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Србија уз Вучића, као председника, наставља напред - брже, јаче, боље!

Александар Вучић спасио је Србију од 
банкрота и извео земљу на прави пут.

Кандидати опозиције су исти они који су до 2012. године водили Србију у суноврат 
и довели је до ивице банкрота. Суочени са сталним губитком подршке грађана на свим 
изборима од 2012. године, они сада покушавају поново да преваре народ и врате Србију 
у прошлост. У време када је само њима и малом кругу људи око њих било добро, када 
су уживали привилегије, пљачкали и богатили се на рачун народа. Без икакве идеје и 
програма, једино што нуде су лажи, монтиране афере и пароле „мрзимо Вучића“.

 
Када би било ко од кандидата опозиције победио, политизовао би и злоупотребио 

функцију председника, како би ометао рад Владе и зауставио прогрес и све оно за шта 
се боримо последње три године.

А ПОСТИГЛИ СМО МНОГО.
Спасили смо Железару Смедерево и сачували 5.000 радних места, а отворили смо 55 

нових фабрика широм Србије.
 
Отворили смо 130.000 нoвих радних места и смањили незапосленост са 26,1 одсто на 

13 одсто. Направили смо 138 километaра ауто-пута, изградили 360 километара локал-
них путева, обновили 480 километара државних путева, рехабилитовали и саградили 
311 мостова.

 
Реновирали смо или почели радове на више од 360 школа, болница, домова здравља 

и амбуланти у 130 градова.
 
Привукли смо преко 2 милијарде евра директних инвестиција само у прошлој години!
 
Александар Вучић подигао је међународни углед наше државе, повратио јој дипло-

матску и војну снагу, а у регион донео стабилност.

Председништво, 
Главни одбор и 
свих 185 одбо-
ра Српске на-
предне странке 

једногласно су изабрали 
свог председника, Алексан-
дра Вучића, за кандидата 
за председника Републике 
Србије.

Ова одлука прво је до-
нета на седници Председ-
ништва СНС, одржаној 14. 
фебруара, а затим су у сле-
дећа два дана одржане се-

днице свих 185 општинских 
одбора Српске напредне 

странке, који 
су показали 
а п с о л у т н о 
ј е д и н с т в о 
и пружили 
неподеље-
ну подршку 
кандидату-
ри Алексан-
дра Вучића. 
Коначна од-
лука донета 

је 17. фебруара, 
гласањем члано-

ва Главног одбора СНС на 

седници одржаној у Сава 
центру.

Праћен громогласним 
аплаузом, Александар Ву-
чић обратио се члановима 
Главног одбора СНС и ре-
као да прихвата кандида-
туру, уз констатацију да 
председнички избори 2017. 
године имају огроман зна-
чај за будућност Србије. 

„Хтели су моју главу на 
црти, и, ево, ја им на црту 
излазим“, рекао је Вучић и 
поновио да су Србији по-

Не дам им Србију, 
нису је заслужили!

- Не плашим се њи-
хових пара, њихових 
страних савезника, 
ни њихових медија, 

а понајмање њихових тајку-
на. Плашим се да не победе 
Србију и одеру јој кожу са 
леђа, затворе је и зауставе

(Александар Вучић)

»

На седници Главног одбора Српске напредне странке, 
Александар Вучић прихватио је кандидатуру 

за председника Републике Србије

. . .
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требни рад, стабилност, 
инвестиције и будућност, 
и нагласио да неко мора да 
стане на врата када на њих 
прошлост куца маљевима 
и жели да провали у нашу 
кућу.

„И поред безброј пробле-
ма и савета, одлучио сам 
да прихватим кандидатуру 
за председника Србије, јер 
Србија нема пуно времена 
и на власт не смеју да се 
врате они који су уништили 
земљу. У прошлости треба 
да остану они који су нам 
већ појели толике године. 
Таквима мора да се стане на 
пут, морају да буду враћени 
тамо где припадају, у поли-
тичку прошлост. Верујем 
у будућност и зато сам се 

прихватио тог посла. Зах-
валан сам вам на подршци 
и поносан сам на све вас, 
јер смо у претходне четири 
године успели земљу, која 
је била на ивици банкрота 
и колапса, у којој није било 
наде и која није видела бу-
дућност, да покренемо с 
мртве тачке“, рекао је Ву-
чић, и члановима Главног 
одбора поручио да су увек 
знали да направе разлику.

