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У ЖИЖИ

Српска листа убедљиво је победи-
ла на изборима у јужној српској 

покрајини и освојила свих 10 места 
у парламенту. Српска листа одне-
ла је најубедљивију победу у својој 
историји од 98,7 одсто гласова. На 
100 одсто обрађеног материјала у 
Северној Митровици, Српска листа 
освојила је 7.118 гласова, СЛС 34, 
листа Раде Трајковић и Ненада Ра-
шића 51, а листа коју је предводио 
Александар Јаблановић 55.

„Изборни резултати су за мене не-
очекивани. Учествовао сам у много 
различитих победа до сада, и онда 
када су говорили да немам шансе, 
али ово ми је једна од најдражих по-
беда, јер је остварена у врло тешким 
условима, када су и представници 
међународне заједнице учествова-
ли у томе да сруше „малигни утицај“ 
Београда. Имали су у томе не малу 
помоћ из Београда, али све је било 
неуспешно“, рекао је председник 

Србије Александар Вучић.
Српски народ на КиМ, према 

његовим речима, показао је да му 
је важно да коначно неко брине о 
њему, издваја новац и бори се. Ви-
дели су резултате инвестиционог 
плана и сада нико не може да каже 
да су сви исти и да нема разлике 
међу политичарима.

„Срби су овако гласали и изаш-
ли у већем броју него икада ра-
није зато што су хтели да покажу 
љубав према својој земљи Србији. 
То нико не може и не сме, нити ће 
моћи да им одузме. То је однос пре-
ма својој земљи. Можете да хапси-
те људе што вам се не свиђа што 
имају српске личне карте, или шта 
мисле о Рачку, али не можете да им 
уништите љубав према Србији. По-
себно хвала Србима јужно од Ибра, 
јер су имали храбрости да гласају 
на овакав начин“, поручио је српски 
председник.

срБија Напредовала На 
„дуиНг БизНис” листи

На свечаној ака-
демији у Сава 
центру, поводом 

800 година аутокефал-
ности Српске право-
славне цркве, патријарх 
српски господин Иринеј 
уручио је Орден Све-
тог Саве првог степе-
на председнику Србије 
Александру Вучићу који 
је, том приликом, рекао 
да га орден обавезује да 
ради још више и да се још 
снажније бори за Србију 
и њено јединство.

„Да се борим за Ко-
сово и Метохију и дајем 
подршку нашем народу 
западно од Дрине и Ду-
нава, али и у Црној Гори и 
свуда где живи. Да после 
тога останем и постанем, 
пролазан и привремен, уз 
наду да ће српство и ср-
бијанство постати једно 
и да ће истина победити 
лаж. Нисам му се надао, ни-
сам га тражио, нисам га ни 
очекивао. Зато је и прва ре-
акција на вест која ме је изне-
надила била да ћутим, свес-
тан и величине самог чина 
и неочекиване части и соп-
ствене, како би се то рекло, 
привремености, стања које 
сам сам изабрао свесно када 
сам одлучио да о свему, и нај-
дубљим ранама и нашим про-
блемима, говорим истину“, 

рекао је председник Вучић.
Захвалио се патријарху 

Иринеју, не само на изузет-
ној части, већ и на томе што 
је на овај начин одбио да 
учествује у дељењу великог 
народног духа на српски и 
србијански, знајући, како је 
рекао, да је све што ради у 
Србији једини начин да це-
локупно српство буде заш-
тићено од оних који му прете 
и који га бесрамно лажу.

Одлуком Светог архије-
рејског синода, патријарх 
СПЦ Иринеј и председник 
Србије Александар Вучић од-
ликовани су Орденом Светог 
Саве првог степена, док је 
српски члан Председништва 
БиХ Милорад Додик одли-
кован Орденом Светог Симе-
она Мироточивог.

Орден Светог Саве првог 
степена је највише признање 
СПЦ којим се одликују ду-

ховна и световна лица за 
посебне заслуге за цркву, 
на духовном, образовном 
и хуманитарном пољу. 
Председнику Србије је 
орден додељен за њего-
ву делатну љубав према 
мајци цркви, пожртвова-
но залагање за јединство 
српског народа и неумор-
ну борбу за целовитост 
Србије, посебно за очу-
вање Косова и Метохије у 
њеним границама.

Патријарх Иринеј ис-
такао је да му је част 
да председнику, у име 
цркве, додели највеће 
црквено одликовање, 
што црква чини са пуно 
разлога и оправдања.

„Да не помињемо све 
што он неуморно чини и 
ради. Учинио је велика 
дела, не само за наше вре-
ме и прилике, већ за чита-
ву Србију и њену будућ-

ност. Председник је отворио 
путеве Србије у Европи и све-
ту. Данас, после његовог тру-
да, о Србији се говори и мисли 
на други начин. Увиђају људи 
да није то та Србија коју свет 
зна. До Вучића, Србија је кас-
кала у свом животу. Његовим 
трудом и радом, отварањем 
према свету, покренула се сва 
привреда у Србији. Кренуло се 
великим кораком напред“, ре-
као је српски патријарх.

Теретни воз кинеске ком-
паније „China Railway 

Express“, са више од 500 тона 
опреме за изградњу брзе 
пруге кроз Србију, стигао је 
на железничку станицу Нови 
Београд, где је пресекао цр-
вену врпцу, чиме је означено 
званично успостављање прве 
железничке карго линије из-
међу две земље. На црвеној 
траци је, иначе, на српском 
и кинеском језику писало: 
„Први пут долази у Србију“, а 
на возу је са стране исписано: 
„Кинеске железнице поздра-
вљају српски народ“.

Доласку воза присуствовао 

је председник Србије Алек-
сандар Вучић, министарка 
грађевине Зорана Михајло-
вић, заменик министра трго-
вине Кине Ћен Кеминг, ам-
басадорка Кине Чен Бо, гра-
доначелник Београда Зоран 
Радојичић.

Председник Вучић истакао 
је да ће се крајем 2021. годи-
не, уколико посао буде завр-
шен у предвиђеном року, од 
Београда до Новог Сада во-
зом путовати 30 минута. То ће 
бити перфектна веза са Евро-
пом, а Србија неће више бити 
успутна станица за кинеске 
возове, већ одредиште.

ордеН светог саве 
за председНика вучића

изБори На киМ

српска листа освојила 
98,7 одсто гласова

Србија је напредовала за четири 
места на „Дуинг бизнис“ листи Свет-
ске банке за 2020. годину, и сада 
заузима 44. позицију међу 190 ран-
гираних земаља.

Прошле године је Србија заузела 
48. место на „Дуинг Бизнис“ 2019. 

листи Светске банке по условима 
пословања, а у последње три годи-
не наша земља направила је драс-
тичан скок у категорији добијања 
грађевинских дозвола, јер смо са 36. 
места у 2017. години на прошлого-
дишњој листи заузели 11. позицију.

први теретНи воз из киНе стигао у срБију

Председник Вучић са чланоВима канцеларије за ким

Патријарх иринеј и Председник Вучић
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Председник Владе 
Руске Федерације 
Дмитриј Медведев 

боравио је у званичној по-
сети Србији, поводом 75. 
годишњице ослобођења Бе-
ограда у Другом светском 
рату, где му је домаћин био 
председник Србије Алексан-
дар Вучић.

Председник Вучић, том 
приликом, рекао је да је 
посета Медведева доказ 
да се неће дозволити пре-
иначење историје и да ће 
се увек показивати највеће 
поштовање за руске и српс-
ке хероје. Премијер Русије 
истакао је да нема много 
земаља за које Руси могу 
да кажу да су им искрени 
пријатељи.

„Црвена армија и партиза-
ни заједно су ослободили Бе-
оград од фашиста и поносан 
сам на то што наша два наро-
да, која су претрпела ужасне 
губитке, представљају снагу 
која се бори против фалси-
фиковања историје и дру-
гачијег тумачења свега што 
се дешавало. Односи две 
земље можда су на највишем 
нивоу у последњих неколико 
деценија и пуни су искреног 
поверења, уважавања и раз-
умевања, што је од кључног 
значаја за Србију, као мањег 
партнера, јер може да рачуна 
на подршку и помоћ када је 
реч о политичким односима. 
Хвала руским пријатељима 
што увек имају времена да 
саслушају и разумеју тежи-
ну позиције у којој се Србија 
у политичком смислу данас 
налази“, рекао је председник 
Вучић.

Председник Србије додао 
је да је са премијером Русије 
разговарао о економским од-
носима, уз констатацију да 
трговинска размена расте и 
да је у 2018. години била 3,6 
милијарди долара. Осврнуо 
се и на споразум који ће бити 
потписан у Москви са Евро-
азијском унијом и захвалио 
се Русији. 

На батајничком аеродро-
му „Пуковник пилот Ми-

ленко Павловић“ одржан је 
приказ способности Војске 
Србије „Слобода 2019“, у 
част 75. годишњице од ос-

лобођења Београда у Дру-
гом светском рату, у при-
суству руског премијера 
Медведева. Председник и 

врховни командант Војске 
Србије Александар Вучић 
захвалио се официрима, 
подофицирима и војницима 

на свему што чине за своју 
земљу.

„Хоћу да вам честитам Дан 
ослобођења Београда од фа-
шиста. Да увек штитимо сло-
боду, традицију, а вама, дра-
ги ветерани, који сте и данас 

у строју и који сте пре 20 го-
дина бранили Србију - велико 
хвала за све што сте учинили 
за отаџбину“, рекао је Вучић.

Вучић се, такође, захвалио 
Русији на помоћи у војној 
сфери.

„Хвала вам, драги прија-
тељи, за ово оружје којег 
сваког дана имамо све више 
и које је све савременије. Ср-
бија има све модерније оруђе 
и оружје и наставиће да шти-
ти слободарску традицију. 
Умећемо сами да сачувамо 
своје небо, своју земљу и 
своје људе. Живела слобод-
на и независна Србија“, по-
ручио је председник Вучић, 
и додао:

„Ми смо народ хероја, по-
бедника и народ који је реч 
слобода донео на Балкан. 
Не желимо да узмемо не-
чију слободу, јер превише 
ценимо своју да бисмо је ус-
кратили некоме. Нећемо да 
нам узму слободу, наше ин-
тересе, чуваћемо и сачувати 
нашу Србију, одбранићемо 
наше националне интересе, 
чуваћемо и бранићемо наш 
народ и на КиМ и на сваком 
другом месту где су права 
наших људи угрожена.“

Председник Србије рекао 
је да није било ни лако ос-
лободити Београд октобра 

1944, већ напротив, било 
је крваво доћи до слободе. 
Подсетио је да је у Београд-
ској офанзиви око 4.000 
Црвеноармејаца и српских 
партизана пало за слободу, 
у борбама од 12. до 20. ок-
тобра 1944. године, чији је 

главни циљ био извршење 
фронталног удара са југа и 
пролаз у центар града ка Ка-
лемегдану. У тој борби, како 
је рекао, пресудно је утица-
ла совјетска жива сила и те-
хничка надмоћ, за окончање 
1.300 дана дуге окупације.

Када је реч о приказу вој-
них способности, председ-
ник Вучић захвалио се ру-
ском премијеру Медведеву 
што је приметио огромну 
разлику у способности Војс-
ке Србије у односу на пре не-
колико година.

„Поносан сам на војску, 
разлика је као небо и земља, 
захваљујући вашој подршци 
и помоћи и нашем новцу“, 
рекао је српски председник, 
и додао да се са ниједног или 
једног „мига 29“ дошло до 14 
„мигова“ и да је купљено 19 
нових хеликоптера.

посета дМитрија Медведева срБији поводоМ 75. годиШњице ослоБођења Београда

Највеће поШтовање за руске и српске хероје

- Хвала Русији за оружје којег сваког дана имамо све више 
и које је све савременије. Србија ће наставити да штити 
слободарску традицију. Умећемо да сачувамо своје небо, 
своју земљу и своје људе

- Хвала руском 
премијеру 
Медведеву што је 
приметио огромну 
разлику у 
способности Војске 
Србије у односу на 
пре неколико 
година. Поносан сам 
на нашу војску, 
разлика је као небо 
и земља, 
захваљујући руској 
подршци и помоћи 
и нашем новцу

»

»

с-400 стигао у срБију

У оквиру заједничке веж-
бе ракетних јединица ПВО 
Војске Србије и Ваздуш-
но-космичких снага Руске 
Федерације „Словенски 
штит 2019“, која ће се из-
вести на територији Ср-
бије, руски системи С-400 
и „панцир” допремљени 
су великим руским транс-

портним авионом на аеро-
дром у Батајници. Током 
вежбе, руске и српске ПВО 
јединице заједнички ће из-
вршити задатке извиђања, 
праћења, класификације и 
уништења читавог спектра 
мета у ваздуху.

Систем С-400 „тријумф“ 
је противавионски и про-

тивракетни систем који 
користи четири ракете раз-
личитог домета на својој 
лансирној рампи, има мо-
гућност детектовања стелт 
летелица на даљини од око 
150 километара, а његов ра-
дар омогућава осматрање 
на даљини од чак 570 кило-
метара.

дмитриј медВедеВ и александар Вучић
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Најважнији, заједнички поли-
тички циљ Србије и Турске 
јесте мир на Балкану, јер само 

у таквим околностима економија 
може да расте, поручио је председ-
ник Александар Вучић током сусре-
та са председником Турске Реџепом 
Тајипом Ердоганом, који је боравио 
у дводневној званичној посети Бео-
граду.

Захваљујући председнику Ердога-
ну, како је рекао председник Вучић, 
Србија и Турска данас имају исто-
ријски најбоље односе и ради се на 
великим пројектима који повезују 
људе на Балкану. Подсетио је на 
речи краља Александра, који је пре 
90 година рекао да је Србија са Тур-
ском своје сукобе завршила и да нам 
сукоби нису потребни, већ да хоћемо 
мир и најбоље односе.

„Трговинска размена између Турске 
и Србије била је, приликом последње 
посете председника Ердогана 2017. 
године, нешто већа од 800 милиона 
евра. Тада смо рекли да је први циљ 
да достигнемо милијарду. Међутим, 
она је прошле године достигла већ 
1,084 милијарди евра, а у првих осам 
месеци, у поређењу са истим пери-
одом 2018. већа је за 13 одсто“, иста-
као је председник Вучић.

Изнео је податке да је српски из-
воз у односу на пре 10 година увећан 
за 7,8 пута, а да је увећан и српски 
увоз, који износи више од 750 мили-
она евра.

У склопу заједничког пројекта ин-
фраструктурног повезивања Бал-
кана, председници Србије и Турске 
присуствовали су почетку радова на 
изградњи деонице ауто-пута Бео-
град-Сарајево, Кузмин-Сремска Рача, 
са мостом преко Саве, пројекта који је 
вредан око 225 милиона евра.

Такође, председник Вучић ука-
зао је да би са турским партнерима 
требало да се уради пројекат за из-
градњу пута Ужице-Котроман, затим 
Нови Пазар-Тутин, као и путеве Сје-
ница-Нови Пазар и Сјеница-Прије-
поље.

„Ауто-путеви драматично прибли-
жавају Србију и БиХ, а када се све то 

посета председНика турске реџепа тајипа ердогаНа срБији

ауто-пут повезаће Београд и сарајево

србија и турска 
данас имају 
историјски најбоље 
односе и ради се на 
великим пројектима 
који повезују људе 
на Балкану

буде завршило Србија и регион из-
гледаће много другачије“, нагласио 
је председник Србије, и подсетио да 
се са Турцима ради и на изградњи је-
фтиних станова за припаднике служ-
би безбедности у Нишу и Врању, те 
да постоји сарадња у култури и у 
другим областима.

Председник Вучић захвалио се 
председнику Ердогану што је са 
њим у делегацији дошао велики 
број пословних људи, са којима ће 

моћи да се разговара о важним пи-
тањима.

„За нас је од изузетног значаја 
што са Турском можемо да разго-
варамо о БиХ. Постоје предлози да 
направимо следеће године квадри-
латералу, да додамо Руску Федера-
цију. Мислим да је могуће да и то 
одржимо“, објаснио је председник 
Вучић.

Председник Ердоган рекао је да 
је пре 90 година краљ Александар 

имао жељу, а да данас председник 
Србије Александар има исту жељу о 
сарадњи две земље.

„Имали смо плодне разгово-
ре и залагањем председника Ву-
чића, они су били врло добри. 
Захваљујући ефикасности наших 
министара, потписано је девет 
међудржавних споразума и једном 
годишње имаћемо овакве састан-
ке у Србији и Турској“, рекао је 
председник Ердоган, и навео да је 
задовољан што је поново у Србији, 
те да се ове године обележава 140 
година од почетка дипломатских 
односа Србије и Турске.

„Имали смо прилику да се пос-
ветимо и регионалним дешавањи-
ма. Посетили смо изложбу вашег 
архива, а ми смо исти такав архив 
направили у Истанбулу“, рекао је 
председник Ердоган и навео да је 
сарадња Србије и Турске достигла 
веома висок ниво.

У присуству двојице председника 
размењени су билатерални спора-
зуми и меморандуми о сарадњи из 
области безбедности, социјалног 
рада, индустрије и технологије, 
заједничких полицијских патрола, 
војне сарадње, реконструкцији мо-
ста Касапчић, образовања... Такође, 
размењени су меморандуми о са-
радњи малих и средњих предузећа 
и о сарадњи у области електрон-
ских комуникација.

Председник Алесандар Вучић је, 
након разговора са председ-

ником Конга Феликсом Антоаном 
Чисекедијем Чиломбом, који је бо-
равио у званичној посети Београду, 
најавио озбиљнију сарадњу са том 
земљом у области пољопривре-
де, заштите докумената и војно-
техничку сарадњу.

Председник Вучић се захвалио 
Чисекедију на подршци терито-
ријалном интегритету и сувере-
нитету Србије и додао је да се 

две земље подржавају у међуна-
родним организацијама и инсти-
туцијама - и по питању Косова и 
Метохије, и у свим другим важним 
питањима.

Председник Чисекеди истакао је 
да му је част што је први председ-
ник Конга који је посетио Србију, 
након распада Југославије. Рекао 
је да два народа треба да се ок-
рену заједничкој судбини, која ће 
бити препуна размена искустава, 
култура, као и размене стручњака. 
Подсетио је да је бивша Југославија 
имала амбасаду у Киншаси, а да у 
Београду постоји студентски дом 
који носи име знаменитог Конгоан-
ца Патриса Лумумбе.

