници Министарства 
одбране и Војске. Он је чес-
титао војсци и грађанима, 

и рекао да наши војници не 
живе само за плату, већ и 
за своју земљу, и за оно са 
чим и у чему раде. Указао је 
да је набавка хеликоптера 
била могућа зато што је ре-
шено питање јавних финан-
сија, захваљујући тешким 
реформама. Према његовим 

речима, Србија је добила 
значајне попусте од Русије 
за набавку нових хеликопте-
ра Ми-35 и Ми-17, док је од 
„Ербаса“ купила девет хели-
коптера Х-145 који коштају 
11, 12 или 13 милиона евра, у 
зависности од тога да ли се 
рачуна порез или не.

После пет месеци од отварања, 
са аеродрома „Морава“ у 

Лађевцима, недалеко од Краљева, 
17. децембра према Бечу полетео 
је путнички авион „АТР 72“ нацио-
налног авио-превозника „Ер Ср-
бија“. Овим летом успостављен је 
редовни цивилни авио-саобраћај 
из ове ваздушне луке. „Ер Србија“ 

ће ка Бечу, у зимском реду ле-
тења, саобраћати два пута недељ-
но, уторком и петком, а у летњем 
три пута. Од пролећа очекује се, 
два пута недељно, и линија ка 
Солуну. Следеће године, почеће 
изградња нове писте, на коју ће 
слетати већи путнички и транс-
портни авиони.

Србија може остварити дуго-
рочан раст од седам одсто го-

дишње, уз нови амбициозни про-
грам реформи, који би јој омогућио 
да за десет година удвостручи 
БДП, сматрају стручњаци Светске 
банке, који су представили Еко-
номски извештај о Србији „Нова 
агенда за привредни раст Србије“. 
Директорка Светске банке за За-
падни Балкан, Линда ван Гелдер, 
каже да је Србији потребан нови 
залет реформи.

„Да ли је реално да Србија ос-
твари раст од седам одсто го-
дишње? Наш одговор је апсолут-
но да“, рекла је Линда ван Гелдер, 
и навела да је Србија већ спровела 
програм амбициозних и сложених 

реформи, а да би изазов био да 
спроведе и смео програм који би 
омогућио раст на дужи рок и био 
усмерен на повећање инвести-
ција и подстицање приступа боље 
плаћеним пословима. Охрабрена 
је, како каже, тиме што су пред-
седник Александар Вучић и пред-
седница Владе Ана Брнабић замо-
лили делегацију Светске банке за 
подршку, јер желе наставак још 
снажнијих реформи и убрзаног 
раста српске економије.

„Раст од четири одсто је добар 
за балканске прилике, али Србија 
жели, може и мора да увећа сто-
пу раста на више од шест одсто на 
годишњем нивоу“, истакао је пред-
седник Вучић.

РАСТ СРБИје И ДО 7%

КРАЉевО

БАТАјНИцАСвеТСКА БАНКА

пРвИ ЛеТ ЗА БеЧ СА 
АеРОДРОМА „МОРАвА”

пРеЗеНТАцИјА НОвИх хеЛИКОпТеРА МИ-35М, х-145М И МИ-17 вОјСКе СРБИје

ЂАвОЉе КОЧИје ЧувАју 
СРпСКО НеБО

У Србији постоји 37 обра-
зованих дуалних модела 

и тренутно је 6.100 ученика 
у програму дуалног обра-
зовања, поручено је са кон-
ференције „Дуално образо-
вање-знање за будућност“, 
којој је присуствовао и пред-

седник Србије Александар 
Вучић.

„Важно је да се овом сис-
тему, у којем су већ средње 
школе, прикључи и Универ-
зитет. Овај систем доноси 
одговорност и озбиљност, 
а поред финансијских бене-

фиција, омогућава младима 
да се раније одвоје од роди-
теља и стварају своје поро-
дице. Спустили смо незапос-
леност на 9,5 одсто, али нам 
и даље недостају занатлије. 
Не можемо ниједан ауто-пут 
да изградимо без радника 

са стране. Сви хоћемо чисте 
улице, изграђене путеве, 
а нико не пита ко ће то да 
ради“, рекао је председник 
Вучић, и истакао да ће да 
расту примања занатлија, 
а да ће падати менаџери и 
њихова примања.

ОДЛИЧНИ РеЗуЛТАТИ ДуАЛНОГ ОБРАЗОвАњА

Председник србије АлексАндАр Вучић нА Аеродрому у бАтАјници

СвИМ ЧИТАОцИМА ЧеСТИТАМО БОЖИЋНе И НОвОГОДИШње пРАЗНИКе



СНС ИНФОРМАТОР 80/2019  |  54  |  СНС ИНФОРМАТОР 80/2019

ЗАпРАТИ НА ИНСТАГРАМу

www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/

Александар Вучић, 
председник Србије, 
састао се са пред-

седником Руске Федера-
ције Владимиром Пути-
ном у резиденцији Боча-
ров ручеј у Сочију, где су 
разговарали о билатерал-
ним односима, економ-
ској сарадњи, ситуацији 
у региону и глобалној по-
литичкој ситуацији. Пред-
седник Вучић захвалио се 
председнику Путину, на 
руском језику, на сталној 
подршци коју пружа Ср-
бији за очување њеног те-
риторијалног интегритета 
и националних интереса.

„Али, морам да Вам ка-
жем да нисам оптимисти-
чан по питању постизања 
коначног компромисног 
решења између Београ-

да и Приштине, али о тој 
теми ћемо заједно раз-
говарати. Економска са-
радња Србије и Русије је 
све боља и робна размена 
континуирано расте“, ре-
као је председник Вучић, 
подсетио на Путинову 
посету Београду с почет-
ка године и позвао ру-
ског председника да дође 
поново у Србију, те му 
уручио писмо патријарха 
Иринеја које му је погла-

вар СПЦ лично упутио.
На заједничкој конфе-

ренцији за новинаре, пред-
седник Вучић рекао је да је 
за њега огромна част да 
такав човек и такав лидер, 
какав је Путин, има време-
на за Србију.

„И ви обично чекате у 
реду код Владимира Пу-
тина, а ја чекам много 
мање зато што он пока-
зује једнако или мало веће 
поштовање према нама, 
него према вама, и зато 
ћемо тамо да идемо још 
чешће“, рекао је председ-
ник Вучић одговарајући 
на питања новинара.

„Рачунамо на подршку 
Русије у свим међународ-
ним форумима, институ-
цијама, организацијама, 
као што и Русија може да 

рачуна на нашу подрш-
ку. Нема тог документа за 
који би Русија гласала, а 
да је то против интереса 
Србије, као што ни Србија 
није и неће гласати против 
интереса Русије“, рекао је 
председник Вучић, и захва-
лио се председнику Путину 
што поштује нашу независ-
ност, суверенитет и право 
да сами доносимо одлуке.

„Србија је на европском 
путу, али потписује трго-

винске споразуме са Евро-
азијском унијом. Европски 
пут Србије неће смањивати 
обим сарадње са Русијом, 
нити ћемо бити мање 
пријатељ Русији. Напротив, 
нећемо ником дозволити 
да се меша у наше одно-
се са Русијом“, поручио 
је председник Вучић, до-
дајући да ће српски народ 
чувати пријатељство, блис-
кост и братство са руским 
народом и Русијом, без об-
зира на то колико притис-
ци били велики.

„Честитам Русији за-
вршетак гасовода Сила 
Сибира, радујемо се сва-
ком вашем успеху. Имамо 
одличну војно-техничку 
сарадњу, као и велики 
број заједничких војних 
активности. Захвалан сам 
руском министру одбране 
Сергеју Шојгуу на подр-
шци нашој армији. Ку-
пили смо од њих много 
важне и добре опреме. 
Председник Путин ме 
је на паради поводом 
Дана победе посаветовао 
шта да купим и послу-
шао сам тај савет“, рекао 
је председник Вучић.

Он је истакао да је зах-
валан Русији на подршци 
међународном праву и 
Србији по питању Косова 
и Метохије и очувања те-
риторијалног интегритета 
наше земље, те да је шефу 
руске државе пренео 
своја невелика очекивања 
о будућности по питању 
преговора са албанском 
страном. Такође, како је 
рекао, Русија ће обез-
бедити Србији довољно 
гаса без обзира на исход 
разговора између Русије и 
Украјине по питању тран-
зита руског гаса, за шта 
постоје уверавања од ру-
ског председника Путина.

„Ми, у Србији, имамо 
велики проблем, а тиче се 
снабдевања гасом, јер не 

знамо како ће тећи то све 
са Украјином. Добио сам 
уверавања председника 
Путина да ћемо моћи да 
купимо додатне количине 
руског гаса са територије 
и неких других земаља и 
да са извесношћу можемо 
да чекамо први и други 
квартал следеће године, 
без обзира на то како ће 
тећи разговори између 
Русије и Украјине“, нагла-
сио је председник Вучић.

Председник Русије Вла-
димир Путин изјавио је да 
је Москва спремна да 
подржи компромисна ре-
шења ако су у корист Ср-
бије. Када је реч о Косо-
ву, основа за регулисање 
проблема, према речима 
Путина, мора да остане 

Резолуција 1244 Са-
вета безбедности УН.

„Русија је спрем-
на да подржи мо-
гућа компромисна 
решења за косовски 
проблем, ако буду 
постигнута између 
Београда и Пришти-
не. Наравно да ћемо 
без услова подржа-
ти позицију Србије“, 
рекао је председ-
ник Путин.

Истакао је да се 
односи Русије и Ср-
бије развијају у пози-
тивном правцу и да 
две земље стратеш-
ко партнерство раз-
вијају, пре свега, на 
пољу политике, од-
бране и економије.

„Наши односи се 
развијају веома по-
зитивно и наше стра-
тешко партнерство 

потврђује се свакоднев-
ним радом и развојем на-
ших односа на политичком 
и безбедносном плану, 
као и у сфери економских 
односа. Од прошле годи-
не, робна размена Русије 
и Србије порасла је за два 
процента, а од јануара 
до септембра ове годи-
не више од девет одсто. 
Све то потврђује наш рад 
на унапређењу односа“, 
изјавио је председник Пу-
тин који је позвао свог 
српског колегу Алексан-
дра Вучића на свечаност 
поводом 75. годишњице 
победе над фашизмом, 9. 
маја 2020. године.

Након састанка, пред-
седници Србије и Русије 
уручили су један другом 
поклоне. Руски председ-
ник поклонио је српском 
колеги пушку краља Ми-
лана Обреновића из 19. 
века коју су Руси купили 
на једној аукцији. Пред-
седник Вучић је пред-
седнику Путину покло-
нио икону Преображења 
Господњег, такође, из 19. 
века.

ГОСТОпРИМСТвО 
пРеДСеДНИКА пуТИНА

СОЧИТИРАНА

Све БОЉА САРАДњА СРБИје И РуСИје
јачамо односе на политичком, 
војном и економском плану

Председник Вучић рекао 
је да такву част, какву му је 
руски председник Влади-
мир Путин приредио у Со-
чију, никада није доживео.

„Пратио ме је до ауто-
мобила, хвала му на томе, 
хвала му на гостопримству, 
то до сада нисам доживео. 
Пратио ме је до врата је-
дино када сам га, једном 

ранијом приликом, после 
званичних разговора, посе-
тио у кући, приватно. Сад 
је изашао, чекао да ауто-
мобил пође, да кренем и 
махао. Тиме је на посебан 
начин желео да покаже гос-
топримство и укаже част 
нашој делегацији и нашем 
народу у Србији“, рекао је 
председник Вучић.

Председник Србије 
Александар Вучић и 

премијери Северне Маке-
доније и Албаније, Зоран 
Заев и Еди Рама, још јед-
ном су се састали у вези 
са договорима о тзв. ма-
лом Шенгену, односно о 

слободном протоку робе, 
људи, услуга и капитала 
у региону, а на састанку у 
Тирани придружио им се 
и председник Црне Горе 
Мило Ђукановић.  

Председник Вучић ис-
такао је да је договорена 
већа интеграција органа 
за ванредне ситуације и 
формирање јединственог 
тржишта рада са Северном 
Македонијом и Албанијом, 
те да ће све бити заврше-
но крајем јануара на исто-
ријском сусрету у Београду.

„Договорили смо већу 
интеграцију наших органа 
за ванредне ситуације, зај-
дничко деловање ватро-
гасних и полицијских је-
диница у случају пожара, 
поплава, земљотреса... 
Имаћемо јединствену да-
тотеку служби безбед-
ности, да истог тренутка 
можемо да реагујемо и по-
могнемо. То може да буде 
изузетно значајно, што се 
видело приликом земљо-
треса у Албанији“, рекао је 
председник Србије.

Најавио је да ће до краја 

године бити конркети-
зовано и то да се само са 
личном картом може пу-
товати у све три земље, те 
да је креиран софтвер о је-
динственом тржишту рада.

„Ако Албанац или Маке-
донац пређе у Србију, до-

вољно је да користи свој 
телефон или компјутер 
и пријави се да жели да 
ради, а ми ћемо већ имати 
његове податке, јер смо 
умрежени. У року од пет 
дана добиће евиденциони 
број и може да ради на те-
риторији наше земље све 
што жели. Исто важи и за 
наше раднике у Северној 
Македонији и Албанији. 
Тржиште радне снаге од 12 
милиона људи донеће ве-
лике промене и драмати-
чан прилив инвестиција“, 
рекао је председник Вучић, 
и истакао да ће на гранич-
ном прелазу Табановци 
бити повећан број при-
лазних трака и царинских 
вага, а да је од 1. децембра 
успостављена фито сани-
тарна инспекција.

Председник Србије при-
суствовао је и донаторском 
концерту „Никада неће-
те бити сами“ у Тирани, а 
заједно са Рамом и Заевим 
обишао је и Драч, где је 
био епицентар земљотреса 
који је погодио Албанију 
крајем новембра.

ТРЖИШТе РАДА ОД 
12 МИЛИОНА ЉуДИ

- Русија је спремна да подржи 
могућа компромисна решења 
за косовски проблем, ако буду 
постигнута између Београда и 
Приштине. Наравно да ћемо без 
услова подржати позицију Србије

(ВлАДИМИР ПУТИН)

»
ЂукАноВић, Вучић, рАмА, ЗАеВ

Председник србије АлексАндАр Вучић и Председник руске ФедерАције ВлАдимир Путин



СНС ИНФОРМАТОР 80/2019  |  76 |  СНС ИНФОРМАТОР 80/2019

Председник Србије 
Александар Ву-
чић боравио je у 

дводневној званичној по-
сети Атини, где се сусрео 
са председником Грчке 
Прокописом Павлопуло-
сом, који га је дочекао уз 
највише државне поча-
сти, црвени тепих, гарду и 
химне Србије и Грчке.

Председник Србије, на 
почетку разговора у ужем 
формату, истакао је да су 
Србија и Грчка биле, и да-
нас су, пријатељи, а да је 
на њима да односе даље 
развијају. Захвалио се Гр-
чкој на подршци терито-
ријалном интегритету и 
суверенитету Србије, која 
ће, исто тако, увек подр-
жавати територијални ин-
тегритет Грчке. Изразио 
је захвалност Грчкој на 
подршци европском путу 
Србије, те додао да ми 
знамо да имамо одређе-
не услове које други нису 
имали, између осталог, 
питање Косова и Мето-
хије.

„Велико вам хвала, а 
на српску подршку, на 
онолико помоћи колико 
ми, као братски и прија-
тељски народ, можемо да 
вам пружимо, увек може-
те да рачунате. Као што 
ми увек рачунамо на вашу 
подршку у европским ин-
теграцијама, али и у раз-
личитим регионалним 
иницијативама“, рекао је 
председник Србије, и до-
дао да верује да ће Србија 
и Грчка бити још ближе 
повезане путничким и же-
лезничким саобраћајем.

Председник Грчке Про-
копис Павлопулос кон-
статовао је да је Србија 
на висини задатка у од-
носу на захтеве европских 
стандарда и изразио оче-
кивање да ће процедура 
њеног пријема у чланство 

ЕУ бити убрзана.
„Ми, Грци, доприносимо 

по том питању и ова посе-
та доприноси томе. Грчка 
жели још бољу сарадњу 
са Србијом у свим секто-
рима, а уверен сам да ће, 
захваљујући посети пред-
седника Вучића, односи 
две земље бити још бољи 
и приснији, тим пре што се 
заснивају на дугом прија-
тељству, у чијем темељу је 

заједничко православно 
наслеђе“, истакао је пред-
седник Павлопулос.

Другог дана посете Гр-
чкој, председник Алек-
сандар Вучић састао се са 
грчким премијером Кирја-
косом Мицотакисом. На-
кон билатералног састан-
ка, Вучић и Мицотакис 
председавали су седни-
ци Високог савета за са-
радњу две земље, а затим 

је потписана Декларација 
о успостављању стратеш-
ког партнерства Србије и 
Грчке.

„Грчка је трећа земља 
у Европи са којом Србија 
потписује такав документ. 
Важно је да Декларација 
обухвата економску са-
радњу, али и сарадњу у 
сфери безбедности, као 
и научно-образовну са-
радњу“, рекао је председ-

АТИНА

СТРАТеШКО пАРТНеРСТвО СРБИје И ГРЧКе

ЗЛАТНА МеДАЉА 
ЗА ЗАСЛуГе АТИНе

ник Србије и додао:
„Посебно сам срећан 

што сам ја гост премијера 
Мицотакиса, чија је поро-
дица увек била пријатељ 
Срба и Србије. Никада то 
не заборављамо и са по-
себним поштовањем се 
према вама односимо“.

Поновио је да су Ср-
бија и Грчка пријатељске 
земље и да се два народа 
тако и осећају. Истакао је 
да ће Србија данас и увек 
подржавати територијал-
ни интегритет Грчке, на 
копну и на мору, и додао 
да је Србија спремна и 
као пријатељ, а не само 
као неко ко се налази на 
европском путу, да помог-
не у смештају одређеног 
броја мигрантске деце 
без родитеља. Захвалио 
се и на подршци Грчке 
интегритету Србије, међу-
народном праву у вези са 
КиМ, као и на залагању да 
се укину таксе.

Грчки премијер Кирија-
кос Мицотакис рекао је да 
су Србија и Грчка потвр-
диле добре односе и да 
су потписани важни спо-
разуми о сарадњи између 
две земље.

„Декларација предвиђа 
стратешку сарадњу која је 
требало да буде потписа-
на још пре много година. 
То је оквир који унапређује 
и обогаћује све нивое заје-
дничког српског и грчког 
пута и односи се на одбра-
ну, економију, безбедност, 
културу, туризам, спорт 
и образовање“, нагласио 
је премијер Мицотакис, и 
истакао да је став Грчке 
по питању Косова непро-
мењен.

Председник Вучић раз-
говарао је и са архие-
пископом атинским и све 
Грчке, поглаваром Грчке 
православне цркве Је-
ронимом Другим и пок-
лонио му икону Светог 

Саве, која је, уз благослов 
патријарха српског Ири-
неја, урађена поводом 
800 година аутокефал-
ности СПЦ. Архиепископ 
Јероним Други председ-
нику Србије даровао је 
икону апостола Павла, 
симбол Грчке православ-
не цркве. Председник 
Вучић захвалио се на 
поклону и топлој добро-
дошлици, и поручио да ће 
Србија увек бити раме уз 
раме са братским грчким 
народом.

„За мене, као председ-
ника Србије, и министре, 
боравак у Вашем дому у 
затвореном делу Атине, 
представља велику част и 

привилегију. Од Вас могу 
само да научим о делу 
апостола Павла и нашег 
светитеља Саве. Могу да 
Вам кажем да ћемо увек 
бити раме уз раме са на-
шим братским грчким на-
родом и да ћемо чувати 
леђа нашим грчким прија-
тељима, као што смо си-
гурни да ће они увек бити 
уз нас“, поручио је пред-
седник Вучић.

Дводневну званичну по-
сету Грчкој, председник 
Вучић завршио је разгово-
ром са председником Ко-
алиције радикалне левице 
(Сириза) и бившим грчким 
премијером Алексисом 
Ципрасом.

Председник србије АлексАндАр Вучић и Премијер Грчке киријАкос мицотАкис ПотПисАли 
су деклАрАцију о усПостАВљАњу стрАтешкоГ ПАртнерстВА дВе Земље

сА Председником Грчке ПрокоПисом ПАВлоПулосом

ГрАдонАчелник Атине костАс бАкојАни уручио је ЗлАтну медАљу 
ЗА ЗАслуГе Атине Председнику србије

Градоначелник Атине Кос-
тас Бакојани уручио је пред-
седнику Александру Вучићу 
Златну медаљу за заслуге 
Атине.

„Златна медаља за заслу-
ге Града Атине велика је 
част за Србију и мене лично, 
али и обавеза и подстрек да 
радимо на унапређењу не 
само добрих, већ и братских 
односа“, поручио је пред-
седник Вучић, и рекао да 
награда говори о искреном 
братству српског и грчког 
народа који су блиски још 
од средњег века, а да је Све-
та гора била место сусрета 
наших култура.

Подсетио је да је српски 
краљ Александар Обрено-

вић 1896. био први суве-
рен који је присуствовао 
отварању модерних олим-
пијских игара у Атини, као и 
да су у оба балканска рата, 
1912. и 1913. године, два 
народа била најближи са-
везници.

„У Првом светском рату 
да није било Грчке и Грка, 
нестала би српска држава. 
А, када су Венизелосу по-
нуђени територијални усту-
пци на рачун Србије, он је 
изговорио чувену реченицу: 
Грчка је сувише мала да би 
могла да буде тако подла. 
И зато је то један од јунака 
и Србије, а не само Грчке“, 
нагласио је председник Ву-
чић.

