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У ЖИЖИ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ

У недељу, 2. апри-
ла 2017. годи-
не, исписана је 
нова страница 
историје. Ср-

бија је изабрала свог новог 
председника – Алексан-
дра Вучића, петог по реду 
од поновног увођења ви-
шестраначја.

Александар Вучић ос-
војио је фантастичан резул-
тат од 55,1 одсто гласова 
у првом изборном кругу и 
подршку готово два мили-
она људи! 

Освојио је 40 одсто више 
од другопласираног Саше 
Јанковића, али и 12 одсто 
више гласова народа него 
свих осталих десет кандида-
та заједно, као и више него 

што су  Борис Тадић и То-
мислав Николић освојили 
заједно у првом кругу избора 
2012. године (Тадић 25,21 од-
сто, Николић 25,05 одсто).

Свих преосталих десет 

кандидата освојило је 1,4 ми-
лиона гласова, што значи да 
је Александра Вучића подр-
жало чак 400.000 грађана 
Србије више него све опози-
ционе кандидате заједно.  

Ове импозантне број-
ке говоре да су грађани 
подржали наставак поли-
тике Александра Вучића, 
и на међународном, и на 
унутрашњем плану – поди-
зање српске економије и 
животног стандарда грађа-
на, изградњу политичке 
стабилности у региону, из-

СРБИЈА ИЗАБРАЛА НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА У ПРВОМ КРУГУ

Александар Вучић добио 400.000 гласова 
више него сви остали кандидати заједно

Освојио је 40% више гласова од 
другопласираног Саше Јанковића

55,1%

балансирану спољну полити-
ку и изградњу пријатељстава 
и на Истоку и на Западу.

„Веома сам поносан на 
чињеницу да смо добили ог-
ромно поверење грађана у ус-
ловима који су били све, само 
не лаки. За нас је ово важан 
дан и важно је да се показало 
у ком смеру Србија жели да 

иде, важно да је победа чиста 
као суза, да није мала разли-
ка“, рекао је Вучић, приликом 
првог обраћања после велике 
победе, у седишту СНС, и зах-
валио се свим грађанима Ср-
бије, наводећи да је већински 
победио и у Новом Пазару, 
Тутину, Сјеници и у местима 
где већински живе Мађари.

Вучић је честитао против-
кандидатима, уз оцену да су 
неки од њих постигли од-
личне резултате, међутим, 
противкандидати, осим Ми-
рослава Паровића, нису пока-
зали ни мрвицу елементарне 
пристојности и нису Вучићу 
честитали изборну победу. 

„Када се на број освојених 

гласова додају и они који 
нису против политике коју 
водим, онда се види да је по-
беда чиста као суза и да су 
грађани показали у огромном 
броју да су за реформе и за 
њихов наставак, за европски 
пут, пријатаљске односе са 
Кином и Русијом... Посебно 
сам срећан што сам побе-

Први дан после избора  
Вучић провео радно

Док су Александру Вучићу, дан после избора за пред-
седника Србије, честитке стизале и за Истока, и са За-
пада, и из региона, и из Србије, он је већ увелико био у 

Мостару, на 20. Међународном сајму привреде, предано 
и без предаха обављајући своје премијерске дужности.    

Председнички кандидат Александар Вучић на бирачко место дошао је са ћерком Милицом

Са новинарима после гласања 
у Новом Београду

Прво обраћање грађанима у седишту СНС

Долазак председника СНС, Александра Вучића, у изборни штаб СНС
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Честитке са свих страна 
Победнику председнич-

ких избора, Александру 
Вучићу, исте ноћи честитке 
су почеле да стижу са свих 
страна. Међу првима победу 
су му честитали председ-
ник Русије Владимир Путин, 
председник Кине Ши Ђин-
пинг, премијер Мађарске 
Виктор Орбан. Честитке су 
стигле од аустријског кан-
целара Кристијана Керна, 
аустријског шефа дипло-
матије Себастијана Курца, 

немачке канцеларке Анге-
ле Меркел, комесара ЕУ за 
проширење Јоханеса Хана, 
британске премијерке Те-
резе Меј, француског пред-
седника Франсоа Оланда, 
председника Мађарске Ја-
ноша Адера, председника 
Белорусије Александра Лу-
кашенка, председника Ма-
кедоније Ђорђа Иванова, 
премијера Хрватске Андреја 
Пленковића и председнице 
Хрватске Колинде Грабар 

Китаровић, председника 
Италије Серђа Матареле и 
премијера Италије Паола 
Ђентилонија, председника 
Турске Реџепа Тајипа Ер-
догана, председника Грчке 
Прокописа Павлопулоса, 
премијера Шпаније Ма-
ријана Рахоја, председника 
Пољске Анджеја Дуде, пре-
мијерке Републике Српске 
Жељке Цвијановић, пред-
седника Европске народне 
партије Џозефа Дола, гене-

ралног секретара ОЕБС-а 
Ламберта Занијера, генерал-
ног секретара НАТО-а Јенса 
Столтенберга, председника 
Светског економског фору-
ма у Давосу Клауса Шваба, 
председника бугарске пар-
тије ГЕРБ Бојка Борисова, 
посланика Европског пар-
ламента Едуарда Кукана, 
шефа словачке дипломатије 
Мирослав Лајчака, начелни-
ка Општине Сребреница 
Младена Грујичића...

дио у првом кругу и 
због странака које су 

ми дале подршку и 
што нисам побе-
дио демагогијом и 
популизмом, већ 
напорним радом, 
и својим, и својих 
сарадника, и због 

чињенице да су 
људи разумели ко-

лико напора и труда 
улажемо у то да Ср-

бија напредује“, рекао је 

новоизабрани председник 
Вучић. 

Он се захвалио пред-
седнику Николићу што је 
подржао Владу у тешким 
тренуцима и истакао да су 
ово били избори са намање 
инцидената у вишестра-
начју и да су прошли без 
иједног физичког инци-
дента. Указао је и на то да 
је СНС једна од највећих 
странака у Европи, не само 
у ширем региону. 

„То је армија људи који-
ма сам бескрајно захвалан, 
сила људи која је у стању 
да издржи све нападе“, ре-
као је Вучић. 

У првом обраћању јавно-
сти, захвалио се и немачкој 
канцеларки, Ангели Мер-
кел, и председнику Русије, 
Владимиру Путину, што су 
разговарали са Србијом и 
током предизборне кам-
пање, што говори да лепо и 
добро мисле о нашој земљи.

А л е к с а н д а р 
Вучић је на пред-

седничким изборима био 
кандидат Српске напредне 

страке, Социјалистичке партије 
Србије, Социјалдемократске пар-
тије Србије, Јединствене Србије, 
Партије уједињених пензионера 
Србије, Покрета социјалиста, 

Српског покрета обнове, Сна-
ге Србије Богољуб Карић 

и Савеза војвођанских 
Мађара.

Председник Извршног одбора СНС, Дарко Глишић, 
проглашава победу и отвара шампањац

Подршка породице и пријатеља: Анђелко Вучић, Данило Вучић, 
Небојша Стефановић, Вања Удовичић и Златибор Лончар Поносан на тату: Са сином Данилом

Свечаност у седишту СНС пратило је више од 
300 новинара из земље, региона и света Трубачки оркестар увеличао је славље

Весело: Са коалиционим партнерима 
Ивицом Дачићем и Богољубом Карићем

Честитке: Са Милорадом Додиком  и Братиславом Гашићем
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КАКО ЈЕ 
СРБИЈА 

ГЛАСАЛА

ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ 2017.

Александар Вучић остварио је резултат 
који је бољи од просека за целу Србију 
(55,1 одсто) у више од 130 јединица ло-
калне самоуправе широм земље. Рекорд-
но високи резултати забележени су у 
свим крајевима државе, а посебан разлог 
за понос су резултати на Косову и Мето-
хији, где је у 17 јединица локалне самоу-
праве Александар Вучић победио са чак 
78,99 одсто подршке.

ГРАДОВИ 
РЕКОРДЕРИ

Бач   56,73 Темерин   56,41

Беочин   65,33

Бечеј   58,09

Бачка Паланка   57,99

Тител   60,28

Жабаљ   63,65

Аранђеловац   57,43

Баточина   65,87

Лапово   61,33

Топола   61,99

Рума   59,92

Кнић   63,69

Инђија   64,21

Рача   67,19

Ириг   61,17

Пећинци   68,84

Пландиште   59,3

Алибунар   56,87

Коцељева   79,35

Сремска Митровица   59,27

Љубовија   68,25

Ковин   58,86

Владимирци   63,04

Шид   61,98

Мали Зворник   67,34

Бела Црква   60,48

Крупањ   71,38

Стара Пазова   58,35

Лозница   61,58

Опово   67,37

Богатић   64,83

Љиг   58,29

Оџаци   60,91 Мали Иђош   64,39

Кикинда   60,46

Осечина   62,01

Нови Бечеј   57,8

Апатин   62,6

Чока   62,55

Мионица   66,61

Житиште   57,87

Бачка Топола   56,51

Нови Кнежевац   68,04

Уб   67,55

Нова Црња   63,29

Кула   57,37

Кнић   63,69

Књажевац   66,46

Горњи Милановац   55,72

Нишка Бања   62,14

Краљево   55

Смедерево   61,2

Пожаревац   56,73

Ћуприја   65,37

Прибој   62,1

Рековац   65,5

Сокобања   63,29

Петровац на Млави   72,82

Ивањица   63,95

Ражањ   69,43

Нови Пазар   71,32

Алексинац   64,77

Ћићевац   62,58

Велика Плана   65,97

Мајданпек   55,34

Жабари   69,83

Бајина Башта   62,88

Јагодина   57,28

Сјеница   78,02

Кучево   73,45

Тутин   74,63

Гаџин Хан   70,37

Трстеник   60,44

Медвеђа   68,65

Косово Поље   81,58

Владичин Хан   74,93

Црна Трава   87,43

Приштина   81,46

Ораховац   84,66

Звечан   71,72

Зубин Поток   73,14

Косовска Каменица   86,32

Прешево   82,26

Прокупље   68,16

Александровац  62,9

Смедеревска Паланка   58,73

Неготин   65,58

Жагубица   80,11

Пожега   56,71

Параћин   63,79

Бољевац   62,19

Мало Црниће   64,6

Врњачка Бања   64,59 Мерошина   75,30

Варварин   66,02

Власотинце   72,38

Босилеград   81,46

Врање   69,06

Лебане   76,97Обилић   84,57

Пећ   79,68

Косовска Митровица   69,94

Вучитрн   83,16

Гњилање   82,78

Сурдулица   73,2

Житорађа   80,99Брус 63,43

Свилајнац   63,71

Кладово   69,43

Велико Градиште   63,22

Лучани   61,50

Деспотовац   68,69

Пријепоље   65,51

Голубац   68,78

Рашка   67,11 Дољевац   78,8

Крушевац   62,20

Лесковац   66,08

Липљан   85,75

Трговиште   91,62

Бојник   73,37

Штрпце   83,47

Гора   91,07

Витина   80,49

Лепосавић   75,05

Ново Брдо   87,94

Бујановац   74,43

Куршумлија   68,69

Сврљиг   70,59

Бабушница   69,86

Пирот   66,39

Бела Паланка   77,92
Блаце   69,48

Димитровград   64,21

Република Србија
55,1

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

55,12

ВОЈВОДИНА

53,87

КОСОВО И МЕТОХИЈА

78,99

ОКРУЗИ
Град Београд                       44,06
Севернобачки                      52,75
Средњобанатски                52,56
Севернобанатски              56,48
Јужнобанатски                    53,68
Западнобачки                       56,98
Јужнобачки                           49,58
Град Нови Сад                     44,07
Сремски                                  60,98
Мачвански                             60,72
Колубарски                           56,92
Подунавски                           61,61
Браничевски                          64,82
Шумадијски                           55,51
Поморавски                            62,59
Борски                                        57,77
Зајечарски                               57,98
Златиборски                          56,04
Моравички                             55,05
Рашки                                       63,34
Расински                                 62,31
Нишавски                               56,55
Град Ниш                                50,61
Топлички                                70,85
Пиротски                                68,38
Јабланички                            68,65
Пчињски                                 73,02
Косовски                                83,34
Пећки                                       79,68
Призренски                           90,16
Косовско-митровачки     73,19
Косовско-поморавски    84,48

РЕГИОН
Босна и Херцеговина 68,24

Македонија  52,24

Хрватска  73,96

Црна Гора  70,99
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Премијер Србије, 
Александар Ву-
чић, разговарао је 
са председником 
Руске Федерације, 

Владимиром Путином, у Мос-
кви, а том приликом председник 
Путин истакао је да је уверен да 
ће бити могуће увећати трго-
винску размену и побољшати 
економске односе две земље, те 

да су, захваљујући заједничким 
напорима, Србија и Русија по-
бољшале ситуацију у трговини. 

Приликом овог, десетог су-
срета два државника, пред-
седник Путин изразио је наду 
да ће се односи две земље 
развијати позитивно и у духу 
пријатељства, као и до сада. 

„Захваљујући заједничким 
напорима, ситуација се мења у 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ И ВЛАДИМИР ПУТИН У КРЕМЉУ

Односи СРБИЈЕ и РУСИЈЕ 
развијаће се у пријатељском духу

нашим трговинско-економским 
односима. У прошлој години 
забележили смо мали пораст 
обима трговинске размене, око 
два процента. То није много, 
али је ипак пораст, и тај пораст 
остварен је захваљујући напо-
рима ваше Владе да се повећа 
испорука робе из Србије у Ру-
сију“, навео је Путин.

Указао је на то да у тој раз-
мени постоје водећи сектори, 
и да је пораст пољопривред-
ног извоза у Русију био око 
40 одсто, а истакао је и рад на 
заједничким пројектима, пре 
свега у сфери енергетике. 

„Ми знамо да ће ускоро у 
Србији бити одржани пред-
седнички избори. Уверени 
смо да ће у данашњој Србији 
ти избори бити организовани 
на највишем нивоу, пре свега, 
захваљујући напорима ваше 
Владе“, рекао је Путин Вучићу, 
и указао на то да ће се, без 
обзира на развој политичке 
ситуације, односи две земље 
развијати.

„Како год да се буде раз-
вијала политичка ситуација, 
немамо ни најмању сумњу у то 
да ће се односи наших земаља 
развијати позитивно и у духу 
пријатељства које је грађено 
и неговано током претходних 
деценија“, рекао је председ-
ник Путин, и поручио да са 
српским премијером жели да 
размотри и ситуацију у реги-
ону, јер се по неким спољним 
показатељима чини да се си-
туација заоштрава.

Премијер Вучић захвалио се 
на гостопримству и подршци 
Русије територијалном ин-
тегритету Србије.

„Хвала Вам за веома добар 
пријем, желим да Вам кажем 
да треба да захвалимо Вама 
лично и Влади Руске Феде-
рације за подршку терито-
ријалном интегритету и су-
веренитету Србије. Како сте 
већ рекли, уверен сам да ћемо 
успети да повећамо обим тр-
говинске размене и економске 

сарадње“, навео је премијер 
Вучић.

Истакао је да је важно раз-
мотрити ситуацију у региону, 
што је веома важно за Србију 
и Русију.

„Мени је веома важно да 
кажем да, као што знате, ми 
остајемо привржени очувању 
свог суверенитета, национал-
не независности и војне неу-
тралности. Хвала још једном 
за Ваше пријатељство и уве-
рен сам да ће се наши односи 
развијати на највишем нивоу“, 
напоменуо је премијер Вучић.

Након састанка са Влади-
миром Путином, председник 
српске Владе рекао је новина-
рима да очекује долазак нових 
руских компанија у Србију. У 
Русију су, са премијером Ву-
чићем, допутовали и министар 
одбране, Зоран Ђорђевић, и 
министар за рад, социјална и 
борачка питања, Александар 
Вулин, који су учествовати на 
проширеном састанку делега-
ција две државе.
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Након сусрета премијера 
Србије, Александра Вучића, 
и председника Русије, Вла-
димира Путина, у Србију ће 
стићи 30 оклопних возила, 
30 тенкова Т32 и шест „ми-
гова 29“, постоје и најаве 
да би у Србију могао да 
дође ракетни системи бук 
и С-300, а из Белорусије 
се очекује још осам миго-
ва 29. Србија заузима 55. 
позицију на листи наору-
жања армија у целом свету, 
према подацима портала 
globalfirepower.com, а све 
бивше земље Југославије 
налазе се на листи испод 
Србије. Набавком новог на-

Српска војска значајно унапређена
оружања од Русије, као и 
од Белорусије, Србија ће по 
ватреној моћи да се сврста у 
сам врх европских држава.

Ловци које Србија добија 
од Русије су у одличном 
стању, са одличним мане-
варским способностима, 
дометом радара и дометом 
ракета, и обезбедиће фан-
тастичну снагу противваз-
душне одбране и могућност 
противудара. У наоружање 
и у војску није деценијама 
улагано, а набавком шест 
авиона најновије генера-
ције Србија постаје супе-
риорна сила у овом делу 
Европе.

