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Отворено 40 километара ауто-пута од Љига до Прељине

100 ДАНА РАДА ВЛАДЕ

2017.
СРБИЈА СА 
РАСТОМ 
И ДО 
4 % БДП

НЕБОЈША 
СТЕФАНОВИЋ: 

У полицији 
нема места за 
криминалце

АЛЕКСАНДАР 
ЈОВИЧИЋ: 

Палилула 
коначно 
ради 
у интересу 
грађана

ВЛАДИМИР 
ОРЛИЋ: 

У Скупштини 
можемо 
очекивати 
и сузавац

МАРИЈА 
ОБРАДОВИЋ: 

Жене у СНС 
су снажна 
покретачка 
енергија



2  |  СНС СНС ИНФОРМАТОР 44/2016  |  3

УВОДНИК

Драги пријатељи, 

Прошло је 100 дана од формирања Владе Републике Србије. 
Радили смо вредно и напорно, тако да ни резултати нису 

изостали. Суфицит, бољи пословни амбијент, очување спољно-
политичког концепта, унапређење трговинских односа са ста-
рим и новим партнерима, уз решење проблема Железаре Сме-
дерево, главни су резултати рада Владе у ових првих 100 дана.

Србиjа је остварила значаjно бољи пословни амбиjент и наjбр-
же је напредовала у свету, за само две године на Дуинг бизнис 
листи Светске банке. 

Настављамо да водимо избалансирану спољну политику. 
Стратешко опредељење Србије је чланство у Европској унији, 
одржавамо традиционално добре односе са Русиjом, имамо 
изванредан однос са Kином, и Kинеска банка ће у Србиjи има-
ти центар за читав регион, што jе велика част за нашу земљу.

Oдноси са већином држава у региону су одлични, са поjеди-
ним тешки, али засновани на озбиљном и одговорном приступу, jер Србиjа има политику ста-
билности, одговорности и решавања проблема.

Што се економских мера тиче, реформе дају резултате, смањен је буџетски дефицт, уреднија 
је фискална наплата, БДП је порастао на 2,8 одсто, Железара је спасена, управа је решила сва 
питања са синдикатима и плате радника повећане су 10 одсто. 

Драстичнио је смањен број државних фабрика које послују са губицима, а и за такве губиташе 
интензивно се трудимо да пронађемо решење. 

Нашим пензионерима успели смо да исплатимо, на здравим основама, једнократно 5.000 дина-
ра, а за следећу годину, ако се настави са добрим резултатима, планира се још једно повећање 
плата и пензија.

Посебно сам поносан на инфраструктурне радове, на изградњу ауто-путева, путева, мостова 
и пруга. Завршене су деонице Уб-Лаjковац од 12,5 километара и Љиг-Прељина од 40,4 кило-
метара. Планирамо да завршимо комплетан пут према бугарскоj граници, а када Бугари буду 
изградили неколико километара пре обилазнице, имаћемо комплетно ауто-путем покривену 
деоницу Београд-Софиjа. 

Градимо и завршићемо у току следеће године деоницу Београд-Прешево-македонска грани-
ца, отворена су и плаћена прва три милиона евра за „Y крак“ изнад Суботице, а биће спојен и 
путни правац Лаjковац-Љиг, што ће веома олакшати путовање према централноj Србиjи. Tо jе 
изванредна порука за све инвеститоре коjи желе да улажу у Владичин Хан, Сурдулицу, Врање, 
Tрговиште, Босилеград, Буjановац, Прешево, односно у градове jужно од Грделичке клисуре.

У фокусу Владе, у наредном периоду, биће даље смањење дефицита на локалу, инфраструкту-
ра, железница и путеви, обнова болница и школа, повећање плата... 

Србија напредује на свим пољима и веома сам поносан на то. И обећавам вам да ћемо радом и 
добром енергиjом у будућности постићи jош боље резултате.

Београд, новембар 2016.
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 СНС постала део 
Европске народне 

партије
Српска напредна странка 

постала је придружени члан Ев-
ропске народне партије (ЕНП), 
најутицајније политичке гру-
пације у Европи, која окупља 
партије десног центра, на го-
дишњем заседању Политичке 
скупштине ЕНП у Бриселу. 

„Препознати смо као 
озбиљна и поуздана стран-
ка, а председник Странке и 
премијер Вучић као поуздан 
партнер, који спроводи еко-
номске и политичке реформе 
за добробит грађана. Ово је 
важна вест и за Србију, јер 
ћемо, кроз додатни форум, 
моћи да промовишемо инте-
ресе наше земље“, истакла је 
Јадранка Јоксимовић, интер-
национална секретарка СНС.

„Посебно бих поменула 
председника EНП, Џозефа 
Дола, коjи jе, у више наврата, 
краjње афирмативно гово-
рио о СНС, али и о поверењу 
коjе има у председника Стан-
ке и премиjера Aлександра 
Вучића, те његовом личном 
доприносу регионалноj ста-
билности и поверењу“, наве-
ла jе Jоксимовић.

Председник СНС и премијер 
Србије, Александар Вучић, 
каже да се у Европској народ-
ној партији налазе најмоћније 
и најважније партије у целој 
Европи, од немачког ЦДУ-а, 
Ангеле Меркел, и француских 
републиканаца, до Фидеса, 
Виктора Орбана, и многих дру-
гих партија. 

„Готово у 80-90 одсто зе-
маља Европе владају европски 
народњаци и веома је важно 
за Србију да има свог великог 
и важног представника. Сада 
ће бити лакше доносити од-
луке у корист Србије, а одлуке 
против Србије биће мало теже 
доносити, и захвалан сам сви-
ма који су то подржали“, пору-
чио је председник Вучић. У Научно-техно-

лошком парку 
„Звездара“, 19. 
новембра, Влада 
Републике Ср-

бије обележила је 100 дана 
рада, а премијер Алексан-
дар Вучић, тим поводом, 
поручио је да је Србија ста-
билна и на добром путу, да 
економски напредује, да је 

безбедносно сигурна и да 
представља један од сту-
бова регионалне стабил-
ности.

Премијер је оценио да 
су највећа постигнућа Вла-
де, у првих сто дана рада, 
фискална стабилност, си-
гурност и напредак српске 
економије у свакој сфери.

„Србија је један од сту-

бова регионалне стабил-
ности, налази се чврсто на 
европском путу, чувајући 
своју независност, суве-
реност и добре односе са 
свим пријатељима, Русијом, 
Кином, Турском, САД и 
другим земљама“, рекао 
је премијер, и нагласио да 
су најважнија постигнућа 
Владе у првих 100 дана 

рада пуна економска ста-
билност, напредак српске 
економије, решавање де-
фицита.

„Бринули смо о радници-
ма, обичним људима, сва-
ком човеку. Због тога је од-
лучено да минимална цена 
рада буде 130 динара, што 
је повећање од седам одсто 
и односи се и на јавни, и на 

100 ДАНА РАДА ВЛАДЕ 

2017. 
Србија са растом и до 4 % БДП

У ЖИЖИ

- На крају мандата бићу задовољан ако изградимо стотине 
километара ауто-пута и хиљаде километара других путева 
и мостова, ако будемо имали нове болнице, школе, бољи 
здравствени и образовни систем, веће издвајање за културу, спорт, 
модернију пољопривреду, богатијег сељака...       (Александар Вучић)

Председник грчке Нове демо-
кратије, Киријакос Мицотакис, 
предводио је делегацију која је 
посетила седиште СНС у Београ-
ду, и честитао премијеру и лиде-
ру СНС, Александру Вучићу, на 
економском напретку и фискал-
ној консолидацији земље, као и 
на томе што грађанима увек го-
вори истину. 

„У данашње време најлакше 
је рећи народу то што жели да 
чује“, рекао је Мицотакис, и на-
вео да је премијер Вучић провео 
тешке мере и донео тешке одлу-

ке, које дугорочно доносе бољи-
так грађанима. 

Истакао је да је Србија стуб 
стабилности у региону, и навео 
значај повећања економске и 
сваке друге сарадње две др-
жаве, долазак њихових инвес-
титора, али и одлазак наших у 
Грчку. Председник Нове демо-
кратије изразио је задовољство 
што је СНС постала придружени 
члан Европске народне партије, 
и нагласио да ће странка коју 
предводи и убудуће подржавати 
СНС и Србију на путу ка ЕУ.

Захваљујући се Киријакосу Ми-
цотакису на посети и на подршци, 
Александар Вучић је поручио да 
је реч о пријатељима који подр-
жавају европски пут Србије и њен 
територијални интегритет. 

„Разговарали смо о јачању на-
ших економских веза, уверени 
смо да трговинска размена мора 
да достигне милијарду евра“, ре-
као је Вучић, и истакао: 

„Желимо им већи привредни 
раст и очекујемо да Нова демо-
кратија наредне године буде во-
дећа у Грчкој.

Делегација Нове демократије у посети СНС

Мицотакис и Вучић
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приватни сектор. У првих 
осам месеци ове године за-
бележен је раст у прерађи-
вачкој, грађевинској индус-
трији, расте пољопривреда, 
сектор услуга, промет у 
трговини на мало. Биће нам 
највиша стопа раста упркос 
мерама фискалне консо-
лидације“, поручио је пре-
мијер Вучић.

„На крају мандата бићу 
задовољан ако Србија буде 
модерна земља, а грађани 
буду имали бољи живот-

ни стандард. За такав циљ 
потребно је да, у наредним 
годинама, имамо раст БДП-
а већи од три одсто и да је 
дефицит испод нивоа Ма-
стрихта, односно испод три 
одсто. Бићу задовољан ако 
изградимо стотине кило-
метара ауто-пута и хиљаде 
километара других путева и 
мостова, ако будемо имали 
пуну стабилност, нове бол-
нице, школе, бољи здрав-
ствени и образовни систем, 
веће издвајање за културу, 

спорт, модернију пољопри-
вреду и богатијег сељака“, 
рекао је премијер Вучић.

Премијер је констато-
вао да је то лако мерљиво 
бројевима, и подвукао да је 
уверен да је тај циљ могуће 
остварити.

„Многи нису верова-
ли када сам говорио да 
ће раст бити већи од 2,7 
одсто. Верујем да сам у 
праву када кажем да ће 
следеће године раст бити 
већи од 3,5 одсто“, закљу-

чио је премијер Вучић.

Бриге: регионална 
нестабилност и раст 
долара
У политици ме највише 

брину регионална и гло-
бална нестабилност, а у 
економији раст долара.

Ниска инфлација 
Инфлација на нивоу 

2016. године биће један 
одсто или 1,5 одсто. То-
лико о томе да нам све 

поскупљује. И због ниске 
инфлације хвала гувер-
нерки Јоргованки Таба-
ковић.

Мањи дефицит
Основни циљ Владе је 

трајно смањивање дефи-
цита и постизање дуго-
рочне одрживости јавног 
дуга. Уплаћено је 25 ми-
лијарди динара више на 
основу ПДВ-а, 12,4 – на 
основу доприноса, 19,4 
– на нивоу акциза. Стопа 
незапослености пала је са 
26 одсто на нешто више 
од 15 одсто, а циљ је да 
се спусти на ниво европ-
ског просека. Резултат 

повећања ефикасности у 
наплати пореских прихо-
да је и у томе да јавни дуг 
пада брже и раније од оче-
киваног и да никада неће 
прећи 73,5 одсто БДП.

Напредак за 
44 места на листи 
Светске банке
Никада нисмо имали то-

лики број отворених фабри-
ка и погона, и то широм Ср-
бије - од Ћуприје и Ниша, до 
Новог Сада, Крушевца... На-
правили смо највећи напре-
дак на Дуинг бизнис листи 
Светске банке, за 44 места, 
и налазимо се међу најус-
пешнијим земљама у свету.

За 100 дана 
откривено 335 
кривичних дела
У погледу борбе против 

криминала и корупције Ср-
бија је сигурна земља, за 
само 100 дана откривено 
је 335 кривичних дела са 
елементима корупције, на 
чему честитам министру 
унутрашњих послова, Не-
бојши Стефановићу, и без-
бедносним агенцијама.

Е-сервиси
Одлична је акција „Бебо, 

добродошла на свет“ или 
„е-беба, која омогућава 
родитељима новорође-
них беба да бесплатно, без 
формулара и за 15 минута, 
пријаве дете, а картице им 
се шаљу на место преби-
валишта. Уведен је и елек-

тронски сервис за замену 
здравствених картица.

Дипломатски 
контакти
Посетили смо много зе-

маља, захвалан сам и првом 
потпредседнику Дачићу, и 
Јадранки Јоксимовић, који 
су  остварили контакте по-
моћу којих можемо да шти-
тимо своја права и интересе, 
и можемо да лобирамо на 
много вишем нивоу до сада.

Боље и модерније 
оружје
Војска Србије је јача, али 

војници, као ни полицајци, 
још увек не могу да се пох-
вале високим стандардом, 
што ћемо у будућности 
мењати, али већ сада нам 
је оружје све боље и модер-
није, и свакога дана је све 
теже да се угрози интегри-
тет Србије.

Улагање у научно-
технолошке паркове
Поносан сам на постиг-

нућа Научно-технолошког 
парка Звездара, а држава 
ће уложити најмање 10 ми-
лиона евра у старт-апове, 
бизнис инкубаторе и науч-
но-технолошке паркове, пре 
свега, у Новом Саду и Нишу. 
Србија се окреће модерним 
технологијама и жели да 
буде део модерног света.

Закон о пореклу 
имовине 
Закон о пореклу имовине 

биће донет до краја 2016. 
или почетком 2017. годи-
не. Захваљујући том закону 
видећемо када је, ко и како 
стицао имовину, и имаћемо 
већу пореску наплату.

Мањи порез на зараде
Премијер Вучић најавио је да ће у другој полови-

ни следеће године држава смањити порезе и допри-
носе на зараде и друге пореске стопе. „Хоћемо да 
увећамо ниво прихода у односу на садашњи, како 
бисмо охрабрили сопствени раст. За то нам је по-
требна већа пореска дисциплина. У унутрашњости, 
у готово 90 одсто пекара и посластичарница, људи 
немају навику да издају фискалне рачуне. Грађани 
треба да знају да је сваки продавац већ урачунао 
тих 20 одсто у цену и да, када не узмете рачун, оду-
зимате од себе, од своје деце, путева, школа, бол-
ница“, објаснио је премијер.

Привредни раст Србије
2012.       -3,6%

2016.     + 2,8%
                        2017.     + 4%  

Привредни раст Србије, у првих девет месеци ове годи-
не, износио је 2,8 одсто, а на крају 2016. имамо раст од 2,8 
или 2,9 одсто бруто друштвеног производа. Србија ће у 
2017. имати привредни раст и до четири одсто БДП.

„Очекујемо да ће део раста, поред инвестиција, бити 
остварен и захваљујући већој потрошњи у наредном пе-
риоду“, истакао је Вучић.

5.000 динара за све 
пензионере

Захваљујући добрим резултатима економских ре-
форми и поправљању стања у државној каси, створи-
ли су се услови да се помогне најстаријим суграђани-
ма. Једнократна помоћ од 5.000 динара исплаћена је 
23. новембра сваком пензионеру у Србији.

Јачање ИТ сектора
Премијер Вучић прво питање, на обележавању 

100 дана рада Владе, добио је из Калифорније, 
путем скајпа, од Војина Живојиновића, којег је ин-
тересовало да ли то што је за сумирање резулта-
та одабран Научно-технолошки парк, значи да ће 
Влада више улагати у ИТ сектор?

„Новца имамо, улагаћемо, највише нам недостаје 
„ноу хау“, а то преузимамо од различитих земаља. 
Даћемо новца колико треба, и 400 или 450 мили-
она. Наша жеља је да извучемо више од две ми-
лијарде из ИТ сектора. Мој одговор је потврдан. И 
уложићемо много више“, рекао је премијер.

Представљање резултата 100 дана рада Владе Републике Србије

Председник Владе, Александар Вучић, у разговору са представницима 
компанија у Научно-технолошком парку
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У присуству премијера 
Александра Вучића, 
7. новембра,отворена 

је новоизграђена деоница 
ауто-пута Љиг-Прељина, 
на Коридору 11, чиме је 
почео да се остварује ви-
шедеценцијски сан грађа-
на Србије да до Златибора 
стижу брзо и лако, најмо-
дернијим ауто-путем. 

Ова деоница омогућа-
ва удобнију и безбеднију 
вожњу, 17 километара је 
краћа од Ибарске магис-

трале и њоме се три пута 
брже стиже од Љига до 
Чачка. У наредном периоду 
наставиће се градња и ос-
талих деоница на Коридо-
ру 11, које ће повезати Бео-
град са Златибором, и даље 
са Црном Гором. 

Премијер Вучић је на отва-
рању поручио да не крије ра-
дост, јер је овај ауто-пут до-

каз да Србија може боље, да 
може да се мења, да више не 
стоји у месту, да није земља 
без путева и земља без снова.

„Хвала вам свима што 
сте дошли, а посебно хвала 
грађанима Србије, којима 
није било тешко да дођу у 
таковски крај да се радују 
успеху и напретку Србије“, 
рекао је премијер Вучић, 

обраћајући се на свеча-
ности на петљи „Таково“, 
пред више хиљада окупље-
них грађана.

„Данас уједињујемо 
земљу“, рекао је премијер, 
и подсетио да је од Љига до 
Прељине изграђено 40,4 
километра пута кроз тежак 
терен, да је урађено 66 мо-
стова и најлепших и најмо-
дернијих тунела у Србији, 
да су укорићене реке, да је 
постављено 7,5 километара 
ограде против буке...

Дужина деонице  40,4 километара

Извођач радова  Азербејџански „Азвирт"

Подизвођачи 101 домаћа компанија

Тунели Шарани 885 метара

Брђани 450 метара

Савинац 270 метара

Мостови и надвожњаци 78

Најдужи мост 600 метара

Потпорни зидови  7,5 километара 

Регулација водотокова 20 километара 

Петље Дићи

Таково

Прељина

Директор Коридира Србије, Дмитар 
Ђуровић, шлепером је превезао премијера Србије 

кроз тунеле „Шаран“ и „Савинац“, како би показао 
да тунели висине 5,45 метара нису ниски, као што 

је објављено у појединим медијима, и да кроз њих 
слободно пролазе и највиши шлепери

ИСТОРИЈСКИ ДАН ЗА СРБИЈУ
7. новембар 2016.