срБија и коНго: 
подрШка у 
свиМ кЉучНиМ 
питањиМа

са Феликсом антоаном чисекедијем 
чиломбом

реџеП тајиП ердоган и александар Вучић
Председник ердоган означио је Почетак радоВа на изградњи деонице 

ауто-Пута од београда до сарајеВа

александар Вучић, реџеП тајиП ердоган, ШеФик џаФероВић, Жељко комШић, милорад  додик
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МОЈ УГАОСТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Елита је група најбољих 
појединаца једног 
друштва. У Србији да-

нас имамо групу људи  која 
је себе самопрокламовала 
у елиту, а реч је о друго-
србијанској, „грађанској“ и 
„културној“ елити, углав-
ном окупљеној око Драга-
на Ђиласа, Вука Јеремића, 
Бориса Тадића, Зорана Лу-
товца, Чеде Јовановића... 
Та самопроглашена елита 
је изникла из окриља оних 

који су, после одласка Не-
маца из окупиране Србије, 
ликвидирали српску, на-
ционалну, грађанску ели-
ту, тако да су од ње остала 
само сећања.  

На њено место, дошла је 
самопроглашена „Друга Ср-
бија“, поникла из „Титових 
либерала“, који су 1971. го-
дине, када је у Загребу бук-
тао МАСПОК, тражећи више 
национализма, у Београду 
тражили више комунизма и 
више затирања „великосрп-
ског национализма“. Та ели-
та је изгубила Осму седницу 
ЦКСКС и прешла у опози-
цију. Она је 5. октобра 2000. 
године дошла на власт ули-
цом, пребијањем директора 
РТС Драгана Милановића 
и паљењем Дома НСРС, и 
наставила тамо где је стала 
пре Осме седнице. О њима 
је Дајана Џонсон рекла: „На 
крилима народног славља 
због пада Слободана Мило-
шевића, које се граничило са 
пијанством, Србију је, у јаг-
ми за влашћу самлео стам-
педо нестручних, грамзивих 
и бахатих људи, уображених 
лидера фиктивних странака, 

самопроглашених експера-
та, полусвета свих калибара 
и профила, који је себе про-
мовисао у револуционарне 
победнике, а државу и све 
у држави за своје таоце и 
плен.“

Е, то је та другосрбијанска 
самопроглашена елита.

Они верују да су они срп-
ска елита, тј. елита државе 
Србије (они према свему 
српском  имају гађење и 
презир). А, заправо, нису. 

Другосрбијанска самопрог-
лашена елита је само то. Са-
мопроглашена елита Друге 
Србије. Не српска елита. Не 
елита државе Србије. Од 
свих могућих „другосрбија-
наца“, они су њени најбољи 
представници из одређених 
области, али нису најбољи 
представници тих области 
на државном, националном 
нивоу.

Они сматрају да су не-
сразмерно заступљени на 
положајима и функцијама 
сходно њиховој бројности 
и квалитету. Али, они ни-
када неће бити елита. 
Сада им делимично успева 
због пасивности, непове-
заности српске национал-
не, грађанске елите, налик 
оној побијеној и убијеној, 
те систематски затираној 
од 1945. године до наших 
дана. Међутим, семе будуће 
српске нове елите је добро 
посејано, само га треба ре-
довно неговати и плодова 
ће сигурно бити за наше 
грађане и отаџбину.

За ту самопроглашену ели-
ту није ништа добро што је 
добро за грађане Србије и 

државу Србију. Нападали су 
отварање Железаре Смеде-
рево, тражили да се затво-
ри, а радници пошаљу кући, 
нападали су реконструкцију 
Трга Републике, изградњу 
Београда на води, ревита-
лизацију РТБ Бор, отварање 
ауто-путева... За њих је отва-
рање ауто-пута „Милош Ве-
лики“ „фарса и пропаганда“.

Та самопроглашена дру-
госрбијанска елита из часа у 
час напада председника Ре-
публике Србије Александра 
Вучића. Никад му неће оп-
ростити свакодневно изга-
рање за отаџбину и грађане. 
Никада у модерној српској 
историји нису један владар 
Србије и његова породица 
били више нападани, него 
председник Александар Ву-
чић и његова породица. Не 
могу му опростити што ће 
у историји остати записано 
да се време друштвеног раз-
воја 20-их година 21. века у 
Србији мери по председнику 

Вучићу. Пре доласка на власт 
Александра Вучића, када је 
владала Демократска стран-
ка са коалиционим партнери-
ма, Србија је била економски, 
индустријски и инфраструк-
турно девастирана, пониже-
на, без плана и програма, без 
вере и наде грађана у бољу 

б у д у ћ н о с т , 
превише заду-
жена, уруше-
них институ-
ција, са пре-
великом неза-

посленошћу, са-
танизована, без 
међународног 
угледа, доведе-
на пљачкашком 
приватизацијом 
до банкрота.

Од доласка 
Александра Ву-
чића на власт 
имамо период 
опоравка земље, 
с п р о в о ђ е њ а 
тешких рефор-
ми и модерниза-
ције. То је време 
када Србија еко-
номски и финан-
сијски напредује 
из дана у дан, 
отвара фабрике, 
гради више од 
160 километара 
ауто-путева, об-

навља 480 километара др-
жавних путева, 360 киломе-
тара локалних путева, гради 
више од 311 мостова, гради и 
обнавља више од 400 школа, 
домова здравља и болница 
у 135 градова, смањује не-
запосленост испод 11 одсто, 

гради и јача свој међународ-
ни углед. Србија проводи 
процес убрзане модерниза-
ције, а мотор овог процеса је 
наш председник Александар 
Вучић. То њему никада не 
може опростити самопрогла-
шена другосрбијанска елита.

Самопроглашени елитист 
редитељ Горан Марковић 
је 4. јула 2019. године изја-
вио да је Александар Вучић 
„примитивна личност и да је 
руља његово природно ок-
ружење“. Тај бајни редитељ 
је 30. августа 2019. године 
рекао да је данашња „срп-
ска власт терористичка, а 
да изборе организује група 
бандита“. Препоручујем Го-
рану Марковићу да све га-
дости и изливе мржње, које 
је последњих десет година 
изговорио о Вучићу и СНС, 
уоквири и стави на зид днев-
не собе, да се свакодневно 
подсећа на свој висок домет 
уметничке културе. „Елит-
ни“ Јово Бакић изјавио је да 
је Вучић „измећар Ангеле 
Меркел“. Када сам реаговао 
и рекао да је то исто као да 
сам ја рекао да је Јово Бакић 
гованар Била Клинтона, Дра-
гана Ђиласа и Вука Јеремића, 
истог тренутка био сам мета 
напада самопроглашене 
другосрбијанске елите. Јер, 
уместо да критикују Бакића, 
они ревносно стају у његову 
одбрану. Таквих примера је 
много.

На мети напада другоср-
бијанске самопроглашене 
елите свакодневно је пред-
седник Вучић, његови сарад-
ници и СНС прегаоци. Веома 
је важно што је народ препо-
знао ту лажну елиту и послао 
је на политичко сметлиште, 
са којег се неће лако вратити. 
Грађани знају да су они, док 
су били на власти, уништили 
нашу прошлост, садашњост и 
будућност деце наше, а да су 
остали на власти још само го-
дину дана - уништили би нам 
и корене.

саМопроглаШеНа другосрБијаНска 
елита уНиШтава државу

- Семе будуће српске нове елите 
је добро посејано, само га треба 
редовно неговати и плодова ће 
бити за наше грађане и отаџбину

»

Марко атлагић, 
народни посланик

- Самопроглашена елита изникла је из 
окриља оних који су, после одласка 
Немаца из окупиране Србије, 
ликвидирали српску, националну, грађанску 
елиту. На њено место, дошла је „друга 
Србија“, поникла из „Титових либерала“, 
који су 1971. године, када је у Загребу буктао 
МАСПОК, тражећи више национализма, у 
Београду тражили више комунизма и више 
затирања „великосрпског национализма”

»

свет дијалога 
и коМпроМиса је Могућ

У Београду је 
одржана 141. 

Скупштина Ин-
терпарламентар-
не уније, која је 
окупила око 2.000 
учесника из око 
150 земаља. Након 
интонирања хим-
не „Боже правде“, 
уважене госте у 
Сава центру поз-
дравио је председ-
ник Србије Алек-
сандар Вучић.

„Поносан сам на 
то што сте сви у 
Србији, чини ми се 
да је Србија једина 
земља која данас 
у Европи може да 
организује овакво 
заседање, јер ми 
смо слободна и не-
зависна земља која 
жели да са свима 
гаји пријатељство“, 
рекао је председ-
ник Вучић, пожелевши добро-
дошлицу учесницима.

Истакао је да су парламен-

тарци део света који мора да 
сања другачије снове. Према 
његовим речима, свет дија-
лога и компромиса јесте мо-
гућ, али је свет и даље далеко 
од тог идеала, јер не важе 
иста правила за све, а о томе 
ко је ко одлучују највећи.

„Ми, мали народи, понекад 
смо ускраћени и за правду и 
за новац и развој. Понекад се 

чини да смо изоло-
вани, али данас се 
слободарски део 
света буди, и чини 
се да људи поно-
во осећају да су 
независност, суве-
реност и слобода 
одлучивања нешто 
због чега се вреди 
борити“, рекао је 
председник Вучић.

Оценио је да 
је скуп један од 
н а ј з н а ч а ј н и ј и х 
међународних до-
гађаја у савременој 
историји и да смо 
ми у Србији научи-
ли да волимо све 
људе, не само зато 
што је наша земља 
била део Покрета 
несврстаних, већ 
зато што никада 
пријатељима не 
окрећемо леђа, а 
видели смо колико 

је то важно када је нама било 
тешко.

Централна тема заседања 

Скупштине ИПУ је „Улога 
и механизми парламента у 
јачању међународног пра-
ва и допринос регионалне 
сарадње“, а посланици ће 
дискутовати и о родној рав-
ноправности, оснаживању 
младих, одбрани људских 
права посланика и оствари-
вању универзалне здравстве-
не заштите.

Београд
скупШтиНа парлаМеНтарНе уНије

са Председницом иПу габријелом куеВас барон
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ВЕСТИ

запрати На иНстаграМу

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

Председник Србије 
Александар Вучић, 

премијер Северне Маке-
доније Зоран Заев и пре-
мијер Албаније Еди Рама, 
потписали су декларацију 
о намерама о успоста-
вљању „малог Шенгена“ 
између те три земље.

Ова декларација тре-
бало би да помогне да 
регион Западног Балкана 
почне да функционише 
на четири кључне слобо-
де Европске уније - сло-
боди кретања капитала, 
роба, услуга и људи. Она 
предвиђа елиминисање 
граничних контрола и ос-
талих баријера у региону 
до 2021. године, а исто-
времено ће омогућити 
и грађанима да путују у 
региону само уз личну 
карту, као и да се запосле 
било где уколико имају 
потврду о својим квали-
фикацијама. Декларација 
предвиђа и признавање 
диплома у региону, као 
и бољу сарадњу у борби 
против организованог 
криминала и помоћ у слу-

чају природних непогода.
„Многи ће наш састанак 

у Новом Саду назвати ре-
волуционарним. Нисам 
спреман да користим так-
ве речи, али мислим да је 
изузетно значајан за наше 
три земље, за Србију не-
сумњиво. Радимо зарад 
користи наших грађана 
зато што смо уверени 
да заслужују бољу бу-
дућност, виши животни 
стандард, нижу незапос-
леност“, рекао је председ-

ник Вучић на заједничкој 
конференцији за новина-
ре са Рамом и Заевим.

„Успоставићемо прави-
ла и када буде постојао 
систем, моћи ће да се при-
кључе и остали из Балкан-
ске шесторке, уз све разли-
ке које постоје по питању 
статуса Косова. Ово је од 
суштинског значаја јер ако 
људи оставе емоције по 
страни, имаћемо изузетне 
резултате за наше грађане. 
Биће више инвестиција и 

људи ће долазити у реги-
он у којем ће моћи да виде 
драматичан потенцијални 
раст, да нађу радну снагу 
на тржишту које има 12 
милиона људи, а које има 
потенцијал од 20 милиона. 
Балкански народи морају 
да узму судбину у своје 
руке. Ако се склонимо, 
ништа нећемо да уради-
мо. Надам се да у Европи 
то никоме неће сметати“, 
поручио је председник Ср-
бије.

Премијер Северне Ма-
кедоније рекао је да ини-
цијативи за ближе еко-
номско повезивање реги-
она треба да се прикључи 
свих шест западнобалкан-
ских земаља, а премијер 
Албаније да отворена 
питања међу земљама 
Западног Балкана не тре-
ба да спречавају догово-
ре око онога што се тиче 
добробити свих грађана 
и оценио да је састанак 
посвећен економском по-
везивању Северне Маке-
доније, Албаније и Србије 
био драгоцен.

Председник Јерменије 
Армен Саркисијан 

боравио је у званичној 
посети Србији, а угостио 
га је председник Србије 
Александар Вучић. Након 
свечаног дочека испред 
Палате „Србија“, тет-а-тет 
састанка двојице пред-
седника и пленарног са-
станка делегација Србије 
и Јерменије, лидери су се 
обратили медијима.

„Наши политички од-
носи веома су добри, Јер-
менија разуме нашу ситу-
ацију по питању КиМ, са 
друге стране трудимо се 
да разумемо њихову си-
туацију. Отворићемо пре 
краја године амбасаду у 
Јеревану и укинути визе 
за јерменске грађане, а 
верујем да ће реципрочан 
потез уследити у будућ-

ности. Разговарали смо о 
дигитализацији, модер-
ним технологијама, пре-
ради хране... Ако део од 
овога што смо данас дого-
ворили успемо да реали-

зујемо, продубићемо наше 
пријатељство“, нагласио је 
председник Вучић.

Председник Јерме-
није захвалио се српском 
председнику на позиву да 

посети Србију и на срдач-
ној добродошлици.

„Наши народи веко-
вима имају историјске 
и културне везе. Има-
ли смо конструктивне 
и ефикасне разговоре, 
потврдили смо жељу да 
отварамо нова поглавља 
у односима. Сматрам 
да су покретач наше са-
радње иновације високе 
технологије“, рекао је 
председник Саркисијан, 
који је у Београду по-
ложио венце на Јермен-
ски хачкар - споменик 
захвалности јерменског 
народа и спомен на се-
дморицу припадника РВ 
и ПВО, погинулих 12. де-
цембра 1988. године док 
су превозили хуманитар-
ну помоћ у земљотресом 
настрадалу Јерменију.
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јачање веза са јерМеНијоМ

декларација о слоБодНоМ протоку роБе и Људи
На овогодишњем 

самиту Вишеград-
ске групе, у чешком 
дворцу Лани, учество-
вали су председници 
Мађарске, Пољске, 
Словачке и Словеније, 
а на позив чешког 
председника Мило-
ша Земана, боравио 
је председник Србије 
Александар Вучић.

Он је позвао члани-
це Вишеградске групе 
да позицију Србије 
сагледавају из друга-
чијег угла, ван уоби-
чајених процедура и 
правила, уз покушаје 
да се пронађу решења 
која би била политички да-
лекосежнија и значајнија за 
будућност. Истакао је и да 
би ЕУ требало да каже Ср-
бији да ли може да поста-
не чланица 2025. године, 
уколико испуни све услове 
или - не.

„Људи, да знамо, кажите 
нам, можемо ли ми да ра-
чунамо да, ако испунимо то 
што нам кажете, постанемо 

чланица ЕУ 2025. године 
или не можемо. Само нам 
кажите, да рачунамо каква 
нам је будућност“, рекао је 
председник Вучић, и додао:

„Само молимо за подрш-
ку. Не тражимо милостињу, 
тражимо поштовање за 
Србију и умећемо то да уз-
вратимо“, рекао је српски 
председник и додао да Ср-
бија у ЕУ не би била најси-
ромашнија земља ЕУ“.

Председник је рекао да 
Србија све земље Више-
градске групе доживљава 
као искрене пријатеље и 
захвалио им што су желели 
да га саслушају. Позвао их 
је да подрже Србију у ев-
ропским интеграцијама.

„Онако како сте ви нека-
да гледали у многе западне 
земље, тако ми данас гле-
дамо у Вишеградску групу 
и успехе које сте постигли“, 

рекао је Вучић, и изра-
зио наду да ће Србија 
једног дана припадати 
том клубу.

Поруку подршке 
Србији изнели су ше-
фови држава чланица 
Вишеградске групе, 
Пољске, Чешке, Сло-
вачке и Мађарске, као 
и председник Слове-
није Борут Пахор.

„Драго ми је што 
могу да вас обавестим 
да сви председници 
једногласно подржа-
вају приступање Ср-
бије у ЕУ и спремни су 
да пруже максималну 
помоћ“, казао је пред-

седник Чешке Милош Зе-
ман, а председник Мађарс-
ке Јанош Адер нагласио је 
да је задатак нове Европс-
ке комисије да, ако земље 
кандидати испуне све ус-
лове, елиминишу губитак 
поверења до којег је дошло 
у прошлости због одла-
гања чланства, те да одмах 
реализују политику проши-
рења.

виШеградска група 
жели срБију у еу

заједничка ФотограФија Председника чеШке, мађарске, Пољске, слоВачке, слоВеније и србије: 
милоШ земан, јаноШ адер, анџеј дуда, зузана чаПутоВа, борут Пахор, александар Вучић

рама, Вучић и заеВ

армен саркисијан и александар Вучић
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КАМПАЊА „БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ”

ТОПЛИЧКИ ОКРУГ

У наставку кам-
пање „Будућност 

Србије“, председник 
Александар Вучић 
обишао је Топлички 
округ, где је најавио 
нова улагања у овај, 
један од најсиромаш-
нијих крајева Србије.

„Хоћемо да оста-
вимо сељака да нам 
чува наше прагове, 
огњиште, да чува све 
оно што смо почели да 
губимо у последњих 
30 година“, истакао је 
председник Вучић у 
Блацу, и напоменуо је 
да је Топлички округ 
много осиромашио, те 
да су плате у том крају 
најниже у Србији. Наја-
вио је завршетак путева, 
школа, здравствених уста-
нова, у шта ће бити уложено 
622 милиона динара. Пору-
чио је и да је држава спремна 
да уложи, али да и сами жи-
тељи морају да помогну, да 
верују у оно што држава ради 
и да се организују.

Председник Вучић је у Кут-
ловцу обишао пољопривред-
но газдинство Миленковић, а 
посету је наставио у Куршу-
млији, где је положио камен-
темељац за фабрику намен-
ске индустрије БСС, где ће се 
производити компоненте за 
оклопна возила, попут „Ла-

зара“ и „Милоша“, која ће за-
послити 300 људи. Обишао је 
и касарну „Топлички устанак“ 
у Куршумлији, уз поруку да 
је војска увек била одраз сна-
ге Србије, и да ће зато војска 
бити јача онолико колико је 
Србија снажнија и јача.

