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Драги пријатељи, 

Влада Републике Србије, током седам дана ок-
тобра, заседала је у Нишу и обишла југ Србије 

који је годинама био запостављен и занемарен. 
Разговарали смо са грађанима, посетили градове и 
села, касарне, војнике, полицајце, пољопривредне 
произвођаче, отворили смо нове фабрике и обез-
бедили радна места, донели смо оптимизам и веру 
да стање може да се поправи, да и овај део државе 
може да буде развијен и успешан.

Веома сам задовољан учинком, захвалан сам мини-
стрима и њиховим стручним тимовима. Сада остаје 
да се оно што је договорено преточи у дела, а лично 
ћу проверавати како се договори проводе.

Јасно ми је шта Влада треба још да уради, где да по-
могне да би обезбедила посао људима у мањим местима, довођењем предузетника, 
отварањем погона, развојем пољопривреде, туризма, зависно од краја.

Видели смо да је југу Србије потребно још фабрика, инвеститора, много рада, али и 
времена како би се тај крај, као, уосталом, и други делови Србије, опоравио од про-
падања.

Посебан утисак на мене оставила је потреба људи да са неким разговарају о свом 
проблему, чак и ако он не може лако да се реши. Људима је важно да их неко саслуша, 
да са неким поделе бригу, јер, показало се, локалне самоуправе немају увек слуха за 
своје грађане. 

Седам дана гледао сам „споменике“ пропасти наше државе, пропали хотел у Врањској 
бањи, који је 1977. године рађен по угледу на дубровачки „Ексцелзиор“, руинирано 
и напуштено здање од 16.000 квадрата у Куршумлијској бањи... С друге стране, не 
може се не приметити приватна иницијатива код људи у овом крају, од винарија у 
Нишавском округу до феноменалних пластеника надомак Лесковца и Власотинца. 

Ниш је изгубио комплетну индустрију, и електронску, и машинску, и сваку другу, и 
сада треба полако да се надокнађује све пропуштено. Довођење инвеститора, отва-
рање нових фабрика, развој индустрије и запошљавање не значе само значајан помак 
у животима тих људи, већ значе и више новца за локалне самоуправе, преко пореза и 
доприноса, од којих ће моћи да се уређује комунална инфраструктура, путеви, водо-
вод, струја, да обнављају амбуланте, болнице, школе, вртићи...

Држава ће учинити све да помогне приватном сектору, а да обесхрабри улазак у јавну 
администрацију. Добар пример је породична пекарска производња у Прокупљу, где 
су запослена 92 радника. Кад смо их питали зашто не користе државне субвенције 
за даље запошљавање, одговорили су да за то нису знали. Сад смо их обавестили и 
верујем да ће их користити и да ће убудуће још више проширити производњу.

Био сам срећан и када сам видео у Власотинцу децу која су обукла униформе са 
својих 12, 13, 14 година, ученике који су, у систему дуалног образовања, спремни и да 
уче, и да раде у фабрикама. 

Верујем да смо вредан народ и да много тога можемо да постигнемо, да развијамо 
сваки део наше земље и да будемо део модерног, уређеног и богатог света. Зато вас 
позивам да сви заједно радимо још више и марљивије , како бисмо имали још боље 
резултате и остварили свој сан. 

Београд, октобар 2016.
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Влада Републике 
Србије, на челу 
са премијером 
Александром Ву-
чићем, урадила 

је оно што није ниједна пре 
ње – на седам дана измес-
тила је своје седиште из 
Београда и преместила га 
на југ Србије, како би што 
боље сагледала пробле-
ме грађана, помогла у до-
вођењу инвестиција и ожи-

вљавању овог дела земље. 
Седиште Владе Србије 

од 13. до 19. октобра био је 
град Ниш, а кабинет из Не-
мањине 11 био је премештен 
у зграду Официрског дома, 
док су премијер и већина 
министара спавали у нишкој 
касарни „Мија Станимиро-
вић“. 

Током седмодневног бо-
равка на југу, у згуснутом 
распореду, премијер и мини-

стри обишли су бројна пре-
дузећа, здравствене и обра-
зовне установе, сеоска до-
маћинства, а са саговорни-
цима разговарали су о при-
вреди, економији, трговини, 
образовању, унапређењу 
здравствене заштите, али 
и о међународној сарадњи, 
миру, стабилности и бољим 
односима у региону.

Већ првог дана, чланови 
Владе састали су се у Офи-
цирском дому са начелни-
цима пет округа, градона-
челницима и председни-
цима општина Нишавског, 
Пчињског, Топличког, Ја-
бланичког и Пиротског уп-
равног округа, а након тог 
састанка премијер Вучић 
рекао је да су већ решени 

неки проблеми.
„Влада, мимо онога што 

финансирају министарства, 
одвојила је додатну подрш-
ку за југ Србије, од две ми-
лијарде динара. Град Ниш 
ће добити 300 милиона ди-
нара само за фасаде, а до-
биће и Врање, Пирот око 50 
милиона динара. Улагаћемо 
у бање, у изградњу спорт-
ских објеката... У Нишу ће 
ускоро бити отворено 5.000 
нових радних места. Влада 
Србије доводи нове инвес-
титоре и ради оно што нико 
није урадио у протеклих 50, 
60 и 70 година. Неће моћи 
преко ноћи све да се проме-
ни, али ћемо урадити многе 
ствари“, рекао је премијер 
Александар Вучић, и наја-

НИШ је током седам дана био центар политичког и привредног живота земље

- Потписан је уговор са „Леонијем“ за 
2.200 радних места. „Астер текстил“ већ 
има 250 радних места, а ићи ће на 400 до 
500 нових. У „Јури“ ће се запослити но-
вих 1.000 људи. „Теклас“ узима још једну 
халу, а очекујемо долазак Филипинаца и 
многих других                     (Александар Вучић)

Влада Републике Србије, на челу са премијером Александром 
Вучићем, од 13. до 19. октобра, заседала је у Нишу, како би што 

боље сагледала проблеме грађана са југа Србије, помогла 
у довођењу инвестиција и оживљавању овог дела земље

Две милијарде динара 
за југ СРБИЈЕ

Састанак са начелницима округа, председницима 
општина и градоначелницима

Скромно: Премијерова 
соба у касарни „Мија 

Станимировић“



СНС ИНФОРМАТОР 43/2016  |  5

Н
И

Ш
А

ВС
К

И
 О

К
РУ

Г

Н
И

Ш
А

ВС
К

И
 О

К
РУ

Г

вио отварање нова два и по 
километра ауто-пута.

Икарбусов аутобус 
– поклон Београда
Премијер Вучић обишао 

је, заједно са градоначелни-
ком Ниша, Дарком Булато-
вићем, најзначајније инсти-
туције и фабрике у граду, а 
ту прилику искористио је и 
да искритикује Булатовића 
због дефицита у градском 
буџету. Навео је да ће др-
жава издвајати више новца 
за Ниш него за Београд, јер 
жели да подиже југоисток 
Србије, али да руководство 
Ниша мора другачије да 
располаже новцем.

„Дешавало се да Ниш буде 
у дефициту од 50 милиона 
евра, што је већи дефицит 
од републичког. И Београд 
је у једном тренутку имао де-

фицит од 100 милиона евра, 
а сада не може да има ни 10 
милиона. Морате другачије 
да радите“, поручио је Вучић.

Премијер је Нишлијама 
предао поклон Града Бео-
града - модерни Икарбу-
сов аутобус, а обишао је и 
Електронски факултет, где 
је најавио појачана улагања 
државе, како бисмо имали 
више ИТ стручњака за који-
ма постоји велика тражња. 
У пратњи министра Горана 
Кнежевића и Ане Брнабић, и 
директора Развојне агенције 
Жељка Сертића, премијер је 
обишао и фабрику електрон-
ских рулета „Фази“.

Нова зграда 
Клиничког центра 
до 31. марта
У Клиничком центру 

Ниш, председник Владе 

Србије присуствовао је 
пуштању у рад два нова 
линеарна акцелератора за 
зрачење, за које је Влада 
издвојила око 360 мили-
она динара, и најавио да ће 
до 31. марта идуће године 
бити завршена изградња 
новог Клиничког центра у 
Нишу.

„Са новим клиничким 
центром и новоизграђеном 
зградом кардиохирургије, 
Ниш ће имати боље усло-
ве за лечење него Београд. 
Нишка клиника кардиохи-
рургије опремљена је нај-
боље у овом делу Европе, 
попут клинике „Мејо“ у 
Америци. На овој клиници 
урађено је три пута више 
операција него на ВМА у 
Београду, а трудићемо се 
још више“, рекао је српски 
премијер.

Дипломатска 
активност из Ниша
У Нишу је одржан и По-

словни форум Србија - Ал-
банија, у  присуству срп-
ског и албанског премијера 
Александра Вучића и Едија 
Раме, на којем је учествова-
ло 200 фирми из Србије и 
око стотинак компанија из 
Албаније. Такође, одржана 
је седница Владе Србије са 
регионалном директорком 
Светске банке за југоисточ-
ну Европу, Елен Голдстин, 
а премијер Вучић састао се 
и са шефом Делегације ЕУ 
у Србији, Мајклом Девен-
портом, и дипломатским 
представницима 22 државе 
Уније, са којима је обишао 
Нишку тврђаву. Једној од 
седница Владе у Нишу при-
суствовао је и амбасадор 
Кине, Ли Манчанг, а тема 

Нова опрема за 
63. Падобрански батаљон

Премијер Александар Вучић посетио је 63. Падобран-
ски батаљон и најавио да ће ова јединица добити 50 но-
вих падобрана и другу опрему, као и да ће држава поја-
чавати специјалне снаге. Вучић је падобранце посетио 
у нишкој касарни „Аеродром“, а они су му приредили 
дочек тако што су се „са неба“ спустили директно пред 
премијера. Вучић је са падобранцима ручао и најавио 
додатно ојачавање Падобранског батаљона и Специјал-
не бригаде у Панчеву, као и повећање плата војницима. 
Састанку су присуствовали и министри полиције и од-
бране, Небојша Стефановић и Зоран Ђорђевић, и начел-
ник Генералштаба, Љубиша Диковић.

„Леони“ доноси 2.200 
нових радних места 

У Нишу је потписан уговор за изградњу новог погона 
комапније „Леони“, који ће омогућити отварање 2.200 
нових радних места.Уговор о подстицајима потписа-
ли су министар привреде Горан Кнежевић и директор 
компаније „Леони“, Клеменс Сакс, а потписивању су 
присуствовали премијер Александар Вучић, немачки 
амбасадор, Аксел Дитман, и градоначелник Ниша, Дар-
ко Булатовић. Предвиђено је полагање камена-темељца 
у децембру, а прва фаза производње треба да почне у 
августу идуће године. Компанија „Леони АГ“ један је од 
глобалних лидера у производњи кабловских инстала-
ција за аутомобилску индустрију, а у Србији послује од 
2009. године са погонима у Прокупљу и Дољевцу.

састанка, поред осталог, 
било је и успостављање 
безвизног режима са Кином 
и успостављање авио ли-
није Београд-Пекинг.

Разговор 
са грађанима
Грађани Ниша, који је то-

ком седам октобарских дана 
био центар политичког и 
привредног живота Србије, 
могли су да се сусретну са  
члановима Владе на ули-
ци, у парку, да се са њима 
поздраве и попричају. По-
ред тога, имали су прили-
ку да виде и презентацију 
Полицијске управе Ниш на 
отвореном, кад је полиција 
показала оклопна возила, 
најмодерније мотоцикле и 
квадове, ватрогасна возила 
и чамце, коњичку јединицу 
и јединице Жандармерије и 

САЈ-а.
За разговор са премије-

ром Вучићем у Официрском 
дому пријавило се више од 
1.200 Нишлија, а премијер 
се сусрео са преко њих 20, 
углавном са онима који 
имају најтеже проблеме. 
Међу њима је била и српска 
олимпијка у стрељаштву, 
Лидија Михајловић, која 
је дошла са захтевом да се 
реши проблем просторија 
стрељачког клуба, што ће 
ускоро бити и учињено. 

И радници пропалих ниш-
ких државних предузећа, 
којима некадашњи посло-
давци дугују зараде, раз-
говарали су са премијером 
Вучићем и министром Кне-
жевићем, који им је пренео 
да ће, након провере свих 
случајева, радницима још у 
току ове године почети ис-
плата заслужених зарада.

Најсавременији апарат за зрачење у нишком Клиничком центру

Састанак са Дарком Булатовићем, 
градоначелником Ниша

Посета фабрици „Фази“ На презентацији полицијске опреме

У разговору са Албанцем Мехметом 
у Клиничком центру

Ниш је на поклон 
од Београда 

добио модерни 
Икарбусов 

аутобус

За разговор са премијером пријавило 
се више од 1.200 Нишлија
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Премијер Алек-
сандар Вучић по-
сетио је Врање, 
прошетао се цен-
тром града и раз-
говарао са бројним 
грађанима који су 
се окупили да га 
дочекају и поздра-
ве. Врањанцима је 
обећао да ће држа-
ва помоћи домаћим 
фирмама које имају проблема, међу којима је и компанија „Јумко“. 

Са председником Владе поздравили су се и чланови Удружeња 
особа са параплегијом, који су му поклонили уметничку слику у 
знак захвалности што помаже болеснима.

Приликом обиласка радова 
на изградњи деонице Цари-

чина Долина-Владичин Хан, на 
Коридору 10, премијер Вучић је 
рекао да ће држава урадити све 
да се заврше деонице Коридора 
и према Македонији, и Грчкој, 
и према Бугарској. Истакао је и 
да ће до 1. новембра отворити и 
деоницу на путу Љиг - Прељина 
и лично проћи шлепером кроз 
тунел на Коридору 11.

„Крајем следеће године 
имаћемо више километара 

ауто – пута од Хрватске. А пре 
само пет или шест година го-
ворили су да их нећемо стићи 
ни за 50 година. Грађани Ср-
бије су чекали 70 година, од 
Другог светског рата, а сада 
ће, за мање од годину дана, 
све то бити отворено. Ауто-
пут ће много значити за овај 
крај, отвараћемо нове фабрике 
и погоне, развијати туризам на 
Власинском језеру, Врањској и 
Бујановачкој бањи...“, оценио 
је премијер.

Крајем 2017. више 
километара ауто-пута 

него Хрватска

„АЛФАПЛАМ“

Држава ће помоћи 
породичне компаније

Држава ће помоћи 
породичним компанија-
ма, јер су оне кичма 
привреде Србије, рекао 
је премијер Алексан-
дар Вучић, приликом 
обиласка фабрике „Ал-
фаплам“ у Врању, једног 
од највећих произвођа-
ча грејних тела у Евро-
пи. Власник „Алфаплама“, Мирољуб Алексић, рекао је да та 
фирма са Владом Србије ради нови погон од 8. 000 квадрата 
у Сурдулици, који ће бити изграђен у року од шест месеци и 
који ће упослити још 215 радника.

Влада ће довести инвеститора
Не могу да верујем да 

нико ништа није радио 40 
година, рекао је премијер 
Вучић, обилазећи неза-
вршени објекат Завода за 
рехабилитацију у Врањској 
бањи и најавио да ће Вла-
да преузети надлежност од 
ПИО фонда и тражити ин-
веститора за овај објекат. 

„Говорили су ми, али 
док лично нисам видео ни-
сам могао да верујем да је 
простор од 11.000 квадрат-
них метара празан од 1977. 
и 1978. године, и да нико 
у држави скоро 40 година 
није предузео ништа“, ре-
као је Вучић, истичући да је 
вода температуре 116 сте-
пени и да лечи различита 
обољења.

Нове фискултурне сале

ВЛАДИЧИН ХАН

СУРДУЛИЦА

ВРАЊЕ

ВРАЊСКА БАЊА

БЕЛА ПАЛАНКА

СВРЉИГ АЛЕКСИНАЦ

НИШ

„ТЕКЛАС“

Посао за још 
400 радника

Обилазећи фабрику „Теклас“ 
у Владичином Хану, премијер 
Вучић рекао је да је спремна и 
друга хала, да су инвеститори ку-
пили још три хектара и да ће се 
запослити још 400 радника, а да 
се ради на обезбеђењу земљишта и задруге фирме.

„Од места које је било готово замрло, без шансе и наде, ово 
данас постаје једно од најживљих места на југу Србије”, рекао је 
Вучић, и додао да ће тако бити  и у другим местима.

