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Драги пријатељи, 

Колико год да су болне мере са којима смо 
изашли пред грађане, и које смо почели да 
спроводимо, мислим да ће већ за три годи-

не, при крају мандата ове Владе, људи моћи да 
виде много више километара аутопута него да-
нас, да ће имати много боље пруге, више инвес-
тиција, више отворених фабрика и нових радних 
места, неупоредиво већу привредну активност... 

Да би смо до тога дошли, мораћемо да предуз-
мемо још много тешких корака. Али, ја нисам ни 
обећавао куле и градове. Рекао сам народу да ће 
бити болних реформи. 

Када људи бирају политичаре, обично би желели 
да бирају државнике, оне који могу да доносе тешке одлуке, оне који могу да 
донесу и одлуке које се никоме не свиђају, али које, на крају, дају повољан 
резултат за све грађане и за државу. Немам намеру да купујем било чије гла-
сове, јер то ми није потребно. Не мислим да купујем било чију љубав. Више 
бих желео поштовање за одлучност и храброст, и за жељу да нешто урадимо 
другачије. Не желим никоме да се додворавам, само желим да купим будућ-
ност за нашу децу, да купим право да живе у нормалној земљи, и да их више 
нико не обмањује бесмисленим причама, лажима, као што су неки то до сада 
радили. 

Ово што сада радимо најхрабрији је потез у српској историји, тај напор да 
се земља, после много деценија, исцели и постане уређена и нормална. И ту 
нема назад, нема одустајања. Обећавам грађанима да ћемо истрајати, као и 
то да Влада чини све да заштити најсиромашније и најугроженије категорије 
становништва. Прве ефекте наше тешке борбе већ можемо и да видимо на 
делу - усвајање закона о раду, приватизацији и банкротству повратило је по-
верење инвеститора и поверилаца. Стопа незапослености, по први пут, после 
много година, смањује нам се из месеца у месец. Србија поново постаје држа-
ва која је атрактивна за инвестиције и са Запада, и са Истока, и из Европске 
уније и САД, и из Русије, УАЕ и Кине, држава која може да искористи своје 
пријатељске контакте и географски положај, и да постане јака и уважена, по-
литичка и економска спона између ових делова света.  

Србија је добила одговорне и озбиљне људе, који су решили да промене ток 
историје, да зауставе пропадање земље, да се не улагују никоме, да не доносе 
лаке и популарне, али дугорочно катастрофалне одлуке, које разарају при-
вреду и доводе у питање опстанак државе. 

Мој циљ је да испуним оно што сам обећао, да на крају мандата ове Владе 
грађани виде да је Србија нормална и здрава земља. Нисам украо никоме ни 
динар, и поносан сам на то, миран сам и насмејан, јер знам да радим најбољу 
могућу ствар за своју земљу. И, поновићу, нећу да купујем ничије гласове, већ 
хоћу да купујем будућност за нашу децу. 

Београд, септембар 2014.
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премијер Владе републике србије, александар Вучић, пред-
ставио је најхрабрији политички потез у српској историји, 
сет тешких и непопуларних економских мера, којима ће се 
остварити велике уштеде у буџету и опоравити привреда

Верујем у оздрављење 

срБИје
Влада Републике Србије, на челу 

са премијером Александром 
Вучићем, озбиљно се ухватила 
у коштац са економским рефор-
мама и врло непопуларним, али 

неопходним мерама, које морају да се 
спроводе како би Србија изашла из тешке 
и дуготрајне кризе, смањила буџетски 
дефицит, поправила пословно окружење, 
привукла инвестиције, стимулисала при-
вреду и обезбедила бољи живот за све 
грађане. 

Реч је о одговорном потезу и тешким 
мерама, међу којима су и смањење плата 
у јавном сектору и највећих пензија, како 
би се поправила приходна, а смањила 
расходна страна буџета. 

„Наша уштеда на расходној страни, 
са овим мерама, је до 400 милиона, а са 
осталим тешким мерама износиће 700 
милиона. Желим да поручим грађанима 
да су нас до овакве ситуације довели они 
који су се понашали крајње неозбиљно и 
крајње неодговорно, власт која се пона-
шала антидржавно и која је водила по-
литику против народа Србије. Сада неко 
мора да буде храбар и да уради све оно 
што они нису хтели да ураде, обмањујући 
нас и лажући нас све време“, каже пре-
мијер Александар Вучић. 

„Моја мисија и моја жеља је да помог-
нем Србији. Ово је најхрабрији политички 
потез у српској историји, потез који треба 
да доведе до оздрављења наше државе, 

„до овакве ситуације 
довели су нас они који 
су се понашали крајње 
неозбиљно, неодго-
ворно и антидржавно. 
сада неко мора да 
буде храбар и да ура-
ди све оно што они 
нису хтели да ураде, 
обмањујући нас и ла-
жући нас све време“ 
(премијер Александар 
Вучић)

У ЖИЖИ 
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раст индустрије и 
пољопривреде
У србији се већ виде први помаци посвећене и жестоке 
борбе Владе србије, предвођене премијером алексан-
дром Вучићем, за бољу економију. према званичним 
подацима Завода за статистику, стопа незапослености, 
први пут после много година, почела је да се смањује из 
месеца у месец. Недавно је у суботици отворена фабри-
ка „Гордон“, која послује у оквиру групације „калцедо-
ниа“. ова италијанска група већ има фабрику у сомбору, 
која запошљава 2.000 људи, а најављено је да ће ускоро 
бити отворене две нове фабрике у руми и апатину, и да 
ће посао наћи још 2.000 радника. 
У смедереву је 5. септембра положен камен темељац за 

потез који не мора никоме да се свиди, али потез који ће 
да значи нормалну Србију за две и три године. Заједно 
са осталим пријатељима и колегама, донео сам коначну 
одлуку са чим идемо, јер верујем у тај план, верујем у тај 
програм, верујем у Србију и њено оздрављење. Нисам не-
частан човек, којем је фотеља најважнија, и који се за њу 
држи, попут неких других. Нисам од оних који имају шест 
одсто подршке бирача и тврде да имају легитимитет. Да 
моја странка има само шест одсто подршке, склонио бих 
се сам. Ја имам част и велику одговорност пред својим 
народом“, истиче премијер.

Према његовим речима, први резултати економских 
мера видеће се 2016. године, али ћемо и у 2015. имати 
већи привредни раст. Србија је прва земља јужне Европе 
која је сама ушла у ове мере, које су већ урадиле Литва-
нија, Португал, Грчка и Естонија, и која је решила да себе 
излечи, која је показала одговорност и озбиљност, и то 
да се њено руководство не води сопственим политичким 

„моја мисија и моја жеља је да помогнем ср-
бији. Нисам нечастан човек, којем је фотеља 
најважнија и који се за њу држи, попут неких 
других. Нисам од оних који имају шест одсто 
подршке бирача и тврде да имају легити-
митет. да моја странка има само шест одсто 
подршке, склонио бих се сам 
(премијер Александар Вучић) 

„ер србија” 
постала мало чудо

компанија „ер србија“, после само годину дана, постала 
је мало чудо и профитабилна компанија. Некада смо има-
ли 1,2 милиона путника, а данас очекујемо 2,7 милиона 
путника годишње. Управа фирме верује да би то могло 
додатно да се унапреди, требало би и да да појачамо ае-
родромске капацитете и да их технолошки унапредимо.

или личним интересима, већ ризикује да би нешто уради-
ло за државу. Премијер Вучић затражио је и помоћ свих 
грађана, како би ове мере дале што боље резултате.

„Молим све грађане Србије и пензионере, али и све 
друге, да свуда узимају фискалне рачуне. На сваком 
месту морају да вам издају фискални рачун, да не издају 
предрачуне, блок рачуне, или неке измишљене рачуне. 
Тај фискални рачун значи вам болницу, школу, парк, ау-
топут... Ако га не узимамо, од тога нема ништа. Морамо 
себе да дисциплинујемо и да то урадимо. Морамо да 
будемо неупоредиво одговорнији. Мислим да у борби 
против сиве економије можемо да постигнемо значајне 
резултате“, поручује Александар Вучић, председник 
српске Владе.

Премијер Александар Вучић, председник управе компаније 
„Калцедониа“ Сандро Веронези и амбасадор Италије Ђузепе 

Манцо, пресецају врпцу на отварању суботичке фабрике 
„Гордон“, која послује у оквиру групације „Калцедониа“
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овогодишња парада ЛГБт особа, која је одржана 28. 
септембра у Београду, прошла је без иједног разбијеног 
стакла, није поднета ниједна кривична пријава, већ само 
неколико прекршајних. 

„парада није организована ни зато што је то био услов 
за улазак у европу, нити зато што сам наклоњенији геј по-
пулацији него Цркви, или обратно, већ зато што хоћемо да 
покажемо да се у држави поштују Устав, закон и права свих 
људи. држава је данас показала да има снаге да заштити 
своје грађане. србија је, упркос различитим уверењима и 
погледима на свет, показала да је земља пристојних људи. 
свима могу да обећам да ће Устав и закони важити једнако 
за све. Наш посао је да тај Устав и законе поштујемо и спро-

водимо, без обзира да ли то долази у колизију са нашим 
личним уверењима. Захвалан сам тужилаштву, припадни-
цима војске и полиције, али сам, пре свега, захвалан Бео-
грађанима, нашим људима који су чували свој град.  држа-
ва је свој посао обавила перфектно, ниједна особа није била 
угрожена, ни припадници геј популације, ни они који се не 
слажу са њиховим уверењима“, истакао је премијер Вучић, 
на ванредној конференцији за новинаре.  

Честитке србији због добро обављеног посла стигле су са 
различитих страна - од комесара за проширење еУ, Штефана 
Филеа и европске уније, од шефа мисије оеБс-а у србији, 
амбасадора петера Буркхарда, британског Форин офиса, бри-
танског министра за европу, дејвида Лидингтона...

нову халу у индустријској зони, која ће имати 20.000 
квадрата и коју ће град смедерево издавати у дугороч-
ни закуп финској компанији „пкЦ груп“. 
Ништа мање није важна ни најава немачког „краља 
меса“, односно власника велике прехрамбене индус-
трије „тенис“, клеменса тениса, да намерава да у србији 
закупи 15.000 хектара земљишта, покрене производњу 
свиња и тако повећа сточни фонд, што би омогућило от-
варање нових радних места и развој пољопривреде.
„компанија „тенис“ добродошла је у србију и имаће 
подршку локалне заједнице и државе. Већ смо уговори-
ли добар део будуће сарадње, и све оно што је у сточном 
фонду изгубљено у последњих 10-15 година, овом ин-
вестицијом може бити надокнађено у наредне две годи-
не. Њихова инвестиција омогућиће отварање великог 
броја радних места и велики напредак српске пољопри-
вреде“,  истакао је премијер Вучић.

парада без већих инцидената

струја неће поскупети, 
војна парада 16. октобра 
у Београду
     Неће бити повећања цене електричне енергије 
у наредних шест месеци, до краја зимске сезоне, 
нити ће бити рестрикција. Ипак, штедимо струју, 
да  бисмо је мање увозили. 
     ребаланс буџета требало би да се средином ок-
тобра нађе на дневном реду Народне скупштине 
републике србије. 
     србија ће прославити ослобођење Београда и 
улазак партизанских и савезничких трупа у глав-
ни град 16. октобра. очекује се долазак високих 
званица, међу којима и председника руске Феде-
рације, Владимира путина.

У разговору са грађанима Текије, приликом обиласка радова на санацији штете од поплава

Председник Владе присуствовао је 
свечаном полагању камена темељца за 
нову халу у индустријској зони Смедерева
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Премијер Србије Александар Вучић боравио 
је у званичној посети Народној Републици 
Кини, где је са кинеским премијером, Лијем 
Кећангом, разговарао о билатералним одно-
сима, јачању привредних веза, бољој економ-

ској сарадњи, а договорено је и одржавање Самита 16 
шефова влада земаља Централне и 
Источне Европе у Београду, као и 
посета кинеског премијера Србији 
у децембру. 

Председник Владе Србије, 
који је учествовао и на Светском 
економском форуму у Тјенђину, 
такозваном летњем Давосу, раз-
говарао је и са представницима 
Националне банке за развој Кине 
и више великих кинеских компа-
нија о могућностима инвестирања 
у Србију.

Теме разговора биле су унапређење билатералних од-
носа, изградња пруге Београд - Будимпешта, али и про-
налажење стратешких партнера за предузећа у реструк-
турирању и купаца за неко од 502 јавна предузећа.

„Србија је постала значајна земља на светској мапи 
и о нама се у Кини говори са озбиљним уважавањем. 

Чињеница да је кинески премијер 
инсистирао да му будем са десне 
стране, први до њега, на званичној 
вечери Међународног економског 
форума, говори о угледу Србије, и 
наше је да то искористимо у инте-
ресу грађана, нашег народа и наше 
земље“, рекао је премијер Вучић.

Према његовим речима, у Кини 
се разговарало о новим идејама и 
зато ће људи из Кинеске развојне 
банке послати свој тим у Београд 
да се направи заједнички план 

током посете премијера александра Вучића Народној републици кини, договоре-
на је изградња брзе пруге Београд - Будимпешта, формирање слободне економске 
зоне, посета кинеског премијера Ли кећанга србији, као и заједничка организација 
самита 16 шефова влада земаља Централне и Источне европе у Београду

срБИја Ће поВеЗатИ        Исток са ЗападомсрБИја Ће поВеЗатИ        Исток са Западом

На летњем давосу 
1.500 учесника
светском економском форуму у тјенђину 
присуствовало је више од 1.500 учесника 
из 90 земаља, међу којима су и шефови 
и чланови влада кине, србије, данске, 
египта, албаније, као и водећи људи ве-
ликих светских компанија попут „Гугла“, 
„мајкрософта“ и „аудија“...

Премијер Србије, Александар Вучић, са Лијем Кећангом, премијером Народне Републике Кине
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срБИја Ће поВеЗатИ        Исток са ЗападомсрБИја Ће поВеЗатИ        Исток са Западом

долазак премијера кине, Ли кећанга, на децембар-
ски самит 16 држава Централне и Источне европе, 
који ће заједнички организовати србија и кина у Бе-
ограду, биће први дoлaзaк кинeскoг прeмиjeрa у ср-
биjу пoслe 30 гoдинa. „пуних 40 гoдинa нисмo били 

дoмaћин тaквoг скупa. Њeгoвo oдржaвaњe пoкaзуje 
дa пoстajeмo вaжaн фaктoр и дa смo вoђeњeм нeзa-
виснe и принципиjeлнe пoлитикe, успeли дa дo-
биjeмo пoдршку кинe и других држaвa“, истакао је 
пермијер александар Вучић.

како да се пруга умрежи са путевима, а кинески партнери 
заинтересовани су и за луку у Србији.

„Мислим да смо стекли добре пријатеље, који ће на 
Србију гледати на другачији начин, и који ће у великом 
броју доћи у Београд до децембра месеца“, истакао је 
премијер.

Председник српске Владе нагласио је да долазак кинес-
ког премијера у Београд представља велику ствар за Ср-
бију, јер је Србија препозната као одговоран и озбиљан 
партнер, и да је одлука о доласку највиших кинеских 
званичника показатељ да се наша земља добро позици-
онира. На састанку је договорено да у децембру двојица 
премијера, заједно са мађарским колегом Виктором Ор-
баном, потпишу уговор о изградњи брзе пруге Београд 
- Будимпешта која ће, како је премијер Ли оценио, пред-
стављати велики напредак и веома користан пројекат у 
тренутној економској ситуацији у Европи.