„Свакако долазе бољи 

дани за Топлицу, по-
себно изградњом ин-
дустријске зоне у Про-
купљу, за коју треба 
издвојити три мили-
она евра. У топлички 
крај доћи ће још много 
страних инвестиција, 
а за то је неопходна 
изградња путева. Ради 
се пут Блаце-Белољин, 
градиће се ауто-пут 
Ниш-Мердаре, а прва 
деоница биће Ниш-
Плочник. После остаје 
45 километара до Мер-
дара, а у међувремену 
ћемо урадити Меро-
шина-Прокупље и Ру-
даре-Мердаре. Када 
изградимо ауто-пут, 
страни инвеститори ће 

хтети да дођу. Зато ће 
и кроз Куршумлију да прође 
ауто-пут. Време је да се неш-
то врати овом крају који је 
много дао за своју отаџби-
ну, како би људи остајали и 
боље живели“, поручио је 
председник Вучић грађани-
ма Куршумлије.

кроз курШуМлију 
ће проћи ауто-пут

блаце

о Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић обишао 
је, заједно са градоначелни-
ком Новог Сада Милошем Ву-
чевићем, ОШ „Милош Црњан-
ски“ и најавио њену комплетну 
реконструкцију.

о Покрајинска влада и Град 

Сомбор инвестирали у нову 
Индустријску зону два мили-
она евра.

о Нова зграда Радио-телеви-
зије Војводине је у завршној 
фази радова.

о Председник Покрајинске 

владе Игор Мировић примио 
је Хе Ђинпинга, заменика гу-
вернера кинеске провинције 
Хенан, и разговарао о са-
радњи у области пољопривре-
де, прехрамбене индустрије, 
туризма...

о Отворена је фабрика за пре-

раду поврћа немачке компа-
није „Mammingerkonserven“ 
у Госпођинцима, која ће за-
послити око 250 радника.

о Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић положио 
је у Деспотову камен-темељац 
за изградњу спортске хале.

вести из владе ап војводиНе Нове фаБрике, Нове хале
о После 169 година од изградње, 
Влада АПВ реконструише дво-
рац Хертеленди у Бочару.

о Председник Владе АПВ Игор 
Мировић састао се са амбаса-
дором Руске Федерације Алек-
сандром Боцан-Харченком и 
разговарао о проширивању 

привредне сарадње.

о Влада АПВ, заједно са Кан-
целаријом за управљање јав-
ним улагањима, издвојила је 
средства за изградњу и опре-
мање новог објекта Дома за 
душевно оболела лица у Ста-
ром Лецу.

Полагање камена-темељца за Фабрику 
наменске индустрије

кутлоВац

Српска напредна странка прославила 
је 11 година од оснивања пред више 
од 12.000 људи у новосадској хали 

„Спенс“. У свечарској атмосфери и вели-
ки број људи који су остали испред хале, 
председник СНС Александар Вучић по-
ручио је да је најважнији задатак партије 
да младима омогући „српски сан“ како би 
остали у нашој земљи.

„Треба да им омогућимо да имају стан и 
аутомобил, а не да расипамо нашу децу по 
целом свету. Треба да молимо оне који су 
напустили Србију да се врате. Морамо да се 
боримо за те услове и потребна нам је енер-
гија свих чланова. Имаћемо у марту или ап-
рилу изборе. Време је да победимо убедљи-
вије него раније, да покажемо да Србија има 
снаге и вере у сопствену будућност. Пред 
нама су важне године, рекао бих важније 
од оних кроз које смо заједнички успели да 
прођемо, и то са добрим резултатима“, ре-
као је председник Вучић, и подвукао:

„Сањао сам, не 11 година странке и седам 
година власти, већ путеве и пруге. Путеве 
које нисмо имали ни кроз Грделицу, ни кроз 
Сићевачку клисуру, о којима смо маштали 
да нас доведу до Чачка, Ужица, Залтибо-
ра, Таре, Копаоника... Који ће сутра да нас 
воде од Новог Сада, преко Руме до Шапца 
и Зворника... Сањао сам и градилишта, јер 
сам возио кроз пусте рушевине. Сањао сам  
Србију каква може да буде и каква данас по-

чиње да постоји“.
Истакао је да ће Србија водити не-

зависну политику, да ће се питати 
само наш народ, те да Србија више 
није тако мала и слаба да би јој неко 
одређивао шта треба да ради.

„Не очекујте да неко други ре-
шава наше проблеме. Имамо само 
себе и морамо сами да се боримо 
за себе, за своју независност. Знам 
да је то најнепопуларније, да нико 
неће да чује да морамо да се осло-
нимо на своје снаге, јер мислимо 
да имамо моћног заштитника. Не-
мамо, морамо сами да доносимо 
своје одлуке, да имамо војску која 
може да штити нашу земљу, снажну 
полицију и да градимо пријатељства свуда 
у свету. Руководићемо се само својим ин-
тересима, српским интересима, Србија на 
првом месту. Потписиваћемо уговоре с ким 
ми хоћемо, доносити одлуке о својој будућ-
ности“, додао је Вучић.

Председник Србије и СНС поручио је 
напредњацима да се не плаше да причају 
о постигнутим резултатима.

„Хвалите се оним што смо урадили 10 
пута боље од оних пре нас. Када сам постао 
председник владе, просечна плата била је 
330 евра, сада за који дан биће преко 500 
евра“, рекао је Вучић, и захвалио се пен-
зионерима и радницима, који су преузели 

терет највећи терет реформи. Позвао је и 
све напредњаке да што више разговарају 
са обичним људима, да помажу грађанима, 
а не себи.

„Зато и за следеће изборе на листу ста-
вите што више младих, некомпромитова-
них људи, које неће виђати у луксузним 
аутомобилима за које се не зна како су 
их зарадили, већ људе пуне снаге и ела-
на“, рекао је Вучић и додао да ће следеће 
године он седети у четвртом, петом реду 
где су данас седели функционери.

„Увек са народом. До победе, до још 
већих успеха Србије, снажно, храбро! Жи-
вела Српска напредна странка, живела 
Србија!“, поручио је председник СНС.

11 годиНа српске НапредНе страНке

понудиЋЕМо МладиМа 
 „српски сан”

1. чување мира и стабилности

2. очување политичке 
     самосталности и независности

3. даљи економски напредак

4. Брига о младима и демографија

5. поносни на прошлост гледамо 
     у будућност

постулати сНс

игор мироВић са радницима
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РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

ЗДРАВЉЕ

ПРИВРЕДА

Председница Народне скупшти-
не Маја Гојковић састала се са 

председницима парламената више 
земаља који су учествовали на 141. 
заседању Интерпарламентарне 
уније (ИПУ) у Београду, од 13. до 17. 
октобра. Гојковић је имала сусре-
те са председницима парламената 

Сејшела, Јужне Африке, Намибије, 
Египта и другима, којима се захва-
лила на учешћу на годишњем засе-
дању и на поштовању територијал-
ног интегритета и суверенитета 
Србије, као и подршци приликом 
покушаја тзв. Косова да се учлани у 
међународне организације.

Маја гојковић са учесницима 
скупштине ипу

Кредитна агенција „Фич“ 
повећала је кредитни реј-

тинг Србије на ББ+ и земља је 
сада на корак од инвестицио-
ног рејтинга, што би је сврста-
ло у групу са неким чланицама 
ЕУ. Гувернер НБС Јоргованка 
Табаковић каже да то значи 
да улазимо у ред уређених 
земаља, у којима се одговор-

но води економска политика. 
„Србија је школски пример 
како савети ММФ-а и одговор-
но понашање могу да доведу 
до раста и штедње“, рекла је 
гувернер Табаковић и нагла-
сила да смо у инвестиционом 
циклусу, а да је циљ да грађа-
ни осете да им се побољшава 
животни стандард.

ББ+ награда за одговорну 
политику и стабилност

Министар Зоран 
Ђорђевић разгова-
рао је са делегацијом 
Међународног моне-
тарног фонда о пла-
новима министарства 
и досадашњим ре-
зултатима, посебно о 
унапређењу система 
социјалне заштите и 
пензионог система, 
као и о борби против сиве 

економије. Ђорђевић 
је представио деле-
гацији ММФ-а, коју 
је предводио Јан Кејс 
Мартејн, сет закона 
чије се усвајање оче-
кује у наредних го-
дину дана и истакао 
да је један од њих и 
закон о пензионом и 
инвалидском осигу-

рању.

са ММф-оМ о уНапређењу 
социјалНе заШтите

породилиШте 
после 55 годиНа

срБија заБриНута зБог 
МаНипулација На киМ

БиогасНа електраНа 
у суБотиШту

велика поБеда срБије 
и МеђуНародНог права

ђурић с НеМачкиМ 
парлаМеНтарциМа

оБНова пруге до 
граНице са црНоМ гороМ

сарадња НеМачке и срБије

Министар Бра-
нислав Недимовић и 
генерални директор 
Организације УН за 
храну и пољопривре-
ду Ћу Донгју, који је 
као челник ФАО први 
пут у историји те ор-
ганизације посетио 
Србију, присуствова-
ли су отварању био-
гасног постројења „Ђурђевић“ 
у Суботишту код Пећинаца. 

Недимовић је подсе-
тио да је Ћу направио 
револуцију са модер-
ним технологијама у 
кинеској пољопривре-
ди. „Нема бољег инте-
лектуалног потенција-
ла од оног у ФАО. Они 
нам приближавају оно 
што се дешава у свету, 
а дигитализација је 

све присутнија у пољопривре-
ди“, рекао је Недимовић.

Интернационални 
секретар СНС и ми-
нистар Јадранка Јокси-
мовић учествовала је 
на Политичкој скупш-
тини Европске наро-
дне партије у Бриселу. 
Јоксимовић је обавес-
тила Скупштину ЕПП 
о томе да су Београд 
и српски парламент 
домаћини најширег формата 
глобалне парламентарне ди-

пломатије ИПУ, чиме 
се показује несумњиви 
кредибилитет и углед 
српског парламента и 
Србије. Акценат је ста-
вила на исказивање 
озбиљне забринутости 
Србије у погледу по-
кушаја манипулације 
изборном вољом Срба 
на изборима на КиМ и 

позвала европске партнере да 
озбиљно третирају ово питање.

Лазаревчани су 
после 55 година до-
били породилиште 
и то је прво ванбол-
ничко породилиште 
у Београду и треће у 
Србији. Труднице из 
те приградске општи-
не више неће морати 
да иду у Београд на 
порођај. Министар 
Златибор Лончар рекао је да 
сви са нестрпљењем очекују 

да се роди прва беба 
у Лазаревцу. У новом 
објекту, како је ре-
као, запослено је до-
вољно медицинских 
сестара, лекара и ба-
бица. Према његовим 
речима, одговорном 
политиком омогуће-
но је више новца у 
буџету и повећање 

плата од 15 одсто сестрама и 
10 одсто лекарима.

Министар Горан Кнежевић оби-
шао је погон компаније „ПКЦ 
вајринг системс“, која је недавно 
откупила земљиште и халу које је 
од 2014. године изнајмљивала од 
Града Смедерева. Компанија запо-

шљава 1.509 радника, а планира да 
запосли још 1.200. План компаније 
„ПКЦ“ јесте да у куповину и инфра-
структурно опремање земљишта, 
као и куповину и реконструкцију 
хале и изградњу новог дела, уложи 

20 милиона евра. „ПКЦ је 36. компа-
нија која реинвестира у Србији, што 
значи да је око 20 одсто компанија 
које су користиле подстицаје, отва-
рало и други, трећи, четврти и пети 
погон“, каже Кнежевић.

„пкц” Шири производњу у сМедереву

ПОЛИЦИЈА

ПРАВДА

КОСОВО И МЕТОХИЈА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Министар Небој-
ша Стефановић изја-
вио је да повлачење 
апликације Пришти-
не за чланство у 
Интерполу предста-
вља велику победу 
Републике Србије и 
међународног права. 
„Захваљујући томе 
што је највећи број 
држава чланица Генералне 
скупштине Интерпола донео 
одлуку да не подржи апли-
кацију приштинских институ-

ција, захтев Пришти-
не да буде део Ин-
терпола, повучен 
је непосредно пред 
седницу Генералне 
скупштине“, рекао 
је Стефановић, који 
је предводио српску 
делегацију на 88. Ге-
нералној скупштини 
Интерпола у Сантја-

гу. Стефановић се захвалио 
свим државама које су биле 
при ставу заштите међуна-
родног права.

Министарка Зо-
рана Михајловић 
потписала је, у ок-
виру посете руског 
премијера Дмитрија 
Медведова Србији, 
споразум о настав-
ку модернизације 
барске пруге, са ге-
нералним директо-
ром Руских желез-
ница Олегом Белозјоровим. 
„Са Руским железницама 

модернизовали смо 
око 200 километа-
ра пруга у Србији. 
Сада крећемо у нове 
пројекте вредне 230 
милиона евра“, рекла 
је Михајловић, и на-
гласила да је Барска 
пруга, уз железнички 
Коридор 10, најваж-
нији железнички пра-

вац који Србију повезује са 
регионом.

Министарка Нела 
Кубуровић састала 
се с регионалном 
директорком за Ју-
гоисточну Европу у 
Министарству спољ-
них послова Немач-
ке Сузаном Шиц, и 
оценила да Немачка 
и Србија имају добру 
сарадњу у области 
правосуђа. Кубуровић је на-
гласила да су измене Уста-
ва Србије један од највећих 

изазова у реформи 
правосуђа и подсе-
тила да су изради 
уставних амандмана 
претходиле две годи-
не рада и да су доби-
ли позитивну оцену 
Венецијанске коми-
сије. Рекла је и да је, 
због тога што део 
опозиционих страна-

ка бојкотује рад Скупштине, 
застао поступак измене Уста-
ва у области правосуђа.

Директор Кан-
целарије за КиМ 
Марко Ђурић упоз-
нао је посланике 
немачког Бунден-
стага са српским 
погледом на си-
туацију на КиМ 
и са проблемима 
Срба у покрајини. 
Београд од нове 
привремене администра-
ције у Приштини очекује да 
укине антицивилизацијске 
таксе за робу из централне 
Србије и омогући слобо-
дан проток људи, робе и 
капитала. Ђурић је немач-
ким посланицима, који су 
и чланови Пододбора за 
цивилну превенцију криза, 

управљање конфли-
ктима и интегриса-
но деловање, рекао 
да очекује да ће 
Немачка имати кон-
структивну улогу у 
процесу стабилиза-
ције прилика на За-
падном Балкану.

Србија је постала 
нерегионални члан 
Азијске инфраструк-
турне инвестиционе 
банке. Министар Си-
ниша Мали рекао је 
да тај сертификат зна-
чи да Србија добија 

приступ повољним 
кредитима за важне 
пројекте. Тој банци, 
са седиштем у Пекин-
гу, придружене су и 
земље попут Велике 
Британије, Немачке, 
Француске, Италије, 

Холандије, Шпаније. 
Министар Мали рекао 
је да је ММФ задо-
вољан резултатима у 
Србији и да је остао 
при пројекцији при-
вредног раста од 3,5 
одсто за ову годину.

срБија постала НерегиоНалНи члаН аииБФИНАНСИЈЕ
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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1. уб

НОВИ ВРТИЋ, ШКОЛА, ИГРАЛИШТА

Најмлађи житељи Уба нову радну го-
дину започели су у новом вртићу, нај-
модернијем објекту овог типа у Србији. 
Након петогодишње паузе, школа у Сла-
тини поново је почела са радом у новој 

згради. У центру Јошеве изграђен је 
спортски терен, а у Врелу и Бањанима 
модерна дечија игралишта. У Кожуару 
су асфалтиране две деонице, у Туларима 
једна деоница и мањи локални путеви, а 

у Вукони деоница ка гробљу. У Слатини 
и Докмиру пуштене су у рад приступне 
мреже са оптичким кабловима и поста-
вљени су уређаји за најбржи проток ин-
тернет и ТВ сигнала.

2. ТрсТЕник

ВЛАДИМИР ЂУКАНОВИЋ 
СА МЛАДИМА

У Бресном Пољу реконструисана је зграда школе, а у школи у Сто-
пањи почиње замена столаријe средствима из општинског буџета. 
ОО СНС Трстеник посетио је члан Председништва СНС Владимир 
Ђукановић и разговарао је са младима из Расинског округа.

4. Вршац

ЂОРЂЕВИЋ РАЗГОВАРАО 
СА ВИНОГРАДАРИМА
Агенција за 

безбедност са-
обраћаја одржала 
је штанд са симу-
латорима вожње 
под дејством ал-
кохола. Министар 
Зоран Ђорђевић 
посетио је Днев-
ни боравак за 
децу са посеб-
ним потребама и 
донирао компју-
тер, а затим је, у 
друштву градо-
начелнице Драгане Митровић 
и потпредседника ИО СНС 
Бранка Маловића, разговарао 
са виноградарима и отворио 
Дане бербе грожђа. У Павли-
шу је почела изградња кана-
лизације, МО Уљма донирао је 
књиге ђацима, а МО Паја Јова-
новић организовао је представу 
и поклоне за прваке. Активисти 

МО 12. Војвођанска бригада 
донирали су чепове удружењу 
„Параквад“ и очистили пролаз 
у Дрварској улици. Чланови МО 
Братство и јединство уредили 
су јавне површине у Малом риту 
и донирали гардеробу, креве-
тац и колица социјално угро-
женим породицама. Активисти 
МО Павлиш офарбали су ауто-
буска стајалишта.

5. ЗајЕчар

СТЕФАНОВИЋ РАЗГОВАРАО 
СА ЗАЈЕчАРЦИМА
Министар Небојша Стефа-

новић разговарао је са гра-
доначелником Бошком Ни-
чићем, руководством Града и 
Зајечарцима. Градоначелник 
Ничић обишао је реконструи-
сани пут Вратарница-Заграђе-
Мариновац-Стубал-Врбица. 
Активисти ГО разговарали су 
са грађанима и делили про-
пагандни материјал. Чланови 
МО Грлиште уручили су нами-
рнице угроженим суграђанима 

Синиши Бећировићу и Татја-
ни Стојановић, а чланови МО 
Вражогрнац породици Саше 
Гроздановића и Милице Прву-
ловић са четворо деце. Разго-
вором са мештанима МЗ Град-
сково, градоначелник Зајечара 
започео је обилазак 42 сеоске 
МЗ. Наши активисти чистили 
су јавне површине у неколико 
насеља. Пољопривредници су 
потписали уговоре о додели 
подстицаја.