Премијер Александар Ву-
чић и министри просвете и 
омладине и спорта, Младен 
Шарчевић и Вања Удови-
чић, положили су у Сур-
дулици камен темељац за 
фискултурну салу основне 
школе, а у Владичином Хану 
отворили нову фискултур-
ну салу у ОШ „Свети Сава“. 
Премијер је, том приликом, 
рекао да Влада настоји да 
обезбеди исте услове за 
школовање и одрастање у 
Београду и у сваком другом 
месту у Србији .

КОРИДОР 10

ПЧИЊСКИ ОКРУГ

Позив за турске 
инвеститоре

Данашњи изглед мотела 
„Босфорус“ у Алексин-
цу, који је у власништву 
компаније „Икре груп“ из 
Истанбула, најбоље пока-
зује значај турских инвес-
титора за Србију, рекао је 
премијер Вучић и захва-
лио се власницима моте-
ла, јер су од нечега што је, 
како је рекао, било ругло 
у Србији, направили пре-
леп хотел и дивне терене, 
и позвао и друге турске 
инвеститоре да улажу у 
нашој земљи.

Влада улаже 49 милиона у обнову школа
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„Астер текстил” 
ће запослити 
2.000 младих 

У присуству премијера Вучића, у 
Нишу је отворена фабрика „Астер 
текстил“, породична фирма турског 
инвеститора. Захваливши се поро-
дици Исмајила Кочалија, власници-
ма ове фабрике текстила, подгнуте 
на месту где је некада била Елек-
тронска индустрија, премијер Вучић 
је рекао да ће се овде запослити 
2.000 младих од 18 до 26 година.

Премијер се захвалио и амбасадо-

ру Турске у Београду, Мехмеду Ке-
малу Бозају, и свим турским прија-
тељима који запошљавају људе у 
Србији.

„Овде је пре шест месеци било 
као да је бомба пала, а данас је ово 
велелепна хала са величанственим 
пословним простором. Тај начин 

функционисања породичних фирми 
треба и нама да буде идеја водиља, 
да покушамо у будућности тако да 
се понашамо“, навео је премијер 
Вучић, и истакао да Влада пола-
ко спушта стопу незапослености у 
највећем граду у централној Србији 
јужно од Београда.

Премијер Вучић најавио је да ће Влада уложити 49 милиона 
динара у обнову школа „Љубомир Љупче Шпанац“ у Белој Па-
ланци и „Јован Аранђеловић“ у Црвеној Реци, које је обишао 
заједно са министрима Младеном Шарчевићем и Вањом Удови-
чићем.

Председник Владе је обећао да ће обнова бити готова 1. маја, 
као и то да ће до лета довести бар једног инвеститора у Белу 
Паланку. Истакао је и да је за развој Србије од највећег значаја 
образовање младих и њихов останак у земљи, као и привлачење 
инвеститора који ће отварати нова радна места. Према његовим 
речима, Влада ће наставити да улаже на југу Србије и подстица-
ти равномеран регионални развој.

У разговору са наставницима и ђацима, распитивао се шта им 
недостаје, а кад су ученици набројали да им фале клупе, столи-
це, лопте, обећао је да ће за неколико месеци све то добити и да 
ће им бити много лакше.

Председник Владе, Александар Вучић, и 
министри Ана Брнабић и Бранислав Не-
димовић, обишли су у селу Белоиње, код 
Сврљига, газдинство Горана Васића, који 
се бави туризмом и издавањем соба, и са 

домаћином разговарали о проблемима и о 
томе шта је потребно за развијање посла. 
Васић је премијеру рекао да би највише 
значили јефтинији кредити са дужим грејс 
периодом.

Повољнији кредити за развој сеоског туризма

У домаћинству Горана Васића
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Струја на пољима 
Током обиласка пољопривредног газдин-

ства Ивана Костића у Горњем Крајинцу, које је 
обухваћено пројектом електрификације поља 
Министарства пољопривреде, премијер Србије 
најавио је још већу подршку пољопривреди, по-
себно даљој електрификацији обрадивих повр-
шина. У пет села у околини Лесковца постављено 
је 500 бандера и десет трафо станица, тако да 
пољопривредници, уместо пумпи за наводња-
вање на дизел гориво, могу да користе струју, и 
тако годишње уштеде до 5.000 евра. Премијер 
Вучић посетио је и млекару „Гложане“ у истоиме-
ном селу у близини Власотинца, где се упознао 
са технологијом рада, обишао погоне и разгова-
рао са руководством.

„ЈУРА”            Очекујемо запошљавање још радника

Председник Владе посетио је Техничку школу, у 
којој је ове школске године први пут уписан обра-
зовни профил „индустријски механичар“, по моде-
лу дуалног образовања. Поручио је да је захвалан 
Влади Немачке, која је обезбедила финансијску 
помоћ да се тај профил уведе у школу, разгова-
рао је са ученицима и обишао учионице. Школу су 
обишли и немачки амбасадор, Аксел Дитман, ди-
ректор Канцеларије за управљање јавним улагањи-
ма, Марко Благојевић, и представници Министар-
ства просвете.

Примењено дуално 
образовање

Приликом посете фабрици „Јура“ у Лесковцу, у којој је за-
послено 2.100 радника, председник српске Владе разговарао 
са запосленима и рекао да је задовољан оним што је видео.

„То је та „ужасна“ фабрика о којој сви причају у Србији, 
а ја сам поносан на то како та фабрика изгледа. Очекујемо 
даљи наставак сарадње са „Јуром“, запошљавање још људи, 
али и долазак још јужнокорејских компанија“ рекао је Вучић, 
и питао раднике да ли им је посао напоран, на шта је добио 
одречан одговор. Премијер је обишао новоизграђени објекат 
у којем су магацини за све три фабрике у Србији - у Лесковцу, 
Нишу и Рачи.

Обилазећи центар Лесков-
ца, премијер Вучић најавио 
је да ће бити издвојена 
четири милиона евра за из-
градњу колектора и 400.000 
евра за уређење центра 
града. Приметивши да међу 
окупљенима има пензионе-
ра, премијер је поручио да 
ће веома брзо бити обрадо-
вани већим примањима, што 
је резултат оствареног раста 
производње и стабилности, 
и да ће плате полицији, вој-
ницима и учитељима ускоро 
бити повећане.

„МЛАДОСТ”

Подршка фирмама 
које послују на КиМ
Шестог дана рада Владе на југу Србије, премијер и 
министри обишли су фабрику опеке и црепа „Мла-
дост“ у Лесковцу, која своје производе пласира 
на Косову и Метохији. Председник Владе је пору-
чио да држава подржава домаћа предузећа која 
послују у јужној покрајини, и рекао да би та фабри-
ка требало да повећава извоз у Бугарску и Алба-
нију. Иначе, фабрика „Младост“ пример је успешне 
приватизације, јер ју је домаћи инвеститор купио 
пре 12 година и до сада инвестирао 22 милиона 
евра. Фабрика данас извози цреп и опеку у скоро 
све земље региона.
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ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ 

Приликом обиласка Прокупља, премијер 
Вучић поручио је да Влада има озбиљне пла-
нове за развој Топличког округа и да је поз-
вао турске инвеститоре да улажу у тај део 
Србије. Премијер је посетио новоизграђени 
вртић „Бајка“, пекару „Паша“ и отворио ре-
новирани Дом културе.

„Влада је уложила 40 милиона динара у 
вртић, а у ОШ „Ратко Павловић Ћићко“ ула-
же седам милиона, у Пољопривредну школу 
14 милиона и у Дом за негу старих два мили-
она динара. Ти објекти значе виши животни 
стандард и другачији однос према људима. 
Наша намера је да преко Топлице иде ауто-
пут, од Ниша до Приштине и Драча, јер же-
лимо да развијамо овај пуст крај“, истакао је 
премијер.

Према његовим речима, Влада жели да 
формира индустријску зону у Прокупљу 
и да помогне њено опремање. Планира се 
довођење инвеститора у Житорађу, као и 
озбиљна помоћ за Куршумлијску бању, која 
не ради, а има 16.000 квадрата покривеног 
простора.

АУТО-ПУТ НИШ-ПРИШТИНА

Спас за Топлицу

Следеће године 
60.000 ваучера

Премијер Вучић најавио је да 
ће Влада идуће године повећати 
број ваучера са 40.000 на 60.000, 
како би не само пензионери, већ и 
они који су незапослени или имају мала примања, могли себи да приуште 
одмор у домаћим одмаралиштима. Вучић је, после обиласка Пролом Бање, 
рекао да је та бања искористила ваучере и да сада има 150.000 ноћења, 
али се нада да ће бити и 200.000.

Влада преузима 
старање над бањама

На састанку у Куршумлијској бањи, пре-
мијер Вучић нагласио је да држава има на-
меру да преузме контролу и старање над 
бањама у Србији, како би се потенцијали 
развијали, а људи остали да живе у својим 
местима. Намера је да се нађе инвеститор 
или купац, али и да Влада један део задржи у свом власништву. Премијер је 
рекао да је опустела Куршумлијска бања још један споменик нашег пропа-
дања, не толико из деведесетих, већ из двехиљадитих година, да је намера 
Владе да реши имовинско-правне односе и нађе инвеститоре.

Посао за 500 људи у „Сојлемазу”
Уговор о субвенционисању турске компаније аутоделова „Сојлемаз“, која 

ће запослити 160 радника, ускоро ће бити потписан, а производња у погону 
у Житорађи креће почетком 2017. Посао ће најпре добити 150 радника, а 
план је да у фабрици ради и више од 500 људи, најавио је премијер Вучић. 
Иначе, турска фирма купила је хале некадашње електронске индустрије у 
близини Житорађе, производиће компоненте за аутоделове, а њен највећи 
добављач је фирма „Теклас“ из Владичиног Хана.
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Отварање обновљеног Дома културе

Посета пекари „Паша“

Са малишанима у вртићу „Бајка“

Ауто-пут Ниш-Приштина биће спас 
за Топлички округ, а Ниш ће постати 
центар и раскрсница путева, рекао 
је премијер Александар Вучић, наво-
дећи да ће укупна вредност радова 
износити између 600 и 700 милиона 
евра. Србија је спремна да делимич-
но учествује у финансирању и чека да 
ЕУ саопшти колико су они спремни да 

уложе новца.
„Србија је добрим делом урадила 

досадашњи део посла и очекује се 
физибилити студија од ЕБРД и ЕИБ. 
Покушаћемо да они то раде бесплат-
но, као што смо се договорили у ок-
виру Берлинске конференције, и сад 
чекамо да видимо“, нагласио је пре-
мијер Србије.

Обилазак Техничке школе

Са произвођачима 
у Доњем Крајинцу

У фабрици опеке и црепа „Младост“
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Нови председник Посланич-
ке групе Српске напредне 
странке у Народној скупшти-
ни Републике Србије, Алек-
сандар Мартиновић, већ на 

првим скупштинским заседањима успео 
је да наљути политичке противнике и по-
дигао је много прашине у јавности, пре 
свега, својим изјавама да многе пљачке 
бившег режима чекају судски епилог и да 
заштитник грађана даје политичке изјаве.

Мартиновић за „СНС Информатор“ 
каже да је, на велику жалост свих грађа-
на Србије, наша држава школски пример 
уништавања, пре свега, њене економске 
и финансијске супстанце од стране поли-
тичких режима које су је водиле од 2000-
2012. године, а када је у питању АП Војво-
дина до 2016. године. 

- Примера за то има много: злоупотребе 
и малверзације у министарствима, фон-
довима, покрајинским секретаријатима, 
Развојној банци Војводине, намештање 
тендера, потписивање економски крајње 
штетних уговора, нереално и штеточин-
ско повећавање плата и пензија у пре-
дизборне сврхе... Због тога сам у једном 
од својих наступа у Народној скупштини 
и рекао да грађани са правом очекују да 
се у редовном судском поступку испитају 
све чињенице и околности које се одно-
се на економско уништавање наше др-
жаве од стране оних који су 2000. годи-
не преузели власт у Србији. Што се тиче 
такозваног заштитника грађана, Саше 
Јанковића, он своју функцију безобзирно 
злоупотребљава у политичке сврхе. Шта 
ради заштитник грађана, то је прописано 
Уставом и Законом о заштитнику грађана. 
Његов задатак је да контролише и испра-
вља грешке које почине службеници у 
јавној управи, а уместо тога Саша Јанко-
вић, из дана у дан, најбруталније напада, 
па и вређа премијера, министре, даје по-
литичке изјаве, а као врхунац професио-
налног неморала дошло је и његово фак-
тичко самокандидовање за председника 

ОПОЗИЦИЈА ВРЕЂА 
И ПЛАСИРА ЛАЖИ

Иако се опозиционе 
посланичке групе 
између себе по 
одређеним питањима, 
макар формално, 
разликују, све их 
уједињује огромна 
нетрпељивост, понекад 
чак и отворена мржња 
према Александру 
Вучићу и Српској 
напредној странци, 
каже шеф Посланичке 
групе СНС

Највише увредљивих речи и невероватних 
лажи иде на рачун премијера, министара и 

народних посланика из редова СНС

Републике. Због тога сматрам да Србија 
у овом тренутку у лику Саше Јанковића 
нема заштитника грађана, него најобич-
нијег политиканта.

Посланици СНС константно трпе на-
паде са свих страна, па чак и увреде. 
Колико је тешко у таквим ситуација-
ма бити одмерен и аргументовано 
одговарати?
- Када пред собом имате јасно дефини-

сане циљеве које желите да остварите, 
када знате да радите за добро народа и да 

сте посвећени остваривању јавног инте-
реса, онда увек можете пронаћи довољно 
аргумената за одбрану политике коју за-
ступате, упркос непринципијелним напа-
дима и увредама у којима нема никаквих 
алтернативних решења, сем пуке жеље да 
се дискредитује Српска напредна странка, 
а пре свега њен председник Александар 
Вучић.

Ком народном посланику највише 
волите да реплицирате?
- Као председник Посланичке групе 

Српске напредне странке имам право и 
обавезу да устанем у одбрану Српске на-
предне странке и њеног председника кад 
год неко од опозиционих посланика, о 
њима говори на непримерен и увредљив 
начин. У том смислу, реплицирам свима 
којима у том тренутку реплика треба да 
буде упућена. Водио сам бројне дуеле 
са Војиславом Шешељем, Бошком Обра-
довићем, Сашом Радуловићем, Балшом 
Божовићем и другим опозиционим посла-
ницима, од којих неки припадају странка-
ма које су директно одговорне за систе-
матско уништавање државе у периоду од 
2000-2012. године.

Од конституисања новог сазива, Ви 
сте послaник који се највише пута 
јавио за реч и који је највише време-
на говорио, а претпостављамо да ће 
тако бити и убудуће. Колико је теш-
ко и психички и физички то изнети?
- Рад у Народној скупштини захтева 

посвећеност и огромну концентрацију. 
Наравно, иако то тако не изгледа на први 
поглед, ни у физичком смислу није једнос-
тавно бити народни посланик, будући да 
седнице врло често трају до касних ноћ-
них, а некада чак и јутарњих сати, па је за 
скупштински рад неопходна и врло солид-
на физичка спрема. Но, када знате да ра-
дите у интересу народа, онда вам ниједан 
напор не представља нерешив проблем. 

Како се припремате за дискусије?
- Народна скупштина доноси зако-

не из свих области друштвеног живота: 
просвете, здравства, правосуђа, одбра-
не, унутрашњих послова, пољопривреде, 
заштите животне средине, културе, спор-

та... То подразумева да поседујете широк 
круг знања из свих ових области и тачне 
и правовремене информације. Разуме се 
да ниједан појединац, па ни ја, не познаје 
подједнако теме из свих ових области, па 
смо рад у Посланичкој групи организова-
ли тако да говорнике по тачкама дневног 
реда одређујемо спрам њиховог зани-
мања, стручне спреме, интересовања, као 
и животног и радног искуства. Задатак 
председника Посланичке групе је да ради 
на профилисању посланика у одређе-
ним областима, али и да сам буде што је 
могуће више спреман за расправу, што 
подразумева, не само детаљно читање 
различитих предлога закона и скупштин-
ских материјала, него и читање научне 
и стручне литературе, публицистике и 
дневне штампе. 