Премијер Александар 
Вучић учествовао је 
на састанку премије-

ра земаља Западног Балка-
на у Сарајеву и оценио да је 
сваки разговор благородан, 
делотворан и да је увек до-
бро износити ставове.

Поновио је свој став да 
лидери региона могу да 
потпишу декларацију на 
састанцима, а да после тога 
изађу с потпуно другачијим 
политичким ставовима, од 
тога да неки траже да од 
Србије узимају имовину, 
прекид дијалога, да траже 
противзаконто формирање 
своје војске...

„Све се надам да ће ства-
ри да крену на боље и да 
ће ЕУ такве ствари јасно да 
оцени“, рекао је премијер 
Вучић и додао да је захва-
лан ЕУ на подршци, помоћи 
и финансирању многих 
пројеката.

Председник српске Владе 
рекао је да је на састанку 
поменуо пет спорних ства-
ри које су се недавно де-
силе - покушај формирања 
војске Косова, усвајање 

резолуције о прекиду дија-
лога, отимање имовине, 
најаву да ће Приштина до-
нети одлуку о формирању 
специјалног одељења за 
гоњење Срба, те хапшење 
председника Општине Ра-
нилуг, који је, због тога што 
је у гепеку свог аутомобила 
носио плакате са Вучиће-
вим ликом, од стране гњи-
ланског тужиоца оптужен 
за ширење верске, расне и 
националне мржње. Рекао 
је и да Србија никоме неће 
бити џак за ударање и ука-
зао на двоструке аршине.

„Кад год је требало Ср-
бија да се критикује, сви 
су гласни са различитих 
страна, а кад је потребно 
да се неком другом стави 
до знања да је погрешио, 
то се стави под тепих. То су 
чињенице и истина, нема 
ту неке велике филозо-
фије“, рекао је Вучић, који 
је подвукао да је сусрет са 
бошњачким представници-
ма увек значајан, да Срби са 
њима треба да граде добре 
односе за будућност, чу-
вају мир и стабилност.

САРАЈЕВО

СРбИјА нИКОмЕ 
нЕћЕ бИтИ џАК 

зА уДАРАњЕ

Владимир Путин и Александар Вучић

Састанак у Кремљу: 
Подршка државног врха 
Руске Федерације Србији

Најмодерније наоружање: Миг 29 и 
ракетни систем С-300

Премијер Александар Вучић 
на састанку премијера 

држава Западног Балкана
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БЕРЛИН

Током посете пре-
мијера Александра 
Вучића Берлину, 
немачка канцелар-
ка Ангела Меркел 

похвалила је реформе које 
је председник српске Вла-
де спровео у Србији, омо-
гућивши тако економски 
раст и бољитак државе, и 
истакла да Србија исупњава 
ЕУ стандарде, чему је доказ 
отварање нових приступних 
поглавља са ЕУ.  

На заједничкој конферен-
цији за штампу, канцеларка 
Меркел рекла је да жели 
да се сарадња њене земље 
са Србијом учврсти и даље 
развија, због чега је, истакла 
је, добро што је премијер 

Ангела Меркел:
Србија је на добром путу

Подршка Александру Вучићу 
са свих страна

Јединствена Русија и њен 
лидер и председник Руске 

Федерације, Владимир Пу-
тин, подржали су кандида-
туру Александра Вучића за 
председника Србије, а пору-
ку подршке потпредседнику 
Главног одбора СНС, Марку 

Ђурићу, и члану Председни-
штва СНС, Небојши Стефано-
вићу, пренео је заменик гене-
ралног секретара Јединствене 
Русије, Сергеј Железњак, који 
је посетио централу СНС-а и 
обратио се грађанима на ми-
тингу СНС у Крагујевцу.

П о т п р е д с е д -
ник руске Думе 

и високи функ-
ционер Јединстве-
не Русије, Петар 
Толстој, поручио 
је са митинга СНС 
у Београду да је 
дошао да пренесе 
братску љубав чи-
тавог народа Русије и председника Руске 
Федерације, Владимира Владимировича 
Путина, лично.

Током XXIV Конгреса Европске наро-
дне партије (ЕНП) на Малти, на којем је 

учествовала делегација Српске напредне 
странке, предвођена интернационалним 
секретаром, Јадранком Јоксимовић, пре-
мијер Мађарске, Виктор Орбан, позвао је 
ЕУ да убрза процес преговора са Србијом, 

истичући важност очу-
вања стабилности на 
Балкану и изразио снаж-
ну подршку Александру 
Вучићу на предстојећим 
председничким избори-
ма у Србији.

На седни-
ци Политичке 

скупштине Европске 
народне партије на 
Малти, председник 
ЕНП, Џозеф Дол, 
разговарао је са ин-
тернационалним 
секретаром СНС, 
Јадранком Јоксимо-
вић, и изразио снажну подршку и пожелео ус-
пех председнику СНС, Александру Вучићу, на 
предстојећим изборима за председника Србије.

Министар спољних 
послова Мађарске, 

Петер Сијарто, на пре-
дизборном митингу у 
„Арени“, на српском 
језику, истакао да је за 
пријатељство између 
Мађара и Срба заслу-
жан Александар Вучић. 
„Вучић је храбар човек 
и храбар лидер. Са њим 
постоји највећа шанса 
да интеграцијски про-
цес Србије буде најуспешнији, а Мађарска 
ће вам у томе помоћи, као што је и до сада 
чинила. Јасно је да Србија има кључну уло-
гу у стабилности овог региона, то је раз-
лог наше подршке Ачлександру Вучићу“, 
подвукао је Сијарто.

Герхард Шре-
дер, канцалар 

Немачке од 1998. 
до 2005. године, 
на предизбор-
ном митингу СНС 
у београдској 
„Арени“ изјавио 
је да се Србија 
суочава са пре-
судним изборима и истакао да би за земљу 
било добро да победи Александар Вучић. 
„Све што је започео, Вучић ће наставити као 
председник и тиме даље стварати основу 
за чланство Србије у ЕУ, економски прос-
перитет и благостање грађана. Овде сам да 
подржим оне у Србији који су се определи-
ли за Европу, а то се, пре свега, односи на 
Вучића“, подвукао је Шредер.

Канцелар Аустрије до 2008. годи-
не, Алфред Гузенбауер, оценио је да 

председник Србије мора бити неко ко 
је поштован и признат у међународној 
заједници, како би могао најбоље да за-
ступа интересе земље. „Посматрам Ву-
чића већ пар година и установио сам да је 
он значајно побољшао међународну ре-
путацију Србије. Данас је Србија признат 

партнер у свету 
и Европи, а то је 
пре свега његов 
успех“, оценио је 
Гузенбауер.

Са митинга СНС у Новом Саду, подрш-
ку Александру Вучићу упутио је и 

Франко Фратини, некадашњи министар 
спољних послова Италије, и рекао да је 
Србија под руководством Вучића поста-
ла фактор стабилности на Балкану. „Где 
год да путујем, од свих чујем да се глас 
вашег лидера далеко 
чује. Када имате неко-
га чији се глас толи-
ко уважава, онда сте 
ви, као народ, далеко 
више уважавани“, ре-
као је Фратини.

Вучић спровео значајне 
реформе, и поред поједи-
них опирања. Тиме је, како 
је констатовала, створено 
боље окружење за развој 
привреде и инвестиције.

„Премијер Вучић је, уз 
велике напоре, испунио све 
услове, не само да започ-
ну приступни преговори, 
већ и да се напредује у том 
процесу. Крајем фебруара 
отворена су два нова пог-
лавља, што показује да ре-
формски напори напредују 
и да се примењују стандар-
ди. То је велики успех“, ис-
такла је она.

Канцеларка Меркел охра-
брила је Србију да настави 
са реформом правосуђа, 
односно владавине права, 
која је у фокусу приступних 
преговора, и да у те процесе 
укључи цивилно друштво.

„Желим подвући да ре-
форме не намећу Брисел и 
ЕУ, већ да су оне у интересу 
Србије. Посебно економски 
раст показује да реформе 

Ангела Меркел и Александар Вучић

Реформе не намећу Брисел и ЕУ, оне су у интересу Србије: 
Подршка немачке канцеларке Меркел

Сијарто

Дол

Фратини

Железњак

Гузенбауер

Шредер

Толстој

воде ка успеху. Приватиза-
ција државних предузећа је 
добро напредовала и еко-
номски подаци показују да 
се Србија налази на добром 
путу. Србија је део реги-
она у којем се свакодневно 
бринемо о стабилности, 
а премијер Вучић се увек 
залагао да развој региона 

буде миран и разуман, по-
себно у односу са Косовом. 
Одавде можемо лако де-
лити савете, али на терену 
треба постићи резултате“, 
истакла је немачка канце-
ларка и похвалила храбре 
кораке у том процесу.

Према њеним речима, 
Србија и Немачка су земље 

које су пријатељске по-
везане. У Немачкој живи 
400.000 Срба и Немачка је 
међу главним трговинским 
партнерима Србије, са оби-
мом од нешто испод четири 
милијарде евра, и инвес-
тицијама од 1,3 милијарди 
евра. Данас можемо рећи да 
370 предузећа са немачким 
учешћем у Србији запошља-
ва 25.000 грађана Србије.

Посебне речи похвале 
Меркелова је имала на ра-
чун понашања Србије у из-
бегличкој кризи, рекавши да 
је та земља увек регистро-
вала мигранте, и дала свој 
допринос.

„Када се узме у обзир у 
којим тешки условима често 
живе сами грађани Србије, 
онда то заслужује велику 
похвалу“, подвукла је кан-
целарка Меркел и обећала 
да Немачка неће оставити 
Србију на цедилу по овом 
питању.

Председник Владе Ср-
бија, Александар Вучић, ис-

такао је да је наша држава 
много инвестирала у очу-
вање мира и стабилности у 
региону. 

„Ситуација је турбулент-
на у појединим земљама 
западног Балкана, а уверен 
сам да мир и стабилност 
могу да се очувају уз по-
моћ ЕУ и Немачке. Западни 
Балкан видим као место бу-
дућег значајног раста, а Ср-
бија је на добром путу кад 
је реч о економији. Веома 
нам је важно то што Анге-
ла Меркел цени наш труд 
и рад, али имамо још много 
тога да урадимо. Госпођа 
Меркел је у праву кад го-
вори о томе, посебно кад 
је реч о владавини права и 
ефикасности правосудног 
система, и ту очекујемо 
велику подршку и помоћ и 
Немачке и ЕУ“, поручио је 
Вучић.

Он је упозорио да нас 
је прошлост скупо кошта-
ла и подвукао да гледа-
мо у будућност и да смо 
у том смислу и преузели 
обавезе у разговорима са 
Приштином, али и са ру-
ководством БиХ. За све 
то време, тим радом и 
приступом постали смо, 
рекао је Вучић, поуздан 
партнер и Немачкој и ЕУ, 
никада и никога нисмо 
лагали, и на тај начин и 
заслужили смо неку врсту 
поштовања Немачке, нај-
моћније европске земље.

Премијер Вучић навео је 
и да је Меркелова веома за-
довољна оствареним када 
је реч о економској стабил-
ности Србије.

„Очигледно да многи у 
Немачкој боље разумеју 
шта смо урадили него ми 
у Србији“, навео је срп-
ски премијер, и још једном 
подвукао да је стабилност 
од кључног значаја за ре-
гион.

Орбан
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нАРОДнА бАнКА  

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

НАРОДНА СКУПШТИНА

Председница Народне скупштине, 
Маја Гојковић, потписала је одлу-

ку о расписивању редовних избора за 
шефа државе за 2. април 2017. годи-
не. Гојковићева је позвала грађане да 
пажљиво прате изборне кампање и да 
својим гласом оцене, на првом месту, 

Већа отпорност на 
шокове из окружења

„Побољшање глобалних перс-
пектива раста утиче на кретања у 
нашој земљи. Уз јачање домаћег 
макроекономског амбијента и 
постигнуту монетарну, финан-
сијску и политичка стабилност, 

оно утиче на раст атрактивности 
хартија од вредности Републике 
Србије“, каже Јоргованка Таба-
ковић, гувернер НБС.

По њеној оцени, реално 
је очекивати да то доприне-

се већој отпорности домаће 
економије и финансијског тр-
жишта на шокове из међуна-
родног окружења. Народна 
банка Србије ће и даље актив-
но и пажљиво пратити утицаје 

свих потенцијалних фактора 
на домаће девизно тржиште 
и настојаће да обезбеди нор-
мално функционисање девиз-
ног тржишта и релативну ста-
билност девизног курса.

Добили смо стабилност 
и уважавање

Министарка Зорана Ми-
хајловић изјавила је да се до 
2020. године на београдском 
Аеродрому „Никола Тесла“ 
очекује најмање десет мили-
она путника годишње. 

„Због повећаног броја путни-
ка, држава жели да пронађе 
концесионара, јер је потребно 
даље развијати и стратешки 
унапредити аеродром“, рекла 
је Михајловић. Јавни позив кон-

цесионарима заинте-
ресованим за Аеро-
дром „Никола Тесла“ 
објављен је почетком 
фебруара ове године, а 27 ком-
панија је доставило писма. До 
лета треба да стигну конкрет-
не понуде за концесију која би 
била дата на рок од 25 година. 
Тренутно београдски аеродром 
годишње опслужује око пет ми-
лиона путника.

Привредни судови 
добили нове рачунаре

„Србија ће имати модерну 
флоту авиона која ће моћи да 
у потпуности чува наше небо 
и да буде гарант безбедности 
свим нашим грађанима“, рекао 
је министар Зоран Ђорђевић, 
додајући да је договорена испо-
рука и 30 тенкова Т72 и 30 бор-
бених возила БРДМ 2.

„Договор са Руском Феде-
рацијом потврда је да Влада 
Србије, на челу са премијером 
Александром Вучићем, ради 

исправну ствар доб-
ру за државу. Постоје 
две варијанте, а јед-
на је да то буде само 
помоћ. Замолили смо 
да то буде, на основу 
војно-техничког спо-
разума, војна техничка помоћ. 
То доста олакшава процедуру 
и брже ћемо доћи у посед тих 
авиона и почети са ремонтом 
и модернизацијом›“, рекао је 
Ђорђевић. 

Министар Небојша Стефа-
новић каже да је полиција да-
нас боље заштићена и вољна 
да ради за грађане, а да ће им 
бити још ближа и штитити без-
бедност сваког човека.

„Хоћемо полицију која патро-
лира у месним заједницама, поли-
цајце које комшије познају“, рекао 
је министар Стефановић, након 
промовисања 358 младих поли-

цијаца који 
су заврши-
ли 12. и 13. 
класу Цен-
тра за основну полицијску обуку 
и 36 академаца Криминалистичке 
академије. Напорима Владе Ср-
бије, полицајци су добили нове 
униформе и заштитна средства, 
као и нова оклопна возила, попут 
„Лазара“ и „Милоша“.

У Ургентном центру Клинич-
ког центра Србије пуштена је у 
рад савремена ангио сала у којој 
ће бити лечени пацијенти са 
акутним срчаним ударом, чиме 
се скраћује време од пријема 
болесника до уградње стента, 
а самим тим и смртност пације-
ната. Министарство здравља у 
нову ангио салу уложило је 57 

милиона динара, а ми-
нистар Златибор Лон-
чар каже да за 24 сата 
у Ургентном центру 
помоћ затражи 1.000 
пацијената, а да од тога 120 има 
кардиоваскуларне тегобе. Пре-
ма његовим речима, ангио сале 
ускоро ће добити Чачак и КБЦ 
Бежанијска коса.

Министар Бранислав Неди-
мовић каже да је ове године 
први пут у марту почела ис-
плата подстицаја за сетву, јер 
су то сами пољопривредници 
тражили. Реч је о подстицаји-
ма који нису велики, око 2.000 
динара по хектару, а максимум 
је до 20 хектара. Недимовић 
је, такође, додао да не очекује 

проблеме са пшени-
цом. Неће бити вели-
ких штета, како је ре-
као, иако на простору 
северне Бачке и Бана-
та није било снега који 
би заштитио усеве пшенице, 
али највећа производња је у 
јужијим деловима Војводине и 
у централној Србији.

Д и р е к т о р 
Канцеларије 
за КиМ, Марко 
Ђурић, изја-
вио је да по-
штује одлуку 
српских пред-
ставника да се 

врате у Скупштину Косова и да 
се, упркос тешким околности-
ма, активно супротставе фор-
мирању косовске војске.

„Српски представници ће 
сада и јавно бити против и ура-
диће све што је институционал-
но могуће, сваки вид опструк-
ције, да не би дошло до фор-
мирања војске Косова“, каже 
Ђурић, и истиче да је Приштина 
имала намеру да одузме манда-
те српским посланицима у слу-

чају да шест месеци одсуствују 
из скупштинских клупа. Гово-
рећи о формирању Заједнице 
српских општина, Ђурић је ис-
такао да су Албанци користили 
сваку прилику да прикажу да је 
одговорност за неформирање 
на Србима, јер не долазе на се-
днице, што је, како је оценио, 
бесмислица.