6. опоВо

ПОСЕТА МИЛЕНКА ЈОВАНОВА
ОО СНС Опово имао је част да 

угости потпредседника СНС Ми-
ленка Јованова, који је информисао 
чланство о актуелној политичкој си-
туацији. У организацији Удружења 
пензионера, 55 пензионера било је 
на излету у Зрењанину и Каштелу у 
Ечкој. У оквиру пројекта „ЕкоТамиш-
нови туристички производ“, поста-
вљени су еколошки мобилијари у 

Сакулама и Сефкерину. У све четири 
школе организован је пријем првака. 
У Сефкерину је одржана Пасуљијада, 
а у Опову Лудаја фест. Активисти 
Црвеног крста одржали су обуку за 
основце. У кабинету председника 
Општине одржан је састанак са по-
тенцијалним јужнокорејским инвес-
титорима. На основу сугестија грађа-
на, уређене су улице у Сефкерину.

3. лЕскоВац

ФАРБАЊЕ ОГРАДЕ НА НАДВОжЊАКУ
Члан Председ-

ништва СНС Зоран 
Ђорђевић разгова-
рао је са активисти-
ма ГО СНС. Акција 
разговора са грађа-
нима спроведена је 
у МЗ Хисар, Моша 
Пијаде, Милентије 
Поповић, Дубочица, 
Анчика, Прва Јужно-
моравска бригада, 
Марко Црни, Бо-
биште, Печењевце и 
Винарце. Чланови МО Раде Жу-
нић, Прва Јужноморавска брига-
да, Дубочица 1, 2 и 3, Сува река, 
Бобиште, Милентије Поповић и 
Центар 2 посетили су социјално 
угрожене становнике и уручили 
им пакете са храном, средствима 
за хигијену, одећом... Активисти 
седам месних одбора офарбали 

су ограду на надвожњаку. Чла-
нице Форума жена посетиле су 
Прихватилиште за жене и децу 
жртве насиља у породици и до-
нирале пакете са намирницама. 
Чланице Форума представиле 
су се на манифестацији Дани 
паприке у Локошници. Чланови 
Уније младих организовали су 
поделу „СНС Информатора“.

9. крушЕВац

ОТВОРЕН ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР
Министар Ненад Поповић отворио је Регионални иновациони стартап цен-

тар у Крушевцу, шести који је отворен ове године у Србији. Активисти МО 
Мајдево уредили су сеоски дом и школско двориште, а активисти МО Бивоље 
очистили су гробље и капелу. Чланови Савета за социјално економска питања 
обишли су Дом за незбринуту децу „Јефимија“, ОШ „Драгомир Марковић“, 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ и ОШ „Кнез Лазар“ у Великим Купцима и поделили 
школски прибор. Чланови Савета за здравство одржали су трибину поводом 
Светског дана срца.

7. кладоВо
ПОМОЋ УГРОжЕНИМ 
ПОРОДИЦАМА

Активисти ОО посетили су породице Јаноше-
вић, Манкуловић, Војиновић, Грујичић, Барбуло-
вић и Дајесковић и донирали им одећу и нами-
рнице, које су прикупили чланови странке.

8. срЕМски карлоВци
ПОСЕТА СТАРИЈИМ 
СУГРАЂАНИМА
Унија жена редовно 

организује акцију „Посе-
та старијим суграђани-
ма“. Активисти ОО свако 
суботње јутро проводе 
на пулту разговарајући 
са грађанима. Тради-
ционални Грожђебал 
отворила је покрајинска 
секретарка за културу 
Драгана Милошевић. 
Поводом Дана Општине, 
заслужним грађанима 
уручене су захвалнице и 
повеље.

дарко глиШић са најмлађим Житељима уба

малоВић, ђорђеВић, митроВић
разгоВор са грађанима

разгоВор са актиВистима у оПоВу

акција у градском одбору снс
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
20. ноВа Варош
ОБНОВА ПУТЕВА

Општина је у обнову макадам-
ских путева у 13 сеоских МЗ уло-
жила 80 милиона динара. Прио-
ритети су главне саобраћајнице 
и засеоци у којима живе млади 
пољопривредници.

21. Владичин Хан
БРИГА О ЗДРАВЉУ

Савет за здравље подржао је 
превентивне прегледе и мерење 
крвног притиска и шећера код ста-
ријих суграђана и у најудаљенијим 
брдско-планинским селима.

22. Топола
НАСИПАЊЕ ПУТА 
ЗА ЦРНчИЦУ

Чланови ОО обезбедили су 
40 кубика камена за насипање 
деонице пута за Црнчицу, у селу 
Рајковац. Ова девастирана деони-
ца отежавала је откуп млека Гора-
ну Милошевићу, произвођачу са 
више од 20 музних крава.

23. Врњачка бања
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ

У току је комплетно уређење 
Улице хероја Маричића, која спаја 
центар са ОШ „Попински борци“. 
Нови асфалт, саобраћајна сигна-
лизација и тротоар допринеће 
бољој безбедности ученика. 

24. Жагубица
РАДОВИ У СУВОМ ДОЛУ

У насељу Суви До завршава се 
реконструкција зграде Дома кул-
туре, игралишта, дворишта школе 
и амбуланте, и санирање ударних 
рупа. Председник МО Суви До 
Миле Перић и чланови МО учест-
вовали су у свим радовима како би 
се мештанима обезбедили бољи 
услови за живот.

25. МајданпЕк
ОБНОВА УчИОНИЦА, 
АМБУЛАНТЕ, БИНЕ...

Општина је издвојила 40 мили-
она динара за опрему за пољопри-
вреду, пчеларство, рибарство и 
пластенике. У Влаолу је започета 
реконструкција Дома културе, у 
Рудној Глави амбуланте, а јавна 
предузећа добила су нове маши-
не. У ОШ „Велимир Маркићевић“ 
реновиране су учионице. У току 
је санација пута ка Кучеву, пра-
вљење прихватилишта за псе у 
Мајданпеку и изградња бине у 
Лескову. Општина је подржала 
манифестације Сачувајмо гајде 
и старе игре, Хомољско вретено, 
Бачијада, Сеоске игре... Наши ак-
тивисти разговарали су са члан-
ством.

27. бачка Топола
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Активисти ОО уредили су прос-
тор око бивше бензинске станице 
на уласку у Панонију, а активисти 
МО Горња Рогатица спортске те-
рене. Подељени су пакети помоћи 
суграђанима на Мићунову. Одр-
жани су Дани Бачке Тополе.

28. баТочина
ПОМОЋ ЗА УГРОжЕНУ 
ПОРОДИЦУ

Активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“ и „КЦ Инфо“. Пред 
одржавање фудбалског турнира 
у Брзану, активисти ОО уредили 
су стадион. Очишћено је школ-
ско двориште и просторије МЗ 
Прњавор. Уручена је хуманитарна 
помоћ социјално угроженој поро-
дици у селу Црни Као. У Кијеву су 
окречени графити на Дому кул-
туре. Исплаћене су субвенције за 
пољопривреду. Улице Боре Стан-
ковића и Виноградарска насуте су 
струганим асфалтом.

29. Мали иђош
УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА 
ВРТИЋА

Активисти ОО уредили су 
двориште вртића у Ловћенцу и 
подржали акцију одласка деце на 
утакмицу у Београд, а уредили су 
и пут до цркве Светог Петра Це-

тињског и до будућег пречишћа-
вача воде. Председник Општине 
Марко Лазић потписао је спора-
зум о сарадњи Солнечогорског 
московске области и Малог Иђо-
ша. Одржани су састанци месних 
одбора и пријем грађана. Члано-
ви ОО подржали су организацију 
Госпојинских дана у Фекетићу.

31. нЕгоТин
У СУСРЕТ ДЕчИЈОЈ НЕДЕЉИ

У организацији ОО и наше 
омладине, која је иницијатор ак-
ције „У сусрет дечијој недељи“, у 
центру града дружили смо се са 
најмлађима, а њиховим родитељи-
ма делили „СНС Информатор“.

32. пландишТЕ
ЈОВАНОВ СА 
АКТИВИСТИМА

Потпредседник Главног одбора 
СНС Миленко Јованов разговарао 
је са активистима ОО о актуелним 
политичким дешавањима. Унија 
жена представила се на Сајму 
пољопривреде у Јаши Томићу. 
Активисти МО Купиник подржа-
ли су акцију подизања ограде око 
храма. ОО је учествовао у органи-
зацији Дана рибара. Одржан је са-
станак представника Лаг Село из 
Устечког региона у Чешкој и пред-
ставника Лаг Село Бела Црква, 
Пландиште и Вршац. Пландиште 
су посетили представници ИПА 

програма и представили пројекат 
„Ментално здравље за инклузивни 
раст заједнице“. Поводом почетка 
школске године, прваци су добили 
ранчеве и школски прибор.

33. шид
ДОНАЦИЈА КЛИМЕ 
И ПЛОчИЦА

Активисти МО Моловин, Ерде-
вик, Моровић, Вашица, Гибарац, 
Привина Глава, Батровци, Бачин-
ци, Кукујевци, Беркасово, Бикић 
До, Илинци, Љуба и Ердевик ор-
ганизовали су акције чишћења и 
уређења својих места. Чланови 
ОО СНС подржали су донацију 
клима уређаја Ловачком удру-
жењу Вишњићево и подних пло-

чица за Дом здравља, разговарали 
су са грађанима и делили „СНС 
Информатор“, а уредили су и др-
венград у насељу Исток.

35. ЖиТишТЕ
НЕДИМОВИЋ СА 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Министар Бранислав Неди-
мовић посетио је Банатско Ка-
рађорђево, Српски Итебеј и Нови 
Итебеј, и разговарао са пољопри-
вредницима. У Честерегу и Рав-
ном Тополовцу инвестираће се у 
замену азбестних цеви, у Српском 
Итебеју рехабилитовати улице, 
у Банатском Карађорђеву рекон-
струисати Дом културе, а у Торди 
зграда МЗ. Школи у Банатском 
Карађорђеву додељена су сред-
ства Покрајинског секретаријата 
за спорт, а ђаци прваци из свих 
12 насељених места помогнути су 
симболичном новчаном сумом.

36. Мионица
ЗАПОчЕТА 
ТОПЛИФИКАЦИЈА

Започет је пројекат топлифи-
кације вароши. Топлотну енергију 
први ће добити вртић и школе, а 
затим јавне установе, након чега 
следи прикључење свих стамбе-
них објеката.

37. пироТ
ПРВА ПАСУЉИЈАДА

Десетак екипа окупило се на пр-
вој Пасуљијади у насељу Прчевац, 
коју су организовали чланови МЗ 
Прчевац, а подржали је функцио-
нери ОО.

10. ниш

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА
Члан Председништва СНС 

Небојша Стефановић при-
суствовао је састанку ГО СНС 
Ниш и говорио је о инвес-
тицијама и политици пред-
седника Александра Вучића. 
Одржана је трибина о ути-
цају страних језика на писмо 
већинског и мањинских наро-
да. Пријем грађана организо-
вали су Звездан Миловановић, 
Бранимир Ранчић, Љубица 
Мрдаковић Тодоровић и Савет 
за популацију. Савет за здрав-
ство организовао је акцију 
„Дани срца“, у којој је учество-
вало око 1.000 грађана.

15. панТЕлЕј
ШЕТЊА КАО ПОДРШКА 
ОБОЛЕЛИМА
Старији суграђани учили су рад на рачунару, 

лекари су обилазили удаљена домаћинства, а за 
омладину је организовано предавање о партнер-
ском насиљу. Унија жена имала је трибину о јав-
ном наступу, а савети за комуналну делатност и 
саобраћај више еколошких акција. Делили смо 
„СНС Информатор“ и разговарали са грађанима. 
Савет за здравство и Унија жена организовали су 
шетњу којом су пружили подршку оболелима од 
рака дојке.

11. МЕдијана
ПОДЕЛА КЊИГА
Звездан Миловановић разговарао је са акти-

вистима Уније младих ОО и ГО СНС Лесковац. По-
водом почетка школске године, подељене су свеске 
за ђаке. Унија младих и МО Криви вир, Божидар 
Аџија и Филип Кљајић разговарали су са грађани-
ма и делили „СНС Информатор“. Унија младих ор-
ганизовала је трибину на тему економије. Савет за 
социјална питања и МО Филип Кљајић делили су 
књиге суграђанима. Чланови Савета за здравство 
обишли су породице у МО Чаир, Дуваниште и Кри-
ви вир.

Саниран је мост у Породину 
и обновљен тротоар у улицама 
Николе Тесле и Арсенија Чарноје-
вића. Чланови МО Вукашиновац 
уредили су простор око школе. 
Народни посланик Далибор Ра-
дичевић организовао је пријем 
грађана. Активисти ОО делили 
су „СНС Информатор“ у насељу 
Горњи Крупац и центру града. 
Члан Председништва СНС Небој-

ша Стефановић, координатор 
Бојан Бајагић и начелница Ни-
шавског округа Драгана Соти-
ровски разговарали су са члан-
ством. Народни посланик Да-
либор Радичевић присуствовао 
је састанку на тему изградње 
цркве у МЗ Корман. Чланови 
Омладине делили су „СНС Ин-
форматор“ и разговарали са 
грађанима.

12. алЕксинац
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

13. палилула
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА
Чланови Савета за здравство разговарали су са 

грађанима Сувог Дола о превенцији болести. Aк-
тивисти ОО, на челу са повереником Николом Бо-
жићем, уредили су јавне просторе у улицама Ђуре 
Јакшића и Бубањских хероја и парку на Делијском 
вису, где су и делили „СНС Информатор“.

17. сВрљиг
ПОСЕТА 
ЗОРАНА 
ЂОРЂЕВИЋА
Члан Председништва СНС 

Зоран Ђорђевић и чланица ГО 
СНС Драгана Сотировски по-
сетили су ОО и разговарали 
са члановима. Након откри-
вања споменика глумици Зла-
ти Петковић, који је подигнут 
на иницијативу ОО, посетили 
су Сајам намештаја и Белму-
жијаду. Активисти МО дели-
ли су „СНС Информатор“ на 
Јанијади у Лукову. Очишћена 
су школска дворишта и обала 
Тимока.

16. нишка бања
УРЕЂЕЊЕ ИГРАЛИШТА 
И ТЕРЕНА
Активисти ОО очистили су шумске стазе и извор 

Сува бања, и офарбали мобилијар на дечијем игра-
лишту. У насељу Никола Тесла уређени су спорт-
ски терени и игралиште. У Чукљенику су окречене 
просторије Дома културе.

14. гаџин Хан
ПОСЕТА НЕБОЈШЕ 
СТЕФАНОВИЋА
Чланови ОО, са председницом Општине Маријом Цве-

тковић, обишли су домаћинство у Овсињинцу и помогли 
у берби купина. Члан Председништва СНС Небојша Сте-
фановић посетио је ОО у новим просторијама и разго-
варао са чланством. Састанку су присуствовали и Бојан 
Бајагић, Драгана Сотировски и Марија Цветковић.

19. црВЕни крсТ
ОБИЛАЗАК 
МЕШТАНА
Конституисана је Унија 

жена. Повереник Драган 
Станковић и чланови Саве-
та за здравство обишли су 
мештане у селима и насељима 
Ратко Јовић и Бранко Бје-
говић. Повереник Звездан 
Миловановић разговарао 
је са чланством МО Стеван 
Синђелић. Челници Дирек-
ције за изградњу града и ЈКП 
„Наисус“, заједно са председ-
ником Општине Мирославом 
Милутиновићем, разговарали 
су са грађанима у МО Шљака. 
Повереник Станковић оби-
шао је Берчинац и подржао 
спровођење ветеринарских 
мера против афричког грипа. 
Одржана је трибина о агре-
сији код младих. Активисти 
МО Стеван Синђелић уреди-
ли су јавне површине. Акти-
висткиње Савета за здравство 
и Уније жена организовале 
су акцију поводом Светског 
дана срца.

18. МЕрошина
АКЦИЈЕ 
чИШЋЕЊА И 
УРЕЂЕЊА
Чланови Омладине укло-

нили су гране и смеће после 
снажног невремена, а уре-
дили су и двориште школе у 
Југбогдановцу.

26. чачак

РАчУНАР ЗА МАЛЕ НОВОВИЋЕ
Градоначелник Милун Тодоровић обишао је завршене радове на 

асфалтирању пута у Трнавској Балузи, а асфалтирано је неколико 
кракова улица. Потпредседник Главног одбора СНС Милош Вуче-
вић разговарао је са активистима СНС. Чланови Уније младих по-
сетили су породицу Нововић из Мрчајеваца, која има осморо деце, 
и поклонили им рачунар и школски прибор.

30. јагодина

НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

Општа болница добила је ново санитетско возило, опремље-
но савременим медицинским апаратима, као донацију породице 
Милановић. Председник Управног одбора Опште болнице у Јаго-
дини Никола Радосављевић рекао је да је у последње две годи-
не болница опремљена најсавременијим апаратима захваљујући 
Министарству здравља.

34. сјЕница
КОНТРОЛА 
ЗДРАВЉА

За све грађане обезбеђени 
су бесплатни офталмолошки 
прегледи.

булатоВић, милоВаноВић, стеФаноВић, бајагић, сотироВски
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39. рашка
СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА

Министар Златибор Лончар по-
сетио је Дом здравља, разговарао 
са челницима локалне самоуправе 
и најавио набавку офталмолош-
ке опреме и покретне апотеке 
за сеоске средине. Угостили смо 
Алексеја Полковникова, дирек-
тора Руске хуманитарне мисије, 
захваљујући којој је у ПУ „Весело 
детињство“ изграђена соларна 
електрана, а део средстава обез-
бедила је и Општина.

40. диМиТроВград  
ИЗГРАДЊА ПУТА 
ДО ПАМЕТНИКА
 
Потписан је уговор о изградњи 

фабрике за израду намештаја у 
Радној зони Белеш. На иниција-
тиву Женске одборничке мреже, 
ученици су добили школски при-
бор. У Белешу се поставља водо-
водна мрежа. У оквиру обележа-
вaња Дана Општине, постављена 
је изложба старих заната, а на 
свечаној седници СО признања 
су додељена министарки Зора-
ни Михајловић и ЈКП „Комуна-
лац“. Реконструисан је плато на 
Тргу доктора Зорана Ђинђића из 
општинских средстава и кампање 
„Узми рачун и победи“. Министар-
ство грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре финансираће 
изградњу пута до споменика Па-
метник на Нешковом вису.