Како Вам изгледа нови скупштин-
ски сазив? Да ли има више или мање 
пристојности?
- За разлику од претходног, актуелни 

сазив Народне скупштине броји много 
више посланичких група, нарочито оних 
опозиционих. Иако се посланичке групе 
из опозиције између себе по одређеним 
питањима макар формално разликују, 
постоји нешто што их све уједињује, а то је 
огромна нетрпељивост, понекад чак и от-
ворена мржња према Александру Вучићу 
и Српској напредној странци. У таквим 
околностима јасно је да много пристој-
ности у парламентарним дебатама нема, 
користе се различити увредљиви изрази 
и измишљају невероватне лажи на рачун 
премијера, министара и народних посла-
ника из редова Српске напредне странке.

Свеукупно реформисање 
српског друштва
- Посланичка група СНС има задатак да у Народној скупштини предста-
вља програм и политику СНС и њеног председника Александра Вучића, 
политику која је добила убедљиву подршку на парламентарним изборима 
и 2014. и 2016. године, и која подразумева борбу за свеукупно реформи-
сање српског друштва, посебно јачање економије и оздрављење јавних 
финансија. У том смислу, сви посланици СНС имају пред собом нимало јед-
ноставан задатак, а то је да грађане Србије убеде у исправност политике 
своје Странке и да им објасне да друге реалне алтернативе за Србију, како 
у унутрашњој, тако и у спољној политици, нема. Ако се све то има у виду, 
јасно је да није нимало једноставно бити народни посланик СНС, па самим 
тим ни председник Посланичке групе СНС – каже Александар Мартиновић.

Трговинска 
размена са 
Словенијом преко  
милијарду €

Србија и Словенија имају све боље 
односе, економска сарадња је у успону, 
што се види у обиму трговинске 
размене, и две земље немају отворених 
питања, изузимајући још неке сегменте 
сукцесије, рекао је премијер Србије 
Александар Вучић, после заједничке 
седнице влада Србије и Словеније у 
Београду. 

На конференцији за медије са 
словеначким колегом Миром Цераром, 
премијер Вучић је рекао да су две 
владе покушале да покрију све сфере 
друштвеног живота, а да је кључ 
био на политичким и економским 
питањима. Према његовим речима, 
обим трговинске размене две земље 
прошле године је износио 870 милиона 
евра, а очекује се да ове године та 
размена пређе и прву милијарду евра. 
Словенaчки премијер Церар истакао је 
да је Србија важан фактор за очување 
стабилности на Западном Балкану и 
да Словенија са Србијом има одличне 
политичке односе.

Заједничка седница влада 
Србије и Словеније

Церар и Вучић



ВЕСТИ

ЋУПРИЈА СЕНТА

У оквиру Београдског 
безбедносног фору-
ма, одржана је деба-

та о будућности српско-
албанских односа између 
премијера Србије и Алба-
није, Александра Вучића и 
Едија Раме, коју су обеле-
жили супротстављени ста-
вови у вези с КиМ, посебно 
кад је реч о Трепчи и хап-
шењу Нихата Тачија. Пре-
мијер Вучић констатовао је 
да о питању КиМ две земље 
имају различите ставове, а 
за Трепчу је овако одгово-
рио албанском премијеру:

„Усуђујем се да кажем 
да знам више о том рудни-

ку од албанског премије-
ра и морам да кажем да је 
Приштина урадила најгори 
могући потез када је реч о 
економији и развоју руд-
ника. Еди је рекао да је то 
готово у корист обе стране, 
али можете ли наћи једног 
Србина који ће са тим да се 
сагласи? Да ли су покушали 
да нађу једног Србина који 
ће се сагласити? Не, јер не 
желе да разговарају са Ср-
бима који живе на Косову и 
који раде у Трепчи“.

Како је навео премијер 
Вучић, приштинске власти 
прескочиле су све проце-
дуре зарад унутрашњих 

политичких разлога, за 
шта, додао је, не може да 
нађе рационалан разлог, а 
у вези са хапшењем Нехата 
Тачија, премијер Србије је 
одговорио да не зна ништа 
о том случају, јер није ви-
део досије, али је нагласио 
да Београд није искористио 
хапшење и притварање 
Оливера Ивановића као 
разлог за прекид дијалога 
са Приштином.

„То нисте чули као мој 
аргумент да зауставимо 
дијалог, да се свађамо с не-
ким, да кажемо да не треба 
да разгорамо са косовским 
Албанцима. Да ли заиста 

верујете да је неко намерно 
ухапсио Тачија због поли-
тичких разлога? Не, нико 
то није учинио. Налог је 
био издат 1999“, рекао је 
Вучић.

Медијатор панела пос-
већеног будућности од-
носа Србије и Албаније 
био је Миша Глени, позна-
валац прилика на Балка-
ну и гостујући професор 
Универзитета Колумбија. 
Главна порука српске 
стране била је да Србија 
жели са Албанијом још 
боље економске и поли-
тичке односе, јер је то до-
бро за земљу.

У Новом Саду одржана је зајед-
ничка седница влада Србије и АП 
Војводине, прва након 13 година. 

На дневном реду су се, поред пројека-
та од националног и регионалног зна-
чаја, на којима се већ заједнички ради, 
нашле и тачке које се односе на друга 
важна питања.

Разматрана су питања која се одно-
се на подстицаје развоја недовољно 
развијених општина на територији АП 
Војводине, изградњу Клиничког цен-
тра Војводине, пројекте наводњавања, 
развоја саобраћајне инфраструкту-
ре... Чланови влада разговарали су и 
о налажењу решења за најугроженије 
објекте предшколских установа, школа 
и универзитета.

Након седнице две владе, одржа-
на је и Војна парада поводом 72. го-
дишњице од ослобођења Новог Сада 
у Другом светском рату, а пре почетка 
параде грађанима су се обратили  гра-
доначелник Новог Сада, Милош Ву-
чевић, и покрајински премијер, Игор 

Мировић.
Председник војвођанске владе, Игор 

Мировић, рекао је да је Војводина до-
била огромну подршку Владе Србије у 
сваком смислу за реализацију значај-
них пројеката и да ће у наредној години 
буџет Покрајине добити и конкретну 
подршку.

„За школе, болнице и вртиће у 
Воjводини биће уложено 1,9 милиjар-
ди евра из републичког буџета. Tо jе 
стотину нових обjеката у 45 општина 
у Воjводини, за коjе су из Новог Сада 
тражили 147 милиона евра, не знаjући 
да смо ми определили 1,9 милијарди. 
Tражили су 147 милиона за 26 шко-
ла и вртића, а донели смо одлуку да 
реновирамо око 100,  од тога jе 134 у 
наjсиромашниjим општинама“, рекао 
jе премиjер Вучић, и истакао да је из 
републичког буџета већ пребачено 
два милиона евра за „ипсилон“ крак 
у Суботици, коjи су претходне власти 
наjављивале годинама, а од реализа-
ције ниjе било ништа. 

Отворена је фабрика текстила турске компаније „Тибет мода” која ће запослити 1.000 радника

ВЕСТИ ИЗ ПРИВРЕДЕ

ДЕБАТА О 
БУДУЋНОСТИ 
СРПСКО-АЛБАНСКИХ 
ОДНОСА

Нема Србина који је сагласан 
са отимањем Трепче

Заједничка седница 
влада Србије и АП Војводине 

Компанија „Јапан табако индустри“ прославила 
је 10 година рада у Србији

БЕОГРАД

Уз подршку кинеске компаније „Хуавеј“, „Телеком 
Србије“ започиње модернизацију фиксне телефоније

Посета „Теленору”, највећем 
појединачном инвеститору у Србији

КРУШЕВАЦ

Потписавање споразума о изградњи фабрике 
ауто-комоненти немачког инвеститора „Кромберг 

и Шуберт“, која ће запослити 2.500 људи

КИКИНДА

Отварање погона француске фабрике за 
производњу металних делова за аутомобилску 

индустрију „Мекафор“, која ће запослити 80 људи
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СРБИЈА 
у топ 10 п о 

напретку на 
Дуинг бизнис 

листи
Циљ: Бити међу првих 

20 држава

Србија се на Дуинг бизнис 
листи Светске банке (која ран-
гира државе по лакоћи посло-
вања), са 54. попела на 47. ме-
сто и налази се међу првих 10 
земаља, од укупно 189 држава, 
које су оствариле највећи на-
предак ове године.

За напредак Србије највише 
су заслужне три привредне 
реформе - издавање грађе-
винских дозвола, регистра-
ција имовине и започињање 
бизниса.

На овогодишњој листи, кад 
је реч о региону, напредовале 
су Србија - за седам позиција 
и Македонија - за шест пози-
ција. Назадовале су Хрватска 
- за четири позиције, Црна 
Гора - за три, и Босна и Хер-
цеговина - за две позиције на 
листи.

Еди Рама, Миша Глени и Александар Вучић

Прва заједничка седница 
после 13 година
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ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

НАРОДНА БАНКА  

Председница Народне 
скупштине, Маја Гојко-

вић, отворила је изложбу 
акварела и фотографија, 
поводом осам деценија од 
изградње Дома Народне 
скупштине и одржавања 
прве седнице у том репре-
зентативном здању, које је 
споменик културе. 

Изложба и публикација, 
која је приређена пово-
дом јубилеја, представље-
ни су у централном холу 
Парламента, представиће 
јавности део значајног ис-
торијског и уметничког бо-
гатства, кроз акварела Ни-
колаја Краснова, фотогра-

фије настанка зграде, као и 
комаде намештаја настале 
по цртежима Краснова. Из-
градња репрезентативног 
здања за потребе тадашње 

Краљевине Србије почела 
је 27. августа 1907. године, 
када је краљ Петар Први Ка-
рађорђевић положио камен 
темељац.

ПОЛИЦИЈА Министарка Нела Кубуровић, током 
боравка у Нишу, обилазила је судове. 
Том приликом, навела је да су Основни 
и Привредни суд у Нишу међу ефикас-
нијим судовима када је реч о решавању 
старих предмета, о чему сведочи и награ-
да коју су недавно добили на саветовању 
судија у Врњачкој Бањи. Додала је и да 
ће скраћење трајања судског поступка и 
растерећење судова, као и јачање право-
судних професија, бити приоритет Ми-
нистарства правде.

ЗДРАВСТВО

Смена 11 директора болница

ПОЉОПРИВРЕДА
Више пара за неразвијена подручја

Министар Бранислав Недимовић најавио је да ће држава одвојити 
више средстава за пољопривреду у неразвијеним подручјима, а да ће се 
инсистирати на прерађивачком сектору. Недимовић је обишао бројна 
пољопривредна газдинства на југу Србије, између осталих и млекару 
фарме „Шурик инвест“ у Травном Преслату, код Црне Траве, наводећи 
да је то типичан пример сарадње приватног инвеститора, локалне са-
моуправе и државе.

САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТИМА
Гувернер Народне банке Србије, 

Јоргованка Табаковић, потписала је 
Меморандум о пословној сарадњи са 
представницима 10 факултета у Ср-
бији у области економских, правних 
и организационих наука. Циљ тог 
документа је стварање повољнијег 
амбијента да најбољи студенти, по 
завршетку школовања, остану да 
раде у Србији. 

Меморандум су потписали еко-
номски факултети у Крагујевцу, 

Нишу, Косовској Митровици и Субо-
тици, правни факултети из Београ-
да, Новог Сада, Крагујевца, Ниша и 
Косовске Митровице и београдски 
Факултет огранизационих наука. 
НБС већ има потписан Меморандум 
о пословној сарадњи са Економским 
факултетом у Београду. Гувернер 
Табаковић изразила је задовољство 
што је први гувернер који форма-
лизује сарадњу НБС, као најбољег 
послодавца, са факултетима.

Министар Небојша Стефановић посетио је Руско-српски ху-
манитарни центар у Нишу, и истакао да ће о његовом статусу 
одлучивати две владе. Рекао је и да ће се интензивније ради-
ти на унапређењу сателитског осматрања тачака које пока-
зују повећање температуре, како би се раније уочили пожари, 
и тачака које показују повећање нивоа водотокова, како би се 
боље пратио ниво река. „Наш посао је да унапредимо технику 
и стање у ватрогасно-спасилачким јединицама и наставиће-
мо да заједно радимо на томе. Хоћу да будемо све мобилнији 
и ефикаснији у гашењу пожара и спречавању поплава, а пре 
свега у спашавању живота“, рекао је Стефановић.

Ефикасније спречавање 
пожара и поплава

ПРАВДА Брже решавање 
старих предмета

После контроле здравствених устано-
ва, коју је покренуо министар Злати-
бор Лончар после смрти дечака који је 
сломио руку, смењено је 11 директора 
болница. Лончар је именовао нове ди-
ректоре у општим болницама Аранђело-
вац, Мајданпек, Бор, Горњи Милановац, 
Неготин, Крушевац, Прибој, Врање и 
Пријепоље, у ЗЦ Неготин и Очној кли-
ници КЦ Ниш. Министар Лончар и ми-
нистарка Ана Брнабић представили су 
пројекат „Бебо, добро дошла на свет“ и 
поручили да је то први корак у реформи 
јавне управе и настојању да она буде 
ефикасан сервис за грађане и привреду. 

80 година од изградње 
Дома Народне скупштине

НАРОДНА СКУПШТИНА Потврђени мандати 
делегацији Србије у ПССЕ
Председница Маја Гојковић саопштила је да су де-
легацији Србије једногласно потврђени мандати 
у Парламентарној скупштини Савета Европе, и ис-
такла да су шефица делегације Александра Ђуро-
вић и посланик Жарко Обрадовић уверили чланове 
Комитета ПССЕ да је делегација Србије изабрана по 
правилима која важе у домаћем законодавству, али 
и по правилима Савета Европе.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
И ЕУ стандарди и 
заштита домаћих 
пољопривредника

Министарка Јадранка Јоксимо-
вић је на 16. Економском самиту 
Србије у Београду рекла да је циљ 
наше државе да до 2018. усагласи 
законе са стандардима ЕУ, који 
доприносе бољем животу њених 
грађана. Истакла је да Србија, као 
кандидат, има право да прегова-
ра најбоље периоде за примену 
одређених стандарда у области 

пољопривреде и тиме на известан начин заштити инте-
ресе својих пољопривредних поризвођача.

ПРИВРЕДА
Потписан 
уговор за 
„Леони”

Министар Горан 
Кнежевић потписао 
је уговор о подсти-
цајима из буџета 
компанији „Леони“ 
за изградњу погона 
у Нишу, у којем ће 
производити аутокаблове 
и запослити 2.200 радни-
ка. У нишку фабрику, Ле-
они је уложио 22 милиона 
евра, а Влада Србије је за 
различите субвенције тој 
компанији дала 31 милион 
евра.

ВОЈСКА
Обилазак 
нишких касарни

Министар Зоран Ђорђевић 
председавао је седници коле-
гијума министра одбране и на-
челника Генералштаба Војске 
Србије у нишкој касарни „Књаз 
Михаило“, на којој је анализи-
рана актуелна безбедносно-
политичка ситуација у земљи и 
иностранству. Ђорђевић је оби-
шао јединице Војске Србије у 
касарни „Мија Станимировић“, 
Чету за обуку водича, узгој и 
дресуру паса и Чету за обуку са-
нитетске службе Команде.

СПОРТ
Отворена хала у Бојнику

Министар Вања Удовичић отворио је у Бојнику 
спортску халу грађену две деценије. За завршетак 
хале од 2.500 квадрата и трибина за 1000 гледалаца, 
Министарство спорта издвојило је 14 милиона динара. 

„Желимо да подржимо и најнеразвијеније општине, 
оне заслужују одговорнији начин пословања локал-
них структура, али и нас у министарствима. После 20 
година од почетка изградње, отварамо врата модерне спортске 
дворане која ће моћи да буде домаћин великим међународним 
такмичењима“, рекао је Удовичић.

САОБРАЋАЈ
Коридор 10 подиже југ Србије

Министарка саобраћаја и инфраструктуре, Зо-
рана Михајловић у склопу обиласка југа Србије, 
обишла је Ражањ и са председником Општине 
Добрицом Стојковићем разговарала о пробле-
мима овог краја.

„Ражањ се налази на добром месту, у близини 
Коридора 10, постоје одређене могућности и по-
тенцијали које треба да искористимо и то много 
брже него што се то радило у претходном пери-
оду“, истакла је Михајловић. Министарка је нав-

ела да је са представницима Општине Ражањ разговарала 
и о издавању електронских грађевинских дозвола, а којих 
би требало да буде више чим се уреди индустријска зона.