у рАЗГоВору сА АрхиеПискоПом Атинским и сВе Грчке, ПоГлАВАром 
Грчке ПрАВослАВне цркВе јеронимом друГим
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Деоница ауто-пута 
„Милош Велики“ Сурчин 
- Обреновац, дуга 17,6 
километара, отворена је 
18. децембра, три месе-
ца пре рока, у присуству 
председника Србије Алек-
сандра Вучића, чиме је 
комплетиран ауто-пут од 
Београда до Чачка, у ду-
жини од 120 километара.

„Овај ауто-пут доно-
си будућност за Србију 
у економском, али и сва-
ком другом смислу. Сви 
грађани Србије треба да 
буду поносни, јер ће у бу-
дућим деценијама моћи 
да се хвале тиме што су 
учествовали у изградњи 
најважнијих путева за 
Србију. Данас су Београд 
и Чачак одлучили да кре-
ну један ка другом, по-
стали ближи, а тиме су и 
сва места у том делу Ср-
бије постали део велике 
и блиске породице. До 
јуче су Чачак и Београд 
били удаљени два и по 
сата вожње, данас само 
један сат. Свако ко путује 
уштедеће један сат свог 
времена. Данас је српски 
народ постао богатији за 
више времена, више посла 
и више фабрика“, рекао је 
председник Вучић.

Истакао је да је управо 
то најбољи поклон Ср-
бији, после много годи-
на мучења, транзиције, 
уништених фабрика.

„Не могу грађанима да 
вратим време које смо 
изгубили на путевима у 
прошлости услед немара, 
лењости, инертности, али 
можемо да се постарамо 

НИШТА вИШе НИје ДАЛеКО

Србија 2019.
ГОДИНА ИНфРАСТРуКТуРе

ИсточнИ крак до гранИце са Бугарском 
(кроз сИћевачку клИсуру)

ЈужнИ крак до гранИце са македонИЈом 
(кроз грделИчку клИсуру)

КОРИДОР 11

МОРАвСКИ КОРИДОР

АуТО-пуТ ОД РуМе ДО ШАпцА

БРЗА САОБРАЋАјНИцА ШАБАц - ЛОЗНИцА

КОМпЛеТНО ЗАвРШеН КОРИДОР 10

ауто-пут „мИлош велИкИ”: завршена деонИца 
од Београда до чачка

почела градња првог дИгИталног ауто-пута 
у срБИЈИ, од поЈата до прељИне

започета Изградња ауто-пута 
са велИкИм мостом преко саве

кренула Изградња 77 кИлометара пута, 
коЈИ ће БИтИ готов пре краЈа 2023.

Председник Скупшти-
не АП Војводи-

не Иштван Пастор и 
потпредседник Скупшти-
не АПВ Дамир Зобеница 
разговарали су, у Европ-
ској комисији у Бриселу, 
са новопостављеним ко-
месаром за проширење 
Оливером Вархељијем. 
Изразивши велико задо-
вољство што је само не-
колико дана након избо-
ра и потврђивања новог 
састава Европске коми-
сије у Европском парла-
менту, Вархељи примио 
делегацију Скупштине 
АПВ, Пастор и Зобеница 
оценили су да је реч о 
поруци којом се исказује 
спремност за партнерску 
сарадњу са Републиком 
Србијом. Саговорници су 
потврдили да његовим 
избором Србија са много 
више оптимизма може да 
гледа на процес проши-
рења и да ће имати саго-
ворника који добро раз-
уме прилике у региону 
Западног Балкана.  

Делегација Скупштине 
АПВ разговарала је и са 
Владимиром Билчиком, 
новим известиоцем ЕП 
за Републику Србију, а 
на састанку је израже-
на обострана спремност 
за отворену и конструк-
тивну сарадњу у будућ-
ности.

БРИСеЛ

РАЗГОвОР 
СА НОвИМ 

КОМеСАРОМ ЗА 
пРОШИРење

да добијете више време-
на како бисмо сви заједно 
бринули о будућности“, 
рекао је Вучић.

Поручио је да ће бити 
настављени пројекти 
који ће повезивати земљу 
и људе, и захвалио се 
грађанима на подршци 
без које ништа не би мог-
ло да се уради. Истакао је 

и да је Србија прва у реги-
ону по броју и нивоу ин-
вестиција, као и по броју 
километара путева и ау-
то-путева, и да зато ин-
веститори желе да дођу у 
нашу земљу.

„Увек ћете видети људе 
који нису сагласни са из-
градњом ауто-путева, 
којима нешто смета и који 

свему пронађу ману, али 
99 одсто грађана поштује 
вредан рад наших радника. 
Хвала српским и кинеским 
радницима који су напра-
вили ауто-пут од Сурчи-
на до Обреновца, који су 
радили и по цичи зими и 
по највећем сунцу. Хвала 
директору кинеске ком-
паније „ЦЦЦЦ“ у Србији, 
Џангу Сјаојуену, никада се 
није десило да се толико 
велики инфраструктурни 
пројекат у Србији заврши 
без кашњења и додатних 
захтева за плаћање. Хва-
ла и председнику Kине Си 
Ђинпингу, захваљујући 
коме су спасени Смедерево 
и Бор“, поручио је председ-
ник Србије.

Према његовим речима, 
ова власт остаће упамће-
на по највећим платама и 
пензијама и по највећем 
броју изграђених киломе-
тара ауто-путева.

„Србија више није 
земља од пре седам годи-
на, више није земља без-
нађа, већ наде и храбрих 

људи који верују у свој 
рад и способност. Изгра-
дили смо је, повезали, 
убрзали, запослили и по-
дигли као нико пре нас. 
Од вас, грађана, тражим 
да имате још више енер-
гије, захтева и амбиције 
да још јаче и брже мењамо 
Србију“, поручио је пред-
седник Вучић.

МОРАвСКИ 
КОРИДОР ЗА 
МАње ОД 
ЧеТИРИ ГОДИНе

Потпредседница Владе 
Србије и министарка грађе-
винарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, проф. др 
Зорана Михајловић, потпи-
сала је, у присуству пред-
седника Србије Александра 
Вучића, уговор за изградњу 
ауто-пута Е-761, деоница 
Појате-Прељина, тзв. Мо-
равски коридор.

Моравски коридор по-
везаће више од пола ми-
лиона грађана који живе 
на овом простору, а биће и 
веза за више од 20.000 ма-
лих и средњих предузећа са 
најважнијим саобраћајни-
цама: Коридором 10 - који 
нас повезује са Бугарском 
и Северном Македонијом 
и ауто-путем „Милош Ве-
лики“ - који води ка Црној 
Гори и БиХ.

„За мање од четири го-
дине биће изграђен цео 
Моравски коридор, који ће 
ићи кроз срце Србије. То ће 
бити и први дигитални ау-
то-пут у нашој земљи и до 
сада најшири ауто-пут у Ср-
бији, пошто ће бити шири за 
укупно 1,6 метара. Људи су 
о њему сањали деценијама, 
а сада се то остварује. Нови 
ауто-пут повезаће Чачак, 
Мрчајевце, Адране, Краље-
во, Врњачку Бању, Трсте-
ник, Стопању, Крушевац, 
Ћићевац и Појате, и спојити 
Коридор 10 и Коридор 11“, 
рекао је председник Вучић.

ПАстор, ВАрхељи, ЗобеницА

ЗАВршенА је деоницА Ауто-ПутА од сурчинА до обреноВцА нА коридору 11



ВЕСТИ
СНС ИНФОРМАТОР 80/2019  |  1110  |  СНС ИНФОРМАТОР 80/2019

ЗАпРАТИ НА ИНСТАГРАМу

www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Дарко Глишић, председник 
Извршног одбора СНС, су-
мирајући годину за нама, за 
„СНС Информатор“ каже да 
је у 2019. години урађено 
много доброг за развој држа-
ве. Отворени су ауто-путеви 
и фабрике широм земље, на 
спољнополитичком плану 
Србија је додатно напре-
довала, а углед који сада 
ужива не памти се у новијој 
историји земље, без обзира 
како се држава звала. Према 
његовим речима, председник 
Републике поново је померио 
границу и поставио лествицу 
још више, толико високо да 
ћемо се добро помучити да је 
достигнемо у 2020. години.

Који страначки до-
гађаји су обележили 
2019. годину?
- Обележио ју је, пре 

свега, предани рад свих 
365 дана у години. Имали 
смо једне локалне и много 
месних избора, и свих 365 
дана било је испуњено 
обавезама и активности-
ма. Ипак, ако већ нешто 
издвајам, издвојио бих 
почетак рада Академије 
за младе лидере, јер смо 
ту још једном показали 
колико се разликујемо од 
других. Желимо да добру 
политику пренесемо на 
оне који долазе и да ство-
римо нову генерацију 
младих људи која ће нас-
тавити путем који је пред-
седник странке трасирао.

Често сте у контакту са 
тим младим људима. 
Какви су и какву енер-
гију доносе странци?
- Био сам са њима на свим 

сесијама и скуповима, са мно-
го њих сам разговарао. Они 
дају нову, додатну енергију 
и кад их гледате, видите да 
труд није узалудан, да млади 
виде перспективу у Србији, 
да виде да се нешто дешава и 
да желе да помогну да се так-
ва добра политика настави, 
да се не вратимо у време када 

је о свему одлучивао један 
човек, највише о томе како да 
се обогате он и његови сарад-
ници. Овакав рад са младима 
је новитет какав није виђен у 
Србији, да једна странка сама 
себи прави наследнике, јер 
жели да изнедри генерацију 
која ће водити Србију у годи-
нама и деценијама пред нама. 
То је веома добра ствар за ду-
говечност Српске напредне 
странке и идеје наше стран-
ке, да Србија буде нормал-
на, пристојна, цивилизована 
земља.

у 2019. години имали 
смо локалне изборе у 
Медвеђи. Како комента-
ришете излазност и ре-

зултат СНС с обзиром на 
константни позив дела 
опозиције на бојкот из-
бора?
- Излазност је била за го-

тово 20 одсто виша него на 
претходним изборима. Не 
можете људе да преварите 
и слажете. Странке које по-
зивају на бојкот, то раде да 
би некако оправдале то што 
нико неће да гласа за њих. 
Једина ствар које су до краја 
свесни је то да би се на избо-
рима мучили за цензус, а да о 
некаквој победи нема ни го-

вора. То су све људи бившег 
режима, који су некада били 
на власти, који су Србију 
дубоко унесрећили, који су 
је довели до банкрота, када 
смо били економски руини-
рани, без угледа у међунаро-
дним круговима, без путева, 
фабрика, радних места... 
Србија је била земља у којој 
су се затварале фабрике, у 
којој је било сијасет пробле-
ма којима се нико није бавио, 
јер се власт бавила само лич-
ним богаћењем. Они би сада 
поново да дођу на власт, 
јер им се богатство које су 
покрали троши. Поново би 
да узму Србију као плен и 
да је опустоше. Око празног 
стола нико се не отима, али 

се зато отимају за пун сто. 
Јасно им је да на легалан 
и легитиман начин, путем 
избора, не могу да дођу 
на власт, зато измишљају 
којекакве прелазне владе 
или то да их неко декретом 
постави на власт.

Чујемо да им изборни ус-
лови не одговарају...

- Изборни услови су 
исти они које су они доне-
ли када су били на власти, 
једино што их ми сада по-
бољшавамо и поправља-
мо. СНС је створила много 
бољи и поштенији изборни 
амбијент. Када су они били 
на власти, нисте могли 
да се појавите ни на се-
кунд, ни на једном медију, 
јер је господар медијског 

простора био Драган Ђилас. 
Ђилас је забрањивао опози-
цију и на локалу и на нацио-
налним медијима. Они данас 
покривају велики медијски 
простор. Имате кабловског 
оператера који готово да је 
у рангу националних теле-
визија, јер највећи број људи 
у Србији има тог кабловског 
оператера, којем на позицији 
један и два стоје телевизије 
које 24 сата дневно емитују 
пропаганду у корист Ђила-
совог савеза, имате њихове 
дневне новине и недељни-

ке... Сулудо је говорити о 
медијској цензури у време 
Интернета и друштвених 
мрежа. Данас ништа не мо-
жете да сакријете, нити да 
скренете пажњу са нечега.

Како коментаришете њи-
хову аргументацију да 
нема слободе говора и да 
зато морају да прибега-
вају блокадама, опкоља-
вањима, упадањима у 
институције?
- Када виде да тај део са 

бојкотом неће проћи баш нај-
боље по њих, јер им народ не 
верује, следећа ствар којом 
се користе је насиље, не би 
ли тако скренули пажњу на 
себе. С друге стране, људи 
верују када кажете да је Вук 
Јеремић лопов, да је дошао 
са ташном и машном, а да је 
сада један од најбогатијих 
људи на Балкану, да путује 
по свету, купује станове по 
Њујорку, Хонг Конгу, да живи 
холивудским животом и да 
нема финансијских проблема. 
Све најгоре што је могло да се 
деси Србији, десило се док су 
он и Ђилас били на власти.

Тај човек је недавно 
испред РТС-а, без имало 
срама, упоредио вучића 
са хитлером...
- Он нема шта друго да 

каже, мора да прибегава 
простаклуку, увредама, не-
пристојностима не би ли 
себе некако држао у центру 
пажње. Борис Тадић је довео 
тог Јеремића као некога ко 
ће нам поправити имиџ у све-
ту, а он је ударио последњи 
ексер у ковчег независног 
Косова својим идиотским 
питањем пред Међунаро-
дним судом правде и тиме 
ситуацију учинио готово 
безизлазном. После тога, за 
све земље у свету Косово је 
било ад акта. Невероватном 
снагом и не знам којом енер-
гијом, Александар Вучић је 
то опет успео да врати као 
тему. Вук Јеремић се сврстао 
међу утемељиваче косовске 

- Још није виђено у Србији 
да странка сама себи пра-
ви наследнике, јер жели да 
изнедри генерацију која ће 
водити земљу у годинама и 
деценијама пред нама. То је 
добра ствар за дуговечност 
СНС и наше идеје да Србија 
буде нормална, пристојна, 
цивилизована земља

»
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потврду добре политике СНС и наставак пута развоја Србије

независности. Тај човек каже 
да је за њега Аљбин Курти 
патриота! Њему су и Хара-
динај и Тачи патриоте, сви 
ти кољачи са Косова! Сетите 
се само снимка са црногор-
ским званичницима како се 
спрдао да је ј... мајку Србији. 
Мислим да је ту Јеремић био 
потпуно искрен, да то није 
била ни шала, ни сарказам, 
већ да је то једна од његових 
најискренијих реченица.

Да ли ви знате који је 
политички програм је-
ремића и осталих из тог 
Савеза?
- Њихова највећа поли-

тичка идеја је то да се нале-
пи налепница на саобраћај-
ни знак или на плочу неке 
институције. Они никада 
ништа нису урадили, нити су 
имали програм, нити имају 
идеју, нити знају шта би по-
нудили грађанима. Дошли су 
на власт путем одређене вр-
сте популизма, на том таласу 
јахали су неко време, када је 
било најважније да се Борис 
Тадић лепо очешља и нами-
рише, да обуче фино одело, 
и да сви буду одушевљени. А 
шта је Србија имала од тога? 

Ништа. Ни фабрике, ни путе-
ве, ни међународни углед.

Често сте на терену 
са народом. Шта кажу 
људи за Александра ву-
чића, а шта за Обрадо-
вића, Ђиласа, Лутовца и 
друге из тог Савеза?
- На месечном нивоу има-

мо изборе у некој месној 
заједници. Нама је важна 
свака месна заједница, са 
неколико стотина или неко-
лико хиљада људи. И људи 
сваког месеца јасно кажу 
шта мисле о свакоме од нас 
– масовношћу којом се поја-
вљују на биралиштима и ре-
зултатима које бележимо. 
То је кристално јасно и овим 
другима, и зато прибегавају 
ванинституционалним ме-
тодама доласка на власт. Да 
ли мислите да неко нормалан 
може да гласа за Бошка Об-
радовића? Тај не би прошао 
лекарски преглед, јер није 
радно способан да врши од-
говорну јавну функцију. Он 
би вешао људе по бандера-
ма, чули сте за изјаве да ће да 
суди и пресуди Александру 
Вучићу. Он би тако пресуђи-
вао сваком грађанину, ако 

му се не свиђа. 
Да ли мислите 
да људи желе да 
буду несигурни 
у својим кућама 
и двориштима, 
јер се плаше шта 
може да им се 
догоди, јер се не 
свиђају једном 
фашисти? Даље, 
да ли неко нор-
малан жели да 
гласа за Драгана 
Ђиласа? Тај, да 
је умео, решио 
би нашу еконо-
мију док је био 
на власти, а не 
би само трпао 
у своје џепове. 
Да ли би неко 
гласао за Зора-
на Лутовца, који 
не зна ни да ли 
је жедан док не 
пита Драгана 
Ђиласа? А ту је 
и Небојша Зе-
леновић, који 
нам прича о фер 

изборима, а нема злоупо-
требе и криминала за које 
није осуђен и оптужен. Ако 
су поштени медији које он 
контролише у Шапцу, онда 
смо дотакли дно дна, ТВ Ша-
бац и Подрињске новине су 
медији где се псује мајка на 
насловним странама и најпо-
грднијим речима назива по-
родица председника Вучића.

Недавно су се подигли 
одбори у Нишу, Круше-
вцу и другим градовима, 
када су „НИН” и „Данас” 
са насловних страна пу-
цали на председника 
вучића. Колико је тешко 
у таквим ситуацијама за-
држати људе да не кре-
ну за Београд?
- Интересантно је да се 

само у Нишу окупило десет 
пута више људи него што 
они окупе суботом из целе 
Србије у Београду. Замолио 
сам да се са тим стане. Јасно 
је да је већинска Србија на 
страни рада, поштења, одго-
ворности, на страни председ-
ника Вучића, али не желимо 
ни на који начин било кога да 
провоцирамо. Нисмо као они 

да некога сачекујемо испред 
стана, да му не дамо да иде на 
посао... Код људи се осећа ве-
лики револт, готово сваки дан 
апелујемо на наше чланове да 
се умире, да буду суздржани.

Шта очекујете у 2020. 
години?
- Очекујем потврду све-

га што смо до сада уради-
ли. Очекују нас локални, 
покрајински и парламентарни 
избори у законском року и 
очекујем да потврдимо своју 
добру политику и наставимо 
путем развоја и просперитета 
Србије. 

Колико су одбори СНС 
спремни за изборе?
- Од 2016. до 2020. има-

ли смо сијасет великих из-
бора – председничке, бе-
оградске, много градских 
и општинских. Свуда смо 
се потрудили на најбољи 
могући начин. Било је и 
кадровских промена и увек 
ће их бити тамо где пона-
шање није долично и где 
нема резултата. Не желимо 
да будемо као претходни-
ци, научили смо довољно 
на грешкама других, али и 
на сопственим грешкама. 
Увек посежемо за том ме-
ром промена тима, ако се 
покаже да првобитно нисмо 
направили добар резултат.

Колико ћете се одмара-
ти за празнике с обзиром 
на то да нам је кампања 
пред вратима? Шта же-
лите у 2020. години?
- Биће затишје 31. де-

цембра и 1. јануара, а онда 
крећемо да радимо. Све оно 
што желим и себи и својој 
ужој породици, желим и 
својој великој породици 
Српској напредној странци и 
свим људима у Србији - мно-
го здравља, среће, све оно 
што ће их учинити бољим 
и срећнијим. Моје жеље су 
искрене, али до резултата 
долази се мукотрпним радом 
и надам се да ћемо заједнич-
ким снагама успети у томе да 
нам 2020. година буде још 
боља од 2019. И да нам свака 
наредна година буде успеш-
нија од претходне.

ДАРКО ГЛИШИЋ, 
председник Извршног одбора СНС
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председнИк александар вучИћ - наЈважнИЈИ догаЂаЈИ у 2019. годИнИ

МАј 

јуН

јАНуАР АпРИЛ

феБРуАР

МАРТ

Председник Србије Александар Вучић 
угостио је председника Руске Федера-

ције Владимира Путина у Београду. Руском 
председнику приређен је величанствен до-
чек не платоу испред Храма Светог Саве, 
где га је поздравило више од 150.000 људи. 
Председник Путин уручио је председни-
ку Вучићу Орден Александра Невског за 
допринос развоју односа две земље у свим 
правцима. Председник Србије учествовао је 
на годишњем састанку Светског економског 
форума у Давосу, где се састао са бројним 
светским лидерима. На Бадњи дан угостио је 
представнике Срба из региона и разговарао 
о положају српског народа у тим земљама.

Председник Србије започео је кам-
пању „Будућност Србије“, у оквиру 

које је планирано да обиђе више од 100 
општина, како би грађанима представио 
резултате, најавио даље планове и чуо 
њихове примедбе и предлоге. Кампању 
је започео обиласком Пчињског округа, 
а наставио је у Јужнобанатском, Мачван-
ском, Рашком, Расинском и Јабланичком 
округу. Отворио је радове на изградњи 
станова за припаднике снага безбедности 
у Врању, а у Београду је најавио изградњу 
још једног блока на Институту за здрав-
ствену заштиту мајке и детета „Др Вукан 
Чупић“.

Председник Вучић, у 
склопу кампање „Бу-

дућност Србије“, обишао је 
Сремски, Подунавски, Бор-
ски и Средњобанатски округ 
и разговарао са грађанима. 
Обележена је 20. годишњи-
ца почетка НАТО агресије на 
Србију. Председник Вучић 
састао се са потпредседни-
ком Владе Руске Федерације 
Јуријем Борисовом и ми-
нистром спољних послова 
Шпаније Жозефом Борелом 
у Београду.