Вучић је истакао да ће изградња те пруге за Србију 
бити веома важна и да таква прилика не сме да се про-

пусти, јер ће она на тај начин заузети простор Источне 
и Централне Европе. Српски премијер је рекао и да му је 
кинески колега пренео да је недавно разговарао са грч-
ким премијером, Антонисом Самарасом, и да су се дого-
ворили да се пруга Београд - Будимпешта споји са Солу-
ном, истакавши да би то за Србију представљало највећи 
инфрастуктурни пројекат.

„У Србији би могла да се направи слободна економска 
зона, у коју би Кинези доводили инвеститоре, склапали 
телефоне и правили нове машине, после чега би се то изво-
зило и у Западну Европу, али и на источно тржиште. У раз-
говору са Кинеском развојном банком дошли смо до тога да 
њихови стручњаци дођу у Србију и направе оно што је „Ер 
Србија“ успела да направи - да повеже луку на Дунаву, да 
бисмо могли да извозимо и за Западну Европу, да направи-
мо неку економску слободну зону“, рекао је Вучић.

Премијер је додао и да му је кинески колега, на конста-
тацију да пруга треба што пре да се изгради, у року од 
три-три и по године, рекао да је таква опција могућа.

„србија је постала значајна 
земља на светској мапи, и 
о нама се у кини говори са 
озбиљним уважавањем. 
Чињеница да је кинески 
премијер инсистирао да 
му будем са десне стране, 
први до њега, на званичној 
вечери међународног еко-
номског форума, говори о 
угледу србије, и наше је да 
то искористимо у интересу 
грађана, нашег народа и 
наше земље (премијер Алек-
сандар Вучић)

први дoлaзaк кинeскoг прeмиjeрa пoслe 30 гoдинa
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Министарка грађевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре, Зорана Михајловћ, недавно је 
упутила писмо свим локалним самоуправама 
и затражила да укажу на проблеме у њихо-
вом раду, како би Министарство могло да 

им пружи стручну помоћ, да би радили ефикасније и имали 
боље резултате. На почетку разговора за „СНС Инфрома-
тор”, питамо је каква је реакција локалних самоуправа на то 
писмо, и да ли је већ добила дописе са наведеним пробле-
мима на локалу? 

- Власт није сама себи циљ, већ постоји ради грађана. 
Они су нам дали поверење и наша дужност је да урадимо 
све како бисмо њихов живот учинили бољим. У том кон-
тексту треба гледати и ово писмо, као и састанке у Вла-

ди сваке недеље с представницима општина и пријеме 
за грађане које сам започела као министар енергетике, 
а наставила као потпредседник Владе. Трудимо се да не 
губимо време већ да, у сарадњи са јавним предузећима и 
државним институцијама, што пре изнађемо практична 
решења за проблеме који су се врло често гомилали деце-
нијама и за чије се решавање претходна власт није прете-
рано интересовала.

Увели сте до сада непостојећу праксу да министар 
изненада посети градилиште. да ли су путари због 
тога променили однос према послу? да ли ове Ваше 
посете већ дају резултате?
- Много ми је важније колико ће нових километара пу-

тева бити завршено на крају мог мандата, него колико сам 

аутопут до 
Златибора до 
пролећа 2017. 

ЗораНа мИХајЛоВИЋ, 
министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
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градилишта обишла. У ресору 
који је један од најважнијих за 
развој сваке земље дочекали су 
ме неред и јавашлук. То се мора 
променити јер Србија и њени 
грађани нису толико богати да 
би плаћали било чији нерад. 
Извођачи радова ће морати да 
се придржавају задатих рокова, 
а уговори ће морати стриктно 
да се поштују, а не да пројекти 
зависе од приватних договора 
и неформалних обећања. Одго-
ворно ћемо располагати новцем 
грађана, а они који на то нису 
навикли - неће више моћи да 
раде са државом.

како се може унапредити 
рад на изградњи инфра-
структуре у србији? да ли је први корак спајање 
„путева србије“ и „коридора србије“?
- Спајање ова два предузећа важно је како би конач-

но дефинисали одговорност за реализацију пројеката, 
а не да константно имамо ситуацију да се, као до сада, 
„Путеви“ правдају пропустима „Коридора Србије“ и обр-
нуто. Намера нам је да њиховим спајањем кашњење на 
пројектима, које је сада, у просеку, три године, сведемо 
на минимум. Због општег јавашлука у сектору, непотпу-
них пројеката и техничке контроле, која се није бавила 
отклањањем тих недостатака, на крају су се појавили до-
датни радови. Да не говоримо о томе да смо, због лошег 
пројектовања, само на пословима које су радили „Кори-
дори Србије“ изгубили 70 милиона евра, што је противно 
здравој памети.

када ће моћи да се путује од 
Београда до Златибора за сат 
и по, као што је најавио пре-
мијер Вучић? докле се стигло 
са радовима?

- Да је настављено да се ради 
темпом којим се на деоници Уб-
Лајковац радило у претходне 
четири године, верујем да би се 
тај рок мерио деценијама. По-
сле свега што смо урадили, од 
увођења кинеског партнера у 
радове на деоницама Обреновац 
- Уб и Лајковац - Љиг, до прециз-
ног дефинисања рокова и дина-
мике радова и појачаног надзора 
на деоници Уб – Лајковац, оче-
кујем да ће рок за спајање Бео-
града и Златибора аутопутем, до 

пролећа 2017. године, бити испоштован.
колико је обновљено путева и мостова који су униш-
тени у поплавама и клизиштима?
- Обнова путева који су страдали у поплавама биће за-

вршена до првог октобра, као што смо и обећали. Тренут-
но се ради на расписивању јавних позива на основу проје-
ката за санацију мостова и клизишта, што је обимнији и 
захтевнији процес управо због пројектовања. На тај начин 
изградићемо, или поправити, још 15 мостова. Морам да ис-
такнем да је тимски дух ове Владе, на челу са премијером 
Вучићем, било наше најјаче оружје, како за време док смо 
се борили против поплава, тако и приликом отклањања 
последица поплаве. Најбитније је да извучемо поуке како 
бисмо превентивно деловали и тако смањили опасност од 
свих будућих евентуалних катастрофа.

сНс – странка вредних и 
марљивих људи

Као потпредседница Главног одбора СНС, често 
обилазите страначке одборе по Србији. Каква је си-
туација и колико напредњаци раде на локалу како 
би унапредили живот својих суграђана?

српска напредна странка је странка вредних 
и марљивих људи. јасно је да није лако бити 
домаћин у србији, која је опљачкана протеклих 
деценија, да би поједини, који се данас предста-
вљају као велики бизнисмени, напунили своје 
џепове. ми смо преузели власт да бисмо то стање 
променили. Желимо да грађани србије живе 
боље и да се повећa животни стандард. Будућ-
ност сНс и њен стратешки интерес је да странка 
траје кроз рад свих наших чланова који су вредни, 
воле своју земљу и желе да дају допринос њеном 
напретку.



ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

10  |  СНС ИНФОРМАТОР 19/2014

Премијер Вучић, потпредседница Владе, Зорана 
Михајловић, и председник управе компаније „Кал-

цедониа“, Сандро Веронези, састали су се на отварању 
суботичке фабрике „Гордон“, која послује у оквиру група-

ције „Калцедониа“. Италијанска група већ има фабрику у 
Сомбору, која запошљава 2.000 људи, а најављено је да 
ће ускоро бити отворене две нове фабрике у Руми и Апа-
тину, тако да ће посао добити још 2.000 радника.

председник србије, александар 
Вучић, свечано је положио камен 
темељац за нову халу у индус-
тријској зони смедерева. реч је о 
хали од 20.000 квадрата, коју ће 
град смедерево издавати у дуго-
рочни закуп компанији „пкЦ груп“ 
из Финске.

свечани пријем боксера 
муамера Хукића
Премијер Вучић састао се у Влади Србије са боксерским 
прваком, Муамером Хукићем, који је 13. пут одбранио ти-
тулу професионалног првака света.

отварање фабрике 
„Гордон” у суботици

камен темељац 
за нову халу

Суботица

Смедерево

Премијер са грађанима Мердара
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Шеик мухамед бин 
Зајед посетио Београд 
Шеик мухамед бин Зајед ал Нахјан, принц престоло-
наследник Уједињених арапских емирата, боравио је 
у званичној посети србији. премијер Вучић дочекао га 
је уз највише државне и војне почасти, а након разго-
вора са председником Владе, шеик се састао и са пред-
седником републике србије, томиславом Николићем.

специјална награда 
Француско-српске 
привредне коморе
Председник Француско-српске привредне коморе, 

патрик колен, уручио је премијеру србије спе-
цијалну награду за изузетно залагање за развој би-
латералних односа србије и Француске, на прослави 
петогодишњице Француско-српске привредне коморе. 
премијер Вучић је, том приликом, поручио да ће србија, 
уз реформе, за неколико година, постати успешна и мо-
дерна европска земља.

председник Владе републике србије, александар 
Вучић, министар унутрашњих послова, Небојша 
стефановић, и директор полиције, милорад Вељо-
вић, посетили су припаднике Жандармерије у бази 
мердаре. 

посета Жандармерији 
у бази мердаре

Патрик Колен уручио је награду српском премијеру

Премијер Вучић и министар Стефановић 
на састанку са припадницима 
Жандармерије у бази Мердаре
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Народна посланица Катарина Ракић каже да, у времену 
када се у Србији доносе бројни реформски закони, који 
нису ни мало популистички, ни мало слаткоречиви, али 

свакако јесу нешто што Србију може вратити са руба економске 
пропасти, велика је одговорност седети у посланичкој клупи и 
објаснити грађанима да је то, заиста, најбоље могуће решење. По 
њеним речима, посланицима Српске напредне странке приоритет 
је, а и обавеза, да се боре за оно што је, као задатак, поставио пре-
мијер Александар Вучић, у циљу спровођења системских реформи 
и напретка Србије на путу ка Европској унији.

- Прихватањем дужности народног посланика, била сам свесна 
чињенице да посао пред нама није нимало лак. Међутим, лако је 
борити се када у нешто верујеш, а ја верујем да Србија може бити 
уређена земља. Лако је борити се када си свестан чињенице да иза 
тебе стоји највећа странка, странка чији председник има огроман 
углед, како у Србији, тако и у свету. Лако је борити се, али је одго-
ворност огромна, за сваку изговорену реч, за сваки корак, јер он 
мора бити у правом смеру. Не смемо изневерити грађане који су 
нам дали огромну подршку, не смемо изневерити председника и 
странку, који су нас кандидовали за представнике у парламенту. 

колико сте, у новом скупштинском сазиву, имали говора 
пред народним посланицима, и које су вам теме најближе?
- Имала сам десетак говора у новом сазиву парламента. Сва 

обраћања народних посланика могу се прочитати на сајту отво-
реног парламента. Теме о којима сам говорила најчешће се одно-
се на области које су под надлежношћу скупштинског Одбора за 
просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуни-
кације. Неке од тема биле су Измене и допуне закона о електрон-

ским комуникацијама, поштанским услугама, затим законима који 
се односе на ратификације међународних уговора о зајмовима за 
рехабилитацију путева, као и о закону који се односи на обнову 
подручја погођених катастрофалним поплавама током маја месе-
ца ове године. Говорила сам и о Изменама и допунама закона о 
раду, за кога сматрам да је један од веома важних закона, посеб-
но у погледу привлачења страних инвеститора и фирми које би 
нашој земљи донели више радних места. Закон који је раније био 
на снази терао је стране инвеститоре из Србије, а нашу привреду 
у сиву зону, што није одговарало ни радницима, ни држави. Сви 
закони које доносимо усклађени су са прописима Европске уније, 
што је један од услова за прикључење Србије ЕУ. Теме које су ми 
блиске јесу и теме из области правосуђа, пошто сам дипломирани 
правник. Блиске су ми и теме које се односе на државну управу и 
локалну самоуправу, с обзиром на то да сам од 2003. до 2008. ра-
дила у Општинској управи Гроцка, где сам, између осталог, била и 
заменик председника Општине. Што се тиче периода пред нама, 
посебно се радујем Изменама и допунама закона о планирању и 
изградњи, пошто сматрам да је закон који је тренутно на снази 
допринео урбанстичком хаосу и корупцији, а процес добијања 
грађевинских дозвола максимално искомпликовао. Када у јед-
ној држави на грађевинску дозволу чекате, у просеку, 17 месеци, 
логично је да ниједан инвеститор неће желети да дође да нешто 
гради. Измене и допуне закона о планирању и изградњи појед-
ноставиће процедуру добијања грађевинске дозволе. Планирано 
је да када једном предате предмет на шалтер, предмет „шета“, а 
не шетају грађани, од једне до друге службе. Тако ће се повећати 
транспарентност и спречити корупција. Крајње је време да поста-

Борба за брже грађевинске          дозволе и инвестиције

катарИНа 
ракИЋ, 
народна 
посланица
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Борба за брже грађевинске          дозволе и инвестиције
Народне посланице као 
подршка угроженим женама

колико се, са места народне посланице, можете борити 
и за равноправност полова и поправљање положаја жене у 
српском друштву?

- Што се тиче ове теме, сматрам да јој приступам на 
особен начин. Наиме, ја сам увек била борац, спортиста, 
често сам зарад својих идеја тврдоглаво наступала, али 
сам увек снагом аргумената успевала да истрајем у пла-
новима. Никада нисам имала осећај, нити утисак да сам 
дисквалификована, или да сам привилегована зато што сам 
жена. Наравно, са места народног посланика можемо да 
покажемо снагу, има доста мојих колегиница, посланица, и 
из власти и опозиције, које су у својим излагањима и „глас-
није“ и оштрије од многих колега. Често умем да кажем 
да жене не треба да буду равноправне са мушкарцима, 
сматрам да жене треба да имају већа права од мушкараца, 
јер се од наших жена још увек очекује да, поред свог посла, 
који обављају професионално, буду мајке и жене. Нисам 
довољно стручна да говорим о томе, тако да ризикујем да 
погрешим, али мислим да, пре свега, мора доћи до промене 
свести оних жена које су дозволиле да, из било ког разлога, 
буду угрожене, или злостављане на било који начин. ми, 
народне посланице, у било ком тренутку, можемо бити 
њихов глас, глас који ће подићи буку, подршка да истрају у 
својој борби, ослонац. међутим, узалудан је сав наш труд и 
жеља да помогнемо, ако оне саме не виде снагу у себи, ако 

не виде да треба да се отргну понижењу и злостављању. 
тај први корак морају учинити саме. мислим да су послови 
одавно престали да се деле на мушке и женске, али, заиста, 
погоди ме наглашавање да је на неку функцију постављена 
жена, само зато што је жена, без икаквих квалификација, 
без имена, без знања. тако добијамо супротно од оног што 
заиста желимо да постигнемо. Иако је наше законодавство 
прихватило да трећина мање заступљеног пола, мора узети 
учешће на изборним листама, нисам од оних који сматрају 
да се на такав начин треба постављати обавеза постављања 
пола, а не стручног кадра.

Народне посланице треба да буде свест код жена да се 
школују, стручно усавршавају, да започињу самостални 
приватан бизнис. поправљање положаја жена у српском 
друштву треба да се гради и постављањем узора у ликовима 
успешних, паметних жена, које су својим радом и успесима 
допринеле друштву. ту треба да помогну и медији, посебно 
дневне новине, које би на насловним странама требало да 
постављају фотографије таквих жена, како би подигли свест 
о правим вредностима. много младих жена на раскрсници 
изабере краћи пут, поплочан сјајем и бљештавим камењем. 
такви путеви изгледају лепше, једноставније. међутим, они 
су често пуни мрачних рупа у које упадну, ишчаше ногу и 
онда даље храмљу и тешко дођу до циља. свакако је тежи 
пут са степеништем, пут са изазовима, и пут на коме се мора 
много тога научити да би се дошло до циља. али такав пут 
гарантује успех. Зато се морамо борити и подизати свест 
код младих жена, јер само тако створићемо генерације ус-
пешних, не жена - зато што су жене, него особа које ће са 
својим именом и презименом значити успех.