У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских 
одбора СНС током 
претходног месеца за 
бољи живот грађана 
Србије
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12. ЛИПЉАН
Посета српским бањама

У организацији ОО СНС Липљан, више од 200 
пензионера и чланица Актива жена  посетили су 
Пролом бању и Сокобању. Ово је била иницијатива 
председника ОО СНС Липљан, Срђана Петковића, 
који је искористио прилику да разговара са предста-
вницима ОО СНС Сокобања, који су учинили све да 
на најбољи могући начин угосте госте са КиМ.

2. МАЛИ ЗВОРНИК
Мостови у Радљу и Великој 
Реци
Активисткиње Уније жена ОО 

СНС Мали Зворник, заједно са 
чланицама удружења „Незаборав“ 
и „Вила“, учествовале су на излож-
би домаће радиности на Вуковом 
сабору у Тршићу и излагале радо-
ве особа са посебним потребама. 
Министарка Зорана Михајловић, 
државни секретар Миодраг По-
ледица и директор ЈП Путеви Ср-
бије, Зоран Дробњак, посетили су 
утврђено клизиште, које је током 
поплава 2014. поделило нашу 
Општину на два дела. Поред ра-
дова на магистралном путу Лоз-
ница-Мали Зворник-Љубовија, ас-
фалтирају се нове деонице путева, 
а изграђени су и мостови у селима 
Радаљ и Велика Река, средствима 
Владе РС.

3. КУЧЕВО
Асфалт у засеоцима
Председник Општине, Новица 

Јаношевић, и заменица Јасмина 
Ћамиловић, обишли су ђаке прва-
ке у свим школама и уручили им 
школски прибор, а представници 

Удружења хомољских пчелара 
„Пек“ свим првацима и малиша-
нима у ПУ „Лане“ поклонили су 
бочицу меда. Асфалт је добило 
више путева у засеоку Лунка МЗ 
Нересница, три засеока у МЗ Ра-
денка, више путних праваца у МЗ 
Дубока и део локалног пута Ко-
лонија-Кисела вода на Бањском 
пољу. Зграда ОШ у Дубоки нову 
школску годину дочекала са но-
вим кровом. У оквиру пројекта 
„Обновимо Србију“, изграђени су 
мостови на Буковској реци, речи-
ци Дајши и Гложанској реци, и по-
већана је енергетска ефикасност у 
Средњој школи у Кучеву. У Рабро-
ву се реконструише Дом културе, 
а ради се гасификација у Каони. 
Отворена је изложба карикатура, 
одржано је књижевно вече, пре-
мијерне пројекције хит филмова...

7. ВЛАДИЧИН ХАН
Побољшање живота младих
Владимир Костић, заменик 

председника Општине, у оквиру 
пројекта „Дивац омладински фон-
дови“, уручио је чекове представ-
ницима 14 формалних и неформал-
них група младих, за реализацију 

пројеката за побољшање живота 
омладине у областима културе, 
спорта, здравља, запошљавања, 
образовања, активизма, волон-
теризма... Ови пројекти, чија је 
вредност преко 1,1 милион дина-
ра, уједно одговарају на потребе 
локалног становништва, а финан-
сијско учешће Општине ове годи-
не је 700.000 динара.

10. ЋУПРИЈА
Нова радна места
Председник Владе, Алексан-

дар Вучић, у друштву амбасадора 
Турске, свечано је отворио по-
гон турске текстилне компаније 
„Тибет мода“, која ће запосли-
ти око 1.000 људи. Истог дана, 
председник Општине Ћуприја, 
Нинослав Ерић, и директор РДИ, 
Јован Воркапић, положили су 
камен-темељац за другу фазу 
изградње индустријске зоне. 
Председник Србије, Томислав 
Николић, присуствовао је почет-
ку бербе грожђа на „Рубиновој“ 
плантажи у Добричеву. Кинеска 
компанија „Еурофибер“ расписа-
ла је конкурс за запошљавање, 
а отварање погона планирано је 
за половину новембра. Поводом 
почетка школске године, локална 
самоуправа поклонила је 50.000 
свезака ђацима.

11. ВРШАЦ
Млади у акцији
Активисти Уније младих и 

Савета за спорт и омладину ГО 
СНС Вршац, у сарадњи са стоно-
тениским клубом Вршац, обез-
бедили су грађанима бесплатне 
термине за стони тенис. Они су, 

1. КАЊИЖА
Обнова дечијег игралишта

Чланови ОО СНС Кањижа обновили су дечије игралиште у 
центру свог места и, уз велику помоћ малишана, очистили га и 
офарбали у веселе боје.

5. КИКИНДА
Подељено 83 беби пакета

Потписани су уго-
вори о додели беспо-
вратних средстава 
за откуп сеоских до-
маћинстава за 14 из-
бегличких породица. 
На конкурсу „Градови 
у фокусу“ Министар-
ства културе и инфо-
рмисања, Кикинди је 
одобрено 32 милиона 
динара за суфинансирање изградње музеја „Тера“ и санацију Наро-
дне библиотеке. Настављена је акција Кикиндског беби клуба распо-
делом 83 беби пакета, које је родитељима уручио Миодраг Булајић, 
члан Градског већа. На конкурсу Града Кикинде и Банатског култур-
ног центра за објављивање прве књиге младих аутора, награђени су 
Срђан Сивчев за „Биоскопи и филмски живот у Великој Кикинди од 
1905. до 1941“ и Ана Ковачевић за збирку прича.

У Крушевачком позо-
ришту отворена је из-
ложба „Нецензурисане 
лажи“ Службе за инфо-
рмисање СНС, у оквиру 
које је приказано више од 
2.500 негативних тексто-
ва о Александру Вучићу 
и СНС-у, на основу којих 
грађани сами могу да 
закључе има ли цензуре у 
Србији. Отварању излож-
бе, поред бројних грађана 
Расинског округа, присуствовали су чланови Председништва и ИО СНС, и 
министри у Влади РС, а уводну реч имао је члан Председништва СНС Бра-
тислав Гашић. Омладина ГО СНС Крушевац разговарала је са грађанима и 
делила „СНС Информатор“ у центру града и на Крушевачкој пијаци.

8. ТРСТЕНИК
Разговор са грађанима

Велики број чланова Уније младих ОО СНС Трсте-
ник разговарали су са грађанима и делили „СНС Ин-
форматор“ на зеленој пијаци.

4. КРУШЕВАЦ
Изложба „Нецензурисане лажи”

6. ЖАГУБИЦА
Посета премијера Вучића
Отварањем спомен чесме борцима ослободилачких ратова у 

Сигама и пуштањем у рад једне од највећих капиталних инвес-
тиција у 2016. години, водоводног система у селу Милановац, 
свечано је обележен Дан Општине Жагубица и 72 година од 
ослобођења Жагубице од фашизма. Први пут у историји обе-
лежавања Дана Општине, почасни гост на свечаности  био је 
премијер Владе Србије, Александар Вучић.

личним прилозима, набавили 
и школски прибор за ученике 
школе у Загајици и Потпорњу. 
Активисти МО Загајица уредили 
су сеоски парк. У оквиру акције 
„Уједињени можемо све“, наши 
активисти су у Војводинцима 
офарбали ограду код цркве, 

школску капију и ограду, и по-
косили траву. Активисти 5. МО, 
личним прилозима и уз помоћ 
спонзора, адаптирали су прос-
тор Савеза слепих и слабовидих 
у Вршцу. Пензионери вршачког 
СНС посетили су Дом за душев-
но оболела лица у Старом Лецу 

и уручили им помоћ у виду ства-
ри које су прикупили њихови 
чланови и цвеће за улепшање 
установе. Савет за спорт и ом-
ладину наставио је са акцијама 
одигравања фудбалских утак-
мица у сеоским срединама, и ор-
ганизовао утакмицу у Куштиљу.

9. ВРБАС
Посета делегације из Ирана

Врбас је био домаћин „ЕкОлимпијаде“, 
спортско-еколошке манифестације, у оквиру 
које је организовано и дружење са кајакашима 
Симом Болтићем и Марком Драгосављевићем. 
Туристичка организација представила се на 
Трећем међународном сајму туризма и здравља 
у Бањалуци. Врбас је био домаћин Панонског 
вашара - 38. Фестивала фолклорних традиција 
Војводине. Почело је уређење земљаних путе-
ва туцаничким застором у делу Милетићеве, у 
Улици 8. марта и у блоку 70. Зимски базен Цен-
тра за физичку културу примио је прве купаче 
под нови кров. Врбас је био један од 15 градо-
ва Србије у којима је одржана манифестација 
Дани Српске. Делегација једног од највећих 
пољопривредних комбината у Ирану, на челу 
са директором Хаџи Мамамадијем, посетила је 
Врбас и разговарала о могућностима пољопри-
вредне сарадње.
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17. ЖИТИШТЕ
Санација локланих путева
Одобрена су средства за финан-

сирање пројеката КУД-ова и ама-
терских драмских секција, чије је 
представнике дочекао председник 
Општине Житиште, Митар Вучу-
ревић. Потписан је уговор о сана-
цији локалних путева и крпљењу 
ударних рупа у свим насељеним 
местима. Председник Вучуревић 
обишао је радове на путевима и 
фискултурној сали у Банатском 
Карађорђеву. Потписан је уговор 
о ангажовању 14 радника пољо-
чуварске службе. Министарство 
привреде одобрило је финансијс-
ку подршку Општини Житиште за 
израду проjектно-техничке доку-
ментациjе за реконструкцију во-
доводне мреже у Равном Тополо-
вцу, Међи, Честерегу и Банатском 
Карађорђеву. Локална самоуправа 
издвојила је 3.000 динара за сва-
ког ђака.

18. НОВА ВАРОШ
Добровољно давање крви
ОО СНС Нова Варош, у сарадњи 

са Црвеним крстом и Заводом за 
трансфузију Ужице, организовао 
је акцију добровољног давања 
крви, којој се одазвало преко 50 
чланова и симпатизера СНС.

19. НОВА ЦРЊА
Клуб за тражење посла
Отворен је Клуб за тражење 

посла у просторијама СО Нова 
Црња. Организована је поде-
ла „СНС Информатора“ по мес-
ним одборима. Повереници ОО 
обишли су место Војвода Степа, 
како би помогли грађанима да се 
реконструише коловоз. У сарадњи 
са ЈКП „8. август“, организован је 
одлазак младих из наше Општине 
на туристичко-привредне мани-
фестације у Зрењанину.

20. МАЈДАНПЕК
Реконструисан фудбалски 
терен
Редовно обилазимо чланство и 

делимо „СНС Информатор“ и про-
пагандни материјал. Омладина 
ОО СНС, уз помоћ Рудника бакра 
„Мајданпек“ и Општине Мајдан-
пек, организовала је одлазак на 
базен деце из свих МО и посету 
Спортском центру „6. август“. Ак-
тивисти СНС из Доњег Миланов-
ца уредили су изворску чесму. У 
Лескову је реконструисан терен 
за велики фудбал. У Рудној Глави 
реконструисани су стари и про-
бијени нови атарски путеви, запо-
чета је санација речног корита и 
организована је 11. манифестација 
„Сачувајмо гајде и старе игре од 
заборава“.

21. ЛАЈКОВАЦ
Обнова мостова преко Ко-
лубаре
Андрија Живковић, председник 

Општине Лајковац, увео је праксу 
пријема грађана. Пројекцијом фил-
ма „Дневник једног машиновође“, 
Лајковац је симболично обележио 
значајне датуме - Дан железни-
чара,  Дан Општине и Дан осло-
бођења. Организован је свечани 
пријем за 134 ђака првака, којима 
су уручени пригодни поклони. Ак-
тивисти нашег ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
грађанима. Пензионери са најни-
жим пензијама могу, преко Центра 
за социјални рад „Солидарност“, 
да поднесу захтев за једнократну 
новчану помоћ за трећи квартал 
2016. Установа за спорт и омлади-
ну поделила је лопте издвојеним 
одељењима школе „Миле Дубље-
вић“. Општина Лајковац реализује 
велику акцију обнављања гвозде-
них мостова на Колубари. Заврше-
на је реконструкција моста на путу 

Словац-Ратковац, а реконструишу 
се мостови у Пепељевцу и Ће-
лијама. Одржана је јубиларна 35. 
изложба говеда сименталске расе.

22. НОВИ БЕЧЕЈ
Град у фокусу
Током првих 100 дана рада у 

Општини Нови Бечеј, обезбе-
дили смо 105 милиона динара 
за индустријску зону, фекалну 
канализацију и реконструкцију 
Ватрогасног дома. Председник 
Општине, Саша Максимовић, уру-
чио је ђацима првацима школски 
прибор. Потписан је уговор са Ми-
нистарством привреде о извођењу 
прве фазе изградње инфраструк-
туре у источној индустријској 

зони. Општина је понела титулу 
„Град у фокусу“ и на конкурсу Ми-
нистарства културе додељено јој 
је 56.763.000 динара. Први смо 
сповели скидање усева са узурпи-
раних државних пољопривредних 
парцела. Организован је дочек 
златног параолимпијца Ласла Шу-
рањија. МЗ Нови Бечеј спровела је 
јавне радове и велику пажњу пос-
ветила уређењу града. МЗ Ново 
Милошево организовала је Дане 
европске баштине. МЗ Кумане 
уредила је ентеријер Омладинског 
дома, простор испред зграде МЗ и 
зелене површине, а организовала 
је и бројна предавања. У ОШ „Ми-
лоје Чиплић“ поправљен је кошар-
кашки терен.

23. СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Скандинавски модел јавног 
превоза
Стартовао је нови систем 

јавног градског и приградског 
превоза путника, израђен на 
принципу тзв. скандинавског мо-
дела. У основним школама упри-
личени су пријеми за ђаке прваке. 
Обележена је годишњица Легет-
ске битке. У Салашу ноћајском 
одржан је 24. Сабор у славу и част 
војводе Стојана Чупића - Змаја од 
Ноћаја. Бранислав Недимовић, 
министар пољопривреде и заш-
тите животне средине, отворио 
је у Кузмину 16. Сајам свиња и 

пољопривреде. Покрајински се-
кретар за здравство, доц. др Зо-
ран Гојковић, и директор Управе 
за капитална улагања Војводине, 
Недељко Ковачевић, посетили су 
Општу болницу поводом почет-
ка рада нове опреме за рендген 
дијагностику, Службе за радио-
лошку дијагностику. Компанија 
„Митрос“ започела је производњу 
меса намењену за извоз у Русију. 
Владимир Санадер изабран је за 
новог градоначелника Сремске 
Митровице. У оквиру „Францус-
ког филмског каравана“, Центар 
за културу „Сирмијумарт“, у са-
радњи са Француским институ-
том у Београду, организовао је 
пројекцију француских филмова.

Председник Републике Србије, То-
мислав Николић, присуствовао је свеча-
ном отварању конзулата Србије у Санкт 
Петербургу и састао се са почасним кон-
зулом Генадијем Николаевичем Тимчен-

ком. У оквиру радне посете, председник 
Николић је положио венац на гроб ру-
ског генерала српског порекла и учесни-
ка Отаџбинског рата Русије против На-
полеонове војске 1812. године, Михаила 

Андрејевића Милорадовића. Председ-
ник Србије посетио је и Светотројичку 
лавру Александар Невски, где је при-
суствовао молебану код моштију Светог 
благоверног кнеза Александра Невског.

Отворен конзулат у Санкт Петербургу

16. ЖАБАЉ
Акција уређења околине

Више од 100 чланова ОО СНС Жабаљ одазвало се још једној 
акцији уређења околине. Као и на досадашњим акцијама, први 
међу једнакима били су председник Општине, чланови већа, ди-
ректори, секретари, чланови, симпатизери.

13. МИОНИЦА
Обнова Културног центра

Редовно делимо „СНС Информатор“, разговарамо са 
грађанима и трудимо се да им помогнемо да реше свако-
дневне проблеме.  Председник Општине Мионица обишао 
је радове на реновирању сале Културног центра, који ће ус-
коро бити завршен. Подржали смо акцију добровољног да-
вања крви, којој се одазвао рекордан број давалаца.

14. НЕГОТИН
Санација Мокрањчеве куће

У току је санација дрвене конструкције родне куће Стевана Стоја-
новића Мокрањца, а ради се и на рехабилитацији путне мреже. У МЗ 
Уровица, програмом „Динар на динар“, асфалтом су пресвучене три 
улице, у дужини од једног километра. У МЗ Прахово асфалтирано је 
2.000 квадрата на платоу у центру села, а у МЗ Сиколе две улице.