Отворена је последња деоница јужног 
крака Коридора 10 у Грделичкој клису-

ри, на спектакуларној свечаности код моста 
Врла, где се окупио велики број грађана. 
Председник Вучић поручио је да је Србија 
изградила оно што генерације нису могле 
и да грађани треба да буду поносни што 
имају најлепши мост и ауто-пут у Европи. 
Председник Вучић присуствовао је почет-
ку изградње деонице ауто-пута Прељина-
Пожега на Коридору 11 и рекао да ће се, 
након 70 година чекања, остварити сан по-
везивања Србије и Црне Горе ауто-путем. 
У Нишу је одржана војна парада поводом 
Дана победе над фашизмом.

Председник Вучић обишао је на-
род у подручјима погођеним 

поплавама на територији Крупња, 
Лучана, Гуче, Краљева, Сирче и Тр-
стеника, и поручио мештанима да ће 
им држава помоћи на сваки начин. У 
склопу кампање „Будућност Србије“, 
обишао је Зајечарски и Западнобачки 
округ, а присуствовао је и отварању 
за међународни цивилни саобраћај 
Аеродрома „Морава“ код Краљева. 
Током посете Минску, састао се са 
председником Белорусије Александ-
ром Лукашенком и премијером Русије 
Дмитријем Медведевим.

пОСеТА вЛАДИМИРА пуТИНА

пОЧеТАК КАМпАње „БуДуЋНОСТ СРБИје”

РАЗГОвОР СА ГРАЂАНИМА ЧеТИРИ ОКРуГА

веЛИКИ НАРОДНИ МИТИНГ у БеОГРАДу

У Београду је на платоу испред Дома На-
родне скупштине одржан митинг до сада 

невиђених размера, као део кампање „Будућ-
ност Србије“. Председник Вучић обратио се 
испред више од 150.000 људи из свих крајева 
земље, захвалио им се на доласку и поручио 
да без њихове подршке не би било ни обнове 
Србије. У склопу кампање, обишао је Брани-
чевски округ и говорио на великом митингу 
у Новом Саду. Учествовао је и на Другом фо-
руму за међународну сарадњу „Појас и пут“ у 
Кини,  а на позив немачке канцеларке Ангеле 
Меркел и француског председника Емануела 
Макрона боравио је на Самиту о Западном 
Балкану у Берлину.

ЗАвРШеН јуЖНИ КРАК КОРИДОРА 10

ОБИЛАЗАК пОпЛАвЉеНИх

мост „ВрлА”
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председнИк александар вучИћ - наЈважнИЈИ догаЂаЈИ у 2019. годИнИ

НОвеМБАР

ДецеМБАР

јуЛ ОКТОБАР

АвГуСТ

СепТеМБАР

Председник Француске Емануел 
Макрон боравио је у дводневној 

посети Србији, а том приликом пот-
писана су 22 споразума о сарадњи 

две државе. Председници Вучић и 
Макрон положили су венце на Споме-
ник захвалности Француској на Кале-
мегдану и обратили се многобројним 

окупљеним грађанима. Постављен је 
камен-темељац за почетак изградње 
новог постројења у Железари Смеде-
рево.

Свечано је отворена де-
оница на Коридору 11 од 

Обреновца до Прељине, која 
је добила име ауто-пут „Ми-
лош Велики“. Председник 
Александар Вучић састао се 
са државним секретаром САД 
Мајком Помпеом у Њујорку. 
Испред манастира Крушедол 
обележено је 24 године од 
хрватске акције „Олуја“, а ко-
меморацији је присуствовао 
велики број грађана, као и 
представници државног врха 
Србије и Републике Српске.

Председник Србије Александар 
Вучић одржао је говор на 74. 

заседању Генералне скупштине Ује-
дињених нација у Њујорку, у којем 
је истакао да Србија води независну 
спољну политику и независно до-
носи одлуке. Одржане су показно-
тактичке вежбе „Повратак 2019“ и 
„Бегеј 2019“, којима су присуство-
вали државни врх Србије и војни 
званичници из Кине. Обележена је 
75. годишњица највеће операције 
спасавања оборених савезничких 
ваздухопловаца икада, операције 
„Халијард“, у Прањанима.

Премијер Руске Федерације Дмитриј 
Медведев боравио је у званичној по-

сети Србији поводом 75. годишњице осло-
бођења Београда у Другом светском рату, 
а домаћин му је био председник Србије 
Александар Вучић. Председник Турске 
Реџеп Тајип Ердоган и председник Србије 
Александар Вучић присуствовали су почет-
ку радова на изградњи ауто-пута Београд 
- Сарајево, тачније деонице Кузмин - Срем-
ска Рача. На позив чешког председника 
Милоша Земана, председник Вучић био је 
гост самита Вишеградске групе у Чешкој. У 
склопу кампање „Будућност Србије“, разго-
варао је са грађанима Топличког округа.

Председник Алексан-
дар Вучић учествовао 

је на Другом париском фо-
руму о миру, поводом обе-
лежавања Дана примирја у 
Првом светском рату. Том 
приликом, разговарао је 
са многим светским лиде-
рима, а са председником 
Француске Емануелом Ма-
кроном имао је састанак 
у четири ока. Отворена 
је последња деоница ис-
точног крака Коридора 10 
до границе са Бугарском, 

пОСеТА еМАНуеЛА МАКРОНА

ОТвОРеН АуТО-пуТ „МИЛОШ веЛИКИ”

ГОвОР у ујеДИњеНИМ НАцИјАМА

МеДвеДев И еРДОГАН у БеОГРАДу

ЗАвРШеН ИСТОЧНИ КРАК КОРИДОРА 10

ЗАвРШеН АуТО-пуТ ОД БеОГРАДА ДО ЧАЧКА

а свечаној церемонији 
присуствовали су српски 
председник и бугарски 
премијер Бојко Борисов. 
Председник Вучић, зајед-
но са премијерима Север-
не Македоније и Албаније, 
Зораном Заевом и Едијем 
Рамом, позвао је све земље 
Балкана да се прикључе 
„малом Шенгену“. Пред-
седник Северне Македо-
није Стево Пендаровски 
боравио је у званичној по-
сети Србији.

Председник Александар Вучић састао 
се са председником Руске Федерације 

Владимиром Путином у Сочију. У Атини се 
сусрео са председником Грчке Прокописом 
Павлопулосом, премијером Кирјакосом Ми-
цотакисом и другим званичницима. Са пре-
мијерима Северне Македоније и Албаније, 
Зораном Заевим и Едијем Рамом, у Тирани је 
разговарао о тзв. малом Шенгену, односно 
о слободном протоку робе, људи и капита-
ла у региону. Отворена је деоница од Сур-
чина до Обреновца, чиме је завршено свих 
120 километара ауто-пута од Београда до 
Чачка. Представљени су нови хеликоптери 
Војске Србије, тзв. ђавоље кочије.
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РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

ЗДРАВЉЕ

ПРИВРЕДА

ПОЛИЦИЈА

ПРАВДА
КОСОВО И МЕТОХИЈА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

ФИНАНСИЈЕ

Рејтинг агенција „Standard and 
Poor’s“ повећала је кредитни 

рејтинг Србије са „ББ“ на „ББ+“ 
и оценила изгледе за даље по-
већање рејтинга као позитивне. У 
прилог стабилности домаћег фи-
нансијског система наводи се и да 
је банкарски сектор у Србији ви-
соко капитализован и ликвидан, 
уз добру домаћу депозитну базу. 

„Повећање кредитног рејтинга 
Србије и позитивни изгледи за 
стицање инвестиционог рејтинга, 
потврда су нашег доброг економ-
ског пута“, оценила је гувернер 
НБС Јоргованка Табаковић. Про-
цена Агенције је и да ће привред-
ни раст Србије у 2019. бити 3,6 
одсто, а у 2020. близу четири про-
цента.

пОвеЋАН КРеДИТНИ 
РејТИНГ СРБИје

Председница Скупштине Србије 
Маја Гојковић учествовала је на 

7. Глобалној конференцији парла-
ментараца против корупције у Дохи. 
На конференцији, на којој учествују 
делегације више од 40 парламената, 
парламентарци су разматрали оства-
ривање напретка у примени циљева 

КОНфеРеНцИјА у ДОхИ
одрживог развоја који се 
односе на мир, правду 
и снажне институције. 
Председница Гојковић 
састала се са председни-
ком Саветодавног већа 
Државе Катар Ахмадом 
Бин Абдулом Бин Заид 
Ал Махмудом, а том при-
ликом потписан је Ме-
морандум о разумевању 
између две државе.

Министар Зоран 
Ђорђевић и секре-
тар Друштвене пала-
те Руске Федерације 
Лидиа Микхева пот-
писали су Меморан-
дум о сарадњи и раз-
умевању, приликом 
одржавања Међуна-
родне конференције 
„Од неједнакости до 
правде: светска искуства и 
решења за Русију“ у Мос-
кви. Ђорђевић је рекао да 
Министарство на чијем је 

челу нимало не за-
остаје у усвајању и 
примени највиших 
европских и циви-
лизацијских стан-
дарда у домену со-
цијалне политике и 
истакао да су мере 
фискалне консоли-
дације и привред-
ног опоравка земље 

довеле до стопе незапос-
лености испод десет одсто, 
иако је 2012. била више од 
23 одсто.

МеМОРАНДуМ 
О САРАДњИ СА РуСИјОМ Министар Бранислав 

Недимовић отворио је 
Пословни форум Ср-
бија - Белорусија, на 
којем је учествовало 
око 200 привредника 
из две земље. На фо-
руму је потписан и низ 
споразума у прехрам-
беном, аутомобил-
ском и индустријском 
сектору. Спољнотрговинска 
размена Србије и Белорусије 

2018. године достигла 
је 143,2 милиона. 
Недимовић је рекао 
да је робна размена 
пољопривредних про-
извода, ипак, само 
20 милиона долара и 
апеловао на представ-
нике привредне деле-
гације те земље да не 
буду ригорозни при 

увозу меса и месних прерађе-
вина из Србије.

пОСЛОвНИ фОРуМ 
СРБИјА - БеЛОРуСИјА

Србија је на Међув-
ладиној конферен-
цији у Бриселу от-
ворила Поглавље 4 
у приступним пре-
говорима са ЕУ, које 
се тиче слободе кре-
тања капитала. Деле-
гацију Србије пред-
водила је министарка 
Јадранка Јоксимовић, 
а испред ЕУ присуствовали 

су комесар за проши-
рење Оливер Вархеји 
и председавајућа 
Савета ЕУ Тити Тупу-
раинен. Министарка 
Јоксимовић истакла 
је да је Србија отво-
рила 18 од 35 погла-
вља, али да је циљ за-
тварање поглавља и 

постизање стандарда 
који су обећани грађанима.

ОТвОРеНО пОГЛАвЉе 4
Дванаест санитет-

ских возила са пра-
тећом медицинском 
опремом, набавље-
них из средстава од 
опортунитета, уруче-
ни су у Аранђеловцу 
домовима здравља 
и здравственим цен-
трима из целе Ср-
бије, у присуству ми-
нистра здравља Златибора 
Лончара и министарке прав-

де Неле Кубуровић. 
Министар је казао 
да је заустављено 
пропадање држав-
ног здравства, које 
је било на најнижим 
гранама, и нагласио 
да је потребно да се 
настави са улагањи-
ма у здравство како 
би сваки грађанин 

Србије и сваки здравствени 
радник осетили побољшање.

САНИТеТСКА вОЗИЛА 
ЗА ДОМОве ЗДРАвЉА

Министар Горан Кнежевић истакао 
је, на заједничкој седници влада 
Србије и Словеније у Новом Саду, 
да две земље имају традицио-
нално добру привредну сарадњу, 
али да увек има простора за њено 

унапређење. На билатералном 
састанку министра Кнежевића са 
словеначким колегом Здравком 
Почивалшеком констатовано је да 
се сарадња може унапредити кроз 
инвестиције и бањски туризам. Кне-

жевић је подсетио да је Словенија 
девети спољнотрговински партнер 
Србије, а 14-ти инвеститор у нашој 
земљи, као и да је око 25.000 људи 
запослено у више од 1.500 слове-
начких предузећа у Србији.

ИНвеСТИцИје И БАњСКИ ТуРИЗАМ

Министар др Не-
бојша Стефановић 
потписао је у Ско-
пљу, са министром 
унутрашњих посло-
ва Северне Маке-
доније Оливером 
Спасовским, Спора-
зум о успостављању 
заједничког гранич-
ног прелаза Мирато-
вац-Лојане, као и споразуме 
о сарадњи у области борбе 
против трговине људима и 

кријумчарења мигра-
ната. „Борба против 
илегалних прелаза-
ка границе један је 
од приоритета. До-
ласком десет српских 
граничних полицаја-
ца на прелазе између 
Северне Македоније 
и Грчке показали 
смо да заједнички 

хоћемо да радимо и будемо 
солидарни“, поручио је Сте-
фановић.

ТРИ СпОРАЗуМА СА 
СевеРНОМ МАКеДОНИјОМ Министар-

ка проф. др 
Зорана Ми-
х а ј л о в и ћ , 
о т в о р и л а 
је, заједно 
са председ-

ником Србије Александром 
Вучићем, мултимедијал-
ну изложбу „Србија 2019 
- година инфраструктуре: 
Ништа више није далеко“, на 
којој су приказани резултати 
и нови пројекти. Изложба је 
подељена у пет тематских 
сала, у којима су предста-

вљени објекти, фотографије 
и филмови о инвестиција-
ма у свим областима ин-
фраструктуре, саобраћаја и 
грађевинарства. „Са сваким 
километром изграђеног ау-
то-пута и рехабилитованих 
пруга, са сваком новом ли-
нијом „Ер Србије“, са сваком 
новом зградом у Београду 
на води, са сваким динаром 
уложеним у водни саобраћај, 
враћали смо наду и веру да 
Србија може да направи ве-
лике ствари“, рекла је Ми-
хајловић.

НИШТА вИШе у 
СРБИјИ НИје ДАЛеКО

Директор Канцеларије за 
КиМ Марко Ђурић упознао 
је полазнике генералштабног 
и командно-штабног усавр-
шавања Војске Србије са по-
литичко-безбедносном ситу-
ацијом на КиМ и током дија-
лога Београда и Приштине. 
Истакао је да је циљ очување 
мира и унапређење положаја 
Срба и других неалбанаца 
који себе сматрају грађанима 

Србије. „У 
социјалном 
и економ-
ском сми-
слу, захваљујући програму 
подршке који је иницирао 
председник Александар Ву-
чић, наш народ у покрајини 
добија најиздашнију и наје-
фикаснију помоћ у протекле 
две деценије“, рекао је Ђу-
рић.

ЂуРИЋ СА ОфИцИРИМА 
вОјСКе СРБИје

Министарка Нела 
Кубуровић рекла је да 
ће 2020. цео извршни 
поступак у привред-
ним судовима бити 
вођен електронским 
путем. „Надамо се да 
ћемо тако бар за ду-
пло скратити посту-
пак извршења, што је 
од значаја за напредо-
вање на Дуинг бизнис листи 

Светске банке. План 
је да се систем Е-суда 
2021. године проши-
ри на цело привред-
но судство, а потом 
и на остале судове. 
Од 1. јануара тре-
ба да почне да ради 
електронска огласна 
табла, а од 1. марта и 
е-аукција“, истакла је 

Кубуровић.

еЛеКТРОНСКИ ИЗвРШНИ пОСТупАК 
у пРИвРеДНИМ СуДОвИМА

Министар финансија Синиша 
Мали каже да су почеле прве ис-
плате увећаних зарада у јавном 
сектору. Плате су увећане од осам 
одсто до 15 одсто. Највеће по-
већање добиле су медицинске се-
стре, затим доктори, запослени у 

научно-истраживачкој делатности, 
у установама културе, високош-
колским установама и установама 
основног и средњег образовања, 
предшколским установама и ус-
тановама социјалне заштите. За-
послени у државној управи су до-

били осам одсто повећања плата. 
„Минимална цена рада од 1. јануара 
биће већа за 3.000 динара, чиме 
подстичемо зараде у приватном 
сектору, а самим тим, очекујемо 
и да просечна плата буде око 500 
евра“, истакао је министар Мали.

веЋе ЗАРАДе у јАвНОМ СеКТОРу
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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. БАТОЧИНА
ОДРжАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ 
ПУТЕВА

Председник Општине сваког 
четвртка организује пријем грађа-
на. Равногорска улица у селу Жи-
ровница пресвучена је струганим 
асфалтом, а асфалтиран је пут у 
Милатовцу.

4. РУМА
КАМЕН-ТЕМЕЉАЦ 
ЗА КОТЛАРНИЦУ

Положен је камен-темељац за 
нову котларницу за гас у Тиволу. 
Њеном изградњом смањују се 
трошкови при испоруци топлотне 
енергије, а мазут се замењује при-
родним гасом.

5. ОЏАЦИ
РЕКОНСТРУИСАНА 
жЕЛЕЗНИчКА УЛИЦА

Председник Покрајинске вла-
де Игор Мировић обишао је за-
вршне радове на реконструкцији 
Железничке улице и Улице Иве 
Лоле Рибара. Асфалтирана је Ули-
ца Десанке Максимовић и почела 
је санација пута до Каравукова. 
Министар Бранислав Недимовић 
обишао је три пољопривредна газ-
динства. НСЗ и Општина издвоји-

ли су средства за самозапошља-
вање. Постављена је нова сигна-
лизација на путевима ради боље 
безбедности у саобраћају. Такође, 
регресирају се трошкови превоза 
студентима. Шумска управа учест-
вовала је у акцији „Засади дрво“. 
Чланице Уније жена организовале 
су трибину о спречавању насиља.

6. ЛУЧАНИ
ОБНОВА И 
ИЗГРАДЊА КУЋА

Председник Општине Миливоје 
Доловић, заједно са активистима 
из Милатовца и Турице, обновио 
је кућу старачком домаћинству. 
Такође, најављена је изградња 
куће за породицу Чубрић са чет-
воро деце.

7. БЕЛА ЦРКВА
ПОСЕТА МИНИСТРА 
ЂОРЂЕВИЋА

Министар Зоран Ђорђевић по-
сетио је Центар за социјални рад 
„8. мај“ и Дом за децу „Вера Ра-
дивојевић“, где је разговарао са 
директором о реновирању обје-
кта. Председник Општине Дарко 

Богосављевић обишао је радове 
на обнови фасаде ОШ „Доситеј 
Обрадовић“.

9. АПАТИН
ПРОТИВ НАСИЉА 
НАД жЕНАМА

Поводом кампање „16 дана ак-
тивизма против насиља над жена-
ма“, Унија жена ОО организовала 
је предавање „Рани бракови као 
фактор ризика за настанак поро-
дичног насиља“.

10. KАЊИЖА
ПОМОЋ СУГРАЂАНИМА

Активисти ОО подржали су 
акцију помоћи суграђанима који 
живе у тешким материјалним ус-
ловима, а иницијатор акције је 
Потиски водовод из Хоргоша и 
Геронтолошки центар из Кањиже.

11. ШАБАЦ
ПРОТИВ НАСИЉА 
НАД жЕНАМА

Поводом Међународног дана 
борбе против насиља над женама, 
чланице Уније жена ГО разгова-

рале су са суграђанкама у центру 
града. Тања Митровић, поверени-
ца Уније жена, истакла је да је на-
сиље над женама проблем читавог 
друштва и да није срамота бити 
жртва, већ је срамота на страни 
онога ко насиље чини.

12. СРБОБРАН
АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

Активисти OO пошумили су део 
јавних површина, заједно са рад-
ницима ЈКП „Градитељ“ и МЗ Ср-
бобран, а акцији су се придружи-
ли и активисти удружења „Наша 
прича“.

13. РАЧА
ДОГРАДЊА ВРТИЋА

Почела је реконструкција и до-
градња ПУ „Наша радост“. У току 
је и замена столарије на школским 
зградама у селима Вучић, Велико 
Крчмаре и Сипић, уз подршку Ми-
нистарства просвете.

14. ЖАГУБИЦА
ОБНОВА ПРОСТОРИЈА

У насељу Суви До почело је 
адаптирање просторија Дома кул-
туре за потребе омладине, Месне 
заједнице и ловачког удружења, а 
акцији су се прикључили и члано-
ви МО Суви До.

15. ВРЊАЧКА БАЊА
ПОМОЋ ЗА чОЛОВИЋЕ

У Доњем Грачцу отворен је нови 
терен малих спортова и дечије иг-
ралиште. Председник Општине 
Бобан Ђуровић уручио је помоћ 
за социјално угрожену породицу 
Чоловић. Уз помоћ локалних при-
вредника, овој породици адапти-
ран је и део куће, а најављено је 
и даље опремање домаћинства. 
Поводом Међународног дана 
борбе против насиља над женама, 
Унија жена одржала је трибину. 
Омладинци ОО, уз подршку МО 
Ада-Школа, засадили су 40 садни-
ца црног бора око ОШ „Попински 
борци”.

19. БАЈИНА БАШТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА

Почела је реконструкција Трга Душана Јерковића, а 
следи и реконструкција дела Главне улице.

20. НОВИ КНЕЖЕВАЦ
РЕНОВИРАЊЕ ШКОЛЕ

Председник Општине др Радован Уверић потпи-
сао је уговор о реконструкцији ОШ „Јован Јовановић 
Змај“, коју ће финансирати Канцеларија за упра-
вљање јавним улагањима. Захваљујући средствима 
Општине, обновљен је терен са вештачком подлогом 
на стадиону ФК „Обилић”.

1. УБ

НОВА ВОЗИЛА

ЈКП „Ђунис“ купило је 17 нових возила. Дом 
здравља, посредством локалне самоуправе, 
добио је нова возила за превоз пацијената на 

дијализу у Ваљево и за Патронажну службу. 
Урађени су путеви у Трлићу, Гуњевцу, Раду-
ши, Памбуковици, Звиздару и Стубленици. 