„Знали сте да направите 
разлику између нас и дру-
гих, разлику која се огле-
да у вашој борбености и 
жељи да будете на страни 
Србије и онда кад смо нај-
више нападани и кад нису 
бирали речи којима се об-
раћају нашим члановима. 

Захвалан сам вам и зато 
што сте последњих дана и 
месеци, када смо схвати-
ли какве нам се опасности 
ближе, јасно показали како 
можемо да одбранимо и 

сачувамо земљу. Поносан 
сам, јер сте направили раз-
лику између нас - којима је 
Србија важнија од свега, 
и њих - којима су важни 
једино њихови џепови. 

- На власт би хтели да се врате 
они који су разарали економске 
темеље земље и довели нас до 
ивице банкрота, они који су ужи-

вали уништавајући нашу будућност. И 
то не зато што имају политику, већ зато 
да би поново пљачкали и вратили Србију 
на ивицу провалије, после тешких и ве-
ликих реформи које смо провели и које 
признаје цео свет

(Александар Вучић)

»
Једина сте Странка која 
није добијала гласове на 
демагогији и популизму, 
на шовинизму, лаким ме-
рама и обећањима, већ сте 
побеђивали тако што сте 
радили најтеже ствари, 
били сте уз своју Странку 
и руководство, и уз пред-
седника Републике, Владу 
и Скупштину“, истакао је 
председник Владе Србије 
и председнички кандидат 
СНС.

Вучић је нагласио да за 
четири године није корис-
тио ниједан дан одмора, 
али да ће узети пет сло-
бодних дана пре избора и 
помоћи члановима СНС у 
страначкој борби, како не 
би изгубили битку против 

оних који би земљу да вра-
те у прошлост.

„Не заборавите да је с 
друге стране много моћних, 
да имају силне савезнике и 
да су на све спремни. Неки 
су већ у кампањи, много су 
новца потрошили и нико их 
ништа не пита. То је цена 

демократије, облика поли-
тичког режима од којег не 
постоји бољи, и спремни 
смо да платимо ту цену. 
Хоћемо још једном зајед-
но да победимо за Србију. 
Потребни сте Србији, дра-
ги пријатељи, потребна јој 
је ваша енергија. Ако то не 

учинимо још једном, земљу 
ће стићи најтежа казна - 
доћи ће најгори и вратити 
је у прошлост. Удружили су 
се сви они који за себе хоће 
сладак живот, а чемеран 
за све остале. Онима који 
хоће моју главу, поручујем 
да их се не плашим. Мораће 
преко мене да пређу уколи-
ко желе да освоје Србију, 
јер идем равно на њих. Не 
знам шта ће Србија да од-
лучи, али једно сигурно 
знам - да се пред њима ми 
сви, и ја заједно са вама, не 
повлачимо. Борићемо се за 
континуитет, стабилост и 
невраћање у прошлост. Не 
дам им Србију, нису је ни-
чим заслужили!“, поручио 
је са седнице ГО СНС.

- Онима који хоће моју главу, 
поручујем да их се не плашим. 
Мораће преко мене да пређу 
уколико желе да освоје Србију, 

јер идем равно на њих. Не знам шта ће 
Србија да одлучи, али једно сигурно 
знам –ми се не повлачимо!

(Александар Вучић)

»

ХТЕЛИ Су МОЈу ГЛАВу НА ЦРТИ, 
И, ЕВО, ЈА ИМ НА ЦРТу ИЗЛАЗИМ

СНС ИНФОРМАТОР 47/2017  |  5

Први предизборни спот 
Александра Вучића

Чланови Главног одбора Српске напредне странке једногласно су изабрали Александра Вучића за кандидата за председника Србије

Велики број грађана окупио се испред Сава 
центра да подржи Александра Вучића



СНС ИНФОРМАТОР 47/2017  |  76 |  СНС 

ВЕСТИ

Председник Владе, Алексан-
дар Вучић, разговарао је у 

Београду са министром спољ-
них послова Чешке, Лубоми-
ром Заоралеком, о мигрантској 
кризи и конкретним средстви-
ма које Чешка може да пону-
ди за њено решавање, као и о 
ситуацији у региону и дијалогу 
са Приштином. Вучић је инфо-

рмисао Заоралека о ситуацији 
у прихватним центрима за ми-
гранте и хуманитарној помоћи 
која стиже из ЕУ, као и о пот-
реби за техничком помоћи за 
безбедносне структуре. Саго-
ворници су нагласили потребу 
за јачањем трговинске размене 
и сарадње у области инфра-
структуре и саобраћаја.