Расписани председнички избори
председничке програме, јер су они, од 
изузетне важности за даљу будућност 
Србије и стабилност државе.

„Желим им да изаберу најбољег кан-
дидата који ће озбиљно и одговорно 
сарађивати са Владом и који ће, заједно 
с њом, да се бори за очување политичке 

и економске стабилности државе која 
је досад постигнута, као и за слободу, 
независност и суверенитет. Кандида-
те позивам да у кампањи не забораве 
грађане Србије и да их поштују и рачу-
нају на њихове гласове само ако им се 

обраћају својим квалитетним програ-
мима, а не мржњом. Желим им да се за 
своје гласове боре радом и одговорно-
шћу, да поштују демократске процесе 
и вољу грађана Србије која ће бити 
исказана на изборима“, истакла је Маја 
Гојковић.

ЕВРОПСКЕ ИнтЕГРАЦИјЕ

ПРАВДА

САОбРАћАј, ИнФРАСтРуКтуРА
ПОЛИЦИјА

Ким
ПОЉОПРИВРЕДА

ОДбРАнА

Министарка Јадран-
ка Јоксимовић каже да 
су европске интерга-
ције Србији пружиле 
стабилност, а отва-
рање нових погла-

вља значи да смо у одређеној 
области успели да достигнемо 
европске стандарде.

„Можемо да лобирамо, да 
представимо себе. У последње 
време имали смо много ди-
пломатских активности, од 
спречавања формирања војс-
ке Косова, што би заиста било 
крајње нелегално и нелеги-
тимно, до заштите наших ин-

тереса који се тичу ЗСО кроз 
Бриселски дијалог“, истакла 
је Јоксимовић. Према њеним 
речима, сам број поглавља не 
значи ништа, али је значајно 
што свако од тих поглавља по-
крива неку важну област живо-
та, од пољопривреде, уређења 
стандарда у оквиру владавине 
права, правосуђа, борбе про-
тив корупције.

„Зато је важна порука у пред-
седничким изборима – стабил-
ност и континуитет реформи, 
да бисмо ишли корак по корак у 
правом смеру. Не иде то преко 
ноћи“, поручила је Јоксимовић.

За три године 10 милиона 
путника на аеродрому

„ П р и в р е д н и 
судови у Србији 
добили су од Ми-
нистарства правде 

нове рачунаре и другу опрему, 
вредну око 200 ми-
лиона динара, како 
би модернизовали 
рад и поступке учи-
ниле ефикаснијим. 
Опрема је купљена 
новцем из буџета“, 
рекла је министарка 
правде Нела Кубуро-
вић на примопредаји 
опреме у Привред-
ном апелационом 

суду у Београду. Кубуровић је 
рекла да су привредни судови у 
2016. години радили успешније 
него годину дана раније и да су 
уједначили судску праксу.

Стижу МИГ-ови и тенкови

зДРАВЉЕ

Желимо полицајце 
које комшије познају

Ургентни центар 
добио нову ангио салу

Срби ће спречити 
формирање 
косовске војске

Већ у марту почела исплата 
подстицаја за сетву

СПОРт Повећан број стипендиста
Министар Вања Удовичић доделио је 

уговоре о стипендирању врхунским спор-
тистима Министарства омладине и спорта 
и стипендистима Фонда за младе таленте 
са Универзитета у Београду. 

„Ове године повећали смо број стипен-
дија за студије у Републици Србији, овак-
вим одлукама желимо да покажемо да се 

држава брине о образовању и улаже у мла-
де који су интелектуална елита ове земље“, 
рекао је Удовичић. У 2017. години, за но-
сиоце спортских стипендија Министарства 
предложен је укупно 391 спортиста из 49 
националних гранских спортских савеза 
на основу остварених резултата у прошлој 
години.

Министар Горан Кнежевић отворио је у 
Прибоју нови погон шпанске компаније 
„Рефиса“, која производи полиестерске 
компоненте за уградњу у железницу и 
метрое, оценивши да је довођење ин-
веститора велики задатак Владе Србије 
и локалне самоуправе. Шпанска „Рефи-

са“ је први инвеститор у Слободној зони 
Прибој, формираној на простору једног 
некадашњег погона ФАП-а. Ускоро треба 
да буду завршени преговори са још не-
колико иностраних компанија које, у на-
редним годинама, намеравају да запосле 
неколико стотина радника.

ПРИВРЕДА Шпанци у једном погону „ФАП”-а
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2. БАЧ
Састанак са представницима 
Савета Европе
Светосавску академију орга-

низовали су Народна библиотека 
„Вук Караџић“, КУД „Младост“ и 
локална самоуправа. На предлог 
председника Општине Бач, Дра-
гана Сташевића, као председника 
Савета за безбедност саобраћаја, у 
току 2016. године додељено је 168 
аутоседишта за малишане. Унија 
жена организовала је хуманитарну 
акцију за помоћ мајци троје мало-
летне деце. У оквиру пројекта „Уп-
рављање људским ресурсима у ло-
калним самоуправама“, одржан је 
први састанак између представни-
ка Савета Европе и локалних кон-
султаната које је СЕ ангажовао за 
рад на пројекту. Штанд ТО Општи-
не Бач нашао се на Међународном 
сајму туризма. Управа за капитална 
улагања АПВ одобрила је средства 
за доградњу ПУ „Колибри“ и са-
обраћајнице у оквиру хладњаче у 
Индустријској зони. Почиње пру-
жање финансијске помоћи поро-
дицама са првим, другим, трећим и 
сваким наредним дететом. Обеле-
жен је Дан државности. Амбуланта 
у Вајски добила нову пећ, а почиње 
адаптација амбуланти у Бачком 
Новом Селу и Плавни.

3. БЕЧЕЈ
Реконструкција Доситејеве 
улице 
Општина Бечеј је од Управе за 

капитална улагања АПВ доби-
ла више од 38 милиона динара 
за реконструкцију Доситејеве 
улице и више од пет милиона за 
набавку новог рендгена. Проје-

кат Доситејеве улице обухвата 
реконструкцију саобраћајнице, 
изградњу канализације и топло-
вода, обнову  водовода, замену 
јавне расвете, санацију трото-
ара и уређење зелених површи-
на. Према речима председника 
Општине, Драгана Тошића, нови 
рендген апарат у Дому здравља 
побољшаће квалитет здравствене 
заштите суграђана.

5. БЕОЧИН 
Индустријска зона као 
приоритет
Акција „Помозимо комшији“ 

настављена је чишћењем пешачких 
стаза, тротоара, степеништа, про-
лаза и прилаза објектима, а на ху-
манитарном плану поделом огрева 
и намирница најугрженијим поро-
дицама. Општина, јавна предузећа 

и установе у 2017. годину ушле су 
без дугова, а приоритети у финан-
сирању дати су новој индустријској 
зони и подједнако свим МЗ. Пово-
дом Дана државности, одржан је 
„Одбојкашки турнир пријатеља“, 
у организацији омладине СНС. На 
ицијативу председника Општине, 
Митра Милинковића, почела је 
обнова механизације у ЈКП „Бео-
чин“. Управа за капитална улагања 
АПВ доделила је Општини Беочин 
средства за адаптацију спортских 
терена, за енергетску санацију ПУ 
„Љуба Станковић“ и замену крова 
на објекту „Бубамара“. Средства су 
опредељена и Дому здравља за на-
бавку медицинске опреме. 

6. БОГАТИЋ   
30 милиона динара за 
завршетак канализације
Министар Бранислав Недимо-

вић примио је делегацију Општине 
Богатић и обећао да ће из репу-
бличког буџета обезбедити недос-
тајућих 30 милиона динара за завр-
шетак потисног цевовода канали-
зације, од црпне станице Богатић 
до реке Саве (из општинског буџе-
та опредељено је већ 34 милиона 
динара). Разматрају се техничке 
могућности прикључења МЗ Глу-
шци и Узвеће на градски водовод 
Сремске Митровице, чија је мрежа 
стигла до МЗ Ноћај. Недимовић је 
рекао да ће посредовати код Упра-
ве за пољопривредно земљиште за 
добијање сагласности за давање у 
дугогодишњи закуп парцеле од 16 
хектара инвеститорима, на којој се 
налази бушотина ББ-2. Припрема 
се споразум о прикључењу Општи-
не Богатић на регионалну депонију 
ЈП „Срем-Мачва“.

Одржан је састанак градских и општин-
ских одбора Колубарског и Мачванског ок-
руга, којем је преседавао председник ИО 
СНС, Дарко Глишић. Министарка Зорана 
Михајловић разговарала је са представни-
цима кинеске компаније Шандонг „Hi-speed 
Group“ о динамици радова на деоницама 

ауто-пута на Коридору 11, од Обреновца до 
Уба и од Лајковца до Љига. Поводом Дана 
деце оболеле од рака, на хуманитарној аук-
цији било је изложено око 500 предмета 
наших суграђана и сакупљено је 154.000 
динара. Захваљујући мерама штедње, ЈКП 
„Ђунис“ обезбедило је нову ХТЗ опрему за 

теренске раднике. У ПУ Уб организован је 
бесплатан превентивни преглед стопала и 
ногу малишана, а Дом здравља добио је оф-
талмолога. Потписан је Протокол о сарадњи 
градова и општина слива Западне Мораве и 
Колубаре, у циљу смањења ризика од елем-
нтарних непогода.

1. УБ

Смањење ризика од елементарних непогода

9. ОПОВО

Обнова крова Ватрогасног дома

Као резултат праксе Отво-
рених врата, почела је сана-
ција крова Ватрогасног дома у 
Сакулама, а резултат сарадње 
локалне самоуправе и фир-
ме „Агрос“ је уређивање туш 
кабина и свлачионица у СРЦ 

Опово. Уз помоћ Управе за 
капитална улагања АПВ обез-
беђена су средства за три зна-
чајна пројекта. Волонтери МЗ 
и МО Сакуле, у оквиру акције 
„Помозимо комшији“, уређи-
вали су куће социјално угро-

жених мештана. Преласком 
радикала и једног одборника 
СПС у СО Опово у наше редо-
ве, сада имамо 19 одборника, 
од укупно 25. Најбољи поли-
цајац награђен је плакетом 
и ручним сатом. Одржана је 

промоција књига Веселина 
Шљиванчанина. Поводом 
Дана заљубљених, чланице 
Удружења „Практична жена-
Баранђуше” својим радовима 
улепшале су плато оповачке 
пијаце.

7. КИКИНДА
Станови за младе стручњаке

Расписан је конкурс за давање у закуп станова 
за социјално становање и конкурс за давање у за-
куп кадровских станова без могућности откупа. 
Кикинда је једини град у Србији који спроводи 
овакве мере у циљу спречавања одлива младих 
стручних кадрова. У Градској кући уприличена је 
свечана додела 79 студентских стипендија. Број 
корисника стипендиja увећан је за 20 одсто у од-
носу на прошлу годину, а износ стипендије по-
већан је на 8.000 динара. Заједничким улагањем 
Нафтне индустрије Србије и Града Кикинде ком-
плетно је опремљен хемијски кабинет у ОШ „Јован 
Поповић“ и реконструисана је фискултурна сала у 
ОШ „Жарко Зрењанин“.4. АРАНЂЕЛОВАЦ

Помоћ за расељене који хоће да се баве 
пољопривредом

Првог дана Међународног сајма туризма у Београду, премијер 
Александар Вучић посетио је  штанд наше Туристичке организације 
и обећао наставак помоћи за реализацију пројеката битних за развој 
туризма. У Орашцу је обележен Дан државности и годишњица поди-
зања Првог српског устанка. Завршена је адаптација Народне библи-
отеке „Свети Сава“ и формирано је Дечије одељење, што су финан-
сирали Министарство културе и информисања и Општине Аранђе-
ловац. СО Аранђеловац усвојила је Стратегију одрживог развоја 
Општине. Одржана је презентација програма аграрне помоћи за ин-
терно расељена лица, у сарадњи Општине, организације „Интерсос“ 
и Агенције УН, кроз који интерно расељена лица добијају средства за 
унапређење или започињање пољопривредне производње. Органи-
зована је трибина „Развој система управљања комуналним отпадом“, 
у организацији Националне асоцијације чистоћа Србије.

8. БАЧКА ПАЛАНКА
Промоција књиге „У 
служби отаџбине“ 

Одржана је промоција књиге 
пензионисаног генерала Веселина 
Шљиванчанина „У служби отаџби-
не“. Наши активисти свакодневно 
су у контакту са грађанима и орга-
низују акције помоћи.

Хуманитарна акција у 
склопу обележавања Дана 

деце оболеле од рака

На штанду Туристичке организације 
Аранђеловац на Сајму туризма

Дарко Глишић

Представљање нових чланова СНС Изложбени штанд чланица Уније жена
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14. СОМБОР
Подстицај за младе 
пољопривреднике
Министар Бранислав Недимовић, 

на састанку са Антониом Ратко-
вићем, замеником градоначелнице 
Сомбора, најавио је подстицаје за 
младе пољопривреднике који ће 
значајна средства добијати унапред 
и имаће обавезу да буду у систему 
ПИО осигурања. Разговарали су и о 
раду Ветеринарске установе „Про-
теинка“ и о могућности подршке 
Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине локалној 
самоуправи. ГО СНС Сомбор актив-
но је учествовао у акцији „Помозимо 
комшији“. Имали смо бројне актив-
ности које подразумевају бригу о 
старијим суграђанима, у сарадњи са 
Геронтолошким центром. Министар 
Зоран Ђорђевић био је гост на три-
бини „Економско оснаживање жена 
и женско предузетништво“, коју су 
организовале чланице Уније жена, 
на тему родне равноправности. Ми-
нистар Недимовић и потпредседник 

Главног одбора СНС, Миленко Јова-
нов, разговарали су о унапређењу 
пољопривреде са мештанима Ста-
пара. Чланови Савета за здравство 
одржали су бројне трибине на тему 
очувања здравља.

16. КОСЈЕРИЋ
Санација моста на реци 
Скрапеж 
Започета је градња новог пе-

шачког моста на реци Скрапеж, 
који је уништен у мајским попла-
вама 2014. године. Вредност радо-
ва је преко 4,6 милиона динара, а 
финансира их Канцеларија за уп-
рављање јавним улагањима Вла-
де Србије. Почетку радова при-
суствовао је председник Општине 
Косјерић, Милијан Стојанић.

17. ПРИБОЈ
Обнова сеоских амбуланти
Као и претходне три године, 

од када је 2. фебруарa усвојен 
као нови Дан Општине Прибој, 

није било свечаности и просла-
ве, већ су средства преусмерена 
за обнову сеоских амбуланти. 
Локална самоуправа почиње 
адаптацију првог спрата РХ 
центра у Прибојској Бањи, а 
обезбеђена су три рачунара за 
сеоске амбуланте у Крајчино-
вићима, Саставцима и Крато-
ву, а у плану је и формирање 
Здравственог центра Прибој. На 
Међународном сајму туризма у 
Београду, штанд ТО Прибој по-
сетио је министар Расим Љајић 
и обећао помоћ у релизацији 
пројеката за развој туризма - 
адаптацији школе у Бучју и из-
градња рибарског насеља на 
Потпећком језеру.

19. НЕГОТИН
Нови председник Општине
Повереник ОО СНС Неготин, 

Владимир Величковић, изабран 
је за новог председника Општи-
не Неготин, а Бобан Стингић за 
заменика председника. „Увек ћу 
бити отворен за сарадњу и до-
говор, и очекујем да ћемо зајед-
но поћи у правцу који ће нам 
омогућити да Неготин учинимо 

бољим местом за живот“, рекао 
је Величковић, приликом ступања 
на функцију.

21. РАЧА 
Обнова бунара, реновирање 
амбуланте 
У току је ревитализација буна-

ра Б1А и на потисном цевоводу 
и реконструкција амбуланте у 
Ђурђеву, а пројекте финанси-
ра Канцеларија за управљање 
јавним улагањима. Општинско 
веће је утврдило програм мера 
подршке, којим је предвиђено 
издвајање од 22 милиона ди-
нара за развој пољопривреде. 
Јужнокорејска компанија „Јура“ 
поклонила је 20 најсавременијих 
рачунара Средњој школи „Ђура 
Јакшић“ у Рачи, вредних 1,8 ми-
лиона динара. Исти износ ова 
компанија донирала је и за опре-
мање рачунарске учионице у ОШ 
„Карађорђе“.