Ова деоница омогућава удобнију и без-
беднију вожњу, 17 километара је краћа од 
Ибарске магистрале и њоме се три пута 
брже стиже од Љига до Чачка

Отворен ауто-пут од Љига до Прељине

„Имам осећај као да се 
налазимо у Аустрији, се-
верној Италији или Не-
мачкој. Повезујемо Србију 
километар по километар, 
уједињујемо земљу и нема 
већег и узвишенијег за-
датка од тога. Од Титовог 
времена ништа се није гра-
дило, све је стајало. Тих 
40 година никуда се нис-
мо кретали, или смо ишли 
уназад, били смо земља без 
имена и без снова. Нико 
не може да верује земљи 
која не гради путеве, из 

такве земље се одлази, а 
ретко ко се усуди да дође. 
Изградњом путева спреча-
ва се одлазак и доводе се 
људи“, рекао је премијер.

Ауто-пут Љиг-Прељина 
није отворен уобичајеним 
пресецањем врпце, већ је 
група деце у народним но-
шњама протрчала и буквал-
но однела врпцу својим те-
лима, на опште весеље свих 
присутних.

Министарка грађеви-
нарства, Зорана Михајло-
вић, поручила је грађе-

винским фирмама и пута-
рима да су им створени 
услови да раде, а истакла 
да ће Влада наставити да 
прави и отвара нове путе-
ве. Свечаности пуштања 
у саобраћај деонице од 
Љига до Прељине прису-
ствао је и Сахин Муста-
фајев, министар еконо-

мије Азербејџана, државе 
чија је компанија „Азвирт“ 
била главни извођач радо-
ва, који је истакао да је то 
најлепши пример успешне 
и пријатељске сарадње 
две државе, јер доприноси 
развоју економије Србије 
и њеног транспортног по-
тенцијала.

- Од Титовог времена ништа се није 
градило, све је стајало.Тих 40 година 
никуда се нисмо кретали, или смо ишли 
уназад, били смо земља без имена и без 
снова. Нико не може да верује земљи која 
не гради путеве, из такве земље се одла-
зи, а ретко ко се усуди да дође. Сада по-
везујемо Србију, километар по километар, 
уједињујемо земљу, и нема већег и узви-
шенијег задатка 

(Александар Вучић)

План градње метроа 
у Београду

Још један дуго сањани сан грађана Србије могао би 
да постане јава, након што је у Београду представљен 
пројекат изградње метроа, уз план интегрисаног систе-
ма саобраћаја и предлоге линија метроа.
Премијер Вучић истакао је да је један од стратешки 
важних пројеката управо изградња метроа у Београду, 
и да ће то значајно допринети квалитету живота свих 
његових грађана.
Презентацији су присуствовали, поред председни-
ка Владе,  градоначелник Синиша Мали, амбасадорка 
Француске, Кристин Моро, као и  представници фран-
цуских компанија „Алстом“ и „Егис“ и француског Ми-
нистарства финансија.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Председник Владе 
Репбулике Србије, 
Александар Вучић, 

боравио је у тродневној 
радној посети Републици 
Казахстан, где је предводио 
државно-привредну делега-
цију. О унапређењу билате-
ралне сарадње разговарао је 
са председником Републи-
ке Казахстан, Нурсултаном 
Назарбајевим, председни-
ком Владе, Бакитжаном Аб-
дировичем Сагинтајевом, и 

бројним казахстанским при-
вредницима. 

Премијер Вучић при-
суствовао је и отварању Биз-
нис форума, одржао преда-
вање на универзитету „На-
зарбајев“, обишао објекте у 
којима ће бити одржана из-
ложба „ЕКСПО 2017“ и при-
суствовао отварању Улице 
Николе Тесле у Астани. 

У оквиру Бизнис форума, 
на којем је учествовало 60-
так привредника из Србије 

и 110 из Казахстана, скло-
пљени су бројни послови, 
и, поред осталог, потписан 
споразум о производњи 
ватрогасних возила у Србији 
за Казахстан. Потписана је 
и Мапа пута за унапређење 
сарадње две земље за 2017. 
до 2018. године, као и Мемо-
рандум о међусобном разу-
мевању у авио-саобраћају.

„У Казахстану смо от-
ворили бројна врата за 
неке будуће послове, код 

нама пријатељског наро-
да, пријатељског председ-
ника, премијера и Владе 
државе која поштује те-
риторијални интегритет и 
суверенитет наше земље. 
Србији је стало да отвори 
нова тржишта и да приву-
че нове инвеститоре и 
бизнис заједнице. По том 
питању радимо велики, 
добар и важан посао за 
нађу земљу“, оценио је 
премијер Вучић.

Пети Самит шефова влада 
земаља Централне и Ис-
точне Европе, и НР Кине, 

у формату 16+1, одржан је 5. и 6. 
новембра у главном граду Лето-
није. Премијер Вучић, том при-
ликом, истакао је да је Србија 
до сада углавном све пројекте 
са Кином спровела у дело, и да 
су искуства одлична. 

„Сарадња у области инфра-
структуре, пословна сарадња 
и веће присуство кинеских ин-
веститора у Србији резултат 
су наше сарадње. Веома смо 
задовољни улогом кинеске 
стране у пословању Железаре 
Смедерево“, нагласио је пре-
мијер Вучић.

Након самита, председник 
српске Владе присуствовао је 
потписивању споразума из-

међу влада Србије и Кине о 
узајамном укидању виза, као 
и потписивању комерцијал-
ног уговора о модернизацији 
и реконструкцији мађарско-
српске железничке везе (Бео-
град центар-Стара Пазова) и 
меморандума са Ексим банком 
о финасирању пруге Београд-
Будимпешта, и других важних 
докумената.

Премијери Александар Ву-
чић и Ли Кeћанг разговарали 
су о сарадњи две земље, на-
претку и конкретним резул-
татима након посете кинеског 
премијера Србији, у децембру 
2014. године, као и решењу 
за РТБ Бор. Премијер Вучић 
обавестио је кинеског коле-
гу о споразумима које су две 
земље потписале у Риги, о ин-

фраструктурним пројектима 
који су у току и нагласио да је 
Србија веома поносна на са-
радњу са НР Кином. 

„Без Ваше подршке не бисмо 
успели да пребродимо теш-
коће. Ваша улога у преузимању 
Железаре Смедерево економ-
ски је спасила Србију“, рекао је 
премијер Вучић. 

Кинески премијер Ли Кећанг 
изразио је задовољство због  
сарадње две земље, која је до-
нела конкретну корист за оба 
народа. 

„Наши народи су се увек 
међусобно поштовали и вео-
ма срећни због вашег еко-
номског напретка“, истакао је 
премијер Ли Кећанг, изразио 
забринутост за личну безбед-
ност српског премијера и по-

желео успех у даљем економ-
ском развоју Србије. 

Премијер Вучић учество-
вао је на Пословном форуму, 
а разговарао је и са председ-
ником Владе Бугарске, Бојком 
Борисовим, о билатералним 
односима, изградњи гасног 
интерконектора, завршетку 
аутопута Београд – Софија... 
Разговарао је и са председни-
цом Владе Пољске, Беатом 
Марије Шидло, о сарадњи 
Пољске и Србије са Кином, али 
и о билатералној сарадњи и 
инфраструктурним пројекти-
ма, а са Бохуславом Соботком, 
председником Владе Чешке, о 
јачању економске сарадње две 
земље, ревитализацији рудни-
ка „Штаваљ“ и модернизацији 
пруге Ниш-Димитровград.

Током званичне посете 
Хамбургу, другом граду 

по величини у СР Немачкој, 
и разговора са градоначел-
ником, Олафом Шолцем, 
премијер Александар Ву-
чић истакао је да Србија 
ради на економском расту 
и да су нам потребна добра 
тржишта, знање и искуство 
страних партнера. 

„Србија очекује још не-
мачких инвестиција. Успе-
ли смо да заинтересујемо 
важне партнере из Баварс-
ке, Баден Виртенберга, 
Северне Рајне Вестфалије 
и Хесена, који су у првих 
седам месеци 2016. учест-
вовали у укупном извозу 
Србије у СР Немачку са 72 
одсто, а сада желимо да по-
већамо робну размену и са 

покрајином Хамбург“, ре-
као је премијер Вучић.

Градоначелник Шолц 
поздравио је европски пут 
Србије и нагласио да је то 
добар предуслов за заин-
тересованост немачких 
инвеститора, уз напоме-
ну да у северној Немачкој 
постоји озбиљна намера да 
се отвори тржиште рада за 
грађане Србије. Тема сусре-
та је била и „Лука Хамбург“ 
(Хафен Хамбург), пројекат 
који је град Хамбург покре-
нуо пре 15 година и који је 
донекле сличан Београду 
на води.

Председник српске Вла-
де говорио је о економ-
ским реформама које Ср-
бија спроводи у последње 
две године, аранжману са 

ММФ-ом, односима у реги-
ону и европском путу Ср-
бије, и то у Уберзе клубу, 
најутицајнијем клубу при-
вредне елите у Немачкој.

„Лојални смо партнери 
и на европском путу, то је 

тип друштва којем жели-
мо да припадамо. Да сам ја 
Немац, ја бих дошао да ин-
вестирам у Србију“, рекао 
је, том приликом, премијер 
Вучић, што је изазвало 
аплауз присутних.

        Укидање виза, 
помоћ за РТБ Бор...

Отварамо нова тржишта

ХАМБУРГ

РИГА
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Очекујемо још немачких инвестиција

Премијер Вучић посетио 
је Темишвар, где се срео са 
председником Владе Руму-
није, Дачијаном Чолошем, 
са којим је разговарао о 
билатералној сарадњи, ја-
чању трговинске размене, 
европском путу Србије, 
мигрантској кризи и ситу-
ацији у региону. Двојица 
премијера присуствовала 
су и потписивању Прото-
кола о формирању и актив-

ностима мешовитих патро-
ла дуж заједничке државне 
границе, Заједничке изјаве 
о подршци Румуније Репу-
блици Србији у процесу ин-
теграција ЕУ и Декларације 
о прекограничној сарадњи 
у области запошљавања и 
социјалне политике.Пре-
мијер Вучић обишао је и се-
диште Савеза Срба у Руму-
нији, као и Српску право-
славну цркву у Темишвару.

ТЕМИШВАР Мешовите патроле дуж државне границе

Вучић и Назарбајев

Са градоначелником Хамбурга, Олафом Шолцем

Премијери Србије и Кине, 
Александар Вучић и Ли Кећанг

Са Бојком Борисовим, 
премијером Бугарске

Пословни форум

Разговор са Беате Марија Шидло, 
премијерком Пољске Састанак са Бохуславом Соботком, председником Владе Чешке

Премијери Вучић 
и Чолош

У Астани је свечано отворена 
Улица Николе Тесле
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Безбедносна ситу-
ација у Србији је 
стабилна. Поли-
ција је од почетка 
године открила 

12 организованих крими-
налних група које су имале 
104 члана, пресекла више 
ланаца трговине наркоти-
цима, запленила више од 
2,5 тона различитих дрога, 
смањила стопу криминали-
тета и остварила значајно 
боље резултате у односу на 
претходну годину. 

Овим речима, министар 
унутрашњих послова, Не-
бојша Стефановић, почиње 
разговор за „СНС Инфор-
матор“, и каже да, и поред 
тога што је статистика до-
бра – очекује још боље ре-
зултате. 

- Циљ нам је да  грађани 
имају осећај да су безбед-
ни, да имају поверење у по-
лицију и зато смо једнако 
посвећени расветљавању, 
не само тешких кривичних 
дела, већ и оних такозва-
них ситних, попут крађа, 
разбојништава, која нај-
више оптерећују обичне 
грађане. Један од безбед-

носних изазова 
са којим се Ср-
бија, као и чита-
ва Европа суоча-
ва, свакако је ми-
грантска криза. 
Србија је успела, 
уз адекватне 
мере и ефикасан 
рад надлежних 
органа, да очу-
ва стабилност и 
безбедност, али 
и обезбеди ху-
ман приступ пре-
ма мигрантима, 
уз пуно пошто-
вање људских 
права. Ефикас-
ним деловањем 
и проактивним 
приступом, ус-
пели смо да очу-
вамо стабилан 
јавни ред и мир. Србија је 
добар домаћин, али то не 
значи да ћемо дозволити 
да се наше гостопримиство 
злоупотребљава, или да се 
угрожава безбедност на-
ших грађана и крше закони.

Како бисте оценили 
безбедносну ситуацију 
у Србији у односу на 

друге државе у регону?
- У ситуацији када је те-

роризам приустан свуда, 
када смо сведоци теро-
ристичких напада у Евро-
пи, али и у нашем региону, 
попут напада на полицијс-
ку станицу у Зворнику и 
терористичког напада у 
Куманову, Србија је успе-
ла да очува стабилност. 
Грађани могу да се осећају 
сигурно, јер, у односу на 
већину других држава у 
региону, код нас нема пре-
ливања нестабилности. Та-
кође, нећемо дозволити да 
улице наших градова буду 
полигон за обрачун кри-
миналних група.  Постоје 

неке интересне групе и 
појединци који би желели 
да у Србији владају тај-
кунско–мафијашки лобији. 
Наш одговор свима онима 
који би да дестабилизују 
Србију и ојачају криминал-
не утицаје је да су ту битку 
унапред изгубили. Снажно 
и бескомпромисно ћемо 
реаговати и на најмању 
претњу. Прошло је време 
када су криминалци били 
јачи од државе, време зе-
мунског клана. Министар-
ство унутрашњих посло-
ва јача своје капацитете, 
прати ситуацију и грађани 
треба да знају да су наше 
полицијске снаге ту да их 

Очистићемо МУП од нерадника, од оних који нису лојални својој 
држави и оних који сарађују са људима изван закона

НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ, 
министар 

унутрашњих послова

У ПОЛИЦИЈИ НЕМА МЕСТА ЗА КРИМИНАЛЦЕ
заштите и брину о њиховој 
безбедности. 

Докле се стигло са ре-
формисањем и дек-
риминализацијом по-
лиције и откривањем 
људи који наносе штету 
и полицији, и грађани-
ма, и својој држави?
- Борба против корупције 

један је од приоритета Вла-
де Републике Србије, а по-
лиција је одлучна и спрем-
на да се обрачуна са том 
пошасти у својим редовима. 
Током прошле године, под-
нето је 30 одсто више кри-
вичних пријава против по-
лицијских службеника него 
2014. године. Њима су била 
обухваћена 173 полицајаца. 
Само у првих шест месеци 
ове године СУК је поднео 
127 кривичних пријава, 
којима су обухваћена 94 
полицијска службеника. 
Наравно, декриминализа-
ција је посао који ће траја-
ти, али трудићемо се да у 
најкраћем периоду завр-
шимо што је више могуће. 
Полиција је систем који 
мора да буде ефикасан. По-
лиција је ту због грађана, 
у њој нема места за кри-
миналце, нераднике, као 
ни за људе који сарађују 
са криминалним групама 
и који нису лојални својој 
држави. Зато је неопходна 
стална контрола. Свакако, 
основ сумње да је неко по-
чинио кривично дело није 
довољан да га отпустите, 
мора је да постоји оптуж-
ница, поткрепљена чвр-
стим доказима. Потребно 
је да свако ко је огрезао 
у криминал за то буде и 
осуђен. У противном, доћи 
ћемо у ситуацију да они 
који прљају полицијску 
униформу и шурују са кри-
миналцима, бивају враћани 
на посао.   

Које мере се спрово-
де како би се открио и 
смањио број оних са-

рађују са криминалци-
ма?
- Новим Законом о поли-

цији ојачан је Сектор унутра-
шње контроле и проширене 
су му надлежности, уведени 
су нови институти за пре-
венцију корупције. Контро-
лом имовинских карата по-
лицајаца, анализом ризика 
корупције и спровођењем 
теста интегритета утврдиће-
мо да ли припадници МУП-а 
живе као и други грађани 

Србије, од свог рада, закони-
то и честито, или су у склопу 
свог посла имали сарадњу са 
криминалним круговима и 
тако добијали део новца сте-
ченог незаконитим радња-
ма. Против свих оних који 
су огрезли у криминал, биће 
поднете кривичне пријаве и, 
по окончању поступка, уко-
лико се докаже њихова кри-
вица, биће отпуштени. 

Колико су делотворне 
акције предаје нелегал-
ног оружја без обавезе 
доказивања његовог 
порекла? Колико то 
доприноси бољој  без-
бедности грађана Ср-
бије?
- Оружје у нелегалном по-

седу представља опасност. 
Оружани сукоби деведе-
сетих година прошлог века 

довели су до тога да је један 
део наоружања остао у не-
легалном приватном поседу 
грађана и 95 одсто злочина 
у Србији углавном се почи-
ни оружјем које се поседује 
илегално. Подсетићу вас 
да је човек који је починио 
убиства у Житишту имао 
пушку и муницију у неле-
галном поседу. И управо је 
значај акција легализације 
оружја у томе да то оружје 
склонимо са улица и из на-

ших домова, и тако допри-
несемо повећању безбед-
ности и спречимо потен-
цијане злочине.

Колико је оружја преда-
то у последњој акцији?
- У последњој акцији ле-

галзације, која је спроведе-
на од 1. јула до 1. новембра 
ове године, из илегалних у 
легалне токове прешло је 
1.410 комада оружја. Под-
нета су 484 захтева за ре-
гистрацију оружја, а пре-
дато је 926 комада оружја, 
413 бомби и експлозивних 
средстава и 61.755 комада 
муниције различитог кали-
бра.  

Недавно сте рекли да је 
код једног броја штиће-
них лица полицијско 
обезбеђење постало 
стаусни симбол. Како 

спречити злоупотребе 
у овој сфери?
- Министарство унутра-

шњих послова спровело 
је ревизију за све штићене 
личности. Нико тај статус 
не може користити парад-
но и полицијска заштита, 
на основу извештаја и про-
цене безбедносних служби, 
пружа се само онима који-
ма је потребна и којима је 
безбедност угроженa. Зна-
чајно је смањен број особа 

које имају полицијску заш-
титу у односу на претходни 
период. Један део људи, 
који су раније уживали по-
лицијску заштиту, полициј-
ско обезбеђење посматра-
ли су као статусни симбол, 
користитили су полицијске 
аутомобиле, гориво, поли-
цајце као возаче, а да, при-
том, њихова безбедност 
није угрожена. Такви људи 
не желе лако да се одрекну 
привилегија које тај статус 
пружа, иако је процење-
но да више нема основа за 
полицијску заштиту. Нере-
тко процену да им заштита 
више није потребна злоу-
потребљавају и користе за 
напад. Наравно, сви за које 
постоје процена да им је уг-
рожена безбедност имаће 
полицијску заштиту.