15. ЛЕСКОВАЦ
Више од 10 км атарских путева

У атару села Навалин завршена је мрежа од 10,5 километа-
ра атарских путева. Град Лесковац, у сарадњи са Уницефом, 
Центром за социјалну политику, СКГО и Тимом за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва, реализовао је пројекат 
захваљујући коме су три основне школе и ПУ добиле опрему за 
унапређење рада са децом са сметњама у развоју. Поводом по-
четка школске године, градоначелник Лесковца, Горан Цвета-
новић, уручио је поклон пакете првацима у ОШ „Трајко Стамен-
ковић“ у Лесковцу и у издвојеном одељењу у Горњем Стопању.

24. KОВИН
Отворен пут Делиблато - Гај

Активисти ОО СНС Ковин организовали су радну акцију и уредили 
Улицу 7.јула, а преко 50 активиста из свих 10 мес-
них одбора радило је на подизању зида дужине 40 
метара и висине два метра. Председница Општине 
Ковин и председница ОО СНС Ковин, Сања Петро-
вић, отворила је асфалтирани пут Делиблато - Гај, 

на који су мештани чекали дуже од 30 година. Реконструисан је кров 
Дома културе у Делиблату и започета градња спортске хале у Ковину. 
Замењене су дотрајале азбестне цеви дуж целе улице Светозара Мар-
ковића у Ковину. ЈП Ковински комуналац реконструисао је паркинг 
испред зграда у Улици Соње Маринковић. Нови асфалт добија Улица 

Ђуре Јакшића, а започето је и асфалтирање улица 
у Делиблату и уређење прилаза гробљу. У Скоре-
новцу је отворен Туристички инфо центар. Први 
пут је на нивоу локалне самоуправе основан Аг-
рарни фонд, као подршка пољопривредницима.

Обнова путева у неготинском крају

Активисти у акцији за лепши и чистији Жабаљ

Полагање венца на 
споменик руског генерала 
српског порекла, Михаила 

Андрејевића Милорадовића
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26. ПАНЧЕВО 
Реконструисани платои у 
центру
Активисти МО Тесла уређивали 

су дечија игралишта у свом насиљу. 
Почело је реновирање крова кона-
ка манастира Војловица. Отворен 
је конкурс за предузетничку обуку 
и финансијску подршку најбољим 
идејама „Едукуј се, запосли се!“. 
Организовали смо пријем за плива-
чицу Ању Цревар, најмлађу репре-
зентативку на ОИ у Рију. Реконстру-
исан је плато испред Градске управе 
и у Сокачету. Савет за здравство ГО 
СНС организовао је више преда-
вања о очувању здравља, значају 
превентивних прегледа, пружању 
прве помоћи... У склопу Недеље 
мобилности, у Градској управи про-
мовисан је бициклофон, бицикл са 
генератором за пуњење мобилних 
телефона. Постављен је полигон 
за симулацију саобраћаја у ОШ 
„Бранко Радичевић“, где прваци уче 
правила понашања у саобраћају. 
Започета је реконструкција стубова 
пасареле између храма и звоника 
Преображенске цркве. Амбуланта у 
Омољици добила је пулсни оксиме-
тар, апарат за мерење засићености 
крви кисеоником. Зимска и Надел-
ска улица у Старчеву, као и Бегејска 
улица у Омољици добиле су нови 

асфалт. За децу са тешкоћама у кре-
тању у Гимназији „Урош Предић“ и 
ЕТШ „Никола Тесла“, Град Панчево 
обезбедио је два гусеничара, а за 
ОШ „Братство јединство“ лаптоп и 
пројектор.  

28. НОВИ ПАЗАР
Нови путеви и улична расве-
та
Спојен је путни правац Дојевиће 

– Шавци, чиме је олакшан проток 
саобраћаја. Осим тога, Шавци и 
околна места први пут су добили 
уличну расвету. Реконструисан 
је и посут путни правац Рогатац 
– Бујици, који је веома значајан, 
јер се ослања на магистрални 
пут Нови Пазар – Сјеница. Радо-
ве је финансирало Министарство 
пољопривреде, а предвиђено је и 
санирање свих атарских путева на 
територији Новог Пазара.

29. ВРАЊЕ
Помоћ за двадесетак поро-
дица
Кинески предузетници започ-

ињу истраживања геотермалних 
извора и могућности за градњу 
електрана у Врањској Бањи. Ради 
се на цевоводу од бране Првонек 
до фабрике воде, и градњи колек-
тора за пречишћавање отпадних 
вода, као и на продаји „Расадника“ 

у Врањској Бањи и довођењу ин-
веститора за неколико предузећа у 
стечају. Чланови Савета за социјал-
на питања ГО СНС Врање, зајед-
но са активистима СНС Врањска 
Бања, поделили су свеске, школски 
прибор и зимске јакне, и посетили 
двадесетак породица. На позив 
председника МО Корбевац, члано-
ви Савета донирали су социјално 
угроженој породици пакете са хра-
ном, гардеробом и средствима за 
личну хигијену. Пољопривредни-
цима у Големом Селу, Власу и Уше-
вци поделили су гумене чизме и 
кабанице. Поводом Дечије недеље, 
организовано је дружење са децом 
из Врањске Бање и подела зимске 
топле гардеробе.

31. БЕОЧИН
Разговор са грађанима
Чланови ОО СНС Беочин, на 

челу са председником Митром 
Милинковићем, континуирано 
разговарају са грађанима на инфо 
плуту на градској пијаци. Чланови 
Савета за здравство направили су 
план рада за наредни период и ак-
ценат ставили на едукацију грађа-
на о превентиви најучесталијих 
болести. Правни савет редовно 
пружа бесплатну правну помоћ. 
Одржани су редовни састанци ОО 
и МО Беочин, на којима смо ис-

планирали наредне акције. Наста-
вљамо са хуманитарним акцијама 
помоћи вишечланим и угроженим 
породицама, као и са спортским 
активностима и радним акцијама.

33. ПЕЋИНЦИ
Три акције давања крви
У три акције добровољног да-

вања крви, организоване крајем 
августа и почетком септембра, 
чланови ОО СНС Пећинци дали 
су укупно 119 јединица крви, а 
посебно је значајно што су ове ак-
ције изнедриле 57 нових давала-
ца. Међу добровољним даваоцима 
били су и председница пећиначке 
Општине, Дубравка Ковачевић 
Суботички, заменик Зоран Војкић 
и начелник Општинске управе, 
ЖељкоТрбовић.

34. ПЛАНДИШТЕ
Замена целокупне јавне 
расвете
Заменик председника Општине 

Пландиште, Горан Доневски, от-
ворио је Клуб за тражење посла. 
Општинска управа иницирала је 
састанак покрајинског секретара за 
регионални развој и представника 
компаније „Видија“ и „Бигадан“, 
како би ускоро у нашој Општи-
ни заживела биогасна електрана. 
Одобрен је пројекат замене ос-

ветљења на територији читаве 
Општине, еколошком и јефтинијом 
лед расветом. Поводом 60 годи-
на постојања српске националне 
мањине у Румунији, у пограничном 
месту Сока отворена је реновирана 
основна школа. Чланови ОО и МО 
Милетићево поклонили су мрежу 
за одбојку на песку и лопте клубу у 
МЗ Милетићево. МО Купиник орга-
низовао је фудбалски турнир вете-
рана, а чланице Уније жена учест-
вовале су на 17 зонској смотри ли-
ковних стваралаца Војводине.

36. КОВАЧИЦА
Ускоро фабрика воде
Прeдсeдник Општинe Ковачица 

обишао је радовe на другој фази 
изградњe фабрикe водe у Ковачи-
ци. У Уздину се реновира амбулан-
та, у Путникову црква, а у Ковачици 
се гради парохијски дом. У току је 
изградња ковачичког канала, радо-
ви на некадашњем хотелу „Парк“, а 
завршава се реконструкција Дне-
вног боравка за особе са инвали-
дитетом. Чланице Уније жена ОО 
СНС Ковачица и Удружења жена 
„Видовдан“ из Црепаје организова-
ле су поделу хуманитарне помоћи 
у осам најугроженијих породица у 
Ковачици, Уздину, Самошу, Пади-
ни, Дебељачи и Црепаји. Делили 
смо „СНС Информатор“ у свим МО, 

и уређивали игралишта у Идвору и 
Падини. Одржана јe прeзeнтација 
Националног систeма eлeктронскe 
здравствeнe eвидeнцијe „Мој док-
тор“, као и образовни трeнинг за 
медицинско особље.

39. ПРИБОЈ 
Летовање за пензионере
Потписан је уговор између СПЦ, 

Општине Прибој и Здравственог 
центра Ужице, којим се издаје 

у закуп спрат РХ Центра у При-
бојској Бањи, у циљу обезбеђења 
здравствене заштите станов-
ништва Златиборског округа. По-
чиње уређење спортско-рекреа-
тивне стазе у Старом Прибоју, по-
стављање парковског мобилијара, 
дечијег игралишта, теретане на 
отвореном и лед расвете. После 
ђака и болесне деце, и наши пен-
зионери боравили су у прибојском 

одмаралишту у Сутомору. Општи-
на је започела изградњу котлар-
нице на пелет у Старом Прибоју. 
Завршена је реконструкција под-
них система у великој сали Дома 
културе „Пиво Караматијевић“ 
у Прибоју. Општина Прибој ће 
финансирати трошкове осемења-
вања крава и издавања регистра-
ционог броја за матичење грла 
говеда у 2016. години.

35. АПАТИН
Акције уређења и чишћења

У заједничкој акцији свих месних одбора ОО СНС Апатин, уређен је простор 
око гробља код „две цркве“. Преко 30 активиста нашег ОО поново су покосили 
и искрчили шибље и коров у Сонти, а реновиране су и трибине у овом месту.

40. БОЈНИК
Више бесплатних ужина

Чланови ОО СНС Бојник подржали су акцију 
добровољног давања крви. Завршена је санација 
моста у МЗ Ћуковац, а саниран је и део пута око 
моста, како би се грађанима омогућио безбедан 
прелаз. На седници Општинског већа усвојена је 
одлука о повећању броја бесплатних ужина у ос-
новним школама - ученици ОШ „Станимир Вељко-
вић Зеле“ у Бојнику добијаће 100 оброка дневно, 
а ученици ОШ „Стојан Љубић“ у Косанчићу 60 
оброка.

25. БЕЧЕЈ
Реконструкција Трга ослобођења

Започета је реконструк-
ција Трга ослобођења, 36 
година након изградње. 
Председник Општине, 
Драган Тошић, каже да 
ће лично контролисати 
извођаче радова, како би 
посао био урађен квали-
тетно и у року. Реновиран 
је и део околних зграда, а 
остале ће бити обновље-
не у наредном периоду. 
Уређена је задужбина Бо-
гдана Дунђерског, а пред-
стоји адаптација фасаде 
Градске куће, Градског 
позоришта и зграде за-
дужбине Еуфемије Јовић.

30. АЛИБУНАР
Почело чишћење каналске мреже

Активисти МО Банатски Карловац уредили су потез око старе 
школе и део ентеријера. Чланови ОО СНС Алибунар и Савет за 
младе подржали су акцију добровољног давања крви у Банатском 
Карловцу. Савет за младе и активисти МО Алибунар организова-
ли су хуманитарну акцију „Друг за друга“ и прикупили играчке за 
вртић и школски прибор за социјално најугроженију децу. Унија 
младих организовала је акцију уређења Новог Козјака. Општина 
Алибунар финасира са 40 одсто средстава радове на уређењу ка-
нала, измуљавању, чишћењу и грађењу прелаза, мостова и цево-
вода, а осталих 60 одсто обезбеђено је на конкурсу. Уз подршку 
и иницијативу председника Општине Алибунар, Предрага Белића, 
реновирана је амбуланта у Новом Козјаку. Почели су радови у 
Гробљанској улици и на делу атарских путева у Селеушу, а заврше-
не су две улице у Владимировцу.

27. АДА МОЛ
Изложба и такмичење 

ОО СНС Ада Мол подржао је изложбу и такмичење за 
најлепше молске старинске колаче, у циљу побољшања ту-
ристичке понуде нашег места. Пријављено је 42 учесника, 
додељене су награде, уручене захвалнице и организовано 
дружење у страначким просторијама.

32. КРАЉЕВО
Помоћ за Данила Јованова

Савет за попула-
цију, бригу о деци и 
социјална питања и 
Савет за омладину ГО 
СНС Краљево посети-
ли су квадриплегича-
ра Данила Јованова и 
уручили му помоћ коју 
су прикупили на ху-
манитарној журци. На 
хуманитарном дружењу 
прикупљено је 62.400  динара, а у претходном периоду при-
купљено је још 1.820. 000 динара, тако да Данилова породица 
ускоро може да набави платформу која ће му олакшати живот.

37.37. СРБОБРАН СРБОБРАН
Очување здравља

Активисти СНС одазвали су се позиву општинске Канцеларије 
за локални економски развој и, заједно са више од 200 љубитеља 
бициклизма, укључили се у акцију Европске недеље мобилности. 
Након обиласка историјских знаменитости и одбојкашког турнира, 
учесници су у парку природе Бељанска бара присуствовали преда-
вању и медицинским прегледима у организацији Друштва за борбу 
против шећерне болести „Плави круг“.

41. РУМА
Трибина о женском активизму

Чланице Уније жена ОО СНС Рума организовале су трибину о 
родној равноправности и иницијативи жена у друштвеном животу. 
Гост трибине био је министар Зоран Ђорђевић, који је и председник 
Политичког савета за родну равноправности Владе РС, а циљ нам је 
да подстакнемо све облике женског активизма.

38. ШИД
Стиже италијански 
инвеститор

Фондација „Новак Ђоковић“ адапти-
рала је и опремила осму Школицу живота 
у селу Кукујевци. Министри Бранислав 
Недимовић и Ана Брнабић посетили су  
Општину Шид и разговорали са првим чо-
веком Општине, Предрагом Вуковићем, о 
улагању у пољопривреду и прерађивачку 
индустрију. Општина Шид, у сарадњи са 
међународном организацијом „CARITAS“ 
започела је програм кућне неге. Oмладина 
ОО СНС Шид организовала је хуманитарну журку 
на којој су прикупљена средства за лечење Анђе-
ле Цвјетковић. У Шид ускоро стиже компанија 
„Делта Италија“, која производи ђонове за обућу, 
и која ће, за почетак, отворити 250 радних места. 
Захваљујући иницијативи председника Вуковића 

и министра Небојше Стефановића, предузети су 
кораци на повећању безбедности грађана, након 
учесталих инцидената у којима су учествовали ми-
гранти. Делегација Владе АПВ, на челу са председ-
ником Игором Мировићем, посетила је парцелу на 
којој ће се градити Индустријска зона у Адашевци-
ма и обишла индустрију меса у Кукујевцима.

Саниран мост у МЗ Ћуковац

За бољу безбедност грађана: Министар 
Стефановић у посети Шиду
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

На Главном одбору 
СНС, одржаном од-
мах после мајске Из-

борне скупштине СНС, Ми-
лош Вучевић изабран је за 
једног од потпредседника 
СНС. На питање „СНС Ин-
форматора“ колико су му 
се променила задужења од 
када обавља ову одговорну 
дужност, Милош Вучевић 
овако одговара:

- Суштински сам све те 
послове и раније обављао. 
Сада само имам нове за-
датке, па поред Новог Сада 
и Војводине, обилазим 
одборе и у другим дело-
вима Србије. Променио се 
само ритам мог живота, до 
краја радног времена сам 
на послу у Градској кући, а 
након тога обично идем на 
терен. Сада се срећем и са 
много више људи него ра-
није, али та стална комуни-
кација и са грађанима, и са 
чланством, окосница је мог 
рада. 

Који су Ваши планови у 
страначком раду?
- Убедљиво смо најоргани-

зованија Странка, али свес-
тан сам тога да увек може 
боље. Томе, дакле, тежим. 
Да својим радом помогнем 
да страначка организација 
још боље функционише, да 
одбори дају максимум, да 
се непрестано ради са члан-
ством, да страначки функ-
ционери не изгубе додир са 
чланством, да се не „одроде“ 
од народа. И странка је жив 

организам, тако да све чи-
ним да расте и развија се у 
пуном капацитету.

Да ли сте задовољни 
радом војвођанских од-
бора СНС? На шта би 
требало обратити више 
пажње?
- Највећим делом јесам. 