немо уређена држава, у којој ће бити нормално да градимо са до-
зволом, да плаћамо порез, да пријављујемо раднике. 

Учествујете у раду скупштинских одбора. какви су Вам за-
даци? да ли можете да издвојите највеће резултате?
- Обавезе народног посланика,  док траје скупштинско засе-

дање, не односе се само на рад у пленумској сали. Закони најпре 
морају проћи расправу пред надлежним одборима, затим се изја-
шњава Одбор за уставна питања и законодавство, чији сам члан, 
који даје оцену уставности и усклађености са правним прописима 
Републике Србије, па тек након тога закони одлазе на расправу у 
пленум. Слична процедура је и са амандманима. Рад у скупштин-
ским одборима је динамичан и неретко траје и по неколико сати. 
Члан сам Одбора за административно-буџетска и мандатно- иму-
нитетска питања, који је у претходном периоду радио на изра-
ди Кодекса понашања народних посланика, који је тренутно на 

усаглашавању са европским регулативама, и на-
кон тога биће испред народних посланика. Заме-
ник сам председника Одбора за просторно плани-
рање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуни-
кације, који је вредно радио и може се похвалити 
добрим резултатима. 
Изабрани сте за секретара посланичког клуба 
сНс у парламенту, колико је динамичан рад 
унутар посланичког клуба?

- Посланички клуб СНС највећи је посланички 
клуб у Народној скупштини и броји 136 мандата. 
Почетак сваке седнице парламента захтева при-
суство већине, као и организацију самог тока се-
днице, тога ко ће говорити о којој теми, колико 
дуго... Моје обавезе, као секретара посланичке 
групе, подразумевају координацију међу посла-
ницима, у сваком тренутку морам имати инфор-
мацију ко од посланика није присутан, посебно за 

време гласања. Професионална структура посланичког клуба СНС 
је таква да имамо велики број професора, доктора, правника, еко-
номиста, тако да никада није проблем да се некој теми на квалите-
тан начин приступи. У претходном сазиву нашој посланичкој групи 
је управо то недостајало, међутим, сада можемо да се похвалимо 
веома квалитетним расправама. Такође, имамо велики број посла-
ника којима је ово први посланички мандат, па им је била потребна 
помоћ око многих ствари. Трудила сам се да свима помогнем и још 
увек то, драге воље, радим. Тимски сам играч и сматрам да је слика 
посланичког клуба СНС, коју грађани Србије свакодневно гледају 
у телевизијском преносу, представља слику наше Странке, зато 
морамо да испунимо очекивања, и будемо гласни и одлучни када 
бранимо права грађана који су нас бирали, приликом доношења 
закона, и да свакој теми приступамо максимално професионално.

јавна, нејавна извињења и казне
Били сте члан радне групе за израду Кодекса 

понашања народних посланика. Какво понашање 
налаже Кодекс?

- ми, народни посланици, требало би да будемо 
свесни да се наше дужности и обавезе не заврша-
вају у парламенту. ми смо посланици и на улици, 
у продавници, у јавном превозу, свуда. У сваком 
тренутку ту чињеницу треба да имамо у виду, јер 
нашим понашањем можемо нарушити углед, како 
странке која нас је делегирала, тако и Народног 
парламента који представљамо. На сваком кораку 
морамо комуницирати са грађанима, са уважа-
вањем и уз вољу да помогнемо у решавању пробле-
ма на који нам укажу. Често грађани не знају која су 
наша овлашћења, али они нас, народне посланике, 
гледају као неког ко је директно изабран да решава 
њихове проблеме. Грађани су ту у праву. ми треба 
да реагујемо у њихово име, да их упутимо где и 
како да дођу до решења. кодекс понашања народних посланика, односи 
се на етичке норме понашања, тачније на оно што би се у ствари и подразу-
мевало да ми, као народни посланици, то већ и поштујемо. кодексом је 
предвиђено да се не смеју вређати други посланици, нити се смеју износи-
ти нетачне инфорнације о њима, не смеју се износити информације о при-
ватном животу, не сме се ометати рад унутар пленума. кодексом су пред-
виђене казне за непослушне посланике, и оне могу бити нејавна или јавна 
извињења, као и новчане казне. Лично бих волела да се казнене одредбе 
никада не употребе, што би само значило да се рад у парламенту одвија на 
пристојан начин, на начин какав једном  високом дому и доликује.
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СНС ПАНОРАМА

1. Голубац
помоћ за поплављене
Активисти ОО СНС Голубац прикупља-

ли су новчану помоћ за поплављена 
подручја, и 480.000 динара уплатили на 
рачун Владе РС. Заменили смо прозоре 
и дотрајале струјне утичнице на Дому 
културе у МО Кривача. Чланови Странке 
и мештани МЗ Двориште сакупљали су 
помоћ за становништво угрожено попла-
вама у Источној Србији. Прикупљено је 
2.000 килограма брашна, кукуруза, соје, 
и дистрибуирано Бољотину у Општини 
Мајданпек.

2. Врање
реконструкција основног суда
Народни посланик, Драган Николић, 

обишао је реконструисано поткровље 
зграде Основног суда у Врању, адапти-
рано средствима које је обезбедило Ми-
нистарство правде. Некад нефукционални 
простор претворен је у 17 канцеларија и 
велику салу за семинаре. „Судије и судско 
особље добијају далеко боље услове за 
рад и прилагођен простор, чиме се обез-
беђује већа ефикасност у раду“, рекао је 
посланик Николић, и најавио своје анга-
жовање да из Министрства правде што 
пре стигне новац за канцеларијски на-
мештај и опрему. Рад Повереништва СНС 
у Врању оцењен је највишим оценама на  
ГО СНС у Пожаревцу, што је потврђено 
приликом посете Небојше Стефановића, 
потпредседника ГО СНС, нашем ОО. Фо-
рум жена обележио је стогодишњицу Ве-
ликог рата и Церске битке. Свечаности у 
сали Дома војске „Ко не зна да цени своју 
прошлост, неће знати да цени садашњост 
и будућност“ присуствовала  и народна 
посланица Марија Обрадовић.

3. крушевац
Нова радна места
Одржан је састанак генералног дирек-

тора Националне службе запошљавања, 
Зорана Мартиновића, начелника Расин-
ског управног округа, Бранислава Весића, 
градоначелника Крушевца, Драгија Нес-
торовића, помоћника градоначелника, 
Мирољуба Ћосића, директора круше-
вачке Филијале, Предрага Марковића, и 
председника Регионалне привредне ко-
море, Предрага Марковића, а тема је била 
поспешивање запошљавања. Градона-
челник је најавио отварање нових радних 
места у компанијама „Хенкел“ (250) и „Ку-
пер тајр“ (150), а преко програма самоза-
пошљавања планирано је, до краја годи-
не, отварање још 100 радних места. Нес-
торовић је обишао домаћинство Горана 
Антића у Шаврану и представницима три 
удружења одгајивача говеда и одгајивачу 
коза, Љубомиру Васићу, уручио ваучере 
за преузимање 14 тона концентрата. У 
О.Ш. „Драгомир Марковић“ отворен је по-
лигон за саобраћајно васпитање и едука-
цију деце. Полигон је обезбедио Савет за 
безбедност саобраћаја града Крушевца, а 
реч је о монтажно-демонтажном објекту, 
који ће месец дана бити на располагању 
ученицима ове школе, а затим се сели у 
наредну. Слична акција планира се у још 
десетак градова.

4. Беочин
камион грађевинског материјала
Активисти ОО СНС Беочин организо-

вали су хуманитарну акцију помоћи угро-
женима у поплавама и директно помогли 
поправку оштећене куће петочлане поро-
дице Васић из Доње Трешнице у Општини 
Мали Зворник. Руководство нашег ОО, 

на челу са председником Слободаном 
Калајџићем, а уз помоћ хуманих преду-
зетника Беочина, којима се неизмерно 
захваљујемо, обезбедило је камион пун 
грађевинског материјала. 

5. Велико Градиште
Ново руководство
Након распуштања ОО СНС Велико Гра-

диште, председник ИО СНС, Радомир Ни-
колић, заједно са координаторима, посетио 
је Велико Градиште и разговарао са члано-
вима Странке. Домаћин скупа био је Златко 
Шуловић, који је именован за повереника 
ОО, на шта је чланство веома позитивно 
реаговало. Позитивне реакције приметне 
су и код одборника СО Велико Градиште, а  
постоје и назнаке да ће Одборничка група 
СНС ускоро бити знатно увећана.

6. Ниш
отворен производни погон
Свечано је отворен производни погон 

компаније „Џонсон електрик”, која ће за-
послити, у првој години рада, око 1.000 
људи на производњи електромотора за 
европско тржиште. Погон су отворили 
представник компаније, др Патрик Ванг, 
министар привреде Жељко Сертић, и гра-
доначелник Ниша, проф. др Зоран Пери-
шић. О важности инвестиције сведочи и 
недавна посета премијера Александра Ву-
чића, који је нагласио да је ово пример да 
може брже, боље и успешније да се ради. 
Град Ниш је, у најбржем року, обезбедио 
дозволе и уступио бесплатно грађевин-
ско земљиште. Ово је најзначајнија инвес-
тиција у овом делу Србије у претходних 
15 година, вредна 20 милиона евра. Тра-
диционална кампања „Наше улице, наш 
избор“ окупила је бициклисте и возаче 
ролера у центру Ниша, а циљ је да се под-

Спремљен грађевински материјал за Доњу Трешњицу

Небојша Стефановић на састанку у Врању

Крушевац

Нова фабрика у Нишу
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

стакну локалне власти, широм Европе, да 
унапреде мере одрживог превоза и позо-
ву грађане да испробају алтернативне ви-
дове транспорта. Међу учесницима био је 
и градоначелник Перишић, који је стигао 
на свом бициклу. У оквиру хуманитарне 
акције отклањања последица невремена, 
град Ниш учествује у помоћи и обнови Те-
кије, а из локалног буџета издвојено је око 
20 милиона динара за угрожене у мајским 
поплавама. Хуманитарни конвоји послати 
су за Трстеник, Јагодину, Параћин, Сви-
лајнац, Љиг и Обреновац.

7. Бачка паланка
Нови бунар и реконструкција мреже
ЈКП „Комуналпројект“ пустило је у рад 

нови бунар, капацитета 10-12 литара воде 
у секунди, који је коштао око 15 милиона 
динара, чиме је повећан капацитет фабри-
ке воде. Предузеће улаже и око 20 мили-
она динара у реконструкцију мреже, чиме 
се смањују губици због дотрајалих цеви, 
а побољшана је и наплата. Уграђена је и 
нова опрема за аутоматско одржавање 
нивоа воде у филтерима, а планира се и 
уградња хлорогена, како се више не би 
монополистима скупо плаћао течни хлор. 
До краја године биће срушен водоторањ, 
који пет година није у употреби, а стоји 
у кругу фабрике воде. На предлог ди-
ректора ЈКП „Комуналпројект“, Дражена 
Јарића,  радници и службеници, на челу 
са њим, учествовали су у сређивању град-
ског гробља – фарбали су клупе, косили 
траву, садили цвеће.

8. србобран
први састанци и нова организација
Након распуштања ОО СНС Србобран 

и постављања повереника Боре Кутића и 
Ђорђа Џекова, сазван је први састанак МО 

СНС Србобран, чији је циљ био упозна-
вање са новом ситуацијом. За повереника 
МО Србобран постављен је Ђорђе Де-
бељачки, а планирају се састанци и у МО 
Турија и МО Надаљ.

9. Горњи милановац
санација корита деспотовице
Смотра народног стваралаштва орга-

низована је у Такову, на платоу испред 
Таковског грма, места где је 1815. кнез 
Милош Обреновић подигао Други српски 

устанак, а Културни центар уприличио је 
пригодан програм и у Горњем Милановцу. 
Културни центар је организовао и мани-
фестацију „Вече под грмом“, у сарадњи 
са МЗ Таково и ТО, а манифестацију је 
помогло и Министарство за културу. Обе-
лежавању стогодишњице Церске битке у 
Текеришу присуствовао је и велики број 
чланова и симпатизера Странке из Горњег 
Милановца. ЈП „Србијаводе“ почело је 
санацију 5,5 километара уређеног дела 
корита реке Деспотовице, које је јако 
оштећено након поплава у ноћи између 
14. и 15. маја. Родитељи са троје и више 
деце, по шести пут, организовали су скуп 
у Прањанима, а организацију су, као и 
увек, помогли напредњаци.

10. пожаревац
Нове просторије Го 
Седнице ГО и Председништва СНС одр-

жане су 5. августа у Пожаревцу, а пред-

седник Александар Вучић, на јавном делу 
скупа, позвао је сваког члана да ради више 
и посвећеније. Током августа седиште ГО 
СНС Пожаревац премештено је у нове, 
функционалније просторије, а наши ак-
тивисти били су у сталном контакту са 
грађанима. 

11. осечина
произвођачи на сајму шљива
Девети сајам шљива одржан је у Осе-

чини од 29. до 31. августа, а воћари су 
на стотинак изложбених штандова изло-
жили најбоље свеже плодове, али и суве 
шљиве, пекмез, слатко од шљива, ракију... 
Припремљен је и разноврстан програм у 
туристичком и фестивалском делу Сајма, 
упркос скромнијем буџету него ранијих 
година. Никола Томић (СНС), директор 
ТО „Подгорина”, каже да су за ову прили-
ку посебно уређене најважније туристич-
ке дестинације у крају. 

Србобран
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12. крагујевац
Бесплатни часови страних језика
ГО СНС Крагујевац донирао је једној су-

грађанки апарат за мерење шећера у крви 
са тракама. Наставили смо да организује-
мо бесплатни курс немачког језика за све 
заинтересоване грађане, као и бесплатни 
курс рачунара и енглеског језика за особе 
са инвалидитетом.

13. трстеник
посета музеју
Народна посланица Милена Турк посе-

тила је трстенички Музеј и разговарала са 
археолозима о налазишту Благотин, јед-
ном од најстаријих неолитских насеља у 
Европи, а затим је присуствовала изради 
репродукција фигурица од благотинске 
глине у реконструисаној пећи.

14. Лозница
донација сточне хране 
Организација за храну и пољопривре-

ду УН, у партнерству са Канцеларијом за 
помоћ и обнову поплављених подручја и 
Министарством пољопривреде донирала 
је Лозници помоћ у сточној храни за мала 
пољопривредна газдинства оштећена у 
мајским поплавама. Најугроженија до-
маћинства добила су по 320 килограма 
сточне хране. У Тршићу је завршен 81. 
Вуков сабор, изузетно важна и посећена 
културно-туристичка манифестација.

15. Нови сад
две године рада и одговорности
Активисти и функционери ГО СНС Нови 

Сад на кеју су разговарали са грађанима 
и делили новине штампане поводом дво-
годишњице од промене градске власти. 
Потпредседник новосадског одбора СНС, 
Дамир Зобеница, рекао је да је акција ор-
ганизована на захтев чланства. „Директо-
ри ЈП, народни посланици, покрајински 
посланици и градски одборници сваки дан 
су са својим народом, и у добру, и у злу, и 
не беже ни од кога, нити мењају бројеве 
телефона. Иза нас стоје дела, а не речи“, 
истакао је Зобеница. Колика је подршка 
Новосађана говори и то што је СНС ос-
војила 73 одсто гласова на поновљеним 
изборима за Савет МЗ Слана бара. У ор-
ганизацији Београдске отворене школе и 
у сарадњи са Фондацијом „Конрад Аде-
науер“ и Фондацијом „Едуардо Фрај“, на 
Сребрном језеру одржана је летња школа 
демократије за представнике омладина 
политичких партија десног центра из Ср-
бије и региона. Представници СНС били 
су Миа Костић, одборница у СГ Новог 
Сада, и активисти Јелена Маленчић, Сања 
Ковачевић, Анђела Ивезић и Александар 
Зиројевић. 