41. кикинда
ПОДЕЛА ХУМАНИТАРНИХ 
ПАКЕТА И КЊИГА

Први МО подржао је акцију са-
купљања и поделе хуманитарне 
помоћи породицама слабијег ма-
теријалног стања. На иницијативу 
Савета за науку и технолошки раз-
вој, чланови и симпатизери стран-
ке прикључили су се акцији са-
купљања и поделе књига на Град-
ском тргу. Чланице Уније жена 
учествовале су на Данима лудаје, а 
приход од продаје пецива донира-

ле су у хуманитарне сврхе. Избу-
шена су два бунара код Кванташке 
пијаце, који су важан предуслов за 
будућу фабрику воде. Почела је 
реконструкција кишне канализа-
ције, на захтев житеља Доситејеве 
улице. Куповином новог котла, ре-
шен је проблем грејања у школи у 
Новим Козарцима. Локална само-
управа обезбедила је 442 поклона 
за ђаке прваке.

43. србобран
ДОНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА

Активисти ОО донирали су 
грађевински материјал Слобода-
ну Величком, коме је олуја одне-
ла део куће. Локална самоупра-
ва расписује конкурс за доделу 
грађевинског материјала, како би 
сви становници спремно дочекали 
зиму. 

44. ариљЕ
НОВО ВАТРОГАСНО 
ВОЗИЛО

Ватрогасна служба добила је 
од МУП-а Србије ново ватрогасно 
возило, у вредности од 220.000 
евра, које је, уз теренца донираног 
од стране Општине, употпунило 
возни парк.

45. уЖицЕ
ОБНОВА ШКОЛЕ У ТУРИЦИ

Влада Србије основала је Ака-
демију струковних студија Запад-
на Србија са седиштем у Ужицу, 
у склопу реформе високог об-
разовања. У оквиру унапређења 

туристичке инфраструктуре, на-
бављено је 10 кајака за вожњу 
кањоном Ђетиње. Реконструисана 
је школа у Турици.

47. бач
ПОКЛОНИ ЗА ПРВАКЕ

Председник Општине Борислав 
Антонић посетио је ђаке прваке и 
поклонио им школске торбе. Уру-

чене су субвенције за 73 пољопри-
вредна газдинства. Председник 
Антонић обишао је новоотворени 
погон за прераду соје. Одржани су 
Дани европске баштине - Дани Бача.

48. бор
УКЛАЊАЊЕ ГРАФИТА

Омладина ОО покренула је ак-
цију уклањања графита са порука-
ма насиља над националним мањи-
нама. Активисти МО Шарбановац, 
МО Метовница и МО Злот уредили 
су јавне површине. Наши чланови 
делили су „СНС Информатор“ и 
разговарали са суграђанима.

49. ириг
УРЕЂЕЊЕ ИГРАЛИШТА

Наставља се уређење атарских 
путева. У оквиру Пударских дана, 
активисти МО Ириг организовали 
су штанд и разговарали са грађа-
нима. У организацији Полицијске 
станице, одржан је турнир у ма-
лом фудбалу, у којем су учество-
вали и чланови ОО. Активисти МО 
Ириг уредили су фудбалско игра-
лиште Терајзија. Поводом Свет-
ског дана туризма, чланице Уније 

жена организовале су предавање 
о руралном туризму и економском 
оснаживању жена.

50. коцЕљЕВа
ПОСЕТА МИЛОША 
ВУчЕВИЋА

Потпредседник Главног одбора 
СНС Милош Вучевић посетио је 
наш ОО и разговарао са активисти-
ма. Председник Општине Душан 
Илинчић обишао је ђаке прваке и 
уручио им поклоне. Активисти ОО 
делили су „СНС Информатор“, раз-
говарали са грађанима и помогли 
припрему Фестивала зимнице.

51. ада
УРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

Активисти ОО СНС Ада поко-
сили су траву и уклонили коров 
и вишегодишње растиње са јавне 
површине у Молу.

52. бЕла паланка
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Председник Општине Горан 
Миљковић уручио је уговоре неза-
посленим лицима која ће покрену-
ти сопствени бизнис, а субвенције 
износе 200.000 динара. Општина 
је за ову намену издвојила четири 
милиона динара, а за стручну прак-
су три милиона динара. Поставље-
ни су дечији мобилијари у три села 
и градском насељу. Активисти ОО 
спровели су пет акција уређења у 
селима и две акције у граду.

53. кула
БЕСПЛАТНИ ЛЕКАРСКИ 
ПРЕГЛЕДИ

Чланови ОО СНС Кула подр-
жали су радну акцију чишћења у 
Сомбору. Председник Општине 
Дамјан Миљанић посетио је шко-
лу у Крушчићу, поводом почетка 
нове школске године. У организа-
цији Мађарског културног центра, 
одржани су Дани традиције. На 
Фестивалу паприке у Калочи, от-

ворена је Кулска улица и предста-
вљени традиционални производи. 
Председник Миљанић присуство-
вао је обележавању Дана Нове Цр-
венке. Завршена је канализација у 
Црвенки и Кули. Организовани су 
бесплатни лекарски прегледи у 
Дому здравља. Одржано је преда-
вање о безбедности мотоциклиста 
у саобраћају. У Малом Стапару 
одржан је састанак секретара МЗ 
из Куле, Сомбора, Апатина, Оџака 
и Бача. Офталмолошка ордина-
ција добила је нове апарате.

55. книЋ
ПУТ ДО БОРАчКОГ КРША

Министар Милан Кркобабић 
посетио је Кнић, разговарао са 
челницима Општине и обишао 
задругу „Пољофлора“ у Топоници. 
Из општинског буџета за програм 
самозапошљавања биће издвојено 
800.000 динара, а за запошљавање 
на новим радним местима 400.000 
динара. Асфалтиран је пут од Кусо-
вца до Борча, где се налазе остаци 
средњовековног града.

56. апаТин
чИШЋЕЊЕ ОБАЛЕ ДУНАВА

Поводом Међународног дана 
старијих особа, активисти ОО ор-
ганизовали су дружење са најста-
ријим суграђанима. У организа-
цији Уније жена и МО Пригревица, 
обележен је Дан без аутомобила 
вожњом бицикала од просторија 
странке до Бање Јунаковић. Акти-
висти МО Сонта и МО Пригревица 

уредили су дечија игралиштa, а 
активисти ОО очистили су обалу 
код пристана.

57. кучЕВо
АСФАЛТИРАЊЕ МОСТА 
ПРЕКО ПЕКА

Челници локалне самоуправе 
традиционално су уручили сваком 
прваку школски прибор. Зграда ОШ 
„Угрин Браковић“ потпуно је рекон-
струисана. Радници ЈКП „Кучево“ 
постављају нови асфалт на мосту 
преко Пека. Центар за социјални 
рад покренуо је пројекат „Прибли-
жимо се грађанима“. Председник 
Општине Владимир Стојановић 
сваке среде организује Дан отво-
рених врата за грађане. После више 
од три деценије, Ватрогасно-спа-
силачка јединица добила је ново 
теренско возило. Завршава се нови 
тротоар у Бекиној колонији.

58. сЕнТа
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Активисти ОО СНС органи-
зовали су штанд, разговарали са 
суграђанима и делили „СНС Ин-
форматор“.  

59. бЕочин
ПОМОЋ САМОХРАНОЈ 
МАЈЦИ

Делегације Развојне агенције 
Војводине и Европских послова 
разговарале су са представницима 
локалне самоуправе о сарадњи. 
Чланови Омладине помогли су 

самохраној мајци троје деце у Су-
секу да припреми огревна дрва и 
донирали намирнице. Oдржани 
су Баношторски дани грожђа и 
здравствена трибина, обележен 
је Дан МЗ Раковац. Општина је за 
255 ромских ученика у Беочину и 
Сусеку припремила школски при-
бор. Цементара „Лафарж“ покло-
нила је Дому здравља ултразвуч-
ни апарат. Подељено је више од 
40 хуманитарних пакета. У МЗ 
Раковац и МЗ Беочин активисти 
су разговарали са грађанима и 
делили страначки материјал, а на 
једном од пултова Савет за здрав-
ство обележио је Светски дан прве 
помоћи.

60. ТиТЕл
ВРТИЋ У МОШОРИНУ

Завршено је уређење атарских 
путева у Локу, Гардиновцима, 
Мошорину и Шајкашу. Такође, от-
ворен је реновирани део вртића у 
Мошорину, где је уведен и проду-
жени боравак за децу.

61. ТЕМЕрин
КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ

Активисти МО Центар уредили 
су простор између школе и базена. 
Дом здравља, уз подршку МО Ста-
ро Ђурђево и МО Центар, спро-
вео је мерење притиска и шећера 
у крви суграђанима. Чланови МО 
Сириг покосили су амброзију у 
Улици Гаврила Принципа. Почело 
је чишћење атмосферских канала 
у Кудељари. Активисти МО Си-

риг офарбали су пешачки мост на 
Јегричкој, а активисти МО Старо 
Ђурђево зграду вртића.

62. сВилајнац
НОВА УчЛАЊЕЊА

Одржан је састанак ОО СНС 
Свилајнац, на којем су договоре-
не активности за наредни период. 
Поводом учлањења младих, ви-
сокообразованих људи у странку, 
ОО организовао је коктел.

63. коВачица
ПОСЕТА МИЛЕНКА 
ЈОВАНОВА

Миленко Јованов, потпредсед-
ник Главног одбора СНС, посетио 
је Ковачицу и разговарао са акти-
вистима ОО. Локална самоуправа 
даровала је прваке ранчевима и 
лектиром. Почео је превоз путни-
ка из Идвора, Уздина и Путнико-
ва до Ковачице. Дом здравља, уз 
подршку Савета за здравство, ор-
ганизовао је превентивне прегле-
де за 400 мештана Дебељаче. За-
вршено је уређење Брозовог парка 
у Самошу, равнање атарских путе-
ва у Идвору и санација бетонских 
површина у Ковачици и Падини. 
Гордана Калин Ђуровић, пред-
седница Уније жена Дебељача, 
организовала је дечију представу 
„Од игре до математике“. Ветрое-
лектрана „Ковачица“ прикључена 
је на државну Електромрежу, а 
њених 38 ветрогенератора снаб-
деваће струјом око 60.000 до-
маћинстава.

54. ноВи сад

БРОЈНe АКЦИЈЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

42. лЕбанЕ
ОБИЛАЗАК СВИХ ШКОЛА
Завршено је реновирање зграде Музичке школе. Асфалтиран је 

пут ка селу Слишану, а том приликом председник Општине Иван 
Богдановић разговарао је са грађанима. Челници локалне самоу-
праве обишли су све школе и првацима уручили новчане поклоне 
и књиге. Повереник Горан Јовић одржао је састанак са чланством 
и грађанима.

38. кањиЖа

УРЕЂЕЊЕ ИГРАЛИШТА

Акцијом ОО уређено је још једно игралиште, овог пута у насељу 
Велебит, где је поправљен и офарбан мобилијар, посађено цвеће и 
уређена околина.

Чланови свих МО разговарали су са грађанима и де-
лили „СНС Информатор“. У Ветернику је одржана Вој-
ничка пасуљијада, у Будисави Пекмезијада, а у Кисачу 
дружење жена. МО Шангај одржао је малогоспојински 
турнир, а овај празник обележен је и у МЗ Сремска Ка-
меница. МО Гаврило Принцип организовао је спортски 
дан хуманитарног карактера, а МО Каћ, у сарадњи са 
вртићем, креативну радионицу, док су активисти МО 
Јаша Томић помогли обданишту. Чланови МО Будисава 
поставили су капију испред цркве, a МО Ченеј поклонили 
су школски прибор првацима. Активисти МО Сремска Ка-
меница 2 уредили су дечије игралиште, а МО Бистрица 1, 
2, 3 и 4 парк. Активисти МО Житни трг 1 окречили су стан 
старије, болесне суграђанке.

Градоначелник Милош Вучевић и министарка Зорана 
Михајловић обишли су Луку „Нови Сад“, а заједно са 
председником Покрајинске владе Игором Мировићем, 
градоначелник је обишао новоотворени објекат цен-
тралне кухиње ПУ „Радосно детињство“ и школу „Милош 
Црњански“ и најавио потпуну реконструкцију објекта. 
Градоначелник Вучевић обишао је и радове на асфалти-
рању улица у Ковиљу и обновљену школу „Вук Караџић“.

46. црна ТраВа

ПОСЕТА ЂАЦИМА
Наши активи-

сти посетили су 
основну и средњу 
школу, првацима 
даривали школски 
прибор, осталим 
ученицима слат-
кише, а средњош-
колцима мреже за 
голове. ОО и Удру-
жење пензионера 
организовали су 
одлазак на Жупску 
бербу за најстарије 
суграђане.

мреЖе за голоВе као Поклон за 
средњоШколце милоШ ВучеВић у обиласку радоВа

БРИГА О ГРАЂАНИМА
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Члан Главног одбора и 
Савета за међународну 

сарадњу СНС Никола Ерић, 
на позив Аустријске народне 
партије, боравио је у Бечу 
током одржавања ванредних 
парламентарних избора.

У изборној ноћи, Ерић је 
пренео искрене честитке 
председника СНС Алексан-
дра Вучића председнику 
Аустријске народне партије 
Себастијану Курцу, поводом 
убедљиве победе његове 
странке на парламентарним 
изборима. Курц се захвалио 
на честиткама и личној подр-
шци председника Вучића и, 
између осталог, нагласио 
значај даљег јачања пар-
тијских односа, као и била-
тералних односа и сарадње 
Србије и Аустрије.

Сличне поруке захвал-
ности на подршци СНС, зна-
чају даљег унапређења била-
тералне сарадње и подршке 
Аустрије нашем европском 
путу пренели су и Гернот 
Блумел, доскорашњи ми-
нистар за ЕУ у Кабинету Се-
бастијана Курца и шеф град-
ског одбора партије у Бечу, 
као и Лукас Мандл, посланик 
Европског парламента из 

редова Аустријске народне 
партије.

Такође, Ерић је имао прили-
ку да разговара и са бројним 
домаћим и страним гостима 
који су дошли у изборни штаб 

Аустријске народне партије 
да прославе ову веома важну 
победу, која ће Себастија-
ну Курцу омогућити нови 
мандат на месту аустријског 
канцелара. Он је саговорнике 
информисао о актуелним по-
литичким дешавањима у Ср-
бији, односима у региону, као 
и о резултатима економских 
реформи.Члан Политбироа Кому-

нистичке партије Кине и 
секретар Секретаријата Цен-
тралног комитета КПК Јанг 
Сијаоду, боравио је у посети 
Србији и Српској напредној 
странци. Уважени гост из КПК 
најпре је, у Српском народ-
ном позоришту у Новом Саду, 
говорио члановима прошире-
ног сазива Извршног одбора 
СНС о резултатима 70 годи-
на нове Кине и о управљању 
партијом, а затим је у згради 
Геозавода у Београду одржан 
званични састанак делегација 
Комунистичке партије Кине 
и Српске напредне странке, 
коју је предводио потпред-
седник Главног одбора СНС 
Марко Ђурић. 

Састанак са председником 
СНС и Србије Александром 
Вучићем уприличен је у згра-
ди Председништва, а том 
приликом председник Вучић 
оценио је да Србију и Кину 
веже челично пријатељство, 

а да српски народ никад неће 
заборавити шта је за Србију 
учинио председник Кине и 
председник Комунистичке 
партије, Си Ђинпинг.

„Захвални смо Си Ђин-
пингу што је довео једну од 
најважнијих инвестиција у 
нашу земљу и охрабрио ки-
неске инвеститоре да до-
лазе у Србију, као и за то 
што је кроз пројекат „Један 
појас, један пут“ допринео 
срећи других народа, у овом 

случају српског. Током по-
следње посете КП Кине нау-
чио сам да су сви функцио-
нери дужни да 200 дана го-
дишње разговарају с грађа-
нима. Размишљамо како да 
наше људе натерамо да више 
десетина дана, ако не могу 
200 дана, разговарају са об-
ичним људима како би боље 
разумели њихове захтеве и 
потребе“, рекао је председ-
ник Вучић у разговору са ки-
неском делегацијом.

Члан Политбироа КПК 
Јанг Сијаоду захвалио 
се председнику Србије и 
пренео поздраве пред-
седника Си Ђинпинга.

„Ви сте, заједно са 
Сијем, направили ге-
нерални план за развој 
стратешког партнерства 
Србије и Кине и у току 
је реализација онога 
што сте вас двојица до-
говорили. Циљ посете 
делегације КПК јесте ре-
ализација постигнутих 

договора. Надам се да ће 
наше странке интезивирати 
сарадњу и створити услове 
за продубљивање размене 
и сарадње у свим области-
ма“, истакао је Јанг Сијаоду, 
који је истакао да су Кина и 
Србија географски удаљене, 
али да постоји традиционал-
но пријатељство између два 
народа, додајући посебан 
напредак у билатералним 
односима.

челичНо пријатеЉство 
срБије и киНе

делегација кп киНе у посети 
српској НапредНој страНци

подрШка сНс-а
аустријској НародНој 

партији
Шеф спољнопо-

литичког од-
бора Алтернативе 
за Немачку у Бун-
дестагу, Армин Па-
улус Хампел, разго-
варао је у седишту 
СНС са потпредсед-
ником Главног од-
бора СНС Марком 
Ђурићем и истакао 
да је поносан на 
власти у Србији које 
су успеле да чак 13 држава 
повуче признање незаконите 
независности Косова, али и 
на чињеницу да су данас уз 
Србију и нобеловци.

„Остајемо, као странка и 
посланичка група у Бундес-
тагу, при ставу да је независ-
ност Косова противзаконита, 
као и НАТО интервенција. 
Србија данас има бројне 
пријатеље. Србија је има-
ла више непријатеља него 
пријатеља, а данас су међу 
пријатељима, не само ми као 
странка, већ и нобеловци“, 
рекао је Хампел, и додао да 
је будућност Србије у до-
брим рукама и да је гаранто-
вана новим снагама.

Ђурић се Хампелу и ње-
говим колегама захвалио на 

подршци по питању сувере-
нитета и бриге због тешког 
положаја српског народа и 
Српске православне цркве на 
КиМ, као и на принципијелном 
залагању за поштовање тери-
торијалне целовитости међу-
народно признатих земаља.

„Србија је заинтересова-
на за дијалог и унапређење 
односа са Немачком на свим 
пољима, политичком, стра-
начком, економском. Српски 
народ на КиМ гледа као на 
светињу, а СНС посвећује 
додатну пажњу опстанку 
српског народа и зато је 
свака подршка која долази 
из света и из овако моћне 
државе, као што је Немачка, 
важна. Важно нам је да се 
из Немачке чује другачији 
глас“, рекао је Ђурић.

НеМачки афд: 
НезависНост косова 

је НезакоНита

оБележеНа света петка
Српска напредна странка обележи-

ла је славу Свету Петку у одбори-
ма широм Србије, а у централи странке 
у Београду домаћин славе био је члан 
Председништва СНС Небојша Стефано-
вић, који је истакао да су напредњаци 
поносни на резултате које су постигли у 
протеклих седам година.

