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Драги пријатељи, 

Када је формирана Влада Републике Србије, 
основни циљ који смо поставили испред себе 

био је очување мира и стабилности у Србији, као 
и јединствено залагање за унапређење српске 
економије и бољи животни стандард свих наших 
грађана.

Упркос катастрофалним поплавама, успели 
смо да покренемо значајне економске реформе 
и да постигнемо добре резултате. Србија је 
данас због тога поштована у целом свету, у 
Европи, САД, Русији... Где год да разговарам са 
нашим пријатељима и пословним партнерима, 
и у Вашингтону, и у Ослу, и у Цириху, и на 
сваком другом месту, сви нам одају признање 

због снаге и труда који смо уложили како бисмо подигли своју државу. То 
је веома важно за европски пут Србије, за српску економију и владавину 
права, јер показује да успевамо да се држимо упркос тешкој ситуацији у 
региону. Чињеница је да успевамо да будемо стуб или сидро стабилности, да 
испуњавамо све своје обавезе и да свакодневно напредујемо.

Истина је и да се Србија налази пред намноженим проблемима, али ми 
радимо вредно, чинимо најбоље за наш народ, и уверен сам да ћемо успети 
да се изборимо са свим задацима и изазовима. По ко зна који пут наглашавам 
да је најважније да очувамо политичку стабилност, јер је она предуслов за 
сваки економски раст и нормалан живот. Зато је Србија спремна да са својим 
комшијама гради најбоље односе и зато не реагује на повремене отворене 
провокације. Не реагује, не зато што је слаба, већ управо зато што је јака и 
мудра, што јој је стало до нормалног живота и будућности. 

Целом нашем региону  потребно је да настави живот, да земље и народи 
живе у миру, да кренемо даље и гледамо у будућност. Србија је уложила 
много труда и енергије да отклони баријере које су постојале, како би односи 
у региону били најближи могући.

И данас је пред нама много изазова и проблема, али пред њима нећемо 
устукнути. Наставићемо храбро да се боримо за своју државу, истрајаћемо 
у томе да проводимо тешке мере како би нам сутра било боље, да негујемо 
добре односе са свима, да водимо мудру политику, да се залажемо за преко 
потребну стабилност, и у нашој земљи, и у целом региону, како бисмо могли 
да напредујемо. И колико год било тешко, кажем вам да ћемо успети да се 
изборимо и да ће наша деца бити поносна на нас.

Београд, јун 2015.
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има простора за повећање плата и пензија

Захваљујући тешким економским реформама које проводи Влада Републи-
ке Србије, на челу са председником Владе, Александром Вучићем, како би 
оздравила економију земље, Србија је, у првих шест месеци 2015. године, 

уштедела 77 милијарди динара, односно 639 милиона евра.
„Имамо до сада највећу разлику у бруто домаћем ПДВ-у. Бруто домаћи 

ПДВ нам је у јуну био 2,5 милијарде већи у односу на јун 2014“, рекао је пре-
мијер Александар Вучић.

Према његовим речима, изванредна вест је што данас можемо с лакоћом и 
по најповољнијим каматним стопама у 
историји да се задужујемо. Немамо ни-
каквих мука с ликвидношћу и тренутно 
имамо око 1,3 милијарде евра на рачу-
нима.

„Дакле, можемо ништа од кредита да 
не узимамо, а узимамо их само када 
нам је најповољније. Србија ће се заду-
живати негде до 27-28 милијарди, када 
очекујемо да кренемо да спуштамо дуг, 
као што смо обећали. И онда ће наша 
деца и потомци моћи да буду поносни на 
резултат који смо направили“, истакао је 
премијер Вучић.

Влада у августу креће у преговоре са 
Међународним монетарним фондом и 
веома је важно да се не угрози спора-
зум с том међународном финансијском 
институцијом. Ипак, премијер Вучић 
очекује да ће, због добрих економских 
показатеља, бити простора за повећање 
плата и пензија.

„Наша повећања била би у висини 120 
или 130 милиона евра. Тек очекујемо 
фискални приход од акциза за струју, 
што ме убеђује да имамо веома широк 
фискални простор за повећање плата и 
пензија у преговорима са ММФ“, истакао 
је премијер.

рАсТ индусТриЈске ПрОиЗВОдЊе
имамо добар међугодишњи раст индустријске производње и захваљујући, 
између осталих, и овом показатељу, већ од јуна можемо да очекујемо осет-
но економско побољшање. Очекујем позитиван раст већ у овој години, упр-
кос мерама фискалне консолидације.

У ЖИЖИ 

После дуго времена, сви економски параметри 
недвосмислено показују да се економија србијe 
опоравља и да ће грађани ускоро живети боље

Потомци ће бити 
поносни на наше 
резултате

кАМПАЊА 
ЗА дОМАћи 
ТуриЗАМ
имамо раст туризма у србији - у прва 
четири месеца 2015. године 9,3 одсто 
је више туриста у нашој земљи. имали 
смо 8,6 одсто више домаћих и 10,3 
одсто више страних туриста у односу 
на врло добру 2014. Проблематич-
но је што смо у првом тромесечју ове 
године потрошили 20 одсто више 
пара на туризам у иностранству. Због 
тога ћу се поново усредсреди-
ти на кампању за домаћи туризам, 
чим буду решени велики проблеми 
везани за очување стабилности у ре-
гиону и земљи.

МОрАћеМО 
снАЖниЈе у 
кАПиТАлне 
инВесТиЦиЈе
наш проблем јесте недостатак ут-
рошеног новца на капиталне инвес-
тиције, што значи да ми, као држа-
ва, морамо да чинимо више да бис-
мо обезбедили раст за најмање 0,5 
одсто. То је оно на шта смо својим 
новцем могли да утичемо. Мораће-
мо да радимо на даљим реформама 
у административном сектору, и за 
све то услов нам је политичка ста-
билност.
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Председник Владе Републике Србије, Алек-
сандар Вучић, боравио је у званичној посе-
ти Сједињеним Америчким Државама, где 
je разговарао са америчким званичницима о 
билатералним односима, економској сарадњи 

и подршци САД европским интеграцијама Србије. Нажа-
лост, током посете, није дошло до унапред договореног 
сусрета са потпредседником САД, Џозефом Бајденом, 
због породичне трагедије коју је Бајден доживео, али је 
премијер Вучић имао много важних састанака са веома 
утицајним људима у САД. Тако је разговарао са саветни-
цом председника САД за националну безбедност, Сузан 
Рајс, трећим човеком Беле куће, а након састанка поручио 
је да Србија може да рачуна на подршку САД, и да САД 
веома поштују економске реформе које се овде проводе.

„Сузан Рајс је изразила недвосмислену подршку отва-
рању првих поглавља у преговорима са ЕУ и верујем да 
ће сигнал Вашингтона ЕУ, бити сигнал подршке Србији. А 

кад имате подршку САД, онда је све неупоредиво лакше, 
и то је важно за Србију“, истакао је премијер Вучић и до-
дао да је Рајсова изразила веома високо мишљење о еко-
номским и политичким реформама које проводи Србија, 
као и о очувању политичке стабилности у Србији, и у ре-
гиону, а разговарало се и о неопходности да наша земља 
диверсификује изворе снабдевања гасом.

 „Поновио сам оно што увек кажем, да је Србији по-
требно да диверсификује снабдевање гасом из различи-
тих извора. Говорио сам о посети Азербејџану, односима 
са Русијом и могућности да у будућности допремамо гас 
са Крка. Мој посао, као премијера Србије, јесте да обез-
бедим довољно гаса и 2019. и 2020. године, а то радим и 
овде“, рекао је Вучић, и истакао да је са Рајсовом разго-
варао и о српској економији.

„Ако будемо успели да се изборимо да, у време про-
вођења мера фискалне консолидације, обезбедимо и по-
зитивни економски раст, а мислим да смо на добром путу, 

Председник Владе републике србије, Александар Вучић, 
после званичне посете сједињеним Америчким државама, 

где се сусрео са бројним званичницима, поручује:

србија има снажну подршку Вашингтона

АнТОниЈе Блинкен, заменик 
државног секретара сАд:

сАд ће ОхрАБриТи еу 
дА ОТВОри ПОглАВљА

Председник српске Владе састао се и са замеником др-
жавног секретара сАд, Антонијем Блинкеном, са којим је 
разговарао о подршци европском путу србије, ситуацији 
у региону, дијалогу са Приштином и спољнополитичким 
активностима.

Премијер Вучић истакао је неопходност политичке 
подршке сАд евроинтеграцијама србије и додао да је 
доста учињено на очувању мира и стабилности у региону. 
Обавестио је Блинкена о економским реформама и позвао 
га да посети србију. Блинкен је изразио задовољство због 
великог залагања премијера Вучића у региону и резулта-
та српске Владе. Према његовим речима, све што је учиње-
но довело је дo ближе сарадње србије и сАд, и србије и 
еу, а сАд ће охрабрити еу да се што пре отворе прегова-
рачка поглавља. Блинкен је, такође, поздравио економске 
реформе и нагласио неопходност већег присуства америч-
ких инвеститора у србији.

ЏОн МекеЈн, председавајући 
сенатског одбора за оружане снаге:

рАдуЈеМ се 
ПОсеТи срБиЈи

Председавајући сенатског одбора за оружане снаге, 
сенатор Џон Мекејн, после састанка са српским премије-
ром, изјавио је да србија има снажну америчку подрш-
ку, и на европском путу, и у погледу инвестиција америч-
ких компанија. Мекејн је рекао да је састанак био одли-
чан и да веома цени српског премијера, да су се састајали 
и раније, а да се радује скорој посети Београду.

„србија заслужује снажну подршку сАд, укључујући 
и инвестиције америчких компанија и корпорација. на-
равно, србија може да рачуна на подршку сАд на европ-
ском путу. сАд не диктирају еу шта да ради, али могу да 
помогну у дипломатском, економском смислу и на друге 
начине“, рекао је сенатор Мекејн.

Премијер Вучић захвалио се сенатору на подршци и 
помоћи, коју српски народ веома цени, и додао да се 
нада скорој посети америчког сенатора Београду.

У ЖИЖИ

Сусрет са Викторијом Нуланд, помоћницом државног 
секретара САД за Европу и Евроазију

Премијер Вучић и сенатор Мекејн



ПОСЕТА КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ
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- сузан рајс, саветница 
председника сАд за наци-
оналну безбедност, рекла 
ми је да сАд подржавају 
отварање првих поглавља 
у преговорима са еу, а кад 
имате подршку сАд, све је 
неупоредиво лакше 
(Александар Вучић)

србија има снажну подршку Вашингтона
имаћемо право мало чудо за нашу земљу, јер ће нам то у 
наредне две-три године обезбедити велики раст“, рекао 
је српски премијер.

Према његовим речима, фискални дефицит Србије по-
четком јуна био је 1,6 одсто, што је на нивоу првих шест 
земаља Европске уније.

„Успели смо, великом дисциплином и 
добром контролом, да сачувамо српску 
касу и јавне финансије, и верујем да 
ћемо имати снаге да са тим наставимо 
и у будућности. Мислим да су наши до-
маћини задовољни политичком стабил-
ношћу у целом региону, на коју је Србија 
имала доста утицаја, а да веома поштују 
наше економске реформе, и зато сам за-
довољан што смо имали прилику да те 
резултате још једном изнесемо“, рекао 
је премијер.

Председник Владе Србије разговарао је и са помоћ-
ницом америчког државног секретара за Европу и Ев-
роазију, Викторијом Нуланд, о европским интеграција-
ма Србије, билатералним односима, решавању случаја 
браће Битићи, регионалним изазовима и енергетској 
безбедности Србије, Западног Балкана и Европе. Пре-

мијер Вучић имао је састанке и са 
Хојтом Јием, задуженом за Балкан, 
Амосом Хохштајном, главним чове-
ком за енергетику за Европу, са кон-
гресменом Мајклом Тарнером, пред-
седником Парламентарне скупштине 
НАТО-а, копредседавајућим Српског 
кокуса - конгресменима Тедом Поом 
и Емануелом Кливером, као и са 
председавајућим Сенатског потко-
митета за Европу, сенатором Роном 
Џонсоном.

Предавање на универзитету „ЏОн хОПкинс”:

нАЈВАЖниЈе Је ОчуВАТи 
сТАБилнОсТ у региОну

Премијер Вучић одржао је предавање на универзите-
ту „Џон хопкинс“ на тему европских интеграција србије. 
Обраћајући се присутнима и домаћину, данијелу серверу, 
истакао је да србија има три главна циља: унутрашњу и реги-
оналну стабилност, стварање јаке економије и отворено демо-
кратско друштво.

Премијер је рекао да је србија стуб стабилности у региону 
и изнео детаље спољнополитичких активности у последњих 
годину дана, од посете албанског премијера србији, после 
скоро 70 година, преко Вучићеве посете сарајеву, Загребу, 
до прве историјске посете Албанији. напоменуо је да србија 
има добре односе са свим земљама у региону, и истакао значај 
дијалога са Приштином, који је, у великој мери, допринео ста-
билности. Вучић је навео да економске мере, мере фискалне 
консолидације, нови закони, реформа правног система пред-
стављају озбиљне услове за обезбеђење политичке и еко-
номске стабилности србије.

„Балкан је и даље осетљив регион, али надам се да ћемо ус-
пети да сачувамо стабилност. Прогнозе за србију нису лоше, 
али највећи изазов је очување политичке стабилности ре-
гиона, и у томе очекујемо политичку подршку еу”, поручио 
је премијер Вучић.

У разговору са Антонијем Блинкеном, 
замеником државног секретара САД
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Током првог дана посете Сједињеним Америчким 
Државама, српски премијер Александар Вучић разго-
варао је са представницима „Мајкрософта“, „Џенерал 
електрика“, „Фрипорта“, „Ен-Си-Ара“, највећих аме-
ричких компанијa које су заинтересоване за улагања 

у Србију, и са представницима компанија које већ послују на 
територији Србије и намеравају да повећају капацитете.

Премијер је са представницима „Џенерал електрика“ разго-
варао о сарадњи у области енергетике, здравства, транспорта 
и авиоиндустрије, и обавестио их је о економским реформама 
које је реализовала Влада Србије, што нашу земљу чини еко-
номски стабилном и безбедном за стране инвестиције. Премијер 
Вучић је истакао да је Србија спремна да америчким компанија-
ма обезбеди најбоље услове пословања у региону Западног 
Балкана и подршку српске Владе. Потпредседник „Џенерал 
електрика“, Каран Батиа, задужен за међународне односе, изја-
вио је да је ова компанија отворена за нове инвестиције у Ср-
бији, за размену добре праксе и за отварање већег броја радних 
места. Нагласио је важност сарадње са Владом Србије на два 
пројекта из области обновљивих извора енергије - изградњи 
ветропаркова у Долову и Ковачици.

Српски премијер сусрео се и са менаџментом компанија 
„Ај-Ти-Ај“ и „Ен-Си-Ар“, као и са представницима компаније 
„Фрипорт“, који су га обавестили о напретку пројекта Chukaru 
Peki за експлоатацију бакра и злата у близини Бора. Ричард Ле-
вил, потпредседник ове компаније за глобалну експлоатацију, 
изразио је задовољство досадашњим пословањем у Србији и 
нагласио да компанија жели да буде пример успешне стране 
инвестиције у Србији.

„Ове године улажемо 18,73 милиона америчких долара у 
наставак истраживања на пројекту Chukaru Peki“, истакао је Ле-
вил. Премијер Вучић је од представника компаније „Фрипорт“ 
затражио и помоћ у проналажењу стратешког партнера за РТБ 
„Бор“. Он је, обраћајући се новинарима након састанка, истакао 
задовољство због заинтересованости америчких компанија за 
Србију и нагласио да долазак тих компанија значи ширу подрш-
ку САД Србији.

„То значи бржи процес евроинтеграција и ширу политичку 
подршку САД Србији“, закључио је премијер Вучић.

Са представницима компаније „Мајкрософт“ српски премијер 
разговарао је о унапређењу јавног сервиса за грађане и привре-
ду, кроз увођење савремених решења информационих техноло-

сарадња са „Џенерал електриком” на изградњи ветропаркова у 
долову и ковачици

компанија „Фрипорт” ради на пројекту за експлоатацију бакра 
и злата у Бору

„ен-си-Ар” запошљава 1.400 младих људи у Београду

„Мајкрософт” шири пословање у србији

Велике америчке компаније 
заинтересоване за срБиЈу

Састанак за челним људима компаније „Мајкрософт“
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гија. Разговарало се и о могућностима 
„Мајкрософта“ да, као лидер у области 
електронске управе, својим искуством 
побољша ефикасност рада наше држав-
не управе. На састанку је истакнуто да 
ова комапнија у Србији запошљава око 
250 младих људи, што је јасан показа-
тељ развоја пословања „Мајкрософта“, 
али и потенцијала наше земље у области 
информационих технологија.

После разговора са представницима 
великих америчких компанија, премијер 
Вучић је констатовао да је на сваком 
састанку истакнут значај очувања по-
литичке и економске стабилности за 
Србију.