Седам година после Јор-
госа Папандреуа, грчки 
премијер Алексис Ци-

прас боравио је у званичној 
посети Србији, током које му 
је домаћин био председник 
Владе Србије, Александар Ву-
чић. Овим састанком, како је 
речено, одређена је нова „мапа 
пута“, уз коју ће две земље још 
снажније кренути у заједнич-
ку будућност. Тема разговора 
била је и изградња модерне 
пруге од Београда до Солуна, а 
циљ је да се до 2020. године од 
Будимпеште, преко Београда 
до Солуна, стигне за мање од 
30 сати. Премијер Ципрас иста-
као је да би било значајно да се 
ауто-путевима повежу Београд 
и Атина, односно лука Пиреј. 
Осим о економској сарадњи, 

саговорници су разговарали и 
о стабилности у региону.

„Поштујемо став и жељу 

Србије да постане део ЕУ и 
спремни смо да допринесемо 
том циљу. Будућност Балкана 

гради се сарадњом 
и узајамним пошто-
вањем и Србија има 
кључну улогу за 
мир и стабилност 
у региону, између 
осталог, и кроз на-
ставак тешког, али 
неопходног дијалога 
с Приштином“, рекао 
је премијер Ципрас, 
и поручио да његова 
земља неће промени-
ти став по питању не-
зависности КиМ. Пре-
мијер Вучић захвалио 
се колеги Ципрасу на 
ставу о КиМ, а захва-
лио се и грчким инвес-
титорима што долазе у 
Србију.

Аустријски канцелар, 
Кристијан Керн, бора-
вио је у званичној посе-

ти Београду, где је са српским 
званичницима разговарао о 
продубљивању билатералних 
односа, јачању економске са-
радње, сузбијању илегалне 
миграције и приближавању 
Србије ЕУ.

„Аустрију доживљавамо 
као пријатељску земљу и 
захвалан сам вам на жељи да 
саслушате проблеме са који-

Пруга од Београда 
до Солуна

У Београду је боравио и пре-
мијер Црне Горе, Душко 

Марковић, где је разговарао 
са премијером Вучићем, пред-
седником Николићем и пред-
седницом парламента, Мајом 
Гојковић. Том приликом, Мар-
ковић је рекао да морају да се 
очувају мир и стабилност на 
Западном Балкану и да су од-

носи Србије и Црне Горе нај-
бољи у последњих 20 година, 
што је основ који треба да се 
чува и  надограђује. Истакао је 
и да није случајно што је у прву 
билатералну посету дошао у 
Србију, као и да су разговори 
које је водио са Вучићем били 
садржајни, отворени и обо-
страно корисни.

Црногорски премијер 
прво посетио Србију

Слободно тржиште и царинска 
унија Западног Балкана

ма се сусреће Србија“, рекао 
је премијер Александар Ву-
чић, и аустријском канцелару 
предао „папир“ о Западном 
Балкану, где је разрађена 
идеја о стварању слобод-
ног трговинског тржишта 
и царинске уније у региону 
како би се приближиле те-
риторије и олакшао проток 
робе. Канцелар Керн рекао 
је да подржава предлог срп-
ског премијера о формирању 
слободне трговинске зоне 

Западног Балкана, у оквиру 
Цефта региона, и нагласио 
да о стабилности треба да се 
разговара у Бриселу, на ни-
воу целе Европе.

„Аустрија је заговорник 
идеје да Србија буде у ЕУ. 
Србија за Европу није задње 
двориште, већ њена дневна 
соба. Још много мора да се 
ради на изградњи железнице 
и ауто-путева, јер то повезује 
народе на Балкану“, закључио 
је Керн.