Веће поверење између 
грађана и полиције

Какви су резултати акције „Полицајац у 
заједници“ и да ли сте задовољни реак-
цијом грађана?
- Циљ акције „Полиција у заједници“ је ства-

рање већег поверења између грађана и поли-
ције. Ова акција нам је важна да покажемо да 
добром сарадњом и заједничким активностима 
можемо да смањимо криминалитет и повећамо 
безбедност. Грађани треба да знају да су поли-
цајаци ту због њих, да у сваком моменту могу 
да им се обрате и затраже помоћ. Да су при-
падници полиције њихов ослонац и бедем који 

их штити од криминала и свих других опаснос-
ти које вребају. У последње две године, акција 
је спроведена у више градова у Србији и имали 
смо добру и позитивну реакцију грађана. Нај-
новија истраживања показују да је поверење 
грађана у полицију у порасту и, свакако, разлог 
за то, поред добрих резултата, је и приближа-
вање полиције грађанима. Хоћемо да полиција 
ради на превенцији, да буде вођена оператив-
ним радом, да спречи догађаје са негативним 
последицама. Да грађани познају свог поли-
цајца и да он познаје њих.

- Постоје неке интересне групе и поје-
динци који би желели да у Србији вла-
дају тајкунско-мафијашки лобији. Наш 
одговор свима онима који би да дестаби-
лизују Србију и ојачају криминалне ути-
цаје је да су ту битку унапред изгубили
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ВЕСТИ

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

НАРОДНА СКУПШТИНАНАРОДНА БАНКА  

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Позитиван Извештај 
о напретку

Амбасадор ЕУ у Србији, Мајкл Девенпорт, 
представио је Извештај о напретку Србије у ев-
ропским интеграцијама у 2016. и предао га пре-
мијеру Александру Вучићу. Оцењено је да има 
напретка у скоро свим областима, а наша земља 
наjвише jе похваљена због економиjе и реформи. 
„Задовољни смо када Србиjи добро иде, када су 
реформе коjе спроводимо препознате и призна-
те од стране ЕУ, и земаља чланица, зато што су 
то  стандарди коjима тежимо. У тренутку када се 
јавља доста евроскептицизма, не само у нашој земљи, већ ши-
ром EУ, добро jе да Србиjа добиjа позитивну оцену и позити-
ван сигнал“, рекла jе министарка Јадранка Jоксимовић.

Гувернер Народне банке Србије, 
Јоргованка Табаковић, каже да 

ће инфлација и надаље бити ста-
билна и ниска. НБС је за 2017. и 
2018. циљану инфлацију смањила 
за један процентни поен, на три 
одсто, плус или минис 1,5 одсто. 
Таква одлука донета је у сарадњи 
са Владом Србије, јер су макро-
економски показатељи бољи од 
планираних и повољне су прогно-

зе о даљем екномском расту. НБС 
је повећала пројекцију раста БДП 
Србије на 2,7 одсто за 2016. годи-
ну, а процене су да ће у 2017. го-
дини раст бити три одсто. Гувер-
нерка очекује и да Кинеска банка 
до краја године заврши све проце-
дуре за оснивање банке у Србији 
и добије дозволу за рад, чиме ће 
допринети већој конкуренцији на 
банкарском тржишту .

Председница Скупштине Србије, Маја 
Гојковић, разговарала је са министром 
спољних послова Велике Британије, Бо-
рисом Џонсоном, о унапређењу односа 
две земље и европској будућности Ср-

бије. Гојковић и Џонсон оценили су да 
је интензивирање међупарламентарне 
сарадње важно за боље односе Србије 
и Велике Британије. Џонсон је казао да 
је циљ његове посете да покаже колико 

Велика Британија цени пријатељство са 
Србијом и да, без обзира не то што Ве-
лика Британија напушта ЕУ, не напушта 
Европу, и да Србија има будућност као 
део Европе.

СПОРТ

Европске универзитетске игре 
Београд је добио част да буде домаћин Европ-
ских универзитетских студентских игара 2020. 
године, а тим поводом у Београду су се окупили 
чланови ИО Европске универзитетске спортске 
асоцијације. „Указано нам је поверење да изађе-
мо на спортско борилиште и још једном дока-
жемо да је Србија фантастичан домаћин. Надам 
се да ћемо оборити рекорд од 6.000 учесника, 
који је ове године постигнут на Играма у Ријеци 
и Загребу, као и број спортова у којима ће се 
такмичити”, рекао је министар Вања Удовичић.

САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Дупло брже од 
Љига до Прељине

Поводом свечаног отварања за саобраћај 
новоизграђене деонице на Коридору 11, Љиг  - 
Прељина, министарка Зорана Михајловић ис-
такла је да се на ову деоницу чекало 50 година, 
да је то пут за миран сан свих грађана Србије и 
траса за бољу будућност и ефикасније посло-
вање. Ова деоница, према њеним речима, далеко 
је безбеднија од Ибарске магистрале и око 17 ки-
лометара краћа, тако да се од Љига до Прељине сада стиже 
за око пола сата, уместо за досадашњих сат.

ЗДРАВСТВО

Ригорозне контроле апотека
Министар здравља, Златибор Лон-

чар, најавио је да Инспекција за лекове 
креће у ригорозне контроле апотека 
које продају антибиотике без рецеп-
та. Министар је апеловао и на лекаре 
да прописују антибиотике само када 
је неопходно, јер, ако се настави са 
неселективном применом, ови лекови 
више неће имати никаквог ефекта. 

КОСОВО И МЕТОХИЈА
Споразум о телекомуникацијама

Београд и Приштина постигли су споразум о телекомуни-
кацијама, који укључује несметан рад „Телекома 
Србије“ на КиМ, преношење имовине ове комап-
није на ћерку фирму „МТС д.о.о“, осигурава тро-
цифрени позивни број за географску област КиМ, 
који ће затражити Србија, и тарифирање пози-
ва између места у централној Србији и оних на 
КиМ као међуградских. Директор Канцеларије за 
КиМ, Марко Ђурић, оценио је да је овај споразум 
важан зато што је статус имовине „Телекома Ср-
бије“ на КиМ „зацементиран“ и легализован пред 
институцијама у Приштини, и нагласио да је ово 
први споразум којим се имовина експлицитно де-
финише.

ПОЛИЦИЈА

Сузбијање 
кријумчарења људи

Министри унутрашњих послова 
Србије и Мађарске, Небојша Стефа-
новић и Шандор Пинтер, састали су 
се у Нишу и оценили да је остваре-
на добра оперативна сарадња две 
полиције, кроз рад заједничких ис-
тражних тимова, на процесуирању 
организованих криминалних група 
које учествују у кријумчарењу миг-
раната из Србије у Мађарску. Сте-
фановић је предложио и да се Ср-
бија укључи у организацију зајед-
ничких летова приликом повратка 
Авганистанаца у земљу порекла. 

ПРАВДА

Искључи 
насиље

Министарство правде покрену-
ло је акцију „Искључи насиље“, 
којом се указује да је статистика у 
области породичног насиља пора-
жавајућа, уз поруку да ће држава 
имати нулту толеранцију према 
насилницима и да ће победити у тој борби. Министар-
ка правде, Нела Кубуровић, навела је да се законским 
предлозима - изменама Кривичног законика и Предло-
гу закона о спречавању насиља у породици - систем-
ски ради на спречавању насиља и помоћи жртвама. 
Министарка је најавила покретање сајта „Искључи на-
сиље“ и позвала друге државне органе да се укључе у 
акцију.

ПРИВРЕДА

Подршка за ИТ сектор
Министар привреде, Горан Кнежевић, изјавио је да 

је циљ да се до краја мандата ове Владе запосли још 
100.000 људи у сектору малих и средњих предузећа, 

као и да ће Влада, после Године 
предузетништва 2016, прогласи-
ти и Деценију предузетништва од 
2017. до 2027. године. Формиран је 
посебан Фонд за едукацију и обуку 
нових ИТ стручњка, од 10 милиона 
евра, јер је Србији потребно го-
дишње  око 15.000 радника у том 
сектору. Министарство ће финан-
сирати ИТ компаније, од стартап 
кредита до набавке опреме, чак и 
неповратним средствима.

ПОЉОПРИВРЕДА

Лакше до ЕУ фондова 
Министар Бранислав Недимовић 

састао се у Бриселу са представни-
цима Генералног директората за 
пољопривреду и рурални развој и 
Генералног директората за здра-
вље и безбедност хране. Главне теме 
састанака биле су процес акреди-
тације Републике Србије у погледу 
коришћења ИПАРД фондова, као и 
мере превенције од појава сточ-
них болести. Разговори су 
резултирали усаглашавањем 
свих детаља око акредитацио-
ног поступка за ИПАРД и обезбеђивањем средстава из 
ЕУ за вакцинацију говеда за ову и наредну годину.

ОДБРАНА

Сарадња са Мађарском
Министри одбране Србије и Мађарске, Зоран 

Ђорђевић и Иштван Шимички, разговарали су у 
Нишу о војно-војној, војно-економској, војно-об-
разовној и војно-медицинској сарадњи, као и о са-
радњи у наменској индустрији и заједничком излас-
ку на трећа тржишта. Договорено је више заједнич-
ких војних вежби, очекује се потписивање уговора 
између два војна универзитета, а интензивираће се 
и војно-медицинска сарадња између мађарске Вој-
не болнице и ВМА.

Стиже Кинеска банка Међупарламентарна сарадња 
са Великом Британијом

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ



СНС ИНФОРМАТОР 44/2016  |  15

Пљување, прилажење послани-
цима док говоре, уношење у 
лице, фотографисање мобилним 
телефоном - новине су које су у 
Народну скупштину Републике 

Србије, директно са улице, унели Саша Ра-
дуловић и посланици ДЈБ. Ако се томе дода 
псовање председнице парламента у диркет-
ном ТВ преносу, од стране посланика ДС, и 
увреде које на рачун премијера Александра 
Вучића, Владе Србије и скупштинске већине 
стижу и од других опозиционих посланика 
– добијамо слику парламента у којем је го-
тово немогуће радити и доносити законе за 
добробит грађана и државе.  

На питање како коментарише „новине“ 
којима су се у парламентарном животу 
„истакли“ посланици ДЈБ, др Владимир 
Орлић, народни посланик и заменик шефа 
Посланичке групе СНС, каже да је све у 
вези са групом ДЈБ велика лаж и фарса: од 
„борбе против партократије“, преко „транспарентности“ и бриге 
за Трепчу, до приче о „пристојности“. 

- Доказ да је то за њих само реч која добро звучи добили смо 
на најгори могући начин: кроз псовање мајке и пљување других 
народних посланика. Никада се, од увођења вишестраначја, пре 
четврт века, није у Скупштини нашла оваква група простака и не-
артикулисаних креатура. Желим да верујем: и неће - никада 
више. Виде грађани Србије све, и паметнији су него 
што то Радуловић и његова булумента мисле.

Како коментаришете то што послани-
ци опозиције покушавају да уруше 
углед Народне скупштине и од 
највишег законодавног тела Репу-
блике Србије направе ријалити и 
циркус?
- На велику жалост свих нас који 

знамо шта је Народна скупштина и 
колико су њена улога и њен углед у 
друштву важни, у овом сазиву имамо 
представнике „опозиције“ (листом 
разних бивших режима, трагичне поја-
ве без манира и било какве политике), 
који Скупштину доживљавају искључиво 
као позорницу, полигон за личну промо-
цију, извор видео-клипова за друштвене мре-
же, материјала за бесконачно дивљење самоме 
себи. И ти се, по правилу, највише жале да им посао 
народних посланика личи на ријалити програм. Јасно, тиме само 
осликавају грађанима како нашу Скупштину они сами доживља-
вају. А онда, у складу са тим, одабрали су и сопствене улоге: 
они играју политичке старлете и опскурне ликове са периферије 
друштва, који само у ријалити програму могу да постигну да се 
за њих чује. 

Др ВЛАДИМИР 
ОРЛИЋ, 
народни посланик и за-
меник шефа Посланичке 
групе СНС, о пљувању, 
вређању и покушајима 
опозиције да од Народне 
скупштине направи рија-
лити шоу

Запажена су била питања 
која сте поставили Саши 
Јанковићу - зашто заш-
титник грађана не дола-
зи у Народну скупштину 
када је позван, како може 
лични став и утисак да 
приказује у извештају, а 
посебно да ли је заштит-
ник грађана у исто време 
и председнички канди-
дат? Да ли сте били задо-
вољни одговорима?
- Саша Јанковић је једна 

тужна епизода за институ-
ције у Србији. Тај човек као 
да се труди да што је могуће 
више обесмисли улогу заш-
титника грађана: кроз отво-
рено бављење политиком и 
давање политичких изјава 
(што му није посао, чак - по 
закону - није уопште доз-
вољена делатност), кроз из-
бегавање да се послом за који 
јесте изабран, заправо, бави, 

кроз непримерене и неумесне 
јавне оцене о институцијама 
(нпр. о Народној скупшти-
ни - коју јавно критикује јер 
тобож „не уважава његове 
извештаје“, а потом он сам 
не долази у Скупштину када 
је управо због тих извештаја 
позван, али и о Уставном 
суду, и другим), кроз поку-
шаје да на сваком месту код 
међународних институција 
облати Владу и већину у Ср-
бији, мислећи да на тај начин 
„цинкари“, а заправо само 
клевеће.

Наведите неки упеча-
тљив пример...
- Сећамо се како је поку-

шао да направи скандал јав-
ном оптужбом да је Скупшти-
на кривотворила текст зајед-
ничке декларације са Европ-
ским парламентом, да би тај 
бесрамни покушај окончао 
подвијеног репа. Трагично је 

несвестан штете коју произ-
води по земљу, срећом - неус-
пешно. И онда најмање чуди 
када од извештаја инсти-
туције заштитника испадне 
само гомила личних ставова 
једног човека, без критерију-
ма и принципа, набацаних на 
безвредну гомилу. Ни када 
сам заштитник покушава да 
се сакрије од конкретних 
питања посланика (Зашто су 
оцене у извештају тенден-
циозне? Где су критеријуми? 
Чиме се оправдава излазак 
заштитника изван његових 
надлежности?), испразним 
читањем страница извештаја 
наглас, без конкретних одго-
вора, покушава, у исто вре-
ме дрско и немоћно, себе да 
оправда. Логична последица 
је да дође и до признања да 
је све у том извештају плод 
личних ставова и субјектив-
них осећаја једног човека 

„заштитника грађанина Саше 
Јанковића“. И тај човек себе 
може да види као кандида-
та за председника, или као 
космонаута, потпуно свејед-
но - нема посла који ће моћи 
да обавља успешно, ако је у 
том послу неозбиљан и неод-
говоран, онако како јесте на 
месту заштитника грађана. 
То му је на седници Одбора 
јасно стављено до знања. То 
је, уједно, и порука Посла-
ничке групе СНС свима који 
имају политичке амбиције, 
у Скупштини,  и ван ње: ба-
вљење државом је озбиљан 
посао. Ко томе није дорас-
тао, не треба ни да покушава. 
Прошло је време умишљених 
величина и штеточина на 
власти. О Србији се брину 
они којима је до ње стало, 
који своју земљу воле и знају 
колика је одговорност брига 
за њено добро. 

Саша Јанковић је неозбиљан и неодговоран
Може себе да види и као космонаута, али ни ту не би успео

Никада се, од увођења вишестраначја, пре четврт 
века, није у Скупштини нашла оваква група простака и 
неартикулисаних креатура. Желим да верујем: и неће 
- никада више. Виде грађани Србије све, паметнији су 
него што то Радуловић и његова булумента мисле

Чини се да су чланови посланичких група ДЈБ и Две-
ри поприлично неупућени у Пословник о раду Народне 
скупштине, али су се зато и те како добро обавестили о 
томе када их која камера снима. Шта је циљ овакве површ-
ности и егзибиционизма?
- Управо промоција, која је сама себи циљ. Тешко је рећи какав 

утисак ми, који их посматрамо у сали, имамо чешће: да ли 
делују комично у бескрајним чежњивим погледима 

на сопствени одраз на великом екрану у сали, 
или тужно због политичке немоћи помешане 

са непознавањем и Пословника и садржаја 
закона о којима Скупштина расправља. 

Дилетантски приступ раду, лењост у 
савладавању одредби Пословника, 
театралност у лоше увежбаним из-
говорима за јавне наступе, хронична 
некомпетентност и незнање... слика 
су и ДЈБ, и Двери, у овом сазиву. Али, 
не и њихов највећи проблем. Најтра-
гичније је сазнање да ту не постоји 

ни промил капацитета да се схвати 
колико је за наше друштво лоше да има 

посланике који такву слику, ружну и при-
митивну, шаљу из Скупштине. Колико сро-

завају углед институције и грађанима изази-
вају осећаје мучнине док прате преносе седница. 

Поражавајуће, али изгледа да напросто ДЈБ и Двери 
нису способни за боље. 

Да ли су на месту примедбе опозиције да се њихова реч 
довољно не чује у парламенту?
- Одговорно тврдим да су представницима опозиције у потпу-

ности испоштована сва права гарантована Пословником. Неретко 
и ми, посланици скупштинске већине, имамо утисак да им се толе-

- Најтрагичније је 
сазнање да ту не постоји 
ни промил капацитета да 

се схвати колико је за наше 
друштво лоше да има посла-
нике који такву слику, руж-

ну и примитивну, шаљу 
из Скупштине

рише много тога што превазилази границе пристојности и доброг 
укуса. Опет, и ту показујемо и ширину и разумевање, јер смо свесни 
да је преамбициозно очекивати да опозиција покаже неку посеб-
ну вештину у скупштинском раду. То што нису посебно задовољни 
утиском који остављају на грађане и ефектима својих наступа - то је, 
већ, проблем око ког морају да се замисле сами. Уз све злоупотребе 
времена које имају у пленуму, серијале конференција за медије у 
скупштинском холу, њима се и даље чини да су некако недоречени. 
Биће да је проблем у томе што немају шта да кажу и смислено по-
руче грађанима. Бар ништа вредно памћења. Жуч и бес у бујицама 
речи, утопљених у мржњу и патетично саморекламерство - то си-
гурно нису. Толико су, до сада, морали да науче.

Инсистирате на томе да се не уводи јефтин популизам у 
расправе на озбиљне теме. Како на то реагују они које нај-
више критикујете - Саша Радуловић, Зоран Живковић и 
Бошко Обрадовић?