22. РУМА
Трибина за едукацију 
предузетника
У организацији Уније жена ОО 

СНС Рума, одржана је трибина 
о доступности претприступних 

фондова ЕУ и других финан-
сијских фондова, за пројекте 
предузетница и женских удру-
жења. На трибини су говорили 
члан Главног одбора СНС, Зоран 
Ђорђевић, и помоћник Интерна-
ционалног секретара СНС, Сло-
бодан Петровић. Председнику 
ФК Хртковци, Милутину Глума-
чевићу, свечано је уручено десет 
фудбалских лопти као поклон 
румских напредњака спортским 
клубовима. Активисти СНС разго-
варали су на трибини са високим 

страначким функционерима, а 
затим су домаћини и гости од-
мерили снаге у малом фудбалу у 
Платичеву.

25. КАњИЖА
Дружење са грађанима
Чланови ОО СНС Кањижа ор-

ганизовали су штанд на којем су 
се дружили са грађанима на Дан 
заљубљених. Наши активисти су у 
свакодневном контакту са грађа-
нима и учествују у свим акцијама 
помоћи.

10. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Подстицање 
запошљавања младих

13. КРУШЕВАЦ

Зимске јакне за малишане
Члан Председништва СНС, 

Братислав Гашић, са сарад-
ницима, обишао је два ромска 
насеља у Крушевцу - Марко 
Орловић и Пањевац, и поде-
лио малишанима зимске јакне, 
у име чланова ГО СНС Круше-
вац, а у сарадњи са члановима 
ГО СНС Врање. Чланови ГО 
СНС Крушевац, као и сваке го-
дине, традиционално су обе-
лежили Дан жена дељењем 
ружа и садница воћа дамама. 
Овом приликом, на три лока-
ције у центру града, подеље-
но је око 5.000 воћних садни-
ца и 1.500 ружа.

11. ПОЖЕГА
Превентивни прегледи

Чланови ОО СНС Пожега подржали су акције 
превентивних здравствених прегледа мештана у 
МЗ Тометино Поље.

15. ЛЕБАНЕ
Отворена прва књижара

Министар Владан Вукосављевић отворио је прву књижару 
у Општини Лебане, што је уједно и прва отворена књижара у 
оквиру иницијативе „Књижара за сваки град“, коју је покрену-
ло ресорно Министарство. Вукосављевић је бројној окупљеној 
деци купио по једну књигу, чиме је новоотворена књижара за-
почела са радом.

12. ЛЕСКОВАЦ
Пакети са намирницама 
и школским прибором

У Грделици су отворене реконструис-
ане просторије Српске напредне стран-
ке, које су претрпеле велико оштећење 
у пожару. „Драго ми је што смо још јед-
ном показали да су јединство и слога 
јачи од било какве незгоде“, рекао је 
председник ГО СНС Лесковац, Горан 
Цветановић. Поводом Светског дана 
социјалне правде, чланови Савета за 
друштвене делатности уручили су паке-
те са школским прибором, средствима 
за хигијену и намирницама породици 
Николић у Доњем Синковцу, а девој-
чицама смештеним у породицу Стоја-
новић у Печењевцу уручили су пакете 
са школским прибором и слаткишима. 
Чланице Форума жена уручиле су нов-
чану помоћ и пакете са средствима за 
хигијену Тијани Бранковић, самохраној 
мајци двоје деце из Драшковца.

Чланови Уније 
младих организо-
вали су састанак 
и разговарали 
о активностима 
и плановима за 
даљи рад. На-
челница Средњо-
банатског округа, 
Снежана Вучуре-
вић, истакла је да 
је у претходном 
периоду реализовано много ин-
фраструктурних пројеката, да су 
стипендирани ђаци и студенти, 
заштићене осетљиве групе и 
активно спровођена борба про-
тив сиве економије. У органи-
зацији Уније жена и Савета за 
здравство ГО СНС Зрењанин, 

одржана је трибина посвеће-

на превентивним здравственим 
прегледима и вакцинацији, 
поводом обележавања Европ-
ске недеље борбе против рака 
грлића материце. На трибини 
„Економско оснаживање жена и 
женско предузетништво“ гово-
рили су функционери СНС Зо-
ран Ђорђевић, Стојанка Лекић и 
Невена Карановић.

23. ЗРЕњАНИН
Важност превентивних прегледа

18. ШИД
Богатство разноликости култура

Поводом Међународног дана матерњег језика, у организацији 
Уније жена, окупили су се представници ХКД „Шид“, КУД „Свети 
Сава“, СКУД „Једнота“, КПД „Ђура Киш“, Удружење Рома и Удружење 
жена „Шиђанке“. Присутни су имали прилику да на једној позорни-
ци погледају богатство разноликости култура, језика и традиције, а 
о значају очувања матерњег језика и неговања суживота говорио је 
председник Општине Шид, Предраг Вуковић. Активисти нашег ОО 
свакодневно обилазе суграђане и разговарају са њима о проблемима 
које заједнички решавамо.

20. БОР
Разговори о побољшању инфраструктуре

Одржали смо трибину којој је при-
суствовао председник ИО СНС, Дарко 
Глишић, са сарадницима. На састанку 
представника СНС и СПС договорен је 
заједнички рад и наступ на председнич-
ким изборима на локалу. Представници 

РТБ Бор и локалне самоуправе одржали 
су зборове у сеоским и градским месним 
заједницама, и разговарали са мештанима 
о проблемима везаним за асфалтирање пу-
тева, санацију водоводне мреже и снабде-
вање струјом.

24. СЈЕНИЦА
Хуманирани пакети 
за 100 домаћинстава

Чланови ОО СНС Сјеница, у оквиру акције „Помо-
зимо комшији“, организовали су поделу хуманитар-
них пакета за 100 домаћинстава у Општини Сјеница 
и још 30 пакетића за најмлађе суграђане. Такође, 
подржали смо акцију бесплатних лекарских прегле-
да за мештане Сјенице и околних места.

У просторијама ОО СНС Сјеница, у присуству ве-
ликог броја чланица, формирана је Унија жена ОО 
СНС Сјеница, у присуству представница Уније жена 
из Ужица и Нове Вароши, народне посланице Ива-
не Стојиљковић и директора Здравственог центра 
Ужице, др Милоша Божовића. За прву председницу 
сјеничке Уније жена изабрана је Марија Средојевић.

У Градској кући 
одржан је састанак 
представника Асо-
цијације сточара Сре-
ма и Мачве и Савеза 
аустријских произ-
вођача свиња, уз при-
суство министра Бра-
нислава Недимовића. 
Канцеларија за младе 
Града и ГИЗ спроводе 
пројекат „Подстицање 
запошљавања мла-
дих“. На иницијативу 
Савета МЗ Мачванска 
Митровица, ЈКП „Во-
довод“ поставио је 
нов цевовод у насељу 
Модран. У Мартинци-
ма су представници 
„Митроса“ предста-
вили примере уговора 
са пољопривредни-

цима. Трећу годину 
за редом, Градска уп-
рава за здравствену 
и социјалну заштиту 
спроводи мерење по-
стуралног статуса 
кичменог стуба код 
основаца. Агенција за 
рурални развој Града 
организовала је еду-
кацију пољопривред-
ника на тему ИПАРД-
а. Дом здравља орга-
низовао је превентив-
не прегледе за станов-
нике МЗ Шашинци. 
Поводом 20 година 
рада, представници 
„Телекома“ посетили 
су локалну самоупра-
ву и донирали опрему 
за Одбојкашку акаде-
мију Ковачић.

Горан Цветановић са члановима ГО СНС Лесковац

Братислав Гашић у обиласку ромских насеља

Народна посланица 
Ивана Стојиљковић у 

Сјеници

Обележавање Дана матерњег језика

Благоје Спасковски и Дарко Глишић на састанку ГО СНС Бор
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27. СВИЛАЈНАЦ
Зоран Бабић са активистима
Члан Председништва СНС, 

Зоран Бабић, присуствовао је са-
станку ОО СНС Свилајнац и раз-
говарао са члановима о досада-
шњем раду, помоћи суграђанима 
и будућим акцијама.

28. ИНЂИЈА
О дуалном образовању 
са министром Шарчевићем
Министар Младен Шарчевић 

разговарао је са пред-

седником Општине Инђија, Вла-
димиром Гаком, о приоритетима 
развоја образовно-васпитних 
установа у Инђији, укључујући и 
проблем капацитета вртића, а оби-
шао је и ОО СНС, где је говорио 
о увођењу дуалног образовања, 
преквалификацијама у складу са 
потребама привреде, плану уписа 
у средње школе, у чијој изради 
ће учествовати локална самоу-
права, привреда, тржиште рада и 
Министарство просвете. Поводом 

Међународног дана жена, активи-
сти нашег ОО делили су руже су-
грађанкама. Чланови Уније жена 
и Уније младих организовали су 
пулт у пешачкој зони и дружили 
се са суграђанима.

30. ВЛАДИЧИН ХАН
Помоћ за породицу Нешић
Председник Општине Владичин 

Хан, Горан Младеновић, посетио 
је породицу Нешић, која је крајем 
јануара добила и десето дете, и 
уручио им чек на 30.000 динара, 
којим Општина помаже породице 
за свако новорођено дете. Иста-
као је да ће Општина издвојити и  
додатна средства, као и помоћ у 
проналажењу запослења за главу 
породице, Горана Нешића. По-
родицу Нешић посетили су и ак-
тивисти ОО СНС Владичин Хан и 
уручили им намирнице и средства 
за хигијену.

31. ЖАБАРИ 
Бесплатна ужина за основце 
Коалиција окупљена око СНС, 

као носилац власти у Општини 
Жабари, уштедама у буџету и до-
маћинским руковођењем успела је 
да обезбеди средства за бесплат-
ну ужину за све ученике од првог 
до четвртог разреда основне шко-
ле. Од петог до осмог разреда на 
бесплатну ужину има право треће 
и наредно дете у породици, као и 
сва деца из материјално угроже-
них породица.

32. ЛАЈКОВАЦ 
Заједничка борба против 
поплава
Потписан је протокол о сарадњи 

градова и општина слива Западне 
Мораве и Колубаре у циљу превен-
ције поплава и заједничког присту-
па фондовима ЕУ. Општина Лајко-
вац определила је девет милиона 
динара за спровођење пољопри-
вредне политике у 2016. години. 
Општина за свако новорођенче 

пружа једнократну помоћ 

од 60.000 динара за запослене и 
120.000 динара за незапослене по-
родиље, обезбеђује субвенције за 
боравак деце у вртићу, а издвојила 
је и седам милиона динара за ван-
телесну оплодњу. Активисти нашег 
ОО делили су страначки материјал, 
а са грађанима су разговарали Вла-
дан Костић, председник ОО СНС 
Лајковац, и Андрија Живковић, се-
кретар ОО. Лајковац је ове године 
први пут официјелно укључен у 
обележавање Светског дана деце 
оболеле од рака. Уручени су кључе-
ви сеоских кућа за три избегличке 
породице и потписани су уговори о 
помоћи у грађевинском материјалу 
за још осам избегличких домаћин-
става. Општина је издвојила осам 
милиона динара за студентске сти-
пендије. Спортски савез Лајковца 
прогласио је најбоље спортисте и 
спортске колективе у 2016. години.

37. ЗАЈЕЧАР
Избори заказани за 23. април
Влада Републике Србије рас-

пустила је СГ Зајечара и образо-
вала Привремени орган, чији је 
председник досадашњи градо-
начелник Велимир Огњеновић. 
Председница Народне скупшти-

не, Маја Гојковић, расписала је 
изборе за одборнике СГ Зајеча-
ра за 23. април. Председник ИО 
СНС, Дарко Глишић, разговарао 
је у Зајечару са члановима и 
функционерима СНС из све чети-
ри општине Зајечарског управног 
округа.

40. НИШ
Анкета о важности 
штедње енергије

У просторијама ГО 
СНС Ниш одржан је састанак са 
министром културе и информи-
сања, Владаном Вукосављевићем. 
Чланови Савета за културу и чла-
нови ГО, са повереником Звезда-
ном Миловановићем, изразили су 
жељу да се у Нишу изгради кон-

цертна дворана, што је министар 
радо прихватио. Такође, министар 
се сложио да је Нишу потребна по-
моћ Министарства у организацији 
манифестација, првенствено НИ-
МУС-а. Активисти Савета за заш-
титу животне средине обележили 
су Светски дан енергије и у центру 
града организовали анкету, како 
би својим суграђанима подигли 
свест о важности штедње енергије. 

Општина Сокобања финанси-
рала је инвестиционо одржавање 
зелене пијаце, а постављен је нови 
слој асфалта и 36 тезги. На ини-
цијативу председника Општине 

Сокобања, Исидора Крстића, и 
заменика председника, Владими-
ра Миловановића, ученици OШ 
„Митрополит Михаило“ почели 
су да добијају бесплатну ужину. 

Почиње реконструкција Летње 
позорнице „Врело“, а средства за 
обнову удружили су Општина и 
Министарство трговине, туризма 
и телекомуникација.

Члан Председништва СНС, 
Никола Селаковић, и председ-
ник ИО СНС, Дарко Глишић, 
присуствовали су састанку 
ГО СНС Ужице и разговарали 
са активистима. Гасификација 
котларница дала је резултате, 
тако да је дупло елиминисана 
чађ, а ваздух је неупоредво 
чистији него ранијих година. 
Чистијем ваздуху допринело 
је и унапређење енергетске 
ефикасности на породичним 
кућама, за шта је из градског 

буџета, у протекле две године, 
издвојено 12 милиона динара, 
а овогодишњим буџетом осам 
милиона динара. Министар 
Зоран Ђорђевић најавио је 
отварање нове фабрике му-
ниције у Шеварицама и отва-
рање новог погона постојеће 
фабрике муниције „Први пар-
тизан“ у Ужицу. Под покрови-
тељством Града, организова-
на је бесплатна представа за 
децу, у извођењу „Пеђолино 
кабареа“. Ужичко народно 

позориште, на предлог Гра-
да, добило је Вукову награду 
за изузетан допринос развоју 
културе у Србији и свесрпском 
културном простору, коју је 
Културно-просветна заједни-
ца Србије доделила 53. пут. 
Милан Стевановић Пиксел 
одржао је интерактивно пре-
давање члановима ГО СНС 
Ужице, а потпредседница 
Главног одбора СНС, Марија 
Обрадовић, присуствовала је 
састанку ГО и Уније жена.

35. УЖИЦЕ
Унапређена енергетска ефикасност

39. КРАЉЕВО 
Брига 
о суграђанима

Чланови МО Центар, у окви-
ру акције „Помозимо комшији“, 
у сарадњи са хуманим суграђа-
нима, прикупили су храну, 
гардеробу, кућну хемију и сим-
боличну новчану помоћ за три 
породице са великим бројем 
деце, чији су родитељи неза-
послени. Повереник МО Зелен-
гора 1, Полка Крстић, обишла 
је дугогодишњег сарадника и 
члана СНС, Душана Лукића, 
који је на лечењу у Специјал-
ној болници за рехабилитацију 
„Агенс“ у Матарушкој бањи. 
„Желимо да покажемо да не 
заборављамо наше чланове ни 
у тешким ситуацијама“, рекла 
је Полка Крстић.

26. ЧАЧАК
Разговор са италијанским инвеститором

У Чачку је боравила министарка Ана Брнабић и нагласила да су 
најважније теме смањивање броја запослених у локалним самоупра-
вама, измене и допуне Закона о локалној самоуправи, матичне књиге, 
фискална лутрија... На Градском тргу обележен је Светски дан деце 
оболеле од рака, а прикупљена средства намењена су за наставак 
изградње новог Дечијег хематолошко-онколошког одељења у Нишу. 
Градоначелник Чачка, Милун Тодоровић, примио је представнике 
италијанске компаније „Идест“ и разговарао о будућим пројектима. 
У МЗ Сајмиште, чланови Савета за здравство, у сарадњи са Домом 
здравља, подржали су акцију превентивних прегледа грађана.

29. СОКОБАњА
Бесплатна ужина за основце

34. ПРИЈЕПОЉЕ
Очување здравља

У циљу очувања здравља ста-
новништва, чланови ОО СНС 
Пријепоље подржали су акцију 
превентивних здравствених 
прегледа, којој се одазвао ве-
лики број грађана, чланова и 
симпатизера Странке.

33. ТРСТЕНИК
Чланови ОО Нове 
Србије прешли 
у СНС

У просторијама ОО СНС 
Трстеник одржана је конфе-
ренција за медије, на којој су 
прелазак у редове СНС озвани-
чили чланови ОО Нове Србије. 
Након одлуке Председништва 
Нове Србије да не подржи заје-
дничког кандидата владајуће 
коалиције, Александра Ву-
чића, за председника Србије, 
чланови Нове Србије у нашем 
граду, попут већине одбора 
НС у Србији, прешли су у СНС. 
Чланови ОО СНС Трстеник на-
ставили су са акцијом „Помози-
мо комшији“, у којој су најугро-
женијим грађанима подељени 
пакети са животним намирни-
цама у Трстенику, Стопањи, 
Рибнику, Пејовцу, Почековини, 
Лопашу, Камењачи и Чаирима.