Али, неопходан је стални 
рад са месним одборима 
и стална комуникација са 
чланством. И ту је велика 
одговорност наших локал-
них функционера. Нисмо 
ми нека елитистичка стран-
ка, па да се свака брига и о 
народу, и о чланству завр-
шава када дођемо на функ-
ције. Они који тако дожи-
вљавају политику немају 
шта да траже у СНС-у. И 
зато је свачији рад стално 
на провери.

Шта бисте издвојили као 
најзначајније позитивне 

промене у Новом Саду 
од када обављате дуж-
ност градоначелника?
- Оживљавање индус-

тријске зоне, односно, 
потпуно опремање зоне 
Север 4, уз ауто-пут, дола-
зак две мултинационалне 
компаније „Лир“ и „Делфи“, 
које ће запослити око 5000 
људи. То ће покренути и 
многе друге процесе у на-
шем у граду, који неколико 
деценија није имао ни једну 
отворену фабрику. Радимо 
даље на инфраструктур-
ном опремању свих де-
лова града, и чинимо све 
да исти квалитет живота 
имају и становници центра, 
и становници  рубних де-
лова града. Завршили смо 
нови прикључак на ауто-
пут, обезбедили услове да 
буде настављена градња 
Жежељевог моста, у јед-

ном напуштеном делу гра-
дићемо центар за младе и 
креативну индустрију, гра-
димо нову балетску и му-
зичку школу са концертном 
двораном... У Новом Саду 
ништа више није исто, као 
пре пет година. Сада смо 
становници Европске прес-
тонице културе за 2021. го-
дину, и то ће само убрзати 
развој и напредак града. 
Много нам значи снажна 
подршка Владе Србије, и 
премијера Александра Ву-
чића лично. То је снажан 
ветар у леђа.

Увели сте праксу прије-
ма грађана Новог Сада. 
Који их проблеми најви-
ше муче и колико сте ус-
пели до сада да решите?
- Углавном су то кому-

нални проблеми у њиховим 
улицама, испред зграда, 
али много њих тражи по-
сао или неку врсту помоћи. 
Моји сарадници или ја при-
суствујемо тим разговори-
ма, сваког другог уторка 
у месецу већ три године, 
и где год је могуће, реша-
вамо или бар дајемо одго-
вор када ће проблем бити 
решен. Разних је ту прича, 
буде ту и предлога и зани-
мљивих сугестија, али је 
битно да Новосађани власт 
СНС-а доживљавају као 
своју, као свој прави сервис, 
да смо им увек доступни. 
Уосталом, са Новосађани-
ма се много више срећем на 
терену, и то свакодневно.

МИЛОШ ВУЧЕВИЋ, 
потпредседник ГО СНС 
и градоначелник Новог Сада

Нисмо елитисти, 
већ људи из народа

Нови Сад – европска 
престоница културе 2021.

Након финалне презентације пројекта „Нови Сад 
2021“, коју је одржала новосадска делегација, панел 
независних експерата у Бриселу донео је одлуку да 
Нови Сад понесе титулу европске престонице културе 
за 2021. годину. 

- Добијањем ове титуле отварају се нова велика врата за 
даљи развој Новог Сада али и целе наше земље, и не само 
у области културе. Много је труда, идеја, креација, личних 
импресија скројених у уметничка дела, саткано у дух нашег 
лепог Новог Сада, и коначно је стигла потврда наше изван-
редности са највишег нивоа у Европи. Пуно је срце сваког 
Новосађанина, јер сви ми заједно чинимо Нови Сад оним 
што јесте, а од сада цела Европа потврђује да смо центар 
културе – каже градоначелник Вучевић.

Доносимо најбоље, 
а не најлакше одлуке

На свечаности поводом осмог 
рођендана Српске напредне 

странке у Центру за културу у Сме-
дереву, председник СНС, Aлексан-
дар Вучић, поручио је да ће Стран-
ка доносити наjбоље, а не наjлакше 
одлуке за Србиjу, да се до сад тако 
понашала и да ће тако наставити и 
убудуће.

„Не можете да мењате Србиjу, ако 
нисте спремни да мењате себе. Про-
мена самог себе основа је сваког на-
претка. СНС треба резултатима да 
докаже народу да има право на наду“, 
рекао је Вучић. Према његовим речи-

ма, СНС jе убедљиво наjорганизова-
ниjа странка, да све остале нису ни 50 
одсто организоване као СНС, али то 
не сме да уљуљка. Уз захвалност ко-
алиционим партнерима и члановима 
СНС, Вучић jе затражио jош напор-
ниjи рад и залагање. Рекао је да смо 
победили таjкуне и политичке мане-
кене, али то није довољно и да мора-
мо jош много да радимо.

„И када имамо наjвише гласова у 
савременоj историjи Србиjе, мора-
мо да радимо jаче, упорниjе… И по 
томе морамо да се разликуjемо од 
свих других странака на политичкоj 

сцени. Немоjте зато што сте предсе-
дници општина да не разговарате са 
народом. Mорате обратити пажњу на 
људе, са њима да разговарате и да не 
мислите да смо класа изнад“, рекао jе 
Вучић.

Према његовим речима, патрио-
тизам jе кад доведеш инвеститоре, 
када преговараш, преговараш без 
престанка, кад направиш путеве, да 
омогућиш људима да пристоjно живе. 
Kада jе реч о спољнополитичкоj пози-
циjи Србиjе, Вучић jе навео да ће Вла-
да наставити да води политику коjоj 
су интереси на првом месту.

ОСАМ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА СНС

Са аустријским савезним канцеларом 
и саветником у Влади Србије, 

Алфредом Гузенбауером

 У централи Српске напредне странке у Београду прославље-
на је Света Петка, слава Странке. Ове године домаћин је био 
потпредседник Главног одбора СНС, Милош Вучевић, који се, 
након ломљења славског колача, обратио присутнима речима да 
у Србији живе вредни и марљви људи који су бирали СНС, јер 
верују да могу да сачувају нашу државу, њен суверенитет, као и 
да Србија може да напредује.

„Уједињени смо и упорни у борби да Србија сваке године 
буде све боља и снажнија, јер то заслужују њени грађани. Вре-
мена нису лака и бројна су искушења, али поручујемо – нисмо 
ничији, ми смо своји и боримо се и живимо у Србији и за Србију. 
Не постоје препреке коју не могу савладати када су људи ује-
дињени око праве политике. Не бојимо се ни криминалаца, ни 
тајкуна, ни политичара који су алави на њихов новац, јер имамо 
подршку грађана да развијамо и учинимо Србију бољом, снаж-
нијом и јачом“, рекао је Вучевић, и додао да, нажалост, обеле-
жавању страначке славе није могао да присуствује први међу 
напредњацима, председник СНС, Александар Вучић, због број-
них државних обавеза, јер му је Србија испред и изнад свега.

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА СНС
Боримо се и живимо у 
Србији и за Србију!



СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Едукативни центар 
СНС је на добром 

путу да испуни свој ово-
годишњи радни план, 
са реализацијом пре-
ко 70 семинара широм 
Србије. Према речи-
ма шефа Едукативног 
центра СНС, Милана 
Стевановића, план од 
100 едукација годишње 
већ би био испуњен да 
ова година није била 
изборна, јер су у пери-
оду изборне кампање 

све едукације под ингерен-
цијама изборних штабова. 
„Осим квантитета, значајно је 
и унапређен квалитет рада у 
Центру. Поред наших општих 
семинара који покривају орга-
низациони, тимски и медијски 
рад у оквиру СНС одбора, 
додали смо и специјалне еду-
кативне модуле о функциони-
сању успешних локалних са-
моуправа. Предавачи су сами 
функционери СНС који су 
најзаслужнији за успешно ру-
ковођење“, каже Стевановић.

Резултати рада Центра ог-
ледају се у стандардизовању 
активности локалних одбора, 
формирању базе података о 
свим учесницима едукација, 
униформисаном медијском 
наступу функционера и инфо 
служби, већој мотивацији и тим-
ском раду активиста, као и ефи-
каснијем раду локалних самоу-
права. За промоцију Центра на 

друштвеним мрежама задужен 
је Миодраг Скенџић, док Војкан 
Вукићевић брине о логистици и 
координира теренске семинаре.

Недавно је реализован 
сложени седмодневни семи-
нар, уз учешће 12 општина 
из Војводине. Комбинацијом 
пленарног рада, интерак-
тивних вежби и симулација, 
остварен је максимални об-

разовни ефекат за полазнике. 
Садржај семинара обухватао 
је начин рада са медијима, 
презентацију и јавни наступ 
полазника, као и симулацију 
новинарског интервјуа. У над-
метању за најбољу презента-
цију своје општине, уз оштру 
конкуренцију Сенте, Шида и 
Бачког Петровца, победила је 
Бачка Паланка.

Нови члан Српске напредне странке постао је Мирко 
Нишовић, наш прослављени кајакашки репрезентати-

вац, троструки првак света у кану у двоклеку, олимпијски 
победник и освајач бројних значајних светских и европ-
ских одличја.

Мирко Нишовић, који је и председник Кајакашког савеза 
Србије, приступницу СНС-у потписао је у централи Стран-

ке, у присуству Дарка Глишића, председника Извршног 
одбора СНС, истакавши, том приликом, да приступа Срп-
ској напредној странци, начелу са председником Алексан-
дром Вучићем, јер препознаје снагу која доноси промене, 
подиже и оздравља Србију, и чини квалитетнијим живот 
свих њених грађана.

Прослављени кајакаш 
Мирко Нишовић 
нови члан СНС
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Члан Председништва СНС, Небојша Стефановић, на 
позив поверенице Уније младих Градског одбора СНС 
Ниш, Аните Живковић, а уз подршку повереника Звез-
дана Миловановића, посетио је Градски одбор СНС 
Ниш и разговарао са омладином. Том приликом, Сте-
фановић је нагласио да је будућност странке у рукама 
младих и вредних људи, који су спремни да се, кроз 
активно учешће у политици, боре за бољу будућност 
Ниша и Србије. Састанку су присуствовали, поред ор-
ганизатора, градоначелник Ниша, Дарко Булатовић, 
члан Председништва СНС, проф. др Зоран Перишић, 
чланови Савета за безбедност са повереником Марком 
Стевановићем, као и повереник Савета за науку проф. 
др Мишко Живић.

45. РАЧА
Ауто-седишта на поклон
Општина Рача донела је од-

луку да родитеље које су доби-
ли бебе у 2016. години обрадује 
дечијим ауто-седиштима. ЈП Ди-
рекција за изградњу Општине 
Рача расписала је јавну набавку 
за саобраћајну сигнализацију и 
израду елабората за санацију 
опасних места и раскрсница. 
Почиње реконструкција пута у 
МЗ Мало Крчмаре – засеок Вуло-
вићи. Општинско веће донело је 
нови правилник о месечним сту-
дентским надокнадама и увећала 
их за 2.000 динара. Потписани су 
уговори са НВО, спортским удру-
жењима и црквеним заједницама 
за буџетско финансирање про-
грама и пројеката.

46. СЕНТА
Посета премијера Вучића
Председник ОО СНС Сента, 

Иштван Ђери, дочекао је пре-
мијера Александра Вучића, који је 
посетио компанију Јапан Тобако 
Интернешнал (ЈТИ) у Сенти, пово-
дом 10 година од куповине Дуван-
ске индустрије Сента и 60 година 
постојања фабрике дувана у том 
месту.

47. ПОЖАРЕВАЦ
Признање за Љубичевске 
игре
Ускоро би требало да почне 

реализација прве велике инвес-
тиције у последњих 25 година у 
Пожаревцу - изградња ритејл пар-
ка. Организоване су Љубичевске 
коњичке игре, хиподром је рено-
виран после 40 година, формиран 
је градски симфонијски оркестар 
„Гвардиа“, а од ове године зва-
нични покровитељ манифеста-
ције је председник Србије. На 49. 
Међународном сајму туризма у 
Новом Саду, током Вечери шам-
пиона, великом златном медаљом 
награђена је церемонија дефилеа 
и отварања Љубичевских игара. 
Чланови МО Брадарац уређивали 
су школско двориште, започели 
прављење терена за мали фудбал 
и одбојку на песку, и организова-
ли прикупљање огрева за најуг-
роженије. Савет за социјална пи-
тања организовао је излет у Бању 
Ждрело.

48. АЛЕКСИНАЦ
Уређење корита Јужне Мо-
раве
Радови на уређењу корита 

Јужне Мораве изводе се на де-
оници од Трњана до Витковца, у 
дужини од 15.694 метара. Ради 
се и на регулацији корита Кор-
манске реке и Симиног потока, 
како би се смањили ризици од 
поплава.

49. АРАНЂЕЛОВАЦ
Завршен прилаз осматрачни-
ци на Букуљи
Завршено је уређење прилаза 

осматрачници на врху Букуље, 
чиме је Аранђеловац добио још 
лепши туристички комплекс. НСЗ, 
у сарадњи са Општином, орга-
низовала је Сајам запошљавања.  
Заменик председника Општине, 
Миладин Јаковљевић, каже да је 
за пољопривреду издвојено око 
25 милиона динара, што је рекор-
дан буџет у последњих неколико 
деценија. Решен је вишедеце-
нијски проблем изливања кана-
лизације у Улици Војводе Степе 
у насељу Ђикино брдо. На за-
хтев локалне самоуправе, а због 
безбедности грађана, срушена је 
руинирана зграда у Улици Књаза 
Милоша. Одржана је манифеста-
ција „Разговори под липом Дан-
ка Поповића“, ликовна колонија, 
маскенбал за малишане, фестивал 
књиге... Више од 20 активиста на-
шег ОО трећи пут ове године до-
нирало је крв за потребе болнице 
у Аранђеловцу.

50. БАЧ
Субвенције за пољопривреду
Општинска управа расписа-

ла је конкурсе за доделу суб-
венција за пољопривреду и за 
осигурање усева, као и одлуку 
о давању у закуп пољопривред-
ног земљишта у државној своји-
ни. Потписан је Уговор о плану 
детаљне регулације језера Про-
вала у Вајској, који је основ за 
решавање правне регулативе и 
добијања локацијских дозвола. 
Одржани су Дани Бача - Дани 
европске баштине. Свечано су 
отворене нове просторије СНС. У 
ОШ „Јан Колар“ у Селенчи поста-
вљени су нови ламинати.  

42. УБ
Обнова школског летњиковца

У ОШ „Милан Муњас“ замењена је комплетна столарија, оп-
ремљена је школска кухиња, а за ученике са потешкоћама у кре-
тању обезбеђен је модеран лифт. Нову школску годину издвојено 
одељење Специјалне школе „Љубомир Аћимовић“ из Мургаша 
започело је у новом објекту у Убу. Захваљујући донацији НБС, 
постављена је ограда око дворишта вртића и бехатоном су попло-
чане прилазне стазе ПУ Уб. Обновљен је летњиковац у дворишту 
ОШ „Душан Даниловић“, захваљујући предузећу „Колубара 
грађевинар“, уз ангажовање председника Општине Уб, Дарка 
Глишића.

43. СОКОБАЊА 
Посета жена са КиМ

Повереник ОО СНС Сокобања, Владимир Миловановић, који је и 
заменик председника Општине Сокобања, посетио је ОШ „Митро-
полит Михаило“ и првацима уручио приручнике „Пажљивкова пра-
вила у саобраћају“. Чланице Уније жена СНС из Грачанице и Липљна 
посетиле су Сокобању и са чланицама наше Уније жена разговарале 
о побољшању услова живота жена, улози у јавном и политичком жи-
воту, образовању и здрављу жена. Том приликом, 120 жена са КиМ 
посетиле су штанд СНС на променади, упознале се са туристичком 
понудом Сокобање, обишле бањска излетишта, стазе здравља...