- Онако како једино умеју: најпре муком у недостатку било 
каквог оправдања за своје бесмислено понашање, а онда - са 
још више беса, још гласнијим примитивизмом. Мислећи да се 
ослањају на тактику да је „напад најбоља одбрана“, запра-
во потврђују истину - да најпразнији ћупови најгласније 
звече. И да је јефтин популизам у покушају- врхунац њихо-
вог политичког домета. Само у покушају, јер нема ту ниче-
га популарног, све је само бескрајно јефтино. Но, то је већ 
устаљен образац. Зоран Живковић га примењује од када се 
бави политиком, а Радуловић и Обрадовић се, пак, труде да 
га у томе надмаше. Зато у овом сазиву Радуловић, са својом 

чудном дружином, покушава да уведе праксу организованог 
ометања рада Скупштине, вероватно умисливши да његово 
удружење може да приграби улогу некакве верзије покрета 
Самоопредељење у нашој Скупштини. Они вичу, галаме, ска-
чу са места, подврискују, афектирају, ометају друге посла-
нике док говоре, прилазе клупама СНС са циљем да изазову 
инцидент, провоцирају, добацују, вређају, псују... Можда је 
само питање тренутка када ће у пленум унети сузавац и по-
чети да запоседају говорницу. И није паралела са Самоопре-
дељењем претерана, ни најмање: на сајту организације ДЈБ 
налази се ауторски текст њиховог лидера који о КиМ говори 
са позиција једног Аљбина Куртија - оптужује Србију за на-
водне злочине на КиМ, тврди да је тиме Србија „дала изго-
вор“ свима који укидају надлежности наше државе, не види 
ништа спорно у томе да о нашим споменицима културе од-
лучује „нека косовска институција“, кад је, каже Радуловић, 

Можемо очекивати и сузавац 
и запоседање говорнице

Србија на КиМ стигла тек после балканских ратова!
А Обрадовић и Двери?
- Бошку Обрадовићу, наравно, ништа од овога не смета, он увелико 

сарађује са ДЈБ, очигледно пикирајући да сам заузме место овдашње 
верзије Аљбина Куртија. Том лажном патриоти сличне гадости на 
рачун нашег народа и националног интереса нису сметале ни у про-
шлости (сетимо се само са ким је правио коалицију за претходне пар-
ламентарне изборе), њега занима искључиво прилика да заузме цен-
трално место под рефлекторима. То што медијски простор „освајају“ 
простачким манирима једног Живковића - за ове људе је природно, то 
је питање система вредности (тачније: безвређа), ком они припадају. 

ИЗ СКУПШТИНСКЕ КЛУПЕ
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Односи Србије и 
Мађарске су на нај-
вишем историјском 

нивоу, оценио је премијер 
Вучић у Нишу, на заједничкој 
седници влада двеју земаља, 
и истакао да се континуитетом 
одржавања заједничких сед-
ница шаље снажна политичка 
порука да су наше државе оп-
редељене за продубљивање 
сарадње у свим областима.

„Уверен сам да ће заједнич-
ка седница две владе и Биз-
нис форум значити дубље ус-
постављање веза међу нашим 
грађанима, али допринети и 
још снажнијим политичким 
односима наших земаља. По-
ред две базичне тачке о који-

ма увек говоримо – подршци 
Мађарске процесу европских 
интеграција Србије и сарадњи 
у области миграција и борбе 
против тероризма, желим да 
се захвалим Вама и свим В а-
шим министрима, а нарочито 
Сијарту, на сталној и перма-
нентој подршци коју нам пру-
жа у европским институцијама 
и на свим местима у свету“, ре-
као је премијер Вучић.

Према његовим речима, за 
нас су важни инфраструктур-
ни пројекти, и то не само пру-
га Београд-Будимпешта, већ и 
пруга Сегедин-Баја-Суботица 
и изградња аутопутева кроз 
Србију, који Мађарску повезују 
са Бугарском и Турском, али и 

Македонијом и Грчком, па и са 
Приштином и Албанијом.

„У инфраструктурном сми-
слу, повезујући две земље, 
можемо да будемо значајније 
место за долазак и кинеских 
инвеститора и туриста“, нагла-
сио је премијер Вучић, и захва-
лио се мађарском премијеру 
Виктору Орбану, и његовим 
министрима, што су прихва-
тили да дођу у Ниш, који је ва-
жан колико и Беоргад.

Мађарски премијер, Виктор 
Орбан, поручио је да је Мађар-
ска увек отворена за све Србе 
и да је стабилност у Србији 
кључна за стабилност цен-
тралне Европе. Орбан је пру-
жио подршку нашој земљи у 

борби против тероризма и за-
устављању миграционе кризе. 

„Мађарска је отворена за све 
Србе, ако желе да раде, тргују 
и инвестирају, или само да нас 
посете. Радо примамо Србе, 
а желимо и да инвестирамо у 
вашој земљи, не само у Војво-
дини, већ у целој Србији“, ис-
такао је премијер Орбан. 

Премијер Вучић рекао је да 
jе Mађарска седма земља тр-
говински партнер Србиjи, на-
водећи да jе трговинска раз-
мена две земље у 2015. години 
износила 1,1 милиjарду евра, 
а да jе у овоj години нешто 
виша, и истакао важност отва-
рања експозитуре OTП банке у 
Нишу.

Генерални секретар НАТО, 
Јенс Столтенберг, изјавио је у 

Бриселу, после састанка са пре-
мијером Србије, Александром 
Вучићем, да жали за невиним 
жртвама страдалим током бом-
бадровања СРЈ 1999. године, и 
истакао да је циљ НАТО кам-
пање био да заштити цивиле. 
Први човек НАТО, такође, пору-
чио  је да та алијанска поштује 
војну неутралност Србије, као и 
да је наша земља извозник ста-
билности у региону.

Премијер Вучић захвалио 
се секретару Столтенбергу 
на изјави да жали за невиним 
жртвама, поручивши да је то 
велика ствар за Србе, народ 

и земљу, да чују. Састанак 
Вучића и Столтенберга одр-
жан је у седишту Алијансе, 
а Столтенберг је конферен-
цију за новинаре отворио 
поздравом „добар дан“, на 
српском језику. Рекао да је 
Србија у срцу Балкана и у 
срцу Европе, те да значајно 
доприноси регионалној ста-
билности.

„Имали смо одличан саста-
нак са Саветом, и то показује 
да радимо на јачању сарадње 
између НАТО и Србије. Поно-
сан сам сам на пријатељство са 
вама, захавалан што сте овде. 
Разговарали смо о различитим 
питањима, укључујући и наше 

заједничке безбедносне иза-
зове“, рекао је Столтенберг, и 
навео да је импресиониран ре-
формама које Србија спроводи 
и да подржава њене напоре на 
путу ка ЕУ.

„Јако верујем у потенцијал 
сарадње НАТО и Србије, не 
можемо да заборавимо про-
шлост, али гледајмо у будућ-
ност“, поручио је Столтен-
берг, и нагласио да НАТО 
поштује неутралност Србије, 
што је суверена одлука суве-
рене државе.

Премијер Вучић изјавио је 
да је Србија војно неутрал-
на, али да жели да настави 
сарадњу са НАТО, јер без те 

сарадње нема мира и стабил-
ности у региону, а то је преду-
слов за даљи економски раст 
и напредак.

„Србија је војно неутрал-
на, поштује одуке Скупштине, 
али због рационалних разлога 
и погледа у будућност, а не 
враћања у прошлост, жели да 
развије односе са НАТО“, ре-
као је српски премијер, који је 
са секретаром Столтенбергом 
разговарао и о борби против 
тероризима, мигрантској кри-
зи, учешћу Србије у мировним 
операцијама, те замолио Стол-
тенберга да НАТО помогне на 
уклањању мина, посебно на 
Копаонику

Желимо да 
улажемо 
у Србији

СРБИЈА ЈЕ ИЗВОЗНИК СТАБИЛНОСТИ У РЕГИОНУ Честитам Вама и Влади на 
економском и политичком успеху

БРИСЕЛ

БЕОГРАД

НИШ

БОРИС ЏОНСОН:

Министар спољних по-
слова Велике Британије, 

Борис Џонсон, посетио је Бео-
град где је, након састанака са 
српским шефом дипломатије, 
Ивицом Дачићем, и предсе-
дницом Народне скупштине, 
Мајом Гојковић, разговарао 
са премијером Србије, Алек-
сандром Вучићем, на радној 
вечери у вили Бокељка. На 
заједничкој конференцији за 
медије, премијер Вучић рекао 
је да министра Џонсона сма-
тра пријатељем Србије и да 

се трговинска размена између 
две земље полако повећава. 

„Захвалио сам се господи-
ну Џонсону на подршци ев-
ропском путу Србије, упркос 
Брегзиту, и жељи да се очува 
стабилност у региону. Разу-
мемо политику Велике Брита-
није, иако немамо заједнички 
став по питању КиМ, али гле-
дамо да дијалогом са Алба-
нцима на КиМ заједно дођемо 
до најбољег решења за обе 
стране. Уложићемо макси-
малне напоре да изградимо 

најбоље могуће односе са на-
шим британским пријатељи-
ма“, рекао је премијер Вучић.

Министар Џонсон иста-
као је да му је велико задо-
вољство што се налази у Бе-
ограду.

„Фасцинантан је напредак 
Београда и Србије. Честитам 
Вама и Влади на економском 
и политичком успеху који сте 
постигли. Изузетно је за све 
важан ваш напор у разговору 
са Приштином, али и односи-
ма са БиХ. Остајемо пријатељ 

Србије и радујемо се интен-
зивирању односа на свим 
нивоима. Велики број наших 
инвеститора узбуђен је због 
могућности пословања у Ср-
бији“, навео је министар Џон-
сон, који је сутрадан, зајед-
но се премијером Вучићем, 
положио венце на Гробљу 
Комонвелта на београдском 
Новом гробљу, поводом 
обележавања Дана прими-
рја у Првом светском рату, у 
присуству припадника Гарде 
Војске Србије и Ирске гарде.

ЈЕНС СТОЛТЕНБЕГ:

Жалим за 
невиним жртвама 

НАТО кампање

ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА ВЛАДА СРБИЈЕ И МАЂАРСКЕ

ВИКТОР ОРБАН:

Вучић и Столтенберг

Министри двеју влада на скупу у Нишу

Премијери Мађарске и Србије, Виктор Орбан и Александар Вучић

Са министром Борисом Џонсоном, приликом посете Гробљу Комонвелта



СНС ИНФОРМАТОР 44/2016  |  17

У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских 
одбора СНС током 
претходног месеца за 
бољи живот грађана 
Србије
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3. ИВАЊИЦА
Омладински камп
Канцеларији за младе, на кон-

курсу Министарства омладине и 
спорта, одобрен је пројекат из-
градње омладинског кампа на 
Дајићком брду, на Голији. Наста-
вљена је реконструкција улица, 
замена старе водоводне и канали-
зационе мреже, а реконструисано 
је и клизиште које је угрожавало 
насеље Видик. Све радове финан-
сирала је Општина Ивањица.

4. ЦРНА ТРАВА
Квалитетнија пијаћа вода
Завршено је постројење за пре-

чишћавање отпадних вода у Црној 
Трави, а изводе се радови на модер-
низацији и асфалтирању општин-
ског пута Самоков – Златанце.

5. АРИЉЕ
Уређење шеталишта
Ариљски напредњаци уредили 

су запуштено шеталиште и тере-
тану на отвореном поред Рзава. 
Грађани МЗ Ступчевићи, заједно 
са Општином, уложили средства и 
изградили модеран пут (у дужини 
од 2,5 км) до својих домова. Према 

речима председника Општине, Зо-
рана Тодоровића, трећину инвес-
тиције финансирали су грађани, а 
две трећине Општина.

9. БАЧ
Бесплатан превоз ђака 
и студената
Председник Општине Бач, Дра-

ган Сташевић, уручио је поклон ва-
учер представницима Добровољног 
ватрогасног друштва. Поводом 22. 
октобра, положени су венци на спо-
мен обележје страдалим борцима, 
а на свечаној академији уручене су 
захвалнице заслужним грађанима. 
ЈКП Тврђава почела је са бесплат-
ним превозом ученика и студената, 
а расписан је и конкурс за доделу 
студентских и средњошколских 
стипендија. Новац сакупљен у ак-
цији „Хумано лето“ додељен је 
болесним суграђанима Ненаду 
Николићу, Ирини Васиљ и Марку 
Марковићу. Потписан је уговор о 
јавној набавци за градњу и уређење 
атарских путева. Исплаћена је јед-
нократна помоћ за 16 социјално 
угрожених породица. Обележили 
смо страначку славу. Активисти 
МО Бачко Ново Село уређивали су 
своје место, а активисти МО Бач 1 
простор око канала уз шеталиште. 
Чланови МО Бач 2 уредили су кућу 
поред стадиона и поправили ограду 
око артерског бунара код аутобуске 

станице. Активисти МО Вајска бе-
тонирали су стазу на гробљу, а МО 
Плавна очистили су банкине.

11. МИОНИЦА
Обнова атарских путева, 
изградња цевовода
Почела је градња магистралног 

цевовода, који омогућава боље 
снабдевање водом Бање Врујци и 
околних села. Започета је обно-
ва преко 10 км атарских путева и 
реконструкција пута Мионица-
Кључ. Председник Општине, Бо-
бан Јанковић, најавио је долазак 
аустријског произвођача ауто-
пресвлака „Z-line car interior“ и 
отварање нових радних места. У 
оквиру Дечије недеље, председ-
ник Јанковић поклонио је вртићу 
„Невен“ пакетиће и бојанке, а ос-
новцима и средњошколцима лоп-
те и географске карте.

12. СЕНТА
Обележена страначка слава
Поред редовних акција поделе 

страначког материјала и помоћи 
грађанима, чланови ОО СНС Сен-
та обележили су страначку славу.

13. ТЕМЕРИН
Помоћ оболелом суграђанину
Чланови Уније младих и Уније 

жена ОО СНС Темерин организо-
вали су хуманитарну акцију, у којој 
су плесом помогли суграђанину 
Драгану, оболелом од церебрал-

не парализе. ОО СНС Темерин 
организовао је дружење грађана 
са председником Општине у МЗ 
Старо Ђурђево. Зоран Ђорђевић 
присуствовао је састанку Уније 
жена. Потпредседница Главног 
одбора СНС, Марија Обрадовић, 
и потпредседник ИО, Дамир Зо-
беница, посетили су наш ОО. Про-
славили смо страначку славу.

14. ПРОКУПЉE
Нови вртић
Премијер Александар Вучић, 

заједно са министрима Шарче-
вићем и Удовичићем, и представ-
ницима локалне самоуправе, по-
сетио је новоизграђени објекат ПУ 
„Невен“, у чију изградњу је Влада 
уложила 80 милиона динара. Ми-
нистар Шарчевић одржао је саста-
нак са представницима локалне 
самоуправе, а државна секретарка 
Јана Љубичић састала се са ру-
ководством Полицијске управе и 
председником Општине. Пово-
дом обележавања Месеца здраве 
исхране, ДЗ организовао је број-
не активности. Библиотека „Раде 
Драинац“ бесплатно je учланила 
400 првака и за њих приредила 
представу.

15. ШИД
Превенција болести
Чланице Уније жена органи-

зовале су поделу „СНС Инфор-

матора“, уз позив суграђанима 
на едукативно предавање о пре-
венцији карцинома дојке. Акти-
висти Савета за заштиту живот-
не средине уређивали су зелене 
површине у центру Вишњићева. 
Зоран Ђорђевић присуствовао 
је састанку Уније жена и подр-
жао њихове активности. Пред-
седник Општине Шид, Предраг 
Вуковић, са сарадницима заду-
женим за економска и социјална 
питања, организовао је пријем 
грађана.

16. НОВИ ПАЗАР
Градња вртића
ГО Нови Пазар био је домаћин 

потпредседнику Главног одбора 
СНС и директору Канцеларије 
за КиМ, Марку Ђурићу, а на се-
дници је истакнуто да ће Влада 
РС све ресурсе ставити на рас-
полагање како би се побољшао 
живот Новопазараца. Чланови 
омладине делили су „СНС Ин-
форматор“ и разговарали са 
грађанима. У Шестову је почела 
друга фаза изградње вртића, за 
који је Влада РС обезбедила 18 
милиона динара. Планирано је 
и асфалтирање пута до обда-
ништа. Постављена је заштитна 
ограда поред ОШ „Меша Сели-
мовић“ и санирано је 3,5 км пута 
Беланска-Грубетиће.

6. КОВИН
Уређење 
индустријске 
зоне

Председница Општи-
не, Сања Петровић, 
отворила је Дневни 
боравак за лица са по-
себним потребама. У 
току је реконструкција 
постројења за прера-
ду воде у Скореновцу, 
као и скидање усева са 
узурпираног државног 
земљишта. У индус-
тријској зони Блока 116 
гради се кишна кана-
лизација и асфалтирају 
се прилазни путеви. 
Потпредседница Главног одбора СНС, Марија Об-
радовић, и потпредседник ИО СНС, Дамир Зобе-
ница, посетили су наш ОО и разговарали са члан-
ством. Уређени су паркови у Баваништу и Дубовцу, 
очишћен је извор у Мраморку, уређено је школско 
дворише у Ковину и очишћен пружни прелаз на 

путу ка Скореновцу. Орезан је дрворед на гајском 
гробљу и ускладиштен цреп намењен румунској 
православној цркви у Делиблату. Активисти МО 
Плочица припремали су огрев за зиму старијим 
мештанима. Постављен је видео-надзор на девет 
главних раскрсница, а свечано смо обележили и 
страначку славу.

2. МЕДВЕЂА
Обнова фасада

Обележили смо Свету Петку, а након сечења 
славског колача, повереник СНС и председник 
Општине, Небојша Арсић, поручио је да ће се СНС 
и ове године свом снагом борити за бољи живот 
Медвеђана. Почело је обнављање фасада зграда, 
а обновљене су и просторије ОО СНС Медвеђа. 

1. УБ
Замена стубова електро-мреже

Захваљујући средствима Министарства при-
вреде, Улица 30. јуна пресвлачи се новим асфал-
том. ЕПС је донирао ултразвучни апарат Гине-
колошкој служби ДЗ, вредан 765.000 динара. 
Пројекат станице за препумпавање требало би 
да буде завршен до краја године, у циљу заштите 
насеља Талови од великих падавина. У плану је 
завршетак замене стубова нисконапонске и висо-
конапонске мреже. Након асфалтирања свих 900 
метара пута ка гробљу у Трлићу, изграђено је и 
500 метара у Стубленици, што је прва деоница на 
прилазном путу од  1,4 километра.

7. БАЧКА ПАЛАНКА
Уређење парка природе

У оквиру обележавања Дечије недеље, упри-
личен је сусрет ђака првака са председником 
Општине и председником СО, и подела школ-
ског прибора ученицима у Карађорђеву, Новој 
Гајдобри и Парагама. Компанија „Карлсберг 
Србија“, у сарадњи са Канцеларијом за младе и 
СРЦ „Тиквара“, организовала је уређење парка 
природе „Тиквара“. Поводом обележавања Дана 
ослобођења и Дана Општине, посетио нас је ам-
басадор Руске Федерације, Александар Чепурин, 
а гости и домаћини положили су венце на обно-
вљени споменик палим борцима Црвене армије. 
Потпредседница Главног одбора СНС, Марија 
Обрадовић, и потпредседник ИО, Дамир Зобени-
ца, присуствовали су састанку ОО у новим стра-
начким просторијама, које су отворене на Свету 
Петку. 