„То је оно о чему смо свугде говорили. 
Политичка и економска стабилност, ни-
зак дефицит. То су ствари за које су чули 
и у САД. И када на ручку са „Ај-Ти-Ај“ добијете аплауз само 
због своје искрености и због резултата које су и они могли да 

виде, онда знате да у САД то неко уме 
да цени. Мислим да је Србија све по-
штованија, поносан сам на ту чињеницу, 
а када добијете овакав третман у САД, 
онда мислим да Србија може да рачуна 
на далеко бољу будућност“, рекао је 
премијер Вучић.

Он је рекао да је у „Мајкрософту“ раз-
говарано и о повећању њихових капаци-
тета, али и уједињавању нашег система 
- Републике, Покрајине и  општина.

„Гледали смо како да прескочимо 
једну генерацију коју смо успели да из-
губимо и уђемо у нови век - да све што 
смо изгубили на најбржи могући начин 
покушамо да надокнадимо“, рекао је 
премијер, и истакао да је поносан на то 
шта су неки Срби учинили у Америци, 
као рецимо Марија Живановић која је 

донела 1.400 радних места младим људима у компанији „Ен-Си-
Ар“ у Београду.

- када на ручку са представни-
цима компаније „Ај-Ти-Ај” до-
бијете аплауз само због своје 
искрености и због резултата 
које су и они могли да виде, 
онда знате да у сАд то неко 
уме да цени. Поносан сам на 
то што је србија све поштова-
нија, а када добијете овакав 
третман у сАд, мислим да је 
пред нама далеко боља будућ-
ност (Александар Вучић)

Велике америчке компаније 
заинтересоване за срБиЈу

Договори са представницима „Џенерал електрика“

Разговор са менаџментом америчког „Фрипорта“
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Општа оцена свих учесника Међународне 
конференције „Економско управљање у Ев-
ропи и процес приступања Европској унији: 
која је улога централних банака“, одржане 
у Београду, била је да је тема одлично иза-

брана, имајући у виду актуелни економски и политички 
тренутак у коме се земље региона налазе. Ова конфе-
ренција окупила је у Народној банци Србије гувернере 
централних банака Црне Горе и Албаније, вицегувернере 
централних банака БиХ, Македоније, Словеније и Турске 
и друге представнике централних банака земаља кан-
дидата за пријем у Европску унију, као и представнике 
Европске централне банке, Европске комисије...

- Врло сам задовољна позитивним духом сарадње који 
је провејавао читавим скупом. Задаци који се постављају 
пред централне банке све су сложенији, посебно ако се 
узму у обзир изазови које је донела светска економска 
криза, и самим тим расте и значај улоге коју оне имају 
у процесу приступања ЕУ сваке земље. Због тога је циљ 
конференције био да подстакне размену искустава и 
чвршћу сарадњу централних банака у региону, и сматрам 
да смо у томе у потпуности успели. НБС ће, користећи 
и позитивна искуства других земаља, па тако и земаља 
из окружења, наставити да усавршава правни и инсти-
туционални оквир у својој надлежности, и тиме даје 
допринос путу Србије ка пуноправном чланству у ЕУ, као 
стратешком циљу земље – каже Јогованка Табаковић, 
гувернер Народне банке Србије, која је била и домаћин 
овог скупа.

Позитивна оцена ММФ-а додатна је 
гаранција инвеститорима да србија води 
одговорну и одрживу економску политику

 
дОБри ПОМАЦи: србија је смањила 
буџетски дефицит, а повећала извоз

ЈОргОВАнкА ТАБАкОВић, 
гувернер народне банке србије

Влада је одлучна да  истраје у реформама

како оцењујете економску ситуацију у србији по-
сле годину дана рада Владе?
- Првих годину дана мандата Влада је, иако суочена са 

бројним изазовима и наслеђеним проблемима чије ре-
шавање захтева време, предано радила на постављању 
темеља за одрживи економски опоравак земље. Од-
лучност да проведе неопходне, често и болне реформе, 
Влада је показала усвајањем одређених кључних закона, 

који би требало да доведу до успостављања повољнијег 
привредног окружења, а тиме и бржег привредног раста 
у будућности. Фискална консолидација већ даје зна-
чајне резултате – буџетски дефицит је значајно мањи 
од планираног, најављене мере на сређивању стања у 
јавним финансијама проводе се како је и планирано, и 
очекујем да тако буде и у наредном периоду. Подсетила 
бих вас и да су и НБС и ММФ ревидирали своје прогнозе 
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Влада је одлучна да  истраје у реформама
решавамо питање 
ненаплативих кредита

Који су задаци Народне банке Србије у наредном 
периоду?

- најпре бих вас подсетила да је нБс, и поред 
изузетно изазовних околности, успела да инфлацију са 
12,2 одсто на крају 2012.године, смањи на садашњих 
1,8 одсто, „усидрили“ смо инфлациона очекивања, 
и наш основни циљ и задатак и надаље ће бити 
обезбеђивање ниске и стабилне инфлације. Такође, 
успели смо да обезбедимо релативну стабилност 
курса динара, и очекујем да ће тако бити и у наредном 
периоду. Оно што нам предстоји као заједнички 
посао на државном нивоу јесте решавање питања 
ненаплативих кредита. с обзиром на то да су проблеми 
акумулирани годинама, њихово решавање не може 
бити ни брзо, ни лако, али на томе нБс, заједно са 
другим надлежним домаћим институцијама, али и 
међународним финансијским институцијама, већ 
активно ради.

- Основни предуслов за дугорочно одржив 
привредни развој србије јесте макроекономска 
стабилност, на чему заједнички раде Влада и 
нБс. народна банка допринос даје 
одржавањем стабилности цена и финансијског 
система. Важно је да Влада, сређивањем стања 
у јавним финансијамa и спровођењем 
структурних реформи, обезбеди њихову 
одрживост, а сведоци смо првих резултата на 
том плану. све то заједно ствара услове 
за долазак инвеститора, запошљавање 
и економски раст

привредног раста за ову годину нави-
ше. Сада је пресудно да Влада истраје 
на започетим реформама, посебно на 
плану структурних реформи и побољ-
шању амбијента за нова улагања, која 
су једини извор дугорочног економског 
раста и нових радних места.
какви су резултати провођења мера 
договорених са Међународним мо-
нетарним фондом?

- Као што знате, НБС, заједно са Вла-
дом, директно учествује у преговорима 
и реализацији мера договорених у ок-
виру аранжмана са ММФ-ом. Приликом 
посете ММФ-а, констатовано је да мере 
фискалне консолидације дају добре ре-
зултате, и да је дефицит буџета знатно 

нижи од циља. Када је реч о оцени ак-
тивности НБС, нагласила бих да смо 
испунили критеријуме који се тичу 
нето девизних резерви и инфлације, 
монетарна политика позитивно је 
оцењена, као и активности усмерене 
ка решавању проблема ненаплативих 
кредита. Позитивну оцену добиле 
су и измене законске регулативе у 
вези са реструктурирањем банака, 
које треба да допринесу јачању и 
одржању финансијске стабилности. 
Све то говори у прилог оцени да се 
актуелни аранжман, одобрен у феб-
руару, успешно проводи, тако да оче-
кујем да Одбор извршних директора 
ММФ-а, на седници која би требало 

да се одржи крајем јуна, донесе позитивну оцену о пр-
вој ревизији аранжмана. То би била додатна гаранција 
инвеститорима да Србија води одговорну и одрживу 
економску политику.

у медијима су се појавили подаци о расту извоза из 
србије. Одакле потиче овај позитивни тренд?
- Тачно је да робни извоз Србије од почетка године 

бележи раст, чиме наставља да се смањује спољнотрго-
винска неравнотежа наше земље. Највећи појединачни 
допринос том расту даје извоз пољопривредних произ-
вода, што је и очекивано, имајући у виду да је прошлого-
дишња пољопривредна производња била изнад просека. 
Осим код пољопривреде, повећање извоза забележено 
је и код великог броја грана прерађивачке индустрије. 
Тако имамо раст извоза дуванских и прехрамбених про-
извода, машина и опреме, производа од гуме и пластике, 
фармацеутских и металних производа, али и основних 

метала, захваљујући повећању производње у Железа-
ри Смедерево. На раст извоза Србије утицали су и већа 
тражња и повољна привредна кретања у земљама које су 
највећи спољнотрговински партнери наше земље - како у 
оквиру ЕУ, тако и у региону, и то су врло позитивне вести 
за Србију.

који су предуслови за одржив економски раст 
србије?
- Основни предуслов и највећи подстрек за дугорочно 

одржив привредни развој Србије јесте макроеконом-
ска стабилност, на чему заједнички раде Влада и НБС. 
Народна банка, са своје стране, највећи допринос даје 
успешним остваривањем својих основних циљева - 
обезбеђујући стабилност цена и финансијског система. 
Важно је да Влада сређивањем стања у јавним финан-
сијама обезбеди њихову одрживост - већ смо сведоци 
првих резултата на том плану, као и да доследно ради 
на спровођењу преко потребних структурних реформи, 
што све заједно ствара услове за долазак инвеститора, 
а последично и раст запослености и економски раст, и 
води ка остварењу циља због којег све и радимо и који 
никада не смемо изгубити из вида - бољег живота на-
ших грађана.
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ВАХАУ

Председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, 
боравиo je у једнодневној посети Аустрији, где je учест-
вoвao на Европском форуму у граду Вахау. Тема овог тра-

диционалог регионалног сусрета, који се одржава од 1995. годи-
не, била је будућа улога Европе на глобалној позорници. 

На скупу, који организује председник покрајине Доња Аус-
трија, Ервин Прел, о будућности Европе говорио је европски 
комесар за проширење и суседство, Јоханес Хан. Он је изразио 
захвалност српском премијеру на његовом раду, не само у Ср-
бији, већ и у региону. 

„Србија је копча која држи регион и зато је важно којим ће пу-
тем Србија ићи у ЕУ. Европа ће бити стабилна када све земље 
буду чланице Европске уније. Зато нема стајања у процесу евро-
интеграција“, истакао је Хан.

Обраћајући се присутнима, премијер Вучић нагласио је да у 
Србији постоји пад популарности ЕУ зaто што грађани сматрају 
да се питање евроионтеграција везује искључиво за решавање 
проблема са КиМ. Он је присутнима представио економске мере, 
као и реформе које Србија проводи. Премијер је истакао важност 
регионалне сарадње и изразио забринутост за регионалну ста-
билност, наводећи Македонију као пример. 

„За седам сати у сукобима у Македонији страдало је 28 људи. 

Србија је много уложила како би сачувала регионалну стабил-
ност. Треба нам већа улога Европске уније у региону, као и по-
моћ око великих инфраструктурних пројеката који би повезали 
регион“, изјавио је премијер Вучић, и додао да је европски пут 
стратешки циљ Србије. Премијер је од ЕУ затражио помоћ у очу-
вању регионалне стабилности. „Ми ћемо сачувати политичку 
стабилност у Србији, а надам се, уз вашу помоћ, и стабилност у 
региону. Тако ћемо успети економски да опоравимо цео регион“, 
рекао је председник српске Владе.

Премијер Вучић захвалио се европском комесару за проши-
рење и суседство, Јоханесу Хану, на ангажовању и подршци 
коју пружа Србији у процесу европских  интеграција. Велику 
захвалност упутио је и председнику покрајине Доња Аустрија, 
Ервину Прелу, и потпредседнику аустријске Владе и савезном 
министру за науку, развој и економију, Рајнхолду Мителенеру, 
на подршци коју аустријска Влада пружа Србији на европском 
путу, као и помоћи коју су упутили Србији током поплава, али 
и подстицају да што већи број аустријских привредника улаже 
у Србију.

Европски форум Вахау инициран је годину дана по приступању 
Аустрије ЕУ са циљем да подстакне процес евроинтеграција и од 
тада се одржава сваке године у самостану Гетвајг.

еу да помогне да се сачува 
стабилност у региону

У Цириху је одржан Пословни форум, у организацији 
Привредне коморе Швајцарска – Централна Европа, на 

којем је учествовао и председник Владе Србије, Александар 
Вучић.  Отварајући форум „Србија на путу модерне еконо-
мије”, амбасадор Швајцарске у Србији, Жан Данијел Рух, 
истакао је да је број швајцарских инвестиција у 2014. години 
дуплиран у односу на 2013. Швајцарске компаније највише 
су заинтересоване за улагања у области информационих 
технологија, пољопривреде, индустријске производње и 
дрвне индустрије. 

„Београд је динамичан и модеран град са образованим 
људима вољним да раде на изградњи добре будућности за 
своју земљу”, нагласио је Рух, и додао да је Влада Србије од-
лучна да обезбеди сигурно пословање страним компанијама 
и да велику важност придаје регионалној стабилности.

Обраћајући се инвеститорима, премијер Вучић говорио је 

о економским и законским реформама које Србија проводи, 
као и о спољнополитичким активностима Владе, споразуму са 
ММФ-ом и односима у региону. Истакао је да је регионална 
стабилност веома битна и да Србија чини све како би је сачу-
вала. 

„Регион Западног Балкана може да иде напред само ако 
сви заједно радимо. Србија ће наставити да инвестира у ре-
гионалну стабилност. Наш посао је да радимо за наш народ”, 
закључио је премијер Вучић. 

Он је швајцарске инвеститоре обавестио о подстицајима 
које Влада Републике Србије даје страним компанијама и 
нагласио да је Србија у могућности да понуди најбоље ус-
лове у региону за све стране инвестиције. Српски премијер 
је пожелео добродошлицу свим инвеститорима вољним да 
улажу у Србију и говор завршио реченицом “Нека се Србија 
уздигне”, алудирајући на завршне речи Винстона Черчила, 

Цирих    срБиЈА на путу модерне економије

Са учесницима Европског форума у АустријиПремијер Вучић и Јоханес Хан, европски комесар 
за проширење
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Председник Владе, Александар Вучић, борави је у званич-
ној посети Краљевини Норвешкој, где је разговарао са 
највишим државним званичницима и учествовао на Осло 

форуму и Пословном форуму за норвешке привреднике.
Током сусрета са председницом Владе Норвешке, Ерном 

Сулберг, разговарало се о билатералној сарадњи, јачању еко-
номских веза и трговинске размене, регионалној сарадњи и 
сарадњи у области борбе против организованог криминала. 
Након састанка у резиденцији Сулбергове, премијер Вучић 
изразио је захвалност Влади Краљевине Норвешке на по-
моћи коју је упутила током прошлогодишњих поплава, као и 
подршци коју пружа Србији на европском путу. Истакао је да 
постоји простор за јачање трговинске размене и нагласио да 
је данас у Ослу потписан споразум о избегавању двоструког 
опорезивања, што ће појачати економску сарадњу. Премијерка 
Солберг истакла је да је ово прва посета српског премијера 
Норвешкој у последњих 20 година и нагласила важност добре 
сарадње две земље. 

„Дуго смо пријатељи Балкана и Србије. Данас је важно да вам 
помогнемо на европском путу”, нагласила је председница Владе 
Краљевине Норвешке. 

Теме разговора премијера биле су и регионална сарадња, 
дијалог Београда и Приштине, економска сарадња Краљевине 
Норвешке и Србије, као и начини за јачање трговинске размене 
и повећање броја норвешких инвестиција у Србији.

Током састанка премијера Вучића са председником Парла-
мента Крељевине Норвешке, Олемиком Томесеном, наглашено 
је да су односи две земље пријатељски, и да је то посебно 
унапређено последњих пар година. Економски односи две 

Цирих    срБиЈА на путу модерне економије

србија је 
поуздан 
партнер инвеститорима

који је у истој згради 1946. 
године одржао говор поз-
дрављајући уједињење 
Европе узвикујући “Нека 
се Европа уздигне!”. Пре-
мијер Вучић састао се и са 
швајцарским државним се-
кретаром за образовање, 
истраживања и иновације, 
Мауром Дел’Амброђом, 
а обишао је и компанију 
„Ернст Швајцер“, која 
ужива велики углед у при-
мени стручног усаврша-
вања кроз систем дуалног 
образовања.

земље су такође добри, али постоји простор за унапређење и 
јачање трговинске размене.

Председник Парламента, Томесен, истакао је да Србија и 
Норвешка имају дугу традицију пријатељских односа и нагла-
сио да је Норвешка заинтересована за демократске процесе у 
Европи. Изразио је поштовање према раду премијера и српске 
Владе и нагласио да је Норвешка увек спремна да помогне Ср-
бији, поготову у компликованим европским процесима.

Веома занимљиви били су и састанци премијера Вучића са 
норвешким привредницима. Отварајући Пословни форум, бивши 
амбасадор Краљевине Норвешке у Србији и начелник за Југоис-
точну Европу у Министарству спољних послова Норвешке, Хакон 
Бланкенборг, поздравио је побољшање пословне климе у Србији 
и истакао да је Србија сигурно и добро место за страна улагања. 
Премијер Вучић је привреднике обавестио о економским и закон-
ским реформама које Влада проводи, сарадњи са земљама у реги-
ону и пословном амбијенту у Србији. Истакао је да је стабилност 
региона услов за економски напредак, и нагласио да Србија чини 
све како би помогла да та стабилност буде очувана. 

„Обезбедили смо бољи пословни амбијент и постали смо у 
пословном смислу поуздан партнер. Надам се да ћете доћи и 
инвестирати у нашој земљи. Очекујем већи број инвеститора из 
Норвешке, „Теленор“ је одличан пример, али морамо радити на 
томе да их буде још“, закључио је премијер.