44. ОЏАЦИ
Радне и хуманитарне акције

МЗ Оџаци и МЗ Дероње обезбедиле су школски прибор за ђаке прва-
ке. У Оџацима је одржан 18. Међународни фестивал мултимедијалне 
уметности, а у Дероњама 18. ликовна колонија. Напредњаци су уређи-
вали раскрсницу на улазу у Оџаке, а организоване су и радне и хумани-
тарне акције у Лалићу и Богојеву. Председник Владе АПВ, Игор Миро-
вић, посетио је Оџаке и са представницима локалне самоуправе разго-
варао о инфраструктурним пројекатима. У Оџацима је одржана смотра 
ликовног стваралаштва, расписан је конкурс за пројекте унапређења 
положаја Рома. Активисти МО Каравуково организовали су више ак-
ција уређења свог места, а чланови МО Оџаци уређење града. Српски 
Милетић угостио је другу Ревију аутомобила. Богојевчани су гостова-
ли на Данима грожђа у побратимском Балосегу у Мађарској. Одржан 
је други Оџачки полумаратон и кирбај поводом славе Римокатоличке 
цркве. МЗ Дероње обезбедила је инвалидска колица за амбуланту, а 
чланови МО Бачки Грачац уређивали су своје место. 
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Стефановић са младим Нишлијама

СНС ПАНОРАМА

Дарко Глишић, 
председник 
Општине Уб, 
у обиласку 
радова на 
обнови 
школаских 
зграда

Глишић и Нишовић



СНС ИНФОРМАТОР 43/2016  |  29

СНС ПАНОРАМА
26 |  СНС ИНФОРМАТОР 43/2016

53. НОВИСАД
Опрема за Полицијску управу
Изведени су радови на пар-

терном уређењу ОШ „Жарко 
Зрењанин“ на Лиману 3. Градо-
начелник Вучевић присуство-
вао је потписивању уговора о 
давању у закуп хале на Римским 
шанчевима аустријском ин-
веститору. У току је припрема 
пројектне документације за нову 
зграду РТВ на Мишелуку. Градо-
начелник Вучевић и министар 
Небојша Стефановић посетили 
су Полицијску управу Нови Сад 
и уручили заштитне балистич-
ке прслуке и два возила, које је 
Град набавио како би побољшао 
услове рада полиције. Одржан је 
49. Међународни сајам лова, ри-
болова и спорта. Градоначелник 
Вучевић примио је амбасадора 
Белорусије, Владимира Чуше-
ва, и делегацију Министарства 
пољопривреде и прехране Бело-
русије, са којима је разговарао 
о билатералној сарадњи и ин-
вестицијама.Такође, угостио је 
и амбасадора САД, Кајла Скaта, 
приликом његове друге звани-
чне посете Новом Саду, као и 
градоначелника Темишвара, Ни-
колаеа Робуа.

54. КУЛА
Три велике радне акције
Активисти СНС из Црвенке, 

Куле, Сивца и Руског Крстура 
окупили су се у великом броју 
како би помогли да се уклoни 
смећe, отпад и шибљe са ста-
диона у Црвенки. Активисте 
на терену обишли су потпред-
седница Главног одбора СНС, 
Марија Обрадовић, као и један 
од потпредседника ИО СНС Да-
мир Зобеница, окружни коор-
динатор Драган Поповић, члан 
Главног одбора СНС и министар 
одбране Зоран Ђорђевић... Кул-
ски напредњаци уредили су и 
насеља Романија и Зеленгора – 
Црвенка, а акцију су подржали 
наши одбори из Сомбора, Оџа-
ка, Апатина и Кљаићева.

55. СОМБОР
Акције у свим МО
Сомборци су овацијама доче-

кали своје олимпијце - кошаркаша 
Николу Јокића и Андреја Кукуру-
зара, освајача бронзе на Хемијској 
олимпијади. На иницијативу МО 
Колут, асфалтирана је Цигланска 
улица и настављени су радови на 
уређењу села. Активисти МО Гоге 
уређивали су дечија игралишта 
и спортске терене, чланови МО 
Риђица иницирали су санацију 
дивље депоније, а активисти МО 
Стара Селенча делили су ђацима 
школски прибор. Напредњаци у 
МО Млаке бетонирали су кошар-
кашки терен и офарбали све спра-
ве на шест дечијих игралишта, а 
у МО Нова Селенча уредили су 
игралиште и терен код школе. 
Центар за социјални рад и Сигур-
на кућа одржали су у Бездану еду-
кативну радионицу о економском 
оснаживању жена.

56. СТАРА ПАЗОВА
Уређење центра Војке
Након реконструкције центра 

Нове Пазове, Старих и Нових 
Бановаца, и центар Војке добија 
нови, модерни изглед. Уговор о 
реализацији пројекта потписали 
су државни секретар Министар-
ства привреде, Драган Стевано-
вић, председник Општине Стара 
Пазова, Ђорђе Радиновић, и ди-
ректор Војводинапута, Марко Ци-
гић.

57. СВИЛАЈНАЦ
Помоћ за две породице
Председник ОО СНС Свилајнац, 

Бранислав Маринковић, са пред-
седником Савета за ромска питања, 
Игором Миленковићем, посетио је 
породицу Џафера Скендерија из 
Црквенца, који се обратио нашем 
одбору за помоћ за изградњу јаме 
за складиштење отпадних вода. 
Сву неопходну помоћ у вези са 
молбом породице Скендери, ОО 
СНС Свилајнац реализоваће у року 
од 30 дана. Маринковић је посетио 
и породицу Несторовић која живи 
у изузетно лошим условима, без 

струје, суочена са тешком болешћу 
једног детета, и обећао да ће наш 
ОО помоћи око легализације њи-
ховог објекта како би им се при-
кључила струја, као и да ћемо им 
помоћи у набавци материјала за 
изолацију куће.

58. ЗАЈЕЧАР
Одржавање насипа на Црном 
Тимоку
Чланице Форума жена ГО СНС 

Зајечар уручиле су хуманитар-
ну помоћ у храни, гардероби и 
средствима за хигијену Гордани 
Јоновић, самохраној баки петоро 
унучади. На делу простора бивше 
„Тимочанке“ положен је камен-те-
мељац за нову аутобуску станицу. 
На Црном Тимоку изведени су ра-
дови на одржавању одбрамбеног 
система насипа, од Вражогрнач-
ког моста до Сокобањске улице. 
Уз финансијску подршку Града 
Зајечара, на излетишту у Гамзи-
градској Бањи постављене су нат-
кривене клупе, столови и бетонски 
роштиљи. ОШ „Доситеј Обрадо-
вић“ у Вражогрнцу једна је од че-
тири на територији Града која је 
комплетно саобраћајно зонирана. 
Поводом Дана града, највиша при-
знања за 2016. добили су др Петар 
Пауновић и МЗ Рготина, а повеље 
најбољи ђаци.

59. ЗРЕЊАНИН
Реконструкција музеја и по-
зоришта
Одржан је састанак Савета за 

пољопривреду, на којем је предсе-
дница Савета, Кристина Салапура, 
истакла многобројне реализоване 
пројекте на подручју Средњоба-
натског округа. Чланови МО Мала 
Америка и Уније младих уређива-
ли су дечија игралишта и јавне по-
вршине. Заменик градоначелника, 
Саша Сантовац, и министар Вла-
дан Вукосављевић потписали су 
уговор у оквиру пројекта „Зрења-
нин у фокусу“, за реконструк-
цију атријума Народног музеја у 
Зрењанину и адаптацију зграде 
Народног позоришта „Тоша Јова-
новић“.

51. ОПОВО
Рампа за децу са сметњама у развоју

Волонтери ОО СНС Опово организовали су низ акција уређења 
паркова и аутобуских стајалишта. Након зацевљивања и бетони-
рања пешачких прелаза, фарбања клупа и постављања украсних 
стубова око паркова, испред објекта ПУ „Бамби“ у Опову, изграђе-
на је прилазна рампа за децу са посебним потребама и инвалиде. МЗ 
Сефкерин организовала је прикупљање одеће за породицу са осмо-
ро деце. Уклоњене су дебла и смеће испод сефкеринског моста, по-
стављена је расвета на Малом гробљу у Опову, замењен је део ста-
рих азбестних цеви водоводне мреже и ангажовани су сви ресурси 
за чишћење дивљих депонија. Одржан је шести Лудаја фест, чији је 
циљ промовисања агротуризма. Захваљујући донацији из Немачке, 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ богатија је за 150 школских клупа и 300 
столица. Око 120 ученика сакулске школе, заједно са својим наста-
вницима, очистило је централни парк. Наставља се акција збриња-
вања паса луталица. Наш ОО сваког месеца броји све више чланова. 
Одржана је Недеља културе у нашој Општини.

52. БОР 
Суфицит у буџету

Први пут у историји ме-
талургије и рударства у РТБ 
Бор, радници топионице, 
рафинације и Рудника бак-
ра, предвођени стручним 
тимом, самостално су извели 
ремонт комплетне нове ме-
талуршке линије. Општина 
Бор је и ове године поклони-
ма обрадовала ђаке прваке и 
концертом. У МЗ Шарбано-
вац завршена је друга фаза 
изградње водовода и пијаћу 
воду добило је 250 домаћин-
става. Саниран је тоалет 
у ОШ „3. октобар“ у Бору. 
Одборници СО Бор усвоји-
ли су извештај о извршењу 
општинског буџета за првих 
шест месеци 2016. године, 
према коме је остварен суф-
ицит од 43 милиона динара, 
захваљујући домаћинском 
управљању.

61. СОПОТ
Поправка школског крова 
Замењен је кров и кровна кон-

струкција на највећој сопотској 
школи. У току је извођење радо-
ва на саобраћајници између МЗ 
Губеревац и МЗ Манић, а ради 
се и некатегорисани пут од МЗ 
Стојник до МЗ Губеревац. У циљу 
промоције спорта, едукације 
младих, афирмације спортског 
аматеризма и дружења, орга-
низовани су турнири у каратеу, 
кошарци, рукомету, фудбалу и 
баскету. У организацији еми-
сије „Знање-имање“, ГО Сопот 
и асоцијације „Serbia organica“, 
одржан је четврти Сајам здраве 
хране „Милена Татар“, на којем 
је производе представило 25 из-
лагача. 

62. ЗВЕЗДАРА
Помоћ младим спортистима
У организацији удружења 

грађана „Рудо”, а уз подршку ГО 
Звездара и грађана Коњарника, 
одржана је Звездарска ролерија-
да. Поводом завршетка летње се-
зоне, одржане су Игре без грани-
ца особа са инвалидитетом на ба-
зенима СЦ „Олимп“. Организован 
је хуманитарни фудбалски турнир 
„Играјмо за Јована“. Свечано је 
отворена манифестација Дани се-
ниора. Урађене су нове деонице 
пута у Набуковљевој и Микенској 
улици, а у току је реконструкција 
Улица Рада Кондића. У сарадњи 
са Пословним простором, поста-

вљена су два мобилна тоалета 
код чесме у Звездарској шуми. 
ОО СНС Звездара, поводом 
Међународног дана писмености, 
организовао је шаховски турнир, 
квиз познавања граматике срп-
ског језика и остављање омиље-
них цитата. Функционери ОО 
СНС Звездара посетили су ФК 
„Црвена звезда Мали Мокри Луг“ 
и поконили им дресове, лопте и 
чуњеве, обезбеђене из личних 
средстава. Наши активисти, на 
више локација, делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
комшијама.

63. ЗЕМУН
Канализација у Плавим хори-
зонтима и Грмовцу
На иницијативу ГО Земун, 

постављена је сигнализација 
испред свих основних школа. 
Реконструисане су фискултур-
не сале у три школе, док су у 
девет школа санирани тоалети, 
расвета, столарија, поправљена 
су електричне и громобранске 
инсталације, замењени су подо-
ви, санирана је водоводна и ка-
нализациона мрежа и поставље-
на ПП заштита. Асфалтиран је 
трећи и седми део Улице Забран 
у Батајници, настављена је ре-
конструкција вртића у Алтини. 
Почела је изградња канализа-
ције у насељима Плави хори-
зонти и Грмовац, а радиће се и у 
једном делу Батајнице. У току је 
уклањање  депоније на Широком 

путу у Батајници, где би требало 
да почне и изградња рециклаж-
ног магацина. Отворен је модер-
но опремљен вртић „Оаза“. ГО 
Земун, у сарадњи са КСЦ „Пин-
ки”, организовала је бесплатну 
пливачку обуку за децу. У прос-
торијама ГО Земун организована 
је бесплатна једнодневна обука 
за тражење посла. Под покро-
витељством ГО Земун, одржан 

је кошаркашки турнир „Дадо 
трофеј Земуна“, а обележени су 
Дани европске баштине и Свет-
ски дан Алцхајмерове болести. 
Организована је представа за 
децу у Угриновцима. У присуству 
патријарха Иринеја, обележена 
је слава ГО Земун, Крстовдан. На 
иницијативу Канцеларија за мла-
де, за младе је организован оби-
лазак Народне скупштине.

60. БЕОГРАД

Прикупљено преко 200 јединица крви
Четврту годину за редом, ГО СНС Београд, на позив и у са-

радњи са Институтом за трансфузију крви Србије, одазива се 
акцији добровољног давања крви. Члан Главног одбора СНС, 
Александра Ђуровић, подржала је акцију и истакла да је ово 
најбољи начин да се покажу хуманост и солидарност на делу, 
и да се СНС, као одговорна Странка, увек труди да учествује у 
акцијама којима може да се спаси нечији живот и апеловала на 
грађане, који су у могућности, да се укључе у овакве акције. У 
акцији која је била организована у просторијама ГО СНС Бео-
град, прикупљено је преко 200 јединица крви.

64. ГРОЦКА
Обнова здравствене станице

Обновљена је зграда 
здравствене станица у 
Бегаљици, а ГО Гроц-
ка, делом из својих 
средстава, а делом од 
приватних донатора, 
обезбедила је намештај 
у вредности од милион 
динара. Очишћен је ка-
нал Врчинске реке, од 
Касповачке до Таковске 
улице. На иницијати-
ву МО Ритопек, насути 
су путеви на банатској 
страни Дунава. Сани-
ран је пут за Горице и пут Клајна у насељу Умчари, а асфалти-
рана је Самарска улица у Врчину. Такође, асфалтиране су улице 
Бранка Ћопића и Петра Живковића у насељу Лештане, урађена 
је водоводна мрежа, постављен је трафо и реконструисана нис-
конапонска мрежа. Омладина ОО СНС Гроцка прикључила се 
акцији уређења околине манастира Рајиновац. Организовани су 
страначки штандови, дељен је промотивни страначки материјал 
и нови број „СНС Информатора“.

ГРАД БЕОГРАД БРИГА О ГРАЂАНИМА

Нови чланови: Председник ОО СНС Опово, Зоран Тасић, 
свечано дочекује  младе и образоване људе у СНС

Народна посланица Александра 
Ђуровић у акцији добровољног 
давања крви у ГО СНС Београд
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69. ЛАЗАРЕВАЦ
Помоћ за куповину лекова и 
огрева
У МЗ Трбушница асфалтиран је 

Јанковића крај, чиме је решен дуго-
годишњи проблем мештана, посебно 
током зиме. Асфалтиран је тротоар, 
реконструисане су водоводна, ка-
нализациона и топловодна мрежа 
у Игманској улици у МЗ 19. септем-
бар. ГО Лазаревац расписала је јавни 
позив за доделу субвенционисаног 
садног материјала и за финанси-
рање студијских посета по основу 
унапређења пољопривредне про-
изводње. Савет за пољопривреду и 
Удружење пчелара „Будућност“ ор-
ганизовали су поделу субвенциони-

сане пчеларске опреме. Кошаркашки 
репрезентативац Стефан Бирчевић 
први је спортиста са територије наше 
Општине који је освојио олимпијско 
сребро. Планинарско друштво „Вис“ 
и Савез спортова Лазаревац, под 
покровитељством ГО Лазаревац, 
десету годину за редом организују 
манифестацију „Шетајмо за здра-
вље“. Одржан је 28. Међународни 
фестивал хумора за децу. Породице 
интерно расељених лица са наше 
Општине добиће помоћ за куповину 
лекова, лечење и набавку огрева.

71. СТАРИ ГРАД
Разговор са грађанима
Председник МО СНС Скадар-

лија и народни посланик, Србислав 

65. ПАЛИЛУЛА
Разговор са грађанима

Уручена је хуманитарна помоћ породици Чех, у виду прехрамбе-
них производа, обезбеђена из личних средстава функционера ОО. 
На више локација, активисти и функционери ОО разговарали су са 
грађанима о њиховим евентуалним проблемима и новим иницијати-
вама за побољшање живота Палилулаца.