„Прошле године је, са овог места, пред-
седник Александар Вучић рекао да оче-
кује да ће наша земља бити јача, снаж-
нија, дочекати бољу будућност, мању 
незапосленсот, јачу војску и полицију. 
Поносам сам што смо, због вредног, огро-
мног рада СНС и свих њених људи, дошли 
до тих резултата“, рекао је он.

Стефановић је казао да очекује да ће 
СНС ускоро моћи да се похвали да ће 
незапосленост у Србији пасти на испод 
10 одсто, подсетивши да је пре седам го-
дина проценат незапослености био на 26 
одсто.

„Захваљујући ог-
ромном раду Алек-
сандра Вучића и 
Влади, свему што је 
уложено у претход-
них седам година у 
земљу, видели смо 
нове фабрике, нова 
радна места, нову 
будућност. А зах-
ваљујући одговорној 
економској политици, 
од новембра грађани 
могу да очекују веће 
пензије и плате. Ми 
смо странка обичних 
људи настала пре 11 
година. Странка која 
је размишљала како да 
снове, жеље и очекивања људи у Србији 
преточи у нешто што ће бити реалност. 
Ми смо странка која има озбиљне резул-

тате и која ће увек желети да ради још 
више. Увек ћемо налазити нове људе који 
ће тежити ка вишим интересима грађана 
и земље“, поручио је Стефановић.

чен бо, јанг сијаоду, марко ђурић, милоШ ВучеВић, дарко глиШић

састанак Председника александра Вучића и ПотПредседника снс миленка јоВаноВа, марка ђурића, марије обрадоВић 
и милоШа ВучеВића са Високом делегацијом кП кине, коју је ПредВодио јанг сијаоду

курц и ерић

небојШа стеФаноВић у централи снс

хамПел и ђурић
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западНоБачки округ

Стево Рапаић Брко
Стево Рапаић Брко је уз Српску на-
предну странку од првих дана, а ујед-
но и један од оснивача Општинског 
одбора у Апатину. За све ове годи-
не, странка му је увек била на првом 
месту, те се и данас једнако истиче 
у свим страначким активностима. У 
кампањи за локалне изборе, када је 
СНС у Апатину била опозиција, Брко 

je дао велики допринос као повереник МО да странка 
дође на власт. Рапаић је данас одборник СНС у СО, а за 
своју странку је увек спреман на сваку активност. Међу 
чланством је омиљен због страначког залагања и по-
штења, али и због кулинарских вештина.

Зузана Ољача
Општински одбор СНС Бач сматра да 
је Зузана Ољача највреднији и најза-
служнији члан. Она је породична жена, 
мајка два успешна студента, иначе 
запослена у Општинској управи као 
спремачица. Госпођа Зузана је веома 
вредан и пожртвован члан, сваког дана 
учествује у страначким активностима, 
координатор је свог бирачког места, 

стално је на терену и у контакту са грађанима.

Александар Тодоровић
Александар Тодоровић, тридесеттро-
годишњи мастер економиста, један је 
од најактивнијих чланова ОО. Пун ен-
тузијазма, вредан, ведрог духа, увек је 
први када треба да се помогне комшији, 
учествује у уређењу наше општине 
и спроведе свака акција. Александар 
увек и свуда са поносом представља и 
заступа све политичке принципе СНС и 
председника Александра Вучића.

Mаја Мирковић
Маја Мирковић је апсолвент Економ-
ског факултета и члан је Савета за 
интернет и друштвене мреже СНС. 
Маја се увек радо одазива на све 
позиве и испуњава све страначке за-
датке.

ИНТЕРВЈУ

На иницијативу председ-
ника Александра Ву-
чића, Српска напредна 

странка недавно је основала 
Фондацију „За српски народ и 
државу“, на чијем је челу ди-
пломирана правница Бојана Ра-
даковић. Према њеним речима, 
циљеви рада Фондације биће 
унапређење политичке културе 
у Србији, медијска обука и про-
моција путем традиционалних 
медија и друштвених мрежа по-
литичара и друштвених делат-
ника који се залажу за модерну 
и напредну Србију.

- Као следбеници 
једне политичке идеје, 
сад већ слободно могу 
рећи, историјске епохе 
коју је Александар Вучић 
зачео и коју наставља да 
унапређује, трудићемо 
се да радимо и на него-
вању српског културног 
наслеђа, на обнови и заш-
тити породичних вред-
ности и српске традиције, 
културе, писма, језика, 
пре свега, кроз едукацију 
младих и подстицање ро-
дне равноправности у по-
литици и друштву - каже 
за „СНС Информатор“ 
Бојана Радаковић, и до-
даје:

- Рад са младима, та-
кође, један је од циље-
ва, посебно подстицање 
младих да се баве упо-
редним истраживањима у 
области политичке, правне 
и друштвене теорије и прак-
се у Србији и свету. Нарав-
но, сарађиваћемо са срод-
ним организацијама у земљи 
и иностранству, изучавати 
међународне политике и пра-
ва, са посебним освртом на 
међународни утицај Србије и 
унапређење активности наше 
државе. Регистровани смо и 
за издавање књига, часописа и 
других публикација. Трудиће-
мо се да свако, од научника до 
грађанина који је аполитичан, 
може да се информише кроз 
наше књиге и часописе.

који ће бити први задаци 
фондације?
- За почетак, фокусираћемо 

се на издавање брошура, којима 
ћемо свакоме ко жели да учест-

вује у креирању политичке сце-
не, од кандидата за одборника 
на локалним изборима до би-
рача, приближимо нормативну 
и практичну процедуру, те 
олакшамо изборну активност. 
Припремамо округле столове, 
углавном на теме које у Србији 
дижу велику прашину, а за које 
можда постоји правна празни-
на, па је због тога и велики јаз 
међу мишљењима грађана. По-
чињемо рад са групом младих 
људи са којима ћемо радити од 
структуре политичке странке 
до тема везаних за политичку 

културу, медијску обученост, 
положај Србије на међународ-
ном нивоу... Такође, састаћемо 
се са представницима сродних 
међународних организација, 
које дуго постоје и имају за-
видне резултате. Покушаћемо 
да учимо од њих, да прикупља-
мо контакте, да те људе дово-
димо у Србију, да је упознају и 
виде колико наша Србија данас 
напредује и колико има капаци-
тета да буде још боља.

колико је важан рад са 
младима и њихова поли-
тичка едукација?
- Млади су будућност сваке 

државе. Апсолутно подржавам 
идеју председника Вучића да 
младима да шансу, да улаже у 
њихову едукацију и напредак, 
да се труди да им обезбеди 
сигурно и добро плаћено рад-

но место. Сви примећујемо 
да је опао тренд напуштања 
Србије након завршених сту-
дија и да академски грађани 
све више проналазе место у 
нашем друштву. За то је, пре 
свега, заслужан Александар 
Вучић, који даје прилику мла-
дима, труди се да нас стал-
но подстиче и показује да 
се труд, рад и знање морају 
исплатити. Фондација ће се 
трудити да испрати темпо и 
циљеве СНС и да, кроз еду-
кације, политичке и медијс-

ке обуке, олакша младима 
да уче како би допринели 
развоју модерне и напредне 
државе. Спровођењем обра-
зовних програма и организа-
цијом предавања, трудићемо 
се да их укључимо у актуелна 
политичка дешавања и дамо 
им прилику да унесу своје 
идеје којима би подстакли 
напредак Србије. Такође, циљ 
Фондације је и обезбеђи-
вање стипендија за студенте, 
постдипломце и докторанде, 
чиме желимо да покажемо да 

се њихов труд при-
мећује и цени.

колико је значај-
но да једна поли-
тичка организа-
ција има и фонда-
цију?

- За водећу, јаку 
странку, каква је 
СНС, изузетно је 
важно да има своју 
Фондацију са овак-
вим задацима. Фон-
дација, уосталом 
као и свако од нас 
појединачно, треба 
да допринесе да се 
политика председ-
ника Вучића трајно 
утемељи као поли-
тика која ће водити, 
обнављати и ус-
постављати Србију 
као модерну, демо-
кратску, европску 
државу задовољ-
них грађана. Дакле, 
говоримо о пред-
стављању полити-
ке са једног другог, 

научног и теоријског, не само 
практичног становишта. Фон-
дација ће настојати да идео-
лошки и научно утемељи по-
литички правац који је данас 
најмасовније прихваћен, а за 
шта је заслужан Александар 
Вучић. Остварићемо сарадњу 
са сродним организацијама у 
свету и користићемо искуства 
најуспешнијих. Ту, пре свега, 
мислим на Фондацију „Кон-
рад Аденауер“, која је немач-
ка политичка организација, а 

присутна је у многим земљама. 
Рад ове фондације заснован 
је на сличним принципима на 
којима смо ми одредили циље-
ве и деловање, па се надам да 
ће нам сарадња помоћи да бу-
демо озбиљни и јединствени, 
не само у нашој држави, већ и 
шире.

колико је визионар-
ство председника ву-
чића допринело осни-
вању фондације?
- Александар Вучић је ини-

цирао оснивање Фондације. 
Он је апсолутни лидер у Ср-
бији, он пише историју и ства-
ра будућност. Мени је он, сло-
бодно могу рећи, идол и же-
лим да га пратим у стопу и да 
са њим и његовим тимом ос-
тавим траг у нашој држави. Он 
је, не само у Србији, већ и у ре-
гиону, највећи визионар. Ис-
товремено је и највећи чувар 
српске традиције и огњишта. 
Бори се да живимо боље, да 
учимо, да стварамо. Трудићу 
се да испратимо и подржимо 
његове идеје, иако сам сигур-
на да то неће бити лако. Пове-
рење које председник ужива 
код грађана довољно говори 
о свему што је урадио за Ср-
бију. Потрудићемо се да исп-
ратимо оно за шта се залаже, 
да помогнемо у реализацији 
задатака, те да оно што научи-
мо од њега пренесемо и пред-
ставимо свету. Покушаћемо 
да његову визију сигурне Ср-
бије, истовремено модерне, 
али и утемељене на тради-
ционалним вредностима, са-
чувамо и помогнемо да остане 
забележена, те да и деца наше 
деце за много година помињу 
политику Александра Вучића 
и пожеле да наставе стопама 
наше странке.

- Кроз рад Фондације 
представићемо политику са 
научног и теоријског, 
не само са практичног 
становишта. Настојаћемо да 
идеолошки и научно 
утемељимо политички 
правац који је данас 
најмасовније прихваћен, 
а за шта је заслужан 
Александар Вучић

»

калињиНградска иНицијатива

БојаНа радаковић, 
директорка Фондације СНС 
„За српски народ и државу”

дајеМо ШаНсу МладиМа

Потпредседник Главног одбора 
СНС Марко Ђурић и предсе-

давајући Комисије за међународну 
сарадњу Генералног савета Јединс-
твене Русије Андреј Климов потпи-
сали су Калињинградску иниција-
тиву, завршни документ недавно 
одржане међународне конферен-
ције посвећене европској безбед-
ности у 21. веку. 

У завршном документу наводи се, 
између осталог, да су потписнице 
опредељене за јачање мира на под-
ручју које чине земље ОЕБС-а и да 

су против незаконитог мешања у 
суверена питања држава чланица.  

Калињинградска иницијатива 
промовише разумевање и прија-
тељство међу чланицама ОЕБС-а и 
елиминисање подела и линија раз-
двајања, у циљу јачања економских 
и хуманитарних веза међу држава-
ма. Потписници, такође, изражавају 
опредељење за борбу против теро-
ризма у свим његовим облицима, 
као и против расизма, ксенофобије, 
дискриминације, фашизма и глори-
фикације нацизма.

климоВ и ђурић
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панораМа
64. сМЕдЕрЕВска 
паланка
ОБНОВА ПУТА 
ПОчЕВИЦА-КОСОВАЦ

Завршава се рехабилитација 
пута Почевица-Косовац, у селу 
Кусадак. Активисти ОО уредили 
су двориште и фасаду вртића „Бу-
бамара“ у Азањи.

65. богаТиЋ
ПОСЕТА МИЛОША 
ВУчЕВИЋА

Потпредседник Главног одбора 
СНС Милош Вучевић посетио је наш 
ОО, а том приликом представили 
смо резултате рада и програм за на-
редни период. Почело је насипање 
више од 100 километара локалних и 
некатегорисаних путева. Активисти 
ОО разговарали су са суграђанима 
и делили „СНС Информатор“.

66. осЕчина
ОБНОВА ПУТЕВА

Одржана је манифестација 
Котлић Рађевине у селу Комирићу, 
у чијој организацији су учествова-
ли и функционери ОО. Наставље-

но је асфалтирање општинских 
путева, као и поправљање путева 
у Комирићу, Плужцу и Гуњацима.

68. крупањ
ОБНОВА ПУТЕВА

Представници локалне самоу-
праве уручили су ранчеве, свеске и 
пернице ђацима првацима. Градона-
челник Новог Сада Милош Вучевић 
и члан УО ФК „Војводина“ Никола 
Васиљевић уручили су спортску оп-
рему за ФК „Рађевац“. Председник 
Општине Иван Исаиловић обишао је 
радове на асфалтирању пута Столи-
це-Шарена буква-Радаљ и радове на 
припреми пута за асфалтирање Бо-
гоштица-Шљивова. Поводом Дана 
Општине, додељена су признања 

људима који су допринели развоју 
Крупња. Обележено је 105 година 
од Битке на Мачковом камену.

70. лајкоВац
ПОДРШКА 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Потпредседник Главног одбора 
СНС Милош Вучевић посетио је 
ОО и разговарао са активистима. 
Савет за здравство и МО Боговађа 
посетили су старачка домаћинства. 
Омладина ОО делила је „СНС Ин-
форматор“, а функционери странке 
сваке среде разговарају са грађа-
нима. Асфалтиране су улице Др 
Лесе Мирковића, Дубравска, Сте-
вана Сремца и Железничка улица, 
и део пута у МЗ Јабучје, где се за-
вршава капела на гробљу и рекон-
струише црква. Уручена је и помоћ 
за седам избегличких породица. 
Обележен је Дан Општине, а за 20 
пољопривредника организовано 
је студијско путовање у Аустрију. 
Додељена су средства четворици 
младих пољопривредника.

71. ВЕлика плана
АКЦИЈЕ чИШЋЕЊА

Општина Велика Плана, у са-
радњи са НСЗ, доделила је 30 уго-
вора за програм самозапошљавања 
и 38 уговора за нова запошљавања. 
Активисти 3. МО очистили су прос-
торије МЗ, а активисти 2. МО обале 
Велике Мораве између два моста. 
Одржана је изложба радова сли-
карке Марине Милев, као и Брђан-
ска пасуљијада.

72. ЖиТорађа
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА

Редовно делимо „СНС Информа-
тор“, локални „Информатор“ и раз-
говарамо са суграђанима. Обезбе-
дили смо средства за реконструк-
цију фасаде Дома здравља, замену 
столарије и приступних стаза. На-
бављен је гинеколошки ултразвук, 
три ЕКГ апарата и дефибрилатор. 
Офарбали смо мост преко Топлице 

у МЗ Вољчинац и мобилијар у МЗ 
Глашинац, и помогли угроженим 
суграђанима. Кренули су радови 
на купалишном комплексу, стади-
ону и канализацији.

73. лоЗница
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Савет за популацију и бригу о 
деци донирао је школски прибор 
социјално угроженој породици. 
Одржана је фудбалска утакмица 
између екипе СНС и ФК „Јадар“. 
Разговарали смо са грађанима и 
делили „СНС Информатор“. Одр-
жан је 86. Вуков сабор. Градона-
челник Видоје Петровић разгова-
рао је са грађанима МЗ Лозничко 
Поље, Јадранска Лешница и Бања 
Ковиљача. Активисти Савета за 
заштиту животне средине обеле-
жили су Дан чистих планина.

74. ЋиЋЕВац
АКЦИЈЕ МЕСНИХ ОДБОРА

Акцијом МО Ћићевац очишћен 
је и обновљен паркић за децу, а 
акцијом МО Лучина извориште 
воде Светог Пантелејмона, док су 
акцијом МО Мрзеница очишћени 
пружни прелаз, поток и железнич-
ко стајалиште. Подељен је школ-
ски прибор ђацима првацима.

75. ТргоВишТЕ
БРАТИМЉЕЊЕ СА КРЊАКОМ

Обележен је Дан Општине, поло-
жени су венци на споменик палим 
борцима и уручена признања. Пот-
писана је и Повеља о братимљењу 
са Општином Крњак из Хрватске.

76. бачка паланка
КАМЕН-ТЕМЕЉАЦ ЗА 
СПОРТСКУ ХАЛУ

Председник Покрајинске вла-
де Игор Мировић и председник 
Општине Бранислав Шушница 
положили су камен-темељац за 
спортску халу у Деспотову. Активи-
сти МО Центар уредили су простор 
код католичког гробља, а чланови 

ОО учествовали су у хуманитарној 
акцији „За Јована“. Савет за здрав-
ство обележио је Дан борбе против 
Алцхајмерове болести, а Омладина 
је посетила најстарије чланове. Раз-
говарали смо са суграђанима и де-
лили „СНС Информатор“.

77. пријЕпољЕ
ЗА СВАКОГ ПРВАКА 
8.000 ДИНАРА

Општина је помогла набавку 
уџбеника за прваке са по 8.000 ди-
нара. У току је реконструкција фис-
културне сале школе на Коловрату, 
а реконструисане су фискултурне 
сале у три школе и направљена је 
спортска дворана у Бродареву. У 
оквиру мера популационе политике 
Владе Србије, Дом здравља добио је 
савремени колор доплер апарат.

78. рача
НОВЕ ДЕОНИЦЕ ПУТЕВА

Завршена је изградња пута који 
спаја центар села Борци са др-
жавним путем, а гради се деони-
ца пута у Ђурђеву. У селу Велико 
Крчмаре отпочети су радови на 
изградњи пута Каповац.

80. алЕксандроВац
ПОДЕЛА СТРАНАчКОГ 
МАТЕРИЈАЛА

Током трајања Жупске бербе, 
наши активисти делили су стра-
начки материјал и разговарали са 
грађанима. Млади активисти при-
суствовали су предавању члана 
Председништва СНС Владимира 
Ђукановића у просторијама ОО 
СНС Трстеник.