Аустријски министар 
спољних послова, Се-

бастијан Курц, и српски 
премијер, Александар Ву-
чић, разговарали су у Бе-
ограду о помоћи Аустрије 
у борби са мигрантском 
кризом и о евопском путу 
Србије. Српски премијер 
захвалио се аустријским 
полицајцима који помажу 
српској полицији на гра-

ничним прелазима, али 
и на помоћи у возилима 
и материјалној помоћи. 
Министар Курц навео је 
да све што је договоре-
но у дијалогу Београда и 
Приштине треба да буде 
и спроведено, као и то да 
Аустрија томе даје велики 
допринос, и као чланица 
ЕУ, и као председавајућа 
ОЕБС-у.

Аустрија и Србија не желе 
да буду паркинг за мигранте

Боља трговинска 
размена са Чешком

Пословна клима привлачи 
норвешке инвеститоре

У званичној посети Београ-
ду боравио је министар 

спољних послова Норвешке, 
Берге Бренде, који је са пре-
мијером Вучићем разговарао 
о билатералним односима, 
мигрантској кризи, ситуацији 
у региону и европском путу 
Србије. Српски премијер ис-
такао је да је много изазова 
пред нашом земљом и регио-
ном Западног Балкана, али да 
је неопходно задржати мир 

и стабилност ради економ-
ског напретка, и поздравио 
је повећано интересовање 
норвешких инвеститора за 
Србију. Министар Бренде 
указао је на то да европске 
интеграције Србије имају 
утицај на повећан број нор-
вешких инвеститора. Вучић и 
Бренде констатовали су да се 
пословна клима у Србији по-
бољшава, што је добар знак 
за повећање инвестиција.

Директор за Јужну и Централну Европу 
у Стејт Департменту САД, Метју Палмер, 
боравио је у посети Србији и разговарао 

са премијером Александром Вучићем о 
српско-америчким односима, ситуацији 
у региону и напорима Србије у спро-

вођењу реформи. 
Двојица саговорни-
ка констатовала су 
да су односи Србије 
и САД на снажним 
темељима и да се 
развијају у добром 
смеру. Амерички 

званичници поновили су подршку САД-
а напорима Србије за чланство у ЕУ и 
нагласили да Амбасада САД-а у Србији, 
кроз различите програме, подржава 
Владу Србије у евроинтеграцијама. Срп-
ски премијер истакао је да би изградња 
инфраструктуре и боља економска са-
радња без трговинских препрека најви-
ше учиниле за развој региона, али и целе 
Европе, и значајно допринеле очувању 
мира и стабилности.

Односи Србије и САД на снажним темељима

Ципрас и Вучић

Градоначелник Синиша Мали 
показује грчком премијеру 
макету Београда на води

Метју Палмер у 
посети Београду

Канцелар Аустрије Кристијан Керн 
и премијер Србије Александар Вучић

Вучић и Курц

Марковић и Вучић на конференцији за новинаре

Састанак са Берге Брендеом, министром 
спољних послова Норвешке
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Регионална директорка 
Светске банке за Југо-
источну Европу, Елен 

Голдстин, присуствовала је 
четвртој тематској седници 
коју је Влада Републике Ср-
бије одржала са представни-
цима Светске банке и деле-
гације ЕУ у Србији. Голдстин 
је оценила да је Влада Ср-
бије посвећена остваривању 
утврђених циљева и захва-
лила се члановима Владе 
на посвећености. Премијер 
Вучић захвалио се предста-

вницима Светске банке на 
присуству и помоћи.

„Иако смо постигли мно-

гo и имамо позитивне фи-
нансијске показатеље, Вла-
да Србије мора још много 

да ради. Грађани Србије 
очекују да осете бољитак, 
а Влада та очекивања треба 
да оствари“, истакао је пре-
мијер Вучић.

Шеф делегације ЕУ у 
Србији, Мајкл Девенпорт, 
одао је признање Влади Ср-
бије на досадашњем раду и 
потврдио да је ЕУ спремна 
да пружи помоћ Србији на 
свом европском путу. Гости 
на седници били су и кон-
султанти Светске банке Ви-
лијам, Исакс и Реј Шостак.