16. алибунар
Чишћење центра и паркова
У организацији омладине СНС, и уз 

подршку ЈКП Универзал, изведене су 

радне акције улепшавања Алибунара и 
Банатског Карловца. Очишћени су парко-
ви, ужи центар ова два места, као и Пла-
то испред велике сале СО у Алибунару. 
Сваке године у Општини се обележавају 
„Летњи дани“, а ове године омладинци 
СНС ову манифестацију учинили су још 
атрактивнијом тако што су реализовали 
„Дечје летње игре“, које су окупиле и за-
бавиле много малишана.  СО и ТО Општи-
не Алибунар, другу годину за редом, на 
базену са термалном водом у излетишту 
Девојачки бунар, организују атрактивне 
„Игре без граница“. 

17. Ниш – палилула
прослављена општинска слава
Поводом крсне славе нишке Градске 

општине Палилула, Сабора српских све-
титеља, приређен је славски пријем у сали 
Нишког културног центра. Након обре-
да резања славског колача и окупљања 
гостију, председник Општине Палилула, 
Бобан Џунић, и градоначелник Ниша, др 
Зоран Перишић, честитали су славу Пали-
лулцима и обећали да ће инфраструктура 
у наредној години бити побољшана, а да 
ће град учинити све да Палилула задржи 
дух старог Ниша.  

18. кањижа
Фестивал фолклора

Уз подршку Општине Кањижа и НИС, 
као и подршку ОО СНС Кањижа, а посеб-
но наше чланице Милке Лончар, одржан 
је Међународни фестивал фолклора. До-
маћин је био САКУД „Свети Сава“, а млади 
фолклораши дружили су се уз песму, игру 
и добро расположење. У ОО СНС Кањижа 
одржан је састанак Интернет тима, којем 
су присуствовали Петер Палатинуш, ко-
ординатор за Севернобанатски округ, и 
Гизела Црквењаков, председница ОО.

19. Владичин Хан
стипендије за средњошколце 
и студенте
Општина Владичин Хан доделила је 52 

стипендије редовним студентима виших 
школа и факултета акредитованих од 
стране Министарства просвете, као и 33 
стипендије ученицима средњих школа. 
Од студентских стипендија, 20 су доби-
ли студенти прве године виших школа и 
факултета, а од ученичких 25 је додељено 

ученицима који похађају средњу школу на 
територији Општине. Средства су обез-
беђена из општинског буџета, а Општин-
ско веће је донело одлуку да се студенти 
финансирају са по 6.000 динара, а учени-
ци са по 3.000 динара месечно. 

20. сента
разговор са Удружењем 
пољопривредника 
Наши активисти стално раде на пријему 

нових чланова у Странку. У МЗ Торњош 
формирано је Удружење пољопривредни-
ка и прослављен је Дан села. Напредњаци 
су том приликом разговарали са чланови-
ма Удружења, који су изразили жељу за 
ближом сарадњом. Свакодневно разго-
варамо са грађанима који нам се највише 
жале на проблеме са јавним редом и ми-
ром, нарочито у приградским насељима 
Горњи Брег, Торњиш и Богараш, као и на 
проблеме у функционисању комуналних 
служби. И ове године помогли смо орга-
низацију традиционалне жетелачке све-
чаности у Горњем Брегу, на којем је ОО 
СНС Сента био заступљен шатором са 
истакнутим логом СНС, а са грађанима је 
разговарао Деак Бела.

21. мионица
обилазак села и мо
Активисти ОО СНС Мионица одржа-

ли су неколико састанака Интернет тима 
и Савета за здравство, а одржан је и са-
станак ОО, на којем је повереник Бобан 
Јанковић поднео извештај о досадашњем 
раду и представио план даљег деловања. 
Наши активисти делили су „СНС Инфор-
матор“ и разговарали са грађанима, а 
обилазили смо и села и МО Странке. У 
сарадњи са Заводом за трансфузију крви 
Ваљево, организовали смо акцију добро-
вољног давања крви. Наши активисти 
присуствовали су прослави стогодишњи-
це Церске битке у Текеришу. 

22. Бачка топола
правна помоћ
Делегација ОО СНС Бачка Топола при-

суствовала је централној државној прос-
лави стогодишњице Церске битке у Теке-
ришу. Правни тим нашег ОО помаже у ре-
ализацији више значајних пројеката у МЗ 
у којима СНС врши власт (МЗ Панонија и 
МЗ Криваја).

23. пландиште
дани рибара и рок вилиџ
Чланови ОО СНС Пландиште учество-

вали су у традиционалној манифестацији 
„Дани рибара“ у Јерменовцима. Тродневни 
рок спектакл „Рок вилиџ“ одржан је у Ба-
натском Соколцу, а помогли су га Општина 
Пландиште, председник Општине, Милан 
Селаковић, и напредњаци Пландишта. МЗ 
Пландиште обележила је месну и храмовну 
славу, Светог Рафаила Банатског, којој је 
присуствовала и делегација из румунске 

Нови Сад

Кањижа
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СНС ПАНОРАМА
пограничне Општине Дета и братске маке-
донске Општине Росоман.

24. Блаце
Бежични интернет у парку

Омладинци ОО СНС Блаце дали су изузе-
тан допринос у организацији манифестације 
Дани шљиве, а низом пројеката допринели 

су развоју локалне заједнице. Посебно је 
лепо прихваћен пројекат увођења бежичног 
интернета у парку у центру града. По угле-
ду на Главни одбор Странке, повереништво 
СНС Блаце је 12. седницу ОО организовало 
у просторијама МО СНС Чучале. Седници 
су присуствовали многобројни мештани, 
који су активно учествовали у разговору са 
народним послаником и повереником СНС 
за Блаце, Зораном Јозићем, председником 
Општине, Иваном Бургићем, и члановима 
Повереништва. 

25. Велика плана
Уређење дома културе
Активисти СНС подржали су акцију 

бесплатних лекарских прегледа мештана 
МЗ Бресје, а организовали су и уређење 
зграде и простора испред Дома културе. 
Уређене су нове просторије нашег ОО, а 
наши одборници учествовали су у раду 
седница СО Велика Плана.

26. Баточина
Формирање опозиционог блока
Повереништво СНС у Баточини добило 

је још једног повереника, проф. Здравка 
Младеновића, који, заједно са актуелним 
повереником мр Николом Полићем, сем 
проширења Странке, ради и на окупљању 
свих локалних опозиционих странака у 
блок око СНС, у борби против локалне 
власти ДС, која је девастирала Општину 
током 10 година власти. 

27. косовска каменица
подела ђачког прибора

председник србије, томислав Николић, посетио је 
поплављена домаћинства у селу Грабовица, у општи-
ни кладово, и рекао да следи процена штете и сагле-
давање колико држава може да помогне угрожена 
подручја, како би се лакше дочекала зима.

 председник србије је угроженом становништву у 
општинама кладово и мајданпек уручио помоћ од 
неколико тона флаширане воде, кондиторских про-
извода, конзервиране хране, средства за хигијену, 
ћебади и гардеробе.

помоћ за кладово и мајданпек

Косовска Каменица

Прослављена слава у Блацу

Председник Томислав Николић у разговору са грађанима погођеним поплавама и клизиштима
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Чланови и секретар Привременог ор-
гана Општине Косовска Каменица (СНС), 
Марија Аритоновић, Ненад Станковић, 
Дејан Јовановић и др Ђорђе Андрејевић, 
поделили су ђачки прибор за 52 ђака, од 
првог до четвртог разреда, у истуреним 
одељењима основних школа у Босцу, 
Стрежовцу и Божевцу. Средства од 15.000 
динара, за куповину прибора, прикупили 
су чланови Привременог органа. 

28. Брус
реконструкција базена, обнова вртића
После вишегодишњег проблема са не-

функционисањем градског базена, пре-
дузети су кораци за реконструкцију, која 
ће коштати око 300.000 евра. Дечији вр-
тић „Пахуљице“ биће дограђен са чети-
ри радне собе и пратећим просторијама, 
што ће коштати око 15 милиона динара. 
Планирана је и изградња новог објекта 
за дневни боравак лица са сметњама у 
развоју. На територији Општине оваквих 
особа је 118, махом деце, која ће у новом 
објекту имати све што је потребно за ак-
тивности. 

29. Шабац
сеоске олимпијске игре
Чланови ГО СНС Шабац учествовали 

су у церемонији обележавања 100 година 
Церске битке у Текеришу. Чланство нашег 
ГО учествовало је и у организацији Деве-
тих сеоских Олимпијских игара, у орга-
низацији града Шапца, у МЗ Мачвански 
Причиновић.

30. рача
подела „сНс Информатора” 
Активисти Форума младих ОО СНС 

Рача спровели су акцију дељења „СНС 
Информатора“ и разговорали са грађани-
ма о актуелним проблемима.

31. пирот
програм за развој општине
Повереништво у Пироту радило је 

на прављењу Програма за даљи развој 
Општине, с обзиром на то да током 2014. 
актуелна локлана власт, предвођена ос-
тацима УРС, није показала способност за 
вођење Општине. У сачињавању Програ-
ма учествују одборници и координатори 
савета Повереништва и многи стручни 
људи из редова СНС. 

32. рашка
разговор са градоначелницима
Чланови ОО СНС Рашка разговарали су 

о својим проблемима и локалном развоју 
са др Зораном Перишићем и др Гораном 
Цветановићем, градоначелницима Ниша 
и Лесковца. Одржано је Регионално војно 
првенство у планинском трчању на Копа-
онику, а омладина СНС Рашка пружила је 
значајан допринос успешној реализацији 
догађаја. Чланице и чланови СНС Рашка 
помогли су и организацију Рашких духов-
них свечаности. 

33. кикинда
стигао багер преко Ипа пројекта
Председник Општине Кикинда, Павле 

Марков (СНС), уручио је председнику МЗ 
Руско Село, Имреу Кабоку, кључеве од 
багера који је купљен у склопу ИПА проје-
кта прекограничне сарадње са румунском 
Општином Решице. Вредност багера, са 
припадајућом опремом, је 49.000 евра и 
превасходно ће се користити за одржа-
вање 50 километара каналске мреже и 
заштите од поплава. 

34. куршумлија
Школски прибор за децу
Поводом градске славе Велике Гос-

појине, локална самоуправа Куршумлије 
направила је пакетиће за 91 бебу рођену 
у 2014. години. Општина је за 124-оро пр-
вака обезбедила школски прибор, као и за 
децу предшколског узраста. Свака неза-
послена мајка, док дете не напуни годину 
дана, прима 20.000 динара месечно, а за 
треће дете исти износ прима 18 месеци, 
док запослене мајке једнократно добијају 
40.000 динара. За ученике од петог до 
осмог разреда локална самоуправа купила 
је уџбенике који ће се преносити на сле-
дећу генерацију. Такође, 489 ученика кур-
шумлијских средњих школа и две средње 
школе дислоциране из Подујева добијају 
месечну стипендију од 2.000 динара, а 304 
студента по 4.000 динара месечно. Среди-
ном августа одржано је Културно лето. Пет 
расељених породица са КиМ потписале су 
уговор о додели грађевинског материјала 
у износу од 440.000 динара. 

35. Житиште
адаптација кућа
ОО СНС Житиште помогао је угроже-

нима у поплавама у општини Уб, а заједно 
са осталим одборима Средњобанатског 
округа учествовали смо у адаптацији кућа 
Милице Симић у Совљаку и Воје Радова-
новића у Брезовици. На предлог пред-
седника Општине, Митра Вучуревића, 
Општина ђацима рефундира  трошкове 
месечних карата. За поверенике ОО СНС 
Житиште именовани су Ђорђе Жужа и 
Филип Нинковић.

36. петровац на млави
трибина у орешковици
Руководство ОО СНС Петровац на 

Млави, на челу са Душком Нединићем, 
одржало је трибину у Орешковици, којој 
су присуствовали повереници и мештани 
села Добрње и Вошановац. Мештани су 
износили своје проблеме и предлагали 
како да се реше. 

37. Бољевац
Нове страначке просторије
ИО СНС је за повереника ОО СНС 

Бољевац именовао др Небојшу Марјано-
вића, актуелног председника Општине 
Бољевац, који је почео комуникацију са 

чланством у свим МО. Обезбеђене су и 
реновиране нове просторије ОО у центру 
града.  Делегација ОО СНС Бољевац по-
сетила је Текериш, где је одржана просла-
ва стогодишњице Церске битке. 

38. Врбас
постављање клупа

Омладина ОО СНС Врбас, у сарадњи 
са Трећом МЗ, на захтев грађана стамбе-
ног блока Јозеф Пехан, поставила је клупе. 
Петочлана делегација града Свидњика у 
Републици Словачкој, са којим Врбас гаји 
дугогодишње пријатељске односе, посе-
тила је нашу Општину, Културно-просвет-
но друштво „Карпати“ и Етно клуб „Отето 
од заборава“. Госте је предводио Јан Хо-
лодњак, градоначелник Свидњика. Веза два 
града изграђена је кроз међусобне посете и 
гостовања разних друштава на фестивали-
ма културе Русина у Врбасу и Свидњику. 

39. параћин
стручни тим грађевинаца 
Руководство ОО СНС Параћин обишло 

је поплављена домаћинства у насељу 
Жабаре, а оформили смо групу стручња-
ка - грађевинских инжењера, техничара 
и мајстора, како бисмо помогли људима 
да што брже и јефтиније обнове оштеће-
не објекте. Активисти Савета за спорт и 
омладину помогли су Радомиру Марко-
вићу из Жабара да рашчисти двориште 
и столарску радионицу, а  осталим ком-
шијама да изнесу кабасти отпад. Наши 
активисти делили су „СНС Информатор“. 
Организовали смо конференцију за нови-
наре и указали на неефикасност локалне 
власти, коју предводи ДС, у издавању ре-
шења грађанима који су претрпели штету 
у поплавама. Параћин је на последњем 
месту у Србији по броју издатих решења 
(свега 10 одсто).

40. сремска митровица
огрев за сеоске школе
Пројекат шљунчења атарских путева се 

Врбас
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одвија по плану, а посао води радна гру-
па испред ОО СНС Сремска Митровица, 
у којој су начелник Управе за пољопри-
вреду, Владимир Настовић, и помоћник 
градоначелника за предузетништво, Бо-
гдан Кузмић. И реконструкција другог 
дела Улице краља Петра Првог тече по 
плану. Завршава се изградња канализа-
ције у Сремској улици у Лаћарку и у Ули-
ци 6. Источнобосанске бригаде у насељу 
Мала Босна. Активисти СНС у Управи за 
образовање, на челу са Мирјаном Пјевац, 
обезбедили су огрев за сеоска одељења 
основних школа. Замењени су подови у 
школама „Јован Јовановић Змај“ и „Бошко 
Палковљевић Пинки“, реконструисан је 
тоалет у школи „Јован Поповић“, започета 
је санација крова на школи „Свети Сава“ 
у Чалми. 

41. Бујановац
Нови повереник
За повереника ОО СНС Бујановац име-

нован је Ненад Митровић, а тим поводом 
је састанку у нашем ОО присуствовао и 
Радомир Николић, председник ИО СНС.