Током посете Норвешкој, премијер Вучић сусрео се и са нека-
дашњим шефом норвешке дипломатије, Торвалдом Столтенбер-
гом, који има титулу почасног грађанина Града Београда, а поло-
жио је и венац на спомен-обележје погинулим српским борцима 
у Другом светском рату.

ОслО

Премијер Вучић полаже венац на споменик погинулим српским 
борцима у Другом светском рату

Састанак премијерке Ерне Сулберг и премијера Александра Вучића
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ИНТЕРВЈУ
Министар одбране, 
БрАТислАВ гАШић, 
објашњава зашто 
увођење реда 
смета многима који су 
се годинама богатили 
на рачун државе

нападају ме јер сам 
укинуо привилегије

Министар одбране, Братислав Гашић, месецима је на 
удару таблоидних медија који блате, из дана у дан, 
и њега лично, и његов рад, и његову породицу. 

И док се пласира прича за причом, и намешта монтажа за 
монтажом, а све са циљем да се уништи кредибилитет пр-
вог човека Министарства одбране Србије, министар Гашић 
објашњава да се нашао на мети таблоида управо због свих 
добрих ствари који је урадио у Министарству одбране, јер 
многима не одговара увођење реда и губитак привилегија.

„Поједини интересни кругови чинили су све да униште 
Војску Србије, са циљем да она до 2016. постане цивлина 
заштита и да никада више не буде респектaбилна војна 
сила на Балкану, и у Европи. То смо зауставили, као што 
смо зауставили и многе нерегуларности које су се годи-
нама дешавале у Војсци и Министарству, за које су сви 
знали, а ћутали“, каже министар. 

  Тако је, на пример, Гашић тражио да пензионисани 
генерали, који су 90-их добили нове станове од 200 ква-
драта у Цвећари и на другим местима, врате своје старе 
станове Војсци.

  Тражио је да моћници, који држе на десетине сликар-
ских атељеа, од преко 100 квадрата у центру Београда, 
који су претворени у станове, сада, после 20 и више годи-

на, врате те станове јер припадају Војсци.
  Изричито се залагао за то да посао маркирања горива, 

као и посао око Лутрије Србије ради Војнотехнички ин-
ститут, а не нека приватна компанија.

  Фармацеутски лоби не може да му опрости уштеду од 
900 милиона динара прошле године на ВМА, нити може 
да опрости то што је пресечена комуникација фармаце-
утских компанија, у којој се каже да Војсци мора да се 
продаје 30 одсто скупље него Клиничком центру. Такође, 
фармацеутски лоби више не може да продаје магнетне 
резонанце по десетоструко већој цени, или операционе 
столове по три пута већој цени.

  Министар Гашић укинуо је праксу да Војску снабдева 
храном само један приватник и да се дневно уговарају 
нове набавке по енормним ценама, као што се радило до 
2012. године.

  Многима се замерио и због тога што је данас објектив-
на вредност радова на конверзији за Аеродром Лађевци 
три пута мања од оне коју је претходна власт желела да 
прикаже грађанима, а посебно због тога што је Влада 
Србије уложила 75 милиона евра у наменску индустрију, 
зато што ова грана индустрије није пропала, већ 2015. 
имамо рекордни извоз наоружања и војне опреме.
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На конкурсу Владе АП Војводине за доделу 
средстава за извођење јавних радова на те-
риторији Војводине, средства у износу од 26 

милиона динара испоручена су на адресу 22 удру-
жења чији представници имају директну везу са де-
мократском странком.

Према речима дамира Зобенице, потпредседника 
извршног одбора снс и покрајинског посланика, ве-
роватно има и више таквих удружења, а цифра од 22 
добијена је летимичним увидом у документацију.

„Пајтићев режим је 15 година на власти и много су 
искусни да би направили грешку и нешто учинили 
против закона. готово сам сигуран да нису прекр-
шили закон, али се поставља питање моралних нор-
ми. у пракси се дешавало да политичке странке на 
неким конкурсима подрже неко удружење које им је 
блиско, али никада се није десило да то буде систем-
ски начин и да готово искључиво средства добијају 
припадници одређених странака, па чак и финансије-
ри тих странака. није спорно ако члан неке стран-
ке учествује на конкурсу за доделу средстава, и не 
може то што је члан странке бити околност која ће 
га спречити да буде учесник таквог конкурса, али је 
неуобичајено да баш велики број чланова дс добије 
тако велика средства“, истакао је Зобеница.

на основу података које је Зобеница доставио ме-
дијима са именима удружења и нВО, као и са име-
нима њихових заступника и функцијама које имају 
у дс, може се закључити да је припадност странци 
била од пресудне важности за доделу средстава.

набрајајући удружења и нВО, Зобеница је рекао 
да је невероватно то што је удружење грађанска ини-
цијатива уздин добило 950.000 динара, а основано 
је само два дана пре расписивања конкурса. Поме-
нуо је и драгана Обрадова из удружења грађанска 
мрежа за одрживи развој из куле, који је званично 
донирао дс-у у 2014. години 30.000 динара, а чија је 
једна организација на конкурсу добила 704.000 ди-

нара, а друга, „Вебклин“, добила 1.659.073 динара.
„из овога се види да се режиму Бојана Пајтића при-

ближава крај и да се демократе из све снаге упиру да 
што више средстава стрпају у своје џепове“, поручио 
је Зобеница.

иначе, на конкурсу за додељивање средстава за 
извођење јавних радова у АП Војводини укупно је 
додељено 119 милиона динара, а резултати конкур-
са објављени су 6. маја.

ВОЈВОДИНА

Међу удружењима која су добила укупно 119 милиона динара, 
22 удружења директно су повезана са дс

грађанска иницијатива уздин добила је 950.000 динара, 
а основана је два дана пре расписивања конкурса

дАМир ЗОБениЦА, потпредседник иО снс, открива:

Пајтић поделио народне 
паре члановима дс-а
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с н с 
ПАНОРАМА

1. ОПОВО
Могуће увођење градског превоза
Радимо на уређењу нових просторија 

Странке, а сваког петка, од 15 до 19 ча-
сова, са грађанима разговарају представ-
ници нашег ОО. Зоран Тасић, председник 
ОО СНС Опово, организовао је састанак 
са директорима ГСП „Београд“, „Ласта“ и  
Секретаријатом за саобраћај Града Бео-
града, како би се побољшао јавни превоз и 
снизила цена карата. Договорено је да се 
достави документација за израду студије 
изводљивсти, а да се, затим, организује 
трибина на којој би грађани предложили 
трасе кретања аутобуса ГСП. Организо-
вана је оповачка фијакеријада, током које 
смо угостили Горана Кнежевића и Данила 
Голубовића.

2. сенТА
дружење са суграђанима
Током првомајских празника, чланови 

ОО СНС Сента организовали су дружење 
са грађанима у народној башти. Уз при-
годно послужење, разговарали смо о про-
блемима суграђана и начинима за њихово 
решавање.

3. кучеВО
саниран мост преко Пека
Центар за културу „Вељко Дугошевић“, у 

сарадњи са београдским Факултетом при-
мењених уметности, под покровитељством 
СО Кучево, започиње пројекат „Кучево пу-
тем мурала“ – осликавање 14 композиција 
на седам локација. У оквиру ОДА пројекта, 
којим јапанска Влада промовише еколошки 
прихватљиве технологије, у Србију је стиг-
ло 117 еколошких возила „мазда 3“ која тро-
ше мање горива и мање загађују. У МЗ Ту-
рија саниран је мост преко Пека, оштећен у 
прошлогодишњим поплавама. Грађани Ку-
чева одазвали су се акцији добровољног да-
вања крви коју је организовао локални Цр-
вени крст. Општинска управа организовала 
је посету Међународном сајму пољопри-
вреде у Новом Саду. Напорима локалне 
самоуправе, Република Србија преузела 
је комплетно финансирање асфалтирања 
дела главне улице у Кучеву. ЈП „Дирекција 
за изградњу“ почела је градњу вишенамен-
ског спортског терена у дворишту средње 
школе. Реконструишу се коловозне траке, а 
завршено је крпљење ударних рупа у већи-
ни улица. Напорима локалне самоуправе, 
О.Ш. „Вељко Дугошевић“ из Турије опреми-
ла је нову, мултимедијалну учионицу.

4. рАШкА
Подстицаји пољопривреди
Локална самоуправа организовала је 

посету Сајму пољопривреде у Новом Саду 
за власнике пољопривредних газдинста-
ва. У оквиру пројекта који се финансира 
из буџета ЕУ, уз подршку Општине Раш-
ка, издвојена су средства за пет младих 
пописивача који ће на подручју Копаони-
ка пописивати имовинско стање у циљу 
повећања наплате пореза на имовину. Из 
буџета Општине издвојено је око 900.000 
динара за подстицаје пољопривреди, као 
и 1,4 милиона динара за Удружење за по-
моћ лицима са посебним потребама и Де-
чији савез. Угостили смо делегације Кине и 
УАЕ, у циљу јачања сарадње и реализације 
најављених инвестиција у пољопривреду, 
туризам и индустрију. На другој Изборној 
скупштини, за председника ОО СНС Раш-
ка реизабран је Игњат Ракитић. Делили 
смо „СНС Информатор“ и разговарали са 
грађанима у насељима Супње и Баљевац.

5. АлексинАЦ
субвенције за запошљавање
Канцеларија за локални економски раз-

вој обезбедила је у 2015. години додатних 
3.976.744 динара за финансирање програ-
ма и мера запошљавања, док је Општина 
предвидела три милиона динара за само-
запошљавање. Министарство за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања 
учествоваће у финансирању ових мера, 
којим су обезбеђена средства за 43 неза-
послена лица. Према речима Ненада Стан-
ковића, председника Општине, субвенција 
се одобрава у једнократном износу од 
160.000 динара, ради оснивања радње, зад-
руге или другог облика предузетништва.

6. инђиЈА
хуманитарна помоћ и дресови
ОО СНС Инђија имао је низ активности, 

од којих је најзначајнија подела хумани-
тарне помоћи у Крчедину, Марадику и 
Бешки. Такође, омладина је прикупљала 
новац за куповину дресова Фудбалском 
клубу „Фрушкогорац“ из Крчедина, а пла-
нира се и реновирање свлачионица које 
су у лошем стању. Сваког дана учлањује-
мо нове чланове, а редовно се одржавају 
састанци МО.

7. клинА
Моравички округ помаже српском 
народу на киМ
У Чачку је потписан Протокол о са-

радњи између Моравичког и Пећког упра-
вног округа, који су потписали начелници 
Слободан Јоловић и Винка Радосављевић, 
у присуству представника Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, 
локланих самоуправа, Привременог ор-
гана Општине Пећ, туристичких органи-
зација... Протокол је потписан са циљем 
да Град Чачак и општине Горњи Милано-
вац, Лучани и Ивањица помогну српском 
народу на територији општина Пећ, Ис-
ток и Клина, а само десетак дана касније 
општине из Моравичког округа уплатиле 
су милион динара за санацију речног ко-
рита Јаза у Гораждевцу.

8. среМски кАрлОВЦи
спортске игре за пензионере
У клубу пензионера и старијих грађана 

у насељу Дудара одржане су „12 мајске 
спортске игре“, које су увеличали гости 
из Футога, Новог Сада, Шапца и Лознице. 
Одржавање манифестације подржали су 
и помогли чланови ОО СНС Сремски Кар-
ловци.

9. нОВи БечеЈ
санација школске фасаде
Санирана је фасада О.Ш. „ Милоје Чи-

плић“ у Новом Бечеју, а нови изглед добиле 
су улице Маршала Тита, Жарка Зрењанина 
и Соње Маринковић, где су реконструис-
ани тротоар, плато и зелене површине. У 
склопу превентивног деловања, подељене 
су четкица за зубе деци мешовитих и ста-
ријих група свих објеката ПУ „Пава Судар-
ски“ у Општини. Покренута је иницијатива 
за обнову храма Светог великомученика 
Георгија у Новом Бечеју. Завршена је из-
градња паркинг простора и платоа за би-
цикле испред зграде МЗ Кумане.

10. БАч
уређење парка
ОО СНС Бач одржао је састанак којем 

су, осим сталних чланова, присуствовали 
и директори ЈП, одборници у СО, чла-
нови Општинског већа... На састанку је 
анализаран рад  СНС током прве године 
у локалној власти. Чланице Форума жена, 
у сарадњи са Омладином ОО СНС Бач и 
другим удружењима, а у сусрет Европском 
дану паркова, организовале су уређење и 
садњу цвећа у Централном парку.

11. БОгАТић 
радови на путевима
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу креће са пошљунча-

Опово

Инђија

Клина Сента
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о томе шта је који 
општински одбор 
СНС урадио током 
претходног месеца за 
бољи живот грађана 
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вањем општинских путева у дужини од 
oko 60 километара. Истовремено, врши се 
летње одржавање путева и крпе се удар-
не рупе. У плану је уређење улице Мије 
Јовановића у Богатићу и дворишта О.Ш. 
„Мика Митровић“.

12. крАљеВО
нови председник ОО
Небојша Симовић нови је председник 

ГО СНС Краљево. То је одлука Изборне 
скупштине, која се јавним гласањем изја-
шњавала о двојици кандидата - досада-
шњем поверенику Симовићу и члану по-
вереништва Предрагу Терзићу. Небојша 
Симовић је на ову одговорну функцију 
изабран апсолутном већином гласова.

13. љиг 
Асфалтирање улица и паркинга
Председник Општине, Драган Лазаре-

вић, посетио је МЗ Цветановац и Милавац, 
где се асфалтира деоница локалног пута 
Милавац-Јајчић. Вредност инвестиције је 
12 милиона динара, а Општина учествује 
са 50 одсто средстава. Ове године ура-
диће се још 10 километара асфалтног пута 
и у другим МЗ, а планирано је и санирање 
улица у Љигу, као и асфалтирање паркин-
га преко пута мотела. Делегација Општине 
Љиг била је на Међународном такмичењу 
косача, у селу Село, у Општини Моравскa 
Топлицa у Словенији, где се разговарало 
са представницима локалне самоуправе 
о заједничким пројектима. Председнику 
Лазаревићу, у Влади Србије, уручени су 
кључеви нове еколошке „мазде 3“, коју је 
донирала Влада Јапана. После амбулант-
них кола и новчане помоћи за О.Ш. „Сава 
Керковић“, ово је трећа донација јапанске 
Владе Љигу.

14. иВАЊиЦА
Формирање стручних савета
На Изборној скупштини ОО СНС 

Ивањица, за председника ОО изабран 
је досадашњи повереник Зоран Лазо-
вић, који је рекао да ће се инсистирати 
на омасовљењу и јачању Странке. Након 
конституисања ОО, први наредни корак 
јесте формирање стручних савета који ће, 
у координацији са председницима МО, 
радити на терену.

15. негОТин
убедљива победа на изборима за 
савете МЗ
На изборима за Савете МЗ, који су 

у Општини Неготин одржани 3. маја, 
убедљиву победу однела је СНС. Мешта-
ни 31, од укупно 34 месне заједнице, 
поверење су указали кандидатима СНС. 
Јован Миловановић, повереник ОО СНС 
Неготин и председник Општине Него-

тин, истакао је, том приликом, да је СНС 
освојила 193 места у саветима, од укупно 
239 места. „Надам се да ће наши чланови, 
у сарадњи са локалном адмнистрацијом, 
допринети развоју МЗ и побољшати усло-
ве за живот у неготинским селима“, рекао 
је Миловановић.

16. ПрОкуПље
сарадња са Бугарском 
и Француском
Дарко Лакетић, досадашњи председник 

ОО СНС, поново је изабран на ту функцију. 
Једанаест послодаваца понудило је нова 
радна места на Сајму запошљавања, у ор-
ганизацији НСЗ. Служба за спорт Општи-
не Прокупље обележила је Дан изазова. 
Канцеларија за европске интеграције Вла-
де и Министарство за регионални развој 
и јавне радове Бугарске у Прокупљу су 
организовали семинар „Топлички округ 
као нови члан прекограничне породице 
ИПА, Програм прекограничне сарадње 
Бугарска-Србија 2014-2020“. Делега-

Ивањица

Краљево
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ција француске Општине Епоне посетила 
је Општину Прокупље и присуствовала 
скупштинском заседању, где је донета од-
лука о братимљењу и сарадњи. Одржана 
је 50. књижевна манифестција „Драинче-
ви сусрети песника“. Превентивни центар 
и Патронажна служба Дома здравља обе-
лежили су Светски дан борбе против хи-
пертензије, тако што су грађанима мерили 
шећер и притисак. На састанку Топличког 
управног округа покренута је иницијатива 
за формирање Регионалне хитне помоћи 
за четири општине. Пуштен је у рад нови 
објекат ПУ „Невен“ у Сокићевом булева-
ру. Народни посланик др Дарко Лакетић 
и представници Општине поделили су 
поплављеним домаћинствима опрему за 
купатила.

17. ТрсТеник
Оправдаћемо поверење грађана
На изборној скупштини ОО СНС Трсте-

ник, за новог председника ОО изабран је 
Александар Ћирић. „Руководство и чла-
нови ОО СНС Трстеник трудиће се да 
оправдају поверење грађана и учине све 
за њихов бољи живот“, истакао је Ћирић, 
том приликом, и захвалио се на указаном 
поверењу.