Изграђено је игралиште са тереном за фудбал 
и кошарку у Врелу, и постављени су рефлек-
тори.

8. ТРСТЕНИК

16 ДАНА АКТИВИЗМА

16. ВРШАЦ

1.000 СТАБАЛА НА ПУТУ ПРЕМА РУМУНИЈИ

Активисти ОО СНС засадили су 70 стабала канадске тополе на 
Омладинској обали, између висећег и челичног моста. У организа-
цији ОО, обележена је кампања „16 дана активизма против насиља 
над женама“. На трибини су говориле народне посланице Дубрав-
ка Филиповски, Драгана Баришић и Милена Турк.

3. ПРОКУПЉЕ
АСФАЛТИРАЊЕ 
15 УЛИЦА
Завршена је изградња атар-

ског пута у Микуловцу, наси-
пани су путеви у Доњој Ре-
чици, асфалтирана је улица у 
Горњој Стражави и две улице 
у Бабином Потоку. Предвиђе-
но је асфалтирање више од 15 
улица у граду и селима. Завр-
шен је јавни позив за доделу 
подстицаја пољопривредним 
газдинствима. Скупштина 
Града поклонила је телевизор 
школи у Товрљану.

21. КОЦЕЉЕВА

УРЕЂЕЊЕ 
БИБЛИОТЕКЕ
Активисти ОО делили су „СНС 

Информатор“ и разговарали са 
грађанима. Такође, офарбали су 
рампу за инвалиде на прилазу 
парку, сакупљали лишће, уредили 
књижни фонд и пошумљавали.

Министар Вања Удовичић донирао је опрему 
за ФК „Партизан“ из Уљме, ОК „Банат“ из Вр-
шца и ОШ „Младост“. Град је организовао кон-
церт румунске музике, у сарадњи са Национал-
ним саветом Румуна. Заустављањем саобраћаја 
и поделом флајера возачима, обележен је Свет-
ски дан сећања на жртве саобраћајних незгода. 
Град је и ове године доделио бесплатна ауто-
седишта за сву децу. Презентовани су резулта-
ти обука за превенцију насиља над женама са 
инвалидитетом. Активисти МО 2. октобар до-

бровољно су дали крв, одржали штанд и помо-
гли старијим члановима у припреми огрева. Ак-
тивисти МО Братство имали су акцију чишћења 
у насељу Војвода Степа и донирали телевизор 
социјално угроженој породици, а чланови 
МО Жарко Зрењанин испоручили су чепове у 
хуманитарној акцији и организовали штанд. 
Градоначелница Драгана Митровић и грађани 
засадили су 1.000 стабала на путу ка Румунији. 
Почели су радови на ретензији Уљма, који ће 
трајно заштитити овај крај од поплава. Градона-

челница Митровић отворила је нови спортски 
терен у Ритишеву, у Уљми почиње реновирање 
старог здања, а саниран је и део потока Месић.

17. БЕЛА ПАЛАНКА 
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Активисти ОО спровели су неколико хумани-
тарних акција у циљу помоћи социјално-угроже-
ним породицама. Две акције биле су усмерене на 
помоћ самохраним мајкама, а у трећој су обез-
беђени уџбеници и школски прибор за децу.

18. МЕдВЕђА
АСФАЛТ НА ИГРАЛИШТИМА

Асфалтирано је школско игралиште и локални 
пут у селу Негосавље. Уређени су и атарски пу-
теви у селима Маровац, Туларе и Врапце. Такође, 
асфалтирано је и дечије игралиште у Медвеђи.

нАродне ПослАнице нА трибини уније женА

ВоЗни ПАрк јкП „Ђунис”
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22. ЧАЧАК
ПОСЕТА МИНИСТРА 
СТЕФАНОВИЋА

Министар Небојша Стефановић 
одржао је састанак са директори-
ма и градским руководством, а у 
препуној сали Скупштине града 
разговарао је са грађанима и од-
говарао на бројна питања. На Из-
борној скупштини ГО СНС, Милун 
Тодоровић једногласно је изабран 
за председника Градског одбора. 
За њега је гласало свих 172 деле-
гата, у присуству Дарка Глишића, 
председника ИО СНС.

23. СМЕдЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА
ГРЕЈАЊЕ ЗА ШКОЛУ, 
РАчУНАРИ ЗА ДОМ 
ЗДРАВЉА

Општина је издвојила средства 
за куповину два котла за грејање 
ОШ „Ђорђе Јовановић“ у Селевцу. 
Општина је донирала и 12 рачуна-
ра Дечијем и Школском диспанзе-
ру Дома здравља.

24. ТИТЕЛ
ДЕчИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У ЛОКУ

Завршена је изградња дечијег иг-
ралишта у Локу. Иницијатива је по-
текла од МЗ Лок, која ће обезбедити 
расвету у парку. Радове је финанси-
рала Установа за заштиту природе 
„Тителски брег”. Одржан је саста-
нак МО Тител на којем је разговара-
но о текућим проблемима.

25. ВАЉЕВО
СТИПЕНДИЈЕ ЗА УчЕНИКЕ 
И СТУДЕНТЕ РОМЕ

Додељене су стипендије за 
ученике и студенте ромске нацио-
налности. Градоначелник др Сло-
бодан Гвозденовић је представни-
цима водопривредних предузећа 
из Србије показао радове на сана-
цији речних корита и регулацији 
водотокова у Ваљеву. Урађено је 
више од три километра асфалта 
у Козличићу. Град је други пут 
ове године издвојио средства за 
одржавање сеоских и макадам-
ских путева. У току је изградња 
канализације у ромском насељу 
Баир. Асфалтира се пут од Седла-
ра ка Лелићу, који је оштећен због 
клизишта и одрона. Приређена је 
представа „Пажљивко“ за све ђаке 
прваке. Активисти ГО обезбедили 
су намирнице за породицу Јова-
новић и организовали штанд у 
центру града.

26. ВЕЛИКО ГРАдИШТЕ
ПОКЛОН ПОРОДИЦИ 
ПОКОЈНОГ ЈОВАНОВИЋА

Чланови ОО поклонили су 
породици трагично страдалог 
Жељка Јовановића машину за 
прање веша. Чланице Уније жена 

Зорица Младеновић и Зора Нико-
лић, заједно са Оливером Стоја-
новићем, обишле су Дом за децу 
и омладину „Вера Радивојевић“ у 
Белој Цркви и предале пакете са 
гардеробом, слаткишима и кола-
чима, које је даровала фирма „Ес-
ком”.

28. ЗРЕЊАНИН
НОВА НЕМАчКА ФАБРИКА

Градоначелник Чедомир 
Јањић, заједно са Клаусом Па-
улом, власником немачке компа-
није „ГПК“, положио је камен-те-
мељац за изградњу нових произ-

водних погона. Градски стадион 
добио је рефлекторе висине 49 
метара, са по 48 светиљки, што 
га чини једним од најбоље оп-
ремљених у Србији. Градоначел-
ник Јањић уручио је кључеве спе-
цијалног возила Дневном центру 
„Алтернатива“. Градоначелник је 
разговарао са мештанима Пер-
леза, Книћанина, Фаркаждина, 
Ченте, Ботоша, Томашевца, Ор-
ловата и Лукићева. Обележен је 
Дан ослобођења у Првом свет-
ском рату. Поводом „16 дана ак-
тивизма против насиља над же-
нама“, представнице Радне групе 
за превенцију насиља, Женске 

одборничке мреже и Савета за 
родну равноправност симболич-
но су спустиле наранџасте гербе-
ре у језеро.

30. ШИд
РАДНЕ АКЦИЈЕ

Повереник ОО Зоран Семено-
вић уручио је телевизор вртићу 
у Бингули, набављен из личних 
средстава. Омладина ОО делила 
је страначки материјал. Члано-
ви МО Моровић организовали 
су чишћење села, а чланови МО 
Кукујевци уредили су зелене по-
вршине и офарбали клупе. У току 
је изградња водовода у Љуби. 
Активисти МО Привина Глава 
обишли су социјално угрожену 
породицу Бућко и уручили школ-
ски прибор, пакете са храном и 
козметиком. Чланови МО Вашица 
уредили су пешачки мостић, МО 
Илинци споменик и зелене повр-
шине, а МО Бачинци садили су 
дрвеће. Чланови ОО сваке субо-
те организују штандове на више 
локација, донирали су грађевин-
ски материјал за ФК „Напредак“ 
и угостили на трибини Веселина 
Шљиванчанина.

31. ПРИБОЈ
ОБНОВА ШКОЛСКИХ 
ЗГРАДА

Реновирана је школска зграда 
МЕТШ. Отворена је топлана на би-
омасу за две основне и две средње 
школе, за Дечији диспанзер и ам-
буланту у Новом Прибоју. Почело 
је асфалтирање пута Сјеверин-
Стрмац. Завршена је замена водо-
водне и хидрантске мреже у Сло-
бодној зони. Пуштен је у рад котао 
на пелет у ОШ „Никола Тесла“ 
у Прибојској Бањи. У току је из-
градња ауто-кампа на Потпећком 
језеру. Прибој је угостио делега-
цију братске Општине Вучитрн, 
са седиштем у Прилужју, највеће 
српске енклаве на централном Ко-
сову.

32. ПОЖАРЕВАЦ
ПОМОЋ КОМШИЈАМА

Пожаревац је ушао у престиж-
ну групу градова и општина у 
којима је НАЛЕД прогласио по-
вољно пословно окружење. Чла-
нови МО Горња мала 1 уредили 
су дечије игралиште, а чланови 
МО Бурјан прикупили су одећу, 
храну и намештај за социјално 
угроженог комшију. Министар 
Младен Шарчевић посетио је 
ОШ „Свети владика Николај“ и 
Пољопривредну школу, а затим 
је потписан Споразум о сарадњи 
са Градом око ученичких задру-
га. Чланови МО Васа Пелагић 
донирали су два апарата за ме-
рење шећера у крви социјално 
угроженим породицама и још 
један апарат прилагођен за сле-

па и слабовида лица. Активисти 
МО Радна Мала прикупљали су 
хуманитарну помоћ за угрожене 
чланове. Град ће субвенциони-
сати боравак деце у приватном 
вртићу.

33. ЋИЋЕВАЦ
ПОКЛОНИ ЗА МАЛИШАНЕ

Активисти ОО уредили су прос-
тор око ФК у Појату и око дечијег 
вртића у Ћићевцу. Посетили су 
породицу Грашић у селу Браљи-
на, која има троје деце, и уручили 
пригодне поклоне.

34. НОВА ВАРОШ
ИЗГРАДЊА ФУДБАЛСКОГ 
СТАДИОНА 

На Златару, у близини хотела 
„Панорама“, започета је изградња 
фудбалског стадиона. Део сред-
става обезбедило је Министарство 
трговине, туризма и телекомуни-
кација, а део локална самоуправа. 
Републичка дирекција за имовину 
и РФЗО огласили су продају ком-
плекса „Златар”.

35. АРИЉЕ
чИШЋЕЊЕ ПЛАжЕ 
И ИГРАЛИШТА

Организовано је чишћење пла-
же и приобаља реке Рзаве и иг-
ралишта у насељу Рома. Такође, 
офарбане су љуљашке и клупе. 
Асфалтиране су улице Виктора 
Зевника и Војислава Пајића.

36. БОЉЕВАЦ
СУБВЕНЦИЈЕ  ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Општина је обезбедила сред-
ства за 83 пољопривредна произ-
вођача за набавку механизације, 
опреме за наводњавање и форми-
рање засада. Општина реализује 
пилот пројекат за јачање женског 
предузетништва у селима и про-
даје домаћих производа путем 
електронске пијаце.

39.ЋУПРИЈА
ПОСЕТА СЕРГЕЈА БУБКЕ

Потпредседник Међународне 
атлетске федерације, легендарни 
украјински скакач с мотком Сергеј 
Бубка, посетио је Ћуприју и Атлет-
ски центар Србије, чија изградња 
је у току. Завршени су радови на 
полиуретанској тартан стази, а у 
плану је изградња атлетске дво-
ране. Такође, асфалтиран је пут до 
манастира Раванице.

40. ЛАПОВО
НОВО САНИТЕТСКО 
ВОЗИЛО

Дом здравља купио је ново са-
нитетско возило средствима из 
општинског буџета.

41. НОВИ ПАЗАР
РАДОВИ НА 
КАНАЛИЗАЦИЈИ 
И ПУТЕВИМА 

Започела је изградња канали-
зационих мрежа у насељу код Ве-
ликог гробља. Такође, санирани су 
путеви у селима Вучиниће, Шти-
таре, Окосе, Павље, Осаонице 
и Вратило. Асфалтиран је и крак 
Улице Руђера Бошковића. Поста-
вљено је 60 ивичњака у Улици 

Исабега Исабеговића. Насеље Тр-
нава добило је 3.000 стабала бе-
лог бора. У току је изградња 200 
паркинг места. Активисти ОО до-
бровољно су дали крв и делили су 
„СНС Информатор“ суграђанима. 
Асфалтиран је пут према насељу 
Хотково. Изграђена је канализа-
ција у насељу Паричко брдо. По-
стављен је други слој асфалта на 
пешачким стазама у СРЦ.

42. БАЧКА ПАЛАНКА
РАчУНАР ЗА СУГРАЂАНКУ

Активисти МО Братство уреди-
ли су дечије игралиште и спортски 
терен, а активисти МО Силбаш 
простор око вртића. Савет за рад 
и социјалну политику организовао 
је предавање у оквиру кампање 
„16 дана активизма борбе против 
насиља над женама“, а чланице 
Уније жена разговарале су са су-
грађанкама. ОО организовао је из-
лете за пензионере на Фрушку гору 
и Сремске Карловце, а активисти 
су поклонили рачунар суграђанки. 
Започета је изградња аутобуских 
стајалишта у Мајуру и Телепу. 
Председник Општине обишао је за-
вршне радове на изградњи зграде 
за 16 избегличких породица. Акти-
висти ОО разговарали су са грађа-
нима и делили „СНС Информатор”.

43. КИКИНдА
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ НА 
БИЦИКЛИСТИчКОЈ СТАЗИ

Започета је реaлизација ИПА 
прекограничног пројекта са Руму-
нијом, који предвиђа реконструк-
цију путне инфраструктуре до гра-
ничног прелаза Наково-Лунга, као 
и постављање соларних панела 
дуж бициклистичке стазе између 
Кикинде и Накова. Реконструис-
ана је зграда која је претворена у 
складиште за архивску грађу, чиме 
је решен дугогодишњи проблем 
трајног чувања документације Ис-
торијског архива. Отпочела је ре-
конструкција пруге Кикинда - МСК 
Кикинда. Град је и ове године орга-
низовао доделу новогодишњих па-
кетића за најмлађе суграђане, која 

је отпочела постављањем „Кутије 
жеља” на тргу.

44. КНИЋ
ОБЕЛЕжЕН ДАН ОПШТИНЕ

Поводом Дана Општине, одр-
жана је свечана седница СО Кнић. 
У присуству високих државних 
званичника, о резултатима гово-
рили су Милош Сретеновић, пред-
седник СО, и Мирослав Николић, 
председник Општине, а истакну-
тим појединцима и институцијама 
уручене су награде.

45. ТЕМЕРИН
ТЕЛЕВИЗОР ЗА СОЦИЈАЛНО 
УГРОжЕНУ ПОРОДИЦУ

Савет за социјална питања ор-
ганизовао је перформанс и поделу 
едукативног материјала поводом 
Међународног дана борбе против 
насиља над женама. Чланови МО 
Старо Ђурђево засадили су борове 
у парку, а чланови МО Темерин уре-
дили простор око језера. Активисти 
МО Бачки Јарак прикупили су одећу 
за Црвени крст. У организацији Са-
вета за спорт, одржана је трибина 
на тему младих и здраве исхране, 
а чланови Савета за социјална пи-
тања обезбедили су телевизор за 
социјално угрожену породицу. 
Савет за спорт поклонио је спорт-
ску опрему ФК „Слога” из Старог 
Ђурђева и организовао трибину.

46. НОВИ БЕЧЕЈ
САРАДЊА СА 
БУДИМПЕШТОМ

Отворена је Информативна 
канцеларија Привредне коморе 
Будимпеште, која ће омогућити 
успостављање свеобухватне са-
радње привредника из Војводине 
и из Мађарске. Испред спортске 
хале гради се нових 30 паркинг 
места. Уређено је зелено острво 
на Герберовом блоку. У ОШ „Ми-
лоје Чиплић“ завршава се обнова 
фасаде. Локална самоуправа и 
Министарство за популациону по-
литику реализују Школицу спорта 
и здравља.

38. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ОТВОРЕН РЕКОНСТРУИСАН МОСТ
Председник Општине 

Душко Нединић свеча-
но је пустио у саобраћај 
реконструисани мост 
у центру града. Рекао 
је да је реконструкција 
уследила након страш-
них поплава, те се зах-
валио Канцеларији за 
управљање јавним ула-
гањима, Министарству 
пољопривреде и пред-
седнику Александру Ву-
чићу.

27. КРУШЕВАЦ

ПОМОЋ УГРОжЕНИМ СУГРАЂАНИМА

29. ОПОВО

УРЕЂЕЊЕ ТРОТОАРА

Савет за саобраћај одржао је трибину о безбедности у са-
обраћају. Председник ГО Ненад Андрић  разговарао  је са акти-
вистима МО Мајдево. Активисти МО Кукљин очистили су споменик 
борцима ратова 1912-1918. године. Чланови МО Јасика обишли су 
угрожена домаћинства и уручили пакете са храном и средствима за 
хигијену. Председник и члан Савета за социјална питања, Миомир 
Божиловић и Зоран Томић, обишли су пет породица слабијег мате-
ријалног стања и уручили пакете са намирницама и средствима за 
хигијену. Омладина СНС из Расинског округа, уз подршку Ненада 
Дејановића, организовала је акцију „Подржимо породице са више 
деце“ у Општини Ћићевац. Чланови ГО СНС посадили су дрвеће 
на Слободишту и Багдали. Активисти МО лазарица прикупљали су 
чепове у оквиру кампање „Чеп за хендикеп”.

Министар Вања Удовичић обишао је СРЦ и ОШ „Доситеј Обра-
довић“. Одржан је састанак министарке Славице Ђукић Дејановић 
и председника Општине Зорана Тасића на тему аплицирања на 
конкурсима. У Баранди и Сефкерину настављено је бетонирање 
тротоара и пешачких прелаза на раскрсницама. Удружење пензи-
онера организовало је излет до Опленца и Аранђеловца. Сваког 
викенда делимо „СНС Информатор“ и организујемо радне акције.

37. ВЛАдИЧИН ХАН

ПАРК „ВРЛА” ИСПОД МОСТА

Отворен је парк „Врла“, зелена оаза на 15.000 квадрата, коју су 
на обалама реке Врле изградили Коридори Србије.

хумАнитАрни ПАкети ЗА Породице којимА је Помоћ неоПходнА
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54. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПОДЕЛА ДЕчИЈИХ 
АУТО-СЕДИШТА

Фонд „Европски послови” АП 
Војводине реализовао је обуку 
„Могућности финансирања путем 
ЕУ фондова“. Угостили  смо пред-
ставнике Агенције за безбедност 
саобраћаја и поделили 50 дечијих 
ауто-седишта и приручнике за ро-
дитеље. Обележили смо 70 година 
места Маглић.

55. ИРИГ
ЗДРАВСТВЕНО ПРЕДАВАЊЕ

Чланови МО Ириг и Врдник раз-
говарали су са грађанима и делили 
„СНС Информатор“. Унија жена 
организовала је едукативно пре-
давање „Kако сачувати здравље у 
зимском периоду“.

56. KУЛА
УСКОРО КЛИЗАЛИШТЕ

Председник Општине Дамјан 
Миљанић обишао је вртић „Ко-
либри“ и малишанима уручио 
прслуке за безбедније кретање у 
саобраћају. Угостио је и ученике 
ОШ „Петефи Бригада“ и уручио 
им пригодне поклоне. Локална 
самоуправа издвојила је сред-
ства за куповину клизалишта. 
Чланице Уније жена обележиле 
су Светски дан превремено рође-
не деце и обрадовале малиша-
не у Крушчићу. Активисти МО 
Крушчић и Руски Крстур окречи-
ли су Дом пензионера. У Сивцу 
почиње реконструкција дечијег 
Диспанзера. Почело је додатно 
опремање индустријске зоне. 
Поводом Дана Општине, одр-
жан је низ културних дешавања. 
Министар Бранислав Недимо-
вић посетио је пољопривредна 
газдинства у Руском Крстуру и 
Кули. У организацији Савета за 
саобраћај, подељена су ауто-се-
дишта за децу. У Црвенки се про-
ширује раскрсница.    

57. СОКОБАЊА
КАМП ВЛАДИМИРА ГРБИЋА

Интернационалном кампу Вла-
димира Грбића присуствовало 
је 840 малишана из 35 земаља, а 
полазници су користили спортску 
халу и аква парк. Сви реквизити и 
опрема остају у Сокобањи и биће 
на располагању деци за бављење 
спортом.

58. БЕОЧИН
БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА 
НАД жЕНАМА

Предшколци из ПУ „Љуба Стан-
ковић“ и прваци ОШ „Јован Грчић 
Миленко“ учили су основна пра-
вила о безбедности у саобраћају. 
Министар Вања Удовичић посетио 
је спортски центар и школу, и до-

нирао спортску опрему. Поводом 
обележавања Светског дана пре-
времено рођених беба, зграда СО 
засијала је у љубичастој боји, а 
подршку акцији пружили су ОО 
и Унија жена. Обележили смо „16 
дана активизма против насиља 
над женама“. Активисти су раз-
говарали са грађанима и делили 
„СНС Информатор“. У хумани-
тарним акцијама подељено је 29 
пакета помоћи.