БЕОГРАД

БЕЧЕЈ

ВРБАС

Приликом обиласка ре-
конструисане Основне 

школе „Петар Петровић 
Његош“ у Врбасу, премијер 
Александар Вучић рекао 
је да је уложено скоро 

500.000 евра, да ће учени-
ци бити насмејанији када 
буду видели како ће школа 
изгледати који месец, и из-
разивши, при том, наду да 
ће школа убудуће имати и 

више ученика.
„Имамо више новца у 

буџету захвљујући труду, 
раду и стрпљењу грађана, 
зато можемо много новца 
да уложимо у школе. Овде 

ћемо све окречити, уреди-
ти санитарије, готово пола 
милиона евра дати да би 
врбашки ђаци могли имати 
што боље могуће услове“, 
рекаао је премијер.

ДуАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 
кАО фИЛОЗОфИЈА РАДА

Привредна комора 
Србије организовала 
је скуп о дуалном об-

разовању, на којем је учест-
вовао и председник Владе 
Србије, Александар Вучић, 
као и Мауро дел Амброђо, 
државни секретар за об-
разовање, истраживање и 
иновације Швајцарске. 
„Уколико хоћемо да про-
менимо своју земљу, мо-
раћемо да прихватимо ду-
ално образовање. Знам да 
ће бити много отпора, али 
људи почињу да разумеју 
зашто је то најважнија тема 
за Србију. Припремили смо 
први Нацрт закона о дуал-
ном образовању, а ова тема 
значи суштинску, дубин-
ску и стратешку промену 
Србије, нашег начина раз-
мишљања и наше будућ-
ности. Овде се појавила фи-

лозофија дипломе и чекања 
да држава обезбеди посао, 
а изгубила филозофија 
рада“, рекао је премијер. 
и додао да Влада жели да 
охрабри привреднике да 
учествују у дуалном об-
разовању, како би добили 
обученог, младог радника, 
спремног да пружи најбоље 
резултате. Према његовим 
речима, ђацима Техничке 
школе у Пећинцима посао 

је унапред обезбеђен зах-
ваљујући „Бошу”.

„Нису нам потребне 
само дипломе, већ знање, 
марљивост и посвећеност. 
Ево, ја имам диплому, имао 
сам најбоље оцене и кога 
то брига. Хајде да видимо 
да ли ти нешто знаш, да ли 
си способан, марљив, пос-
већен. Млади у Швајцар-
ској имају другачије радне 
навике, да се осамостаљују 

са 19 година. Код нас ос-
тају код родитеља до 40. 
године и чекају да им др-
жава нађе посао. Морамо 
да променимо тај начин 
размишљања, али и да 
људи у образовном систе-
му разумеју зашто нам је 
то потребно. Ако будемо 
успели, придружићемо се 
најразвијенијим земљама у 
Европи“, рекао је председ-
ник Владе.

Подршка Светске банке 
Влади Србије

Посао за још 
150 радника

500.000 евра за обнову школе 
„Петар Петровић Његош”

Председник Владе Србије, Александар Ву-
чић, присуствовао је у Бечеју отварању 

новог погона компаније „Кнот аутофлекс југ“, 
вредног 1,3 милиона евра, у којем је запослено 
150 радника, и изразио задовољство због рас-
та инвестиција, посебно из Немачке. 

„То показује да смо успели нешто да ура-
димо да бисмо привукли инвеститоре из 
најснажније европске државе, каква је данас 
Немачка. У време када сам дошао на чело 
владе, немачке компаније су у нашој земљи 
имале 20.500 запослених, сада је тај број 
достигао 33.000, а могао би да нарасте на 
50.000“, истакао је премијер Вучић, и нагла-
сио велики значај ове фабрике, која произ-
води резервне делове за теретна и путничка 
возила, за јачање Бечеја и српске привреде.

Премијер Вучић на свечаном отварању новог 
погона компаније „Кнот аутофлекс југ“

Голдстин и Вучић

Премијер са грађанима Врбаса
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Србија је данас 
суверена, неза-
висна држава 
која реагује зре-
ло и одговорно, 

и достојанствено заступа 
националне интересе.

Захваљујући избаланси-
раној спољној политици и 
реформама које је спрове-
ла, Србија је драматично 
подигла свој углед у свету. 
Наш стратешки циљ је пут у 
Европску унију, али истовре-

мено јачамо традиционална 
пријатељства са Русијом, 
САД, Кином, Индијом, Ка-
захстаном, Белорусијом...

Отворено је осам прего-
варачких поглавља са ЕУ.