18. ВАљеВО
Формирани органи ОО
Једногласном одлуком чланова ГО СНС 

Ваљево, изабрано је најуже руководство 
ОО, два потпредседника и секретар, као 
и челни људи савета који ће се бавити 
питањима из разних области и бити први 
сарадници др Слободана Гвозденовића, 
председника ОО СНС Ваљево.

19. ПАнчеВО 
Победе у МЗ Младост и Јабука
Савет за здравство одржао је трибину о 

превенцији и лечењу рака дојке у Јабуци. 
Председник Савета, др Слободан Овука, и 
др Сава Стајић, истичу да се оваквим пре-
давањима мотивишу жене у сеоским сре-
динама да редовно иду на превентивне 
прегледе. Савет за спорт ГО СНС Панчево 
покренуо је иницијативу да се језеро Пес-
кана заштити и сачува, и да се створе ус-
лови за рекреативни спорт. Одржали смо 
трибину у МЗ Младост, где су на питања 
грађана одговарали народни посланици 
Жељко Сушец, Милован Дрецун, Миодраг 
Линта и Владимир Ђукановић. На избори-
ма у МЗ Младост, свих 15 кандидата СНС 
однело је победу и самостално ће фор-

мирати Скупштину МЗ, а СНС је у Јабуци 
освојила 10, од 15 места. Већина чланова 
панчевачког одбора ДСС, која је прешла у 
СНС, представљена је на конференцији за 
медије у централи СНС у Београду. Алек-
сандар Мартиновић и Жељко Сушец иста-
кли су да је ово још једна потврда доброг 
курса на коме се налази СНС и нагласили 
да је и овим чином доказано да једино на-
предњаци могу да победе режим Бојана 
Пајтића у Војводини.  

20. ПлАндиШТе
новац за удружења грађана
Чланови ОО СНС Пландиште настави-

ли су да се боре за побољшање квалитета 
живота грађана. У МЗ Јерменовци монти-
рали су кошеве на кошаркашком терену, 
а у Пландишту су помогли организацију 
Осмог банатског ликовног салона. Општи-
на Пландиште добила је пројекат „Терета-
на на отвореном“, вредан 665.000 динара. 
Општина је одобрила средства из буџета 
за верске заједнице и удружења грађана 
који су поднели захтеве на конкурсу.

21. нОВи ПАЗАр
Акције омладине 
На изборној скупшини ГО СНС Нови 

Пазар, Никола Јоловић једногласно је 
изабран за новог председника ГО. Ом-
ладинци нашег одбора организовали су 
штандове у насељима Шестово, Дежевски 
пут и у центру града, на којима су дели-
ли „СНС Информатор“ и разговарали са 
грађанима. Омладинци су, заједно са дру-
гим активистима, учествовали у чишћењу 
борове шуме у околини манастира Ђурђе-
ви Ступови.

22. кЊАЖеВАЦ
Обилазак старачих домаћинстава
Наши млади активисти, у два навра-

та, обишли су мештане села Радичевац 
и Шарбановац, која су у децембру, због 
временских неприлика, претрпела знат-
ну штету и остала без струје. Тридесетак 
махом старих становника одушевило се 
што их се неко сетио, а пожалили су нам 
се на лош прилазни пут, лоше телефонске 
везе, недолазак лекара, бесправну сечу 
дрвећа... Млади активисти СНС су од до-
бровољних прилога, које су између себе 
прикупљали, купили поклоне за мештане 
ових села, поделили им „СНС Информа-
тор“, а докторка им је измерила крвни 
притисак и ниво шећера у крви. Акцији се 
придружила и неколицина књажевачких 

предузетника.
23. ЖАБАљ 
уређење јавних површина
Поред редовних активности, члано-

ви МО Жабаљ организовали су акције 
уређења простора око споменика жртва-
ма рације 1942. на Црној ћуприји, просто-
ра испред канцеларије Странке, а заједно 
са члановима МО Ђурђево, уређивали 
смо простор око споменика народног хе-
роја Ђорђе Зличић-Циге.Током пијачних 
дана, делили смо „СНС Информатор“ и 
разговарали са мештанима о актуелним 
проблемима и дешавањима. 

24. уЖиЦе
изабран председник ОО
Једногласном одлуком 80 делегата на 

Изборној скупштини СНС у Ужицу, за 
председника ГО изабран је Тихомир Пе-
тковић, досадашњи повереник ГО и гра-
доначелник. „Сви чланови Странке до-
биће прилику да покажу своје вредности 
како бисмо сви заједно допринели угледу 
и успеху СНС“, рекао је Петковић.

25. ВрЊАчкА БАЊА
наставак обнове бањског парка
На Изборној скупштини, за председ-

ника ОО СНС Врњачка Бања реизабран 
је Бобан Ђуровић. Мештани села Отроци 
обележили су славу Духовски понедељак, 
а гост им је био председник Ђуровић, који 
је отворио три реновиране школске прос-
торије. Министар Тасовац, у присуству 
Зорана Бабића и руководства Општине, 
отворио је сталну поставку Музеја науке и 
технике у Врњачкој Бањи - Музеј бањског 
лечења. Председник Ђуровић разговарао 
је са представницима Министарства спор-
та и Атлетског савеза Србије о прављењу 
атлетске стазе. У сарадњи са Министар-
ством за државну управу и Канцеларијом 
за обнову поплављених подручја, Општи-
на гради консолидационе преграде ради 
отклањања последица на бујичним водот-
оковима Ћелијске и Гочке реке и чишћења 
дела Новоселске реке. Врњачка Бања је на 
Београдском манифесту представила при-
родне, културне и туристичке потенцијале. 
Започета је реконструкција Слатинског 
венца, а асфалтира се део пута поред вр-
тића „Радост“. Приликом посете Врњачкој 
Бањи, министар Вербић обишао је школе, 
а посебно се задржао у Угоститељско-ту-
ристичкој школи којој је у јануару уручио 
Светосавску награду као најбољој средњој 

Ужице

Врњачка Бања Горњи Милановац
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школи у Србији. Наставља се реконструк-
ција централног бањског парка, а тим по-
водом Бању је посетио и министар Љајић.

26. гОрЊи МилАнОВАЦ
избори ће ојачати странку
На Изборној скупштини ОО СНС, за пред-

седника је изабран Дејан Ковачевић, који је 
истакао да ће ови избори Странку још више 
ујединити, ојачати и дати снагу за даљу 
борбу. „Циљ нам је да на локалним избори-
ма поновимо успех са парламентарних из-
бора, што би нам омогућило да спроведемо 
неопходне кораке како би Горњи Милано-
вац био добро место за инвестирање, чиме 
би се повећала запосленост и побољшали 
услови живота“, истакао је Ковачевић.

27. уБ
улагања у инфраструктуру
Завршени су грађевински радови на но-

вој Полицијској станици, а до краја лета 
требало би да буде функционална и зграда 
Управе. РБ „Колубара“, уз подршку Владе, 
следеће године отвориће нови коп Радље-
во. На реци Уб отворен је новоизграђени 
пешачки мост, који спаја СРЦ „Школарац“ 
са административним центром града. По-
чињу значајна улагања у инфраструкту-
ру, а прва сума од Рударског басена биће 
употребљена за изградњу три улице и ши-
рење водоводне мреже. У сарадњи са Кан-

целаријом за помоћ и обнову поплавље-
них подручја, Општина ће добити опрему 
за уређење дечијих игралишта. У згради 
општинске управе отоворена је Канцела-
рија за брзе одговоре. Ратари имају рок до 
30. јуна да предају захтеве за подстицаје у 
биљној производњи, а до 20. новембра за 
регресирано гориво и ђубриво. Збратими-
ле су се општине Уб и Лопаре из Републике 
Српске. Општина је укључена у ЕУ проје-
кат „За бољи живот“, којим је планирана 
изградња 20 монтажних кућа и осам ста-
нова за 23 интерно расељене породице из 
колективног центра у Каленићу и пет со-
цијално угрожених породица из Уба.

28. ниШ
Помоћ за петочлану породицу
Поводом Светског дана породице, чла-

нови ГО СНС прикупили су помоћ, зах-
ваљујући донаторима и члановима Стран-
ке, у виду градеробе, хране и средстава за 
личну хигијену, коју је, затим, координатор 
СНС, др Милан Станојковић, заједно са ом-
ладином Странке, уручио социјално угро-
женој, петочланој породици Станковић.

29. нОВи сАд
Обележен дан породице
Млади СНС у Новом Саду обележили 

су Дан породице на тргу у центру града. 

срБиJи Jе Мир ВАЖниJи Од сВегА

Председник републике србиjе, 
Tомислав николић, поручио 

jе приликом обиласка Kопнене 
зоне безбедности, да jе србиjа 
спремна да реагуjе на сваки без-
бедносни изазов и да jе србиjи 
мир важниjи од свега.

„Зaистa смo спрeмни и тo трeбa 
рeћи свимa, свaкo кo сe усуди 
дa изaзoвe билo кaкву нeприjaт-
ну ситуaциjу у србиjи, мoжe дa 
рaчунa нa oтпoр цeлe земљe“, 
пoручиo je никoлић, и честитао 
свима коjи су организовали жи-

вот воjника у копненој зони без-
бедности.

„србиjа се показуjе као држа-
ва коjоj jе мир важниjи од свега 
и коjа ће учинити све да он ника-
да не буде нарушен“, поручио jе 
председник србиjе.

Ниш Нови Сад
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Том приликом, делили су „СНС Инфома-
тор“ и флајере који су говорили о значају 
породице као стуба друштва, а најмлађим 
суграђанима поделили су балоне и слат-
кише. Организовали смо и редовне ак-
тивности дељења „СНС Информатора“ и 
разговора са грађанима на пултевима. Ак-
тивисти МО Нова Детелинара уређивали 
су запуштене јавне површине, уз велику 
подршку грађана.

30. БАчки ПеТрОВАЦ
25 пакета хуманитарне помоћи
МО Маглић организовао је акцију поде-

ле 25 пакета хуманитарне помоћи нашим 
суграђанима којима је помоћ најпотреб-
нија. Грађани су били одушевљени ак-
цијом и захвалили се активистима Српске 
напредне странке који су их се сетили. И 
остали грађани Бачког Петровца позитив-
но су реаговали и обећали да ће нас подр-
жати у будућим акцијама.

31. БеОчин
Пајтић више није почасни грађанин
ОО СНС Беочин посетили су Милош 

Вучевић, Дамир Зобеница, Милош То-
мић и Дина Вучинић и дали пуну подрш-
ку новоизабраном председнику, Митру 
Милинковићу, и ОО. На иницијативу 
ОО СНС Беочин и великог броја грађана, 
стављена је ван снаге Повеља о додели 
звања почасног грађанина Општине Бе-
очин Бојану Пајтићу, чиме је исправљена 
неправда према Беочинцима због бројних 
малверзација Пајтића и његових послуш-
ника у нашем месту и у целој Војводини. 
Поводом обележавања Дана победе над 
фашизмом и славе МЗ Беочин, уприли-
чен је пригодан програм и освежење за 
грађане испред Културног центра. На овај 
начин, Милинковић је прекинуо вишего-
дишњу праксу обележавања прославе у 
кафанама. На сличан начин обележили 
смо и манифестације „Черевић у мају“ и 
„Ноћ музеја“. Чланови ОО дружили су се 
са грађанима на пијаци у Беочинуи поде-
лили двадесетак нових приступница. У 
селу Луг одржан је едукативни састанак 
са члановима МО Луг, Свилош, Сусек и 
Грабово, на коме је Милан Чачић, испред 
Тима задуженог за рад са МО, изнео план 
рада МО и њихове међусобне сарадње.

32. сОкОБАЊА
стручна помоћ пољопривредницима
Након учествовања у проналажењу мо-

дела помоћи пољопривредницима, када 
су одборници СНС у СО Сокобања, без 
страначких предрасуда, подржали тачке 
везане за провођење пољопривредне по-

литике за текућу годину, ОО СНС и даље 
тражи начине да помогне житељима села. 
Савет за пољопривреду организовао је 
стручно саветовање на тему говедарства, 
са циљем унапређења ове гране пољопри-
вреде, јер многе породице живе од ње.

33. среМскА МиТрОВиЦА
Борба против насиља у породици
Активисти ОО СНС Сремска Митро-

вица поделили су 500 врећа са ћумуром 
и 1.000 врећа за одлагање смећа излет-
ницима првомајског уранка на Фрушкој 
гори. Државни секретар, Жељко Ожего-
вић, и директор Дирекције за електронску 
управу, Душан Стојановић, поклонили су 
рачунарску опрему градској управи, као 
најбрже растућој е-управи у земљи. Обе-
лежили смо Дан победе над фашизмом у 
Другом светском рату. Комадант Гарде 
Војске Србије уручио је захвалницу град-
ској управи за пружање подршке у јачању 
оперативних и функционалних способно-
сти. Унија жена организовала је трибину 
„Борба против насиља у породици“. Орга-
низован XII Међународни фестивал гуда-
ча „Stringfest“. Сремска Митровица била 
је домаћин међународне конференције за 
енергетску ефиксаност и обновљиве изво-
ре енергије. Томислав Јанковић, заменик 
градоначелника, предводио је државну 
делагацију на првом састанку гувернера 
провинција НР Кине и држава Централ-
не и Источне Европе у Лангфангу. Град 
је помогао организацију манифестације 
„Отворени дан“ у касарни „Бошко Палко-
вљевић- Пинки“.

34. сурдулиЦА
изабран председник ОО
На Изборној скупштини ОО СНС Сур-

дулица, 52 делегата једногласно су иза-
брала Бобана Петровића за председника 
сурдуличких напредњака. Петровић је, 
потом, поручио да ће се СНС у Сурдули-
ци суочити са најпрљавијом политичком 
кампањом оних који ће, по сваку цену, по-
кушати да задрже власт, али да је само по-
штеним радом и бескомпромисним зала-
гањем могуће остварити зацртане циљеве 
и допринети бољем животу грађана.

35. БАЈинА БАШТА
32 нова месна одбора
На Изборној скупштини ОО СНС Бајина 

Башта, за председника ОО изабран је до-
садашњи повереник Радомир Филиповић. 
На страначким изборима, формирана су 
32 нова МО, а излазност је била 35,91 од-
сто, највећа у Златиборском округу.

36. АдА – МОл
састанак са привредницима
Чланови ОО СНС Ада-Мол организова-

ли су први круг састанака са привредни-
цима, угледним грађанима и интелектуал-
цима у нашој Општини. Неки од њих већ 
су чланови СНС, а надамо се да ће нам се 
и остали брзо прикључити. Привредници 
су нам изнели своје проблеме и визије, 
које ћемо заједно решавати и остварива-
ти. Поделили смо пакете за социјално уг-
рожене суграђане.

37. БОљеВАЦ
гради се етно-едукативни центар
Почела је и изградња Етно-едукати-

вног центра у селу Илину, недалеко од 
Бољевца, у оквиру пројекта „Етнонаслеђе 
у нашем времену“, ЕЛИОТ програма пре-
кограничне сарадње, који заједнички ре-
ализују општине Бољевац и Кула из Бу-
гарске. Настављено је уређење атарских 
путева, засипани су путеви у Подгорцу и 
готово све неасфалтиране улице у самој 
варошици. На Изборној скупштини, за 
председника ОО изабран је др Небојша 
Марјановић, а затим и потпредседници и 
секретар.

38. лАЈкОВАЦ
нова радна места и хуманитарни 
пакети
Након завршених унутарстраначких из-

бора, кад је за председника ОО изабран 
Влада Костић, одржан је састанак на којем 
су изабрани секретар и председник омла-
дине. Председник Костић обишао је МО 
Придворица, Боговађа, Стрмово, Јабучје, 
Доњи Крај... Отворен је супермаркет 
„Аман“, први у Колубарском округу, који 
запошљава 15 радника. Власници компа-
није „Аман“, у договору са Општинским 
већем, поделили су 114 пакета хране и 
хигијенских средстава социјално угроже-
ним породицама. Дирекција за изградњу 
и уређење завршила је асфалтирање пута 
у Боговађи до одмаралишта Црвеног крс-
та, привремено претвореног у Центар за 
азил. Завршено је асфалтирање рекон-
струисане деонице улице Боје Марковића, 
урађене су кишна и фекална канализација, 
а преостаје да се ураде тротоари.

39. АрАнђелОВАЦ
Вртић добио централно грејање и 
ограду
Општина Аранђеловац, у сарадњи са 

Министарством културе и информисања, 
финансира рестаурацију цркве брвна-
ре у МЗ Даросава. У овој МЗ уведено је 
централно грејање у вртић и постављена 

Аранђеловац Сурдулица

Оџаци Бајина Башта
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је ограда око објекта. У наредних месец 
дана биће асфалтирано неколико кило-
метара путева на више сеоских и градских 
локација. У току је поправка мостова у МЗ 
Бања и Буковик, оштећених у прошлого-
дишњим поплавама. На иницијативу ло-
калне самоуправе, отворена је ауто пија-
ца. Фонд „Први српски устанак“ организа-
тор је изложбе слика у Заводу за културни 
развитак у Београду.

40. сЈениЦА
реконструкција сеоске електромреже
ОО СНС Сјеница покренуо је иниција-

тиву за реконструкцију електромреже 
у сеоским подручјима на територији 
Општине Сјеница. Пошто смо наишли на 
разумевање од стране ЕД Чачак, присту-
пило се извођењу радова у селима Ступ, 
Црвско, Лопиже и Бреза.