8. ПРИЈЕПОЉЕ
Помоћ за самохрану мајку

Чланови ОО СНС Пријепоље, на челу са председником ОО и председником 
Општине Пријепоље, Драгољубом Зиндовићем, изградили су шталу за стоку по-
родици Ровчанин из Слатине, самохраној мајци са двоје деце, која живи у тешким 
материјалним условима, после погибије супруга и сина.

10. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Обуке за почетнике у предузетништву

У циљу стварања партнерског односа између општинске управе и привреде, пред-
седник ОО СНС Горњи Милановац и председник Општине, Дејан Ковачевић, обилази 
компаније које раде на територији наше Општине. Потписано је шест уговора за само-
запошљавање и одржане су две обуке за почетнике у предузетништву. Одржана је 53. 
трибина о борби против корупције, у организацији Савета за борбу против корупције 
СНС, на којој су говорили председник Ковачевић, Угљеша Мрдић, Србислав Филипо-
вић и Костадин Пушара. Одржана је манифестација „Street football Srbija“, у организа-
цији Општине и Српског центра за развој спорта и културе „Спортикула“.

Дарко Глишић у посети 
Дому здравља

Потпредседница 
ГО СНС, 
Марија Обрадовић, 
на састанку
 у ковинском одбору
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20. ВРАЊСКА
        БАЊА
Насипање путева туцаником
Железица Србије изводила је 

радове на мењању пруге, што је 
градска управа видела као при-
лику да прошири радове и на ре-
конструкцију путева. Железница 
нам је одобрила донацију од 5.000 
кубика туцаника, тако да је грејзе-
ром прочишћено осам километара 
пута, а пет километра је насуто 
туцаником, и то у Топлацу, Кор-
бевцу, Бујковцу, Кумареву и Сли-
вници.

21. ЖИТОРАЂА
Нова радна места 
Приликом посете премијера 

Александра Вучића Житорађи, 
одржан је састанак са представ-
ницима компаније „Сојлемаз“ и 
договорено потписивање уговора 
о субвенционисању отварања 150 
радних места. У плану је да ком-
панија, која је један од лидера у 
производњи компоненти за ауто-
индустрију, запосли 500 радника 
и започне рад у децембру 2016. 
године.

23. МАЛИ ИЂОШ
Радни састанци
ОO СНС Мали Иђош редовно 

организује састанке ОО и МО 
Фекетић, Ловћенац и Мали Иђош. 
Поводом упознавања са новом ко-
ординатором за Севернобачки ок-
руг, Александром Малетић, имали 
смо састанак, а са чланством су 
разговарали и Зоран Мартино-
вић, Богдан Лабан и Милан Радин. 
Свечано смо обележили странач-
ку славу. Наш одбор посетили су 
потпредседница Главног одбора 
СНС, Марија Обрадовић, потпред-
седник ИО СНС, Дамир Зобеница.

24. ЉУБОВИЈА
Модерна саобраћајница
Вишедеценијски сан грађана Љу-

бовије и Крупња коначно је оства-
рен, јер два градића Западне Србије 
спаја модерна саобраћајница. Овај 
путни правац умногоме ће унапре-
дити привредне и друштвене везе 
становника Азбуковице и Рађеви-
не, а, заједно са саобраћајницом 
Љубовија-Лозница, чија је рекон-
струкција при крају, учиниће да и 
туристички потенцијали читавог 
краја буду боље искоришћени. 

25. МАЈДАНПЕК
Стипендије за ђаке 
и студенте
Општина Мајданпек поново је 

расписала конкурс за доделу уче-
ничких и студентских стипендија. 
ЈП за грађевинско земљиште и пу-
теве завршава радове за отварање 
ауто-школа у Мајданпеку. Топла-
на улази спремна у нову грејну 
сезону, са бројним унапређењима 
у функционисању система. У МЗ 
Рудна Глава проширено је речно 
корито и уређена је обала реке 
у центру села. Испуњени су сви 

услови за надоградњу сеоске ам-
буланте и санирани су прилазни 
путеви на територији Доњег Ми-
лановца. Прослављена је и стра-
начка слава.

27. ПЛАНДИШТЕ
Борба за смањење 
сиромаштва
Радном састанку ОО СНС План-

диште присуствовали су потпред-
седница Главног одбора СНС, Ма-
рија Обрадовић, потпредседник 
ИО, Дамир Зобеница, и коорди-
натори, Бранко Маловић и Дарко 
Јовановић. У организацији Савета 

за здравство и Уније жена, одржан 
је округли сто „Превенција кар-
цинома грлића материце“. Током 
Дечије недеље, чланови ОО СНС 
Пландиште поклонили су фис-
културне реквизите ОШ „Доситеј 
Обрадовић“. Савет за здравство 
подржао је акцију превентивних 
прегледа у МЗ Дужине, МЗ Марги-
та и МЗ Барице. Делегација чеш-
ког региона Оломоуц посетила је 
нашу Општину и Црвени крст, у 
оквиру припрема за реализацију 
кампова за децу и младе. Пред-
седник и заменик председника 

Општине, Јован Репац и Горан 
Доневски, угостили су делегацију 
пензионера инвалида рада, пово-
дом обележавања Месеца старих. 
Канцеларија за смањење сиро-
маштва, током две године рада, 
помогла је преко 500 породица.

28. КАЊИЖА
Помоћ суграђанима
Чланови ОО СНС Кањижа 

настављају редовне акције по-
моћи грађанима, а недавно су 
организованом доборовољном 
акцијом помогли суграђанину да 
изгради гаражу.

На полигону Пасуљанске ливаде 
одржан је техничко-тактички збор, 
чиме је успешно завршена заједничка 
вежба „Словенско братство 2016“, у 
којој је учествовало више од 700 при-
падника Војске Србије, ваздушно-де-
сантних снага Русије и оружаних сна-
га Белорусије.

Вежби је присуствовао председ-
ник Србије, Томислав Николић, који 
је поручио да Војска Србије наста-
вља увежбавања са војскама многих 
држава у свету, и да га радује што 
наши војници могу потпуно равноп-
равно да испуњавају задатке у тим 
вежбама.

Вежба, чији је циљ унапређење 
оперативних способности за реша-
вање такичких и ватрених задатака 
за извођење противтерористичке 
операције у мултинациналном ок-
ружењу, реализована је на аеро-
дромима и полигонима Војске Ср-
бије.

Словенско

братство 2016.

17. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Прекогранична сарадња

Скинути су усеви са узурпираних површина. У оквиру прекогра-
ничног програма ИПА Србија – Хрватска, започета је реализација 
пројекта за помоћ инвалидима у ванредним ситуацијама. Заједно са 
општинама Шид, Брод и Брчко, учестујемо у реализацији ИПА про-
грама прекограничне сарадње Србија - БиХ. Обележени су Европски 
дан аутизма, Светски дан борбе против сиромаштва, Међународни 
дан старијих особа... Мрежа Европског покрета у Србији одржала 
јавну дебату, на којој је учествовао немачки амбасадор Аксел Дим-
тан. Град је представио електронску услугу „Мој предмет“. Слове-
начки и српски министри пољопривреде, Дејан Жидан и Бранислав 
Недимовић, посетили су Срем. Покрајински секретар, Михаљ Њи-
лаш, обишао је градилиште школе у Мачванској Митровици. Обеле-
жено је 130 година од оснивања Гркокатоличке парохије и 110 го-
дина од изградње Гркокатоличке цркве. Потписан је Меморандум о 
сарадњи између Града и Конфи индустрије Србија, у циљу увођења 
дуалног образовања. Обележили смо Свету Петку.

18. ЛЕСКОВАЦ
Признање на Бизнис форуму

Председник Владе, Aлександар Вучић, обишао jе фабрику „Jура“, 
разговарао је са радницима и посетио новоизграђени магацин за све 
три фабрике у Србиjи. Посетио је и компанију „Младост“ и домаћин-
ство Ивана Костића. Град Лесковац добио је признање „Златни кључ 
– Отворени град“ на Петом дунавском бизнис форуму. Засађено је 
око 200 садница дрвећа у више градских улица. Министар пољопри-
вреде, Бранислав Недимовић, посетио је хладњачу „Вуле комерц“ у 
селу Шишинце и погон за прераду меса у Доњој Јајини, и истакао 
да ће држава издвојити 121 ми-
лиона за електрификацију поља 
у нашем крају. Ангажовањем 
чланова МО Дубочица 2, нови 
изглед добили су пешачко ос-
трво и надвожњак на укрштању 
Улице 28. марта и Булевара Ни-
коле Пашића.

19. БОЈНИК
Прикључци на канализацију

Почели су радови на прикључењу потрошача у Улици Бошко Кр-
стић на канализациону мрежу. Влада Србије помоћи ће Општини 
Бојник са 12 милиона динара за куповину система за наводњавање. 
Председник Општине, Небојша Ненадовић, премијеру Вучићу 
представио је и пројекат за Агробизнис зону у Косанчићу, где би 
фабрика за прераду воћа могла запослити преко 100 радника. 
Завршено је асфалтирање пута од Мале Црквице до Границе. Ми-
нистар Вања Удовичић отворио је спортску халу, која је урађена 
средствима Министарства и локалне самоуправе.

22. ЗРЕЊАНИН
Туристичка шетња

ГО СНС Зрењанин свечано је обележио страначку славу. Ак-
цијом „Упознај свој град да би га волео“ и туристичком шетњом, 
чланови Уније младих обележили су Међународни дан пешачења.

26. ТРГОВИШТЕ
Асфалтирано 
3,5 км пута

Сарадња Општине Трговиште 
са Министарством грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструк-
туре и ЈП Србија путеви, резул-
тирала је асфалтирањем деони-
це државног пута другог А реда 
Радовница –Стајевац, у дужини 
од 3,5 километара.

Министар Вања Удовичић приликом отварања спортске сале

Страначка слава прослављена је у просторијама ГО

Премијер Вучић са радницима фабрике „Јура“

Председник Николић 
присуствовао је 

заједничкој војној вежби  
на Пасуљанским 

ливадама
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30. БЕОЧИН
Проширење вртића
ОО СНС Беочин и председник 

Митар Милинковић континуирано 
су у контакту са грађанима. Наш 
одбор посетио је Зоран Ђорђевић 
и са чланицама Уније жена разго-
варао о доприносу жена друштву 
и борби за њихов бољи положај. 
Председник Милинковић разго-
варао је са државним секретаром 
Ненадом Иванишевићем и по-
моћницима Покрајинског секре-
тара, Србољубом Арсенијевићем 
и Владимиром Пребирачевићем, 
о проширењу вртића у Беочину и 
пројектима важним за Општину. 
Редовни састанци МО Раковац 
и МО Беочин Село одржани су у 
присуству потпредседника ИО 
СНС, Дамира Зобенице, и члана 
ИО, Ђорђа Радиновића. Свечано 
је обележен Дан Општине и до-
дељене су захвалнице истакнутим 
појединцима и установама. Пот-
писан је Уговор између Општине и 
Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација по питању 
изградње путничког пристаништа 
за међународни речни саобраћај у 

Баноштору. На иницијативу пред-
седника Милинковића, одржан 
је састанак са приватним ками-
онским превозницима, како би се 
нашло решење за њихове пробле-
ме. Активисти МО Беочин уручили 
су хуманитарну помоћ породици 
Петровић, а омладина ОО орга-
низовала је хуманитарни турнир у 
малом фудбалу.

32. БОЉЕВАЦ
Адаптација куће породице 
Шимуновић
На иницијативу ОО СНС 

Бољевaц, завршена је комлетна 
адаптација куће породице Шиму-
новић, са троје малолетне деце, 
која је летос била суочена са најез-
дом змија. Саниран је атарски пут 
од три и по километара, који по-
везује села Бачевица и Врбовац.

33. ЧАЧАК
Отварање хладњаче
Одржан је редован састанак 

Повереништва ГО СНС Чачак, на 
којем је члан Председништва СНС 
и градоначелник Чачка, Милун 
Тодоровић, предочио резултате 
рада градске управе за протеклих 

100 дана, а одржани су и састанци 
Савета за природне ресурсе, заш-
титу животне средине и одрживи 
развој и Савета за економију. Гра-
доначелник Тодоровић, заједно 
са амбасадорима Русије и Бело-
русије, Александром Чепурином и 
Владимиром Чушевом, отворио је 
хладњачу компаније „Суперфрут“ 
у Миоковцима. Савет за здрав-
ство, Унија жена и Град подржали 
су предавање о раном откривању 
рака дојке, које је организовало-
Удружење „Милица“.

34. ЛАЈКОВАЦ
Помоћ пољопривредницима
У циљу подстицања пољопри-

вреде, одржана је јавна презен-
тација нацрта Ревизије стратегије 
пољопривреде и руралног развоја 
Општине Лајковац 2016-2025. и 
расписан је јавни позив за доделу 
једнократне помоћи регистрова-
ним газдинствима. Поводом Де-
чије недеље, Андрија Живковић, 
председник Општине, приредио 
је пријем за предшколце, посетио 
прваке у Јабучју и поклонио им 
спортске реквизите. Прва у Колу-
барском округу, Општина Лајко-

вац, преко Савета за безбедност 
саобраћаја, за све бебе рођене у 
прошлој години обезбедила је 50 
ауто-седишта. Општина учествује 
у пројекту „За више солидарности 
према старијима-Кластер Колу-
барског округа за услугу помоћ 
у кући“, који финансира ЕУ кроз 
програм „Европска подршка ин-
клузивном друштву“. Одржана је 
презентација пројекта „Идејно ре-
шење постројења градске топлане 
Лајковац“, што је први корак ка 
остварењу вишедеценијског сна 
свих Лајковчана. Локални нека-
тегорисани путеви насипани су у 
МЗ Степање, Словац, Ратковац и 
Бајевац.

35. ВАРВАРИН
Новац за лечење Немање 
Ристића
Чланице Уније жена ОО СНС 

Варварин организовале су хума-
нитарну акцију прикупљања нов-
чане помоћи за Немању Ристића 
из Обрежа, који болује од аути-
зма. Прикупљених 25.000 динара 
из личних средстава, уручено је 
породици Ристић.

29. КРУШЕВАЦ
Нова амбуланта 

Савети за спорт и здравство организо-
вали су Спортски дан на Багдали, у оквиру 
обележавања Светског дана срца. Чланице 
Уније жена посетиле су вртић у Жабару, 

поводом Дечије недеље, и уручиле поклоне 
купљене их личних донација. У МЗ Лазари-
ца отворена је здравствена амбуланта, чиме 
је крушевачки ДЗ наставио ширење мреже 
амбуланти опште медицине. Члан Пред-
седништва СНС, Братислав Гашић, обишао 
је радове у Жабару, МЗ Веселин Николић, 
МЗ Расадник, МЗ Мало Головоде, Паруно-

вац, Љубава и Коморане, и разговарао са 
становницима. Обишао је и радове у улици 
поред градских базена и Пионирски парк, 
чија се реконструкција планира. Потписан 
је Споразум о изградњи фабрике немачког 
„Кромберг и Шуберт“ и Меморандум о раз-
умевању између Града Крушевца и инвести-
тора Ханса Ота Кромберга.

31. ТРСТЕНИК
ГГ „Трстеник испред свега” 
прешла у СНС

Потписан је коалициони споразум између 
ОО СНС Трстеник и Групе грађана „Трстеник 
испред свега“, који су иступили из СДС-а. 
Споразум су потписали председник нашег 
ОО, Александар Ћирић, и Стеван Ђаковић, 
испред ГГ, у присуству члана Председништва 
СНС, Братислава Гашића. Гашић је нагласио 
да је у протекла три месеца, под управом 
СНС-а, више урађено у Општини Трстеник 
него за протеклих осам година. Обележена 
је страначка слава Света Петка.

43. ОПОВО
Уређење банкина на путу 
ка Сефкерину 

ОО СНС Опово посетили су Марија Обрадовић, 
Дамир Зобеница и координатори СНС за Јужни 
Банат. Потписан је уговор са фирмом „Брантнер“ 
о суфинансирању ужине и набавку уџбеника за 
децу из социјално угрожених породица. Удру-
жење ратних ветерана положило је венац на спо-
меник палим борцима. Удружење жена „Златне 
руке“ из Сакула представило се на Изложби ау-
тентичних радова и рукотворина сеоских жена 
Војводине у Зрењанину. У организацији МЗ Са-
куле и уз финансијску подршку Општине, бето-
ниран је плато испред улаза у школу, постављени 
су држачи за бицикле, решен је проблем грејања 

у једној учионици, уређена су аутобуска стаја-
лишта, просторије за удружење жена и почела је 
изградња спортског терена. У организацији МЗ 
Сефкерин, офарбане су клупе и канте за смеће, 
уређена су аутобуска стајалишта и дивље депо-
није. Након сече дивље вегетације уз банкине 
на путу Сефкерин-Зрењанински пут, појавила 
се велика количина смећа, те је организовано 
чишћење, а у току је и набавка саобраћајне сиг-
нализације. За санацију 11 неусловних стамбених 
објеката опредељено је око два милиона динара. 
Почела је израда пројектно-техничке документа-
ције за инфраструктурно опремање Радне зоне у 
Баранди. Обнављамо хоризонталну саобраћајну 
сигнализацију, како би се унапредила безбедност 
у случају смањене видљивости. Прославили смо 
страначку славу, а канцеларија ОО отворена је за 
грађане од 14 до 18 часова.

36. ВРБАС
Нови фабрички погон
Председник Општине Врбас, 

Милан Глушац, и власник ита-
лијанске компаније „Manifatture 
Settentrionali“, Ђовани Кавадини,  
потписали су уговор за изградњу 
новог погона ове фирме, што је прва 
гринфилд инвестиција после више 
деценија, а запослиће 70 радника. 
Покрајински секретар за регионал-
ни развој, Огњен Бјелић, посетио 
је Врбас и позвао све општине да 
се укључе у пројекте енергертске 
ефикасности и прекограничне са-
радње са Мађарском, за шта је на 
располагању око 22 милиона евра. 
Општина Врбас, Воде Војводине и 
МЗ Змајево организовали су акције 
уређења обала Јегричке, а почела је 
и прва фаза изградње шеталишта. 
Општина и НСЗ издвојили су 10 
милиона динара за стручну праксу 
за младе. На основу конкурса Коме-
саријата за избеглице и миграције, 
14 избегличких породица добило је 
нове куће. Свечаном седницом СО 
обележен је Дан Општине Врбас и 
додељене су награде. Наш одбор 
посетио је Зоран Ђорђевић и упоз-
нао се са радом Уније жена.