Ниједан важан међу-

народни скуп не може да 
прође без Србије, попут не-
давно одржаног Светског 
економског форума у Да-
восу, а српски државни врх 
позиван је у многе билате-
ралне посете на највишем 

нивоу. Исторвемено, у Бе-
ограду смо угостили многе 
председнике, премијере, 
представнике највећих 
компанија и најважнијих 
институција.

И поред покушаја иза-

зивања нестабилности и 
отворених провокација у 
региону, остали смо сидро 
стабилности у окружењу. 
Штитимо и штитићемо наш 
народ где год се налазио, 
али истовремено трајно 

смо опредељени за мир, са-
радњу и напредак.

Након година пропа-
дања, Србија интензивно 
обнавља своју војску и на-
оружање. Из Русије стиже 
шест „мигова 29“, 30 тен-

кова и 30 БРДМ2 возила, а 
из Белорусије осам „мигова 
29“, два ракетна система 
БУК и моћни ПВП систем 
С300. Србија је спремна 
да заштити своје границе, 
своју децу и будућност.

Идемо у Еу, али чувамо пријатељства  са Русијом, САД, кином...
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уРАДИЛИ СМО МЕЂУНАРОДНИ УГЛЕД

Белоруски председник 
Александар Лукашенко 

угостио је премијера 
Вучића у Минску

Премијер Вучић и 
председник Путин

Са немачком 
канцеларком 

Ангелом Меркел

Српски премијер Александар Вучић 
и кинески председник Ши Ђинпинг

Александар Вучић и Џозеф Бајден, 
потпредседник САДСастанак са индијским премијером Модијем

Заједничка вожња брзим возом са Ли 
Кећангом, премијером НР Кине

Током посете Казахстану са председником 
Нурсултаном Назарбајевим

Гост Београда био је 
и Џон Кери, државни 

секретар САД
Говор на Генералној скупштини 

Уједињених нацијаПремијери Вучић и Медведев

На отварању првих преговарачких 
поглавља са ЕУ у Бриселу

Александар Вучић спасио је Ср-
бију од банкрота и извео земљу на 
прави пут.

Отворили смо 130.000 нoвих 
радних места и смањили незапос-
леност са 26,1 одсто на 13 одсто.

Направили смо 138 километра 
ауто-пута, обновили 480 киломе-
тара државних путева, изградили 
360 километара нових локалних 
путева, рехабилитовали и сагра-
дили 311 мостова.

Спасили смо Железару Смеде-

рево и отворили 55 нових фабрика 
широм Србије.

Реновирали смо или почели ра-
дове на 360 школа, болница, до-
мова здравља и амбуланти у 130 
градова.

Привукли смо преко две милијар-
де евра директних инвестиција 
само у прошлој години.

Александар Вучић подигао је 
међународни углед наше државе, 
повратио јој дипломатску и војну 
снагу, а у регион донео стабилност.



Веома смо захвални 
нашим пензионери-
ма, који су својом 

жртвом зауставили пропа-
дање Србије и омогућили 
добре резултате које по-
стижемо. Они су обезбеди-
ли услове да данас имамо 

више инвестиција и 
радних места. Зато 

се трудимо да пен-
зије буду редовне 
и да не касне ни 
дан. Не играмо 
се инфлацијом, 
већ имамо пош-
тен однос и каже-

мо – ово смо узе-
ли од вас да бисмо 

спречили банкрот. 
Чак 70% пензионе-

ра данас има пензију већу 
него икада. Њихове пензије 
не само да нису смањиване, 
већ су и два пута повећане. 
За осталих 30% пензионе-
ра (који примају више од 
25.000 динара), пензије су 
два пута повећане. Крајем 
децембра свим пензионе-
рима једнократно је уп-
лаћено по 5.000 динара.

Држава сваке године из-
дваја све више средстава 
за оснивање и опремање 
установа социјалне заш-
тите старих. Унапређе-

ни су и свакодневно се 
унапређују сервиси по-
моћи у кући, дневни 
боравци, краткотрајни 
смештај, персонална асис-
тенција за старе. 

Министарство за рад, за-
пошљавање, борачка и со-
цијална питања покренуло 
је иницијативу за прогла-
шење 2017. године годи-
ном међугенерацијске са-
радње и солидарности, као 
и за формирање Савета за 
међугенерацијску сарадњу 
и солидарност.