41. срБОБрАн 
Одржавање јавних површина
Око 30 активиста ОО СНС Србобран 

чистили су отпад и косили траву испред 
цркве и Светосавског дома у Надаљу. Ак-
ција је изазвала одушевљење мештана, а 
чланови СНС су личним примером пока-
зали како се воли и како се брине о свом 
месту.

42. ОЏАЦи
субвенције за нова радна места
Активисти МО Оџаци уређивали су 

простор око олимпијског базена. У акцији 
уређења СРЦ „Торпедо“ обновљена је 
ограда око терена, офарбани су кошеви, 
стављене нове мрежице... Чланови МО 
Српски Милетић уређивали су Дом култу-
ре и Титов парк, а преуређена је и стра-
начка канцеларија. Активисти МО Бачки 
Грачац косили су траву у школској башти 
и чистили простор око еко-чесме. Члано-
ви MO СНС Бачки Брестовац уређивали су 
центар села, а у Раткову је одржан Ђурђев-
дански уранак. Председник Општине, 
Душан Маријан, расписао је четири јавна 
позива за субвенције за нова радна мес-
та, програм обуке на захтев послодавца, 
стручно оспособљавање и запошљавање 
приправника и програм стручне праксе. 
Општина је расписала конкурсе за суфи-
нансирање пројеката удружења грађана. 
Додељене су награде ученицима основ-
них и средњих школа који су се истакли 
на такмичењима. Одељење за друштвене 
делатности поделило је студентске под-
стицаје у висини 40.000-55.000 динара. 
Туристичка организација организовала 
је концерт групе Ван Гог, а Форум жена 
трибину „Храна - лек или отров“ у Кара-
вукову.

43. ТеМерин
настављамо прикупљање књига за 
библиотеку
Наши активисти одржали су радне ак-

ције у МЗ Сириг, Старо Ђурђево и Бачки 
Јарак. Чланови ОО учествовали су у ре-
довној акцији прикупљања књига, које су 
поклоњене Народној библиотеци „Сир-
маи Карољ“ у Темерину. Изабрали смо че-
тири потпредседника ОО, а предстоји нам 
избор председника стручних савета, чиме 
ће се заокружити процес унутарстранач-

ких избора. Покренут је званични сајт ОО 
и формиран је Савет за информисање.

44. сОМБОр
Превентивни лекарски прегледи
ГО СНС Сомбор подржао је акцију 

бесплатних офталмолошких прегледа, а 
више од 150 мештана Риђице прегледао је 
др Александар Стојановић. Након избора 
за Савет МЗ Риђица, на којима је апсо-
лутну победу однела листа „За напредну 
Риђицу“, одржана је конститутивна сед-
ница Савета МЗ. У организацији Форума 
жена и у сарадњи са Одбором за здравље 
и породицу НСРС, одржана је трибина 
„Превенција карцинома грлића матери-
це“ и превентивни гинеколошки преглед 
за мештанке Риђице. Савет за здравство, у 
сарадњи са Саветом за друштвене делат-
ности, у Кљајићеву је организовао триби-
ну поводом Дана борбе против малигних 
меланома коже, а омогућен је и превен-
тивни преглед  за све заинтересоване.

45. ВАрВАрин
изабрана председница ОО
Одржана је друга Изборна скупштина 

ОО СНС Варварин, на којој је за председ-
ника ОО изабрана др Виолета Лутовац. 
Седници су присуствовали гости из Кру-
шевца и Трстеника.

46. ћуПриЈА
ерић постао председник ОО
Након спроведених избора за МО, одр-

жана је Изборна скупштина на којој је 
Нинослав Ерић једногласно изабран за 
председника ОО. Ерић обавља и функцију 
председника Општине Ћуприја, чиме је 
одговорност за вођење највеће политичке 
партије у нашем граду дата у руке човеку 
који је препородио свој град и са којим је 
СНС на последњим републичким избори-
ма остварила трећи резултат у Србији – 70 
одсто гласова.

47. сТАрА ПАЗОВА
уведене муниципалне обвезнице
Општина Стара Пазова, уз подршку 

Сталне конференције градова и општи-
на и под покровитељством Уникредит 
Банке, успешно је пласирала емисију 
обвезница, у вредности од 125 мили-
она динара, чиме је обезбедила сред-
ства за уређење центра насеља, из-
градњу спортске хале у Голубинцима и 
изградњу вртића у Белегишу. „Модел 
муниципалних обвезница је новитет у 
Србији и наша Општина је међу првима 
кренула са реализацијом ове иновације. 
Интересовање је оправдало наша оче-
кивања, а намеравамо да ускоро, слич-
ним активностима, проведемо и друге 
пројекте у интересу грађана“, рекао је 
председник Општине, Ђорђе Радино-
вић. У Белегишу је освештана новоу-
ређена парохијска црква, а тим поводом 
председнику Општине уручен је Орден 
Светог Саве СПЦ. На Изборној скупш-
тини СНС у Старој Пазови, Ђорђе Ради-
новић једногласно је реизабран за пред-
седника ОО.

48. ПриБОЈ
најбољи ђаци посетили Церн
И ове године, уместо славља за Дан 

Општине, Прибој је новац уложио у сту-
дијска путовања најбољих ученика који су 
посетили Европску организацију за нук-
леарно истраживање (ЦЕРН), највећи цен-
тар за истраживање елементарних чес-
тица. Почело је асфалтирање дела пута 
у Саставцима, деонице од суштинског 
значаја за мештане који ће до својих села 
долазити асфалтним путевима, без пре-
ласка граничних прелаза. Асфалтираће се 
и 2,5  километра прилаза Прибоју, радиће 
се хоризонтална саобраћајна сигнализа-
ција на Бањи, заштитна ограда од Бање 
до Јармовца... Прибојски матуранти су и 
ове године плесали кадрил, у исто време 
када и матуранти широм Европе. Пред-
седник Општине, Лазар Рвовић, уручио је 
кључеве станова за 19 породица које су у 
клизиштима остале без крова над главом.

49. сМедереВО
ново насеље за избеглице
Амбасадор ЕУ у Србији, Мајкл Девен-

порт, и градоначелница Смедерева, др 
Јасна Аврамовић, отворили су ново на-
сеље за избеглице у Малој Крсни, чиме је 
затворен Колективни центар „ОРА Сар-
тид“ у Радинцу, некада највећи избеглич-
ки центар на Балкану. ЕУ је за изградњу 
кућа обезбедила 570.000 евра. Девенпорт 
и Аврамовић пустили су у рад објекат у 
оквиру пројекта „Систем за сакупљање 
споредних производа животињског по-
рекла“, чију изградњу је, такође, финан-
сирала ЕУ. У оквиру манифестације Ноћ 
музеја, отворена је вила „Златни брег“ 
за организоване  посете. Представници 
Града и Апотекарске установе Смедерево 
отворили су апотеку у реновираној амбу-
ланти у Коларима, која је била уништена 
у мајским поплавама. Др Аврамовић от-
ворила је нови вртић у Вранову у чију је 
адаптацију, захваљујући подршци УНИ-
ЦЕФ, Швајцарске агенције за развој, са-
радњу и локалне самоуправе, уложено 
више од 3,5 милиона динара. ТО Смеде-
рева одржала је традиционалне Смеде-
ревске дане цвећа.

50. чАчАк  
100 радних места у центру 
„стоп шоп”
Као коначан резултат велике иностране 

инвестиције и улагања више од три и по 
милиона евра, отворен је тржни центар 
„Стоп шоп“ који је улепшао насеље Аве-
нија липа и запослио више од 100 радни-
ка. ЈП „Градац“ реконструише улице Дра-
гослава Бојића, улицу 10, део Светозара 
Марковића... Савет за спорт ОО СНС обе-
лежио је Међународни  дан физичке ак-
тивности активностима на градском тргу 
под слоганом „Кретањем до здравља“. МЗ 
Овчар Бања, Придворица и Прељина, на 
основу опредељених средстава локалне 
самоуправе за заштиту животне средине, 
почеле су са уклањањем отпада око во-
дотокова и са повећањем енергетске ефи-
касности у објектима од општег значаја. 
Представници Министарства омладине и 
спорта и Града Чачка потписали су уговор 
о финансирању опремање простора за 
Омладински клуб, за шта је Министарство 
обезбедило више од милион динара.

Чачак
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Више од годину дана, Општина Бечеј води интензивне разго-
воре са представницима компаније „Аlghanim National“ из 
Кувајта o изградњи великог бањско-туристичког ком-

плекса. Резултат преговора јесте потписивање Меморандума 
о разумевању између Владе Републике Србије, Министарства 
привреде, Општине Бечеј, компаније из Кувајта и фирме коју су 
основали у Србији, каже за „СНС Информатор“, мр Вук Радоје-
вић, председник Општине Бечеј.

Према његовим речима, Меморандумом су предвиђене обавезе 
свих потписника у циљу изградње комплекса на око 24 хектара, а 
вредност инвестиције је око 120 милиона долара. Тренутно парт-
нер из Кувајта ради пројектно техничку документацију, а Репу-
блика Србија и Општина Бечеј решавају имовинско правне односе 
и мењају План детаљне регулације како би се подигао бањско- ту-
ристички комплекс.

да ли се зна када ће започети 
радови?
- Имајући у виду неопходне правне радње које активно спро-

водимо, очекујем да процес продаје градског грађевинског 
земљишта, у складу са свим позитивним законским процеду-
рама, реализујемо до јесени ове године и да почетком наредне 
грађевинске сезоне инвеститор започне изградњу бањско-ту-
ристичког комплекса.

колико је и на које све начине локална самоуправа помог-
ла ову инвестицију?
- Имајући у виду да су током разговора представници кувајтске 

компаније више пута долазили, поготово директор задужен за фи-
нансијско пословање те компаније, у периоду од више од годину 

Почиње градња      луксузне бање
Бањско-туристички 
комплекс простираће се 
на 24 хектара

инвестиција је вредна 
120 милиона долара

Отвориће се неколико 
стотина радних места

Вук рАдОЈеВић, 
председник Општине Бечеј

дана, пружили смо све неопходне инфор-
мације и предузели све радње како бисмо 
изашли у сусрет свим потребама и захте-
вима потенцијалног инвеститора. Прошле 
године реализовали смо велику гринфилд 
инвестицију немачке компаније „КWС“ и 
то нам је била референца и за инвеститора 
из Кувајта јер смо показали да, као локал-
на власт, имамо способност да реализујемо 
значајне инвестиције. И инвеститор је по-
казао озбиљност и заинтересованост. Вла-
сник компаније, Башир Абдул Магид Алга-
нем, крајем априла и почетком маја, бора-
вио је у Србији, када смо имали интензивне 
разговоре и у Општини, и у Влади. Изузетну 
захвалност дугујемо премијеру Александру 
Вучићу који је примио на састанак делегацију кувајтске компаније 
и председника Општине Бечеј, а затим и министру Сертићу. До-
датну озбиљност и тежину овом пројекту даје чињеница да је Вла-
да дала сагласност за Меморандум.

Шта бањски комплекс може значити за житеље Општине 
Бечеј, али и околних општина? да ли ће будућа бања личи-
ти на неку у европи?
- Идејни пројекат бањско-туристичког комплекса на 24 хектара, 

инвестиција од 120 милиона долара и намера власника да повећа 
износ инвестиције, јасно указују да овај пројекат превазилази инте-
ресе Општине Бечеј, Покрајине и Србије, и да, заправо, представља 
инвестицију регионалног карактера и значаја. Са планираним садр-
жајем и понудом, бања би била јединствена у овом делу, а вероват-

но и у целој Европи. Власник компаније из Ку-
вајта уверио нас је да све иде у правцу тога да 
комплекс понуди несвакидашњи садржај. 
Оваква инвестиција подигла би квалитет 
живота житељима Општине Бечеј и околних 
места, донела нова радна места у самом бањ-
ско-туристичком комплексу, али и нова рад-
на места код малих и средњих предузетника 
који би требало да пронађу могућност са-
радње са власницима будуће бање. Оваква 
инвестиција доприноси и расту цена некре-
тнина у Општини Бечеј, смањује незапосле-
ност и подиже општу привредну делатност.
какви су резултати представљања гас-
трономске и туристичке понуде Бечеја 
на Међународној изложби еXПО 2015 у 

Милану у оквиру српског павиљона?
- На Светском сајму ЕXПО 2015. у Милану, Република Србија се 

појавила други, а Општина Бечеј први пут, са циљем да се предста-
ви светској јавности и промовише национални идентитет кроз хра-
ну и гастрономију, инвестиционе и туристичке потенцијале. Добра 
храна и град Бечеј одувек су били нераскидиви спој, што су пред-
ставници Општине Бечеј и приказали. У оквиру презентације гас-
трономског потенцијала дестинације, одржан је „Соја Гастро Шоу“, 
као нови гастрономско туристички потенцијал, не само града Бе-
чеја, него целе дестинације. На гастро презентацији сојиних про-
извода, циљ нам је био да прикажемо Бечеј као дестинцију на којој, 
поред јаке и укусне тзв. војвођанске хране, можемо понудити и 
нову линију здраве и безбедне хране. Наш град је окарактерисан 

Свечано пуштање у рад фабрике компаније KWS: Вук Радојевић, 
Хаген Дунбостел, Суад Кумбарић, премијер Александар Вучић
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Почиње градња      луксузне бање
прогласио банкрот. ПИК „Бечеј“ је од огромног значаја, не само за 
Бечеј, него за целокупну пољопривреду Србије јер поседује заокру-
жен производни процес у пољопривреди, од примарне производње 
до финалног производа. И данас у комбинату ради око 1.400 рад-
ника, исто толико породица егзистира захваљујући ПИК-у, а треба 
напоменути и фирме добављаче, које су „наслоњене“ на комбинат. 
Заправо, запослени у комбинату очували су производну делатност. 
ПИК „Бечеј“ ради и у овим отежаним условима и зато су Влада Србије 
и Општина Бечеј апсолутно у функцији запослених, јер желимо да 
подржимо њихова настојања да се сачувају радна места и производ-
на делатност. Желим да истакнем континуиран ангажман Владе, на 
челу са премијером Вучићем, у настојању да се реше затечени про-
блеми. Локална самоуправа, у претходне три године, имала је акти-
ван приступ у превазилажењу претходно насталих проблема у ком-
бинату, иако су формално правне могућности и државе и Општине 
минималне, јер је судбина ПИК-а у рукама највећих поверилаца, тј. 
банака. Наша помоћ огледа се и у томе што активно разговарамо са 
страним и домаћим компанијама које показују интересовање за купо-
вину ПИК „Бечеј“, пре свега са конзорцијумом фирми из Данске. У ка-
бинету премијера обављено је више разговора, уз учешће представ-
ника Владе, Општине, стечајног управника, менаџмента и представ-
ника синдикати ПИК „Бечеј“. Дански конзорцијум показао је жељу да 
сачува већину радних места и да, у наредних пет година, инвестира 
преко 70 милиона евра у даљи развој комбината.

да ли сте задовољни сарадњом са немачким инвеститором 
– фабриком за дораду семена „кWс“, али и са другим фир-
мама из немачке које послују у Бечеју?
- Морам да изразим огромно задовољство, јер смо са немачким 

инвеститотом „КWС“ реализовали гринфилд инвестицију, иако су 

имали на располагању и конкурентне локације у другим општина-
ма, а све се дешавало уз опструкцију покрајинске администрације. 
Немачки инвеститор купио је 15 хектара грађевинског земљишта у 
индустријској зони и инвестирао преко 30 милиона евра. Фабрика 
директно и индиректно обезбеђује око 250 радних места. Инвес-
тиција је реализована без икаквих субвенција локалне самоуправе 
и Владе Србије, што сматрам посебним успехом. Поносан сам, а 
верујем да су поносни и грађани Општине Бечеј, на то што је ло-
кална власт показала високу способност и спремност да одговори 
на све потребе и захтеве немачког инвеститора. Познато је коли-
ко су Немци прецизни када су у питању рокови, а све сагласности 
и дозволе биле су у складу са њиховим захтевима. Показали смо 
се као одговоран партнер и сада у разговору са потенцијалним 
инвеститорима имамо добру референцу. Нисмо више у позицији 
да само обећавамо и кажемо да можемо, желимо и хоћемо, него 
имамо конкретан пример реализоване гринфилд инвестиције. 
Иначе, инвестиције попут „КWС“ није било тридесетак година у 
Бечеју. Преговоре смо водили током 2013. године, земљиште смо 
продали у октобру исте године, у марту 2014. тадашњи министар 
привреде, Игор Мировић, положио је камен темељац. Пробна про-
изводња почела је у августу, а у новембру прошле године премијер 

Вучић је пустио у рад фабрику. Досадашња сарадња са „КWС“ је 
на задовољавајућем нивоу, али очекујем да се интензивира када 
фабрика достигне пун капацитет производње и максималан број 
запослених. Такође, имамо изузетну сарадњу са још две немачке 
фирме, „Knott autoflex“ и „Linde gas“. „Knott autoflex“ запошљава 
близу 300 људи и у току су разговори са власником о продаји град-
ског грађевинског земљишта ради проширења производног капа-
цитета, што ће довести до отварања нових радних места. „Linde 
gas“ има око 80 запослених и у Бечеју ће реализовати пилот проје-
кат у вези са применом гасова, које они производе, у производњи 
поврћа. У контексту добре сарадње са немачким фирмама, органи-
зован је састанак са директором  Делегације немачке привреде у 
Србији, Мартином Кнапом, и директорима „КWС“, „Knott autoflex“ 
и „Linde gas“. Сви су се похвално изразили о односу Општине пре-
ма потребама немачких фирми, а и Општина Бечеј може бити за-
довољна сарадњом, јер поменуте фирме имају завидан ниво друш-
твене одговорности и активно помажу локалној заједници.