37. ЖАБАЉ
ОО ДСС прешао у СНС
Поводом обележавања Међу-

народног дана борбе против рака 
дојке, Унија жена и Савет за за-
дравство, са председницама саве-
та Неримом Шовљански и Сањом 
Ђого, и чланицама савета у МЗ 
Ђурђево, Жабаљ, Госпођинци и 
Чуруг, делили су инфо флајере, 
јабуке и ружичасте траке суграђа-
нима. Активисти МО Госпођинци 

обишли су породице које живе у 
веома лошим условима и покло-
нили им одећу коју су прикупили 
чланови. Цео ОО ДСС Жабаљ, на 
челу са председником Радованом 

Плачкићем, приступио је СНС-
у. Наш одбор посетио је Зоран 
Ђорђевић и разговарао са члани-
цама Уније жена.

39. ВЛАДИЧИН
        ХАН
Нова фискултурна сала
Премијер Александар Вучић, у 

оквиру посете Пчињском региону, 
обишао је компанију „Теклас“ и 
присуствовао отварању нове фис-
културне сале у ОШ „Свети Сава”, 
чију изградњу је финансирало 
Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја и ЕИБ, у ок-
виру пројекта „Програм модерни-
зације школа“. Ученици су добили 
фискултурну салу 22 године након 
изградње школе.

40. ПАНЧЕВО
Град финансира четврти по-
кушај вантелесне оплодње
Град ће убудуће финансира-

ти четврти покушај вантелесне 
оплодње. Настављају се радови 
на капели у Глогоњу. СГ Панчева 
проглашена је за једну од најбољих 
у Србији и имаће прилику да, на 
семинару који организује Влада 
Србије, одборницима из свих ло-
калних самоуправа пренесе своја 
искуства. Град Панчево и Покраји-
на ангажовани су у запошљавању 

особа с инвалидитетом. Асфалти-
рана је Улица Бориса Кидрича у 
Банатском Новом Селу. Панчево је 
посетила новоименована румунска 
амбасадорка, Оана Кристина Попа, 
и разговарала са градоначелником 
Сашом Павловим о унапређењу 
сарадње. Чланице Форума жена 
прикључили су се акцији „Чепом до 
осмеха“ и сакупили око 300 кило-
грама чепова за помоћ деци омете-
ној у развоју. Амбасадор Аустрије, 
Јоханес Ајгнер, посетио је Бијенале 
уметности.

41. КИКИНДА
Нова фабрика после много 
година
Отворена је фабриказа произ-

водњу делова за ауто-индустрију, 
а погон француског „Мекафора“ 
отворили су председник Владе Ср-
бије, Александар Вучић, амбаса-
дорка Француске, Кристин Моро, 
и Павле Марков, градоначелник 
Кикинде. Локална самоуправа је 
за адаптацију шест градских вр-
тића издвојила више од 20 мили-
она динара. Дани лудаје привукли 
су око 80.000 гостију.

42. КУЛА
Радне акције
Кулски напредњаци организо-

вали су велику акцију чишћења и 
уређења улаза у Сивац из правца 
Црвенке. Обележили смо странач-
ку славу Свету Петку. Велики број 
активиста ОО СНС Кула уређивао 
је двориште ОШ „Вељко Влахо-
вић“ и део иза спортске хале. У 
Сивцу смо реновирали простор 
старог забавишта, како би се ту 
сместила Поштанска штедионица, 
од великог значаја за Сивчане.

38. КРАЉЕВО
Акција добровољног давања крви

Чланови МО Берановац организовали су прву у низу акција до-
бровљног давања крви у Служби за трансфузију Опште болнице 
у Краљеву, којој се одазвао велики број чланова МО Берановац.

Премијер Вучић у посети Крушевцу
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Интервју за „СНС Информатор“ са 
потпредседницом ГО СНС и на-
родном посланицом, Маријом Об-

радовић, водимо у данима када је велика 
количина оружја пронађена испред поро-
дичне куће премијера Александра Вучића, 
и када се разне НВО, са спорним извори-
ма финансирања, оглашавају са идејом да 
релативизују опасност и криминализују 
породицу Вучић. Питамо потпредседницу 
Обрадовић – где је у политици граница до-
брог укуса и мера примереног понашања?

- Такво понашање НВО називам „забри-
нутост по уплати“! Чим им „легне“ уплата, 
почињу да буду забринути да одређена 
кршења нечијих или некаквих права, или 
за нека дешавања. У овом случају нема уп-
лате и они не виде, односно релативизују 
последње догађаје. Не сви, али добар број 
НВО у Србији искључиво жели да сруши 
актуелну власт. Једна од значајних уло-
га цивилног сектора је да буду коректив 
државној управи и да заједно радимо на 
поправљању или увођењу нових стандар-
да у функционисању државе. Зато држа-
ва и финансира, кроз различите пројекте, 
рад цивилног сектора, који јесте и може 
да буде партнер у модернизацији и оса-
времењавању  друштва. Легитимно је и да 
цивилни сектор жели да учествује у поли-
тичкој утакмици, али тада то треба рећи 
јавно и приказати транспарентно изворе 
финансирања, као што то раде политичке 
странке. Проблем је што ћете тешко или 
никако сазнати ко су финансијери нај-
гласнијих НВО критичара актуелне Владе. 
Безбедносни изазови су иза нас, надлежни 
органи прате ситуацију. Да се слично до-
годило некоме другом, а не премијеру Ву-
чићу, медији и НВО се не би смирили док 
не би добили нову „Сабљу“. Овако – њи-
хов став је да је боље да се праве незаин-
тересовани, док све не прође. Границу до-
брог укуса и меру примереног понашања 
носимо из куће, из породице и школе. 
Томе нас тамо уче, а неки су изгеда побе-
гли с тих часова или намерно не желе да 
се премијер доводи у било какав контекст 
угроженог или „жртве“, што би допринело 
расту његовог политичког рејтинга.

И Ви сами неретко сте били на 
мети најприземнијих увреда које 
су стизале из редова посланика 
опозиције. Како треба реаговати 
на малициозности и увреде? Да ли 
постоји начин да се уведе више реда 
у јавни дискурс, посебно у Народну 
скупштину?
- Опет се враћам на лично васпитање 

и осећај за пристојност у опхођењу. Пре 
пар месеци, испровоцирана сталним ув-

МАРИЈА 
ОБРАДОВИЋ, 
потпредседница ГО СНС 
и народна посланица

Жене у СНС су снажна 
покретачка енергија

Откако сте постали 
потпредседница ГО СНС, 
обишли сте много стра-
начких општинских и 
градских одбора. Какви 
су Вам утисци, каква је 
организација и мотивиса-
ност активиста за рад?
- У 45 дана, током септем-

бра и октобра, обишла сам 
45 градских и општинских 
одбора СНС у Војводини. 
Страначке колеге оставиле 
су веома позитиван утисак 
на мене, и у погледу озбиљ-
ности организације странке, 
и бројних активности које се 

спроводе. Са чврсто инфра-
структурно ојачаном стран-
ком, са прецизно дефиниса-
ним плановима активности, 
са посвећеним чланством 
– не може да се подичити 
ни једна странка у земљи. 
За то су заслужни људи који 
воде СНС у Војводини и ко-
ординатори који, заиста, 
свакодневним присуством 
на терену мотивишу акти-
висте да буду што бољи у 
контакту са грађанима. Има, 
наравно, и одбора где треба 
„проветрити“ састав људи 
који доносе одлуке, али то 

нису проблеми које је тешко 
превазићи. Нормално је да 
у странци од преко 600.000 
људи нема једногласја, већ 
да чујемо различите ставо-
ве, али важно је да сукоби 
мишљења нису последица 
заступања личних интереса. 
Против тога се боримо на 
сваком месту и стално. СНС 
не сме бити место оства-
ривања личних интереса 
и пословних комбинација. 
Управо то смо замерали би-
вшем режиму. Паузу између 
два периода избора корис-
тимо за реорганизацију, 

ажурирање планова, јачање 
базе чланства. Нова чети-
ри потпредседника странке 
прихваћена су, по мом утис-
ку и судећи по разговори-
ма са чланством, изузетно 
позитивно, посебно јер је 
реч о млађој генерацији по-
литичара од којих се много 
очекује, али који су свесни 
да само тежак, свакоднев-
ни, посвећен рад на терену, 
са креативним конкретним 
предлозима за осавремењи-
вање странке, може да до-
принесе позитивној оцени 
рада потпредседника.

редама посланика опозиције, па и личним, 
и непрестаним њиховим покушајима да 
обесмисле процес рада у парламенту, не-
примерено сам им се обратила на једном 
скупштинском одбору. Жив сам човек, од 
крви и меса, деси се да емоције прора-
де и нервоза буде већа него што треба, и 
ето неодмерених речи. Упутила сам убрзо 
извињење, свесна да 
такво понашање није 
допустиво једном по-
сланику. Уследиле су 
вишедневне тираде и 
увреде по свим медији-
ма и друштвеним мре-
жама, против мене, а 
здушно су сви подржа-
вали и смејуљили се на 
најниже и најружније 
увреде на мој рачун и, 
што је недопустиво, на 
рачун моје породице 
и детета. Иако многи 
активисти НВО траже 
редовно да лично, али 
и у име Женске парла-
ментарне мреже, осу-
дим нападе на жене у 
политици, када сам ја 
у питању, сви су ћута-
ли. Одржавање реда у 
парламенту стриктно је прописано Посло-
вником, али опозиција не дозвољава да 
се он на њих примењује. То лицемерство 
је највећи проблем. Посланици ДС про-
воцирају себи казне и опомене, а кад их 
заслужено и добију, моле приватно да им 
се укину или смање. То је срамота. Надам 
се да опозиција прати истраживања јавног 
мњења и да види да гласачи негативно 
оцењују њихов рад, те ће ваљда коригова-

ти своје понашање. Они желе да обесмис-
ле рад у парламенту, кад већ не могу и не 
умеју значајно да допринесу поправљању 
квалитета нашег рада. Важно је да бира-
чи то виде и што је најважније – памте! 
Посланици СНС неће реаговати на такве 
провокације опозиције и бићемо окренути 
искључиво раду на законима. Биће тешко, 

али ми нисмо ни досад, 
а нећемо ни убудуће, 
бити узрок сукоба у 
парламенту. Неке по-
сланичке групе су ту 
само да би правиле 
проблем, а не да бисмо 
заједно пронашли ре-
шења за бољи живот 
грађана Србије.
Како објашњавате 
то што жене које 
се баве политиком 
умеју да буду знат-
но грубље од својих 
колега? Да ли је то 
можда начин да се 
наметну?

- Искрено, више 
политичких удараца 
добила сам од коле-
гиница, него од ко-
лега. Не знам зашто 

је то тако. Жене тешко и споро долазе до 
високих позиција у политици и вероват-
но сразмерно уложеном труду, времену и 
енергији, науче временом да нема нежно-
сти и џентлменства, већ само сурове борбе 
за опстанак. То не значи да свако од нас 
нема лични осећај за меру и границе пре-
ко којих се не иде. Грубост у политици није 
начин да се наметнете, већ ваше знање, 
посвећеност и озбиљност у раду. Енергија 

коју емитујете свакодневно на терену са 
страначким колегама и са грађанима много 
говори о вама, и тешко да ћете дугорочно 
успети да прикривате истину о себи, ако 
то заиста нисте ви, срцем и вољом. Жене 
у СНС су снажна покретачка енергија и је-
дан су од разлога зашто не могу да одус-
танем у напорима да жене у нашој странци 
непрестано долазе на важна места, где се 
доносе одлуке. Само на тај начин, моћи 
ћемо да кажемо да смо померили лимите 
у Србији, када је у питању положај жена у 
политичким странкама.

Колико Женска парламентарна мре-
жа доприноси већој толеранцији 
и родној равноправности у нашем 
друштву?
- Женска парламентарна мрежа окупља 

све посланице свих странака у српском 
парламенту. Има нас 85 у овом сазиву и 
нашу енергију и солидарност, боље рећи 
подршку користимо за хумане и позитивне 
циљеве: изгласале смо укидање застаре-
вања кривичног дела сексуално злоста-
вљање малолетника, избориле се да се уве-
де родно одговорно буџетирање у Србији, 
иницирале формирање локалних одбор-
ничких женских мрежа које сличне успехе 
остварују и у својим скупштинама градова 
и општина... Најчешће су то теме везане за 
борбу против насиља у породици, здравље 
и образовање жена, а све чешће и економ-
ско оснаживање жена. Заједнички и искрен 
рад чини нас јачима и гради поверење и 
солидарност међу посланицама. Међу ко-
легиницама у опозицији имам неколико 
дивних сарадница, а један број жена још 
увек политички сазрева и треба им још 
мало времена да разумеју да треба градити 
женске коалиције у политици, јер оне могу 
донети само добро грађанима Србије. 

Одбори СНС у АП Војводини на завидном нивоу

Камен - темељац за још један погон фабрике „Аунде”

Изложбом „130 година 
железничког здравства у 
Србији“ и свечаном ака-
демијом, започело је обе-
лежавање тринаест де-
ценија постојања Завода 
за здравствену заштиту 
радника ,,Железница Ср-
бије“. Поводом великог 

јубилеја, нajуспeшниjим 
здрaвствeним рaдници-
мa Зaвoдa дoдeљeнe су 
зaхвaлницe зa дугoгo-
дишњи успeшaн рaд у 
овој установи, која се 
брине о здрављу прeкo 
100.000 грађана Србије. 

„Пролазећи кроз раз-
личите фазе развоја 
током своје дуге 
историје, Завод за 
здравствену заштиту 
радника железнице 
успео је да се избо-
ри за место једне од 

најквалитетнијих и нај-
савременијих медицин-
ских установа у земљи, 
на коју се могу ослони-
ти, не само запослени 
на железници, већ и ос-
тали грађани Србије“, 
истакао је директор 
Завода, проф. др Владо 
Батножић, и нагласио и  
непроцењив допринос 
железнице и железнич-
ког здравства у ослобо-
дилачким балканским 
и светским ратовима на 
овим просторима.

130 година железничког здравства

Делфи запослио 
1.400 радника

Председник Владе Србије, Александар 
Вучић,обишао је нову фабрику компаније 
„Делфи“ у Новом Саду, у којој је запосле-
но 1.400 људи, колико није ни у једној 
другој у последњих 30 година.

Кинеска компанија „Еу-
рофибер“ отворила је у 
Ћуприји нови производни 
погон, у присуству пре-
мијера Александра Ву-
чића, амбасадора Кине 
Ли Манчанга, власника 

компаније, Џанг Џингуо, и 
председника Општине Ћу-
прија, Нинослава Ерића. 
Кинески инвеститори уло-
жили су у нови погон око 
милион евра и објавили 
конкурс за пријем админи-

стративца и 30 производ-
них радника. Планирају 
и градњу сопствене хале 
од око 20.000 метара ква-
дратних, у којој би требало 
да буде запослено више 
стотина радника.

Отворена кинеска фабрика

У Јагодини је постављен камен-те-
мељац за изградњу још једног погона 
фабрике аутомобилских компоненти 
италијанске компаније „Аунде“, где 
ће бити запослено нових 370 радни-

ка, уз 240 који већ раде. Свечаности 
су пристуствовали амбасадор Италије, 
Ђузепе Манцо, председник СГ Јагодине, 
Драган Марковић Палма, и власник ком-
паније „Аунде“, Енрико Верњано.
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СНС ПАНОРАМА

44. ЛЕБАНЕ
Давање крви, гардероба и 
обућа за угрожене
У просторијама Гимназије орга-

низовано је добровољно давање 
крви, а акцији се придружио већи 
број чланова ОО СНС Лебане. По-
ред тога, чланице Актива жена ОО 
прикупљају гардеробу и обућу за 
сиромашне грађане наше Општине.

45. СВИЛАЈНАЦ
Помоћ породици Скендери
Председник ОО СНС Свилајнац, 

Бранислав Маринковић, заједно са 
председником Савета за спорт и 
омладину, Слађаном Симићем, и 
секретаром ОО, Александром Ра-
дојковићем, посетио је породицу 
Џафера Скендерија из Црквенца 
који нам се обратио за помоћ за 
изградњу јаме за складиштење 
отпадних вода. Сву помоћ у вези 
са молбом породице Скендери, 
ОО СНС Свилајнац реализовао је 
у року од 30 дана. Свечано смо 
обележили страначку славу Све-
ту Петку. Потпредседник ГО СНС, 
Миленко Јованов, и члан ГО, Алек-
сандар Сенић, посетили су наш 
ОО и разговарали са чланством. 
Посетио нас је и члан Председ-
ништва СНС, Зоран Бабић, и дао 
предлоге за квалитетније функ-
ционисање СНС на локалу.

46. ВРЊАЧКА
        БАЊА
Реконструкција црпне 
станице
Олимпијада спорта, здравља 

и културе трећег доба окупи-
ла је у Врњачкој Бањи око 1.200 
учесника. Директор Канцеларије 
за КиМ, Марко Ђурић, начелник 
Рашког округа, Небојша Симовић, 
и председник Општине Врњачка 
Бања, Бобан Ђуровић, посетили су 
текстилно предузеће „Цветекс“, а 
затим је положен камен-темељац 

за доградњу школског ресторана 
„Истра“, коме су присуствовали 
још и министар Младен Шарчевић 
и Зоран Бабић. Одржан је стручни 
скуп „Дај педалу раку“ Женског 
центра „Милица“, као и традицио-
нални скуп „Судијски дани“. После 
више од 30 година, реконструише 
се црпна станица „Витојевац“. 
Председник Ђуровић положио је 
камен-темељац за свлачионицу 
ФК „Реал“ из Подунаваца. Одата је 
пошта палим борцима на Попини. 
Делегација Општине, на челу са 
Иваном Џатићем, обишла је радо-

ве на реконструкцији 
Борјакове улице у на-
сељу Река. Асфалтиран 
је пут Благојевићи-Ми-
лићевићи у МЗ Рсавци. 
Ђуровић је примио 
делегацију Општине 
Пећинци, поводом ус-
постављања културне 
и туристичке сарадње. 
Обележили смо стра-
начку славу, редовни 
сасатанак одржао је 
Савет за здравство, као 
и сви МО.

48. ЋУПРИЈА 
40 рачунара за 
школе
У сарадњи са ло-

калном самоуправом, 
компанија „Лукоил“ 
даривала је ћупријским 
основним и средњим 
школама и подручним 
одељењима 40 рачу-
нара. Наш ОО посе-
тио је Миленко Јова-
нов, потпредседник 
Главног одбора СНС, 
и изнео позитивно 
мишљење о раду и ангажовању 
активиста. И ове године, као и пет 
претходних, уочи страначке славе, 
Свете Петке, посетили смо Дом за 
децу ометену у развоју при мана-
стиру Света Петка у Извору и до-
нирали хуманитарну помоћ.