Активисти МО Падина и МО Идвор 
обезбедили су хуманитарну помоћ за 
социјално угрожене суграђане. Акти-
висти МО Идвор уређивали су помоћ-
не објекте у дворишту амбуланте, а 
активисти МО Падина помагали су у 
постављању топлотне изолације у ла-
бораторији Здравствене станице. У ор-
ганизацији Савета за здравство, Уније 
жена и Дома здравља, одржана је три-
бина „Превенција и лечење карцинома 
грлића материце“. Унија младих органи-
зовала је прикупљање књига за библи-
отеку у Самошу. Отворена су истурена 
одељења Поштанске штедионице у Па-
дини, Дебељачи, Црепаји и банкомат у 

Уздину. У организацији Уније жена Јуж-
нобанатског округа, одржана је обука у 
писању пројеката у оквиру фондова ЕУ. 
У Ковачици је обележен Дан матерњег 
језика. Општина је са Фондом за капи-
тална улагања АПВ потписала уговор 
за гасификацију и доделу 41,6 мили-
она динара за завршетак фабрике воде. 
Представници покрајинског Секретари-
јата за пољопривреду и Фонда за развој 
пољопривреде представили су подсти-
цајне мере. У организацији општинског 
Здравственог савета и Центра за пре-
венцију Дома здравља Панчево, орга-
низовани су бесплатни превентивни 
прегледи.

38. КОВАЧИЦА
Обука за писање пројеката

36. ЖАБАЉ

Завршетак фискултурне 
сале у Госпођинцима
Активисти МО Госпођинци 

започели су акцију „Очисти-
мо село“, која је наишла на 
огромну подршку суграђа-
на. Председник Владе АПВ, 
Игор Мировић, обишао је 
ОШ „Жарко Зрењанин“ у Гос-
пођинцима, где се завршавају 
радови на фискултурној сали 
и отвореним спортским тере-
нима, за шта је средства обез-
бедила АП Војводина. Миро-

вић је истакао да је Влада АПВ 
усвојила вишегодишњи план 
обнове предшколских устано-
ва, основних и средњих шко-
ла, домова ученика и других 
објеката у систему образо-
вања на територији АП Војво-
дине. Мировић је посетио и 
Жабаљ, где је разговарао са 
председником Општине, Че-
домиром Божићем, о планира-
ним инвестицијама.

Градоначелник Милун Тодоровић и министарка Ана Брнабић

Потпредседница Главног одбора СНС, 
Марија Обрадовић, у посети Ужицу

Председник Владе АПВ, Игор Мировић, у школи у Госпођинцима

Чланови Уније младих у акцији 
сакупљања књига за библиотеку
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650 јавних личности 
подржало је Александра 
Вучића за председника 
Србије

Академик проф. др Бела 
Балинт, академик проф. 
др Јован Хаџи Ђокић, 

академик проф. др Владимир 
Кањух, академик проф. др 
Иван Јевтић, академик проф. 
др Милорад Митковић, ака-
демик проф. др Драган Ми-
цић, академик проф. др Љу-
биша Ракић, академик проф. 
др Владо Стругар, проф. др 
Зоран Аврамовић, проф. др 
Драгутин Аврамовић, проф. 
др Сима Аврамовић, Живо-
рад Ајдачић, проф. др Ми-

рољуб Албијанић, Мирко Ал-
вировић, проф. др Славољуб 
Алексић, проф. др Алексан-
дар Андрејевић, проф. др 
Илија Андријевић, проф. др 
Петар Анђелковић, проф. др 
Анђелка Аничић, проф. др 
Драган Антић, проф. др Мар-
ко Атлагић, проф. др Зоран 
Аранђеловић, проф. др Сне-
жана Арсеновић, Тихомир 
Арсић, проф. др Ненад Арсо-
вић, проф. др Миодраг Аћи-
мовић, проф. др Месуд Аџе-
мовић, доц. др Милика 
Ашанин, проф. др Момчило 
Бабић, проф. др Милорад Ба-
бовић, Стефан Бабовић, 
проф. др Јован Базић, доц. др 
Ивана Баралић, проф. др 
Нада Барац, проф. др Миља-

на Барјактаровић, проф. др 
Дејан Баскић, Владимир Ба-
тез, проф. др Маја Батез, 
проф. др Драгослав Башић, 
доц. др Иван Бауер, Милица 
Безмаревић, проф. др Јозе-
фина Беке-Тривунац, проф. 
др Милорад Бејатовић, Дра-
гољуб Беквалац, проф. др 
Бранислав Белић, проф. др 
Бранислава Белић, проф. др 
Илија Белић, проф. др Теодо-
ра Бељић Живковић, доц. др 
Дејан Беуковић, проф. др 
Сандра Бијелић, проф. др 
Мирослав Бјеговић, проф. др 
Миљан Бјелетић, проф. др 
Бранко Бјелић, проф. др Ацо 
Бобић, проф. др Градимир 
Богдановић, проф. др Радо-
ван Богдановић, проф. др Зо-

рица Богићевић, проф. др 
Снежана Богосављевић 
Бошковић, проф. др Никола 
Бодирога, проф. др Бранко 
Божић, проф. др Милан Бо-
жић, доц. др Мила Бојано-
вић, др Душица Бојић, Игор 
Бојовић, проф. др Љиљана 
Бонић, Бојана Борић Брешко-
вић, Душан Борковић, проф. 
др Горица Бошковић, Слобо-
дан Бранковић, доц. др Зо-
ран Брљак, доц. др Зорана 
Будаков Обрадовић, проф. 
др Павле Будаков, проф. др 
Жика Бујуклић, проф. др 
Иван Булатовић, проф. др Јо-
вана Булатовић, доц. др Ве-
селин Бунчић, Горан Буњев-
чевић, доц. др Јовица 
Василић, проф. др Мирко Ва-

СРбИјА ИДЕ нАПРЕД – бРЖЕ, јАЧЕ, бОЉЕ!

МИТИНЗИ И СКУПОВИ ПОДРШКЕ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ ОДРЖАНИ СУ ШИРОМ СРБИЈЕ

„Драги пријатељи, пре свега 
ви, овде у Арени, и хиљаде вас 
испред Арене, извините што 
данас Арена не може све да 
вас прими, али вам хвала на ог-
ромној подршци. Хвала вам за 
снагу коју ми дајете, хвала вам 
за енергију коју сте донели, 

хвала вам за подршку и хвала 
вам за сва ваша срца!“

Овим речима започео је 
своје обраћање кандидат за 
председника Србије Алексан-
дар Вучић, десетинама хиља-
да грађана који су 24. марта 
у Београду, што у дупке пуној 

Арени, што испред ње, из свег 
гласа, свим срцем скандира-
ли његово име, име будућег 
председника Србије.

Током целе председничке 
кампање, Александар Вучић 
се ни у једном тренутку није 
послужио ниједном ружном 

речју, ниједном изговореном 
неистином на рачун својих 
опонената, нити било чиме 
што би могло наружити слику 
о њима, иако је он сам, као и 
чланови његове породице, 
био изложен бескрупулозним 
клеветама и прљавим увреда-

ма од стране тих истих про-
тивкандидата, који грађанима 
Србије, осим тога, ништа дру-
го немају да понуде.

Упркос константним напади-
ма опозиционих кандидата, и 
прљавој кампањи која је усме-
рена искључиво на „рушење“ 

Вучића, премијер Србије на ув-
реде одговара радом, на клеве-
те бригом за грађане, а на пре-
тње одговара бригом за углед 
Србије у свету.

Препуне хале и тргови у 14 
градова, у којима су се одржа-
ли митинзи Српске напредне 

странке, јасна су слика велике 
и снажне подршке коју Алек-
сандар Вучић ужива у народу. 
Велику подршку показали су и 
коалициони партнери, на пре-
ко 10 митинга, које су органи-
зовали широм Србије.

Александар Вучић кампању 

је започео у Врању, граду на 
југу Србије, делу наше земље у 
који су представници прошле 
власти залазили као по казни, 
а он је само у Врању био де-
вет пута и на терену се уверио 
како људи живе. Због тога је 
довео чувени „Геокс“ баш у 

сиљевић, проф. др Бранко 
Васић, проф. др Душан Ва-
сић, проф. др Младен Веино-
вић, проф. др Тихомир Вејно-
вић, проф. др Берислав 
Векић, Мирослав Лазански, 
проф. др Милинко Величко-
вић, проф. др Радмила Ве-
личковић, проф. др Драган 
Веселиновић, проф. др Јован 
Веселиновић, проф. др Нада 
Вигњевић Ђорђевић, проф. 
др Слободан Видаковић, 
Саша Видић, проф. др Здрав-
ко Витошевић, проф. др Сла-
вољуб Вићић, доц. др Фе-
ренц Вицко, проф. др 
Бранислав Влаховић, Анђел-
ка Влаисављевић, проф. др 
Матилда Војновић, проф. др 
Александра Врањеш, проф. 
др Наташа Вујадин, проф. др 
Радомир Вујадин, проф. др 
Милан Вујанић, проф. др Ми-
лица Вујичић, проф. др Зоран 

Вујовић, проф. др Мирослав 
Вукадиновић, проф. др Пред-
раг Вукадиновић, проф. др 
Драган Вукасовић, проф. др 
Славољуб Вукићевић, проф 
др Јованка Вукмировић, Ле-
онтина Вукомановић, доц. др 
Адријана Вуковић, проф. др 
Данијела Вукосављевић, 
проф. др Дејан Вукосавље-
вић, проф. др Драгољуб Ву-
косављевић, проф. др Слобо-
дан Вуксановић, проф. др 
Славко Вукша, доц. др Вла-
димир Вулетић, проф. др Не-
над Вуњак, проф. др Марко 
Вучићевић, проф. др Слобо-
дан Вучићевић, проф. др 
Александар Гајић, доц. др 
Александар Гајић, Зоран 
Гајић, проф. др Гордана Гас-
ми, проф. др Драган Гламо-
чић, доц. др Дејан Глиговић, 
проф. др Чедомир Глигорић, 
доц. др Софија Глумац, доц. 

др Зоран Гојковић, проф. др 
Мирослава Гојнић Дугалић, 
доц. др Дарко Голић, Горда-
на Гонцић, Светислав Буле 
Гонцић, проф. др Раде Грбић, 
Горан Грбовић, проф. др 
Александар Грубор, доц. др 
Бранислав Грујић, доц. др 
Габријела Грујић, Милан Гу-
ровић, проф. др Славица Да-
бетић, проф. др Лазар Дави-
довић, доц. др Миливоје 
Давидовић, Снежана Дакић, 
проф. др Александар Дамња-
новић, проф. др Неђо Дани-
ловић, проф. др Бобан Да-
шић, проф. др Небојша 
Денић, проф. др Марина 
Дељанин Илић, проф. др 
Бојан Димитријевић, проф. 
др Иван Димитријевић, 
проф. др Урош Дојчиновић, 
проф. др Невенка Докић, 
проф. др Невена Докнић, 
проф. др Жана Долићанин, 

проф. др Раде Дорословачки, 
доц. др Марко Драгаш, проф. 
др Зорица Драгић, доц. др 
Јоко Драгојловић, проф. др 
Градимир Драгутиновић, 
проф. др Гордана Дражић, 
проф. др Гордана Дракић, 
проф. др Мирослав Драмића-
нин, проф. др Миодраг Драп-
шин, проф. др Бранка Драш-
ковић, проф. др Патрик 
Дрид, проф. др Јелена Дру-
ловић, доц. др Зоран Дудров-
ски, Александар Ђаја, Дамјан 
Ђаков, проф. др Ива Ђело-
шевић, проф. др Борис 
Ђинђић, проф. др Амелија 
Ђорђевић, проф. др Марина 
Ђорђевић, проф. др Милутин 
Ђорђевић, проф. др Миро-
слав Ђорђевић, проф. др Вла-
димир Ђукић, проф. др Ма-
лиша Ђукић, проф. др Бруно 
Ђуран, проф. др Драган Ђу-
рановић, доц. др Јадранка 

ПРОГЛАС ЗА БОЉУ СРБИЈУ

Суботица

Београд - Шумице

Београд - Арена

Нови Сад

Краљево

Лесковац
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Ђурановић, проф. др Дејан 
Ђурђевић, проф. др Предраг 
Ђурђевић, Бошко Ђуровски, 
проф. др Јадранка Ђуровић 
Тодоровић, проф. др Драга-
на Ђурић, проф. др Звездан 
Ђурић, проф. др Маја Ђури-
ца, проф. др Драган Ђури-
чин, проф. др Борислав Ђу-
ровић, проф. др Бранко 
Ђуровић, проф. др Ђуро Ђу-
ровић, доц. др Далибор Еле-
зовић, проф. др Фадиљ Еми-
новић, Милан Живадиновић, 
проф. др Јарослав Живанић, 
проф. др Мишко Живић, 
проф. др Александар Живко-
вић, проф. др Зоран Живков-
ић, проф. др Мирослава 
Живковић, Радмила Живков-
ић, доц. др Мирјана Живоји-
нов, проф. др Драган Живо-
тић, доц. др Владимир 
Жугић, доц. др Владимир 
Здравковић, доц. др Дарко 
Здравковић, доц. др Саша 

Зечевић, проф. др Марко 
Иваниш, доц. др Драган Ива-
нишевић, проф. др Зоран 
Иванковић, проф. др Дејан 
Иванов, Бранислав Ивано-
вић, проф. др Милка Ивано-
вић, проф. др Бранислав Ив-
ковић, проф. др Драган 
Ивковић, проф. др Ратко Ив-
ковић, проф. др Марија Иг-
њатовић, проф. др Дејан 
Илић, Димитрије Илић, 
проф. др Желимир Илић, 
проф. др Миле Илић, Небој-
ша Илић, Небојша Илић, 
проф. др Радан Илић, проф. 
др Радосав Илић, проф. др 
Стеван Илић, проф. др Бра-
нислав Јакић, Драган Јако-
вљевић, Ненад Јаковљевић, 
проф. др Урош Јакшић, проф. 
др Ацо Јанићијевић, Алек-
сандар Јанковић, проф. др 
Александра Јанковић, проф. 
др Драган Јанковић, проф. др 
Весна Јанковић Милић, проф. 

др Васкрсије Јањић, проф. др 
Ђорђе Јањић, проф. др Сини-
ша Јаснић, проф. др Мирољуб 
Јевтић, проф. др Војислав Је-
лић, проф. др Бранислав Је-
ремић, проф. др Драган Јери-
нић, доц. др Милорад Јеркан, 
проф. др Гордана Јовановић, 
Зоран Јовановић, проф. др 
Јадранка Јовановић При-
вродски, Јадранка Јовано-
вић, проф. др Милан Јовано-
вић, проф. др Предраг 
Јовановић, проф. др Радица 
Јовановић, проф. др Марина 
Јовић Ђаловић, проф. др Ве-
сна Јокановић, проф. др Жи-
ван Јокић, проф. др Михаило 
Јокић, Радован Јокић, проф. 
др Милош Јоковић, проф. др 
Владан Јончић, доц. др Ми-
лица Јотов, доц. др Мирко 
Кантар, Стеван Караџић, 
проф. др Душица Карић, 
проф. др Светлана Карић, 
доц. др Ернад Кахровић, 

проф. др Горан Квргић, Сања 
Керкез, проф. др Јасмина 
Кнежевић, проф. др Мара 
Кнежевић, проф. др Милан 
Кнежевић, Момчило Коваче-
вић, Драгољуб Којчић, проф. 
др Срђан Колаковић, Асмир 
Колашинац, Јован Коприви-
ца, проф. др Иван Костади-
новић, доц. др Ивана Коста-
диновић, проф. др Светолик 
Костадиновић, проф. др Гор-
дана Костић, Константин 
Костјуков, проф. др Дејан 
Костић, проф. др Миладин 
Костић, Драгољуб Кочовић, 
проф. др Милан Коцић, проф. 
др Бојан Коцић, проф. др 
Гордана Коцић, Ивица Краљ, 
проф. др Биљана Красавац 
Chroneos, проф. др Борко Кр-
стић, доц. др Нина Кршља-
нин, проф. др Мирко Кулић, 
проф. др Живко Кулић, проф. 
др Богдан Кузмановић, Ан-
дреј Кулунџић, проф. др Дра-

гана Лабовић, проф. др 
Анђелка Лазаревић, проф. 
др Зоран Лазаревић, доц. др 
Татјана Лазаревић, Влади-
мир Лазић, проф. др Мили-
воје Лазић, проф. др Миод-
раг Лазић, проф. др Милица 
Лазовић, проф. др Бојан Ла-
лић, проф. др Ана Ланговић 
Милићевић, проф. др Златко 
Ланговић, Милош Латино-
вић, Мило Лекић, проф. др 
Снежана Лекић, доц. др 
Дејан Логарушић, проф. др 
Мирјана Лончар Вујиновић, 
Владан Лукић, доц. др Ду-
шан Лукић, проф. др Милош 
Лутовац, проф. др Игор 
Јајић, проф. др Радош Љу-
шић, проф. др Владимир 
Мако, проф. др Горан Мак-
симовић, проф. др Живан 
Максимовић, проф. др Не-
бојша Максимовић, проф. др 
Алија Мандак, проф. др Ве-
сна Мандић, проф. др Дани-