59. СУБОТИЦА
НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Председник Србије Александар 
Вучић, председник Скупштине 
АПВ Иштван Пастор и градона-
челник Богдан Лабан обишли су 
„Подрум Палић“, где су отво-
рене нова хладњача и дестиле-
рија компаније„Андекс“. Градо-
начелник Лабан разговарао је 
са амбасадором САД Ентонијем 
Годфријем, а заједно су обишли 
Амерички кутак у Градској биб-
лиотеци. У организацији Женске 
парламентарне мреже Скупштине 
АПВ, одржан је округли сто „Жене 
на тржишту рада“. Председник 
Владе АПВ Игор Мировић и гра-
доначелник Лабан отворили су 
фабрику немачке компаније „B+B 
Thermo-TechnikGmbH“, која ће за-
послити 100 радника.

60. АРАНђЕЛОВАЦ
ВЕЛИКА АКЦИЈА 
ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Од 70 градова и општина, 
Аранђеловац је заузео треће ме-
сто на избору за општину/град 
једнаких могућности. Одобрена 
су средства за комплетну рекон-

струкцију Опште болнице. По-
чела је велика акција озелења-
вања јавних површина у главној 
улици и парку Буковичке бање. 
Ради се главна зграда трафоста-
нице „Аранђеловац 2“, помоћни 
објекти, канализациони отвори и 
дренажни простор. Поставља се 
модерна расвета на територији 
целе Општине. У току је рекон-

струкција дворане „Парк“ и нова 
фаза реновирања парка Буко-
вичке бање. Председник Бојан 
Радовић организовао је пријем 
грађана.

63. КОВИН
ПОМОЋ КОМШИЈАМА

Активисти МО Скореновац 
припремили су и унели огревно 
дрво старијим комшијама. Члани-
це Уније жена из Гаја и Баваништа 
уручиле су намирнице социјално 
угроженим суграђанима. Активи-
сти МО Баваниште очистили су 
део парка и простор испред стра-
начких просторија. Чланице Уније 
жена ОО обишле су пензионере и 
социјално угрожене породице и 
однеле им пакете са намирница-
ма и кућном хемијом. Активисти 
Другог МО очистили су простор 
око ОФК „Колонија“. Чланови МО 
Центар 1 и 2 уредили су парк око 
Ватрогасног дома.

64. дИМИТРОВГРАд
ЗАВРШЕН ПУТ 
КА ЗВОНАчКОЈ БАЊИ

На свечаној церемонији код 
тунела Банцарево, председник 
Србије Александар Вучић, у при-
суству премијера Бугарске Бојка 
Борисова, отворио је комплетан 
источни крак Коридора 10. Одр-
жан је Трећи међународни фести-
вал дувачких оркестара и тради-
ционални Позоришни фестивал. 
Почеле су припреме за комплетно 

уређење централне улице у Гојин 
Долу, а почиње и реконструкција 
зграде Гимназије. Локални пут ка 

Звоначкој бањи завршен је пре 
рока. Деца, родитељи и запосле-
ни у ПУ „8. септембар“ учество-
вали су у хуманитарној акцији за 
помоћ у лечењу Алексе Стамено-
ва. Одржана је кампања „16 дана 
активизма против насиља над 
женама”.

66. БОГАТИЋ
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА 
У ЦЕНТРУ

Почела је реконструкција улица 
Мије Јовановића и Павла Орло-
вића, које ће добити нове трото-
аре, пешачке стазе и паркинге. У 
току је уређење паркинга и при-
лаза средњој Мачванској школи. 
Чланови ОО разговарали су са 
суграђанима и делили „СНС Ин-
форматор”.

62. НОВИ САд

ВУчЕВИЋ ПОНОСАН НА ГРАДСКИ БУџЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Активисти свих МО делили су „СНС Информа-
тор” суграђанима. МО Каћ организовао је први 
Чваракбал, затим едукативну радионицу о мајчи-
ном млеку, самоконтроли крвног притиска и међу-
народни карате турнир. Активисти МО лединци 
уређивали су село и орезивали грање. У МЗ Видо-
вданско насеље одржана је креативна радионица 
за најмлађе. У Ковиљу је представљен ученички 
рециклажни парк у дворишту ОШ „лаза Костић“, а 
реновира се и зграда МЗ Ченеј.

Градоначелник Милош Вучевић каже да је по-

носан на градски буџет за 2020. годину, те да је 
приоритет реконструкција Спенса. Вучевић је 
присуствовао обележавању дана када је Војводи-
на добила прилику да се развија као демократска 
заједница, а обишао је Новосадски дечији култур-
ни центар и радове на озелењавању лиманског 
парка са неколико хиљада садница. Обишао је 
и градилиште у Радној зони Север 4, где се гра-
ди хала фабрике за производњу турбина, као и 
Пољопривредну школу у Футогу са пластеником 
набављеним у оквиру пројекта „AGRINNO“.

61. ЛЕСКОВАЦ
АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА
Одржане су ак-

ције разговора с 
грађанима и поделе 
„СНС Информато-
ра“ на више лока-
ција. Активисти МО 
Грделица, Бресто-
вац и Стројковце 
офарбали су ограде 
мостова, МО Анчи-
ки и Братмиловце 
ограду надвожња-
ка, а активисти МО 
Злоћудово помогли су поправку моста и уредили летњиковац. 
Чланови МО Буниброд и Бадинце уручили су новчану помоћ де-
чаку који болује од леукемије, а чланови МО Прва јужноморавска 
бригада поклонили су старијем суграђанину дигитални апарат за 
мерење притиска. Активисти МО Вељко Влаховић 2 започели су 
акцију посете старачких домаћинстава, коју подржавају и здрав-
ствени радници мерењем крвног притиска, а остали чланови на-
бавком намирница, лекова... Активисти ГО засадили су 100 сад-
ница јавора на Хисару, а председник ГО др Горан Цветановић и 
чланови Уније младих поделили су 300 садница воћа. Одржане су 
трибине на тему електрификације поља и трговине људима. Чла-
нице Форума жена прикључиле су се кампањи „16 дана активизма 
против насиља над женама”.

48. КЛИНА
ПОЉОПРИВРЕДНА 
МЕХАНИЗАЦИЈА

Општина Клина, у сарадњи са Канцеларијом за 
КиМ, уручила је пољопривредну механизацију и 
воћарску опрему за више домаћинстава. За поврат-
ничке породице обезбеђени су, преко пројекта Кан-
целарије за КиМ, семенска пшеница и вештачко ђу-
бриво за јесењу сетву. Обезбеђена је новчана помоћ 
за две баке, а старијој суграђанки поклоњено je пет 
метара огрева.

49. ВИТИНА
ТРАКТОРСКЕ ПРСКАЛИЦЕ

Општина, у сарадњи са Канцеларијом за КиМ, 
поделила је шест тракторских прскалица за 
пољопривредна домаћинства.

50. ЗВЕЧАН
ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ 
НЕДЕЉКОВИЋ

Општина Звечан изградила је стају са простором за 
складиштење сена за газдинство Славише Недељко-
вића из Сувог Дола. Изградњу финансира Канцеларија 
за КиМ. У току је и изградња капеле у селу Бањска.

47. КОСОВСКА КАМЕНИЦА
ПИЈАЋА ВОДА ЗА ДИМИЋЕ
Активисти ОО обезбедили су пијаћу воду 

за породицу Бранка Димића, са малом децом, 
из села Божевце. Такође, постављена је и ка-
нализациона инсталација у кући.

51. ГРАЧАНИЦА
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Председник Општине Срђан Поповић редовно 
разговара са грађанима, а најбројнији су проблеми 
социјалне и здравствене природе. Општина је до-
премила огрев Горану Павићу из Доње Гуштерице, 
који живи сам у веома тешким условима. Председ-
ник Општине обишао је породицу Невене Миљко-
вић из Липљана, која је оболела од леукемије, и 
уручио 100.000 динара за лечење које је прикупила 
„Микрус“ фондација. Поповић је посетио и Дани-
ла Максимовића који је у Грачаници доживео са-
обраћајну несрећу, а представници Општине уручи-
ли су му кревете и шпорет на дрва и помогли око кре-
чења. Поповић је обишао радове на изградњи куће 
породици Васић, а посетио је и породице Микић 
Сушице и Скуланева. Породици Ђорђевић из Новог 
Бадовца уручене су машине за хемијско чишћење, 
као донација Општине и организације АСБ.

52. ЛЕПОСАВИЋ
РЕНОВИРАН ДОМ ЗДРАВЉА 
И ФИСКУЛТУРНА САЛА

Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић 
предао је Општини реновирани Дом здравља, за 
чију адаптацију је Влада Србије обезбедила сред-
ства. Председник Привременог органа Зоран То-
дић и помоћник директора Канцеларије за КиМ 
Зоран Бојовић уручили су опрему и механизацију 
за 80 пољопривредних произвођача. Представници 
Општине уручили су и рачунарску опрему школи и 
предали на употребу реновирану фискултурну салу.

53. ПРИШТИНА
ПОЉОПРИВРЕДНА 
МЕХАНИЗАЦИЈА

Привремени орган 
града Приштине, у 
сарадњи са Kанце-
ларијом за KиМ, а по 
програму расподеле и 
коришћења подстицај-
них средстава за развој 
пољопривреде на под-
ручју АП KиМ за 2019. 
годину, испоручио је 
51 пољопривредну ма-
шину ратарима.

65. КЛАдОВО
ХУМАНИТАРНЕ 
АКЦИЈЕ

Активисти ОО и повереник 
Саша Николић разговарали су 
са грађанима и делили „СНС 
Информатор“. Породицама 
Пејовић, Првуловић, Дачић и 
Спасић донирали су намирни-
це и гардеробу.

милош ВучеВић Прикључио се Великој Акцији оЗелењАВАњА србије

мАрко Ђурић исПред обноВљеноГ домА ЗдрАВљА
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РУМА

ИНђИЈА

СТАРА ПАЗОВА

СРеМСКИ ОКРуГ

Жељко Терзин
Жељко Терзин један је од 
најстаријих и најактивнијих 
чланова ОО. Члан је странке 
од оснивања. Комуникативан, 
дружељубив и посвећен СНС, 
неуморни је борац за њену по-
литику и приближавање што 
већем броју грађана. У свакој 
акцији Жељко је међу првима, 

а у странку је лично учланио 112 чланова. Жељко 
је редовно виђен и поред СНС штандова, на ми-
тинзима и скуповима.

Милана Вуковић
Милана Вуковић је дипломира-
ла на Правном факултету у Но-
вом Саду, а након тога стекла и 
звање мастер правника. Једна 
је од најистакнутијих активиста 
ОО. Учествује у свим странач-
ким активностима, спремна да 
се у сваком тренутку одазове на 
задатак. 

Јасмина Антоновић
Јасмина Антоновић активна је 
чланица странке од оснивања. 
Председница је Удружења жена 
„Мимоза“ и представља Стару 
Пазову на културно-туристич-
ким манифестацијама широм 
Србије и региона, а посебно се 
истиче доприносом раду МО 
Стари Бановци, где учествује у 
свим акцијама.

Мр Радмило Будечевић
Председник МО Равње, мр Рад-
мило Будечевић иницирао је 
изградњу Спомен собе у свом 
селу и прикупио највећи део 
материјала. Поред тога, он је 
тренер у ФК „Зека Буљубаша“, 
и стручњак из области еконо-
мије и привреде.

ИНТЕРВЈУ

Након скандалозних 
насловних страна 
„НИН“-а и „Данас“- а, 

на којима су снајперске цеви 
уперене у груди председника 
Вучића, народна посланица и 
чланица Главног одбора СНС 
Сандра Божић каже да није 
први пут да Ђилас, преко 
својих медија, шаље претње 
председнику Александру Ву-
чићу или члановима његове 
породице, али да је крајње 
забрињавајуће што сада има-
мо директну претњу смрћу и 
позив на оружану ликвида-
цију.

- Овај поступак наишао је 
на осуду сваког нормалног 
човека, јер, поред тога што је 
насловница са таргетираним 
председником, сама по себи 
скандалозна, у сваком од 
нас јавља се посебан осећај 
јер живимо у земљи у којој је 
убијен премијер и то баш по-
сле медијске хајке, каква се 
месецима води и против пред-
седника Александра Вучића. 
То је слика болесне мржње 
појединаца која је претворе-
на у позив на насиље, линч и 
убиство председника. Верујем 
да у наредним месецима, што 
будемо ближи изборном дану, 
следи врхунац пласирања 
лажи и обмана. Крај ће, нарав-
но, свирати грађани на избо-
рима који ће ову криминалну 
групу, која и даље претендује 
да се бави политиком, послати 
у прошлост.

Одакле толико мржње и 
напада на председника 
вучића и његову поро-
дицу?
- Након много година, Ср-

бија на челу има човека који 
се искључиво води национал-
ним интересима и не подле-
же притисцима ни из једног 
центра моћи. Сведоци смо 
да су поједини представни-
ци великих сила успевали да 
од српских лидера направе 
инструмент за намиривање 
својих интереса и наметање 
политика које су доводиле у 
питање интегритет Србије. 
Председник Вучић води здра-
ву политику и са позиције 
војно неутралне земље чува 
наш суверенитет и у исто 
време гради чврсте везе и са 
Истоком и са Западом, као 
и са земљама региона. Муд-
ром политиком сврстао се, не 
само у лидера региона, већ у 
државника којег ће по резул-
татима у великане уписати, 
не само српска, већ и светска 

Захваљујући политици 
председника вучића, 
Балкан више није буре 
барута, већ раскрсница 
могућности

ДеО ОпОЗИцИје ЖеЛИ НАСИЛНО ДА пРеуЗМе ИНСТИТуцИје
историја. Први пут, после 
деценија девастиране и 
уништене привреде, Ср-
бија може да се похвали 
финансијском стабил-
ношћу и напретком. У 
последњих 40 година 
није изграђено оволико 
путева. Подигнута је ин-
фраструктура. Србија је 
постала лидер по броју 
страних инвестиција, за-
бележен је историјски 
пад незапослености ис-
под 10 одсто. Враћено 
је поверење у оружане 
снаге и систем безбед-
ности. Велика је немоћ 
појединаца који би да 
нас врате у политику ра-
това, хиперинфлације, 
пљачкашких приватиза-
ција, како би поновили 
лоповлук из прошлих де-
ценија. Али сад још баха-
тији, још гладнији и моћи 
и новца. И што је најгоре, 
на све спремни. Отуда 
напади на председника 
лично, посебно на брата 
Андреја. Користе посеб-
не методе психолошког 
рата, јер знају колика је 
братска љубав, међусоб-
но поштовање и пове-
рење. Нису се либили да 
нападају ни председни-
кову мајку и оца, али ни 
децу, па ни најмлађег, 
бебу Вукана. Зверски и 
без скрупула, ван свега 
онога што бављење по-
литиком значи.

Колико често сте 
ви на мети увреда и 
омаловажавања јер 
сте део СНС  и жена 
која се не устеже да по-
каже став ни у Скупш-
тини, ни у Тв емисијама, 
нити на друштвеним 
мрежама?
- Пре свега, мајка сам две 

девојчице и жена која се 
кроз политику СНС залага-
ла за побољшање положаја 
жена у политици и другим 
аспектима живота. Ту поли-
тичку борбу сматрам изузет-
но битним и важним делом 
своје професије. Поносна 
сам што је СНС, на челу са 
председником Вучићем, који 
је имао слуха за теме и про-
блеме родне равноправно-
сти, омогућила да живимо 
у земљи чији стандарди по 
питању ове теме спадају у 
ред највиших у Европи. Без-
број пута била сам мета на-
пада због оног што говорим 

и коме је то што говорим 
упућено. Увек браним оно 
што волим и у шта верујем, 
и то чиним прилично срчано 
и искрено. Верујем, живим 
и браним политичку идеју 
Српске напредне странке 
и председника Александра 
Вучића, јер знам да ће нашој 
деци та политика оставити 
бескрајно више могућности 
за квалитетнији живот од 
оног који је остављен мојим 
генерацијама. Од Балкана 
који представља „буре бару-
та“, стигли смо до Балкана 
који је раскрсница могућ-
ности и покретач напретка. 
А нападају ме они који се 
у мојим оштрим критикама 
проналазе. Немоћни пред 
истином, углавном бирају да 
се обрачунају кукавички и 
сексистички, а не чињеница-
ма, јер их немају. Мизогинија 

је, иначе, готово главна 
карактеристика и типич-
но понашање дела опози-
ције.

Када смо имали 
прегршт ужасних ства-
ри у режији дела опо-
зиције током неизборне 
2019. године, шта ми-
слите какву ћемо имати 
предизборну кампању у 
2020. години?

- Затрпавање јавности 
лажним аферама је пред-
става у режији Драгана 
Ђиласа, са главном глу-
мицом Мариником Тепић, 
која чека награду за ту 
улогу, као одани послуш-
ник шизофрене политике 
коју покреће искључиво 
жеља за још 619 милиона 
државног новца у Ђи-
ласовим џеповима. Ова 
методологија употребља-
вана је у обојеним и пли-
шаним револуцијама ши-
ром света. Србија је већ 
гледала нешто слично. 
Њени грађани били су ин-
фицирани овом болешћу 
и створили су одређени 
имунитет који чува здрав 
разум и омогућава објек-
тивно сагледавање и по-
литичку мудрост. Верујем 
да ће њихова машта бити 
на врхунцу у месецима 
који долазе, а да ће на-
сиљем покушати да капи-
тализују оно што су у ових 
годину дана уложили. И 
неће презати ни од чега, 
јер насиље је њихова при-
родна средина и једина 
могућност за долазак до 

циља - насилног преузи-
мања институција, кршења 
воље грађана и враћања Ср-
бије уназад. То, наравно, неће 
бити могуће у демократској 
држави, у којој се поштују 
закони и Устав. Тражили су 
да им се уподобе изборни 
услови, услови које су сами 
писали и донели. Учинили 
смо баш све што је од нас за-
хтевано, али им ни то није до-
вољно. Њима недостаје оно 
што ми имамо, а они очиглед-
но неће више никада, а то је 
поверење грађана.

Како се борити против 
најбезочнијих лажи и 
подметања?
- Само радом и резулта-

тима.То је оно што је и сам 
председник Вучић поручио 
након скандалозних наслов-
них страница НИН-а и Да-

нас-а: „Само ви радите свој 
посао! Отварам ауто-пут 
Обреновац-Сурчин! Живела 
Србија!“. То је једино исправ-
но, то је оно што грађани од 
нас очекују. Србија је озбиљ-
на земља која своју политику 
неће водити по насловни-
цама и скарадним тексто-
вима Милована Бркића. Да-
нас се криминалци хапсе и 
нема заштићених, а у време 
Ђиласа и његових трбухо-
збораца, криминалци су из 
политичких редова водили 
мафијашке кланове.

Шта бисте, као народна 
посланица, издвојили 
као најважније што је На-
родна скупштина уради-
ла у 2019. години?
- Вредно смо радили и до-

нели доста важних закона који 
директно утичу на подизање 
животног стандарда грађана 
Србије. Донели смо буџет који 
је сабрао све резултате у себи 
и омогућио крај мерама фи-
скалне консолидације и наја-
вио развој здраве и напредне 
Србије. Три године бележимо 
суфицит, консолидовали смо 
јавне финансије, назапосле-
ност је на историјском мини-
муму испод 10 одсто. Завршен 
је Коридор 10, који је почео да 
се гради 1970. године и пла-
ниран је да се заврши 1980. 
године. Траса Коридора 10 
сада је у потпуности повеза-
на са шест трака ауто-пута од 
Хрватске и Мађарске до Маке-
доније и Бугарске, у дужини 
од 813 километара. Моравски 
коридор почиње да се гради, 
Фрушкогорски је у плану, као 
и изградња ауто-пута од Руме 
до Шапца са новим мостом на 
Сави. Дакле, урадићемо све 
за шта други нису били спо-
собни. Новим инвестиционим 
циклусом показаћемо колико 
бринемо о младима. Обез-
беђено је 500 милиона евра 
за станове за младе брачне 
парове. Дуплирани су фондо-
ви за науку и за иновациону 
делатност, а буџет за просве-
ту износи 226,7 милијарди 
динара. Пензије ће расти за 
5,4 одсто по тзв. швајцарској 
формули, односно увећаваће 
се у односу на раст цена и за-
рада. Кључна карактеристика 
буџетске политике у 2020. 
години јесте усмерење на по-
већање животног стандарда, 
повећање плата и пензија, 
подстицај расту кроз по-
већање јавних инвестиција и 
пореско растерећење рада.

пРеДСеДНИК вуЧИЋ 
ДОвеО ИНвеСТИТОРе 
у пАНЧевО

Колико је СНС променила ствари у 
панчеву, граду из којег долазите?
- Некада један од најразвијенијих 

индустријских градова у Европи, 2012. 
године затекли смо неуређене, запуш-
тене инфраструктуре, са објектима јав-
не намене у лошем и критичном стању, 
и без иједне комунално опремљене 
пословно-индустријске зоне. Највећи 
проблем биле су последице погубне 
својинске трансформације више од 50 
предузећа, углавном некада великих 
система, и губитак великог броја рад-
них места. На евиденцији је 2012. годи-
не било 11.099 незапослених. Од 2016. 
до 2019. године Град је реализовао 
пројекте вредне близу 3,8 милијарди 
динара. У улагања спадају реконструк-
ција Опште болнице, домова здравља, 
изградња магистралних водовода и 
довођење пијаће воде до 24.000 Пан-
чеваца. Затим, завршетак изградње по-
стројења за прераду отпадних вода са 
недостајућом канализационом мрежом 
у граду и руралним подручјима, рекон-
струкција и изградња мреже локалних 
путева. Изградња соларног поља за за-
гревање санитарне воде, јединственог у 
Југоисточној Европи, што показује нашу 
посвећеност заштити животне средине. 
Један од приоритета била је изградња 
и опремање Северне индустријско-по-
словне зоне, на 77 хектара, чиме је ство-
рена могућност за подизање привреде 
и отварање нових радних места. Све 
ово, уз огромно залагање председника 
Александра Вучића, довело је до долас-
ка два гиганта, какви су „ЗФ“ и „Бросе“, 
и отварање 3.500 нових радних места. 
Ово је почетак и надамо се да ће Панче-
во бити препознато као град са позитив-
ним пословним амбијентом, погодан за 
будуће инвеститоре. За следећу годину 
планиране су нове инвестиције. Остаје-
мо доследни традицији индустријског 
центра и локомотиве индустријског и 
привредног развоја Јужног Баната и 
целе државе.