72. ЧУКАРИЦА
Уређење зелених површина

ОО СНС Чукарица, у сарадњи са Институтом за трансфузију 
крви Србије, организовао је акцију добровољног давања крви. На 
иницијативу грађана, активисти МО Баново брдо, уз помоћ чла-
нова Савета за екологију, очистили су простор око степеништа 
које повезује Радничку и Улицу Лазара Кујунџића, као и зелене 
површине у Улици Ристе Марјановића у Репишту. Чланови нашег 
ОО од личних средстава помогли су опремање машинске и гра-
фичке радионице у ШОСО „Свети Сава“ у Умци, а ученицима су 
обезбедили и школски прибор. ГО Чукарица, заједно са ЈКП Бе-
оград пут, поставила је нови асфалт у Улици Чеде Златановића 
у Железнику. У Цераку је уређен простор такси станице. Рекон-
струисано је степениште у Улици Марине Величковић, а у Рад-
ничкој улици уређен је паркинг. У сарадњи са ЈКП Београдски во-
довод и канализација, решен је дугогодишњи проблем станара 
Радничке 3 због нефункционалности канализационог система.

68. ОБРЕНОВАЦ
Посета кинеској фабрици

Поводом почетка школске године, представници ГО Обре-
новац обишли су основне школе и ђацима уручили поклоне. На 
игралишту Прве обреновачке основне школе постављен је са-
обраћајни полигон како би се прваци обучили за безбедно учешће 
у саобраћају. Додељени су чекови и потписани су уговори са но-
сиоцима пројеката у оквиру конкурса Дивац омладинског фонда. 
На градском тргу одржан је јавни час на знаковном језику, како 
би се што више грађана упознали са овим језиком. Одржана је 
друга Фијакеријада. Асфалтиран је пут Дражевац – Вранић, у на-
сељу Шљивице ради се канализациона мрежа за више од 300 до-
маћинстава. У склопу санације равних кровова, изводе се радови 
на зградама у насељу „Сунце“. Представници Општине обишли 
су погоне фабрике „Меи Та“ у Кини и договорили се о проширењу 
производних капацитета и изградњи још једне фабрике у Баричу.

66. РАКОВИЦА 
Обнова дечијих игралишта

На иницијативу ГО 
Раковица, асфалтира-
не су улице Кнежевач-
ка, Милорада Драш-
ковића, Лабуда Шће-
ковића и траса Улице 
делови. Отворен је 
Центар за рани развој 
деце у ОШ „Франце 
Прешерн“ и обновље-
но је дечије игралиште 
на углу Вукасовићеве и 
Улице Ивана Мичурина. Реконструисан је парк на углу Борске и Че-
лебићке улице, а на Видиковачком венцу код броја 53 постављена 
је теретана на отвореном, клупе и ђубијере. Спроведена је акција 
уклањања амброзије са 44 локације. Под покровитељством Општи-
не и уз благослов патријарха Иринеја, одржане су духовне свеча-
ности „Пут у духовност“. Активисти ОО СНС Раковица, на захтев 
грађана, уредили су зелене површине у насељу Сунчани брег, код 
шеталишта поред Топчидерке у Реснику, у Кнежевцу поред новог 
паркинга и испред улаза у просторије МЗ. Уредили смо и паркове у 
Вукасовићевој, Челебићкој, Улици Милене Павловић Барили и де-
чије игралиште у Борској улици.

67. БAРАЈЕВО
Изградња шеталишта

У току је изградња првог шеталишта у 
Барајеву и бициклистичке стазе дуж Ба-
рајевске реке, од моста у центру Барајева 
до новог моста код цркве.

70. ВОЖДОВАЦ
Помоћ за породицу Којић

ГО Вождовац поклонила је ранчеве и пернице свим првацима из 16 основних 
и две специјалне школе. Основци који су постигли најбоље спортске резулта-
те награђени су тродневним путовањем кроз Србију. У оквиру манифестације 
Дани европске баштине, организован је обилазак родне куће војводе Степе 
Степановића, рудника Црвени брег, цркве на Авали и Авалског торња. Мани-
фестацијом „Култура Републике Словачке на Вождовцу“, настављена је пракса 
представљања националних култура. На иницијативу Општине, а у интересу 
безбедности становника Белог Потока, у делу Улице Васе Чарапића ради се 
тротоар са потпорним зидовима и реконструише се улица. После хитне реак-
ције председника ГО Вождовац, становници насеља „Вељко Влаховић“ добиће 
канализациони цевовод. Становницима насеља Зуце омогућени су чешћи по-
ласци линије 403. ОО СНС Вождовац наставља континуирану помоћ Дому за 
децу без родитељског старања „Јован Јовановић Змај“ - донацијом 35 килограма 
смрзнутог пецива. Активисти ОО СНС Вождовац посетили су петочлану поро-
дицу Којић, самохрану мајку са четворо деце, и уручили им пакете са основним 
животним намирницама и школски прибор. Корисницима Прихватилишта за 
одрасла и стара лица у Кумодрашкој улици уручена је гардероба и обућа, а Са-
вет за избегла и расељена лица донирао је рачунар породици Ђиновић. ОО СНС 
Вождовац обезбедио је све донације из личних средстава активиста. Чланови 
МО Браће Јерковић уредили су два дечија игралишта у Мештровићевој улици.

77. НОВИ БЕОГРАД
Јавна чесма у Блоку 64

На иницијативу ОО СНС 
Нови Београд, а уз помоћ 
ЈКП „Градска чистоћа“, 
активисти ОО очистили 
су депонију код бувљака. 
У Блоку 64 изграђена је 
јавна чесма. Контејнери 
за рециклажу постављени 
су у улицама Гандијевој, 
Јурија Гагарина, Милеве 
Марић Ајнштајн, Булева-
ру Зорана Ђинђића, Бу-
левару Милутина Милан-
ковића, Антифашистичке 
борбе, Булевару Арсенија 
Чарнојевића и Кларе Цет-
кин. Народна посланица 
Соња Влаховић разговара-
ла је са грађанима у прос-
торијама нашег ОО.

75. САВСКИ ВЕНАЦ
Уређење Хајд парка

Челници Општине Савски венац, поводом почетка школске 
године, посетили су основне школе и уручили ранчеве и школ-
ски прибор првацима. У току је велика акција уређења Хајд 
парка, где је рашчишћено шибље и почишћено смеће, а наја-
вљена је и потпуна реконструкција овог простора, уређење и 
осветљење трим стазе. Такође, уређена је и зелена површина у 
Дурмиторској улици испред броја 12. На иницијативу одборни-
ка СНС, уређен је тротоар у Улици Милутина Ивковића, испред 
ОШ „Војвода Мишић“. Урађена је нова бициклистичка стаза и 
тротоар у Булевару кнеза Александра Карађорђевића, и рекон-
струисана је Улице Љутице Богдана. У оквиру Европске недеље 
мобилности, реализована је акција „Дан без аутомобила“. Ак-
тивисти ОО СНС Савски венац разговарали су са грађанима на 
инфо пултовима на осам локација и делили „СНС Информатор“ 
и страначки материјал.

76. МЛАДЕНОВАЦ 
Изградња водоводне мреже

У засеоку Белуће у Великој Крсни почела је градња друге висин-
ске зоне водоводне мреже. Станари у Улици Јанка Веселиновића 5, 
у насељу Драпшин, решили су дугогодишњи проблем прокишња-
вања крова уз помоћ Општине и Дирекције за изградњу и плани-
рање. У току је реконструкција Улице Браће Баџак.

Филиповић, обишао је комшију 
Владимира Стефановића и уру-
чио му личну донацију и донацију 
чланова нашег ОО. Одборник у СГ 
Београда, Радослав Марјановић, 
разговарао је са грађанима Старог 
града о њиховој иницијативи за 
уређење теретане на отвореном. 

73. СУРЧИН 
Хуманост на делу
Сурчински напредњаци уручи-

ли су пакете са школским прибо-
ром социјално угроженим поро-
дицама, а помогли смо и старим и 
болесним суграђанима. Суграђан-
ки смо унели и сложи дрва за ог-
рев, а у Бољевцима смо поправили 
кров који прокишњава. Уређено 

је школско двориште у Прогару. 
Организовани су штанови на више 
локација и наши активисти разго-
варали су са грађанима о њиховим 
евентуалним проблемима.

74. ВРАЧАР
Договор о парку
Постигнут је договор станара 

улица Млатишумине, Синђелиће-
ве и  Милешевске са Дирекцијом 
за грађевинско земљиште Београ-
да, уз медијацију Општине Врачар, 
у вези са радовима у парку између 
тих улица, а у плану је израда но-
вог идејног пројеката о којем ће се 
станари изјаснити. Радови се неће 
изводити док грађани и Општина 
не дају свој суд и сагласност.

Напредњаци уређују зелене површине

Срђан Коларић, председник Општине 
Чукарица, у обиласку градилишта

Радна посета градског 
менаџера, Горана 

Весића, Младеновцу

Вредни напредњаци 
са Вождовца у 

радним акцијама 
и на културним 

манифестацијама

Председник Општине Обреновац, Мирослав 
Чучковић, у посети фабрици „Меи Та“
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 Чланови наjужег руковод-
ства Српске напредне 
странке обишли су 21. ок-

тобра, на осми рођендан Странке, 
више породица са већим броjем 
деце, али и децу у вртићу, као и 
стариjе у Дому за смештаj старих, 
где су уручили помоћ и поделили 
пригодне поклоне.

Председник Извршног одбора 
СНС, Дарко Глишић, посетио jе 
породицу Радуновић са шесторо 
деце у месту Сараорци, коjоj jе 
уручио фрижидер, белу технику, 
обућу, одећу, постељину, храну, 
кућну хемиjу, лаптоп.

„Mи, као СНС, желимо да по-
кажемо да смо другачиjи од оних 
коjима су уста пуна приче о реша-
вању проблема грађана, а тешко 
им jе да обиђу неку породицу, 
уруче помоћ или кроз разговор 
са њима пронађу шта jе то што би 
могло да буде решење њихових 
проблема”, рекао jе Глишић.

Потпредседник ГО СНС, Mарко 
Ђурић, посетио jе Дом за смештаj 
старих „Смедерево“, уручио jе 
постељину, ћебад, средства за 
негу и хигиjену, и рекао да наша 
Странка зна да jе стариjа генера-
циjа, својим радом и делима, Ср-
биjу учинила великом и снажном.

Потпредседница ГО СНС, Mа-
риjа Oбрадовић, посетила jе сед-
мочлану породицу Mаксимовић, 
чиjа jе кућа страдала у поплава-
ма, и уручила помоћ у виду беле 
технике и наjпотребниjих живот-
них намирница. Oбрадовић jе 
истакла да jе СНС одлучила да 
данас, када обележава осам го-
дина постоjања и рада, уместо 
великих гала прослава, новац оп-
редели за оне коjима jе то много 
потребниjе.

Потпредседник ГО СНС, Mи-
ленко Jованов, посетио jе нови 
обjекат вртића „Наша радост“, и 
малишанима донео поклоне, коjи 
ће допринети да се деца лепше 
осећаjу и квалитетниjе проводе 
време у вртићу.

Потпредседник ГО СНС, Mи-
лош Вучевић, уручио jе самохра-
ноj маjци Mирjани Стевановић са 
шесторо деце, коjи живе у веома 
тешким условима, фрижидер, кућ-
не апарате, храну, обућу, одећу, 
кућну хемиjу… Вучевић jе рекао 
да и ова данашња помоћ само сим-
болично показуjе да ћемо радити 
на томе да имамо што више деце 
и створимо им услове да могу ус-
пешно да живе и раде у своjоj 
земљи.

Хумана акција СНС 
на осми рођендан
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Дипломирана хемичар-
ка из Трстеника, Милена 
Турк, једна је од најмлађих 
народних посланика у На-
родној скупштини Репу-
блике Србије. Овој посла-
ници, рођеној 1986. годи-
не, тече други скупштин-
ски мандат, а истовремено 
обавља функцију потпред-
седнице ОО СНС Трсте-
ник, председнице Форума 
омладине ОО и потпредсе-
днице Форума жена СНС. 

За „СНС Информатор“ 
каже да други мандат у 
Народној скупштини за њу 
значи велику част и још 
већу одговорност, да је са 
много више искуства ушла 
у други мандат и да настоји 
да се још активније укључи 
у рад парламента,као и да 
своје суграђане предста-
вља на најбољи могући 
начин.

Колико се посланичка 
група СНС разликује 
од осталих у Народној 
скупштини?
- СНС је на изборима 

добила највећу подрш-
ку грађана за политику 
коју води и представља 
најбројнију посланичку 
групу у актуелном сази-
ву Народне скупштине. 
У складу са тиме, свесни 
смо одговорности према 
грађанима који су нам то 
поверење указали и послу 
приступамо озбиљно и са 
великом посвећеношћу. 
Посланичка група је борбе-
на, увек добро припремље-
на за расправу, а према 
Дому Народне скупштине 
опходи се са поштовањем. 
Дакле, велика разлика из-
међу СНС-а и осталих по-
сланичких група је, пре 
свега, у начину опхођења 
и начину дискутовања, уз 
поштовање достојанства 
Народне скупштине, како 
то Пословник о раду и на-
лаже. За разлику од нас, 
чини се да је опозицији 

циљ да успорава процесе 
и привлачи пажњу медија 
расправама које трају уне-
доглед.

Да ли се консултујете 
са неким пре седнице?
- Увек пажљиво проу-

чим материјал који нам је 
достављен и настојим да 
сагледам све ефекте. Тру-
дим се да се консултујем са 

представницима локалне 
самоуправе због директног 
тумачења закона из њихо-
вог угла. У расправама не 
штедим оне који су неод-
говорним и недомаћинским 
пословањем довели до 
бројних проблема.

Како Вас грађани до-
живљавају? Колико на-
родни посланик може 

да помогне суграђани-
ма?
- Велики је број грађана 

који су у току ове две го-
дине затражили разговор 
због неког проблема који 
их мучи. Настојим да бу-
дем доступна и приступач-
на и да одговорим на све 
захтеве. Иако претходно 
руководство Општине Тр-
стеник није имало разу-
мевања и није обезбедило 
ни најосновније услове за 
пријем грађана, довијали 
смо се и пријем организо-
вали у просторијама СНС 
или сам ја одлазила у прос-
торије удружења која су се 
обраћала за помоћ. Сада је 
ситуација много другачија. 
Отворена је Посланич-
ка канцеларија, намење-
на свим суграђанима који 
имају питање или проблем. 
Некада је људима довољ-
но да их неко саслуша, или 
упути коме да се обрате, а 
има и ситуација када је по-
требно проблем пренети 
вишим инстанцама, и на тај 
начин га решити.

Који су вам приоритети 
у скупштинском раду?
- Приоритет ми је да 

суграђане и Општину Тр-
стеник представим на нај-
бољи могући начин, као 
и да активно учествујем у 
доношењу реформских за-
кона ове Владе. 

Колико сте активни у 
скупштинским одборима?

... Члан сам Одбора за 
људска и мањинска права 
и равноправност полова 
НСРС и посебан акценат 
стављам на унапређење 
положаја особа са инвали-
дитетом. Кроз Одбор пра-
тимо спровођење закона, 
сарађујемо са невалдиним 
организацијама, учествује-
мо у семинарима и јавним 
слушањима. Изузетну са-
радању остварили смо са 
Канцеларијом за људска и 
мањинска права, и зајед-
нички радимо на побољ-
шању положаја Рома. Уз 
те активности, активна сам 
и чланица Женске парла-
ментарне мреже.

- Посланичка група СНС је борбена, 
увек добро припремљена за расправу, 
а према Дому Народне скупштине опходи 
се са поштовањем

МИЛЕНА ТУРК, 
народна 
посланица

Увек спремна 
за решавање 

проблема 
су грађана

Дарко Глишић у посети породици Радуновић у Сараорцима

Милош Вучевић са самохраном мајком Мирјаном 
Стевановић и њених шесторо малишана

Марко Ђурић са најстаријим 
Смедеревцима у Дому за 

смештај старих

Миленко Јованов 
у вртићу 
„Наша радост“

Марија Обрадовић уручује поклоне породици 
Максимовић, чија је кућа страдала у поплавама



Грађани су најсрдачније дочекивали 
премијера Вучића и чланове Владе Србије 
у сваком граду и у сваком селу на југу Србије

Свечано отварање фабрике 
„Тибет мода“ у Ћуприји

Премијер Вучић 
посетио је из-
ложбу руског 
сликара Сергеја 
Андријаке у па-
виљону „Цвије-
та Зузорић”, 
која је органи-
зована у оквиру 
Дана Москве 
у Београду

Поводом обележавања 
Дана Општине 

Жагубица, премијер 
Вучић посетио је село 

Сиге, где је 
присуствовао 

откривању обновљене 
спомен-чесме, и насеље 

Милановац, где је 
отворена црпна станица

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