42. севојно
канцеларија за младе
На Светски дан младих отворена је 

Канцеларија за младе у Севојну са Ом-
ладинским клубом и модерним интернет 
центром, као део општинске управе, чији 
је циљ да повеже младе. Канцеларија је 
већ започела пројекте, попут кампање 
„Млади су закон“, под покровитељством 
Министарства омладине и спорта. 

43. Ужице
посета руског амбасадора
Министарка Кори Удовички састала 

се у Ужицу са градоначелником Ужица и 
председницима општина Златиборског 
округа, са којима је разговарала о пробле-
мима финансирања локалних самоуправа. 
Чланови Градског већа донели су одлуку 
да се, због проблема у водоснабдевању, 
августовски рачуни за воду грађанима 
умање за 25 одсто. Отварању 6. Међу-
народног дечијег фестивала фолклора 
„Лицидерско срце“ присуствовао је амба-
садор Русије у Србији, Александар Чепу-

рин. Градоначелник Ужица, Тихомир Пе-
тковић, разговарао је, том приликом, са 
амбасадором о инвестирању у аеродром 
„Поникве“ и у пољопривреду. Фестивал 
„Лицидерско срце“ одржава се под по-
кровитељством председника Томислава 
Николића и Министарства културе и про-
свете.

44. мали Зворник
Формиран тим за борбу против 
корупције
Претходни период у ОО СНС Мали 

Зворник обележила је посета руковод-
ства ОО СНС Беочин, који су желели да 
помогну поплављеним домаћинствима у 
нашој Општини, присуствовање прослави 
у Текеришу и формирање Тима за борбу 
против корупције, чији је циљ да при-
купља доказни материјал о махинацијама 
актуелне власти и достави га тужилаштву 
и МУП-у. 

45. сурдулица
посета радомира Николића
ОО СНС Сурдулица посетио је председ-

ник ИО СНС, Радомир Николић. У отворе-
ном разговору са члановима странке, Ни-
колић је изнео да зна са каквим се озбиљ-
ним проблемима суочавају сурдулички 
напредњаци и похвалио је досадашњи 
рад руководства и свих који су допринели 
расту Странке.

46. сокобања
криза у владајућој коалицији
Седница СО Сокобања, заказана за 

22. август, није одржана јер јој нису при-
суствовали одборници владајуће коа-
лиције (СПС-ДС), иако још није усвојен 
кључни документ за развој Сокобање 
- План генералне регулације. На озбиљ-
ну кризу у владајућој коалицији указује 
и оставка заменика председника СО из 
редова ДС, на ту функцију и на место 
одборника, као и оставка општинског ја-
вног правобраниоца. Ова догађања изу-
зетно су штетна по грађане, тако да ће 
ОО СНС размотрити могућност покре-
тања смене председника Општине и фор-
мирање нове власти.

47. Чајетина
прослава Церске битке
Чланови ОО СНС Чајетина учествова-

ли су у обележавању стогодишњице од 
Церске битке у Текеришу, одајући почаст 
храбрим војницима под командом генера-
ла Степе Степановића.

48. Лајковац
Беовоз од Ваљева до Београда
На деоници барске пруге, између Лај-

ковца и Лазаревца, почели су грађевински 
радови, тако да ће ускоро Беовоз кренути 
од Ваљева до Београда. На стадиону ФК 
„Железничар“ одржана је „Отворена за-
бавна школа фудбала“ за стотинак дечака 
и девојчица из Уба и Лајковца, а свечаном 
отварању присуствовао је и представник 
амбасаде САД. Public Relations Greece, 
MOA, Consolidated Contractors Company 
донирала је хуманитарну помоћ угроже-
ном становништву Општине Лајковац, 
преко Црвеног крста Лајковац.

49. Бела паланка
састанак са Удружењем грађана 
рома
Чланови ОО СНС Бела Паланка одржа-

ли су састанак са председницима Удру-
жења грађана Рома, што је веома важно 
јер Роми чине 12 одсто становништва 
Беле Паланке. На састанку смо дефини-
сали циљеве рада  и договорили њихову 
реализацију. Грађани ромске национал-
ности апсолутно  подржавају политику 
СНС и премијера Вучића.

50. ковачица
Чишћење дивљих депонија
МЗ Црепаја, у договору са „Викторија 

групом“, поправља део пута у насељу. 
Савет МЗ Црепаја позвао је грађане да не 
стварају дивље депоније, већ да очисте 
оне које су већ створене. ОО СНС Ковачи-
ца позвао је све националне мањине да се 
упишу у посебан бирачки списак и да гла-
сају за своје кандидате. Прослављена је 
слава МЗ Самош, Свети Илија Громовник, 
а резању колача присуствовали су члано-
ви Савета МЗ Самош, председници МО 
СНС Идвор, Ковачица, Падина, Црепаја...

Састанак са представницима Удружења Рома у Белој ПаланциРадомир Николић посетио је ОО СНС Сурдулица
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51. Љиг
конкурси код министарстава
Заменик председника Општине Љиг, 

Драган Лазаревић, потписао је уговор са 
Министарством пољопривреде о подр-
шци у санацији локалних и некатегори-
зованих путева, који ће Министарство 
финансирати са 60 одсто, а Општина са 
40 одсто средстава. Наградили смо нај-
боље ученике основне и средње школе 
из Љига одласком на летовање у Игало, 
а најуспешнији средњошколци добили 
су стипендије, док су одликаши основ-
ци бесплатно користили услуге превоза 
и базена у Љигу и Белановици. Заврше-
но је асфалтирање пута у МЗ Пољанице. 
Драган Лазаревић, заједно са запосле-
нима у локалној самоуправи, ради на из-
ради пројектне документације са којом 
ће Општина аплицирати на конкурсима 
министарстава. Активисти ОО и даље 
пружају помоћ на терену мештанима у от-
клањању последица поплава.

52. Нови Бечеј 
прикупљање новца за лечење
Одржани су „Великогоспојински дани 

2014.“, манифестација коју традиционал-
но посети око 200.000 људи. Одржан је 
Други Госпојински пољофест, пољопри-
вредна манифестација изложбено-еду-
кативног карактера. Организовали смо и 
Хуманитарни викенд екстремних спорто-
ва, на којем је прикупљено 60.000 динара 
за лечење две особе, а купљена је и веш 
машина за социјално угрожену породицу. 
Општина је финансирала санацију задњег 
зида зграде штампарије, који је претио 
да се уруши, као и куповину кандела-
бра римокатоличкој цркви Света Клара. 
У Дому културе постављена су нова лед 
светла, поплочани су прилаз и степенице. 
Пољочуварској служби купљено је ново 
теренско возило. Замењена су стакла на 
светларницима у хали СРЦ „Јединство“, а 
следи постављање заштитне мреже. Жи-
тељи Кумана су, на сопствену иницијати-
ву, добили боје од фабрике „Хенкел“ из 
Инђије, а уз помоћ МО СНС окречена је 
фасада Дома кулутуре.

53. Бечеј
Ускоро почиње да ради фабрика 
за дораду семена
Немачка компанија КWС приводи крају 

изградњу прве фазе највеће фабрике за 
дораду семена у овом делу Европе, а отва-
рање је планирано за 27. новембар. Према 
речима председника Општине, Вука Ра-
дојевића, инвестиција, вредна 40 мили-
она евра, требало би да буде реализована 
до краја идуће године. У првој фази биће 
ангажовано око сто радника да би, по 
завршетку друге фазе, посао добило још 
најмање 150 Бечејаца. Бечеј је прославио 
Дан града, који су обележили свечана се-
дница СО, додела годишњих признања, 
потписивање споразума о братимљењу са 
мађарским градом Шатораљаујхељ. Пред-
ставници кувајтске компаније „Combined 
Group Contracting Co“ поново су посетили 
Бечеј, поводом њиховог улагања у бањски 
комплекс у нашој Општини. У току је ре-
конструкција јавне расвете на шеталишту 
крај Тисе. Дочекали смо наше кајакаше по-
сле СП у Москви, где су освојили медаље 
- Марка Новаковића, Марка Томићевића, 
Дејана Терзића и тренера Јожефа Шотија.

54. Ваљево
Злоупотребе правобранилаштва
Напредњаци Ваљева организовали су 

конференцију за новинаре на којој је Ми-
хаило Милутиновић, шеф Правног савета 
ОО СНС Ваљево, рекао да се ваљевско Пра-
вобранилаштво отворено и грубо ставља 
на страну једне политичке опције, истакао 
бројне примере злоупотреба и најавио об-
раћање Министарству правде. „Власт у 
Ваљеву је дезоријентисана и дезинтегри-
сана, а решење за ову ситуацију је увођење 
привремених мера. СНС ће, кроз привреме-
ни орган, деловати „на два колосека“. Први 
је увођење реда у управи, буџету, финан-
сијама, ЈП, а други је стварање предуслова 
за расписивање нових избора у што краћем 
року“, нагласио је Милутиновић.

55. мол - ада
обновљена „плава оаза”
У склопу редовних страначких актив-

ности, председница ОО СНС Мол – Ада, 

Станка Михајлов, организовала је радну 
акцију на дечјем игралишту „Плава оаза“ 
у Молу. Напредњаци су префарбали све 
конструкције, поставили нове вртеш-
ке,  дрвене пирамиде, кућице за тобо-
ган... Средства за адаптацију игралишта, 
120.000 динара, обезбедили су чланови 
Странке и председница ОО.

56. прибој
почела сезона у реновираној 
прибојској Бањи
Туристичка сезона у Прибојској Бањи, 

познатом лечилишту са термалним изво-
ром лековите воде, званично је почела 4. 
августа. Захваљујући договору између 
Општине Прибој и Милешевска епархија, 
туристичку сезону водиће ТО Прибој. За 
госте су спремни реконструисани објекти, 
са базенима и саунама, а организовани су и 
рехабилитациони третмани у хотелу „Лим“ 
у Прибоју. Општина Прибој, осим звани-
чне интернет странице, од сада поседује и 
андроид апликацију, коју су израдили за-
послени у Канцеларији за локални економ-
ски развој. Општина финансира и замену 
паркета у фискултурној сали у Гимназији. 
Седми међународни лимски биатлон При-
бој-Рудо одржан је у организацији ТО При-
бој и Општинске развојне агенције Рудо.

57. краљево
помоћ за пољопривреднике
Стигли су шлепери хуманитарне помоћи 

из Фондације „Драгица Николић“ за сана-
цију домаћинстава пострадалих у мајским 
поплавама. У Краљеву се спроводе и 
две линије помоћи намењене пољопри-
вредницима. У оквиру програма „Помоћ 
Европске уније за поплављена подручја у 
Србији“, преко ФАО, у сарадњи са Канце-
ларијом за помоћ и обнову поплављених 
подручја, пројекте воде краљевачки на-
предњаци Вукосав Коњикушић, Новица 
Гаговић и Драган Чорбић. Савет за без-
бедност саобраћаја, који води напредњак 
Ненад Марковић, наставља  кампању 
обележавања зона школа. Прошле годи-
не кампања је спроведена у осам школа, 
а сада је адекватна сигнализација поста-
вљена у још три зоне школа. 

Прослава Дана града у БечејуНапредњаци Краљева
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58. темерин
Група грађана „просперитет“ 
прешла у напредњаке 
У СНС учланило се 110 чланова Групе 

грађана „Просперитет“, која је на прет-
ходним локалним изборима освојила два 
мандата. Наш ОО одштампао је 4.000 
летака са темом „Сто дана напредњачке 
Владе који буде наду“, којим смо послали 
поруку суграђанима о свему што је Влада 
Србије до сад урадила. 

59. александровац  
подела страначких гласила
Наши активисти организовали су штанд 

на градском тргу, разговорали са грађа-
нима и поделили „СНС Информатор“. По-
зивали смо све који желе да се прикључе 
раду Странке, а поготово младе људе, да 
заједно учинимо више за средину у којој 
живимо. Штанд смо организовали и 29. 
августа, на пијачни дан, и поделили нови 
„Информатор“ ОО СНС Александровац, 
грађани су имали прилику да се освеже 
уз кафу, а разговорали смо о актуелним 
проблемима.

60. Ириг
Ускоро посланичка канцеларија
ОО СНС Ириг наставља да прикупља 

информације о злоупотребама локалне 
власти. Свакодневно смо у контакту са 
грађанима које информишемо о малвер-
зацијама општинских функционера, а 
проверавамо и све штетне уговоре које 
су склопили и кредите којима су нас ви-
шегодина задужили. Редовно одржавамо 
састанке ОО и дежурамо у канцеларији. 
У плану је отварање посланичке канцела-
рије, у којој ће народни посланик из наше 
Општине, Душан Јанковић, комуницирати 
са грађанима.

61. Нова Варош
решење за рХ цантар „Златар“
Влада Србије формирала је међуресор-

ну групу од представника министарства 
рада, туризма и привреде и Фонда ПИО 
да тражи решења за рехабилитационе 
центре и бањско-климатстка лечилишта, 
међу којима је и РХ центар „Златар“. Ово 
је рекао и министар Александар Вулин, 
који је са министром Николом Селако-

вићем и државним секретаром Предрагом 
Перуничићем, посетио Златар и Нову Ва-
рош. Вулин је истакао и да је РХ Центар 
„Златар“ очуван захваљујући напори-
ма особља које је у њему радило до пре 
три године и Општине Нова Варош, која 
га је привремено закупила. Председник 
Општине, Димитрије Пауновић, затражио 
је веће разумевање државних органа и по-
моћ у очувању и отварању радних места.

62. Бач
два нова одборника у со
Руководство СНС донело је одлуку о 

распуштању 31. општинског одбора, међу 
којима је и ОО СНС Бач, за чијег пове-
реника је именован Драган Сташевић. 
Одборнички клуб СНС у локалном парла-
менту појачан је за два одборника, Стева-
на Томшика и Слободана Торубарова, што 
је допринело стабилности већине, коју 
предводи СНС у СО Бач. 

63. Инђија 
Нови председници мо
Поставили смо вршиоце дужности пред-

седника МО Љуково, Јарковци, Инђија 1, 
2 и 4. Уређујемо евиденцију постојећих 
чланова и формирамо нову базу података. 
Спровели смо акцију пријема 35.000 лита-
ра воде из Фонације „Драгица Николић“ и 
направили план за поделу по угроженим 
селима. Радимо на враћању старих члано-
ва у СНС и придобијању нових.

64. клокот
Бесплатно летовање
На бесплатно летовање у Баошиће 

отишло је 110 ученика из новоформира-
не Општине Клокот, ђаци који завршили 
четврти и осми разред основне школе и 
матуранти средњих школа. Градоначел-
ник Клокота, Срећко Спасић, ученицима 
је пожелео срећан пут. Бесплатно лето-
вање обезбедили су Општина Чајетина, 
манастир Хиландар и други донатори, а 
значајан допринос дао је и заменик гра-
доначелника и повереник игумана мана-
стира Хиландар, Милош Стојковић.

65. Варварин
посета народних посланица
Запослени у Дневном боравку за децу 

и омладину са посебним потребама своје 

гошће, народне посланице др Виолету 
Лутовац, др Весну Ракоњац, др Драгану 
Баришић и Милену Турк, упознали су са 
радом ове установе која постоји од 2010. 
године. Посланица Лутовац истакла је да 
је потребно возило за превоз корисника 
и да је у току набавка преко Фондације 
„Драгица Николић“. Гошће су посетиле и 
ПУ „Наша радост“, која ради више од три 
деценије.