САНДРА БОЖИЋ, 
народна посланица
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИИНТЕРВЈУ

НАСТАвАК САРАДње уНИје 
МЛАДИх СНС И 

МАЂАРСКОГ фИДеЛИТАСА

Делегација Уније младих СНС учество-
вала је у Кијеву на редовној седници Са-
вета омладине Европске народне партије 
(YEPP), чији је пуноправни члан. Током 
тродневног боравка у Украјини, 80 пред-
ставника омладинских организација поли-
тичких партија из 28 земаља Европе, дис-
кутовало је о важности адекватног образо-
вања младих. Представници Уније младих 
СНС учествовали су и на конференцији у 
парламенту Украјине, разговарали са по-
сланицима, бившим председником Украји-
не Петром Порошенком и председником 
Одбора за спољне послове ЕП Дејвидом 
Мекалистером.

Пракса примања грађана сваког 
петка, спроводи се непрекид-
но, од маја 2016. године, када 

је формирана актуелна локална власт. 
Иницијатор оваквог контакта са грађа-
нима је председник ОО СНС Опово и 
председник Општине, др Зоран Тасић, 
који увек и на сваком месту истиче 
важност непосредног контакта са су-
грађанима, који износе проблеме и дају 
сугестије, јер се тако најбоље сагледа-
вају њихове потребе и прави стратегија 
развоја.

- Пријем грађана кроз праксу „Отво-
рена врата“, организовали смо одмах 
по формирању скупштинских и општин-
ских органа. Постављање на функцију 
председника за мене је част, али уједно 
и обавеза да за сваког грађанина будем 
увек доступан, за све њихове проблеме и 
недоумице са којима се сусретну у раду 
и свакодневном животу. Локална власт 
мора да буде доступна свима – каже Зо-
ран Тасић.

Колико људи је за годину дана 
прошло кроз вашу канцеларију?
- До средине децембра 2019. године, 

примљено је тачно 1.503 грађана, што је 
готово 425 грађана годишње. Гледано у 
процентима, то је нешто више од 17 од-
сто укупног броја пунолетних грађана 
Општине Опово.

Због чега људи долазе? На шта се 
највише жале?
- Нажалост, најчешћи разлог су тешка 

материјална ситуација и социјални про-
блеми, али све је већи број грађана, који 
су видели да Српска напредна странка 
и председник Александар Вучић воде 
одговорну друштвено-економску по-
литику, са много елана дају сугестије и 
предлоге, и желе да буду део свеукупног 
напретка, како Општине, тако и саме др-
жаве.

За колико проблема сте нашли ре-
шења?
- Према нашој евиденцији, од 2016. 

године решено је више од 1.000 за-
хтева и молби, што износи 70 одсто 
решених захтева, док се одређен број 
налази у процедури и биће позитивно 
решен.

Да ли има и проблема које је немо-
гуће решити на нивоу локалне само-
управе? Шта онда радите?
- Постоје и захтеви који су „нере-

ални“, док проблеме који нису у ин-
геренцији локалне самоуправе реша-
вамо у сарадњи са јавним установама 
и предузећима, као и пројектним ак-
тивностима преко ресорних покрајин-
ских секретаријата и републичких ми-
нистарстава. 

Да ли је неко од ваших претходника 
имао праксу пријема грађана? Ко-
лико су људи задовољни тиме што 
неко поразговара са њима и покуша 
да им помогне?
- Пре нас праксу примања грађана 

није имала ниједна општинска адми-
нистрација. Наша политика ставља чо-
века на прво место и зато смо решили 

да директним разговором са људима 
порушимо некадашње стереотипе. 
Када смо започели са пројектом прије-
ма грађана, постојале су сумње да ли 
ће заживети, међутим сумње су врло 
брзо нестале и пројекат је наишао на 
одличан пријем и позитивне коментаре 
грађанства.

БуДИМпеШТА

Члан Главног одбора и 
Савета за међународ-
ну сарадњу СНС Ни-
кола Ерић боравио је 
у посети Будимпешти 
на позив Фиделитаса, 
омладинске органи-
зације партије Фидес, 
мађарског премијера 
Виктора Орбана, где је 
присуствовао изборном 
конгресу Фиделитаса и обележавању 23. 
рођендана ове организације.

Обраћајући се делегатима и гостима, 
Ерић је нагласио да постоји вишегодишња 
успешна сарадња између Уније младих 
СНС и Фиделитаса, као и између СНС и 
Фидеса, а да томе значајно доприносе 
редовни контакти на највишем нивоу и 
лично пријатељство Александра Вучића и 
Виктора Орбана. 

уНИјА МЛАДИх СНС 
НА СеДНИцИ YEPP-А

ЗОРАН ТАСИЋ, 
председник Општине Опово

СвАКОГ пеТКА СА ГРАЂАНИМА
За три и по године раЗгоВараЛи 
СМо Са 1.503 Суграђана

ДеО пЛАТе ЗА 
СОцИјАЛНО 
уГРОЖеНу пОРОДИцу

Опово је мала локална самоуправа, 
која спада у категорију неразвијених 
општина, али је пример одличног од-
носа са грађанима, који се гради кроз 
поверење и међусобно уважавање. 
Приоритет локалне власти су старачка 
домаћинства и породице са више деце. 
Помаже им се на разне начине: дист-
рибуцијом и припремом бесплатног 
огрева за зиму, пружањем здравствене 
неге и набавком лекова, поправком неу-
словних кућа, помагањем у школовању 
деце и тражењу посла, а често и набав-
ком кућних апарата, хране и средстава 
за хигијену. Интересантно је да и сам 
председник Тасић део своје плате даје 
за социјално угрожену породицу.

поЗитиВно СМо решиЛи 
70% МоЛби и ЗахтеВа

Савет за интернет и друштвене 
мреже СНС годину је завршио са 

више од 3.000 активиста који су сваки 
дан радили на томе да грађанима 
Србије на Интернету приближе 
политику и резултате Српске 
напредне странке и председника 
Александра Вучића. 

Према речима Славише Мићановића, 
координатора Савета за интернет и 
друштвене мреже и члана Извршног 
одбора СНС, Савет функционише у 
153 одбора и у сваком од њих најмање 
једном месечно одржавају се састанци 
на којима се разговара о могућностима 
унапређења рада. 

Такође, развојем и унапређењем 
сервиса, како каже, развијена је база 
у којој се по аутоматизму бележи 
активност свих људи у оквиру Савета.

„Као координатор Савета за 
интернет и друштвене мреже, 
обишао сам највећи број одбора 
у Странци, где смо са члановима 
Савета, кроз динамичне и 
интерактивне састанке, стицали 
нова знања и међусобно делили 
искуства, у циљу унапређења рада 
и боље промоције наше Странке 
на Интернету. Било је велико 
задовољство радити са дивним, 
енергичним и пожртвованим 
људима који су у тешкој години за 
нама умели да на најбољи начин 
промовишу нашу Странку и њене 
успехе приближе сваком грађанину 
Србије. Уверен сам да ћемо у години 
пред нама, уз знање и искуство које 
смо годинама стицали, бити још 
бољи, марљивији и посвећенији. 
Настављамо, као и претходних 
година, али још јаче са истим циљем 
да сваки дан обезбедимо већу 
подршку за наставак реформи и 
јачање земље“, каже Мићановић.

САвеТ ЗА ИНТеРНеТ И 
ДРуШТвеНе МРеЖе

пРИБЛИЖАвАМО 
пОЛИТИКу СНС 
ГРАЂАНИМА НА 

ИНТеРНеТу

немАњА јоксимоВић, николА ерић, дејВид 
мекАлистер и рАдослАВ мАрјАноВић

Како се данас живи у Општини Опо-
во?
- Стање које смо затекли 2016. године 

и актуелно стање разликују се у свим об-
ластима живота. Сваке године померали 
смо лествицу на више. Изградили смо 
нове саобраћајнице и уредили комплетну 
инфраструктуру, проширили здравстве-
не услуге и реновирали све здравствене 
објекте, проширили капацитете Предш-
колске установе, значајно побољшали 
рад општинске управе и што је, можда и 
најважније, значајно смањили број неза-
послених. Дакле, у Опову се, заиста, живи 
значајно боље него пре четири или десет 
година. 

Које су најважније ствари које су 
урађене у претходном периоду?
- Извршена је комплетна реконструк-

ција путног правца Баранда - Сакуле 
- Идвор и асфалтирано је више од 10 
километара коловоза, изграђена је прва 
бициклистичка стаза ван насеља у Јуж-
ном Банату, и то између Опова и Баран-
де, чиме је мобилност грађана олакшана, 
а туристички потенцијал подигнут на 
виши ниво. Централне зоне насељених 
места уређене су поплочаним тротоари-
ма, платоима и новим паркинг местима. 
Након готово пола века, реновиране су 
здравствене амбуланте у Сакулама и 
Сефкерину. Урађен је комплетан сервис 

фабрике воде коју смо затекли пред ко-
лапсом, а очекује се и завршетак рекон-
струкције водоводне мреже. Решен је 
проблем грејања увођењем котларница 
на пелет у свим школским објектима. 
Инфраструктурно смо уредили индус-
тријску зону, што је условило долазак 
неколико инвеститора, изградњу нових 
производних објеката и запошљавање. 
Од наше Општине успели смо да напра-
вимо привлачну туристичку дестинацију 
за домаће и иностране туристе, са по-
себним нагласком на викенд туризам и 
школско рекреативни туризам.

Какви су вам планови за наредну 
годину?
- У плану је завршетак, годинама оче-

киваног, капиталног пројекта изградње 
пута између Опова и Дебељаче, рекон-
струкција зграде Дома здравља и школе 
у Сакулама, изградња вртића у Сефке-
рину и спортске хале у Опову. Радићемо 
на асфалтирању нових улица и уређењу 
атарских путева, а реализоваћемо и 
низ мањих и средњих пројеката актив-
не социјалне политике и унапређења 
културе и спорта. Интереси грађана и 
унапређење квалитета живота су на пр-
вом месту и зато ће се и наши планови 
заснивати управо на томе. Желимо да 
Опово постане најпривлачнија општина 
за живот у читавом региону.
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ПАНОРАМА
67. УЖИЦЕ
АКЦИЈЕ ПОШУМЉАВАЊА

Више од 13.000 садница јавора 
посађено је у Великом парку и на 
Белом гробљу. Отворен је нови 
трговински центар. Насеље Пора 
добило је спортски комплекс, а 
из братског града Харбина стигла 
је донација од 300.000 евра за 
његово опремање. Почела је ре-
конструкција зграде Народног 
позоришта у циљу побољшања 
енергетске ефикасности. Чланови 
СНС пошумили су околину Здрав-
ственог центра.

68. МАЛИ ИђОШ
ИЗГРАДЊА ПРЕчИСТАчА

Министар Бранислав Неди-
мовић и председник Општине 
Марко Лазић разговарали су са 
пољопривредницима. Обезбеђене 
су стипендије за најбоље студен-
те. Председник Владе АПВ Игор 
Мировић обишао је радове на из-
градњи Централног постројења 
за пречишћавање отпадних вода 
у Фекетићу. Чланови ОО донира-
ли су бицикл и вагу за бебе Дому 
здравља, организовали предста-
ву „Пажљивко” и разговарали са 
грађанима.

69. РАШКА
ГАРАжА НА КОПАОНИКУ

Министар др Небојша Стефано-
вић посетио је Општинску управу, 
разговарао са грађанима и при-
суствовао отварању нове паркинг 
гараже на Копаонику.

70. СУРдУЛИЦА
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ

Чланови Савета за социјална 
питања посетили су социјално 
угрожену породицу и уручили 
помоћ у виду пакета са храном и 
средствима за хигијену.

71. ЖИТИШТЕ
САДНИЦЕ ЈОРГОВАНА

Бројним манифестацијама обе-
лежили смо „16 дана активизма 
против насиља над женама”. Уд-
ружење „Поглед без граница“, под 
покровитељством Министарства 
заштите животне средине, реали-
зује пројекат „Стазом јоргована”. 
Тим поводом, у Деда Јоцковом 
парку посађено је 150 садница јор-
гована. У току је рехабилитација 
атарских путева у четири села, а 
завршава се водоводна мрежа у 
Честерегу и Равном Тополовцу.

72. ЉУБОВИЈА
НОВИ СПОРТСКИ ТУРНИР

Асфалтиран је пут Велики Мај-
дан-Мачков Камен. Одржани су 
састанци МО Доња Љубовиђа, 

Лоњин, Рујевац. Црнча, Горња 
Трешњица, Горња Оровица, Др-
лаче, Рогота и Цапарић. Чланови 
Савета за интернет и друштвене 
мреже очистили су обалу реке 
Љубовиђе. Активисти ОО делили 
су „СНС Информатор”. Завршава 
се школа у Доњој Оровици. Ту-
ристичка организација поставила 

је три рекламна паноа. Турниром 
у малом фудбалу отворен је нови 
спортски терен на Старој Љубо-
вији. Активисти МО Црнча очис-
тили су атарски пут дуж обале 
Дрине.

75. КРУПАЊ
ЗИМСКА ГАРДЕРОБА ЗА 
МАЛЕ ЈЕВТИЋЕ

Санирају се оштећења заштит-
них водних објеката на рекама 
Ликодри и Богоштици. ЈП „Пут“ 
купило је нову радну машину. 
Асфалтирани су путеви Богошти-
ца-Шљивова, Богоштица-Лазе 
и пут Столице-Дворска, као и 
саобраћајница у индустријској 
зони. Активисти ОО из сопстве-
них средстава купили су зимску 
гардеробу и обућу за децу поро-
дице Јевтић. Асфалтиран је пут 
Столице-Шарена буква и пут у МЗ 
Томањ. Уређују се атарски путеви 
у четири МЗ. Асфалтирано је иг-
ралиште у Улици Владе Зечевића 
и паркинг код хале и школе. Одр-
жана је манифестација „Плодови 
Рађевине”.

76. ИНђИЈА
НАМИРНИЦЕ ЗА СТАРИЈЕ 
СУГРАЂАНЕ

Сви месни одбори одржали су 
пултове на којима су одборници 
и страначки функционери разго-
варали са грађанима. Чланови Пр-
вог, Другог и Трећег МО обишли 
су старије суграђане и уручили 
им намирнице које су чланови 
странке набавили из сопствених 
средстава. Чланови МО Љуково 

помогли су у уређењу месне кан-
целарије. У Новим Карловцима 
прикупљена је зимска гардероба 
и предата Црвеном крсту. Чланови 
МО Бешка уредили су јавне повр-
шине.

77. СВИЛАЈНАЦ
ЕДУКАЦИЈА чЛАНСТВА

Чланови ОО обилазили су 
месне одборе и наставили са 
промоцијом СНС по селима, док 
је у граду завршена реконструк-
ција свих савета. Наш одбор бо-
гатији је за велики број младих и 
образованих грађана. Одржана 
је едукација за чланове странке, 
коју је водио Милан Стевановић 
Пиксел. 

 
78. ОСЕЧИНА
КЊИжЕВНЕ ВЕчЕРИ

Асфалтирана је Обилићева ули-
ца. Функционери ОО разговарали 
су са грађанима и организовали 
више књижевних вечери. 

79. ВРАЊЕ
НОВЕ САДНИЦЕ НА ГОчУ

Представници ГО СНС разго-
варали су са грађанима у 17 МО. 
Наши активисти засадили су 100 
садница смрче на Гочу. МО Ог-
ледна станица, у сарадњи са пре-
дузећима „Комрад“ и „Водовод“, 
организовао је садњу белог јасена 
и хибискуса, постављање клупа и 
мобилијара.

80. ЛОЗНИЦА
УРУчЕНА ИНВАЛИДСКА 
КОЛИЦА

У организацији Савета за бри-
гу о лицима са инвалидитетом 
и уз присуство заменика шефа 
Одборничке групе Марка Јова-
новића, суграђанину са инвали-
дитетом уручена су инвалидска 
колица. Чланови и функционе-
ри ГО уредили су простор где 
најстарији Лозничани проводе 
слободно време играјући шах и 
дружећи се.

81. ВЛАдИМИРЦИ
УРЕЂЕЊЕ АМБУЛАНТИ

Активисти ОО одржавају штан-
дове, разговарају са грађанима, 
деле „СНС Информатор“ и пома-
жу социјално угроженим породи-
цама. Настављено је асфалтирање 
путева у МЗ Власаница, селима 
Владимирци, Вукошићу, Јаловику, 
Меховинама, Прову. Запослени у 
Дому здравља уредили су здрав-
ствене станице у Крнићу, Каони 
и Прову. Почела су прва прикљу-
чења на водоводну мрежу у МЗ 
Јазовник. Пошумљена је депонија 
у МЗ Бобовик и уређују се атарски 
путеви.

82. НИШ

ПОДРШКА ПРЕДСЕДНИКУ АЛЕКСАНДРУ ВУчИЋУ
Председник ИО СНС 

Дарко Глишић при-
суствовао је састанку 
ГО СНС Ниш и разго-
варао са активистима. 
Трибином „Велики рат 
и велики јунаци“, обе-
лежили смо Дан при-
мирја у Првом свет-
ском рату. Чланови и 
симпатизери СНС и 
грађани Ниша окупи-
ли су се на Тргу краља 
Милана како би пока-
зали бригу за здрав-
ствено стање пред-
седника Александра 
Вучића и пожелели му 
брз опоравак. Одржан 
је састанак чланова 
Савета за интернет и 
друштвене мреже из источне и 
јужне Србије, а на састанку су 
говорили Славиша Мићановић, 
Иван Јовановић, проф. др Зо-

ран Перишић, Звездан Мило-
вановић, Драгана Сотировски и 
Дарко Булатовић. Савет за нау-
ку и технологију и Унија младих 
обележили су Међународни 

дан студената. Амбасадор УАЕ 
Мубарак Саид Ал Дахери посе-
тио је школу у Поповцу, у којој 
је његова држава, на иниција-
тиву народне посланице Јеле-

не Жарић Ковачевић, 
опремила учионицу. 
Одржана је трибина о 
утицају загађења ваз-
духа на здравље. Чла-
нови Савета за попу-
лацију, бригу о деци и 
социјална питања по-
могли су породици са 
троје деце пакетима 
са храном и средстви-
ма за хигијену. Омла-
динци СНС одазвали 
су се позиву старије 
суграђанке и унели јој 
огрев. ГО СНС органи-
зовао је за пензионере 
излет у Сокобању, а 
за жене из Нишавског 
округа одлазак у Нови 
Пазар. Звездан Мило-

вановић, др Бранимир Ранчић, 
Јелена Жарић Ковачевић и др 
Милан Љубић организовали су 
пријем грађана.

83. МЕдИЈАНА
КОНЦЕРТ УчЕНИКА МУЗИчКЕ ШКОЛЕ

Чланови ОО пружили су подршку председнику Александру Вучићу 
уз жељу да се брзо опорави. Савет за информисање одржао је интерак-
тивну радионицу са Унијом младих. Активисти Савета за здравство по-
сетили су грађане неколико МЗ. Савет за културу иницирао је концерт 
ученика Музичке школе.

84. ПАЛИЛУЛА
ПОДЕЛА „СНС ИНФОРМАТОРА”

Чланови ОО, у координацији са МО Бубањ и Делијски Вис, пружили 
су подршку председнику Александру Вучићу, разговарали са грађани-
ма и делили „СНС Информатор“.

85. НИШКА БАЊА
СА ГРАЂАНИМА НА ШЕТАЛИШТУ

ОО организовао је поделу „СНС Информатора“ и разговор са грађа-
нима на бањском шеталишту.

86. ЦРВЕНИ КРСТ
У СУСРЕТ ГРАЂАНИМА

Чланови Савета за здравство, у оквиру акције „У сусрет грађанима“, 
посетили су Горњи Комрен, Лесковик, Шљаку, Медошевац, насеља 
Стеван Синђелић и Ратко Јовић, Горњу и Доњу Трнаву, Суповац, Ве-
лепоље, Рујник. Народна посланица Јелена Жарић Ковачевић, заједно 
са проф. др Милорадом Јерканом, примала је грађане у просторијама 
ОО. Грађанима су се обратили и Драган Станковић, проф. др Мирослав 
Милутиновић и Звездан Миловановић. Чланови ОО, заједно са вели-
ким бројем суграђана, пружили су подршку председнику Александру 
Вучићу.

87. ПАНТЕЛЕЈ
ДОНАЦИЈА КЊИГА

У сарадњи са Друштвом „Светионик“, Унија жена, Савет за просве-
ту и Савет за бригу о деци и породици организовали су књижевно 
вече. Књиге које су посетиоци донирали намењене су библиотекама 
сеоских школа. Савет за културу приредио је представу „Знамените 
жене Србије”.