да ли има још инвеститора заинтересованих за улагање 
у Општину Бечеј? Шта локална самоуправа чини да их 
привуче?
- Поред заинтересованих за ПИК „Бечеј“, имамо континуиране 

разговоре са потенцијалним инвеститорима, страним и домаћим, 
а у питању су различите производне делатности. Како би их при-
вукли и Бечеј учинили атрактивним за улагање, уложили смо око 
200 милиона динара у индустријску зону која има преко 350 хек-
тара. У питању је улагање у инфраструктуру, енергетски капаци-
тет је појачан са 24 на 100 МW, урађена је гасификација и кана-
лизација. Брзина добијања сагласности и дозвола показана је на 
примеру „КWС“-а.

као дестинација која се прилагођава променама у домену исхране 
и као град који је спреман на сваки облик надоградње. Желимо да 
овакав начин исхране постане доступан сваком туристи који посети 
бечејске угоститељске објекте. Озбиљно смо се репозиционирали 
на туристичкој мапи јер смо, поред гастро и етно туризма, акце-
нат ставили на спортски туризам. Број ноћења у Општини Бечеј, у 
последње три године, драстично је повећан. У 2013. у односу на 
2012. годину, број ноћења је дуплиран, а у 2014. у односу на 2013. 
годину имали смо за 80 одсто више ноћења, а тенденција раста 
наставља се и ове године. Имамо изузетну сарадњу са Ватерполо 
савезом Србије. Све селекције женске и млађе селекције мушке ва-
терполо репрезентације припреме обављају у Бечеју, а са њима до-
лазе и ватерполо селекције из других земаља. Чести гости Бечеја су 
и представници других спортова.

Шта се дешава са Пољопривредно индустријским комби-
натом „Бечеј” и како локална самоуправа помаже да се 
реши проблем ове фирме и радника?
- ПИК „Бечеј“ је најпре приватизован, последње четири годи-

не био је у стечајном поступку, да би пре месец дана стечајни судија 

Индустријска зона у Бечеју

- упркос опструкцији покрајинске ад-
министрације и без било каквих субвен-
ција, немачки „кWс“ купио је 15 хектара 
грађевинског земљишта, инвестирао 
преко 30 милиона евра и отворио око 250 
радних места                              (Вук Радојевић)

Састанак са кувајтским инвеститорима Башир 
Абдул Магид Алгханемом и Насер Мохамед Затамом
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ЕКОНОМИЈА

Народна посланица и председница 
скупштинског Одбора за привре-
ду, регионални развој, трговину, 

туризам и енергетику, др Александра То-
мић, каже да посета премијера Александра 
Вучића Сједињеним Америчким Државама 
има вишеструки значај, како за премије-
ра и Владу Србије, тако и за све грађане 
Србије. Према њеним речима, ова посета 
има политички, економски и друштвено-
одговорни печат.

- Са политичког аспекта, ово је отва-
рање свих политичких питања која су се у 
протеклих 15 година гурала „под тепих“, 
а која су до 2012. године била препрека у 
односима Србије и САД: однос Београда и Приштине, решавање 
случаја Битићи, европске и евроатлантске интеграције, украјин-

ска криза, регионална сарадња... Србија је данас поуздан парт-
нер Запада и наш стратешки циљ је ЕУ, уз чување историјски 
добрих односа са Руском Федерацијом. Економски прилаз ове 
посете дао је шансу Србији да премијер прикаже све оно што 
је, од 2012. године до данас, урадио и што даје резултате, као 
и да прикаже слику Србије за инвеститоре који би овде улагали. 
Друштвена одговорност, поред политичко-економске, отвори-
ла је презентацију политике Владе Републике Србије у области 
борбе против корупције, реформе правосуђа, слободе медија, 
отварања дијалога са цивилним друштвом, економских реформ-
ских мера и мера фискалне консолидације, стварања инвестици-

оног амбијента, завршетка приватизације, 
развоја предузетништва, са посебним ак-
центом на предузетништво младих... На ос-
нову свих ових тема, које су биле предмет 
мукотрпног рада премијера Вучића, Владе, 
министара, посланика и свих из Српске на-
предне странке, а које дају реалне резулта-
те, сигурна сам да можемо очекивати нове 
инвеститоре из САД.

које бисте америчке компаније волели 
да видите у србији?

- Поред „Мајкрософта“, који је делимично 
присутан на нашем тржишту,„Џенерал елек-
трик“ и „Џенерал моторс“ јесу компаније, са 
реалним производним капацитетима, 

које би запослиле велики број високообразованих младих људи, 
који би радили са високософистицираним технологијама и ства-

рали нову вредност, која би имала извозну оријентацију. По-
следице оваквих инвестиција биле би то да млади инжењери и 
други образовани млади људи не би одлазили из Србије, били 
би већи продуктивност домаће производње и извоз, буџет би 
се лакше пунио, почеле би да добијају на значају инвестиције 
у знање и иновације, повећао би се обим инвестиција у инфра-
структуру, као и свакодневна потреба за новим фабрикама.

колико је важно продужење рока за приватизацију 17 
стратешки важних предузећа?
- За тачно 338 предузећа дефинисали смо начин на који ће бити 

реструктурирана и приватизована. Остало је још 188 предузећа за 

стечај није 
смрт предузећа

- Влада србије, на челу са 
премијером Александром 
Вучићем, сада чини оно 
што су  све остале источ-
ноевропске државе учи-
ниле још пре више од две 
деценије. на томе сви чес-
титају, јер се другачије не 
може напред 
(Александра Томић)

Економски показатељи у Србији по-
чели су видно да се поправљају зах-
ваљујући реформама и мерама које 
проводи Влада. Зашто се, по Вашем 
мишљењу, ниједна претходна власт 
то није сетила раније да уради како 
би Србија кренула напред?

- ниједна Влада није имала поли-
тичку вољу да се ухвати у коштац са 
проблемима. ишли су линијом мањег 
отпора, зарад политичких поена, у 
нади да ће вечно бити на политичкој 
сцени и владати. Били су им потреб-
ни гласови, мада је било сасвим јасно 
да ће та рачуница доћи на политичку 

наплату. и сада је дошла – јер новца 
више нема, као што нема ни многих 
политичких странака на политичкој 
сцени. Велики број великих, нека-
дашњих социјалистичких фабри-
ка изгубио је тржиште, опрему, 
квалитетне раднике. Такве фирме 
су „животариле“ захваљујући суб-
венцијама државе. директорима је 
такво стање одговарало јер нигде не 
би имали тако добре услове, плате, 
лимузине… радници су, такође, ћу-
тали јер су добијали, какве-такве 
плате и минималце, а са стране 
покушвали да раде нешто друго. 
То лицемерје коштало је грађане 

750 милиона евра годишње.Таква 
пракса морала је да се заврши. др-
жава нема више новца да „сипа“ паре 
у бунар без дна и зато су прива-
тизација и стечај једина могућа ре-
шења. Влада србије, на челу са 
премијером Александром Вучићем, 
сада чини оно што су  све остале ис-
точноевропске државе учиниле још 
пре више од две деценије. на томе 
сви честитају, јер је свака држава 
прошла кроз то и познати су изазо-
ви, али наше специфичности, као 
државе, сваки дан показују да су 
задаци много тежи, јер су и изазови 
много већи.

лицемерје које је коштало грађане 
750 милиона евра годишње
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ВЕСТИ ИЗ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ ПС ЈИЕ

- из стечаја су продати 
„Пионир” из суботице, 
„Митрос” из сремске 
Митровице, „ливница” 
из Тополе… људи тамо 
раде, привређују, редов-
но примају плате. Морамо 
једном за свагда објаснити 
јавности да је стечај лек, 
а не крај живота за једно 
предузеће

која ће се тек видети шта ће са њима бити. За 17 најважнијих преду-
зећа у реструктурирању, за период до годину дана, биће продуже-
на заштита од поверилаца. Међу тим предузећима, која запошља-
вају 25.000 радника, јесу „МСК“, „Азотара“, „Петрохемија“, „Прва 
петолетка“, „ФАП“, „ПКБ“... Продужење рока трајаће годину дана, 
али даћемо себи задатак да се то питање реши до краја године. 
Ово су стратешки важне компаније, и по својим производима, и 
по локацији производних капацитета, и броју запослених. За сва-
ко предузеће, Министарство привреде и Агенција за приватиза-
цију Владе РС имају акциони план и, ако у одређеном периоду не 
нађемо стратешке партнере или немамо начин за њихово реструк-
турирање, тек тада ће отићи у стечај. Држава се снажно бори да 
обезбеди стратешке партнере за те компаније, поготово за оне 
најважније и највеће, за које је, у начелу, већ договорено са ММФ-
ом да се добије нека врста заштите.

да ли су у току преговори са потенцијалним стратешким 
партнерима?
- До сада смо имали 12 објављених приватизација, од којих је 

једна пропала, али је недавно објављен нови позив. До краја маја 
објављено је још петнаестак приватизација предузећа, а држа-
ва је прецизно утврдила судбину за 338 предузећа. За неке од 

њих у току су завршни разговори за партнерима. Србија је, у пре-
тходном периоду, добила пуно признање од ММФ, пре свега, за 
фискалне резултате и структурне реформе у јавним предузећи-
ма, на пример за „ЕПС“, „Србијагас“ и друге, а остало је да се 
заврши, између осталог, реформа „Железница Србије“.

Шта ће се дешавати са радницима фирми којима је исте-
као рок за завршетак приватизације?
- Како наступају дужничко-поверилачки односи, без заштите 

државе већина компанија одлази у стечај због дугова. Неке од 
њих већ се договарају о начину враћања дугова и усаглашавања 
УППР-а (унапред припремљен план реорганизације), и то оне које 
раде, где постоје извозни уговори и где су дуговања највећа код 
државе и банака, и за њихове делове постоје заинтересовани ин-
веститори. Грађани би требало да знају да стечај не значи крај, 
ликвидацију и смрт за предузеће. Ако постоји тржишна перспек-
тива, те фирме могу успешно да се продају и из стечаја. Има-
мо низ позитивних примера – из стечаја је продат „Пионир“ из 
Суботице, „Митрос“ из Сремске Митровице, „Ливница“ из Топо-
ле… Људи тамо раде, привређују, редовнопримају плате. Мора-
мо једном за свагда објаснити јавности да је стечај лек, а не крај 
живота за једно предузеће.

АлексАндрА ТОМић, 
народна посланица и 
председница Одбора 
за привреду

кАТАринА рАкић председава 
Одбору за правду, унутрашње 
послове и безбедносну сарадњу

Чланица сталне делегације Народне скупшти-
не у Парламентарној скупштини Процеса са-

радње у југоисточној Европи (ПС ПСЈИЕ), Ката-
рина Ракић, учествовала је на Другој пленарној 
седници Парламентарне скупштине ПСЈИЕ, која 
се одржавала 22. и 23. маја 2015. године у Тирани, 
а на којој су биле делегације из 12 држава.

Пленарна седница Парламентарне скупштине 
ПС ЈИЕ последњи је догађај у оквиру парламен-
тарне димензије албанског председавања, након 
чега председавање Процесом сарадње у Југоис-
точној Европи преузима Бугарска, а претходили 
су јој састанци три генерална одбора, ад хок Рад-
не групе и Сталног одбора. 

На састанку Генералног одбора за правду, 
унутрашње послове и безбедносну сарадњу, Ка-
тарина Ракић, консензусом свих чланова, изабра-
на је за председавајућу овог Одбора у наредних 
годину дана. 

„Хвала вам на указаном поверењу, а ја ћу се тру-

дити да одговорно обављам дужности председа-
вајуће. Постојање регионалне димензије сарадње 
парламената у области правосуђа, владавине пра-
ва и борбе против криминала и корупције суштин-
ски је предуслов за изградњу демократског 
друштва и правне државе. Активностима у оквиру 
Генералног одбора за правду, унутрашње послове 
и безбедносну сарадњу Парламентарне скупшти-
не ПС ЈИЕ, требало би да допринесемо  размени 
информација и најбољих пракси у овој области“, 
истакла је Катарина Ракић.

Према њеним речима, у наредном периоду по-
требно је да се заједнички мапирају приоритети и 
активности потребне за превазилажење главних 
изазова региона у области правосуђа, унутра-
шњих послова и безбедности, и да интегришемо 
напоре за усаглашавање активности и пројеката у 
овој области. 

Ракићева је пожелела добродошлицу свим чла-
новима Генералног одбора на наредни састанак 
у Београду, где ће Народна скупштина бити до-
маћин годишњег састанка Генералног одбора за 
правду, унутрашње послове и безбедносну са-
радњу Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ, у првој 
половини наредне године.
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51. БАчкА ТОПОлА
Помогли смо сусрете деце и песника
У месту Панонија поред Бачке Тополе, 

одржани су Седми марковдански сусрети 
деце и песника, манифестација на којој 
је, поред наших најеминентнијих дечијих 
песника и писаца, учествовало и више од 
2.000 деце из земље и региона. У уређи-
вању Паноније, пре и после сусрета, као 
и у самој организацији догађаја активно 
су учествовали и чланови ОО СНС Бачка 
Топола и МО СНС Панонија.

52. ВрАЊе
критика лошег управљања градом
Повереници ГО СНС Врање, Славиша 

Булатовић и Горан  Николић, са сарадни-
цима, огранизовали су конференцију за 
новинаре и критиковали градску власт, 
предвођену социјалистима. Дејан Ста-
нојевић, испред Савета за саобраћај, ис-
такао је да се градски и сеоски путеви не 
одржавају, да је река пуна ђубрета, пијаца 
у лошем стању, ободи града без водовода 
и канализације, а да је проблем у недос-
татку способности и стручности руково-
дилаца града. Др Слободан Миленковић 
нагласио је да за катастрофално стање у 
Здравственом центру није крива држава, 
која је пребацила средстава, већ лоша ор-
ганизација. Дарко Јанковић критиковао 
је Градско веће јер је заобишло филија-
лу НЗС у Врању у реализацији програма 
стручне праксе. Горан Ђорђевић, испред  
Савета за економију, нагласио је да Влада 
Србије и Министраство привреде интен-
зивно раде на опстанку значајних фирми, 
попут „Јумка“, а да се локална самоуправа 
уопште не залаже. Тимови нашег ОО оби-
лазе све МО у Врању, а објављен је и први 
локални „СНС Информатор“.

53. крАгуЈеВАЦ
сусрет са привредницима
Радомир Николић, кога су једногласно 

подржали сви делегати, изабран је за пред-
седника ГО СНС Крагујевац, а на свечаном 

делу седнице говорили су Никола Селако-
вић и Александар Мартиновић. Народни 
посланици, чланови Кокуса-парламане-
тарне групе за економски развој НСРС, 
представници НАЛЕД-а и ИРИ Крагујевца, 
сусрели су се са домаћим привредницима 
у Крагујевцу, који су спремни да активи-
рају свој капитал и укључе се у привредни 
развој отварањем нових или проширењем 
капацитета. Градоначелник Николић и 
председници општина Аранђеловац, Кнић, 
Рековац и Топола потписали су Споразум 
о међуопштинској сарадњи на реализа-
цији пројекта „Регионални центар за упра-
вљање отпадом“. Регионална агенција за 
економски развој Шумадије и Поморавља, 
у сарадњи са Истарском развојном аген-
цијом, у оквиру Пројекта NEXT, у Пули је 
организовала билатералне сусрете пред-
ставника Града Крагујевца и Града Пуле.

54. ЖАгуБиЦА
комплетна канализациона мрежа
Жагубица ће ускоро добити комлетну 

канализациону мрежу на коју се дуго че-
кало, а радови ће бити завршени до краја 
године, када ће систем цеви бити повезан 
са новим главним постројењем за пре-
чишћавање отпадних вода. Почињу радо-
ви у свим насељима – крпљење ударних 
рупа, уређење домова културе, изградња 
водоводне мреже и решавање животних 
питања мештана у насељима Сиге, Кру-
паја, Милановац и Близнак...

55. ЖиТиШТе
летовање за најбоље ђаке 
и спортисте
Општинско веће донело је одлуку да, 

као и прошле године, најбољи ђаци и 
спортисти као награду добију бесплатно 
летовање у Бијелој, у Црној Гори. У насељу 
Хетин одржана је акција „Посета војног ле-
кара на селу“, а мештанима је мерен шећер, 
крвни притисак и рађен ЕКГ преглед. Ини-
цијатор акције био је Гарнизон Зрењанина, 
у сарадњи са локалном самоуправом, МЗ 
Хетин, Домом здравља, Црвеним крстом... 
Председник Општине, Митар Вучуревић, 
потписао је Европску повељу о родној 
равноправности на локалном нивоу, а све-
чаности су присуствовале координаторка 
Женске парламентарне мреже у Скупш-
тини АПВ и председница Одбора за рав-
ноправност полова, Стојанка Лекић, као 
и народне посланице Марија Обрадовић, 
Александра Томић, Елвира Ковач, и Маја 
Кнежевић испред СКГО.