50. БЕЧЕЈ
Разговор са грађанима
Председник Општине Бечеј, 

Драган Тошић, увео је праксу 
разговора са грађана сваког по-
следњег петка у месецу, а пока-
зало се да Бечејце највише ин-
тересује путна инфраструктура, 
крпљење ударних рупа, насипање 
и асфалтирање атарских путе-
ва и улица, поправка мостића 

и рад Центра за социјални рад. 
Поводом заштите пољопривред-
них усева од пљачки, крађа у 
насељима и подизања безбед-
ности грађана, одржан је саста-
нак представника локалне са-
моуправе, Полицијске станице, 
покрајинског Одбора за безбед-
ност, општинског Савета и МЗ.

51. ЉИГ
Обнова водовода и топлане
Почетак реконструкције во-

доводне мреже у Љигу, обишли 
су председник Општине, Драган 

Лазаревић, и директор ЈКП „Ко-
муналац“, Градимир Филиповић. 
Средства за обнову обезбеђена су 
из буџета Општине и Министар-
ства пољопривреде и шумарства, 
а пројекат је финансирала и су-
грађанка Вера Ристић. Председ-
ник Лазаревић обишао је радове 
на санацији и асфалтирању улица 
Дарка Милошевића и Карађорђе-
ве. Поводом Дечије недеље, уче-
ници ОШ „Сава Керковић“ били су 
у посети председнику Лазаревићу 
и општинској управи. Завршава се 
реконструкција градске топлане. 
Прославили смо страначку славу.

52. ПРИБОЈ
Асфалтирање путева
Асфалтиран је километар пута у 

МЗ Мажићи, 1,5 км у МЗ Кратово, 
1,2 км пута за Јелачу, 300 м на Кршу 
према Брезнима... План је да се до 
краја године асфалтира 19,5 км пу-
тева и уреди 13,5 км атарских путе-
ва у 12 МЗ. Посетила нас је амбаса-
дорка Аустралије, Џулија Патриша 
Фини. Домаћини су јој били локал-
на самоуправа и Удружење грађа-
на „Женски глас Прибоја“, чији су 
пројекат „Јачање социјално-еко-
номске улоге жена кроз нефор-
мално образовање“ финансирали 
Амбасада Аустралије и Direct Aid 
Program. Отворена је нова експози-
тура Поштанске штедионице.

53. СОКОБАЊА
Посета министарке 
Кубуровић
У оквиру посете Владе Србије 

Нишком округу, министарка прав-
де Нела Кубуровић обишла је Со-
кобању. Том приликом, као прио-
ритет Министарства правде, ис-
такла је јачање инфраструктурних 
капацитета, како би се омогућили 
бољи услови рада и смањила оп-
трећеност судија. Након посете 

Судској јединици, министарка је, 
заједно са председником Општи-
не, Исидором Крстићем, и заме-
ником, Владимиром Миловано-
вићем, обишла бањско шеталиште 
и упознала се са актуелним пи-
тањима и туристичком понудом.

54. ПЕЋИНЦИ
Зимска гардероба за најугро-
женије
Чланови нашг ОО из Пећинаца, 

Брестача, Купинова и Сремских Ми-
хаљеваца укључили су се у акцију 
прикупљања зимске гардеробе за 
најугроженије суграђане. Тим пово-
дом, повереник ОО, Милорад Пан-
тић, рекао је да СНС осећа обавезу 
да кроз хуманитарни рад допринесе 
бољитку локалне заједнице.

55. СУБОТИЦА
Помоћ за палићке основце 
Потпредседница Главног од-

бора СНС, Марија Обрадовић, 
потпредседник ИО СНС, Дамир 
Зобеница, и координаторка за 
Севернобачки округ, Алексан-
дра Малетић, присуствовали су 
седници ГО СНС Суботица, коју 
је водио председник ГО, Богдан 
Лабан. Активисти МО СНС Палић 
организовали су више хуманитар-
них акција за децу ОШ „Мирослав 
Антић“ на Палићу. Активисти МО 
Палић поклонили су основцима 
из социјално угрожених породица 
гардеробу, одећу, обућу и школ-
ски прибор, школи је уручен папир 
за фотокопир апарате, а организо-
ван је и излет у ЗОО врт.     

56. ЗАЈЕЧАР
Јефтиније грејање
Чланице Форума жена ГО СНС 

Зајечар поклониле су школски 
прибор ученицима ШОС „Јелена 
Мајсторовић“, а посетиле су и Дани-
ла Јаковљевића, најстаријег мешта-
нина Рготине, и уручиле му пригод-

не поклоне. Свечаностима којима је 
обележен Дан ослобођења у Првом 
светском рату, присуствовала је 
амбасадорка Француске, Кристин 
Моро. Град Зајечар финансира 
градњу насипа на Белом Тимоку, 
прављење пропуста, постављање 
цеви и чишћење јаруге у Грљану. 
У току је санација моста на Белом 
Тимоку. Појефтинило је даљинско 
грејање, за ученке средњих школа 
обезбеђен је бесплатни јавни пре-
воз. Зајечарски напредњаци про-
славили су Свету Петку.

58. ИНЂИЈА
Уређење јавних површина
Активисти ОО СНС Инђија ор-

ганизовали су кошење амброзије 
у Новом Сланкамену, у Бешкој су 
уредили терен за мале спортове, у 
Крчедину простор за сточну пијацу 
и канал поред школе, а у Инђији 
паркиће и дечија игралишта. 
Локална самоуправа обезбеди-
ла је превоз за све жене из наше 
Општине које су учествовале на 
Сајму стваралаштва сеоских жена у 
Војводини, који је одржан у Зрења-
нину. Савет за здравство, Форум 
жена и месни одбори одржали су 
трибине посвећене борби против 
рака дојке у Бешкој, Крчедину, Но-
вим Карловцима, Новом Сланка-
мену, Јарковцима, Чортановцима, 
Марадику, Љукову и Инђији. Ак-
тивисти МО Марадик уредили су 
простор испред МЗ, око амбуланте 
је покошена трава и офарбане су 
клупе, а бетонирана је и стаза на 
путу до школе. Зоран Ђорђевић 
посетио је наш ОО и разговарао са 
чланицама Форума жена.

59. НOВИСАД
Заједничке инвестиције
Градоначелник Новог Сада, Ми-

лош Вучевић, и председник Владе 
АПВ, Игор Мировић, потписали су 
Протокол о сарадњи АПВ и Града 
приликом реализације заједничких 
инвестиција на територији Новог 
Сада, чији значај превазилази ло-
калне оквире–изградње нове зграде 
Завода за хитну медицинску помоћ, 
уређења саобраћајница у окви-
ру кампуса Универзитета, градње 

булевара са мостом преко канала 
ДТД... Започета је друга фаза из-
градње Научно-технолошког парка 
Универзитета у Новом Саду, рекон-
струисана је ограда Официрског 
дома, одржан је Пети Дунавски 
бизнис форум, а градоначелник 
Вучевић представио је потенцијале 
Новог Сада на Београдским инвес-
тиционим данима. Поводом Дана 
ослобођења, градоначелник Вуче-
вић и председник СГ, Здравко Јелу-
шић, положили су венце на Спомен 
гробље и на споменик Новосадском 
партизанском одреду, а затим је 
одржана свечаност на Београдском 
кеју, у присуству највишег држав-
ног, покрајинског, градског и војног 
руководства.

61. ОЏАЦИ
Радне акције и уређење ста-
диона
Поводом Дечије недеље, Душан 

Маријан, председник Општине, 
примио је предшколце из ПУ По-
летарац. Активисти СНС органи-
зовали су радне акције у Српском 
Милетићу, Раткову и Бачком Брес-
товцу, а уредили су и стадион у 
Оџацима. Ханс Лаубер, са прија-
тељима из Немачке и Аустрије, 
обезбедио је ватрогасна возила за 
ДВД Дероње и Ватрогасно-спаси-
лачку јединицу из Оџака. Чланице 
Уније жена обележиле су Међу-
народни дан старијих особа. Ор-
ганизован је хуманитарни Дечији 
вашар, са којег је приход упућен 
деци оболелој од рака. Црвени 
крст Оџаци обележио је Европ-
ски дан борбе против трговине 
људима. Дан Општине, Дан осло-
бођења и Дан колонизације обе-
лежен је свечаном седницом СО 
и полагањем венца на споменик 
ослободиоцима Оџака. У Раткову 
је одржан фестивал фолклора.   

62. СОМБОР
Брига о грађанима
Активисти СНС покосили су тра-

ву и уредили дечија игралишта у 
Кљајићеву. Градоначелница Сом-
бора, Душанка Голубовић, при-
редила је пријем за Жозе Жоаоа 
Мануела, амбасадора Анголе. По-

водом Међународног дана старих, 
Савет пензионера, у сарадњи са 
Унијом жена и Саветом за бригу 
о деци, популацији и социјалним 
питањима, организовао је радио-
нице и дружење у Геронтолошком 
центру. Сомбор је био домаћин 
ауторској и глумачкој екипи серије 
о Лази Костићу. Чланице Уније 
жена организовале су дружење за 
кориснике геронтолошких услуга 
у МЗ Колут. Активисти МО Селен-
ча уређивали су спортски терен у 
Лугову и игралишта у Жарковцу. 
Стапар и Сомбор били су домаћи-
ни амбасадорима Аустралије, 
Швајцарске и Холандије и пред-
ставницима Града Пирота, који су 
посетили Другу ткачку колонију 
у Стапару. У току је дистрибуција 
пете транше пакета са храном за 
социјално најугроженије станов-
нике. Поводом Дана ослобођења, 
одата је почаст погинулима у Дру-
гом светском рату. Активисти МО 
Бачки Моноштор наставили су да 
уређују простор око Спортског 
центра. Градоначелница Голубо-
вић посетила је МЗ Бездан, МЗ 
Чонопља и МЗ Светозар Милетић, 
где је са мештанима разговарала о 
могућностима за обнављање бање. 
У МЗ Млаке одржана је трибина 
о болестима зависности, а у МО 
Кљајићево предавање о дијабете-
су. Активисти МО Станишић уру-
чили су помоћ најстаријим мешта-
нима, а активисти МО Чонопља 
уредили су терен испред школе.

63. СТАРА ПАЗОВА
Обнова раскрснице код ба-
зена
Потпредседница Главног од-

бора СНС, Марија Обрадовић, и 
потпредседник ИО СНС, Дамир 
Зобеница, посетили су наш ОО 
и разговарали са чланством. Ло-
кална самоуправа фокусирала се 
на улагање у квалитетнију путну 
инфраструктуру, у улице кроз 
насеља и у саобраћајнице које их 
повезују. Општина Стара Пазова 
и покрајинска Управа за капитал-
на улагања заједнички инвести-
рају у реконструкцију раскрснице 
код базена између Старе и Нове 
Пазове. Амбасадор Шведске, Јан 
Лундин, посетио је Стару Пазо-
ву и разговарао са председником 
Општине, Ђорђем Радиновићем, 
о сарадњи локалне самоуправе и 
шведских компанија.

64. АРАНЂЕЛОВАЦ
Излет за најстарије суграђане
Народни посланик Мило-

сав Милојевић истакао је задо-
вољство због велике помоћи коју 
локална самоуправа добија од ре-

публичких органа. Наиме, Општи-
на Аранђеловац добила је више од 
11 милиона евра за радове на путу 
М4, који спаја Тополу, Аранђе-
ловац и Лазаревац. Обављају се 
радови на атарским путевима, а 
у току је санитарна сеча дрвећа 
и садња цвећа на Венцу слободе 
и парку Буковучке бање. Раде се 
канализационе решетке и асфалт 
у градским улицама, а у Венчани-
ма и Бањи поставља се водоводна 
и канализациона мрежа. У СРЦ 
„Шумадија“ реконструисан је рес-
торан, столарија, тоалети, фасада 
и купљена је спортска опрема. 
Општина је организовала излет 
за старије суграђане до манастира 
на Фрушкој гори и до Петровара-
динске тврђаве. У оквиру Дечије 
недеље, организован је пријем за 
малишане. Председник Општи-
не, Бојан Радовић, обишао је 
одељење ОШ „Веља Герасимовић“ 
у МЗ Тулеж, у чију реконструкцију 
је локална самоуправа уложила 
више од 10 милиона динара. Гос-
тима из Чешке Републике, пред-
ставницима Јужноморавске регије, 
приређен је свечани дочек. У На-
родном музеју одржана је излож-
ба „Средњовековни Рудник“.

65. ЈАГОДИНА
Нове инвестиције
Страначка слава Света Петка 

прослављена је у просторијама 
Странке. Том приликом, пред-
седник ГО СНС Јагодина, Никола 
Радосављевић, осврнуо се на по-
лагање камена-темељца за нови 
погон у фабрици „Аунде“, али и на 
успостављање билателарних од-
носа са делегацијом из Словачке 
која је која је заинтересована за 
улагање у нашем граду.

66. ВРАЊЕ
Помоћ за угрожене суграђане
Представници Савета за со-

цијална питања ГО СНС Врање 
посетили су десеточлану социјал-
но угрожену породицу и уручили 
помоћ у виду хране, гардеробе и 
средства за личну хигијену, а ху-
манитарне пакете уручили су и 
угроженој породици у Корбевцу. 
На позив председника МО Баре-
лић, волонтери Савета посетили 
су тринаесточлану породицу и 
донирали храну, средства за лич-
ну хигијену, гардеробу и школски 
прибор. Два пута смо посетили 
шесточлану породицу Милоше-
вић и уручили им помоћ сакупље-
ну из личних средстава. Посетили 
смо и Љиљану Пешић, жртву на-
сиља у породици, и донирали јој 
пакет са храном и средствима за 
хигијену.

47. НЕГОТИН
Одводни канал на Радујевачком путу

У насељу Радујевачки пут гради се одводни канал, који је због 
мале пропусне моћи задавао муке становништву у том делу града. 
Настављено је са пресвлачењем пута асфалтом више улица у МЗ 
Дидићи, Буковче, Слатина, Милошево, Мокрање, и то програмом  
„Динар на динар“, у којем на сваки прикупљени динар мештана, ло-
кална самоуправа учествује истим износом. 

57. КОВАЧИЦА
Огрев и намирнице за 
суграђане

Састанку ОО СНС Ковачица присуствовали 
су потпредседница главног одбора СНС, Марија 
Обрадовић, потпредседник ИО СНС, Дамир Зо-
беница, координатор за Јужни Банат, Бранко Ма-
ловић, и Дарко Јовановић, члан Главног одбора 
СНС. Активисти МО Падина уредили су простор 
око Дома здравља, дечије игралиште у Горњој 
долини и трим стазу у Падинској долини. Члано-
ви Унија жена и Савета за културу прикључили су 
се акцији „Чепом до осмеха“. Активисти МО Цре-

паја организовали су поделу „СНС Информато-
ра“. Социјално најугроженијим суграђанима уру-
чили смо десет пакета са основним намирницама. 
Активисти Уније младих помагали су Црвеном 
крсту, а Савет за избегла и расељена лица обез-
бедио је огрев за породицу Јуришић из Дебеља-
че. Организовали смо чишћење ковачичке шуме, 
као и прославу Свете Петке. Општина Ковачица 
обезбедила је средства за промену столарије у 
Дому здравља. Представници локалне самоу-
праве, Удружења жена и Уније жена посетили су 
Косовску Митровицу и присуствовали отварању 
манифестације „Веште руке сеоских жена“ у Зу-
бином Потоку. Поправљени су делови пута према 
Падини, у самој Падини, и у Ковачици.

60. СРБОБРАН
Уређење два гробља

Активисти ОО СНС Србобран, заједно са председником Општи-
не, Нешком Честићем, очистили су и уредили и православно и ка-
толичко гробље у свом месту.

49. НОВИ БЕЧЕЈ
Опремање индустријске зоне

Председник Покрајинске владе, Игор Мировић, одржао је састанак са пред-
ставницима локалне самоуправе и обишао радове на изградњи саобраћајнице у 
Индустријској зони и дворац Хетерленд. У оквиру Дечије недеље, председник 
Општине, Саша Максимовић, посетио је ПУ „Пава Сударски“, а свим новобе-
чејским вртићима уручени су слаткиши и сокови. Одржани су 17. Дани Теодора 
Павловића и 24. Дани Лазе Телечког. Гради се канализација у Чика Љубиној и 
Његошевој улици, инфраструктура у источној индустријској зони, коси се трава 
на јавним површинама и бетонира прилиз и двориште ОШ „Јосиф Маринковић“. 
Општинска ТО освојила је две награде на Међународном фестивалу промотив-
них материјала ТО. Наш ОО посетили су потпредседница Главног одбора СНС, 
Марија Обрадовић, и потпредседник ИО, Дамир Зобеница, а локалну самоу-
праву државни секретар Ференц Вицко, у циљу решавања проблема дуговања 
Дома здравља. Општина је потписала протокол о сарадњи са Факултетом за 
менаџмент из Сремских Карловаца, на основу ког студенти могу да стичу ви-
соко образовање у Новом Бечеју. У Куману је изграђен паркинг испред Дома 
здравља. Прославили смо страначку славу.

Председник Владе АПВ, Игор Мировић, у обиласку дворца  
Хетерленд у Бочару, који је постао симбол уништавања 

Србије током владавине Демократске странке
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67. БАРАЈЕВО
Уређење шеталишта

Захваљујући сарадњи нове општинске 
власти, Града и Републике, обновљени су пу-
теви према Липовици и Баћевцу. Уређује се 
шеталиште поред Барајевске реке, а ускоро 
креће градња  бициклистичке стазе. Потпи-
сан је споразум о изградњи цевовода Бараје-
во–Бељина–Араповац, како би мештани МЗ 
Бељина, Арнајево и Рожанци добили градску 
воду. После дужег периода, покренут је план 
генералне регулације центра Барајева.

68. ВОЖДОВАЦ
Регионална здравствена 
станица у Јајинцима

У насељу Степа Степановић отворена је 
амбуланта, а становници подавалских на-
сеља добили су Регионалну здравствену ста-
ницу. Градски менаџер, Горан Весић, и пред-
седник ГO Вождовац, Александар Савић, 
посетили су ОШ „Војвода Путник“ у Рипњу, 
на којој је урађена фасада, окречена унутра-
шњост, постављена нова ограда и балон-са-
ла за физичко. Уручене су „блутут“ слуша-
лице за вождовачки Дома здравља и Поли-
цијску станицу, ради боље безбедности у 
саобраћају. Потписан је Споразум о сарадњи 
са ФПН за спровођења праксе за студенте. 