88. AЛЕКСИНАЦ
КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У жИТКОВЦУ

Народни посланик Далибор Радичевић примио је суграђане и саслу-
шао њихове проблеме. Председник Општине Ненад Станковић и народни 
посланик Далибор Радичевић обишли су радове на терену за кошарку и 
теретану на отвореном у Житковцу. Председник Станковић обишао је и 
радове на асфалтирању Улице Леле Поповић. Активисти ОО делили су 
„СНС Информатор“ и разговарали са грађанима. Реновиране су општин-
ске просторије у Горњем Сухотну.

89. ГАЏИН ХАН
ДРУжЕЊЕ чЛАНСТВА

Организована је журка омладине 
ОО у Сопотници. Чланови и симпа-
тизери ОО дружили су се у Заплању. 
Чланице ГО СНС Драгана Сотировски 
и Марија Цветковић и директорка ТО 
Данка Милојковић обишле су радове на асфалтирању пута ка Калетинцу.

90. МЕРОШИНА
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Наши активисти делили су „СНС Информатор“ и разговарали са 
грађанима.

91. СВРЉИГ
ПОМОЋ РОМИМА

Организовали смо разговор са 
мештанима у Радмировцу. Функцио-
нери ОО и представници Националног 
савета Рома обишли су ромске породи-
це и разговарали о њиховим пробле-
мима, посебно о инфраструктури.

73. БАЧКА ТОПОЛА

САДЊА 
ДРВЕЋА

Чланови ОО, у оквиру 
кампање „16 дана активизма 
у борби против насиља над 
женама“, разговарали са су-
грађанима. Активисти МО 
Мали Београд засадили су 90 
садница дрвећа. Министар 
Бранислав Недимовић разго-
варао је са пољопривредни-
цима.

74. СОМБОР

НИЗ РАДНИХ АКЦИЈА

Активисти ГО СНС, на више локација у граду и у селима, дели-
ли су „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима. Одржан је 
и низ радних акција и уређења дечијих игралишта у Бачком Мо-
ноштору и Колуту, уређен је простор око стадиона у Сомбору, 
двориште „старе школе“ у Риђици... Активисти су садили црвени 
храст у Роковачкој шумици. Поводом Међународног хуманитарног 
дана, Унија жена прикупила је одећу, обућу и играчке, и уручила 
их Колу српских сестара. Акценат је стављен и на „16 дана акти-
визма против насиља над женама“, те су активисткиње Уније, на 
челу са Слађаном Радин, организовале радионицу и направиле мо-
тивационе поруке, које су поделиле женама у знак подршке.

АктиВисти оо нА штАнду

ГрАдонАчелницА душАнкА ГолубоВић и министАр 
брАнислАВ недимоВић

сАстАнАк сАВетА ЗА интернет и друштВене мреже
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92. СМЕдЕРЕВО
САДНИЦЕ 
У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ

ГО СНС Смедерево организо-
вао је акцију озелењавања јавне 
површине у Индустријској зони, 
где су активисти засадили педесе-
так стабала.

93. ЉИГ
АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

Активисти ОО организовали су 
штанд, разговарали са суграђани-
ма и делили „СНС Информатор“. 
Српска напредна странка покре-
нула је акцију пошумљавања у це-
лој Србији, којој су се прикључили 
и активисти из Љига, и на три ло-
кације засадили дрвеће.

94. СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
БАЗАР ЗДРАВЉА

Одржана је свечана академија 
поводом Дана ослобођења Града. 
Одржан је и традиционални Базар 
здравља, где су грађани могли да 
измере шећер и притисак, а пре-
гледе су обављали ученици Меди-
цинске школе „Драгиња Никшић“. 
У оквиру Новембарских дана, 
одржане су 57.  традиционалне 
уличне трке. Обележена је град-
ска слава Митровдан и откривен је 
споменик Ћири Милекићу, првом 
градоначелнику. Демонстрирано 
је постављање панела на кеју, који 
ће бити додатна заштита у случају 
високих вода. Почело је асфал-
тирање дела кружног тока код 
наплатне станице. Додељене су 
стипендије најбољим студентима.

95. СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ
НОВА РАДНА МЕСТА

Потписан је уговор о отуђењу 
грађевинског земљишта за из-
градњу велепродајног објекта 
„Универекспорта“, којим је пред-
виђено запошљавање најмање 
40 радника. Активисткиње Уније 
жена обилазе старије суграђа-
не. Сремски Карловци обележи-
ли су 30 година самосталности 
Општинске управе, уз богат кул-
турно-уметнички програм.

96. БЕЧЕЈ
ВЕЛИКА АКЦИЈА 
ПОШУМЉАВАЊА

Укупно 2.772 грађана учество-
вало је у акцији „Буџет по мери 
грађана - и ти се питаш“, коју је 
Бечејско удружење младих спро-
вело у сарадњи са Општином и 
Канцеларијом за младе. Председ-
ник Општине Драган Тошић пот-
писао је уговор о јавно-приватном 
партнерству за реконструкцију 
јавне расвете. Општина је од Се-

кретаријата за науку и технолошки 
развој АПВ добила трафо-станицу 
за сметлиште „Ботра“. Општина је 
започела велику акцију пошумља-
вања, у којој ће бити засађено 
7.474 садница дрвећа - по једно 
дрво за свако дете у Бечеју.

97. ТРГОВИШТЕ
ПОСЕТА ДАРКА ГЛИШИЋА

Председник ИО СНС Дарко 
Глишић посетио је ОО СНС и раз-
говарао са председником Нена-
дом Крстићем и чланством.

98. БАЧ
ОБНОВА ЗГРАДЕ ДОМА 
КУЛТУРЕ

Општина је набавила опрему 
за ватрогасну службу. Одржана 
је радионица на тему ефикасног 
управљања отпадним водама. 

Председник Општине Борислав 
Антонић обишао је радове у Ули-
ци Сутјеска. У стоматолошкој ор-
динацији Дома здравља репари-
ран је намештај. У току су радови 
у згради Дома културе на заштити 
од пожара и уређењу инсталација. 
ЈКП „Тврђава“ поставило је мостић 
у Селенчи, чиме је решен вишеде-
ценијски проблем пролаза пеша-
ка. Уређена је сала за стони тенис 
и куглана у оквиру спортске хале. 
Изграђен је паркинг у Улици ЈНА.

100. СТАРА ПАЗОВА
НОВИ чЛАНОВИ

Српској напредној странци у Ста-
рој Пазови у једном дану приступи-
ло је 150 нових чланова. Приступ-
нице је, у име Удружења ратних 
војних инвалида, у руке председни-
ка ОО Ђорђа Радиновића, предао 
представник овог удружења Миле 
Kозлица. МО Стари Бановци орга-

низовао је састанак са око 100 су-
грађана, привредника, предузетни-
ка, пољопривредника...

101. КУЧЕВО
ОПРЕМЉЕНА САЛА 
ЗА ФИЗИчКО

У Раброву су одржане 18. По-
зоришне свечаности „Жанки у 
част”. Асфалтиране су две улице 
у насељу Зеленик. Министарство 
правде издвојило је средства од 
опортунитета за опремање сале за 
физичко у Волуји. У организацији 
Министарства здравља, спрове-
дени су бесплатни превентивни 
прегледи. Обележен је Дан ОШ 
„Угрин Бранковић“. У организацији 
Агенције за безбедност саобраћаја, 
одржана је едукација о употреби 
ауто-седишта. Локална самоуправа 
донирала је постељину Одељењу 
ортопедије болнице у Пожаревцу. 

Председница Савета за социјална 
питања Слађана Марановић Нико-
лић обишла је мештане Ракове Баре. 
Представили смо се Сајму етно хра-
не у Београду.

102. КРАЉЕВО
ПОМОЋ 
ПОРОДИЦАМА

Министар Небојша Стефано-
вић  обишао је Полицијску управу, 
разговарао са грађанима, одржао 
састанак са градоначелником др 
Предрагом Терзићем и посетио ГО 
СНС. Организовали смо помоћ за 
угрожене породице Јосифовић из 
Ратине, Милосављевић из Јовца, 
Васиљковић из Ковача и Радоса-
вљевић из Метикоша. Одржани 
су бројни састанци месних одбо-
ра, којима је присуствовао пред-
седник ГО Небојша Симовић са 
потпредседницима. Чланови Шта-
ба 9 организовали су два пријема 

за грађане, а чланови Савета за 
правна питања давали су правне 
савете. Асфалтира се улица у МЗ 
Чибуковац. У посети ГО СНС био је 
и народни посланик Крсто Јањуше-
вић, а наши омладинци засадили су 
1.000 садница црног бора.

103. ПАРАЋИН
ДРУжЕЊА СА ГРАЂАНИМА 
НА ШТАНДОВИМА

Одржани су редовни састанци 
ОО и МО, а чланови Уније мла-
дих организовали су дружења са 
грађанима и поделу страначког 
материјала у центру града, затим 
у Стрижи, Сикирици, Трешњеви-
ци, Својнову, Дреновцу, Плани... 
Наши активисти подржали су ак-
ције превентивних здравствених 
прегледа и излета за пензионере.

104. АдА МОЛ
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Активисткиње Уније жена ор-
ганизовале су хуманитарну акцију 
„Ако имаш донеси, ако немаш од-
неси“ и окачиле зимску одећу на 
дрвеће у центру Мола.

105. НЕГОТИН
НОВО УЛИчНО 
ОСВЕТЉЕЊЕ

Радници ЈКП „Бадњево“ поста-
вили су јавну расвету на прилаз-
ном путу ка Пољопривредној шко-
ли „Рајко Боснић“. Ново улично 
осветљење постављено је у Улици 
генерала Павла Илића.

106. ЛАЈКОВАЦ
ИЗГРАДЊА ПАРКА

Чланице Уније жена обележиле 
су кампању „16 дана активизма про-
тив насиља над женама“. Подељен 
је кречни материјал за пољопри-
вредна газдинства и асфалтиран је 
пут за Скобаљ. Омладина је делила 
„СНС Информатор“. Пријем грађа-
на одржава се сваке среде у просто-
ријама странке. Почела је изградња 
парка у центру Лајковца.

107. ЦРНА ТРАВА
100 ГОДИНА ТЕХНИчКЕ 
ШКОЛЕ

Техничкa школa „Милентије По-
повић“ прославила је 100 година 
постојања, а тим поводом при-
ређена је изложба грађевинар-
ства, свечана седница и културно-
уметнички програм.

108. МАЛО ЦРНИЋЕ
ПОДЕЛА АУТО-СЕДИШТА

Укупно 87 ауто-седишта први 
пут подељено је Општини Мало 
Црниће, а родитељима је приказ-
ан и филм Агенције за безбедност 
саобраћаја о њиховом значају то-
ком вожње.

109. ЖАБАРИ
НОВИ АСФАЛТ

Асфалтиран је пут у селу Тиће-
вац, деоница Бучар - Пискоњ, као 
и плато и Омладинска улица у 
Александровцу.

110. ПРИЈЕПОЉЕ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Општина је определила субвен-
ције за пољопривреднике од 13 
милиона динара за набавку квали-
тетних приплодних грла, машина 
и опреме. На згради локалне са-
моуправе, уређују се степеништа, 
плафони и подови.

111. ВЕЛИКА ПЛАНА
АСФАЛТИРАЊЕ У СЕЛИМА

У Лозовику је одржано финале 
манифестације Сусрети села Ср-
бије. У Крњеву је обележено 240 
година од оснивања најстарије 
сеоске школе у Србији. На Дому 
културе у Старом Селу замењена 
је столарија, вртић је добио нови 
кров, а засађен је и дрворед. Ас-
фалтиране су улице у Марковцу, 
Новом Селу, Доњој Ливадици, 
Старом Селу, Трновчу, Милоше-
вцу и Великом Орашју. Поред 
школе у Великом Орашју и Са-
вановцу постављена је заштитна 
ограда, успоривачи саобраћаја и 
вибро траке, а око вртића у Вели-
ком Орашју посађене су тује. 

112. ПЛАНдИШТЕ
ПОМОЋ ДЕЦИ ИЗ 
КОМШИЈСКИХ ОПШТИНА

ОО СНС организовао је излет 
за најстарије чланове у Сечањ. 
Савет пензионера и Унија жена 
организовали су едукативно пре-
давање у Бањи Русанди у Мелен-
цима. Поред тога, организована је 
акција помоћи деци из комшијских 
општина, и социјално угроженим 
породицама из Добрице уруче-
ни су одећа, обућа и храна. Наши 
активисти уручили су гардеробу 
штићеницима Дома за душевно 
оболела лица у Старом Лецу.

113. ПАНЧЕВО
СОДАРА ДОБИЈА НОВИ 
ИЗГЛЕД

Подељени су уговори за откуп 
два сеоска домаћинства за избегла 
лица. Одржан је стручни скуп на 
тему стратегије социјалне заштите 
Града до 2027. Захваљујући сред-
ствима Града, Ивана Марковић 
отворила је продужени дневни бо-
равак и запослила две учитељице. 
Болница и Дом здравља организо-
вали су у Банатском Новом Селу 
бесплатне превентивне прегледе. 
Град Панчево је на шестом месту 
националног такмичења Шампиони 
безготовинског плаћања. После 

више деценија пропадања, потез 
Содаре, који обухвата Моравску и 
Вардарску улицу, добија нови из-
глед. Награђени су ученици који су 
остварили најбоље резултате на ре-
публичким и међународним такми-
чењима. Град и УНДП потписали 
су Меморандум о сарадњи на по-
бољшању енергетске ефикасности. 
Функционери ГО очистили су Та-
мишки кеј и депонију на Стрелишту.

116. ПИРОТ
БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА 
НАД жЕНАМА

Поверенице и координаторке 
савета ОО укључиле су се у обе-
лежавање кампање „16 дана акти-
визма против насиља над женама“ 
и поручиле да је потребно свих 
365 дана у години помагати жена-
ма које трпе насиље.

117. БАБУШНИЦА
ОБНОВА ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ

Завршени су радови на сана-
цији фасаде, крова и прозора на 
фискултурној сали школе „Деспот 
Стефан Лазаревић“. Сала је окре-
чена, офарбани су радијатори и 
постављени кошеви које је дони-

рало Министарство омладине и 
спорта.

118. ПЕЋИНЦИ
УЛЕПШАН ЦЕНТАР АШАЊЕ

Активисти МО Ашања офар-
бали су клупе испред амбуланте, 
поште, зубне амбуланте и прос-
торија Удружења пензионера и 
Удружења жена.

119. ВАРВАРИН
БОРБА ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА

Активисткиње ОО  поводом 
Светског дана борбе против дија-
бетеса, подржале су организацију 
штанда на којем су грађани могли 
да измере ниво шећера у крви и 
добију корисне савете.

120. ЗАЈЕЧАР
АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

У Шипикову почиње изградња 
цркве и реконструисан је пут. 
Потписани су уговори о додели 
подстицаја за 38 сточара. Активи-
сти ГО СНС чистили су улице, са-
купљали лишће и садили дрвеће. 
Председник ГО Милан Станковић 
уручио је помоћ за угрожену по-
родицу у селу Велики Извор. Чла-
нови ГО садили су храст лужњак 
на ободу парк шуме Краљевица.

121. АЛИБУНАР
ОБНОВА ФИСКУЛТУРНИХ 
САЛА

Општина Алибунар била је до-
маћин покрајинском секретару 
Владимиру Батезу, а потписани су 
уговори о обнови фискултурних 
сала у школама у Николинцима и 
Иланџи. Активисти МО Николинци 
и чланице Удружење жена уреди-
ли су просторије које су дате на ко-
ришћење Удружењу жена и Удру-
жењу пензионера. Представнице 
Уније жена, на челу са Данијелом 
Лончар, уручиле су хуманитарни 
пакет породици из Владимировца. 

Програм подршке младим, со-
цијално угроженим породицама 
приоритет је свих месних одбора.

122. НОВА ЦРЊА
ПОКЛОНИ ЗА ШКОЛУ И 
СПОРТСКУ ХАЛУ

ОО Нова Црња и грађани  доче-
кали су министра Вању Удовичића 
у Српској Црњи, који је посетио 
ОШ „Ђура Јакшић“ и спортску 
халу „Душан Силни“, и уручио 
пригодне поклоне.

123. АЛЕКСАНдРОВАЦ
РАЗГОВОР СА МЕШТАНИМА

Председник Општине разго-
варао је са мештанима Латковца, 
Дашнице, Ботурића и Виткова о 
текућим проблемима и начинима 
за њихово решавање. Одржан је 
радни састанак активиста ОО.

124. КУРШУМЛИЈА
НОВИ ПАРКИНГ

Асфалтирање паркинга испод 
Зелене пијаце један је од највећих 
пројеката ЈПКД „Топлице“, поред 
набавке десет возила, у протеклих 
седам година.  

125. СЕЧАЊ
НОВИ АТАРСКИ ПУТ

Одржани су 15. Митровдан-
ски сусрети који негују баштину и 
промовишу савремена остварења 
у култури. Председник Општине 
Предраг Рађеновић, са сарадници-
ма, обишао је нови атарски пут Бока 
- Јарковац и паркинге код мађарског 
и православног гробља у Боки.

126. ПОЖЕГА
НОВИ жИВОТ „БУДИМКЕ“

Асфалтира се Воденичка улица 
и крак Улице Бана Милутина. Че-
лници локалне самоуправе угос-
тили су нове власнике „Будимке“, 
а разговарало се о покретању про-
изводње и запошљавању радника. 
Председник Општине Ђорђе Ни-
китовић, министар Милан Кркоба-
бић и директор задруге „Морава“ 
Горобиље потписали су уговор о 
бесповратним средствима за раз-
вој задругарства.

127. МАЈдАНПЕК
чИШЋЕЊЕ СТЕПЕНИШТА

Општина је расписала конкурс 
за стипендирање најбољих уче-
ника и студената. Поводом Дана 
примирја у Првом светском рату, 
представници ОО положили су 
венац на споменик палим борцима. 
Активисти МЗ Лесково, Јасиково, 
Дебели Луг и Влаоле очистили су 
јавна степеништа у својим селима. 
У Рудној Глави асфалтиран је пут ка 
гробљу и улица у засеоку Близна. 

99. КОВАЧИЦА
ПОчЕЛО ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ

Завршена је прва фаза опремања радне зоне и прва фаза рекон-
струкције водоводне мреже у Дебељачи. Тао Занг, заменик директо-
ра ММФ-а, посетио је Ковачицу, ветропарк и Галерију наивне умет-
ности. Унија жена подржала је акцију „16 дана активизма против на-
сиља над женама“. У просторијама Дома „Михајло Пупин“ одржана 
је прва Јужнобанатска разгледница. Наши пензионери учествовали 
су на Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба у Опову.

114. КРАГУЈЕВАЦ

АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

Организована је акција пошумљавања у којој су активисти СНС 
посадили више од 150 садница у 28 месних одбора.

115. ЖИТОРАђА
УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА

Редовно делимо „СНС Ин-
форматор“ и разговарамо са су-
грађанима. Уређени су путеви 
у МЗ Доњи и Горњи Дреновац, 
Доње и Горње Црнатово, Сту-
денац, Грудаш и Дебели луг. 
Уређен је и шумски пут ка МЗ 
Асановац, депонија у МЗ Пејко-
вац, неасфалтиране улице у МЗ 
Житорађа. Гради се фудбалски 
комплекс у Житорађи. Одржа-
ни су састанци Савета за ом-
ладину и Савета за интернет и 
друштвене мреже.

трибинА уније женА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
128. дЕСПОТОВАЦ
УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИЗМА И 
жИВОТА НА СЕЛУ

Реконструисано је седам путних 
праваца и седам улица у седам 
сеоских МЗ. Изграђен је мост на 
реци Ресави у селу Стрмостен, на 
путу до Лисина, једне од најзна-
чајних туристичких дестинација.

129. СЈЕНИЦА
НОВА КУЋА ЗА ЈЕЛИЋЕ

Осим струје, породици Јелић из 
села Црвско, која броји осам чла-
нова, са шесторо деце и седмим 
на путу, Влада Србије изградила је 
нови дом.

130. РЕКОВАЦ
ОТВОРЕНА ШКОЛСКА 
КУХИЊА

Наши активисти разговарали су 
са мештанима села Боглинац и До-
броселица, и делили „СНС Инфор-
матор“ у Рековцу. Асфалтирана је 
деоница пута у Ратковићу. Отва-
рању кухињског блока Основне 
школе у Рековцу присуствовала је 
министарка Славица Ђукић-Деја-
новић. Основну и средњу школу 
обишао је и министар Младен 
Шарчевић. Омладина је засадила 
борове у парку.

131. ИВАЊИЦА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ

Улица Бранислава Нушића биће 
комплетно реконструисана. Старе 
тротоаре замениће нове бехатон 
коцке, коловоз ће бити пресвучен 
новим слојем асфалта, а безбед-
ност пешака побољшана стубићи-
ма који одвајају коловоз од трото-
ара. Замењене су азбестне цеви за 
воду, урађена инсталација за гас, 
оптику, струју...

132. ЧАЈЕТИНА
ПОМОЋ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Повереништво ОО организова-
ло је разговор са пољопривредни-
цима у просторијама странке, где 
су упознати са новим пројектима 
које спроводе ресорна министар-
ства. У договору са ЕПС-ом, наста-
вља се санација електромреже. 
Дом здравља добио је средства 
од Министарства здравља за 
унапређење софтвера за закази-
вање прегледа.

133. ЖАБАЉ
ШПОРЕТ НА ДРВА 
ЗА СУГРАЂАНКУ

Савет за здравство ОО подржао 
је акцију контролисање шећера 
у крви и мерења притиска су-
грађанима. Чланице Уније жена 
посетиле су Удружење родитеља 

и хранитеља деце са сметњама 
у развоју „Алтруист“. Представ-
ници ОО уручили су шпорет на 
дрва и пакете са храном Миољки 
Бранкић (90), која сама живи у 
Чуругу. Обележили смо „16 дана 
активизма против насиља над 
женама“. Активисти МО Ђурђево 
уредили су јавне површине.