мир Мандић, проф. др Дејан 
Мандић, проф. др Славица 
Мандић, проф. др Слободан 
Манојловић, проф. др Вла-
димир Маринковић, Милан 
Циле Маринковић, проф. др 
Дарко Маринковић, проф. 
др Данијела Марјановић, 
доц. др Биљана Марковић 
Васиљковић, проф. др Ду-
шан Марковић, Звонко Мар-
ковић, проф. др Љиљана 
Марковић, проф. др Милош 
Марковић, проф. др Наташа 
Марковић Николић, проф. 
др Ненад Марковић, проф. 
др Предраг Марковић, проф. 
др Сања Марковић, проф. др 
Сузана Марковић, доц. др 
Бранко Марковски, доц. др 
Александар Мартиновић, 
доц. др Дамјан Мартиновић, 
проф. др Драган Мартино-
вић, проф. др Душица Ма-
тијевић, Дејан Матић, Не-
мања Матић, проф. др 

Драгољуб Матић, проф. др 
Раде Матић, Марија Марић 
Мари-Мари, Бобан Марјано-
вић, проф. др Миленко Ма-
цура, др Нада Мацура, проф. 
др Владимир Медан, проф. 
др Милан Медаревић, проф. 
др Цвијан Мекић, проф. др 
Жељко Миковић, проф. др 
Јасна Миладиновић, проф. 
др Милош Милановић, 
проф. др Небојша Милано-
вић, Милош Бата Милато-
вић, проф. др Љубиша Ми-
лачић, проф. др Срећко 
Милачић, проф. др Синиша 
Милетић, проф. др Зоран 
Миленковић, Оливера Ми-
летовић, доц. др Драган Ми-
лић, проф. др Славиша Ми-
лић, Бранко Милићевић 
Коцкица, проф. др Драган 
Милков, проф. др Алексан-
дар Миловановић, проф. др 
Ружица Миловановић, проф. 
др Александар Милованчев, 

проф. др Милорад Милован-
чевић, проф. др Душан Ми-
лојевић, проф. др Иван Ми-
лојевић, проф. др Предраг 
Милојевић, проф. др Раден-
ко Милојевић, проф. др 
Соња Милојевић, проф. др 
Владимир Милорадовић, 
проф. др Божидар Милоше-
вић, проф. др Вера Милоше-
вић, проф. др Бојан Милоса-
вљевић, проф. др Зоран 
Милошевић, доц. др Мијод-
раг Милошевић, проф. др 
Мирослав Милутиновић, 
проф. др Миломир Минић, 
проф. др Светомир Минић, 
проф. др Борјана Мирјанић, 
проф. др Валентина Мирко-
вић, доц. др Вера Мировић, 
проф. др Александар Митић, 
проф. др Милован Митић, 
проф. др Драган Митрако-
вић, проф. др Дејан Митра-
шиновић, проф. др Миљан 
МиљевићП
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МИТИНЗИ И СКУПОВИ ПОДРШКЕ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ ОДРЖАНИ СУ ШИРОМ СРБИЈЕ

Врање, овде се обнавља пруга, 
ради се на томе да „Симпо“ и 
„Јумко“ стану на ноге и да по-
ново буду успешни, да се из-
гради хируршка клиника... 

После југа, митинзи СНС усле-
дили су и у другим крајевима Ср-

бије - Сремској Митровици, Кру-
шевцу, Младеновцу, Суботици, 
Јагодини, Пожаревцу, Лесковцу, 
Чачку, Новом Саду, Краљеву, 
Нишу, Београду, Лепосавићу и 
Крагујевцу – првој престоници 
модерне српске државе.  

На митингу у Београду, 
грађанима су се обратили уг-
ледни светски државници који 
су дали пуну подршку Алек-
сандру Вучићу, уз јасну пору-
ку да је управо он лидер нове 
генерације, лидер који је пот-

ребан Србији јер је гарант ста-
билности и напретка и сигурне 
будућности – Герхард Шредер, 
некадашњи канцелар Немач-
ке, Петер Сијарто, министар 
спољних послова Мађарске, и 
Петар Толстој, праунук чуве-

ног руског писца, потпредсед-
ник руске Думе близак сарад-
ник Владимира Путина.

Председнички кандидатуру 
Александра Вучића подржа-
ле су и многе јавне личности, 
попут глумца Лазара Ристов-

ског, музичара Банета Кр-
стића, Светлане Ражнатовић, 
Жељка Самарџића, водитеља 
Живорада Николића, а по-
руке грађанима Србије са го-
ворнице упутили су и бројни 
радници, сељаци, пензионери, 

спортисти, студенти, пара-
олимпијци...

„Неће више бити питања без 
одговора и путева без циља, 
лутања... Србија уназад више 
не иде. Иде напред, иде брже, 
иде боље, и ићи ће јаче. Ве-

рујем да можемо брже, јаче, 
боље да радимо, а не да кука-
мо, већ да трчимо јаче, боље 
снажније, заједно“, поручи-
вао је Александар Вучић свим 
грађанима Србије.

Валентина Велков

Ниш

Пожаревац

ЧачакВрњачка БањаМладеновац
Подршка коалиционих партнера: Ивица Дачић, Драган 

Марковић Палма, Милан Кркобабић, Богољуб Карић

Глумац Лазар Ристовски 
на митингу у Београду

Крушевац
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ПОДРШКА АЛЕКСАнДРу ВуЧИћу
МАЈА ГОЈКОВИЋ, 
члан Председништва СНС

Из Новог Сада 
упућује се сми-
рена порука да 
су окупљени од-
лучили, и пре 2. 
априла, и зао-
кружили у својим 
мислима и срцима 
број 6, име човека 
којем ће предати 
Србију у наред-
них пет година, да 

се брине о нашим животима и будућ-
ности, а то је наш Александар Вучић.

МАРКО ЂУРИЋ, 
потпредседник 
Главног 
одбора СНС

Срби са КиМ 
најснажније подр-
жавају и најви-
ше верују нашем 
председничком 
кандидату, Алек-
сандру Вучићу, 
због свега што је 
урадио и због начина на који се борио 
за Србе, али ми треба да сваком на-
шем члану и сваком грађанину прене-
семо да ће од једног дана - 2. априла 
зависити многе године.

НЕБОЈША 
СТЕФАНОВИЋ, 
члан Председништва 
СНС

Наш пут данас гарантује 
Александар Вучић. Он је 
кандидат на овим изборима 
управо да би обезбедили да 
сваки део Србије буде јед-
нако развијен, да доводимо 
инвеститоре, да запошљавамо људе, 
да отварамо фабрике.

МИЛОШ ВУЧЕВИЋ, 
потпредседник 
Главног одбора СНС

Немам дилему за кога тре-
ба да гласамо. Треба да гла-
само за онога ко предводи 
политику која је омогућила 
да имамо 130.000 новоза-
послених, нове километре 
ауто-пута и онога ко уме 
Србију да заступа једнако и 
у Бриселу, и у Москви, и у 
Пекингу - а то је Вучић.

ВЛАДАНКА 
МАЛОВИЋ, 
члан Председништва СНС

Треба нам 
Вучић који је 
имао храбрости 
и знања да пре-
дузме непопу-
ларне и тешке 
мере, како би 
нам оздравио 
економију, како 
би нам држа-
ву поставио на 

здраве основе, и који је спреман, не 
да продаје лажне осмехе и прича бај-
ке, већ да ради, и дан и ноћ, за Србију 
и све њене грађане.

ДАМИР ЗОБЕНИЦА, 
члан Председништва СНС

Александар Ву-
чић се свакоднев-
но бори за Србију 
и народ Србије 
зна да је управо 
он довео инвести-
ције, отворио нове 
фабрике и радна 
места, донео ста-
билност у регион 
и, после много 
година, вратио 
Србију на светску мапу, значајно јој 
подижући међународни углед.

ЈАДРАНКА 
ЈОКСИМОВИЋ, 
члан Председништва СНС

Имамо резулта-
те, а Вучић је као 
председник Владе 
гурао ту политику 
и донео те резул-
тате. Он жели, с пу-
ним правом, да то 
грађани разумеју 
и да се директно 
изјасне да ли пре-
познају резултате 
и да ли желе да наставе у том правцу.

БРАНИСЛАВ 
НЕДИМОВИЋ, 
члан Председништва СНС

Само уз Александра Вучића Србија 
ће ићи напред брже, јаче и боље. Зато 
2. априла морамо да урадимо праву 
ствар и да Алек-
сандар Вучић 
постане председ-
ник Србије, јер 
без континуите-
та и стабилности 
ништа неће бити 
могуће.

ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ, 
члан Главног одбора

Иза Српске напред-
не странке стоје видљи-
ви резултати и можемо 
да обећамо да ће у нашој 
држави сигурно бити још 
боље, али само уколико на 
челу Србије буде Алексан-
дар Вучић.

ИГОР МИРОВИЋ, 
члан Председништва СНС

У Војводини више никада 
нећемо имати политику су-
коба, која је од ње створила 
изоловано острво, већ ћемо 
водити политику окупљања, 
пројеката, заједништва, но-
вих фабрика, индустријских 
зона и школа, политику 
Александра Вучића.

МАРИЈА ОБРАДОВИЋ, 
потпредседник Главног одбора СНС

Победа било ког 
кандидата осим 
Вучића, пораз је 
за Србију која иде 
брже, јаче и боље, 
о чему сведоче на 
стотине километа-
ра новоизграђених 
и реконструисаних 
путева, реновиране и технички опремље-
није болнице, школе, вртићи. Потомцима 
дугујемо извесну будућност, а програм и 
политика Александра Вучића такву бу-
дућност и стварају.

ДАРКО ГЛИШИЋ, 
председник Извршног 
одбора СНС

Хвала грађанима који су 
широм Србије стрпљиво че-
кали у редовима и својим 
потписом подржали канди-
датуру Александра Вучића 
за председника Србије. Оче-
кивали смо велику подршку, 
али и за нас је било изне-
нађење када су градски и 
општински одбори из свих 
крајева Србије почели да јављају да су 
створене велике гужве од самог јутра.

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ, 
потпредседник 
Главног одбора СНС

Ово је избор 
између Алексан-
дра Вучића, који 
жели подршку 
грађана Србије за 
наставак полити-
ке стабилности и 
економског раз-
воја и свих оста-
лих, уједињених 
у мржњи према 
њему, уједињених 
у жељи да Србију врате у прошлост, 
али и у томе да траже подршку споља, 
како би остварили оно што су очиг-
ледно наумили - да у Србији направе 
оно што се дешава у Македонији, или 
Украјини.

НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ, 
члан Председништва СНС

Изашли смо са 
најбољим и стали 
сви иза њега. Овде 
нема партије. Наша 
партија је Србија и 
то је разлог зашто 
смо сви овде зајед-
но. Зато ми идемо 
са једним кандида-
том, а они иду са 10 кандидата, и хвала 
им како су их бирали.

ЗОРАНА 
МИХАЈЛОВИЋ, 
члан Председништва СНС

Тражимо подршку грађана 
да гласају за Александра Ву-
чића на основу досадашњих 
резултата које је направио и 
показујемо да је Србији пот-
ребан озбиљан, одговоран и 
снажан државник.

БРАТИСЛАВ ГАШИЋ, 
члан Председништва СНС

Грађани Ср-
бије одлично знају 
да је Александар 
Вучић повео Ср-
бију напред и да је 
он једини канди-
дат који може да 
настави да је води 
правим путем - пу-
тем рада, резул-
тата, напретка и 
бољег живота за 
грађане. Његове 
реформе хвали цео свет, хвали га Ев-
ропска унија, Ангела Меркел, Владимир 
Путин. Када 2. априла заокружите број 
шест, гласаћете за рад и ред, за будућ-
ност, за своју децу.

ИРЕНА ВУЈОВИЋ, 
члан Председништва СНС

Дошло је време да се 
Србија определи да ли 
ће се враћати у прошлост 
или ће ићи у будућност, 
хоће ли бити губитник 
или ће да наставити да 
побеђује. Гласајмо за на-
ставак реформи, за рад, 
за победе – за Александра 
Вучића.

АЛЕКСАНДАР 
МАРТИНОВИЋ, 
члан Председништва СНС

Хапшење градоначелника 
Ранилуга, Градимира Ми-
кића, најбољи је доказ да се 
албанске политичке струк-
туре на КиМ плаше Алек-
сандра Вучића чак и када га 
виде на изборном материјалу СНС.

ВЛАДИМИР 
ЂУКАНОВИЋ, 
члан Председништва СНС

Прихватамо да нас ве-
лике „патриоте“ називају 
издајницима. Наше пои-
мање патриотизма су нове 
фабрике, запослени рад-
ници и што утицајнија Ср-
бија.

ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР, 
члан Председништва СНС

Избор је крајње 
једноставан – између 
Александра Вучића 
који је спречио бан-
крот државе и стаби-
лизовао финансије, и 
оних који су довели 
до банкрота.

ВЛАДИМИР ОРЛИЋ, 
члан Главног одбора СНС

Опозиција која је уништила Србију, 
сада напада онога 
ко налази решење 
за проблеме и који 
ради у интересу 
свих грађана – Алек-
сандра Вучића.



26 

БРИГА О 
СНС ИНФОРМАТОР 48/2017  |  25

С н С 
ПАНОРАМА

44. ПЛАНДИШТЕ
Реновирање Дома културе и свлачионица

45. ВРБАС
Рачунар за породицу 
са осморо деце

Чланови МО Савино Село, у сарадњи са ЈКП „Ко-
муналац“, уређивали су терене ФК „Будућност“ из 
Савиног Села, а акцији су се прикључили и чланови 
клуба. Савет за националне мањине обележио је 
Међународни дан социјалне правде поклањањем 
рачунара породици са осморо деце. Активисти ОО 
СНС Врбас разговарали су са суграђанима и делили 
„СНС Информатор“. Чланице Уније жена, у сарадњи 
са Саветом за пензионере, обележиле су Свети Три-
фун. Омладина је организовала журку за велики 
број новопридошлих активиста. Наш одбор посети-
ли су Милош Вучевић, потпредседник Главног одбо-
ра СНС, Дамир Зобеница, потпредседник ИО СНС, и 
Срђан Кружевић, координатор, а разговарали смо о 
даљим активностима.

Обележен Дан жена
41. АДА - МОЛ

Активисти ОО СНС Ада, 
поводом Дана жена, на штан-
довима у Молу и Ади су-
грађанкама су делили цвеће, 
а у страначким просторијама 
пригодне поклоне чланица-
ма. Наш одбор посетили су 
Предраг Мали и Вељко Ро-
сић, и донели пакете за со-
цијално угрожене породице.

42. ВЛАДИМИРЦИ

Чланови ОО СНС Владимирци честитали су 
празник свим припадницама лепшег пола и поде-
лили више од 120 каранфила и чоколада.

САВСКИ ВЕНАЦ
За бољи положај жена

43. БАТОЧИНА

Поводом 8. марта, активисткиње Уније жена 
саме су израдиле и поделиле преко 200 цветних 
аранжмана са логом кампање СНС.

Чланице Уније жена организовале су 
поетско вече 14. фебруара и обележавање 
Дана матерњег језика. Савет за здравство 
подржао је акцију бесплатних прегледа 
суграђана у Великој Греди и Пландишту. У 
Великој Греди огранизована је хуманитарна 
вечера, а прилог је усмерен на лечење двоје 
оболеле деце. Настављена је подела пакета 
са основним животним намирницама нају-
гроженијим породицама. У радној посети 
ОО СНС Пландиште био је Драган Вукоји-
чић, члан ИО СНС. Председник Општи-
не, Јован Репац, потписао је, у присуству 

покрајинског премијера Игора Мировића, 
уговоре о финансирању пројеката од 
стране Управе за капитална улагања АПВ 
- реновирање Дома културе у Милетиће-
ву и свлачионица у Великој Греди, а Дому 
здравља у Пландишту одобрена је набавка 
санитетског возила. Начелница Јужноба-
натског округа, Данијела Лончар, посетила 
је Ватрогасну станицу. Обезбеђене су сти-
пендије за најбоље студенте, а ЈКП „Полет“ 
набавило је нови камион. Расписани су кон-
курси за суфинансирање пројекта у области 
спорта, цркава и цивилног друштва.

46. НИШКА БАњА 
Туристичке општине
Председник Општине Нишка Бања, 

Дејан Јовановић, одржао је састанак са 
државним секретаром Иваном Бошња-

ком и народном посланицом Јеленом 
Жарић Ковачевић, на којем се говорило 
о увођењу посебног статуса туристич-
ких општина, како би се издвојиле од 
других општина и како би се у њима ин-
тензивно развијао туризам.