66. Бор
Уштеда горива 120 одсто
Поводом Међународног дана младих, 

организован је пријем за волонтере из 
Омладинског еколошког кампа МОРИЕК 
и представнике омладинских организа-
ција. На трибини на тему Нацрта Закона 
о изменама и допунама Закона о плани-
рању и изградњи, коју је организовала 
Општина, представници локалних самоу-
права борског округа, суседних општина, 
јавних предузећа и други заинтересовани 
изразили су мишљења и дали сугестије. 
Трибину су водили народни посланик Ми-
линко Живковић и председник СО Бор, 
Душан Марковић, који је истакао да ће 
рок за издавање дозвола инвеститорима 
бити смањен на максимално седам дана, 
и да ће запослени у Општинској управи 
обезбеђивати и дозволе од ЈП. Начелни-
ца финансија, Данијела Јовановић, рекла 
је да је од априла до јуна 2014, у односу 
на исти период 2013, уштеда горива била 
120 одсто, и то за аутомобиле које кори-
сте председник Општине и Oпштинско 
веће. Председник Општине, Живорад 
Петровић, обишао радове на асфалти-
рању реконструисаног дела саобраћај-
нице у улици Трећи октобар. Форум жена 
СНС, у сарадњи са МЗ Шарбановац и Цр-
веним крстом Бор, организовао је акцију 
помоћи за шест најугроженијих породи-
ца у Шарбановцу. Из буџета Општине, 
15 милиона динара уплаћено је на рачун 
Владе РС за помоћ поплављеном станов-
ништву, одборници СО Бор одрекли су се 
дневнице, а Удружење грађана „Вајферт“ 
упутило је контингент помоћи угроженим 
општинама. У акцију слања хуманитарне 
помоћи укључили су се и ЈКП 3. октобар 
и Општина Бор.

Клокот

Бор

Министри у Новој Вароши
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67. оџаци
Уређење дечијег игралишта
Активсти МО СНС из Српског Милетића 

наставили су акцију уређења дечијег парка. 
Постављена су два тобогана и тромболина, 
осликан је мурал, а љуљашке и стари тобо-
гани су поправљени и офарбани, постављен 
је део ограде и расвета, а ради безбедности 
деце уведен је и видео надзор. МО СНС из 
Апатина отворио је нову канцеларију у цен-
тру града, у којој ће грађани моћи да добију 
бесплатне правне савете.

68. Уб
опоравак после поплава
Уб је једна од шест општина погођених 

поплавама којој ће Програм УН за раз-
вој финансирати пројекат побољшања 
водоснадбевања и смањења ризика од 
загађења. У току је чишћење главног ка-
нализационог колектора на реци Уб и 415 
загађених сеоских бунара, а санираће се 
и Фабрика воде у Такову. Председник 
Томислав Николић и Драгица Николић, 
заједно са председником Општине Уб, 
Дарком Глишићем, уручили су кључеве 
нових кућа за три породице чији су домо-
ви страдали у поплавама. Реконструисан 
је оронули прилазни пут Убу из правца 
Бањана, а у селима Бањани и Памбукови-
ца реконструисана је нисконапонска мре-
жа. Почела изградња пута Новаци-Пам-
буковица. Председник Глишић захвалио 
се српским затворима који су даровали 87 
грла стоке поплављеним газдинствима. 
Градска општина Нови Сад упутила је још 
један велики контингент помоћи угроже-
ном становништву Општине Уб.  Кинеска 
државна корпорација ,,Синомах“ дони-
рала је пет крава тамнавским пољопри-
вредницима.

69. Нови пазар
почела да ради нова основна школа
Градски одбор СНС Нови Пазар наста-

вио је да испуњава предизборна обећања, 
па је, осим решавања водоснабдевања у 
летњим месецима, обезбедио својим су-
грађанима и много више. У највећем срп-
ском насељу Дежевски пут, током августа, 
текле су припреме за отварање нове О.Ш. 
„Меша Селимовић“. Обезбеђен је прилаз 

школи, асфалтирана је деоница пута која 
је омогућила безбеднији долазак учени-
ка до школе. У школу је уписано око 650  
ученика, а школска година почела је на 
време.

70. косово поље
проширење корита реке приштевке
Чланови ОО СНС Косово Поље ини-

цирали су чишћење и проширење кори-
та реке Приштевке, кроз село Угљаре, да 
би се спречило поновно изливање реке и 
наношење огромне штете. Радови су из-
вршени уз помоћ Општине Грачаница, и 
велику захвалност дугујемо градоначел-
нику Бранимиру Стојановићу.

71. Зрењанин
отворен нови вртић
Првог дана нове школске године почео је 

с радом дечји вртић „Алиса у земљи чуда“ у 
насељу Граднулица. Вртић може да прими 
180 деце, има 1.600 квадрата, а изградњу је 
уложено око 80 милиона динара. Градска 
управа и ове године обезбедила jе ђачке 
торбе и школски прибор за све прваке са 
териториjе Града. Зрењанин jе посетила 
потпредседница Владе и министарка Зо-
рана Михаjловић. У сали Градског већа 
одржан је радни састанак са челницима 
локалне самоуправе, а затим је министарка 
отворила 15. Саjам предузетништва, инова-
циjа и коперациjа „Инокоп 2014“. Одржана 
је традиционална туристичко-забавна ма-
нифестација „Дани пива“, коју је посетило 
више од 200.000 људи, а градоначелник 
Чедомир Јањић угостио је бројне знанице, 
међу којима и Милоша Вучевића, градона-
челник Новог Сада.

72. Неготин
едукативни центар за пчеларе
За поверенике ОО СНС  Неготин поста-

вљени су Јован Миловановић , Драгослав 
Богдановић и Бранкица Јовић. Почела је 
реконструкција објекта Друштва пчелара  
„Хајдук Вељко“,  по пројекту „Дунавска 
кућа меда“, који су финансијски подржа-
ли ЕУ, Аустријска развојна агенција „АДА“ 
и Општина Неготин, којим ћемо добити 
едукативни центар за пчеларе, јединствен 
у Србији. Настављени су радови на зе-
леној пијаци и околним улицама, поста-

вљају се кровови, ради водоводна мре-
жа, уређују саобраћајнице... Екипе ПЗП 
Зајечар ангажоване су на крпљењу удар-
них рупа. Завршено је и уређење нове 
страначке просторије. Организационом 
одбору 49. Мокрањчевих дана председа-
вао Јован Миловановић, повереник СНС 
Неготин и председник Општине Неготин, 
уз велике заслуге мр Милана Радосавље-
вића, директора Дома културе „Стеван 
Мокрањац“. Музеј Крајине је, за потребе 
фестивала, уредио и окречио Мокрањче-
ву родну кућу и Музеј Хајдук Вељка.

73. Бела Црква
Уређење стадиона Фк „караш“
Након што су примили притужбе 

мештана села Јасеново о стању у коме су 
простор око стадиона ФК „Караш“ у Јасе-
нову и клупске просторије, председник и 
чланови МО Јасеново, уз консултацију и 
помоћ ОО СНС, кренули су у акцију. По-
кошен је коров око стадиона и очишћена 
дивља депонија, а председник МО СНС 
Јасеново, Ласло Хорти, обезбедио је већу 
количину шљунка. План МО је да се до 
краја године крене у сређивање клупских 
просторија, које не испуњавају основне 
хигијенске услове за коришћење.

74. Лесковац
прослављен међународни дан младих
Омладинска мрежа ГО СНС Лесковац 

одржала је конференцију за новинаре 
поводом Међународног дана младих, де-
лила флајере и „СНС Информатор“. Же-
лећи да покаже бригу за младе, локално 
руководство је, на предлог СНС, 2013. 
године обновило Фонд за младе таленте, 
а установљена је и новчана накнада за 
најуспешније и најталентованије омла-
динце. Под слоганом „Ваше мало, њима 
значи много“, омладина СНС обележила 
је Светски дан напуштених животиња. Ве-
лику туристичко-угоститељску манифес-
тацију, јубиларну 25. Роштиљијаду, отво-
рио је градоначелник Лесковца, др Горан 
Цветановић, а отварању је присуствовао 
и државни секретар Иван Бошњак.

75. Ниш – Црвени крст
помоћ воћарима
У организацији удружења „Воћар“ из 

Радови у НеготинуУређење корита реке Приштевке у Косовом Пољу
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Хума одржана је манифестација „Дан за 
шљиву“, подржана од стране програма 
„Fruits & berries“ Краљевине Данске, Управе 
за пољопривреду и развој села, и Градске 
општине Црвени крст. Председник ГО Цр-
вени крст, проф. др Мирослав Милутино-
вић, поздравио је госте, а о програму „Fruits 
& berries“ говорио је Дагфин Мо, виши са-
ветник, који је упознао воћаре о даљим 
грантовима и врстама помоћи које програм 
нуди. Одржан је састанак представника 
Општине, Института за јавно здравље и 
Одбора за воду сеоских водовода, на којем 
је договорено да Општина ради периодич-
но проверу квалитета пијаће воде. 

76. Богатић
светлоодбојни прслуци за 
ђаке прваке
Кроз „Пројекат унапређења управљања 

отпадом у општини Богатић и Владимир-
ци“, који финансира ЕУ, набављено је 38 
контејнера који ће бити постављени у 
оквиру рециклажних острва у МЗ Бело-
тић и МЗ Метковић. Оваква селекција 
отпада побољшаће рад ЈКП „Богатић“, 
а набављено им је и возило. На реду је 
санација великих депонија у МЗ Метко-
вић и МЗ Белотић. Подељена је помоћ, у 
износу од 4.000 динара, за 240 првака, 
у шест основних школа. Њима ће бити 
уручени и пакети са светлоодбојним пр-
слуцима, како би били што видљивији у 
саобраћају.

77. панчево 
приоритет – изградња водовода и 
канализације
Народни послник из Панчева, Жељко 

Сушец, истакао је значај локаних и ре-
гионалних телевизија, и нагласио да ће 
Град наћи начин да Телевизија Панчево 
настави да ради. Покрајински посланик 
СНС, Јован Лазаров, рекао је да је за Пан-
чево и околна села тренутно најбитнија 
изградња водоводне и канализационе 
инфраструктуре, јер без ње неће доћи 
ниједан инвеститор, а посебно је истакао 
да власти у Војводини и Панчеву морају 

постићи договор о томе који су најваж-
нији инфраструктурни пројекти у граду.

78. аранђеловац
Исплаћена дуговања 
пољопривредницима
Одржана је радионица „Локална страте-

гија руралног развоја“, која се организује у 
оквиру Програма ЕУ „Подршка цивилном 
друштву“ и финансира је Делегација ЕУ у 
Србији. По речима Миладина Јаковљевића, 
председника Општине, локална самоуправа 
исплатила је сва дуговања према пољопри-
вредницима, заостала из 2012. године. ТО 
Аранђеловца, у сарадњи са Смотром умет-
ности „Мермер и звуци“ и Канцеларијом 
за младе, организовала је вече рок музике 
„Рок ет Ар“. Фонд „Први српски устанак“ 
организовао је историјски фестивал „Век 
Великог рата“, на коме су, поред изложбе 
фотографија, Аранђеловчани могли видети 
и монодраме, музичко сценске представе 
и промоције. Хуманитарна акција „Дачин 
меморијал“ 12. пут заредом организована 
је у част преминулог оснивача бенда „Нез-
ванична верзија“, Данила Даче Ризнића. Ху-
манитарну акцију подржала је Канцеларија 
за младе, а прикупљена помоћ донирана је 
Црвеном крсту.

79. смедерево
Ускоро производња котрљајућих 
лежајева за еУ
Потпредседница Владе и министарка, 

Кори Удовички, посетила је Подунавски 
управни округ, где је разговорала са гра-
доначелницом Смедерева, др Јасном Авра-
мовић, и челницима општина Смедеревска 
Паланка и Велика Плана. Град Смедерево и 
италијанска компанија „CCVI International 
spa“ потписали су Меморандум о разу-
мевању, који предвиђа изградњу хале у 
Смедереву и производњу котрљајућих 
лежајева за тржиште ЕУ, са обимом инвес-
тиције око пет милиона евра, и отварање 
300 радних места до краја 2017. Уговор о 
изградњи хале за финску компанију „PKC 
Group“ потписан је са конзорцијумом 
„ИТГ-ВИГ”. Представници Града, Комеса-

ријата за избеглице и АСБ, потписали су 
Анекс Уговора пројектне компоненте из-
градње монтажних кућа за избегла и ра-
сељена лица. У Земљорадничкој задрузи 
у Вранову подељен је семенски материјал 
пољопривредницима, чији су усеви стра-
дали у мајским поплавама. Семе луцерке 
добила су 152 домаћинства из 15 села, а 
средства је обезбедио Град, преко Фонда 
за развој пољопривреде. Члан Градског 
већа Мирко Ђурић обишао је радове на 
уређењу атарских путева у Сараорцима, 
Лугавчини и Осипаоници, и рекао да ће 
бити ревитализовано око 20 километара 
путева у готово свим сеоским МЗ.

80. Власотинце
помоћ републике за реализацију 
важних пројеката
Општина Власотинце затворила је на-

менски рачун за помоћ поплављеним 
подручјима, а прикупљених 2.350.000 
динара пребачено је на републички ра-
чун. У Улици 22. дивизије у току је поп-
лочавање тротоара гранитним плочама, 
половину средстава финансира локална 
самоуправа, а половину Министарство 
привреде. Општина је полицијској ста-
ници поклонила савремен радар, вредан 
1,4 милиона динара. На Винском балу 
проглашени су најбољи винари у 2014. 
Чланови Општинског већа заседали су у 
Добровишу, најудаљенијем селу Општи-
не, а на седници је усвојена одлука о мре-
жи основних школа, помоћи родитељима 
првака са по 5.000 динара и проширењу 
дворишта О.Ш. „Свети Сава“ у Гложани-
ма. Председник Општине, Зоран Тодоро-
вић, састао се са министарком Зораном 
Михајловић, а договорено је да се из ре-
публичке касе обезбеде средства за нове 
пројекте. „Верујем да ћемо обезбедити 
средства за пресвлачење асфалтом дела 
магистралног пута до фабрике воде, за 
реконструкцију моста на Власини у Коно-
пници, и наставак регулације Скрапешког 
потока“, рекао је Тодоровић.

81. Зајечар
десет омладинских пројеката
На иницијативу председника СГ, Саше 

Мирковића, од Нове године родитељи не 
плаћају боравак деце у вртићима. У ок-
виру програма „Млади су закон“, Тимоч-
ки омладински центар, Ресурс центар за 
Зајечарски округ, одабрао је десет омла-
динских пројеката из Зајечара, Бољевца 
и Књажевца. Њиховим представницима 
уручени су чекови од 635.000 динара. Ас-
фалтиран је и други део Улице 29. новем-
бар. На предлог Мирковића, Град ће фи-
нансирати 40 најбољих средњошколаца 
са 10 дана наградног летовања у Грчкој. 
Представници Фонда за развој пољопри-
вреде потписали су уговоре о субвенци-
онисању пчеларства са више од стотину 
књажевачких пчелара.

Вински бал у Власотинцу

Ниш- Црвени крст
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Град БеоГрад

82. палилула
колица за непокретну суграђанку
Чланови МО СНС Стара Карабурма 

поклонили су непокретној суграђанки 
Бранки Даниловић колица и постељину, 
захваљујући донацији Небојше Тепше. 
Активисти МО Падинска Скела одржали 
су штанд, разговарали са грађанима и де-
лили „СНС Информатор“. И чланови Са-
вета за комуналне делетности и градски 
одборници разговарали су са грађанима 
Палилуле и делили страначко гласило. 
Чланови Комуналног савета придружили 
су се тиму правника у изради решења за 
санацију оштећених објеката у Обренов-
цу. Обележавању стогодишњице Церске 
битке у Текеришу присуствовали су и ак-
тивисти нашег ОО. Подржали смо акцију 
ГО СНС Београд добровољног давања 
крви и имали највише давалаца, чак 34.