134. ВРБАС
МОБИЛНА КЛИНИКА

Пројекат „Мобилна клиника“ 
спровели су Руска хуманитарна 
мисија, Општина и Дом здравља, 
а специјализовано возило са лека-
рима из Врбаса и Русије обишло је 
све МЗ. Лекари су прегледали све 
заинтересоване грађане, посебно 
слабо покретне и угрожене. Гради 
се нови паркинг у центру града. 
Одбор за популациону полити-
ку обезбедио је вагу за мерење 
новорођенчади за Службу поли-
валентне патронаже. Активисти 
МО Стари Врбас делили  су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
грађанима. Активисти МО Цен-
тар и Стари Врбас обележили су 
Међународни дан детета поделом 
балона и слаткиша, и обиласком 
угрожених породица. Активисти 
Трећег МО уредили су дечије иг-
ралиште, а активисти МО Центар 
јавне површине у Блоку Саве Ко-
вачевића.

135. КОСЈЕРИЋ
НОВО ДЕчИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Отворено је ново дечије игра-
лиште, за чије опремање су сред-
ства обезбедили Кабинет мини-
стра за демографију и Општина.

136. ТОПОЛА
ОБИЛАЗАК 
ДОМАЋИНСТАВА

Члан ИО СНС Александар Се-
нић и руководство ОО обишли 
су више домаћинстава у Горњој 
Јасеници (Јарменовци, Војковци, 
Гуришевци и Манојловци) и раз-
говарали о проблемима у путној 
инфраструктури и пољопривреди.

139. ГОЛУБАЦ
ФАСАДА НА ШКОЛИ

Урађена је фасада на школи у 
насељу Радошевац, средствима из 
буџета Општине Голубац.

140. ТУТИН
НОВА РАСВЕТА

У насељу Раково Поље урађе-
на је најмодернија ЛЕД расвета и 
нова линија за електричну енер-
гију, од Кружног тока до базена.

141. МАЛИ ЗВОРНИК
САДЊА ТУЈА ПОРЕД ДРИНЕ

Активисти ОО засадили су тује 
на шеталишту поред Дрине. Чла-
нице Уније жена посетиле су Бран-
ковину и подржале организовање 
дечијег забавног програма у Дому 
културе.

142. КЊАЖЕВАЦ
НОВЕ ФАБРИКЕ

У Књажевцу је 2012. и 2013. 
године било 4.600 незапослених, 
а данас их је око 2.500. На прос-

тору бившег „ИМТ“-а ради ком-
панија „СЦС“, некадашња „Тина“ 
сада је „Моби“ и запошљава у пр-
вом кругу 50, а у наредној години 
још 100 радника. У хали бившег 
„ИНПОС“-а, немачка компанија 
„Хатиба“ запослиће педесетак, а 
у 2020. години још толико рад-
ника. Италијанска компанија 
„Проџети“ поново је показала 
жељу за изградњом фабрике. Уз 
помоћ Владе и председника Ву-
чића, Општина је купила фабри-
ку озубљења и сада тај простор 
нуди инвеститорима.

143. ЧОКА
НОВЕ САДНИЦЕ

Активисти ОО засадили су 275 
садница јавора, јасена и бора. Ак-
ције заштите животне средине и 
подизања еколошке свести плани-
рамо и у наредном периоду. 

144. МИОНИЦА
ПРОТИВ НАСИЉА 
НАД жЕНАМА

Програмом крај споменика 
војводи Живојину Мишићу, на 
мосту на Рибници, осветљеном 
наранџастом бојом - симболом 
оптимистичне будућности, осло-
бођене од насиља над женама, 
Мионица је обележила Међуна-
родни дан борбе против насиља 
над женама.

145. БУЈАНОВАЦ
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

Центар за едукацију СНС одр-
жао је едукацију активиста, одр-
жана је трибинa нa тeму здрaвља 
жeнa, као и редовни састанци МО 
и ОО. Пријем грађана организо-
ван је сваког понедељка од 10 до 
13 часова у страначким просто-
ријама.

137. ЈАГОдИНА

САДЊА ДРВЕЋА

Активисти ГО СНС засадили су зимзелено дрвеће у МЗ Стре-
лиште, у склопу велике акције озелењавања Србије.

138. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПОСЕТА НЕБОЈШЕ СТЕФАНОВИЋА

Министар Небојша Стефановић разговарао је са челницима 
Општине о безбедности и капиталним инвестицијама. Асфалтира-
ни су путеви у МЗ Прањани, Срезојевци и Рудник, а реновирана је и 
школа у Брезни. Обележен је Дан примирја у Првом светском рату. 
Општина је набавила електронску мету за стрељану. Асфалтиран 
је тротоар код касарне и Дринчићева улица. Отворена је фабрика 
намештаја у Прањанима.

146. ГРАд БЕОГРАд

ДРУжЕЊЕ СА ОМЛАДИНОМ И НОВЕ САДНИЦЕ

Председник и потпредседник ГО СНС Бео-
град Небојша Стефановић и Милосав Милич-
ковић разговарали су са женама из Раковице, 
а Стефановић се дружио са више од 500 ом-
ладинаца. ГО прикључио се акцији пошумља-

вања, а активисти су засадили више од 500 
садница, које су из личних средстава обез-
бедили функционери ГО. Секретар ГО СНС 
Београд Александар Марковић разговарао је 
са грађанима Барајева o новим пројектима. 

Чланови ГО СНС Београд организовали су 
перформансе којима су указивали на бахатост 
Драгана Ђиласа и на то како је, док је владао 
Београдом, стекао огромно богатство, а Град 
задужио за 1,2 милијарде евра.

небојшА стеФАноВић у рАЗГоВору сА женАмА рАкоВице
ВлАдимир орлић

мАркоВић и јеремић исПред ВртићА „облАчАк“ нА ЗВеЗдАри

АкцијА ПошумљАВАњА у бАрАјеВу

конФеренцијА ЗА ноВинАре дрАГомирА ПетронијеВићААлексАндАр миркоВић нА ПерФормАнсу „истинА и лАжи“

рАдослАВ мАрјАноВић и немАњА јоксимоВић

АлексАндАр мАркоВић сА ГрАЂАнимА бАрАјеВА

АсФАлтирАње ПутеВА
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ДОНАЦИЈА ДОМУ 
ЗА НЕЗБРИНУТУ ДЕЦУ
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148. БАРАЈЕВО
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПОЦЕРИНСКЕ УЛИЦЕ

Завршава се реконструкција 
дела Поцеринске улице у Бождаре-
вцу, која подразумева постављање 
нове подлоге, канала за атмос-
ферске воде и асфалтирање. Омла-
дина ОО одржала је штандове на 
више локација, делила „СНС Ин-
форматор“ и страначки материјал.

149. ЗВЕЗдАРА
ИГРАЛИШТЕ У НАСЕЉУ 
ВОЈВОДА ВЛАХОВИЋ

У току је реконструкција више 
основних школа, а у насељу Војво-
да Влаховић изграђено је прво 
игралиште. Реконструисана је 
Улица Вељка Дугошевића, уређе-
ни су тротоари и измештена такси 
станица. Реконструисан је прилаз 
и паркинг у Миријевском венцу 
и асфалтирана је улица на траси 
будуће линије 312 у ВМЛ. Решен је 
проблем изливања канализације у 
Босанској улици. У организацији  
ГО Звездара и НСЗ, oдржан je 
Сајам запошљавања. ГО Звездара 
потписала је уговоре о додели по-
моћи у грађевинском материјалу 
избеглицама, организовала поде-
лу промо материјала и разговор 

са грађанима поводом Светског 
дана борбе против АИДС-а, као и 
акцију „16 дана активизма против 
насиља над женама“. Унија жена 
одржала је трибину на тему стреса 
и депресије. Активисти ОО дру-
жили су се са суграђанима и дели-
ли промотивни материјал.

151. ЛАЗАРЕВАЦ
ИЗГРАДЊА БАЛОН ХАЛЕ

Обележен је Међународни дан 
борбе против насиља над женама 
трибином којој је присуствова-
ло 130 чланица ОО. Одржани су 
штандови у Степојевцу и код Ру-
дарске чесме. Положен је камен-
темељац за изградњу балон хале у 
ОШ „Војислав Вока Савић“. У току 
је реконструкција Улице др Ђорђа 
Ковачевића, као и радови у Трећој 
МЗ и МЗ Душан Петровић Шане.

152. ЗЕМУН
АКЦИЈА „чЕП 
ЗА ХЕНДИКЕП“

МО Плави хоризонти помогао 
је суграђанки у припреми огрева 
за зиму, МО Горњи град уредио је 
простор око вртића Искрица, ак-
тивисти МО Батајница офарбали 
су клупе и очистили мали плато, а 
чланови МО Калварија окречили 

пролазе у Првомајској и Милана 
Узелца. Активисти МО Доњи град 
уредили су пролазе у улици Прве 
пруге, активисти МО Земун поље 
1 аутобуска стајалишта, а чланови 
МО Горњи град окречили пролазе 
у Загорској улици. МО Батајница, 
Калварија и Стари Земун придру-
жили су се акцији „Чеп за хенди-
кеп“ и помогли Дому за одрас-
ла инвалидна лица. Активисти 
ОО поделили су више од 2.000 
платнених еко торби.

154. МЛАдЕНОВАЦ
ПОДЕЛА ЕКОЛОШКИХ 
ЦЕГЕРА

Чланови ОО уредили су површи-
не између зграда у Улици Светоза-
ра Марковића и уклонили графите 
у Улици Јанка Катића. Функционери 
ОО обишли су породицу Николић и 
самохраном оцу уручили прехрам-
бене пакете и средства за хигијену. 
Поводом Међународног дана ста-
ријих особа, одржали смо трибину, 

а функционери ОО обишли су две 
породице пензионера. Активи-
сти ОО поделили су суграђанима 
120 еколошких цегера. Посетили 
смо Међуопштинску организацију 
слепих и слабовидих и члановима 
уручили пакете хигијене и рачунар, 
а окречили смо им и просторије. 
Заменик градоначелника Горан Ве-
сић посетио је МЗ Велика Крсна и, 
заједно са председником ГО Мла-
деновац Владаном Глишићем, раз-
говарао са грађанима. МО 25. мај 
придружио се хуманитарној акцији 
„Чеп за хендикеп“.

155. НОВИ БЕОГРАд
КРЕчЕЊЕ ГРАФИТА

У просторијама МО Савски кеј, 
за чланице Уније жена организо-
вана је трибина о стресу, на којој 
су говориле Мирослава Драпшин, 
Нина Митић, Сандра Божић и Је-
лена Мрдаљ. МО Младост, пово-
дом Дана примирја у Првом свет-
ском рату, организовао је посету 

глумца Лепомира Ивковића. У ор-
ганизацији ИШ Арена, Ушће, Сај-
миште, Цептер и Белвил, одржана 
је трибина поводом решавања 
проблема становника Белвила, 
а гости су били Душан Рафаило-
вић, Андрија Чучковић и Бобан 
Станојевић. Активисти ИШ Арена, 
Ушће, Сајмиште, Цептер и Белвил 
су окречили фасаде исписане гра-
фитима у блоковима 21, 22 и 25.

157. ОБРЕНОВАЦ
ИЗГРАДЊА 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕжЕ

Почела је изградња канализа-
ционе мреже у селима Уровци и 
Кртинска. Пуштене су у рад нове 
топлотне подстанице Бело Поље 
13 и 15. У Улици Александра Аце 
Симовића постављена су два 
уређаја за мерење брзине аутомо-
била, а ускоро ће бити постављени 
и у Баричу. Завршава се канализа-
циона мрежа дуж Ваљевског пута у 
Звечкој. Радови се изводе у Улици 
Аце Тешића у Баричу на уређењу 
потока Букова јаруга. Захваљујући 
донацији ЕПС-а, Дом здравља до-
био је два нова реанимобила и че-
тири патронажна возила. Започета 
је изградња Дома у Вукићевици. 
У Лазаревића крају у Стублина-
ма ради се секундарна водоводна 
мрежа. Изградња топлификационе 
мреже завршена је у насељу Брес-
ка, радови ће се започети у насељу 
Музичка колонија и Мини Бреска. 
Делегација ГО Обреновац посети-
ла је Обилић на Косову и Метохији.

158. РАКОВИЦА
МИЛИчКОВИЋ У СИГУРНОЈ 
КУЋИ И СА СТУДЕНТИМА

Пaтријарх Иринеј освештао је 
нови храм Светог Николаја Мирли-
кијског. Реконструисан је плато у 
Улици пилота Михаила Патровића, 
у току је изградња канализације 
у улицама Моме Станојловића и 

17. октобра. Асфалтиран је крак 
Славка Миљковића, Трепчанске 
и Патријарха Димитрија. У Улици 
Нићифора Нинковића изграђен 
је нови парк. У сарадњи са Гимна-
зијом „Патријарх Павле“ и НСЗ, ор-
ганизована је обука из енглеског и 
немачког језика, и обука за рад на 
рачунару. Поводом Међународног 
дана борбе против насиља над же-
нама, Милосав Миличковић обишао 
је Сигурну кућу и однео пригодне 
поклоне, а поводом Међународног 
дана студената разговарао је са сту-
дентима. Донирана су дрва за 13 со-
цијално угрожених породица, а по-
родици Матић обезбеђен је и шпо-
рет. Све донације прикупљене су из 
личних средстава. Активисти Уније 
младих обележили су Дан борбе 
против ХИВ-а. Уређено је дечије 
игралиште на Видиковачком венцу, 
спортски терен у насељу Миљако-
вачки извори и кошаркашки терен 
у насељу Сунчани брег, као и игра-
лишта у Старој Раковици и Улици 
Нићифора Нинковића. Организо-
вано је дружење са пензионерима 
из насеља Кијево, Миљаковац 3 и 
Сунчани брег. Савет за пољопри-
вреду поделио је 40 садница шљиве 
домаћинствима која планирају да се 
баве воћарством.

161. ЧУКАРИЦА
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

Центар за смештај страних 
малолетних лица у Водоводској 
улици посетиле су чланице Уније 
жена и донирале малишанима 
гардеробу и слаткише, из лич-
них средстава. Настављене су 
радионице декупажа и израде 
сапуна. Активисти МО Филмски 
град очистили су пешачке ста-
зе у улицама Арчибалда Рајса и 
Милоја Закића, а активисти МО 
Виногради 2 игралиште у близи-
ни вртића „Дечији гај“ и ОШ „Ује-
дињене нације“, док су активисти 
МО Горица уредили парк у То-
маса Едисона. Активисти МО Ви-
ногради 2 уклонили су рекламни 
материјал са бандера на Цераку. 
Чланови Правног савета одржали 

су трибину у Рушњу. Реконструи-
сана је амбуланта у Остружници. 
Изграђен је одвојак Београдске 
улице у Сремчици и асфалтира-
на је Улица породице Никшић, а 
радови се изводе у Улици поро-
дице Радојичић и Улици учитеља 
Живка. У Рушњу је асфалтирана 
Улица ослобођења 1. прилаз и 
део Школске. Уређене су са-
обраћајнице у Филмском граду, 
Железнику и Жаркову.

162. СОПОТ
НОВИ АУТОБУСИ

Компанија НИС донирала је 
Дому здравља ултразвучни апа-
рат за дијагностику развоја кукова 
беба. Одржан је Сабор фрулаша. 
ГО Сопот посетили су син и унук 
народног хероја Душана Пухача, 
а домаћини су били Живорад Ми-
лосављевић и Ненад Стојановић. 
Асфалтирана је Улица Саве Кова-
чевића у Рогачи и Улица Вука Ка-
раџића у Неменикућу. Припрема 
се за асфалтирање пут ка Рани-
ловићу из правца Дрлупе. Пред-
стављено је седам нових аутобуса 
турског произвођача „Отокар“, 
који су значајни за функциони-
сање „Ласте“ Сопот.

163. СТАРИ ГРАд
ПОМОЋ КОМШИЈАМА

Посетили смо комшије на Сту-
дентском тргу, Љубицу и Адама, 
и уручили им инвалидска колица, 
обезбеђена из личних средстава 
функционера ОО.

Омладинци ОО посе-
тили су Дом за незбри-
нуту децу и донирали 
гардеробу и храну, коју 
су обезбедили из лич-
них средстава. У току 
је изградња паркинга у 
насељу Бели Поток, а 
активисти МО су уреди-
ли парк Карабунар, док 
су активисти МО Зуце 
уредили зелену повр-
шину око МЗ, игралишта 
и школе. Сваке среде у просто-
ријама МЗ Кумодраж село одр-
жавају се бесплатни тренинзи 

аеробика и пилатеса за жене, 
док се у МЗ Милунка Савић 
одржавају турнири у шаху и до-
минама за пензионере.

153. ВРАЧАР

БРИГА О КОМШИЈАМА

Изненадили смо комшиницу, професорку Јованку, и честита-
ли јој 100. рођендан, а за сениоре са Врачара организовали смо 
обилазак Тршића, Троноше и лознице. Положени су венци на 
споменик Војводи Петру Бојовићу. Градска општина Врачар спро-
води јавну расправу у оквиру пројекта „Унапређење доброг упра-
вљања на локалном нивоу“.

150. ГРОЦКА

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА
У Умчарима је асфалтирана Улица Иве 

лоле Рибара, затим Булевар ЈНА, Косовска 
улица, као и кракови Немањине и Мајевичке 
улице. У Дражњу је асфалтирана Вучкова 
улица, a Болечу реконструисана је Улица 
8. марта, започета је реконструкција дела 
Јумбине и 20. октобра. У Гроцкој је рекон-
струисана Космајска улица. У Грочанској 
топлани уграђен је систем за пречишћавање 
димних гасова и уштеду енергије. Одржан 
је 14. Сајам етно хране и пића. Организован 
је излет за пензионере у манастир Тумане и 
лепенски Вир. ОО СНС организовао је дру-

жење за најстарије суграђане из Калуђе-
рице. Активисти МО Калуђерица очистили 
су смеће и офарбали мобилијар у парку у 
Мокролушкој улици, док су активисти МО 
Винча уредили просторије за пензионере. 

Омладина ОО очистила је лишће испред 
Дома здравља, а активисти МО добровољ-
но су дали крв. У МЗ Калуђерица одржана 
је трибина поводом обележавања Светског 
дана борбе против дијабетеса.

156. ПАЛИЛУЛА

ПОМОЋ ЗА УГРОжЕНЕ ПОРОДИЦЕ
160. САВСКИ ВЕНАЦ

ПОСЕТА МИЛОША ВУчЕВИЋА

Организовано је бесплатно 
Савско крстарење, а наставља 
се са организацијом излета за 
пензионере. Реконструисано је 
дечије игралиште у Бирчани-
новој улици. Захваљујући са-
радњи Општине и Студентског 
центра, станари у Светозара 
Марковића 56 добили су нова 
улазна врата, подну керамику 
и окречен улаз. У сарадњи са 
ДЗ Савски венац, организовани 
су превентивни офталмолош-
ки прегледи. Организована је 
и бесплатна школа кошарке 
за децу. Одржана је трибина 

„Стоп насиљу у породици“. 
За све малишане до 12 година 
обезбеђени су новогодишњи 
пакетићи. Омладина ОО уре-
дилa је простор између зграда 
у Чкаљином сокачету и засади-
ла цвеће, обезбеђено из сред-
става функционера. Активи-
сти ОО помогли су, из личних 
средстава, набавку дрва за још 
неколико породица. Потпред-
седник Главног одбора СНС 
Милош Вучевић разговарао је 
са активистима ОО. Наши Чла-
нови сваког викенда друже се 
са грађанима на штандовима.

ОО, уз подршку по-
веренице Јелене Мија-
товић, организовао је 
трибинy „Савремена 
жена/мајка и њена (не)
моћ“. Активисти су 
посeтили породицу чији 
је дом страдао у пожару 
и донирали из личних 
средстава фрижидер, 
замрзивач, сто, столи-
це, фотељу и кревет. 
Активисти ОО посетили 
су неколико десетина 
социјално угрожених 
породица и уручили им 
пакете. ОО угостио је 
грађане који су писмима 
подршке пожелели председ-

нику Александру Вучићу брз 
опоравак.

159. СУРЧИН

ПОДЕЉЕНО 107 АУТО-СЕДИШТА
Подељено је 107 ауто-се-

дишта малишанима. У току су 
радови на Јаковачком дому, а 
обнављају се цркве у Петров-
чићу и Добановцима, као и Па-
рохијски дом католичке цркве 
у Сурчину и Словачке еванге-
листичке цркве у Бољевцима. 
Настављена је реконструкција 
фискултурне сале и зграде МЗ у 
Бољевцима, СЦ у Добановцима, 
домова културе у Добановцима 
и Бољевцима, као и аутобуских 
стајалишта и вртића у Косовској 

улици. Расписан је нови тендер 
за тргове у Добановцима и Јако-
ву. Асфалтирана је Скопљанска 
улица и реконструисани су де-
лови пута Бољевци-Обреновац, 
асфалтиран је тротоар у Браће 
Гавриловић. Решавамо проблем 
прикључења на водоводну мре-
жу у Кључу и Бољевцима. Обе-
лежили смо Дан ослобођења у 
Првом светском рату и славу ГО 
Сурчин. Основцима, победници-
ма ликовног конкурса, уручена 
су два бицикла.

улеПшАВАње ПросторА иЗмеЂу ЗГрАдА

ПрослАВА 100. роЂендАнА бАке јоВАнке

АкцијА оЗелењАВАњА

бриГА о нАјстАријим суГрАЂАнимА
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ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

СуРЧИН

уручење уГоВорА о рАду нАјбољим диПломцимА медицинских 
ФАкултетА и средњих медицинских школА у србији

отВАрАње 
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