56. Ариље
реизбор председника ОО
На Изборној скупштини СНС у Ариљу 

за председника ОО СНС реизабран је Зо-
ран Тодоровић. Тодоровић се захвалио 
присутнима на подршци и истакао да ће 
наставити да прати политику Странке и 
председника Александра Вучића, а позвао 
све чланове да својим радом и залагањем 
допринесу успеху СНС и бољем животу 
грађана.

57. БАчкА ПАлАнкА
коришћење индустријске зоне
Милош Вучевић и Дамир Зобеница 

били су гости на заједничкој седници МО 

Крушевац

Бачка Паланка

Бачка Топола

Крагујевац

Ариље
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Нова Гајдобра и Гајдобра, а тема је била 
коришћење потенцијала индустријске 
зоне између ових места, за чије комунал-
но опремање Општина издваја значајна 
средства. Организована је четврта ту-
ристичко-гастрономска манифестација 
„Сач-фест 2015“ у Новој Гајдобри, која 
је окупила много гостију и привредника. 
Поводом обележавања Дана Гарде Војске 
Србије, а у знак захвалности за подршку 
у јачању оперативних и функционалних 
способности Гарде, уручена је захвал-
ница Александру Ђедовцу, председнику 
Општине Бачка Паланка.

58. круШеВАЦ
ускоро нови станови
Министри Зорана Михајловић и Бра-

тислав Гашић обишли су радове на четири 
зграде са 168 станова на локацији Прњавор 
2, по програму Владе о изградњи 10.000 
станова. Завршетак прве фазе предвиђен 
је до краја јуна 2016, а Граду Крушевцу, по 
основу уговора о заједничкој изградњи, 
припашће 763 квадрата (око 14 станова). 
Министарка Михајловић разговарала је и 
са запосленима у Одељењу за урбанизам и 
грађевинарство о брзини добијања грађе-
винских дозвола. Министри су обишли и 
радове на изградњи Бруског пута и Центар 
за особе са инвалидитетом. У Регионалној 
привредној комори Крушевац одржан је са-
станак „Јачање сарадње локалних полити-
чарки са предузетницама из Расинског ок-
руга“. Гошће су биле др Драгана Баришић, 
Марија Обрадовић и Оливера Поповић, а 
разговарало се о родном буџетирању, ко-
ришћењу подстицајних мера за покретање 
сопственог посла...

59. БОр
нова радна места
Руководство Општине Бор састало се са 

деканом Техничког факултета и договоре-
но је да се у најкраћем року реши улично 
осветљење и поправи коловоз у околини 
факултета. Општина Бор била је домаћин 

јавне расправе о новом Закону о спорту 
и омладини. Под генералним покрови-
тељством Општине, организован је Међу-
народни фестивал фолклора „Борско про-
леће“, као и посета Сајму пољопривреде 
у Новом Саду. На десетом Сајму запо-
шљавања, послодавци су понудили више 
од 200 радних места. Општина ће за нова 
радна места издвојити седам милиона ди-
нара како би до посла дошло најмање 40 
особа. Чланови Савета за здравство ОО 
СНС Бор подржали су акцију превентив-
них прегледа у Бучју.

60. МАли ЗВОрник
Повољни кредити Фонда за развој
Општина Мали Зворник расписала је 

конкурс за доделу кредита из Фонда за 
развој предузећима и пољопривредним 
газдинствима, под повољним условима, 
уз грејс период од годину дана, како би се 
унапредила пољопривредна производња 
и подстакло предузетништво. Општи-
на је организовала посету 50 пољопри-
вредника Сајму пољопривреде у Новом 
Саду. Локална самоуправа обезбедила је 
1000м2 простора за конфекционарску де-
латност и очекује се потписивање уговора 
са инвеститором, како би се запослило 25 
људи. Монтира се асфалтна база у индус-
тријском делу, са које ће се материјалом 
снабдевати извођачи који реновирају 
пут Лозница – Мали Зворник – Љубовија. 
Овим пројектом, запослен је велики број 
радника са територије наше Општине. 
Ради се на санацији штете од непогода по 
МЗ.

61. БечеЈ
ниче бањски комплекс
На Светској изложби „Експо 2015” у Ми-

лану, у оквиру српског павиљона, пред-
стављена је и Општина Бечеј. По речима 
првог човека локалне самоуправе, Вука 
Радојевића, у сарадњи са ТО, „Сојапроте-
ином“ и уз подршку Регионалне развојне 
агенције Бачка, Бечеј ће презентовати 

туристичку и гастрономску понуду. Циљ 
је да Општина постане „видљива”, јер је 
то један од предуслова за привлачење 
страних инвеститора. Уз то, Општина је 
уложила 200 милиона динара у инфра-
структурно опремање индустријске зоне. 
Министар Сертић потписао је Меморан-
дум о разумевању између Републике Ср-
бије и „Aлгхaним Нaциoнал“ из Кувајта, 
„Араб-инвест“ из Новог Сада и Општине 
Бечеј за изградњу бањског комплекса са 
хотелима, забавним парком, ресторани-
ма... Вредност инвестиције је око 120 ми-
лиона долара, а инвеститор намерава да 
ангажује српска предузећа. Тим поводом, 
Бeчej је посетио и шeик Бaшир Aбдул Ma-
гид Aлгхaнeм.

62. ЗреЊАнин
радна група због каменице 2
ГО СНС Зрењанин организовао је кон-

ференцију за новинаре, на којој је шеф 
Посланичке групе СНС у Скупштини АПВ, 
Предраг Матејин, указао на лоше стање 
у секундарној и терцијарној здравстве-
ној заштити о којој се прине Покрајина, 
а посебно на то да се већ пет година не 
проводи тендер за опремање Каменице 
2. Покрајински посланик Дарко Бађок 
критиковао је покрајинску власт која 
злоупотребљава Скупштину Војводине у 
политичке сврхе, и затражио најхитније 
формирање радне групе Скупштине АПВ, 
која ће испитати због чега још увек није 
набављена опрема за Каменицу 2, ко је за 
то одговоран и да ли је та јавна набавка 
резервисана за неког посебног добавља-
ча.

63. ПриЈеПОље
дружење с грађанима
Омладина ОО СНС Пријепоље поста-

вила је штандове испред Дома културе и 
Музеја, где је делила „СНС Информатор“ 
и разговарала са грађанима. Омладини 
су се придружили и чланови Одборничке 
групе СНС у СО Пријепоље.

Мали Зворник Бор

Пријепоље
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грАд БеОгрАд
64. БеОгрАд
Пријем грађана 
На иницијативу ГО СНС Београд, ор-

ганизован је пријем грађана како би се 
сагледали проблеми са којима се грађани 
свакодневно суочавају, и пронашао на-
чин да се најбрже и најефикасније реше.  
Грађани ће сваке среде, од 12 до 16 сати, 
имати прилике да разговарају са народ-
ним посланицима и градским одборни-
цима у просторијама ГО, у улици Булевар 
војводе Мишића 41а. Поред ове акције, 
активисти ГО Београд сваке недеље на 
пунктовима, поред поделе пропагандног 
материјала, разговарају са грађанима. 
Такође, ГО Београд покренуо је две ини-
цијативе и упутио их Скупштини града на 
разматрање. Реч је опредлогу за  смањење 
цена претплатних карата за јавни пре-
воз за грађане београдских приградских 
општина и предлогу за смањење цена за 
летње баште за 50 одсто. Одборници СНС 
и чланови градског Већа потписали су и 
предали Иницијативу за формирање Фон-
дације за младе таленте града Београда 
градоначелнику Београда и председнику 
Скупштине града. 

65. ВрАчАр
нови контејнери
ОО СНС Врачар поднео је иницијативу 

за замену старих контејнера на углу Проте 
Матеје и Крунске улице. Градска чистоћа 
реаговала је на ову иницијативу и донела 
нове контејнере, чиме је решен проблем 
неугледних и нехигијенских контејнера.

66. БАрАЈеВО
реконструкција улице 
На територији Општине Барајево наста-

вљени су радови који су као обећање дати 
грађанима, а извођени су на крацима ули-
це Мике Ђурћића. Тиме СНС у Барајеву 
излази у сусрет грађанима у решавању 
њихових проблема.

67. ВОЖдОВАЦ
Oтворена два нова дечија игралишта
На задовољство бројних становника 

насеља Кумодраж 2, после скоро пет го-
дина од затварања старе неусловне ба-
раке, отворена је нова амбуланта у којој 
ће грађани моћи да остваре примарну 
здравствену заштиту. Отворањем вртића 

„Мала сирена”, у насељу Степа Степано-
вић на Вождовцу, додатно су растерећене 
листе чекања у другим вртићима. Капаци-
тет вртића је 300 малишана. У вождова-
чком насељу Медаковић 2, између улица 
Игњата Јоба и Индире Ганди, отворена су 
два нова дечја игралишта, постављене су 
клупе и шаховске табле, а направљена је и 
пешачка стаза. У оквиру акције Школски 
спорт, одржано је атлетско такмичење 
у коме су учествовали ученици вождо-
вачких основних школа. Секретаријат за 
здравство и Дом здравља „Вождовац”, 
у жељи да се подигне свест грађана о 
важности превенције рака, организова-
ли су акцију током које су информисали 
грађане о здравим стиловима живота и 
ризицима за настанак обољења. Општина 
Вождовац наставља са чишћењем неу-
ређених и запрљаних површина на својој 
територији. Очишћена депонија код хо-
тела Мајдан, у близини Плавог моста и у 
Ерчанској улици у Рипњу. Акцију су под-
ржали и активисти ОО, организовањем 
акције „Један дан – једна чистија улица“, 
те су том приликом уклонили отпад дуж 
Текеришке улице у Кумодраж селу.

68. грОЦкА
ускоро легална и модерна пијаца 
у калуђерици
У великој сали ГО Гроцка одржан је, 

други по реду, Сајам образовања за ос-
маке „Пронађи прави пут до жељене шко-
ле“. У склопу великог пролећног чишћења 
Београда, акција је спроведена и на тери-
торији Општине Гроцка. Овом приликом, 
очишћене су две велике дивље депоније, 
у Винчи код Института, и у насељу Дра-
жањ. Након уређења Грочанског кеја, ак-
ција „Сиђи до реке“ настављена је на кеју у 
Винчи. Комплетни радови финансирају се 
уз помоћ Градске општине Гроцка, јавних 
предузећа, донација фирми и појединаца. 
Око 40.000 грађана Калуђерице коначно 
ће добити прву легалну и модерну пијацу. 
До сада је постављена целокупна инфра-
структура и подигнута пијачна зграда , а у 
току су радови на постављању крова. Уру-
чена су Решења о додели додатне помоћи 
грађанима, са територије ГО Гроцка, ради 
отклањања штете настале услед активи-
рања клизишта у мају 2014. године. Дона-

ције, 150 метара квадратних керамичких 
плочица и 14 када за купатило, донирала 
су предузеће „Нама керамика“ из Младе-
новца и „Колпа-сан“ из Зрењанина. Град-
ска општина Гроцка, у сарадњи са Поли-
цијском станицом Гроцка, организовала 
је у Бегаљици и Умчарима акцију доделе 
пакета додатне опреме за трактористе. 
Циљ акције је побољшање безбедности 
на путевима и смањење саобраћајних 
незгода у којима учествују возачи тракто-
ра. Гост грочанске основне школе био је 
амбасадор Мексика у Србији, његова ек-
селенција господин Хосе Еваристо Рамон 
Шилотл Рамирес, а повод посете била је 
представа Мексичког луткарског театра.

69. ЗВеЗдАрА
Паркићи за децу
На иницијативу грађана Миријева, a уз 

подршку ОО СНС Звездара, ЈКП „Градско 
зеленило“ започело је изградњу дечијег 
паркића у улици Косте Нађа 20 и рекон-
струкцију паркића у улици Мирослава Кр-
леже. Народни посланик и члан ИО СНС, 
Милан Стевановић, одржао је обуку за ак-
тивисте нашег ОО на тему „Лично само-
поуздање и јавни наступ“. У улици Мила-
на Предића, због специфичне геометрије, 
непостојања тротоара и сталног протока 
возила, успостављена је зона успореног 
саобраћаја, са ограничењем од 10 кило-
метара на сат, а постављени су и лежећи 
полицајци као додатна мера опреза. На 
овај начин смањен је број конфликтних 
ситуација у саобраћају на раскрсници 
улица Милана Предића и Слободана Лале 
Берберског, и омогућена прерасподе-
ла саобраћајних токова из правца петље 
„Ласта” на улице Милана Предића и Сло-
бодана Лале Берберског.

70. ЗеМун
Оснивачка скупштина Женске 
одборничке мреже 
У Саобраћајној школи одржан је ху-

манитарни турнир у фудбалу, као вид 
помоћи младој фудбалерки ЖФК  „Црве-
на звезда“, Јовани Лепосавић. Поводом 
обележавања Националног дана добро-
вољних давалаца крви, на кеју и у згради 
Општине, организована је манифестација 
за добровољне даваоце крви. У органи-

ГроцкаВождовац Звездара
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зацији Канцеларије за младе и Канце-
ларије за волонтере одржана још једна 
симулација рада СО на тему „Буди одбор-
ник на један дан“. Одржана је оснивачка 
скупштина Женске одборничке мреже 
СО Земун, али и  трибина СНС-а „Уније 
жена“. Као превентива од поплава, почела 
је изградња ћуприја у насељу Угриновци у 
Београдској улици. У О.Ш. „Сава Јовано-
вић Сирогојно“ приређена је манифеста-
ција чији је циљ презентација потенцијала 
деце са сметњама у развоју. Канцеларија 
за локални економски развој Општине 
Земун организовала је стручну презен-
тацију јавних позива за подршку посло-
давцима са територије Општине. Општи-
на је, у сарадњи са Удружењем „Култура“, 
за матуранте основних и средњих школа 
организовала интерактивну новинарску 
радионицу. По први пут, у библиотеци 
„Свети Сава“ Општина Земун организова-
ла је радионицу стрипа. Расписани су јав-
ни конкурси из области културе, спорта и 
рада. Одржан је шести рели Младости, а 
учешће је узело 20 посада. Активисти ОО 
СНС Земун, и овог месеца, делили су нови 
број „СНС Информатора“ и проводили 
време у дружењу са суграђанима. Активи-
сти су посећивали суграђане и у њиховим 
домовима, где су се информисали о пот-
ребама, проблемима, сугестијама.

71. лАЗАреВАЦ
добровољно давање крви
ОО СНС Лазаревац организовао је ак-

цију добровољног давања крви, којој се, 
поред активиста, одазвао и велики број су-
грађана. Прикупљена је 51 јединица крви. 
Завршено је асфалтирање Сувоборске 
улице у МЗ Станислав Сремчевић Црни и 
улице др Драгомира Стошића у МЗ Петка. 
Решавање овог вишедеценијског пробле-
ма је од великог значаја за грађане који 
живе у Сувоборској улици. Такође, поче-
ла је припрема за радове и асфалтирање 

улице Станислав Сремчевић Црни и Там-
навске улице. ОО СНС Лазаревац отворио 
је Канцеларију за брзе одговоре, у улици 
Краља Петра Првог 41а, испод просторија 
ОО, како би се приближио својим грађа-
нима, и изашао у сусрет и благовремено 
их информисао о свему што СНС ради, 
али и да помогне грађанима у решавању 
њихових проблема. У МО Соколово орга-
низовано је чишћење велике депоније на 
сеоском гробљу, као и уређење дела на-
сеља где живе Роми. Започето је чишћење 
канала, који су представљали проблем 
у прошлогодишњим мајским поплавама. 
Почела је санација 24 насипа на речним 
сливовима на територији Општине Лаза-
ревац у вредности 1,3 милиона евра, чији 
је циљ спречавање поплава, попут оних 
од прошле године. Дечији хор „Чаролија“, 
уз подршку заменика председника ГО 
Лазаревац Бојана Стевића и у сарадњи 
са библиотеком „Димитрије Туцовић“, 
организовао је аудицију за малишане за 
оснивање хора у Лазаревцу. Предходно је 
Леонтина одржала мини концерт на пла-
тоу испред библиотке. 

72. МлАденОВАЦ
чишћење депоније у МО Баташево
Активисти ОО СНС су, уз помоћ ЈКП 

Градска чистоћа, очистили депонију у 
Моравској улици у Баташеву. Уклоњена је 
велика количина смећа и шута, а покошен 
је и део траве у близини кућа. Одвежено 
је на  стотине кубика смећа, шута и дру-
гог отпада. Такође, очишћена је Нушиће-
ва улица. Савет за здравство одржао је 
акције контроле шећера у крви и висине 
крвног притиска.

73. нОВи БеОгрАд
Шаховски турнир
На иницијативу МО Сава и ОО СНС 

Нови Београд, одржан је турнир у шаху. 
Турниру се одазвао већи број грађана 
различитог старосног доба, где су се у 

пријатној атмосфери комшије дружиле 
и надметале. На предлог групе грађана, 
одборника СГ Београда са Новог Београ-
да и ОО СНС Нови Београд, постављена 
је још једна рампa намењенa особама са 
инвалидитетом и особама са смањеним 
могућностима кретања. Изградњу рам-
пи помогло је ЈКП „Градско стамбено”, а 
захваљујући оваквом планском уклањању 
потенцијалних баријера, биће омогућена 
лакша покретљивост особа са потешкоћа-
ма у кретању. 