83. стари град
одборници на терену
На позив суграђанке из Дунавске ули-

це, градски одборници Србислав Фили-
повић и Радослав Марјановић, обишли 
су станаре зграде који имају проблем 
са несавесним возачима који паркирају 
на зеленој површини и на самом улазу, 
што онемогућава колима Хитне помоћи 
и других служби да приђу људима у не-
вољи. Одборници су обећали да ће се код 
надлежних служби информисати како 
да се реше ови проблеми. Одборници са 
Старог града и шеф Одборничке групе, 
Александар Јовичић, одржали су састанак 
у седишту ОО, са члановима МО Скадар-
лија и МО Теразије, на тему реализације 
пројеката који су гарант промена и бољег 
живота Београђана. На позив Јована Кне-
жевића, посетили су МО Дорћол и разго-
варали са члановима. 

84. Барајево
Грађани коначно добили радње 
са прехраном
ОО СНС Барајево наставио је реализа-

цију обећања датих грађанима у кампањи 
за локалне изборе. У насељима Арнаје-
во, Рожанци и Шиљаковац, грађани су, 
након више од једне деценије, добили 
трговинске прехрамбрене радње. Овак-
вим потезом рационално су искоришћени 
објекти домова културе, почео се убирати 

приход од закупа и отворено је 20 радних 
места. У плану је отварање још три таква 
објекта на територији ГО Барајево.

85. Чукарица
Уређење зелених површина
На иницијативу грађана Сремчице, 

Општина Чукарица започела је уређење 
улица и зелених површина у насељу Гори-
ца, које нису у надлежности ниједног ЈКП. 
Део Улице Саре Бернар, између блока стам-
бених зграда, први пут је добио асфалт, ле-
жеће полицајце и јавну расвету. Општина, 
у сардањи са ЈКП Јавна расвета, завршила је 
постављање уличних светиљки у парку на 
Бановом брду, изнад Пожешке улице, где 
ће ускоро бити направљена два терена за 
кошарку. Такође, завршено је осветљење 
спотрског игралишта на Цераку, као и ос-
ветљење у О.Ш. „Карађорђе“ у Остружни-
ци и О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ на Умци. 
Почело је асфалтирање дела Београдске 
улице, у Сремчици. Током протекла четири 
месеца, асфалтирано је седам улица у на-
сељима Велика Моштаница, Умка, Сремчи-
ца, Жарково и Церак. Савет за екологију, 
поред редовних акција против пластичног 
отпада и небиоразградиве амбалаже, орга-
низовао је крчење растиња око обданишта 
на Церак Виноградима.

86. обреновац
обнова града
Најважнија активност ОО СНС Обре-

новац било је учешће у обнови града по-
страдалог у поплави. Наши активисти ра-
дили су сваки дан, за празнике и викенде, 
а поједини активисти су годишње одморе 
искористили да помогну граду и  суграђа-
нима. Прикупили смо храну и гардеробу, 
која ће бити уручена нашим најсиромаш-
нијим суграђанима.

87. савски венац
размена идеја са суграђанима око 
уређења општине
Чланови ОО СНС Савски венац разго-

варали су са суграђанима како уредити 
паркове и како одлагати смеће, како би 
Савски венац био сигурна и чиста општи-
на. Штандове су одржали многи месни 
одбори, разговарали смо са грађанима и 
добили много корисних информација и 
сугестија како да будемо бољи и како да 
што више будемо у служби суграђана.

88. Вождовац
обнова тоалета у основним школама
Председник Општине, Александар Са-

вић, посетио је вртић „1001 радост” и 
уручио малишанима млечне приозводе 
„Нестле“, којe су обезбeдили Клуб при-
врединика Вождовац и Канцеларија за 
мањине. Савић је истог дана млечне про-
изводе поклонио и породици Костић, и 
њиховим шестомесечним бебама, Алек-
сандри, Андријани и Кости. Општина је 
организовала бесплатне тренинге за све 
вождовачке основце, који су се пријавили 
у 15 клубова, у акцији „Спортски август на 
Вождовцу”. Локална самоуправа први пут 
је организовала и турнир „Трофеј Вождо-
вца 2014”, који је окупио сениорске ама-
терске клубове. После састанка општин-
ског руководства са директорима вождо-
вачких основих школа, почела је санација 
свих тоалета у основним школама. 

89. Врачар
разговор са комшијама
Активисти ОО СНС Врачар учествовали 

су у акцији добровољног давања крви ГО 
СНС Београд, а крв је дао и председник 
ОО, Александар Марковић. Сваког викен-
да организовали смо акцију „Разговор са 
комшијама“, на пунктовима у околини Ка-
ленић пијаце, а носиоци јавних функција 
и страначки активисти разговарали су са 
грађанима Врачара о актуелним питањи-
ма. Наши активисти присуствовали су др-
жавној прослави 100 годишњице Церске 
битке у Текеришу.

90. Гроцка
реновирање просторија мЗ Болеч
Традиционалне Грочанске свечаности 

одржане су 47. годину за редом, а овог 
пута имале су хуманитарни карактер и сва 
средства од спортских манифестација и 
концерата уплаћена су на рачун Општи-
не, намењен становништву угроженом у 
поплавама и клизиштима. У току је рено-
вирање просторија МЗ Болеч, а председ-
ник Општине, Стефан Дилберовић, наја-
вио је реновирање просторија у осталим 
МЗ. До сада су адаптиране просторије МЗ 
Калуђерица, Брестовик и Винча. Пуштен 
је у рад нови цевовод Гроцка-Заклопача, 
чиме је саниран дугогодишњи проблем 
несташице воде у Заклопачи. У оквиру 

ГроцкаСавски венац Барајево
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пројекта „Млади су закон“, Удружење 
грађана „Визија“ из Пирота, у сарадњи са 
Канцеларијом за младе Гроцка, организо-
вало је омладинску размену између Пиро-
та и Гроцке.

91. младеновац
поклон за ватрогасце
Наши омладинци су сваког петка имали 

штанд у центру града, где су грађанима 
делили „СНС Информатор“. Чланови и 
симпатизери СНС из Младеновца одазва-
ли су се апелу Завода за трансфузију крви 
и позиву ГО СНС Београд и више десетина 
грађана дало је крв. Пумпа која је купљена 
у време поплава, како би се помогло ни-
жим деловима града, поклоњена је Ватро-
гасној јединици МУП Србије. Грађанима 
су свакодневно на располагању стручња-
ци у Правном савету, Савету за пољопри-
вреду, Савету за спорт, Интернет тиму... 
Наш ОО оштро је протестовао против 
проглашења Драгана Ђиласа за почасног 
грађанина Младеновца, и одлуке коју је 
самоиницијативно донео актуелни пред-
седник Општине, Дејан Чокић (ДС). Наши 
одборници у СО стално истичу ненамен-
ско трошење новца за богате трпезе у ка-
фанама, и наставак страначког запошља-
вања у Општини. 

92. Лазаревац
кутак за децу
У МЗ Медошевац, Јунковац и Велики 

Црљени почео је са радом програм „Ку-
так за децу“, који је, по узору на програм 
светске организације „Save the children“,  
намењен малишанима чији су домови 
погођени природним катастрофама. 
Радови на реконструкцији Улице кнеза 
Станоја приведени су крају, а започето 
је асфалтирање Улице Вука Караџића. 
Уручена је помоћ за 115 малишана и 170 
социјално угрожених породица, у са-
радњи са удружењем „Човекољубље“ 
и СПЦ. Подељено је 176 ранчева ма-
лишанима из социјално угрожених по-
родица, а 17 породица добило је нове 
кревете, који су обезбеђени у сарадњи 
са Општином Вождовац. У МЗ Велики 
Црљени уручена је помоћ за 46 поро-
дица. Уклоњена је дивља депонија у МЗ 
Шопић. Настављају се радови на рекон-
струкцији лазаревачке поште. 

93. Нови Београд
решење проблема са водом
Представници ОО СНС Нови Београд 

састали су се са замеником генералног 
директора „Водовода и канализације“, 
Владом Секулићем, помоћником градо-
начелника Борком Милосављевићем и 
представницима МО СНС Ледине, а ста-
новници Ледина упознали су надлежне 
са проблемима високих рачуна за воду, 
неисправних водомера и нелегално при-
кључених грађана. На састанку, којем су 
присуствовали и представници ПУ „11. 

април“, који такође имају проблема са 
канализацијом и водом, договорене су 
одређене мере за превазилажења пробле-
ма. У циљу решавања поменутог проблема 
одржан још један састанак у просторијама 
МЗ Ледине, који је организовао наш ОО. 
Поводом 100 дана рада Владе, ОО СНС 
Нови Београд организовао је дружење 
са Новобеограђанима на осам локација, и 
поделу страначког материјала. Активисти 
нашег ОО присуствовали су парастосу 
поводом 19 година од почетка „Олује“ у 
цркви Светог Марка.  

94. сурчин
Уклањање графита
Патријарх Иринеј приредио је свечани 

пријем за добротворе који су показали не-
себичну бригу за становништво угрожено у 
поплавама, а међу званицама био је и Сте-
ван Шуша, председник ОО СНС Сурчин и 
председник СО Сурчин. Aктивисти нашег 
Одбора подржали су акцију ГО СНС Бео-
град и добровољно дали крв. Такође, при-
суствовали смо обележавању 100 година 
од Церске битке и годишњице „Олује“. По-
ред поделе страначког гласила и разговора 
са суграђанима, подржали смо лекарске 
прегледе у просторијама ОО СНС Сурчин. 
Наши активисти уклањали су графите са па-
сареле и аутобуске станице на Радиофару. 
МЗ Радиофар упутила је хуманитарну помоћ 
у Обреновац. Огњена Марија, заветна сла-
ва Бечмена, прослављена је у обновљеном 
храму. У сарадњи са ГО Сурчин, МЗ Бечмен 
и ЈП Сурчин, организовано је такмичење у 
кувању рибље чорбе, а приход је намењен 
за лечење Душка Јовановића.

95. сопот
санација штете од пиралена 
ОО СНС Сопот ангажовао је своје кад-

рове како би се утврдила стварна ситу-
ација и нашла решења после еколошког 
инцидента у Раљи, где је просуто веро-
ватно око седам тона пиралена. Челници 
ОО обишли су ливницу, где је пирален 
проливен, упознали се са могућим после-
дицама по живот и здравље грађана, а 
направљен је и акциони план отклањања 
последица.

96. Земун
санација колектора из 1934.
Због велике количине траве, запосле-

нима ВП „Галовица“, приликом чишћења 
црпне станице, на улазу у канал Галовица, 
притекли су у помоћ чланови ОО СНС Зе-
мун. На иницијативу Општине, у сарадњи 
са Секретаријатом за саобраћај и ЈКП 
„Београд пут“, почела је реконструкција 
Улица цара Душана, Првомајске и Фи-
липа Вишњића, а санирана је Улица 22. 
октобра, после урушавања дела асфалта. 
Радове је обишао председник Општине, 
Дејан Матић, са сарадницима. Замењују 
се дотрајале цеви и санацира колектор из 
1934. године. Квар је настао услед обил-

них подземних вода, радови се одвијају 
на осам метара дубине, а завршетак се 
очекује током октобра. Реконструисана 
је Крњешевачка улица у Угриновцима. На 
летњој позорници Земунског кеја одржа-
на је девета „Светска недеља  дојења“. 
На иницијативу Општине, радници ЕДБ 
инсталирали су нову трафостаницу у на-
сељу Плави хоризонти. На терену О.Ш. 
„Светислав Голубовић-Митраљета“ у Ба-
тајници, отворен је 14. меморијални тур-
нир „Сећање на жртве НАТО бомбардо-
вања“. Општина ће, у сарадњи са НАЛЕД 
и Представништвом Републике Српске у 
Србији, омогућити стручну праксу једном 
студенту. Општинска делегација посе-
тила је огледно поље предузећа „Зелени 
хит“, а планира се пројекат стручне обуке 
техничара, пољопривредника, студената 
пољопривреде...

97. раковица
поправка котларнице дома здравља
Општина Раковица, Канцеларија за мла-

де и Дом здравља организовали су хума-
нитарну акцију како би се реконструисала 
котларница Дома здравља, оштећена у 
поплавама. Реконструисан је кошаркашки 

терен у Улици Луке Војводића, започети 
су радови у Улици Видиковачки венац, 
а у току је реконструкција раскрснице и 
прилазу мосту у Пилота Михајла Петро-
вића. Асфалтирана је раскрсница улица 
Старца Милије, Маричке и Пилота Ми-
хаила Петровића. На иницијативу ГО Ра-
ковица, обновљена је стаза у паркићу на 
углу Опленачке и 11. крајишке дивизије 
на Петловом брду. Уређени су зелена по-
вршина, нове степенице и потпорни зид 
у Улици Сердар Јанка Вукотића. На ини-
цијативу Општине, радници Института за 
путеве санирали су део обилазног пута у 
улици Ослобођења у Реснику, који се уру-
шио после обилних падавина. Ради се у 
Парку јапанско-српског пријатељства, ре-
конструише се кошаркашки терен у Луке 
Војводића, а завршена је гасификација у 
Брестовачкој. 

Раковица

Нови Београд
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Велика банка „Мирабанк“ из УАЕ, у наредне три годи-
не уложиће у Србију пет милијарди долара. Она ће, 

након прелиминарне, која је већ верификована, ускоро 
добити и коначну дозволу за рад. Планови ове банке су 
веома амбициозни, иако неће у прве две године посло-
вати са становништвом. „Мирабанк“ ће пословати по 
правилима која важе у Србији“, рекла је Јоргованка Та-
баковић, гувернер Народне банке Србије, и истакла да 

су очекивања банкара из Емирата велика, а да су наша 
реална.

„Мирабанк“ је тренутно у фази комплетирања изврш-
ног и управног одбора. Помоћи ћемо им да се, као и све 
друге банке, прилагоде овом тржишту и да од тога, пре 
свега, корист има наша привреда. Сви смо свесни тренут-
ка у коме је Србија и нема времена за губљење“, истакла 
је гувернер Табаковић.

Председница Скупштине Србије, Маја 
Гојковић, учествовала је на Конферен-
цији председника парламената земаља 
Савета Европе, у Ослу, у Норвешкој. 
Председници парламената европског 
континента расправљали су о основама 
уставних права и слобода - партиципа-
цији, поверењу и јавној расправи, као 
предусловима за демократију.

На редовној конференцији председни-
ка парламената, која се одржава сваке 
друге године, дискутоваће се и о демо-
кратији, суверенитету и безбедности у 
Европи и о успостављању равнотеже из-
међу већине и опозиције. Током боравка 
у Ослу, Маја Гојковић положила је венац 
на Меморијалу Југословенским интер-
нирцима из Другог светског рата.

ПОЛИЦИЈА

додатна обука за 1.000 
младих возача

Министарство унутрашњих 
послова и Национална возачка 
академија потписали су спо-
разум чијом реализацијом ће 
1.000 младих, са пробном во-
зачком дозволом, издатом ове 
године, бесплатно проћи до-
датну обуку, како би се повећа-
ла безбедност у саобраћају. 
Циљ споразума, који су потпи-
сали министар Небојша Стефа-
новић и Мирко Алвировић, је да 
се смањи број саобраћајних несрећа које изазивају млади 
возачи и због недостатка искуства.