81. прибој
ЛЕТОВАЊЕ ЗА ДЕЦУ СА КИМ

Потписан је уговор о реконструк-
цији даљинског грејања и изградњи 
топлане на биомасу. Министар Не-
над Поповић уручио је председнику 
Општине Лазару Рвовићу уговор 
o додели средстава за опремање 
Регионалног стартап центра. По-
чела је замена водоводне мреже 
у Слободној зони. У Сјеверину је 
реконструисана школа и гради се 

амбуланта. У току је уређење Раб-
реновачког и потока Речица. Више 
од 50 основаца из Прилужја на КиМ 
летовало је у Сутомору, о трошку 
локалне самоуправе Прибоја.

82. рЕкоВац
ОБНОВА ДОМА КУЛТУРЕ

Наши активисти разговарали 
су са мештанима Надрља и дели-
ли „СНС Информатор“. Почела је 
реконструкција Дома културе и 
завршен је кухињски блок школе 
у Рековцу. Активисти су чистили 
простор око школе и игралишта у 
Ратковићу, а Великој Крушевици 
насипани су сеоски путеви.

83. Мали ЗВорник
ПРИКУПЉАЊЕ ГАРДЕРОБЕ

Чланице Уније жена посетиле 
су Културно лето у Крупњу, а ак-
тивисти ОО делили су „СНС Ин-
форматор“. Унија жена подржала 
је акцију прикупљања гардеробе 
за угрожене суграђане.

84. руМа
АТЛЕТСКА СТАЗА У 
ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

У току је уређење капеле у 
Добринцима и уређење школе у 
Малим Радинцима. У заједничком 
дворишту Техничке и Пољопри-
вредне школе постављена је тар-
тан атлетска стаза.

85. Ћуприја
НОВА СВЕТЛА НА МОСТУ 
ПРЕКО ВЕЛИКЕ МОРАВЕ

Обележена је 214. годишњица 
Боја на Иванковцу. Турска компа-
нија „ФЕКА Аутомотив“ почиње са 
изградњом фабрике. Уређени су 
атарски путеви у Исакову. Почела 
је замена осветљења на мосту на 
Великој Морави.

86. сМЕдЕрЕВо
РЕНОВИРАЊЕ ШКОЛЕ 
У САРАОРЦИМА

Нова школска година у Сараор-
цима почела је у комплетно рекон-
струисаној школи. Реконструкција 
је обухватила санацију подова, 
зидова и плафона, водовода и ка-
нализације, санитарних чворова...

87. коВин
ПОСЕТА ЈОВАНОВА

Потпредседник Главног одбо-
ра СНС Миленко Јованов, заједно 
са потпредседником ИО Бранком 
Маловићем, посетиo je одбор у 
Ковину. Око 500 чланова напра-
вило је атмосферу за памћење, а 
канцеларија странке била је мала 
да прими све који су желели да чују 
сјајног Јованова, који је енергијом 
и реториком изазвао одушевљење 
присутних. Активисти МО Дубовац 

уредили су парк, активисти МО 
Плочица двориште МЗ и пијацу, 
док су чланови Другог МО освежи-
ли капију болнице и разговарали са 

грађанима. У Плочици је одржана 
манифестација Заборављене игре 
и вештине. Чланице Унија жена из 
Баваништа, Гаја и Делиблата уру-
чиле су намирнице и гардеробу 
социјално угроженим породицама. 
Чланови МО Центар 1 и Центар 2 
уредили су игралиште на Дунавцу, 
а чланице Уније жена из Баваништа 
страначке просторије.

90. Мало црниЋЕ
чИШЋЕЊЕ РАСТИЊА

Повереници и чланови МО 
Кобиље организовали су акцију 
чишћења растиња поред трафо-
станице ван насеља. 

91. ноВи паЗар
ГРАДЊА СЕДАМ ДЕчИЈИХ 
ИГРАЛИШТА

Реконструисане су улице у селима 
Видово, Лукаре, Војниће, Одојевиће. 
Обновљено је и неколико улица у 
граду, као и водоводна и канализа-
циона мрежа. У току је асфалтирање 
кеја реке Рашке и реконструкција 
Гимназије. Почиње градња седам де-
чијих игралишта. Чланови ГО обез-
бедили су намирнице и средства 
за хигијену за неколико породица. 
Диспанзер за жене добио је два ми-
кроскопа, а двоје лекара одлазе на 
обуку у ГАК „Народни фронт“.

92. бабушница
ПОПРАВКА КОТЛАРНИЦЕ

Почела је реконструкција кот-
ларнице Дома културе и санација 
фасаде и прозора на фискултурној 
сали у ОШ „Деспот Стефан Лаза-
ревић“.

93. лапоВо
УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ 
ДВОРИШТА

Активисти ОО уредили су иг-
ралиште за децу у ОШ „Светозар 
Марковић“, офарбали мобилијар, 
заменили даске на клупама и по-
купили отпад.

94. ВаљЕВо
НОВА ШКОЛА

Градоначелник др Слободан 
Гвозденовић свечано је отворио 
нову ОШ „Милован Глишић“. Град 
је подржао пројекат „Економско 
оснаживање жена у пољопривре-
ди“. Активисти ГО организовали 
су штандове и бројне акције по-
моћи суграђанима. Организовано 
је и прикупљање књига за библи-
отеку у Попучкама. Активисти ГО 
подржали су акцију бесплатних 
очних прегледа за становнике МЗ 
Горић, Попучке, Дивци и Лукавац.

95. бачки пЕТроВац
ПОСЕТА ЂАКА 
ИЗ ГЛОжАНА

Бачки Петровац посетило je 105 
ђака школе из Гложана, који су 
обишли знаменитости и разгова-
рали са представницима локалне 
самоуправе. Председник Општи-
не Срђан Симић обишао је радове 
на изградњи првог, од укупно три, 
објекта у којима ће бити збринута 
избегла и расељена лица из БиХ 
и Хрватске. Председник Симић 
посетио је све школе и поделио 

првацима рефлектујуће прслуке и 
мараме, и школски прибор.

96. крагујЕВац
НОВА ФИСКУЛТУРНА САЛА

Школи „Доситеј Обрадовић“ у на-
сељу Ердеч предат је на употребу до-
грађени објекат, у којем се налазе фи-
скултурна сала, кухиња, трпезарија... 
Реконструкција школе реализована је 
у оквиру пројекта Министарства при-
вреде и Града Крагујевца.

97. инђија
УРЕЂЕЊЕ ИГРАЛИШТА

Чланови свих МО одржали су 
штандове и обишли најстарије 
суграђане. Активисти МО Крче-
дин уредили су Дом културе, Но-
вокарловчани двориште вртића, 
чланови МО Чортановци простор 
око фудбалског терена, а члано-
ви МО Љуково дечије игралиште. 
Активисти МО Стари Сланкамен 
поправили су кров на просторија-
ма МЗ, чланови 2. МО уредили су 
простор око Карлове баре, а чла-
нови 3. МО поставили су кош.

98. куршуМлија
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ВОДОВОДА

У току је реконструкција водо-
водне мреже у Баћоглавској улици 
и увођење прикључака за 21 до-
маћинство.

99. пЕЋинци
ВИШЕ ОД 100 СТРАНАчКИХ 
АКЦИЈА

Активисти месних одбора, у про-
теклих годину дана, реализовали су 
више од 80 акција уређења јавних 
површина, дечијих игралишта, пут-
них појасева... У 25 хуманитарних 
акција, прикупљали су гардеробу 
за грађане слабијег материјалног 
стања, помагали старачким до-
маћинствима, цепали дрва, органи-
зовали превоз до амбуланте, при-
купљали књиге и школски прибор.

100. бЕчЕј
НОВА ЈАВНА РАСВЕТА

До марта 2020. биће постављена 
нова јавна расвета у читавој Општи-
ни. Обезбеђен је кров над главом за 
22 породице из Регионалног стам-
беног програма. Филмски центар 
Србије и Општина финансирају 
набавку савремене опреме за био-
скопску салу у Градском позоришту.

101. аранђЕлоВац
ВЕЛИКА АКЦИЈА чИШЋЕЊА

На Спортском изазову окупило 
се више од 3.000 ђака. Велики број 
школа одазвао се позиву Општи-
не да учествује у акцији чишћења 
животне средине. Почињу радови 
на оштећеном мосту у МЗ Босута, 

69. краљЕВо

СРЕДСТВА ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ
Активисти Савета 

за економска питања 
посетили су Ста-
нимирку Марковић 
(83) из Поповића и 
уручили јој пакете са 
храном и кућном хе-
мијом. Чланови Саве-
та за културу су шко-
ли у Сирчи донирали 
књиге, а чланови Са-
вета за образовање 
уџбенике и школски 
прибор. Савет за здравство 
обележио је Светски дан срца. 
Асфалтирана је улица у селу 

Лозно код Ушћа. Министарство 
заштите животне средине до-
делило је Краљеву средства за 
пошумљавање.

67. књаЖЕВац
ПОСЕТА 
ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИЋА 
И МИНИСТРА 
СТЕФАНОВИЋА

Потпредседник Владе и 
министар др Небојша Стефа-
новић посетио је Књажевац и 
са домаћином, председником 
Општине Миланом Ђокићем, 
разговарао о пројектима које 
ће држава реализовати. Пред-
седник Александар Вучић по-
сетио је Калну и деоницу пута 
ка Старој планини. Обишао је 
и породицу настрадале Стани-
ке Глигоријевић у Дебелици, 
као и породицу Богдановић.

79. бујаноВац
ХУМАНИТАРНИ 
ПАКЕТИ

Aктивисти МО Рaкoвaц уре-
дили су спoртски тeрeн. Зaвр-
шeнo је oгрaђивaњe кругa пре-
дузећа „Јумко“. Члaнoви OO 
пoсeтили су пoрoдицу Нeнaдa 
Tрajкoвићa, сaмoхрaнoг oцa 
трoje дeцe у Нoвoм Сeлу, за-
тим дом Срђана Стаменковића 
у Жбевцу и породицу Велич-
ковић у Левосоју, и уручили 
им пакете помоћи.

88. горњи МиланоВац

75 ГОДИНА ОД МИСИЈЕ „ХАЛИЈАРД”

Филмски центар Србије доделио је средства Културном 
центру за набавку новог пројекционог платна. У присуству 
председника Александра Вучића, обележена је 75. годишњица 
мисије „Халијард“ у Прањанима. Улице и путеви асфалтирани 
су у МЗ Грабовица, Луњевица, Горњи Бранетићи, Прањани, Ко-
штунићи и Мајдан.

89. пЕТроВац 
на МлаВи
НОВО ИГРАЛИШТЕ

Ново дечије игралиште по-
стављено је у градском парку. 
Игралиште има гумену под-
логу, ограду и ЛЕД расвету.

друЖење са Школарцима

Председник Вучић у Прањанима
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
а у МЗ Јеловик завршена су два 
велика моста. Председник Општи-
не Бојан Радовић организовао је 
пријем грађана. Одржана је првa 
изложба пољопривредних произ-
вода и трка „1300 каплара“. Завр-
шено је постављање пешачке стазе 
у Улици цара Душана. Реконструи-
сан је спортски терен у дворишту 
ОШ „Милан Илић Чича“. Стигле 
су нове справе за рекреацију у 
Васпитно-образовни центар.

102. срЕМска 
МиТроВица

109 СТАНОВА ЗА 
ПРИПАДНИКЕ СЛУжБИ 
БЕЗБЕДНОСТИ

У ОШ „Бошко Палковљевић Пин-
ки“ одржан је пријем првака. Поче-
ла је реконструкција Савског кеја 
и радови на одржавању гасовода 
на мосту преко Саве. Обележена је 
105. годишњица Битке на Легету, у 
Кузмину је одржан Сајам свиња, а у 
Малој Босни Котлићијада. Почела 
је изградња 190 станова за припа-
днике снага безбедности. Министар 
Бранислав Недимовић присуство-
вао је одржавању Дечијег дана.

103. Жабаљ
ПОМОЋ СУГРАЂАНИМА

Активисти МО Жабаљ поста-
вили су канте за отпатке на више 
локација, активисти МО Ђурђево 
избетонирали су стазу испред вр-
тића и окречили просторије Удру-
жења пензионера. Савет за здрав-
ство обележио је Дан превенције 
самоубиства. Чланови MO 1 и 2 
Чуруг поставили су аутобуско 
стајалиште код школе, а члани-
це Уније жена покосиле су траву 
испред куће старије суграђанке.

104. љиг
ПОСЕТА МИЛОША 
ВУчЕВИЋА

Организован је пријем још једне 
групе породиља којима је уручено 
300 евра у динарској противвред-
ности и пакет пелена. Представни-
ци локалне самоуправе посетили 
су две школе и првацима уручили 
поклоне. Потпредседник Главног 
одбора СНС Милош Вучевић по-
сетио је ОО и разговарао са ак-
тивистима. У току је асфалтирање 
пута у МЗ Моравци. Активисти су 
разговарали са суграђанима и де-
лили „СНС Информатор“.

105. оџаци
РАчУНАРСКА ОПРЕМА 
ЗА ШКОЛЕ

Подељена је рачунарска опрема 
за основне и средње школе и ПУ. 
Покретни мамограф омогућио је 
бесплатне прегледе за све жене. Ре-
конструише се пут на насипу уз Ду-
нав код Богојева. Чланови МО Оџа-

ци и МО Лалић уређивали су јавне 
површине, а активисти МО Српски 
Милетић разговарали са мештани-
ма и делили „СНС Информатор“. 
Чланице Уније жена из Сенте посе-
тиле су Унију жена из Оџака.

106. ВладиМирци
ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ 
КРВИ

Активисти ОО одржавају 
штандове, разговарају са грађа-
нима, деле „СНС Информатор“, 
подржавају хуманитарне акције 
и помажу социјално угроженим 

породицама. Организован је Први 
сајам пољопривреде. Наставља се 
насипање локалних путева. Дом 
здравља организовао је превен-
тивне прегледе. Наши активисти 
добровољно су дали крв.

108. поЖарЕВац
ПРИКУПЉАЊЕ ОДЕЋЕ

Уређено је дечије игралиште 
у МЗ Бурјан. Одржане су Љуби-
чевске коњичке игре. Чланови МО 
Стари Костолац уредили су игра-
лиште, а Град је набавио возило за 
Црвени крст. Потписан је протокол 
о сарадњи између Града и компа-
није „Кока-кола“ за сакупљање ам-
балажног отпада. Унија жена, МО 
Васа Пелагић и МО Браћа Вујовић 
прикупљали су одећу у хуманитар-
ној акцији. МО Брадарац донирао 
је школи сто за стони тенис и кош.

109. шабац
ПОСЕТА ВУчЕВИЋА

Потпредседник Главног одбора 
СНС Милош Вучевић завршио је 
обилазак одбора у Мачванском ок-
ругу. Теме састанака биле су везане 
за припреме предизборне кампање 
и упознавање чланства са ставови-
ма странке и ситуацијом на КиМ.

110. сЕчањ
НЕДИМОВИЋ СА 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

У Јаши Томићу одржан је фести-
вал позоришних форми „Фетра“. 
Министар Бранислав Недимовић 
разговарао је са пољопривредни-
цима у Јарковцу и Крајишнику. 
У организацији удружења жена 
„Наш осмех“, организоване су 
друге Јесење чаролије.

111. Врбас
УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВА 
И ИГРАЛИШТА

Потписан је уговор о донацији 
Немачке развојне сарадње ГИЗ 
за управљање отпадом. Активи-
сти Трећег МО уредили су игра-
лиште у Блоку Јожефа Пехана, 
активисти МО Стари Врбас терен 
„Младости“, а чланови МО Цен-
тар организовали су дружење за 
децу из удружења МНРО. Акти-
висти Трећег МО разговарали су 
са суграђанима и делили „СНС 
Информатор“. Чланови МО Равно 

Село, Змајево и Бачко Добро Поље 
уредили су паркове и игралишта.

112. Жабари
УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА

Председник Општине Јован 
Лукић обишао је радове на путу у 
Породину, а асфалтиран је и пут 
Витежево-Дубница. У Витежеву и 
Влашком Долу насути су атарски 
путеви.

113. соМбор
СТИПЕНДИЈА ЗА НАЈБОЉУ 
УчЕНИЦУ

Представници локалне самоу-
праве поделили су првацима „Пр-
варице“ и ранчеве. Председник 
Покрајинске владе Игор Мировић 
обишао је Индустријску зону. Гра-
доначелница Душанка Голубовић 
разговарала је са грађанима МЗ 
Дорослово и предала је три нова 
возила Црвеном крсту. Град сти-
пендира студије ђака генерације 
средњих школа. Поводом Европс-
ке недеље мобилности, бициклис-
тима су подељени светлосни сето-
ви, а деци из ПУ прслуци. Градона-
челница Голубовић обишла је ра-
дове на путу у МЗ Алекса Шантић. 
Отворено је игралиште у Улици 
Вукице Митровић. Активисти свих 
МО уређивали су јавне површине 
и делили „СНС Информатор“.

114. сТара паЗоВа
30 НОВИХ СТАНОВА ЗА 
ИЗБЕГЛЕ

Одржан је Регионални сајам 
привреде и манифестација Гастро 
Срем. У 30 нових станова у насељу 
Голубинци усељене су избеглич-
ке породице из БиХ и Хрватске. 

У току је замена јавне расвете на 
целој територији Општине.

115. ВрањЕ
ПОСЕТА НЕБОЈШЕ 
СТЕФАНОВИЋА

Председништво ГО СНС Врање 
обишло је 22 сеоска месна одбора, 
а разговарало се о будућим ак-
тивностима. Члан Председништва 
СНС др Небојша Стефановић раз-
говарао је са активистима ГО.

116. панчЕВо
ПОСЕТА ЈОВАНОВА

Потпредседник Главног одбора 
СНС Миленко Јованов обишао је 
све градске и општинске одборе 
у Јужнобанатском округу. У Пан-
чеву дочекао га је велики број 
чланова и симпатизера, а Јованов 
је поручио да је Јужнобанатски 
округ пример свима како се ради. 
МЗ Котеж организовала је Спорт-
ске игре, а Удружење жена „Ново-
сељанке“ манифестацију Банатски 
хлеб. У току су радови на пружном 
прелазу Црногорске и Херцеговач-
ке улице. У МЗ Младост одржани 
су ултразвучни прегледи без зака-
зивања и чекања. Поводом Дечије 
недеље, представници МЗ Центар 
су се дружили са децом. Предста-
вници локалне власти подржали 
су Европску недељу мобилности 
и на посао дошли без аутомобила. 
Становници МЗ Младост добили 
су два дечија игралишта. Северна 
пословна зона 2 биће проширена 
и нови инвеститор требало би да 
почне са градњом фабрике.