47. ОЏАЦИ
Обнова моста Оџаци – Бачки Грачац
Министар Бранислав Недимовић боравио 

у радној посети Општини Оџаци. Спортски 
савез организовао је Дан спорта, Сајам спор-
та и доделу признања најбољима за 2016. 
годину. Становницима ромског насеља у Бо-
гојеву представљене су потенцијалне лока-
ције за расељавање. Расписан је јавни позив 
за спровођење јавних радова и опредељено 
је 4,95 милиона динара за суфинансирање 
програма удружења грађана. У Оџачкој 

општини биће одржани ванредни локални 
избори, а одржана је прва седница Привре-
меног органа, на чијем челу је Душан Ма-
ријан. Локална самоуправа ће са 9,9 милона 
динара финансирати мере активне политике 
запошљавања у 2017. години. Управа за ка-
питална улагања АПВ је са 71 милион динара 
подржала два пројекта у нашој Општини. 
Почиње реконструкција друмског моста на 
путу Оџаци - Бачки Грачац.

У Београду је у 2016. 
години регистрова-
но рекордних близу 

милион туриста и два ми-
лиона остварених ноћења. 
Пристало је 535 туристич-
ких бродова са 66.387 ту-
риста. Према анкети пред 
новогодишње празнике, 
попуњеност смештајних 
капацитета на терито-
рији централних градских 
општина била је 98 одсто. 
Отворен је и 95. хотел у 
Београду, а најављено је 
и отварање нових хотела 
светских познатих ланаца. 
Захваљујући новим инвес-
тицијама у градску и ту-
ристичку инфраструктуру, 
Београд се позиционирао 
као регионални лидер у 

категорији кон-
гресног туризма. 
Отварањем нових 
линија „Ер Србије“, 
међу којима је и 
директна линија за 
Њујорк, Београд је 
постао централна 
тачка за умрежа-
вање региона са 
прекоокеанским 
тржиштима.

Према речима 
директора Ту-
ристичке организа-
ције Београда, Миод-
рага Поповића, током 2016. 
године, у склопу промо-
тивне кампање GoBelgrade, 
аутобус брендиран са сим-
болима Београда нашао се 
у Темишвару, Бањалуци и 

Софији, док су се 
у Бечу, Загребу и 
Будимпешти одр-
жавали пословни 
састанци наших 
и иностраних ту-
ристичких при-
вредника. Караван 
GoBelgrad посе-
тио је Сарајево, 
Љубљану, Солун 
и Тирану, а Бе-
оград је промо-
висан у Прагу и 

Санкт Петербургу. 
Захваљујући ТОБ-

у објављен је први водич 
о Београду на финском је-
зику. На једном од најваж-
нијих туристичких портала 
EXPEDIA покренута је нова 
услуга планирања трошко-

ва на дестинацији, где је Бе-
оград излистан уз Њујорк, 
Париз, Лондон и Вилњус. 
Lonely Planet Traveler на не-
мачком језику препоручио 
је београдску Аду Циган-
лију, Калемегдан и Скадар-
лију као места која се морају 
обићи. Ottawa Citizen писа-
ла је о крстарењу Дунавом 
на ком Београд мора бити 
обавезна станица. О Бео-
граду је писао британски 
Telegraph, престижни Vogue, 
Associated Press, а посетио 
нас је и Travel Channel, који 
ће свој нови серијал почети 
управо емисијом о Београ-
ду. У наредном периоду, ак-
тивности ТОБ-а биће усме-
рене на нова тржишта, Кину 
и Русију.

Члан Председништва, 
Ирена Вујовић, и члан 
Главног одбора СНС, Зо-
ран Ђорђевић, обележи-
ли су Међународни дан 
жена са дамама у прос-
торијама ОО СНС Сав-
ски венац. Према речима 
Вујовићеве, у последњих 
пар година у Београду и 
Србији све се променило 
на боље, зато су жене 
уједињене у подршци 
председничком канди-
дату СНС, Александру 
Вучићу. Само уз Вучића 
Србија може да иде на-
пред брже, јаче и боље. 
Вујовићева је позвала 
све жене да се укључе 

у политички живот и 
прикључе се тиму који 
побеђује.

„Ја сам на челу Поли-
тичког савета за родну 
равноправност од 2012. 
године, и  тадашњи ми-
нистар одбране, а данас 
председник Владе, Алек-
сандар Вучић, дао ми је 
задатак да се унапреди 
положај жена у Србији, 
и данас је положај жена 
драстично унапређен“, 
рекао је Ђорђевић, и 
додао да иза СНС стоје 
видљиви резултати и 
да може да обећа да ће 
у нашој држави сигурно 
бити још боље.

Рекордна година за туризам у Београду

 Председник Владе АПВ, 
Игор Мировић, заједно са 
премијером Александром Ву-
чићем, присуствовао је отва-
рању новог погона фабрике 
„Континентал“ у Суботици, 
која производи делове за ау-
томобилску индустрију. Ин-
вестиција је вредна 17 мили-
она евра, нови погон повећан 
је за 12.000 квадрата, а посао 
би требало да добије више 
од 500 људи у наредне три 
године.

 Камен-темељац за из-
градњу нове зграде Завода 

за хитну медицинску помоћ 
у Новом Саду, на углу Улице 
Илариона Руварца и Булева-
ра патријарха Павла, положи-
ли су председник Покрајин-
ске владе, Игор Мировић, и 
градоначелник Новог Сада, 
Милош Вучевић.

  Оснива се  нова Развојна 
агенција Војводине, која ће 

давати финансијске подсти-
цаје за ново запошљавање, 
посебно у малим војвођан-
ским срединама, и то у веома 
транспарентном, за јавност 
отвореном моделу. Прва фи-
нансијска средства биће рас-
поређена након ребаланса 
покрајинског буџета у јуну, 
најкасније јулу.

  Председник Владе АПВ, 
Игор Мировић и дирек-
тор Управе за капитална 
улагања, Недељко Кова-
чевић, уручили су уговоре 
представницима градова, 
општина и здравствених 
институција, који су оства-
рили право на бесповратна 
средства за финансирање 
и суфинансирање пројека-
та на конкурсима Управе 
за капитална улагања АПВ. 
Додељено је 1.404.436.320 
динара за 39 општина и 11 
институција, за реализацију 
68 пројеката.

 У ОШ „Жар-
ко Зрења-

нин“ у Гос-
п о ђ и н ц и м а , 
почињу ра-
дови на за-
вршетку фис-
културне сале 
и отворених 
спортских те-
рена, за које 
је средства 
обезбедила АП Војводина. 
Игор Мировић рекао је да 
је Влада АПВ усвојила ви-
шегодишњи план обнове 
предшколских установа, 
основних и средњих школа, 
домова ученика и других 
објеката у систему образо-
вања.

 Институт БиоСенс ос-
војио је прво место за 

пројекат „Антарес“, по оце-
ни Европске комисије, у 
конкуренцији више од 200 
најпрестижнијих европских 

научноистраживачких ин-
ституција.

  Председник Владе АПВ, 
Игор Мировић, отворио је 

у Ректорату Универзитета у 
Новом Саду свечану акаде-
мију поводом почетка овог 
пројекта, чији је буџет 28 
милиона евра, од чега су 14 
милиона бесповратна сред-
ства ЕУ.

 Премијер Србије Алек-
сандар Вучић, председ-

ник Владе АПВ Игор Миро-
вић, министар Бранислав 
Недимовић, покрајински 
секретар Вук Радојевић и 
градоначелник Новог Сада, 
Милош Вучевић, обишли 
су једно од најуспешнијих 
привредних друштава у 
Тителу, предузеће „Ћирић 
Агро МЂЖ“, које на 2.500 
хектара производи јабуке и 
извози их претежно у Руску 
Федерацију.

ВЕСТИ ИЗ ВОЈВОДИНЕ

Ада Мол

Владимирци

Баточина

Миодраг 
Поповић

Ирена Вујовић и Зоран Ђорђевић 
на обележавању Дана жена

Председник Владе Србије, Александар Вучић, и 
Владе АПВ, Игор Мировић, на отварању новог 

погона фабрике „Континентал“

Институт БиоСенс освојио је 
прво место за пројекат „Антарес“ Погон предузећа „Ћирић Агро“ у Тителу



Прослава Светог Саве обе-
лежена је у свим школама, уз 
присуство општинских функцио-
нера. У МЗ Горњи Вождовац ор-
ганизовани су бесплатни часови 
енглеског језика за време зим-
ског распуста. У Дому здравља 
одржане су трибине о малигним 
болестима и превенцији хро-
ничних болести, уз подршку ОО 
СНС Вождовац. На Сајму туризма 
представљени су туристички по-
тенцијали Општине. Завршавају 
се радови на каналима у Рипњу, 
а почело је уређење истуреног 
одељења ОШ „Васа Чарапић“ у 
Зуцу. Савет за здравство подр-
жао је организовање трибине у 
МЗ Медаковић 3 и Миторво брдо. 
Унија жена наставља са акцијом 

„Чеп за хендикеп. Очишћен је 
отпад око контејнера у Мокро-
лушкој улици, а активисти МО 
Милунка Савић, у сарадњи са 
Еко патролом ГО Вождовац, 
очистили су Витановачку улицу. 
У Рипњу је постављена расвета 
на Тимочом путу и организова-
но је пражњење септичких јама. 
У акцији „Помозимо комшији“, 
активисти МО Милунка Савић 
набављали су намирнице за 
најстарије суграђане током ло-
ших временских услова. Чланови 
МО Степа Степановић и МО Чи-
новничка колонија обрадовали 
су слаткишима и играчкама децу 
из Дома „Јован Јовановић Змај“. 
Малишани из насеље Браће Јер-
ковић и из Дома „Јован Јовановић 

Змај“ учествовали су у креатив-
ним радионицама, које је органи-
зовао МО Браће Јерковић. Наши 
најмлађи суграђани уживају у 
биоскопу у МЗ Кумодраж 1. На 
иницијативу становника Бањице, 
одржана је трибина „Поступак 

озакоњења објеката“. У МЗ Ра-
ковица Село одржана је презен-
тација обилазнице око Београ-
да, Бубањ Поток - Добановци. 
Вождовачки напредњаци сваког 
викенда, на ударним локацијама, 
разговарају са суграђанима.

49. МАЈДАНПЕК
Стипендије за најбоље ђаке и 
студенте

Општина је потписала 26 сти-
пендијска уговора са најбољим 
ученицима и студентима. Такође, 
расписани су конкурси за доделу 
средстава за реализацију програ-
ма удружења грађана и спортских 
клубова. Засеок Крш у Рудној Гла-
ви добио је климатизовану прос-
торију за потребе мештана. ЈП за 
путеве наставља радове на старој 
аутобуској станици и очекује се 
асфалтирање овог дела града.

51. ПЕЋИНЦИ 
Два инфраструктурна 
пројекта

Управа за капитална улагања 
АПВ доделила је Општини Пећин-
ци 59,5 милиона динара беспо-
вратних средстава за изградњу 
водоводне мреже у Обрежу и за 
завршетак асфалтног пута Шима-
новци - Сремски Михаљевци. Уго-
воре о додели средстава уручио 
је председник Владе АПВ, Игор 
Мировић, а повереник ОО СНС 
Пећинци, Милорад Пантић, оце-
нио је да је ово јасан показатељ 

да Општина може да рачуна на 
подршку Владе АПВ, што до пре 
само годину дана није био случај, 
јер је у време власти Демократске 
странке у Војводини, Влада АПВ 
игнорисала пројекте из пећиначке 
Општине.

52. ПАНЧЕВО
Стамбено збрињавање 
избеглица
Пуковник у пензији, Веселин 

Шљиванчанин, одржао је у Опо-
ву и у Старчеву промоцију својих 
књига. До краја године осам из-
бегличких породица уселиће се у 
нове станове у Глогоњу, чија из-
градња почиње овог пролећа, као 
део регоналног програма збриња-
вања избеглица. Градоначелник 
Панчева, Саша Павлов, уручио је 
32 уговора избеглим лицима о до-
дели пакета са грађевинским ма-
теријалом. Сви који желе самос-
тално да започну посао или унап-
реде постојећи, могу да конкури-
шу за бесповратних 250.000 ди-

нара, у овиру програма „Покрени 
се за посао“, који реализује НВО 
„Енека“, уз финансијску подршку 
компаније „Филип Морис“. После 
26 година, Прекршајни суд до-
биће нови објекат на месту нека-
дашње старе Фабрике обуће, на 
углу улица Стевана Шупљикца и 
Милке Марковић, а радове је све-
чано отворила министарка Нела 
Кубуровић.

53. ЉИГ
Смањење ризика 
од непогода

Председник Општине Љиг, 
Драган Лазаревић, присуствовао 
је свечаном потписивању Прото-
кола о сарадњи градова и општи-
на слива Западне Мораве и слива 
Колубаре, чији је циљ смањење 
ризика и бржи опоравак након 
елементарних непогода. Чланови 
ОО СНС Љиг редовно одржавају 
састанке, разговарају са грађани-
ма и деле страначки промотивни 
материјал. 

54. ВРАњЕ
Помоћ за стотинак 
угрожених породица

ГО СНС Врање је у фебруару 
имао више од сто акција, а чла-
нови Савета за социјална питања 
посетили су стотинак породица 
и однели им помоћ у виду на-
мирница, одеће, обуће и других 
потрепштина, у сарадњи са пред-
седницима месних одбора. У ок-
виру акције „Помозимо старији-

ма“, организовали смо мерење 
крвног притиска и разговор са 
грађанима, а одржали смо и три-
десетак хуманитарних акција.

50. ВАЉЕВО
Сарадња са 
Белорусијом и 
Украјином
Чланови Омладине ГО СНС 

Ваљево делили су страначки ма-
теријал и разговорали са грађа-
нима. Градоначелник Ваљева, др 
Слободан Гвозденовић, боравиo 
je у званичној посети Белору-
сији, у делегацији премијера 
Александра Вучића, и потписао 
Споразум о сарадњи Ваљева и 
града Молодечно. Представници 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 

посетили су ваљевска домаћин-
ства, где је у току пописивање 
незаконито изграђених објека-
та и оценили да Град заслужује 
све похвале за број пописаних 
објеката. Амбасадор Украји-
не, Олександр Александрович, 
посетио је Ваљево у циљу ус-
постављања привредне сарадње 
наших и украјинских фирми. На 
иницијативу градоначелника 
Гвозденовића, Град је опреде-
лио око 500.000 динара за на-
бавку 40 душека и 40 комплета 
постељине за ортопедију Опште 
болнице. Отворена је десета по-
сланичка канцеларија у Србији, у 
којој грађане примају др Михаи-
ло Јокић и Ђорђе Милићевић.
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ГРАД БЕОГРАД
55. БАРАЈЕВО 
Стан за породицу Николић

Председник Општине Ба-
рајево, Слободан Адамовић, 
уручио је кључеве стана по-
родици Николић, која је скоро 
40 година живела у неуслов-
ним просторијама. Такође, ГО 
Барајево помогла је родитеље 
првих тројки са 50.000 динара, 
а донирана је и опрема за но-
ворођенчад. У току је градња 
„балон-сале“ на бетонским 
теренима Средње школе Ба-

рајево. Саниране су ударне 
рупе у Светосавској улици, са 
коловоза су уклоњене заоста-
ла со и ризла. Предузеће „Ла-
ста“ обезбедило је два нова 
аутобуса за Барајево, који ће 
саобраћати на линији 560, 
Баново брдо-Барајево, и три 
генерално ремонтована ауто-
буса за потребе локалног са-
обраћаја, тако да се може оче-
кивати квалитетнији превоз.

56. ВОЖДОВАЦ
Креативне радионице за децу

57. ВРАЧАР
Здравствене 
трибине

Активисти ОО СНС Врачар 
сваки викенд проводе са ком-
шијама, на штандовима на више 
локација, где разговарају са 
суграђанима и слушају њихо-

ве сугестије. ОО СНС Врачар 
подржао је одржавање здрав-
ствених трибина, а прва у низу 
је „Акутни инфаркт миокарда 
- како препознати и лечити“. 
Проблем парка на углу ули-
ца Томаша Јежа, Радослава 
Грујића и Милешевске, за који 
је постојала одлука о рушењу, 
убрзо ће бити решен на задо-
вољство свих Врачараца.