74. ПАлилулА
Очишћене депоније у крњачи 
и Јабучком риту
После много година, прорадила је че-

сма у парку на углу Цвијићеве и Улице 
Здравка Челара. Њену обнову, која је под-
разумевала и комплетну реконструкцију 
одводних канала, иницирали су станов-
ници тог краја. Замењен је подземни кабл, 
у дужини од 850 метара, који повезује 
трафостаницу „Београд 1” са далеково-
дом, у Миријевском булевару, који ће том 
делу града обезбедити нормално снабде-
вање електричном енергијом. ЈКП „Јавно 
осветљење“, на иницијативу Одборничке 
групе СНС у СГ Београда, изашло је у су-
срет грађана и осветлило римокатоличку 
цркву Узвишење Светог Крижа у Борчи. 
Активисти ОО СНС Палилула покосили 
су и уредили простор око цркве. Ради се 
на замени стубова јавног осветљења у 
улици Маријане Грегоран на Карабурми. 
Поводом акције пролећног чишћења Бе-
ограда, очишћене су депоније у Крњачи 
и Јабучком риту. Активисти ОО СНС Па-
лилула, на више локација, делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са суграђа-
нима. ЈКП „Градска чистоћа“, на иниција-
тиву Одборничке групе СНС у СГ, изашло 
је у сусрет захтевима грађана и поставило 
10 контејнера у насељу Дунавац. Уређено 
је вишњичко извориште и приобаље, а ра-

Земун

Нови Београд Палилула

МладеновацЗвездара
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дове су изводила ЈКП „Градска чистоћа” и 
„Зеленило Београд”. Ове акције подржа-
ли су функционери и активисти ОО Пали-
лула.

75. сАВски ВенАЦ
разговор са грађанима
Активисти OO СНС Савски венац, и овог 

месеца, наставили су са редовним акција-
ма држања штандова на више локација, 
где су делили пропагандни материјал и 
разговарали са грађанима о евентуалним 
проблемима, које ћемо настојати да реши-
мо у наредном периоду.

76. сОПОТ
Перформанс поводом дана 
младости
Обишли смо грађане у Малој Иванчи, 

Поповићу и Раљи, местима у близини лив-
нице, која је извор потенцијалне еколошке 
катастрофе у Општини Сопот, и упознали 
их са опасностима које им прете од изли-
веног пиралена и последицама које ова 
материја може да произведе. Изведен 
је перформанс поводом Дана младости 
„Последњи нека угаси светло“, поводом 
чињенице да је Сопот једина општина 
која нема Канцеларију за младе.

77. сТАри грАд
Пролећно чишћење
Поводом Европског дана паркова, а при-

дружујући се акцији пролећног чишћења 
града Београда, омладина ОО СНС Стари 
град очистила је зелену површину између 
стамбених зграда на Дорћолу. Грађани су 
прилазили, подржавајући акцију, и давали 
нам нове идеје за уређење Старог града. 
Омладина ОО СНС Стари град наставиће 
да ради за добробити свих Старограђана. 
На иницијативу ОО СНС Стари град, об-
новљена је пјацета на углу Гундулићеве 
и Дринчићеве улице. У току је друга фаза 
радова у паркићу на углу Гундулићевог 
венца и Венизелесове улице. Наставиће-
мо са ангажовањем на уређењу тргова, 
паркића и других зелених површина. 

78. сурчин
Очишћено сурчинско излетиште 
Активисткиње ОО СНС Сурчин, и овог 

месеца, мериле су шећер и притисак 
грађанима на територији наше Општи-

не, а грађанима су давани и лекарски 
савети. ОО СНС Сурчин организовао је 
акцију чишћења излетишта у Спортско 
рекреативном центру у Сурчину. Одржан 
је фестивал старих заната и сувенира у 
Наутичком селу у Бољевцима. Манифес-
тација је трајала три дана и одржана је 
под слоганом „Сви заједно – доживимо 
Србију“.  Унија жена СНС Сурчин органи-
зовала је монодраму „Јесењин у Београ-
ду“, у извођењу глумаца Горана Лазовић. 
Активисти ОО СНС Сурчин очистили су 
запуштен простор иза Дома здравља у 
Добановцима. Предузеће „Београд пут“, 
на иницијативу МЗ Радиофар, санирало је 
рупе на путу ка насељу Радиофар.

79. чукАриЦА
Акција уређења зелених површина
Након уређења и асфалтирања улице 

Лоле Рибара у Железнику, у продужетку се 
наставља са реконструкцијом улице Стева-
на Филиповића. Такође, после више од 50 
година, асфалтирана је и Теснина улица 
на Умци, тако да ће становници коначно, 
уместо макадама, добити асфалтиран ко-
ловоз. На иницијативу чланова ОО СНС 
Чукарица, у улици Марка Кончара Буре 
урађена је кишна и фекална канализација, 
са нивелацијом шахтова и постављањем 
нових поклопаца, а следи и асфалтирање. 
У насељу Рушањ завршена је реконструк-
ција и асфалтирање улице Саве Хаџића 
други део. У насељу Церак виногради 
покренута је акција уређења и чишћења 
стазе и зелених површина, које су годи-
нама биле запуштене, а реч је о простору 
између вртића „Плава птица“ и „Сањали-
ца“, који је преставља праву опасност за 
грађане који тај пролаз свакодневно кори-
сте. Активисти ОО СНС Чукарица органи-
зовали су још једну акцију уређења зеле-
них површина. Чукарички напредњаци су, 
овог пута, уредили простор око МЗ Благоје 
Паровић, у улици Краљице Катарине на 
Бановом брду. Савет за заштиту животне 
средине одазвао се позиву МО Чукаричка 
падина и удружено су уредили простор 
око МЗ у улици Обалских радника. Поко-
шена је трава, уређена је жива ограда, а 
решен је проблем велике количине смећа, 
које је представљало опасност по безбед-

ност деце. Такође, организована је акција 
кошења траве и чишћења смећа у Улици 
Кнеза Вишеслава код броја 142. 

80. ОБренОВАЦ
Обележена годишњица мајских 
поплава
У оквиру акције пролећног чишћења 

Београда, очишћени су графити са објекта 
Спортско-културног центра „Обреновац“. 
На Градском тргу, 9. маја обележена је се-
дамдесетогодишњица победе над фашиз-
мом у Другом светском рату. Директор бе-
оградских пијаца обишао пољопривредне 
произвођаче са подручја Обреновца, 
који продају своје производе на тезгама 
београдских пијаца, и разговарао о по-
бољшању услова продаје. Обележена је 
годишњица мајских поплава, парастосом 
и молебаном у спомен страдалих.

81. рАкОВиЦА
Нова линија градског саобраћаја
На захтев грађана, отворена је нова 

линија градског превоза 505, која по-
везује Миљаковац 1 и Миљаковац 3. 
Општина је реновирала Народну ку-
хињу, оштећену у поплавама. Скида се 
хабајући слој асфалта у улици Патријар-
ха Јоаникија, а почели су радови у Мра-
ковичкој улици на Петловом брду. У 
Двадесет првој улици у Кнежевцу по-
стављена је заштитна ограда на опасној 
кривини. На прилазима школама „Иво 
Андрић“ и „Ђура Јакшић“ постављени 
су лежећи полицајци, обновљена је са-
обраћајна сигнализација и обележен 
простор за пешаке. Радници ЈКП „Зеле-
нило“ граде пешачку стазу у Гочкој ули-
ци. Постављена је фонтана испред Цен-
тра за културу и образовање Раковица и 
чесма у заједничком дворишту О.Ш. „14. 
октобар“, Петнаесте гимназије и Музич-
ке школе „Даворин Јенко“. У МЗ Митар 
Бакић подржали смо акцију бесплатног 
мерења шећера, притиска и ЕКГ прегле-
да. Општина, у сарадњи са програмом 
ГИЗ и Националном асоцијацијом за ор-
ганску производњу Serbia organic, орга-
низовала је обуку за органску пољопри-
вредну производњу. Министар Небојша 
Стефановић отворио је испоставу поли-
цијске станице у Реснику.

Обреновац

Раковица

Стари град Чукарица

грАд БеОгрАд
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

ПАнчеВО

БеОгрАд

 Помоћ за 
одлазак 
виолинисткиња 
у Белгију
Велики број запослених у скупштини града Бео-
града и у београдским општинама присуствовло 
је 10. јуна хуманитарном концерту мале вио-
линисткиње Јоване савић, у дечјем културном 
центру Београда, на којем су се прикупљала 
средства за одлазак друге наше две талентова-
не виолинисткиње – кристине Марушић и Анике 
голднер, ученице МШ „даворин Јенко”, у летњу 
школу и фестивал „Musica Mundi” у Белгији.
Јована савић, девојчица коју смо запамтили по 
музицирању у кнез Михаиловој улици, тог дана 
први пут је свирала на новој виолини коју је до-
била на поклон, захваљујући иницијативи град-
ског менаџера, горана Весића, а који издваја и 
део своје плате за њено школовање.
Поред Јоване, на хуманитарном концерту насту-
пили су и виолиниста данило Анђелковић, 
улични музичар из кнез Михаилове, деветого-
дишња клавиристкиња Јана ћосић, хор дечјег 
културног центра Београда, Балетски студио 
дкЦБ, као и Миња субота, леонтина Вукомано-
вић, Бојана стаменов и Тијана дапчевић.

Богдан Михајлов, ученик седмог разреда из Алибуна-
ра, болује од тешког облика церебралне парализе. 

Постоји могућност да му се помогне да се самостално 
креће ако оде на операцију у Сент Луис. Зато је панче-
вачко „Зеленило” организовало још једну у низу хума-
нитарних акција на пијаци. Суботњи пијачни дан био је 

прилика за хумане Панчевце да помогну Богдану Ми-
хајлову, како би се скупило 56.000 долара за операцију 
и боравак у САД. Одзив грађана је био добар и при-
купљена су значајна средства за лечење малог Богдана. 
„Зеленило“, наравно, наставља да помаже суграђанима 
у сличним хуманитарним акцијама.

„Зеленило” помаже да Богдан прохода

Млада виолинисткиња, Јована Савић, 
и Горан Весић, градски менаџер



СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

30 |  СНС ИНФОРМАТОР 28/2015

Делегација СНС, предвођена интернационалним секре-
таром, Јадранком Јоксимовић, боравила је у посети Бакуу, 
на позив заменика председника Партије Нови Азербејџан 
и заменика премијера Азербејџана, Алија Ахмадова.

Јадранка Јоксимовић и Али Ахмадов потписали су у 
Бакуу Меморандум о разумевању између Српске на-
предне странке и Партије Нови Азербејџан, који пред-
виђа успостављање отворене партијске комуникације о 
питањима од заједничког интереса, размену партијских 
делегација на свим нивоима, као и размену искустава из-
међу изабраних представника две партије у националним 
парламентима.

У разговору са Ахмадовим, Јадранка Јоксимовић и Мар-
ко Ђурић захвалили су се на подршци коју Азербејџан 
пружа Србији по питању поштовања њеног територијал-
ног интегритета и суверенитета, као и на непризнавању 
једнострано проглашене независности Косова.  Заменик 
премијера Ахмадов, као и други високи званичници 
Азербејџана, пренели су српским представницима да та 
држава никада неће признати једнострано проглашену 
независност Косова, и изразили захвалност на спремнос-
ти наше стране да на исти начин третира питање Нагорно 
– Карабаха. Саговорници су оценили да су односи две 
земље на високом нивоу, о чему сведочи и недавна по-
сета премијера Србије, Александра Вучића, Азербејџану. 
Такође, сложили су се да постоји доста простора за даље 
унапређење економске сарадње између Србије и Азер-
бејџана, с обзиром на то да су досадашње азербејџанске 
инвестиције у Србији показале да су компаније из ове 
државе поуздан и добар партнер. 

Током посете Бакуу, делегација СНС састала се и са 
потпредседницом Парламента Азербејџана, Бахар Му-

радовом, посланицима Партије Нови Азербејџан из пар-
ламентарне групе пријатељства Србије и Азербејџана, 
представницима Извршног секретаријата Партије Нови 
Азербејџан као и представницима омлaдинске организа-
ције ове партије. 

Договорено је да делегација Асоцијације младих Пар-
тије Нови Азербејџан посети Београд, да се упозна са 
структуром и начином функционисања Српске напредне 
странке и Уније младих СНС, како би се успоставила са-
радња између омладинских организација две владајуће 
партије. У делегацији СНС, коју 
је предводила Јадранка Јокси-
мовић, били су Марко Ђурић, 
члан Председништва, Катарина 
Ракић, народни посланик, Ире-
на Вујовић, члан Главног одбо-
ра,  и Никола Ерић из Кабинета 
интернационалног секретара.

Посета делегације СНС и 
потписивање Меморандума 
о разумевању са Партијом 
Нови Азербејџан са посебном 
пажњом испраћени су у тамо-
шњим медијима. Поред потпи-
сивања Меморандума, који је 
представљен као добар основ 
за унапређење међупартијске 
сарадње са СНС, као једном од 
највећих странака у региону, у 
фокусу су били и односи између 
две државе, који су оцењени 
као добри и пријатељски.

МеМОрАндуМ о 
разумевању између снс и 
Партије нови Азербејџан

Делегација Српске напредне странке са домаћинима у Бакуу
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Српска напредна странка оборила 
је још један рекорд, 7. јуна, на 

изборима за Савет Месне заједнице 
Мајур, једне од највећих изборних 
јединица у Шапцу, где је освојила 
свих 15 мандата, док сви остали – 
ДС, СПС, ДСС и Заједно за Србију 
- заједно нису освојили ниједно је-
дино одборничко место. 

Иако је реч о изборима за месну 
заједницу, овакав убедљив изборни 
резултат свакако осликава пове-
рење које грађани имају у Српску 
напредну странку и њеног председ-
ника, Александра Вучића. 

Шеф Изборног штаба СНС, Дарко 
Глишић, саопштио је да је изборни 
процес прошао уз притиске градске 
власти, јер је, како тврди, градона-
челник Шапца, Небојша Зеленовић, 
из редова странке Заједно за Ср-
бију, читав дан провео на уласку у 
школу, где су била смештена два би-
рачка места, а грађанима сугерисао 
за кога да гласају.

„Али, грађани су гласали против 
њега и то је јасна порука да не желе 
више на власти оне који тренутно 
воде град”, рекао је Глишић, и поз-

вао Зеленовића да поднесе оставку 
после изборног дебакла. Иначе, 
Заједно за Србију већ 15 година 
држи власт у Шапцу. 

иЗБОри ЗА сАВеТ МЗ МАЈур

Још један рекорд 
снс 15 – сви остали 0

делегација снс на конгресу 
YEPP-а у Порту

делегација снс учествовала је на конгресу омладине европске народне пар-
тије (YEPP) у Порту, од 14. до 17. маја. у делегацији снс били су никола ерић из 
кабинета интернационалног секретара странке, и немања Јоксимовић, секретар 
уније младих снс.   

на конгресу у Порту изабрано је ново руководство омладине европске наро-
дне партије. на период од две године, за председника једногласно је изабран 
досадашњи председник, константинос киранакис, који није имао противканди-
дата. 

конгресу YEPP-a присуствовао је и председник европске народне партије 
(EPP), Џозеф дол, који се обратио учесницима и пожелео срећу кандидатима на 
изборима. Поред гостију из националног парламента Португала, као и послани-
ка у европском парламенту, конгресу се обратио и премијер Португала, Педро 
коељо.

делегација снс имала је прилику да се сусретне и са председником EPP, Џозе-
фом долом, који је поздравио учешће делегације снс на конгресу YEPP-а.

Велики одзив грађана за гласање за Савет Месне заједнице у Мајуру

Никола Ерић и Џозеф Дол

Глишић



Премијер србије, Александар Вучић, присуствовао је по-
четку промоције туристичке понуде србије и кампање „Моја 
србија“, чији је циљ да се покаже да наша земља има ту-
ристичке капацитете и садржаје који могу бити далеко боље 
искоришћени, а да уједно новац грађана остане у земљи.

„Ово је почетак једне велике акције промоције земље коју 
сви највише волимо, која је најбоља и најлепша“, поручио је 
премијер Вучић, и истакао да је циљ и да се новац грађана 
задржи у србији, јер трошимо више од 890 милиона евра на 
туризам у иностранству.

„Те су бројке и веће, јер је ова цифра само оно што контро-
лишемо преко нБс. Ако би само 10 одсто тог новца остало у 
земљи, имали бисмо 90 милиона евра прилива. По нето ефек-
ту на дефицит, то значи могуће повећање пензија од два и по 
одсто“, прецизирао је премијер.

Промоција кампање „Моја србија“ почела је у Београду на 
Тргу републике, где је премијер разговарао са грађанима, 
делио промотивни материјал, проспекте и каталоге са пре-
порукама за активан планински одмор, опоравак у бањским 
и климатским лечилиштима, календар манифестација током 
2015. и брошуре „52 викенда у србији“.

Почела 
туристичка
 кампања 
„ М О Ј А 
с р Б и Ј А ”

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