117. ЗрЕњанин
НОВА КИНЕСКА ФАБРИКА

Министар Горан Кнежевић 
присуствовао је потписивању Ме-
морандумa о разумевању између 
Министарства привреде, Града 
и кинеске компаније „Шандонг 
Јангу Хуатај хемикл“, која ће за-
послити 101 радника. Председник 
Покрајинске владе Игор Миро-
вић обишао је радове на уређењу 
пристана на Бегеју и реконстру-
исану атлетску стазу, и отво-
рио Привредни сајам. Министар 
Бранислав Недимовић обишао је 
пољопривреднике, а потписани су 
и уговори са пчеларима. Почело је 
уређење Централне пијаце. Отво-
рен је тренинг центар „НИС“-а у 
Елемиру.

118. бољЕВац
ОСНАжИВАЊЕ жЕНА 
НА СЕЛУ

Локална самоуправа реализова-
ла је пројекат економског оснажи-
вања жена у руралним областима, 
у којем је учествовало педесетак 
жена из сеоских средина. Акти-
висти СНС одазвали су се акцији 
добровољног давања крви.

107. субоТица

НОВИ ВРТИЋ
Поводом Дана Града, уручене су дипломе и плакете. Одржани су Су-

ботички полумаратон и Завичајни дани. Потпредседник Покрајинске 
владе Ђорђе Милићевић разговарао је са градоначелником Богданом 
Лабаном о инвестицијама и проширењу Радне зоне. Нови вртић, са више 
од 400 квадрата, који је изграђен средствима Општине Грачаница, опре-
мио је Град Суботица. Покрајинска влада обезбедила је средства за из-
раду анализе енергетске ефикасности за нову општинску зграду, зграде 
школа и ПУ. Чланице Уније жена Зрењанина посетиле су Суботицу.

119. бЕоград

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО ТИРШОВЕ И ДЕЛИГРАДСКЕ

Члан Председништва СНС Горан Весић, 
шеф Одборничке групе у СГ Александар 
Мирковић, члан Главног одбора СНС Дамир 
Хандановић, одборница у СГ Наташа Нико-
лић, члан ГО СНС Београд Драгомир Петро-
нијевић, заменик шефа Одборничке групе 
Радослав Марјановић и члан Председништва 
СНС Владимир Орлић указали су на бахато 
понашање Драгана Ђиласа и на енормно тро-
шење народних пара, те га позвали да објасни 
грађанима како се обогатио.

омладина го снс београд уредила је Простор на углу 
тирШоВе и делиградске улице

ЂИЛАС 
ДА ОДГОВОРИ 
КАКО СЕ 
ОБОГАТИО

на ПозиВ института за трансФузију крВи, актиВисти го 
ПодрЖали су акцију доброВољног даВања крВи

горан Весић

дамир ханданоВић радослаВ марјаноВић

александар миркоВић

драгомир ПетронијеВић

натаШа николић

Владимир орлић
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120. барајЕВо
ПОСЕТА СИНИШЕ МАЛОГ 
И МИЛОСАВА 
МИЛИчКОВИЋА

Чланови Председништва СНС 
Синиша Мали и Милосав Милич-
ковић разговарали су са чланови-
ма ОО, а обишли су и регионални 
дистрибутивни центар компаније 
„Златиборац“. Возни парк ЈКП „10. 
октобар“ богатији је за камион за 
сакупљање смећа.

121. ВоЖдоВац
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Активисти МО Kумодраж 1 уре-
дили су просторије МЗ, а у Улици 
Ранка Тајсића уређен је паркић. 
Активисти МО Чиновничка ко-
лонија очистили су простор око 
библиотеке, фудбалског терена 
и испред МЗ. Активисти МО Ра-
ковица село очистили су смеће 
око аутобуских стајалишта, док 
су активисти МО Митрово брдо 
уредили плато испред МЗ. На 
Горњем Вождовцу уређене су 
зелене површине и посађене 
саднице. Активисти МО Браће 
Јерковић, Чиновничка колонија, 
Доњи Вождовац и Митрово брдо 
посетили су пензионере и однели 
им симболичне поклоне. Активи-
сти МО Зуце уредили су простор 
око Споменика палим борцима и 
парк. Драгомир Петронијевић и 
Снежана Петронијевић уручили 
су Сави Радојичићу инвалидска 
колица и oртопедска помагала, 
купљена из личних средстава 
активиста МО Тешића купатило, 
Виногради и Пашино брдо. Орга-
низовани су бесплатни излети за 
најстарије суграђане. Општина је 
финансирала постављање памет-
них стајалишта на 13 локација. У 
Улици Браће Јерковић асфалти-

ран је паркинг, а у Медаковићу 3 
у току је изградња степеништа и 
прилазних стаза.

124. Врачар
МАЛИ СА АКТИВИСТИМА

Члан Председништва СНС Си-
ниша Мали разговарао је са чла-
новима ОО Врачар. Група сениора 
ишла је на излет у Аранђеловац 
и Тополу. Одржана је промоција 
књиге „Енциклопедија Републи-
ке Српске“, на којој су говорили 
председник ГО Врачар проф. др 
Милан Недељковић, затим др 
Рајко Кузмановић, проф. др Васкр-
сија Јањић, др Мирослав Перишић 
и викарни епископ Стефан.

125. ЗВЕЗдара
ДЕЛЕГАЦИЈА ИЗ ИЗРАЕЛА

ГО Звездара поделила је пе-
рнице, прибор и свеске првацима 
у свих 14 основних школа. Орга-
низована је подела 106 седишта 
за бебе за путничка возила. ГО 
Звездара угостила је делега-
цију из Израела, из Јерусалима 
и Општине Зарзир, с којима смо 
разговарали о спровођењу об-
разовне и социјалне политике на 
општинском нивоу. Реконструиса-
но је дечије игралиште у Раљској 
улици, а у Миријеву је реконстру-
исана Улица Самјуела Бекета и 
проширен паркинг код школе. У 
току је поправка коловоза и тро-
тоара на окретници у Медаковићу 

и изграђено је прво дечије игра-
лиште у насељу Војвода Влаховић. 
Почела је реконструкција игра-
лишта у Устаничкој и Учитељској 
улици. ГО Звездара организовала 
је поделу 150 бесплатних канти за 
домаћинства у Малом и Великом 
Мокром Лугу. Активисти СНС су 
се на штандовима дружили са су-
грађанима. Наш ОО посетили су 
Синиша Мали, Александар Мар-
ковић, Дамир Хандановић, Драго-
мир Петронијевић, Иван Ристић, 
Славиша Живковић и Ненад Бајић.

127. МладЕноВац
ПОСЕТА СТЕФАНОВИЋА, 
МАЛОГ И МИЛИчКОВИЋА

Председник и потпредседник 
ГО СНС Београд, др Небојша Сте-
фановић и Милосав Миличковић, 
разговарали су са мештанима МЗ 
Ковачевац. Чланови Председни-
штва СНС Синиша Мали и Мило-
сав Миличковић разговарали су 
са чланством. Активисти ОО уре-
дили су простор око спомен-чесме 
у Рајковцу. У Америћу је очишћен 
пут за гробље и уређен простор 
око зграде МЗ. Сузана Васић и 
Гордана Димитријевић Бјеличић 
посетиле су две породице лошијег 
материјалног статуса и деци уру-
чиле комплете уџбеника које су 
обезбедиле из личних средстава.

128. ноВи бЕоград
АКЦИЈА „ОчИСТИМО СВЕТ“

Члан Председништва СНС Си-
ниша Мали и повереник ОО Стева 
Марушић разговарали су са члан-
ством. Поводом акције „Очистимо 
свет“, активисти МО Савски кеј - 
блок 70 и 70а, у сарадњи са „Град-
ском чистоћом“ и „Зеленилом“, 
очистили су јавне површине. Унија 
жена ИШ Фонтана, Царина, Блок 

37, Блок 38, М. Пупин и Павиљони 
организовала је трибину коју су 
водиле народна посланица Соња 
Влаховић и координаторка Уније 
пензионера Душица Миљановић.

130. обрЕноВац
ПУТ ДО СВАКЕ КУЋЕ

Реконструисана је Улица краља 
Петра, следи изградња новог мо-
ста и кружног тока, као и насипа 
на десној обали Колубаре... Започ-
ета је реконструкција деонице код 
„НИС“-ове пумпе. У склопу акције 
„Пут до сваке куће“, асфалтиране су 
деонице у Дражевцу и Парлозима. 
Завршава се реконструкција водо-
водне мреже у Улици 14. октобра. 
Радови су извођени у Пољанима, 
Николића и Петровића крају, Бари-
чу, Малој Моштаници... Постављена 
је јавна расвета на пешачко-бицик-
листичкој стази у насељу Тополи-
це. Градоначелник Београда Зоран 
Радојичић обишао је радове на из-
градњи новог крила ДЗ, а министар 
Синиша Мали на реконструкцији 
деонице пута од Великих Црљена 
до Стублина. У току је санација Ули-
це цара Лазара, Ђачког батаљона и 
постављање успоривача саобраћаја 
код вртића „Весељко“. Изграђен је 
још један мост у Скели, а планирају 
се у Грабовцу и Пољанама. Рекон-
струишу се канал Купинац и црпне 
станице. Унија жена одржала је 
предавање о насиљу, у МО Велико 
Поље и Пољане.

131. ракоВица
ОБНОВЉЕН СПОРТСКИ 
ТЕРЕН

Чланови Председништва СНС 
Синиша Мали и Милосав Милич-
ковић разговарали су са грађани-
ма и посетили фирму „MakTrade“. 

Радови трају у Булевару патријар-
ха Павла и ОШ „Владимир Ро-
ловић“. Завршена је спољна и 
унутрашња реконструкција СЦ Ра-
ковица. Почела је обнова платоа у 
Улици пилота Михаила Петровића 
и реконструисане су пешачке ста-
зе у Улици Пере Велимировића, 
Хасанагинице, Аџине ливаде и 6. 
личке дивизије. Асфалтиран је део 
Какањске улице и завршен је пла-
то око зграда у МЗ Петлово брдо. 
У дворишту Храма рођења Светог 
Јована Крститеља пуштена је у рад 
нова расвета. Обновљени спорт-
ски терен у Видиковачком венцу, 
свечано је отворио Милосав Ми-
личковић. Раковички напредњаци 

уредили су спортске терене на 
Стражевици, у Јелезовачкој ули-
ци, у Славка Родића и Пере Вели-
мировића, као и зелене површине 
у Јосипа Теларевића. Дружење са 
пензионерима организовано је у 
МЗ Ресник, Видиковац, Браћа Ве-
личковић и Скојевско насеље, а 
за 100 пензионера организована 
је посета берби грожђа у Вршцу. 
Суграђанима су дељени пакети са 
храном и средствима за хигијену, 
породице са школарцима добиле 
су школски прибор, а породици са 
децом уручени су радни сто и сто-
лице, све је обезбеђено из сред-
става чланова ОО. На штандови-
ма смо разговарали са грађанима.

134. сопоТ
ПРОШИРЕЊЕ 
КАПАЦИТЕТА ВРТИЋА

У току је насипање Улице ка-
петана Драгића. Терен за мале 
спортове у МЗ Губеревац добио 
је нове трибине, а уређује се и 
ограда. У току је реконструкција 
старог дела објекта ОШ „Цана 
Маријановић“ у Раљи и проши-
рење капацитета ПУ у Малом 
Пожаревцу. Завршено је ограђи-
вање терена за велики фудбал у 
Малој Иванчи.

135. сТари град
РАЗГОВОР СА 
ПЕНЗИОНЕРИМА

Поводом Међународног дана 
старијих особа, одборници у СГ 
Београда Радослав Марјановић 
и Марина Нешковић разгова-
рали су са пензионерима. Зах-
ваљујући финансијској подршци 
Града, у СЦ „Милан Гале Муш-
катировић“ обезбеђени су бес-
платни програми за најстарије 
суграђане.

136. сурчин
НОВИ ВРТИЋ 
У БОЉЕВЦИМА

У Бољевцима је отворен нови 
вртић. Активисти МО Бечмен и 
Добановци укључили су се у ак-
цију чишћења СРЦ „Сурчин“. Ак-
тивисти ОО, поред одржавања 
штандова, чишћења паркова, 
фарбања клупа, организовали су 
и низ хуманитарних акција. Савет 
за здравство и МО Бечмен орга-
низовали су трибину о дијабетесу. 
Члан Председништва СНС Синиша 
Мали разговарао је са активисти-
ма ОО.

123. ЗЕМун

УЛЕПШАВАЊЕ ОКОЛИНЕ

Активисти ОО уредили су 
пролаз у Загорској улици, зе-
лену површину испред куће у 
којој живе инвалидни суграђа-
ни у Улици Бранка Пешића, 
као и парк у Улици младих го-
рана. Чланови ОО посетили су 
социјално угрожене и болесне 
суграђане и донирали гарде-
робу Прихватилишту за одрас-
ле у Кумодрашкој улици. На 

Калварији су дониране књиге 
за библиотеку ОШ „Раде Кон-
чар“. За лепши изглед дечијег 
парка у Железничкој колонији 
побринули су се активисти са 
Новог града, а офарбане су клу-
пе у Улици Филипа Вишњића на 
Горњој вароши. Активисти из 
Батајнице, Калварије и Бусија 
прикључили су се хуманитарној 
акцији „Чеп за хендикеп“.

129. палилула

УРЕЂЕЊЕ УЛАЗА
133. саВски ВЕнац

АКЦИЈА „ПОМОЗИ КОМШИЈИ”
У оквиру акције „По-

мози комшији“, наши 
активисти поделили су 
дрва угроженим породи-
цама, што су обезбеди-
ли из личних средстава. 
Активисти МО Гаврило 
Принцип помогли су 
суграђанима да уреде 
двориште зграде. Чла-
нови ОО обезбедили су 
средства за набавку уџ-
беника за петоро деце, 
чији су нам се родитељи 
обратили за помоћ. Члан Пред-
седништва СНС Синиша Мали 
и члан Главног одбора Петар 
Петковић разговарали су са 
члановима ОО. Функционери, 
одборници и активисти разгова-
рају са грађанима сваког викен-
да на штандовима. Општина је 
и ове године обезбедила торбе 

и школски прибор за све прваке, 
као и бесплатну школу страних 
језика. У склопу Дана европске 
баштине, Општина је организо-
вала разгледање Савског венца 
отвореним туристичким аутобу-
сом. Реконструисана је фискул-
турна сала у школи „Стефан Де-
чански“. У Топчидерском парку 
одржане су Дечије летње игре.

Члан Председништва СНС 
Синиша Мали посетио је ОО 
и, заједно са повереницом Је-
леном Мијатовић и Александ-
ром Јовичићем, разговарао је 
са чланством. ОО организује 
дружење пензионера, а са 
њима разговара и поверени-
ца Мијатовић. ГО Палилула 
наставља са уређењем руини-
раних улаза и постављањем 

нових сандучића, као и са 
разговорима са суграђанима. 
Чланице Уније жена прошле су 
кратку обуку вештина у Борчи. 
Социјално угрожене комшије 
обрадовали смо пакетима које 
су наши активисти направили 
из сопствених средстава. ГО 
Палилула организује крста-
рење Савом и Дунавом за пен-
зионере.

122. гроцка

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

Асфалтиран је део Улице Иво 
Лола Рибар у Умчарима и Ули-
це 27. марта. Реконструише се 
коловоз у Космајској улици и 
буши бунар у Умчарима. Пен-
зионери су посетили Вршац, 
Александровац, Сокобању, Пи-
рот, Лозницу, Тршић, Палићко 
језеро, Лесковац, Луковску и 
Пролом бању, Ђавољу Варош. 
Одржан је четврти Сајам зим-

нице. Локална самоуправа 
обезбедила је средства за за-
мену фасаде, столарије и кре-
чење школе у Камендолу. Уз 
помоћ градског Секретаријата 
за образовање и дечију зашти-
ту, школи су обезбеђене нове 
пећи, телевизори, рачунари, 
уведен интернет... Школски 
прибор подељен је првацима у 
Бинчу, Врбовцу и Клокоту.

126. лаЗарЕВац

КАМЕН-ТЕМЕЉАЦ ЗА ЦЕНТАР 
ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Наш одбор посе-

тио је члан Пред-
седништва СНС Си-
ниша Мали и разго-
варао је са чланови-
ма. Чланице Уније 
жена офарбале су 
улазе у Трећој МЗ. 
Одржани су штан-
дови у Степојевцу 
и код Рударске 
чесме. Камен-те-
мељац за изградњу 
Центра за децу са 
посебним потреба-
ма положили су заменик градоначелника Горан Весић, градска се-
кретарка Наташа Станисављевић, државни секретар Бојан Стевић и 
председник ГО Лазаревац Бојан Синђелић. Реконструисана је Улица 
Ђуре Јакшића, асфалтиран је пут за Луг, Јеремића пут, Петровића 
пут, пут у Шопићу и пут за гробље у Рудовцима.

132. чукарица

УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Чланови МО Гори-

ца уредили су дечије 
игралиште, школско 
двориште и зелене по-
вршине, а МО Сремчи-
ца 2 парк. Активисти 
МО Сремчица 1 уре-
дили су простор око 
окретнице аутобуса 
511. Излазећи у сусрет 
комшијама из Желез-
ника, активисти ОО 
уредили су игралишта 
у Авалској и Стјепана 
Супанца. На углу Ша-
вничке и Јабланичке 
улице, активисти су 
офарбали мобилијар у 
парку. Чланови МО Беле воде уредили су простор код МЗ, а члано-
ви МО Баново брдо плато на Шумадијском тргу. Наши активисти 
уредили су и парк у Остружници. Активисти МО Умка донирали су 
гардеробу школи „Свети Сава“. Завршава се уређење нове улице, 
која повезује Шавничку и Аце Јоксимовића, као и санација колово-
за у Арчибалда Рајса.

у Посети суграђанима

екскурзија за најстарије

Посета синиШе малог



ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 
75 ГОДИНА ОД ОСЛОБОЂЕЊА 

БЕОГРАДА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ 
РАТУ, СРПСКУ ПРЕСТОНИЦУ 

ПОСЕТИО ЈЕ ПРЕМИЈЕР РУСИЈЕ 
ДМИТРИЈ МЕДВЕДЕВ

ПОСЛЕ СЕДАМ ГОДИНА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОТВОРЕНО 
ЈЕ ПОЗОРИШТЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“

Београд

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

ковиН

ОТВАРАЊЕ 
ВЕТРОПАРКА 
„ЧИБУК 1“ У 

МРАМОРКУ, НАЈВЕЋЕГ 
ВЕТРОПАРКА НА 

ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

врањска Бања

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ ОБИШАО ЈЕ РАДОВЕ 

НА РУШЕЊУ СТАРОГ 
РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ ЦЕНТРА 

И ГРАДЊИ НОВОГ ХОТЕЛА

врање