ТО организовала је излет за новинарске 
екипе у циљу промоције културног блага 
Општине. У организацији ГО Вождовац, Клу-
ба привредника и РАРЕИ Београд, одржана 
је обука за 32 будућа привредника. Одржано 
је општинско такмичење за средњошколце у 
студији случаја, а у ОШ „Змај Ј. Јовановић“ 
такмичење у кошарци. Спроведена је трећа 
акција добровољног давања крви испред 
зграде Општине. Активисти Савета за при-
вреду и МО Горњи Вождовац посетили су 
Вождовчанку Рајковић и уручили јој помоћ 
у виду воћа, поврћа и кућних потрепштина. 
Чланови МО Милунка Савић и Савета за 
привреду поклонили су зимску гардеробу 
Прихватилишту у Кумодрашкој, а активисти 
МО Браће Јерковић, поводом Дана европске 
баштине, посетили су Педагошки музеј.

70. ГРОЦКА
Дечији паркови

Градоначелник Београда, Синиша Мали, обишао је 
одељење ОШ „Никола Тесла“ у Лештанима и обећао 
почетак израде пројекта за градњу нове школе. ГО 
Гроцка обезбедила је простор за нову пошту у Рито-
пеку, у којој грађани могу бесплатно да користе ин-
тернет, и финасирала његову адаптацију. Камен-
долска улица насута је рециклираним асфал-
том, а ломљеним каменом пут за Шуме и потез 
Бадриковац. У Бегаљици је саниран атарски пут 
Прљуше и потез Бањице, док је у Врчину насут 
Карагачки пут. Насуто је пет километара пута 
Пударци-Гроцка, асфалтирана је Улица Иси-
дора Богдановића и Вука Караџића у Дражњу. 

Постављена је теретана на отвореном у Врчину, из-
грађена су два парка у Калуђерици. ГО Гроцка обез-
бедила је средства за прикључак за струју социјално 
угроженој породици Ивановић из Врчина. Организо-
вано је кречење фасаде Центра за социјални рад, у 
којој је учествовало руководствро ГО Гроцка, пред-
ставници ЈП и запослени у овом Центру. На иниција-
тиву МО Бегаљица, постављене су клупе испред ре-
новиране амбуланте.

71. ВРАЧАР
Спомен табла 
Вокију Костићу 

На згради у Кичевској 1 
откривена је спомен табла у 
знак сећања на композито-
ра и писца Војислава Вокија 
Костића, а открили су је 
удовица Вера Костић, пред-
седник ГО Врачар, Милан А. 
Недељковић, и секретарка 
за културу Београда, Ивона 
Јефтић. Одржали смо пун-
ктове на Каленић пијаци, 
испред Општине и на Тргу 
Соје Јовановић. Руковод-
ство Општине и активисти 
ОО информисали су грађа-
не о 100 дана вршења вла-
сти у ГО Врачар.

72. ЗЕМУН
Спомен плоча 
Бранку Пешићу

Откривена је спомен плоча некадашњем 
градоначелнику Земуна и Београда, Бранку 
Пешићу, на истоименој школи у Земуну. У 
Дому здравља отворено је реновирано Раз-
војно саветовалиште за децу, опремљено 
новим намештајем и дидактичким материја-
лима. У току је реконструкција окретнице 
аутобуске линије 706. ГО Земун, у сарадњи 
са Градским секретаријатом за заштиту жи-
вотне средине и ЈКП Зеленило Београд, реа-
лизовала је део пројекта чишћења и уређења 
дивље депоније у Батајници. Општина, у са-
радњи са КСЦ Пинки, обезбедила је корисни-
цима „Моје земунске картице“ бесплатне 
термине за стони тенис, а у сарадњи са Уд-

ружењем „Самохране мајке“ и 
ОШ „Раде Кончар“, бесплатни 
курс самоодбране. Међународ-
ни форум меланом одржан је у 
Мадленијануму, у присуству 
више десетина учесника из ре-
гиона и Европе. Канцеларија 
за младе, у сарадњи са НСЗ, 
организује обуку „Пут до ус-
пешног предузетника“. Про-
слављена је прва годишњица 
Клуба за старе „Драгиша 
Ћирић“. Обележена је слава 
ГО Земун и Недеља солидар-
ности са особама које имају 
последице церебралне па-
рализе. Активисти ОО СНС 
Земун сваке суботе деле 
промо материјал и разгова-
рају са грађанима.

74. САВСКИ ВЕНАЦ
Дружење са пензионерима

Поводом Међународног дана старих, активисти ОО СНС Сав-
ски венац обишли су најстарије суграђане, разговарали о њихо-
вим проблемима и уручили им корпе са воћем и карте за позори-
ште, које су функционери ОО обезбедили из личних средстава. 
Руководство ГО Савски венац, у сарадњи са ЈКП Ветерина Бео-
град, спровело је акцију усвајања напуштених паса из прихвати-
лишта. Организован је кошаркашки турнир за основнце. У оквиру 
Канцеларије за младе, а у сарадњи са Саветом за привреду ОО, 
организована је обука за почетнике у пословању. Најављена је 
реконструкција парка у Вишеградској улици. Активисти СНС на 
штандовима свакодневно разговарају са грађанима.

69. ЗВЕЗДАРА
Очишћено двориште МЗ Миријево

ОО СНС Звездара организовао је 
вече посвећено дамама. Aкти-
висти ОО и МО Старо Ми-
ријево уредили су дво-
риште МЗ, делили су 
страначки материјал 
и разговарали са 
грађанима. Орга-
низовано је при-
купљање и дони-
рање гардеробе 
Прихватилишту 
у Кумодрашкој 
и Црвеном крсту. 
Одржано је књи-
жевно вече на коме 
смо угостили члано-
ве савета за културу из 
Чачка, Сремских Карлова-
ца, Новог Сада и Београда. Дан 
Општине обележен је полагањем 

венаца, турниром у малом фудбалу, на коме су учествовали предста-
вници одборничких група, културно-уметничким програмом и све-
чаном академијом. Одржан је хуманитарни концерт за помоћ деци 

ометеној у развоју. Oдборници ГО Звездара и СГ обишли су 
Миријевски цвет и истакли инфраструктурне недос-

татке, као последицу дивље градње и бахатости 
предходне власти. Одборници ће разговараи 

са грађанима у општинској сали. Организо-
вана је едукативна представа за најмлађе 

о значају и улози Комуналне полиције. 
Подржали смо акцију бесплатних ле-
карских прегледа суграђана, поводом 
Дана срца. Председник ГО Звездара 
потписао је у Смедереву Деклара-
цију за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња. Звездарски еколошки 

центар потписао је уговор о учешћу у 
пројекту „Инкубатор гнездо“.

73. ЛАЗАРЕВАЦ
Добровољно давање крви

У сарадњи са Институтом за трансфузију, прикупљено је 356 је-
диница крви у акцији добровољног давања. У организацији Савета 
за безбедност саобраћаја, ГО Лазаревац и Агенције за безбедност, 
ученицима ОШ „Војислав Вока Савић“ уручен је едукативни уџбе-
ник „Пажљивко“ о правилима у саобраћају. Представници Савета 
за пољопривреду ГО Лазаревац посетили су штанд Земљораднич-
ке задруге „Качерски мед“ на Међународном сајму пчеларства на 
Ташмајдану. У току је комплетна реконструкција Улице Станисла-
ва Сремчевића Црног. Почела је градња препумпне станице кана-
лизационе мреже у МЗ Петка.

75. МЛАДЕНОВАЦ
Уређење кошаркашког терена

Уређени су паркићи у МЗ 25. мај и у Улици Јанка Катића. Ак-
тивисти ОО СНС Младеновац уредили су кошаркашки терен, из-
вукли дрвеће урасло у ограду око игралишта и очистили терен. 
Замењене су мрежице за кошеве, офарбана је конструкција коша, 
обележене линије кошаркашког терена, постављене нове табле. 

76. НОВИ БЕОГРАД 
Олакшано кретање инвалидима
На иницијативу грађана Блока 63 и 64, коју је подржао ОО 

СНС Нови Београд, поправљен је део тротоара у Гандијевој ули-
ци, код броја 35. После уклањања великог корења и асфалти-
рања тротоара, особе са инвалидитетом, својим колицима, по-
ново могу неометано да пролазе. На иницијативу грађана и МО 
Стара Бежанија, завршена су нова паркинг места у Улици Пере 
Сегединца. Народна посланица, Соња Влаховић, разговарала је 
са грађанима у просторијама ОО СНС Нови Београд.
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78. СТАРИ ГРАД
Разговор са грађанима 
у МЗ Скадарлија

Активисти нашег ОО делили су 
„СНС Информатор“ на штандовима 
на Бајлонијевој пијаци и разговара-
ли са грађанима. Народни посланик и 
одборник у СГ, Србислав Филиповић, 
уторком разговара са грађанима, од 
19 до 20 часова, у МЗ Скадарлија. Чла-
нови МО Дорћол обишли су старије 
суграђане на Доњем Дорћолу и раз-
говарали о унапређењу здравствене 
услуге у ДЗ.

81. ПАЛИЛУЛА
Трибина о безбедности деце

На хуманитарном турниру у малом фудбалу учествовало је 16 екипа. Сред-
ства од учешћа и раније прикупљена хуманитарна помоћ, уз донације навија-
ча, биће предата социјално угроженој петочланој породици, чији је шестого-
дишњи члан оболео од рака. У ОШ „Васа Пелагић“ и „Зага Маливук“ одржана 
је трибина „Безбедност деце“, док је у ОШ „Краљица Марија“ одржана триби-
на о најсавременијим системима видео надзора и тастера за панику, који ће 
бити уведени у све основне школе на Палилули. Активисти нашег ОО разго-
варали су са грађанима и делили промотивни материјал на штанду у Борчи.

77. ОБРЕНОВАЦ
Реконструкција општинске зграде

У току је реконструкција зграде Старе општине. Више 
од 250 привредника добило је помоћ захваљујући доброј 
сарадњи са фондацијама ENECA, IDC, HELP и „Ана и Владе 
Дивац“. Комисија за пољопривреду започиње нови про-
цес приближавања стручних служби пољопривредници-
ма Обреновца. Проширена је топловодна мрежа у насељу 
Потиће воће, а на систем даљинског грејања прикључено 
је 50 домаћинстава. Асфалтирани су путеви у Пироману, 
Бровићу, Конатицама и Пољанама, док се у насељима 
Браће Југовић, Вирага и МЗ Јасенак шири јавна расвета. 
Отворена је обновљена шалтер сала ЕПС-а.

82. РАКОВИЦА
Чишћење језера у Реснику

У току су радови у Улици патријарха Димитрија, на улазу у насеље Сунча-
ни брег, како би се решио горући проблем станара, јер се у насеље возилом 
може ући само уз кршење саобраћајних прописа. На иницијативу Општине, 
асфалтиран је део Улице Милорада Драшковића на Петловом брду и део Ули-
це делови. Свечаном академијом, ГО Раковица обележила је Дан Општине и 
славу Покров пресвете Богородице. Чланови ОО СНС Раковица организовали 
су чишћење језера у Реснику и спортски дан, у оквиру акције „Буди део тима“. 
У Скојевском насељу организовани су турнири у кошарци и шаху. Иницијати-
ва за спортски дан потекла је од одборнице СНС у СО Раковица, Александре 
Предојевић. На иницијативу СНС, уређен је и простор у близини подходника 
у Кнежевцу, у Улици ослобођења. Раковички напредњаци донирали су нове 
душеке и ћебад породици Јузбашић из Ресника, у сарадњи са Црвеним кр-
стом, а затим су из личних средстава, обезбедили нови електрични шпорет.

83. ЧУКАРИЦА
Уређење пешачких стаза

ОО СНС Чукарица организовао је акцију чишћења бандера и бетонских стубова 
у свим деловима Општине. Чланови Уније младих очистили су подземни пролаз у 
Пожешкој улици, уклонили промотивни материјал са стакла и офарбали стубове и 
гелендере. Такође, избетониран је прилаз у Улици Марка Кончара Буре, у којој живе 
три особе са инвалидитетом. На донаторској вечери, коју је организовао ОО СНС 
Чукарица, сакупљен је новац за прву фазу изградње цркве Сабора Светог Јована Кр-
ститеља у Рупчинама. Aктивисти MO Велика Моштаница, у сарадњи са Институтом 
за трансфузију, организовали су акцију добровољног давања крви. Чланови Савета 
за заштиту животне средине, у сарадњи са активистима са Церака, уклонили су ди-
вље растиње и смеће из Трговачке улице, и засадили цвеће на платоу у Космајској 
улици. Уз помоћ активиста МО Виногради 1 и 2, уређене су пешачке стазе на прилазу 
ОШ „Уједињене нације“. Активисти МО Голф и Савета за заштиту животне среди-
не засадили су цвеће и тује испред нашег ОО. Активисти МО Репиште посетили су 
самохрану мајку, Оливеру Павловић, и уручили јој помоћ у храни и кућној хемији.

80. СУРЧИН
Помоћ за 
социјално 
угрожене породице

Реконструисан је пут Петров-
чић-Бечмен и организована је 
садња дрвећа у Петровчићу. 
Уручили смо три пакета са хра-
ном и средствима за хигијену 
социјално угроженим породи-
цама, као и шпорет на чврсто 
гориво и три пара зимске обуће, 
купљене личним средставима 
функционера.

79. СОПОТ
Пошта у Малој Иванчи

У Малој Иванчи свечано је отворена 45. сеоска пошта са 
бесплатним интернет кутком, у акцији „52 поште за 52 не-
деље”. Челници Града и Општине Сопот обишли су радове 
на изградњи водовода, који подразумевају постављање 4,6 
километара цеви, које спајају водоизвориште са резерво-
аром, како би Сопоћани имали стабилније водоснабдевање.
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Председник Општине 
Палилула, Александар 
Јовичић, пре пет месе-

ци ступио је на дужност и од 
тада, према његовим речима, 
ова Општина је коначно, после 
дужег временског периода, по-
чела да ради у складу са полит-
иком Српске напредне странке 
и њеног председника, Алексан-
дра Вучића – искључиво у инте-
ресу својих грађана. 

Јовичић за „СНС Инфор-
матор“ каже да се, заједно са 
својим тимом, већ првог дана 
ухватио у коштац са огромним 
послом, и то без устезања, ре-
зерви или страха, радећи са 120 
одсто капацитета.

Шта можете да издвојите као најважније резултате за пр-
вих пет месеци рада?
- У року од месец дана урадили смо први ребаланс буџета, у 

коме се налазило преко 20 пројеката усмерених на бољи живот 
грађана. Амбициозни план је у потпуности остварен, а управо 
се припрема следећи ребаланс. Међу спроведеним пројектима 
истакао бих видео-надзор у 17 основних школа, 40 нових ауто-
буских стајалишта, уређење 70 оронулих и небезбедних улаза 
зграда, излете за пензионере, школу пливања за младе, ранчеве 
и школски прибор за основце... Листа акција је подугачка.

Какво стање сте затекли у Општини и шта је требало најхит-
није решавати? Које су неуралгичне тачке на Палилули?
- Често волим да кажем да је Палилула Србија у малом, има своје 

руралне и урбане делове, који са собом носе велику разлику у ни-
воу развоја, као и сасвим другачију природу проблема који муче од-
ређене делове. Докле ова обала вапи за најбазичнијом инфраструк-

туром, безбедност је велики про-
блем десне обале, а ту је акутни 
еколошки проблем Аде Хује. Пос-
већени смо решавању свега наве-
деног, тамо где имамо довољне 
финансије и надлежности деламо 
директно и ефикасно, а тамо где 
проблем превазилази општински 
ниво, тражимо партнере на град-
ском и републичком нивоу. Наша 
посвећеност је апсолутна и неће-
мо стати докле год будемо ужи-
вали поверење грађана.
Познато је да сте Ви 
најмлађи председник 
општине у Србији. Да ли је 
младост предност или мана?

- Дубоко и искрено верујем да је пред-
ност. Младост подразумева енергију, упорност и истрајност 
на решавању проблема, а њих је огроман број. То зна да буде 
исцрпљујуће, али то је наша обавеза и разлог због кога су нас 
грађани изабрали. Младости се најчешће замера недостатак 
искуства, међутим мислим да радом непрекидно демонстри-
рамо да нас то не спутава, да имамо много идеја, знања и воље 
да их имплементирамо.

Палилула коначно ради 
у интересу грађана

АЛЕКСАНДАР 
ЈОВИЧИЋ, 
председник 
Општине 
Палилула

Канализација на левој обали

Шта све планирате да урадите у наредним годинама за 

бољи живот Палилулаца?

- Идуће године стартује изградња Домаз дравља у Борчи, 

као и прве канализационе мреже на левој обали.Расписали 

смо тендер за израду пројектне документације за изградњу 

Установе културе на левој обали, предали смо захтев за 

инвестициони буџет који планирамо да искористимо за ас-

фалтирање бар 30-ак улица, а на још толико ћемо користити 

рециклирани асфалт. Ускоро почиње и реконструкција Пали-

лулске пијаце, а радићемо и на уређивању и прављењу нових 

паркића и урбаних џепова. Наводим вам само неке од ствари, 

наш циљ је да непрође ниједан месец у коме немамо плани-

ране минимално три активности или пројекта намењених 

бољем животу Палилулаца.

ГРАД БЕОГРАД

РЕЗУЛТАТИ ЗА САМО ПЕТ МЕСЕЦИ 

Видео-надзор у 17 основних школа

40 нових аутобуских стајалишта

Уређење 70 оронулих улаза у зграде

Излети за пензионере

Школа пливања за младе

Ранчеви и прибор за основце

Јовичић председник ИО НАЛЕД
Александар Јовичић изабран је и за председника ИО 

Националне алијансе за локални економски развој (НА-
ЛЕД), а тим поводом рекао је да ће се залагати за јачање 
капацитета општина за локални економски развој и да је 
комуникација са привредницима кључ за отварање нових 
радних места и подизање животног стандарда грађана. 



У разговору са грађанима Новог Сада, 
приликом посете фабрици „Делфи“ 

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Грађани Западне Србије поздрављају премијера 
Вучића, приликом отварања деонице на 

Коридору 11, од Љига до Прељине

Атракција: Уместо класичног 
пресецања свечане врпце, дечаци 
у народним ношњама буквално су 

је однели својим телима 

Са некадашњим италијанским министром спољ-
них послова, Франком Фратинијем, на конферен-

цији Медијског форума Југоисточне Европе

Партија билијара у Научно-технолошком 
парку на Звездари, после представљања 
резултата рада Владе у првих 100 дана

Селфи за успомену: 
Грађани Ниша срдачно су 

дочекали премијера Србије

Обилазак нове деонице на 
источном краку Коридора 10, 

Просек – Банцарево, 
у друштву премијера 

Мађарске, Виктора Орбана