„Захваљујући снажној акцији саобраћајне полиције, у 
претходна два месеца, стопа смртности је 75 одсто мања 
у односу на исти период прошле године, али то није до-
вољно. Намера полиције је да, кроз унапређење обуке 
младих возача, побољша безбедност на путевима“, рекао 
је министар Стефановић.

ПРАВОСУЂЕ

отворена нова 
зграда суда на 
Новом Београду

Министар правде Никола 
Селаковић отворио је нову 

зграду суда, у Булевару Нико-
ле Тесле 42 а, у којој ће радити 
грађанска одељења Првог ос-
новног суда. Реч је о потпуно 
реновираној згради некадашњег Аероинжињеринга, која је 
прилагођена намени судских поступака, а селидба судија и 
предмета из судова у Устаничкој улици и Палмира Тољатија 
је у току. У овом суду грађани ће моћи да решавају своје 
парничне и ванпарничне предмете из области радног права, 
породичног права, својинских, имовинских и наследних од-
носа, оставинске поступке и друге правне послове.

„Ово је прва темељно уређена зграда суда опште на-
длежности, после готово 40 година, чија је реконструк-
ција завршена за само 160 дана, и ово је први објекат за 
који је Министарству правде, у целости, поверено из-
вођење радова, што је до сада радила Управа за заједнич-
ке послове Владе Србије“, истакао је Никола Селаковић.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
јоргованка табаковић

„мирабанк” из Уае 
уложиће пет милијарди 
долара у србију

НАРОДНА СКУПШТИНА

конференција председника парламената земаља се
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ЗДРАВСТВО

Ускоро Банка крви пупчаника
Министар здравља, Златибор Лончар, обишао је градилиште Националне 
јавне/породичне банке крви пупчаника у Институту за здравствену заштиту 
мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“. Министарство здравља је, до сада, у 
изградњу ове банке крви пупчаника уложило око 39,5 милиона динара, а за 
наставак изградње, још 60 одсто радова, потребно је још 98 милиона динара. 
Ако би се то урадило, банка би била отворена крајем наредне године.

ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ

стамбено 
збрињавање 
избегличких 
породица

У Влади Србије потпи-
сан је споразум Банке за 
развој Савета Европе о до-
нацији 26,7 милиона евра 
за стамбено збрињавање најугроженијих избегличких 
породица у Србији. Потписници документа су министар-
ка Јадранка Јоксимовић и представник Банке за развој Са-
вета Европе, Стефан Селен. Јоксимовић је истакла да је за 
решавање стамбеног питања 1.585 избегличких породица 
у Србији, из Регионалног стамбеног фонда обезбеђено 
22,5 милиона евра, а допринос Србије је 4,2 милиона 
евра.

„Почиње реализација пројекта решавања стамбеног 
питања за 16.780 најугроженијих избегличких породица 
у Србији, а ускоро ће започети и испорука грађевинског 
материјала и изградња првих кућа и станова за избегли-
це“, рекла је министарка Јоксимовић.

ГРАЂЕВИНА

За три године 
400 км пруга
У Србији ће, у наредне три годи-

не, бити реконструисано, али 
и изграђено више од 400 километара пруга. Тренутна 
вредност пројеката који се реализују на железници је 1,2 
милијарде евра, и у наредном периоду биће завршени 
пројекти финансирани кредитима ЕБРД, Чешке и Русије“, 
рекла је министарка Зорана Михајловић и најавила да ће 
ускоро бити урађена студија изводљивости за стретешки 
најзначајнију пругу Београд- Будимпешта, која ће Србији 
омогућити да постане важан транзитни правац у региону.

ВОЈСКА

помоћ поплављеном 
становништву

Најважнији задатак министра одбране, Братислава 
Гашића, у протеклих месец дана, био је пружање по-
моћи становништву угроженом поплавама у Источ-
ној Србији. Уз контролу активности на терену, ми-
нистар Гашић заступао је и ставове српске политике 
на Самиту у Велсу, где је са страним званичницима 
имао низ састанака на маргинама тог скупа. Уз бригу 
о српским мировњацима, које је посетио на Кипру и 
у Либану, Гашић је наставио да ради на побољшању 
материјалног стања припадника Војске и Министар-
ства одбране. И у септембру, министар одбране уру-
чио је кључеве станова, чиме је смањен број припа-
дника који чекају на решавање стамбеног питања.

СПОРТ

Гради се 
Цантар за 
веслачки спорт

Министар омладине и спор-
та, Вања Удовичић, потврдио 
је да ће у Шапцу почети ре-
ализација пројекта Центра 
за веслачки спорт. Удовичић 
је рекао да ће тај град, Каја-
кашки клуб „Зорка“, држава 
и међународни донатори обезбедити средства за овај 
Центар.

„Иницијатива је да Шабац добије спортски вишенамен-
ски центар, који ће бити бесплатан за све грађане, чиме 
настављамо и са идејом да спорт не буде привилегија за 
богате, већ да буде доступан свима“, рекао је Удовичић.
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Чланови сНс који обављају више функција на 
различитим нивоима власти, њих 200, мораће 
да одаберу само једну функцију, или им прети 
искључење из странке, поручио је шеф Изврш-
ног одбора сНс, радомир Николић.

„користили смо наше критеријуме како бис-
мо открили ко има дупле функције, који су 
много оштрији од оних које предвиђа агенција 
за борбу против корупције. многи су се пози-

вали на агенцију, доносили потврде да се не 
налазе у сукобу интереса, да могу да обављају 
две функције. али, ми не гледамо само шта је по 
закону, него и шта је морално, и тражимо од на-
ших људи да буду пример свим осталима. Имају 
још неко време да спроведу то што је Главни 
одбор од њих тражио, а уколико то не учине, 
санкција је јасна - искључење из странке и губи-
так свих функција“, упозорио је Николић.

Шеф одборничке групе 
СНС у Скупштини града 

Београда, Александар Јовичић, 
одазвао се позиву председни-
ка Скупштине станара у Улици 
Сењанина Иве 10, и посетио 
станаре ове зграде. Уз Јовичића, 
позиву суграђана одазвао се и 
градски одборник СНС са Старог 
града, Србислав Филиповић.

Станари из улаза број 10 су 
изнели проблеме и потешкоће 
са којима су се суочавали за 
време градске власти Демо-
кратске странке, али и проблеме 
које имају са властима Општине 
Стари град - комуналне, инфра-
структурне и безбедносне природе. Пред-
ставници Скупштине станара пожалили су 
се на слабо одржавање зелених површина, 
лошу хигијенску ситуацију у крају и велики 
проблем са наркоманијом у близини О.Ш. 

„Стари град“. Такође, озбиљне тешкоће 
станари Улице Сењанина Иве имају и са 
малим бројем паркинг места.

Александар Јовичић истакао је да ће 
нова градска власт учинити све да се реше 
нагомилани проблеми, без обзира на теш-

ку финансијску ситуацију. У мо-
менту када Град нема новца, зах-
ваљујући бахатом руковођењу 
претходне власти, нови градона-
челник Синиша Мали, тим који је 
окупио и одборничка група СНС 
даноноћно раде и одазивају се 
позивима грађана из свих бео-
градских општина са циљем да 
се чују, забележе и да се нађе од-
говарајуће решење за проблеме. 

На крају посете, Александар 
Јовичић, Србислав Филиповић и 
станари зграде из Сењанина Иве 
договорили су се да ово не буде 

последња посета, већ да се кому-
никација интензивира. „Разгово-

ри са председницима скупштина станара 
морају се наставити и нема дилеме да ће 
цела Одборничка група Српске напредне 
странке бити максимално посвећена“, ис-
такао је Јовичић.

радомИр НИкоЛИЋ

Нема више дуплих функција

У посети скупштинама станара

Српска напредна странка 
остварила је још једну у 
низу убедљивих победа 

на изборима, овога пута на ван-
редним локалним изборима у 
мајданпеку, који су одржани 7. 
септембра.  према подацима Из-
вршног одбора сНс, на гласачка 
места, тог дана, изашао је 10.761 
бирач, излазност је била 58,68 
одсто, а сНс је освојила 5.012 
гласова, односно 48,4 одсто 
подршке бирача, што је резулти-
рало са 17 одборничких мандата 
у со мајданпек.  

Лука петровић, потпредседник 

Убедљива           победа сНс у мајданпеку

Александар Јовичић са станарима Улице Сењанина Иве

Дочек премијера Вучића на предизборном митингу у Мајданпеку
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Савет за спорт Градског одбора Београд и савет 
за спорт општинског одбора Земун, у сарадњи 

са Градским одбором српске напредне странке 
Београд, организовали су акцију „Фестивал спор-
та за жене“, на теренима аде Циганлије. такми-
чило се у четири дисциплине: кошарци, пикаду, 
одбојци и кувању у котлићу. такмичење су отво-

рили члан Главног и Извршног одбора сНс, дра-
гомир петронијевић, координатор савета за спорт 
Го сНс Београд, снежана Жугић, и председник 
савета за спорт оо Земун, милосав стаменов. 
поред пехара, за победнике у свакој од поменутих 
дисциплина, свим учесницима уручене су захвал-
нице.

Фестивал 
спорта за 
жене

Убедљива           победа сНс у мајданпеку
Извршног одбора сНс и шеф Из-
борног штаба у мајданпеку, ова-
кав резултат објашњава надом у 
бољи живот, који грађанима мај-
данпека улива, својим односом 
према држави, александар Ву-
чић, председник српске напред-
не странке. 

„посебно ме радује што, после 
дуго времена, видим да људи ис-
крено верују некоме и да верују 
у нешто. У њиховим очима види 
се нада. Види се жеља да се боре 
за себе, своје породице, жеља за 
променама. Жеља да и они буду 
део тима који ће коначно ура-

дити нешто, како за мајданпек, 
тако и за нашу земљу“, истиче 
Лука петровић. 

према његовим речима, предиз-
борна кампања трајала је месец 
дана и била је изузетно захтевна 
због разуђености терена.

„Учинили смо све да дођемо 
до сваке куће и поразговарамо 
са сваким човеком. Захвалио бих 
се свима који су са пуно љубави, 
жеље и одговорности дали свој 
допринос у овој кампањи. Била ми 
је част и задовољство да радим са 
нашим људима и да заједно оства-
римо овако убедљиву победу. по 

ко зна који пут, уверио сам се да 
имамо људе који живе за сНс и 
који желе да се наставе започете 
промене“, каже петровић. 

Даме су се такмичиле у четири дисциплине - кошарци, пикаду, одбојци и кувању у котлићу

Лука Петровић
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Хуманитарна Фондација „драгица Николић“, за годину 
и по дана, реализовала је много пројеката и акција, 
преко ње је склопљен значајан број уговора о сарадњи 

са еминентним компанијама и хуманитарним организацијама 
из целог света. председница Уо Фондације, драгица Ни-
колић, кренула је у борбу за пораст наталитета и смањење 
смртности мајки и новорођенчади, кроз обнову породилишта 
широм србије. сабирајући око себе људе добре воље из чита-
вог света, прикупљена су значајна финансијска средства.

породилиште у крагујевцу, након петомесечног детаљ-
ног реновирања, постало је једно од најбољих у региону. 
Фондација „драгица Николић“ је у његову обнову уложила 
више од милион евра и сада будуће мајке из целе Шумадије 
доносе на свет децу у много хуманијим, квалитетнијим и 
модернијим условима. 

средином јуна отворено је и друго реновирано породи-
лиште, у Врању, у које је уложено око 20 милиона динара. 
Започета је реконструкција породилишта у Новом пазару, 
а раде се пројекти и за друга породилишта која ускоро по-
чињу да се реновирају.

драгица Николић иницирала је и две значајне друштве-
но-одговорне кампање: „кораци за здраву трудноћу“, у 

почела обнова 
кућа и школе 
у обреновцу
Обнова О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ у Обреновцу, за коју је 160.000 

евра обезбедила ЕУ, почела је 19. августа, а радови би требало да буду 
завршени до 15. октобра. Објекат школе, коју похађа 1.539 ученика, 

први је на којем почиње реконструкција средствима ЕУ. Почетку радова при-
суствовао је премијер Србије, Александар Вучић, који је захвалио донатори-
ма, али једнако и грађанима Обреновца, наставницима, родитељима и учени-
цима, који су учешћем у радовима показали да се не брину само о својим, већ 
и о јавним установама. 

„Обнова и изградња оштећених кућа тече по плану, да је до сада издато 
2.500 решења и сваког дана на наплату долази око двеста пројеката. У Об-
реновцу ће бити изграђене 62 куће и сви грађани ће добити кров над главом, 
како је и планирано, куће ће се градити новцем из УАЕ, Кувајта, ЕУ и других 
донатора, а цео посао биће урађен уз поштовање свих формалности и проце-
дура“, истакао је премијер Вучић.

Премијер је обишао и припремне радове у Книнској улици, где је раш-
чишћен простор за изградњу куће за четворочлану породицу Ивановић, као и 
још неколико локација на којима се рашчишћава терен.

ФоНдаЦИја „драГИЦа НИкоЛИЋ“

обновљена три породилишта
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којој најеминентнији стручњаци путују србијом и едукују 
будуће мајке о вођењу правилне и здраве трудноће, и 
кампању која има национални значај, „Више да нас буде“, 
у којој, заједно са „радио-телевизијом србије“ и листом 
„политика“, жели да усмери пажњу јавности на изузетно 
лошу демографску слику наше земље и покрене све како би 
се стање побољшало.

драгица Николић помаже и деци, подједнако и угро-
женој, и талентованој. традиционално, две године за 
редом, на крају школске године, додељују се компјутери 
најуспешнијим ученицима основних и средњих школа, који 
су освојили прва места на републичким и међународним 
такмичењима, а Фондацијасе непрестано залаже и за бољи 
положај болесне деце, доделу новогодишњих пакетића за 
сиромашну децу...

све протоколарне посете пружају могућност да се у свету 
шири позитивна слика србије, а драгица Николић каже да 
јој је важно да шири мрежу пријатељстава.

Фондација је тренутно све снаге и средства усмерила 
за помоћ угроженом становништву у поплавама. У изради 
је десет монтажних кућа за најугроженије у околини Уба, 
Варварина, Бајине Баште, свилајнца, а адаптира се више 
стотина кућа у околини краљева и осталих места која су 
била погођена поплавама и клизиштима. ове куће биће оп-
ремљене потребним намештајем. Фондација је, заједно са 
председником републике, томиславом Николићем, до сада 
уручила више од два милиона хуманитарне помоћи станов-
ништву у свим поплављеним подручјима србије. 

Премијер Вучић у разговору са Обреновчанима

Драгица и Томислав Николић у реновираном породилишту 
у Врању

Радови на реконструкцији Основне школе „Јован Јовановић 
Змај“ требало би да буду завршени до 15. октобра



„Име за које се гинуло, за које смо победили, мора 
поново да постане наш циљ, сан и завет. Зато морамо 
да обећамо прецима да ћемо остварити њихов сан, и 
да нам неће бити тешко да живимо и радимо за нашу 
србију, да је подигнемо и изградимо и вратимо је 
тамо где јој је место”, рекао је премијер александар 
Вучић, на церемонији обележавања стогодишњице 
Церске битке у текеришу, 19. августа, на којој се 
окупило више од 10.000 људи.

„Време је да земљи поново дамо бар део онога 
што су јој дали они који су јој дали све, време је да 
престанемо да кукамо и да се жалимо, да се потрудимо 
за нашу србију. Време је за нашу жртву и наш напор. 
много смо времена потрошили на погрешне одлуке, 
режиме и ратове, али вратили смо се и спремни смо 
да освојимо свој текериш и Цер. србија ће наставити 
да слави своје победе и наставиће да побеђује у 
будућности. Живела србија! до коначне победе!“, 
поручио је премијер Вучић.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