58. ГРОЦКА
Излет за пензионере
Настављена је са-

радња са институција-
ма и уручена је опрема 
Ватрогасној станици. 
По приоритетном пла-
ну, који је иницирала 
Општина, БВК је започ-
ео реконструкцију дела 
водоводне мреже у Вин-
чи, у улицама Крфска, 
Студеничка и Милоша 
Обреновића. Реконстру-
исан је део Београдске 
улице у Гроцкој, деоница од 
Сутјеске до Вучка Милићевића. 
ОО СНС Гроцка организовао је 
едукативна предавања чији је 
циљ подизање свести о значају 
превенције. Одржане су триби-
не „Хитна стања у медицини“ у 
МЗ Винча, „Болести локомотор-
ног апарата“ у МЗ Калуђерица 
и „Кардиоваскуларне болести 
и висок притисак“ у МЗ Гроцка. 

Такође, ОО СНС Гроцка подр-
жао је акцију бесплатних лекар-
ских прегледа у МЗ Винча, Гроц-
ка, Болеч, Умчари, у сарадњи са 
лекарским тимовима. Органи-
зован је излет за пензионере на 
Сланинијаду у Качареву. Пуних 
десет аутобуса упутило се на 
ову традиционалну манифес-
тацију, а наши најстарији су-
грађани обишли су и манастир 
Баваниште.

СНС ПАНОРАМА
28  |  СНС ИНФОРМАТОР 48/2017

48. НОВИ САД

Акције у свим МО
Чланови Уније младих обеле-

жили су Дан града на Дугином 
мосту, код Петроварадинске 
тврђаве, уз раширену паролу 
посвећену рођендану града кул-
туре, љубави и младости. Чла-
нови свих МО у свакодневном су 

контакту са грађанима, како би 
заједничким снагама решавали 
проблеме. Активисти МО Пејиће-
ви салаши помагали су старим и 
болесним комшијама, активисти 
МО Салајка уређивали су своју 
МЗ, а активисти МО Футог ук-

лањали су блато са коловоза у 
Новосадској улици, после радова 
на Ветерничком каналу. Савет МЗ 
Салајка организовао је манифес-
тацију „Културна Салајка 2017“ 
и „Салајачки доручак“. Чланови 
МО Нова Детелинара 1 и 2, у са-

радњи са Саветом за здравство, 
организовали су трибину „Како 
на време дијагностиковати ма-
лигне болести и успешно их из-
лечити“. Активисти МО Лиман 2 
окречили су графите и уредили 
зграду у Фрушкогорској улици.

Вредни напередњаци Новог Сада организивали 
су велики број акција током марта

Председник Општине, Драгољуб 
Симоновић, на градилишту

Председник Општине, Слободан Адамовић, 
уручује кључеве стана суграђанима



БРИГА О ГРАЂАНИМА
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65. ОБРЕНОВАЦ 
Бескаматни кредити за 
пољопривреднике

ГО Обреновац уручила је награде 
за 50 најбољих студената, у износу од 
72.000 динара, а организована је и бес-
платна школа енглеског језика. У окви-
ру програма „Еко-кампови“, на бесплат-
но зимовање отпутовало је 300 мали-
шана нижих разреда. Канцеларија за 
пољопривреду омогућила је регистро-
ваним пољопривредним газдинствима 
да добију бескаматне кредите, као део 
развојног програма пољопривреде за 

2017. годину. Почела је реконструкција 
и доградња стамбених објеката за јавно 
градско купатило са минералном во-
дом, познато као Стара бања, а у току је 
чишћење каналске мреже у дужини од 
64 километара. Постављено је 11 сту-
бова јавне расвете у Улици Солунског 
фронта у Звечки. Саниране су улице у 
Звечки и Дудовима, а асфалтирана је 
Улица Буде Давидовића у Баричу. Чла-
нице Уније жена организовале су низ 
едукативних трибина „Борба против 
насиља“. Активисти и чланови ОО по-
сетили су самохраног оца петоро деце 
и донирали пумпу за воду, ламинат и 
намештај.

59. ЗВЕЗДАРА
Светски дан 
матерњег језика

Омладина ОО СНС Звезда-
ра и ОО СНС Палилула обеле-
жила је Светски дан матерњег 
језика. ОО СНС Звездара орга-
низовао је излет за пензионере 
у Јаково и низ едукативних три-
бина. Постављена је расвета у 
Звездарској шуми и Ливачкој улици у ВМЛ, 
саниране су рупе на улицима у Миријеву, а 
решен је проблем снабдевања водом ста-
новника Цветанове ћуприје. Поправљени 
су тротоари и трамвајско стајалиште у 
Булевару краља Александра, замењени 
су дотрајали поштански сандучићи у Ми-

ријеву и Коњарнику. У вртићу „Бубамара” 
организован је бесплатни спортски про-
грам. Председнику ГО Звездара, Милошу 
Игњатовићу, уручена је златна повеља. У 
УК „Вук Стефановић Караџић“ одржана је 
трибина подршке младим драматурзима, 
на којој је гостовао министар Владан Ву-
косављевић, заједно са председником ГО 

Звездара, добитницом Нинове награде, 
Иваном Димић, професором Бошком Ми-
лином и младим писцима ФДУ. СО Звезда-
ра одобрила је средства за набавку прозо-
ра и собних врата за КБЦ „Звездара“ и хол-
тер ЕКГ апарата за Дом здравља. Свечано 
је обележена слава ГО Звездара, Сретење 
Господње.

60. ЗЕМУН
Рампа за особе са инвалидитетом
Настављени су радови 

на Магистратском тргу и на 
уређењу Господске улице. У 
Угриновцима се гради тротоар, 
а у насељу Плави хоризонти 
канализациона мрежа. У току 
је решавање административне 
процедуре, након које креће 
градња канализационе мреже 
у централном делу Батајни-
це, а у наредном периоду све 
улице у овом насељу биће под 
асфалтом. На Кеју ослобођења, 
на улазу у зграду 13 д, поста-
вљена је рампа за инвалиде. 
ГО Земун организовала је  бес-
платну припремну наставу за 
полагање мале матуре. У орга-
низацији Савета за здравство 
и Савета за омладину, одржа-
не су трибине „Улога и значај 
Дома здравља у очувању здравља жена“, „Улога стреса у настанку кар-
диоваскуларних болести“, „Увећање простате-мушки проблем у зрелим 
годинама“, „Значај превентивних и систематских прегледа у очувању 
здравља“, „Безбедност омладине на интернету - сајбер злостављање“ и 
„Подстицање учешћа младих у политичком животу Србије“. Активисти 
ОО СНС Земун свакодневно разговарају са грађанима, на штандовима, 
на више локација.

61. ЛАЗАРЕВАЦ 
Асфалтирање улица

Савет за безбедност у саобраћају 
на путевима ГО Лазаревац, у са-
радњи са ДЗ „Др Ђорђе Ковачевић“, 
организовао је поделу ауто-седишта 
за бебе. У МЗ Рудовци асфалтиран је 
пут у Даросавица крају, у дужини од 
200 метара, док је у МЗ Степојевац 
асфалтирана Личка улица, у дужини 
од 1.000 метара. Настављена је градња 
капеле на гробљу у Барзиловици. Пред-
седник ГО Лазаревац, Бојан Синђелић, 
и члан Већа за пољопривреду, Ненад 
Бачанац, обишли су пољопривред-
но газдинство Зорана Романовића у 
Жупањцу. Захваљујући подстицајним 
средствима, које је прошле године ова 
породица добила из фонда Градске уп-

раве Београда, направљен је пластеник 
на пет ари. На Међународном сајму 
туризма, туристичке потенцијале, у 
оквиру програма „Дан београдских 
општина“, представила је и ТО Лаза-
ревац. Активисти ОО СНС Лазаревац 
организовали су штанд код Рударске 
чесме, разговарали са грађанима, де-
лили „СНС Информатор“ и промотивни 
страначки материјал.

62. МЛАДЕНОВАЦ 
Трибина о субвенцијама пољопривреди

Чланице Уније жена ОО СНС 
Младеновац организовале су 
дружење са пензионерима у 
Дневном клубу за старије. Том 
приликом, кустос Музеја града 
Београда, Магдалена Ивковић, 
представила је књигу „Свадбени 
обичаји вароши Младеновац“. 
Такође, организована је триби-
на „Витешки ред змај“. Савет за 
социјална питања и националне 

мањине, из личних средстава 
чланова, обезбедио је огревно 
дрво за Радослава Јанковића.  
Савет за пољопривреду органи-
зовао је низ трибина „Субвен-
ције у пољопривреди“. Оганизо-
ван је бесплатни излет у Врњач-
ку Бању за 150 пензионера. Цен-
тар за едукацију СНС одржао 
је предавање на тему важности 
председничких избора.

63. НОВИ БЕОГРАД
Нова лед расвета
На иницијативу МО Др Ивана Рибара, а уз подршку ОО 

СНС Нови Београд, постављена је лед расвета у улазу у 
Улицу др Ивана Рибара 152. Такође, лед расвета поставље-
на је и у улазима зграда у Булевару Арсенија Чарнојевића 
113 и Милутина Миланковића 96. Активисти ОО СНС Нови 
Београд организовали су штандове на више локација, раз-
говарали са суграђанима и делили страначки материјал.

Руководство ОО СНС Палилула 
уручило је основне животне нами-
рнице, обезбеђене из личних сред-
става функционера, породицама 
Спасојевић, Баковић, Јовановић, 
Лазаревић, Недељковић, Бирач, 
Маодуш, Родић и Булатовић. Та-
кође, активисти ОО СНС Палилула 
посетили су и најстарију чланицу 
СНС са Палилуле, Ђурђију Дра-
гојло, уручили јој торту и честита-
ли 99-ти рођендан. Током посете 
пољопривредним газдинствима у 

Великом Селу и Сланцима, посеб-
ну пажњу посветили смо младим 
пољопривредницима, са којима 
смо разговарали о подстицајним 
средставима Града. Организован 
је излет за пензионере у Качара-
во. Потписан је уговор о изградњи 
канализациjе у Kрњачи. На Kара-
бурми и у Вишњичкоj Бањи поста-
вљено је 280 нових контеjнера. Ас-
фалтиран је пут за Падинску Скелу, 
у дужини од 360 метара, у току је 
асфалтирање Улице 1. маја у Овчи, 

а биће асфалтиране још 32 улице. 
Председник ГО Палилула, Алексан-
дар Јовичић, посетио је предузеће 
„Сибница“, које контролише ниво 
воде и канала у дужини од 800 
километара. Нажалост, током низа 
година, због немара, канали су се 
претворили у фекалну канализа-
цију и извор заразе. Први пут, после 
више деценија, један председник 
палилулске Општине решио је да 
се избори са највећим проблемом 
руралног дела Палилуле.

64. ПАЛИЛУЛА
Посета младим пољопривредницима

69. СУРЧИН 
Реконструкција 
Дома здравља

ОО СНС Сурчин организовао 
је них хуманитарних акција, а 
посебну пажњу сурчински на-
предњаци су посветили пензи-
онерима, са којима свакодневно 
проводе време и разговарају о 
њиховим евентуалним пробле-
мима. У току је реконструкција 
старог Дома здравља, а са завр-
шетком ових радова створиће-
мо услове за пресељење свих 
служби из старе ОШ у Косовској 
улици, и тако ослободити прос-
тор који ће бити адаптиран за 
потребе вртића.

70. СТАРИ ГРАД 
Вече љубавне 
поезије

Поводом Дана заљубље-
них, Унија младих организо-
вала је штанд на којем су, уз 
слаткише, парови добијали 
најлепше љубавне поруке. 
Такође, организовано је и 
вече љубавне поезије, уз 
учешће уметника Савета за 
културу ОО СНС Стари град. 
Активисти ОО СНС Стари 
град подржали су акцију по-
сете старијим суграђанима и 
давања здравствених савета. 
Организови су су штандови 
на више локација.

71. СОПОТ
Адапатација 
Ловачког дома

ГО Сопот, у сарадњи са Ло-
вачким удружењем, започела 
је адаптацију Ловачког дома 
у Неменикућу. Објекат је ве-
личине 300 квадрата и слу-
жиће за функционисање Уд-
ружења ловаца, које покрива 
16 секција у свим МЗ. Поред 
простора за текуће активнос-
ти и скупове, објекат садржи 
и собе за госте, као предуслов 
за развој комерцијалног ло-
вног туризма.

Општина Савски венац, у сарадњи са 
Градским центром за физичку културу 
„Стари ДИФ“, организовала је бесплатан 
фитнес за жене и пливање за пензионе-
ре. У ДКЦ „Мајдан“ одржано је саветова-
лиште за превенцију шећерне болести и 

гојазности. Председница 
Општине, Ирена Вујовић, 
потписала је шест уговора 
са младим предузетници-

ма у оквиру пројекта „Coworking 47“, а 
потписан је и уговор о сарадњи између 
Општине Савски венац и Привредне 
коморе Србије, на пољу подршке развоју 
предузетништва младих. Активисти ОО 
донирали су топлу одећу, обућу и ћебад 

за најугроженије становнике Савског 
венца, обезбеђену из личних донација. 
Такође, активисти су наставили да пома-
жу најстаријим суграђанима у набавци 
намирница, лекова и при прикупљању 
документације за остваривање права 
на геронтолошку сестру. Активисти ОО 
сваког викенда разговарају са суграђа-
нима на више локација, у циљу уређења 
и унапређења Општине.

67. САВСКИ ВЕНАЦ 
Бесплатан фитнес за жене

66. РАКОВИЦА 
Сајам запошљавања

Општина Раковица уручила је 
више од 400 пропусница за бесплат-
не садржаје, а покренити су и курсе-
ви самоодбране и тае боа, бесплатна 
школа енглеског, шаха, плеса, певања, 
гитаре, бубњева, јоге, као и бесплат-
на употреба теретане СЦ Раковица. 
Сви курсеви и бесплатне школе на-
мењене су пунолетним суграђанима, 
а за најмлађе покренуте су бесплатне 
школе спорта и пливања. Започет је 
пројекат „Телеасистенције“, у оквиру 
којег је подељено 25 апарата за теле-
асистенцију старијим суграђанима. 
У сарадњи са ЦЕСИД-ом и Нацио-
налним институтом за демократију, 
отворена је посланичка канцеларија, 
где ће са грађанима разговарати на-
родна посланица Душица Стојковић. 

Организована је трибина „Подсти-
цаји за пољопривредне произвођаче“, 
као и шеста обука за предузетнике. 
Општина, у сарадњи са НСЗ и Општим 
удружењем приватних послодаваца, 
организовала је Сајам запошљавања, 
где је преко 30 послодаваца понудило 
више стотина радних места. Почела је 
градња тротоара у Улици Јосипа Тела-
ревића, која никада није имала трото-
ар. Такође, почела је изградња парка и 
фудбалског терена у Улици 11. крајиш-
ке дивизије 41 на Лабудовом брду. На 
иницијативу Општине, која је примила 
велики број молби грађана, радници 
ЈКП „Зеленило Београд“ орезали су 
гране на више од 30 стабала у Старом 
Кошутњаку, у кругу зграда у улицама 
Пере Велимировића, Трстењаковој и 
Срзентићевој. У оквиру акције „Помо-
зи комшији“, активисти ОО СНС Рако-
вица наставили су да помажу најугро-
женијим суграђанима.

68. ЧУКАРИЦА 
Помоћ за најугроженије 
суграђане

ОО СНС Чукарица обезбедио 
је, из личних средстава функ-
ционера, више од 500 пакета 
са прехрамбеним производима 
за најугроженије Чукаричане. 
Савет за заштиту животне сре-
дине организовао је трибину 
„Апитерапија и здравље“. На 
иницијативу Савета за културу, 
поводом Светог Трифуна, упри-
личено је поетско-музичко вече. 
Унија жена организовала је кул-
турно-уметничко вече у Жарко-
ву и Великој Моштаници. Сваког 
викенда, чукарички напредња-
ци, на више пунктова, разгово-
рају са комшијама. Почела је 
изградња одвојка Водоводске 
улице у дужини од 150 метара. 
Постављени су нови контејне-
ри у Жаркову и на Чукаричкој 
падини. Општина Чукарица ће 
и у 2017. години наставити са 
поклон-пакетима за све ново-
рођене бебе. За 2.000 пензи-
онера Општина је обезбедила 
бесплатне излете на Опленац и 
Фрушку гору, а за даме вежбање 
као превенцију остеопорозе. За 
најмлађе становнике организо-
ване су креативне радионице. 
У сарадњи са Комесаријатом 
за избегла и интерно расељена 
лица, обезбеђени су пакети са 
грађевинским материјалом за 
девет породица.

Дружење са Земунцима на 
штандовима СНС

Поправљање улица широм Општине

Народна посланица Јелена Мијатовић са 
најстаријом чланицом СНС са Палилуле

Председник Општине Палилула, Александар 
Јовичић, у посети Великом Селу и Сланцима



У фабрици „Chips Way“ у Чачку

На презентацији оклопног возила „Милош“ у 

фабрици наменске индустрије у Великој Плани

Отварање нове фискултурне сале у Основној  школи  „Војвода Степа“ на Вождовцу

Са грађанима Лебана

Са радницима компаније „Weltex“ у Чачку
Отварање Центра за обједињене услуге компаније „Етихад“