Са растом економије, 
повећавају се и пензије

За 70% 
пензионера 

пензије су веће 
него икада

Од кад смо преузе-
ли одговорност за 
вођење државе, 

Србија је спасена од бан-
крота, који би неминовно 
уследио да се наставило 
са расипничким и баха-
тим управљањем, како је 
то радила бивша власт. 
После одлуке да проводи-
мо тешке реформе, које су 
биле неопходне за оздра-
вљење економије и покре-
тање привреде, Србија је 
буквално преокренула ток 
своје историје и на правом 
је путу да за своје грађане 
обезбеди пристојан живот 
и европски животни стан-
дард.

Привредни раст (БДП) је 
2012. године био -3,6 од-
сто, а на крају 2016. износи 
+2,8 одсто. Следеће године 
наш привредни раст биће 
3,5 одсто, па чак до 4 од-
сто, што ће грађани осети-
ти у својим новчаницима. 
Забележен је раст у многим 

привредним грана-
ма – прерађивачкој, 
грађевинској индус-
трији, пољопривре-
ди, сектору услуга, 
промету у трговини 
на мало... 

Привредни раст 
наше државе да-
нас је већи него 
привредни раст 
највећег броја зе-
маља чланица ЕУ. 
Европска комисија 
предвиђа да ће раст 
привреде Србије у 
2017. бити као про-
сечан раст у ЕУ, што 
значи да ћемо вели-
ком брзином почети 
да достижемо раз-
вијени свет по стан-
дарду, односно по 
ономе што људима 
живот значи.

Значајно смо 
смањили дефицит и то ду-
пло више од планираног. 
Влада Србије у 2016. није 

имала дефицит, а дефицит 
опште државе био је 1,5 од-
сто. 

Појачали смо фискалну 

дисциплину и имамо 
драстично већу нап-
лату пореза и акциза. 
Резултат боље нап-
лате пореза је то да 
јавни дуг пада брже и 
раније од очекиваног. 
Србија је први пут 
током 2016. године 
смањила јавни дуг, 
и он сада износи 70 
одсто БДП, а не како 
је било очекивано 80 
одсто. Захваљујући 
озбиљним и тешким 
реформама и одго-
ворном односу према 
државној каси, јавни 
дуг више неће расти, 
већ ће падати из ме-
сеца у месец. 

Србија има стаби-
лан курс динара и 
инфлацију од неш-
то преко 1 одсто 
што доприноси ста-

билности цена, извес-
ности и бољем животу 
грађана.

у 2017. СРБИЈА 
са привредним 

растом и до 4%
БДП (%)

2012.                   -3,6

2016.                  +2,8

2017.                  +4

крајем децембра 
сви пензионери 

добили  су
5.000 динара 
једнократне 

помоћи

СНС ИНФОРМАТОР 47/2017  |  13

БРИГА О НАЈСТАРИЈИМА ЕКОНОМСКИ РАСТ

12  |  СНС ИНФОРМАТОР 47/2017

уРАДИЛИ СМО уРАДИЛИ СМО

Пензионери су наши јунаци, свом жртвом 
спасили су Србију од банкрота: Премијер 

Вучић са најстаријим суграђанима



У Србију су почеле да стижу ин-
вестиције и са истока, и са за-
пада, широм земље отварају се 

нове фабрике, запошљавају се радни-
ци, обнавља се живот. Наша држава 
нуди најатрактивнији пакет у региону 
Централне и Југоисточне Европе, на-
мењен домаћим и страним инвестито-
рима.

У Србију је само у 2016. години стигло 
две милијарде евра директних инвести-
ција. што је највише у региону.

 
Од како је Александар 

Вучић премијер, отворено 
је 55 нових фабрика и за-
послено 130.000 радника. 

 
Захваљујући подстицаји-

ма, у 2016. години, 8.000 
домаћих привредника запо-
чело је или унапредило биз-
нис, обезбеђена је обука за 
10.000 почетника у пословању, а опрема 
за 400 предузећа.

Са кинеским „Хестилом“ потписан је 
историјски уговор о преузимању смеде-
ревске „Железаре“, који значи подизање 

српског БДП-а, очување производње и 
5.000 радних места, као и ново запошља-
вање.

 
До краја јуна биће отворена прва 

робна кућа шведског порозвођача на-
мештаја „Икеа“, у центру Београда 
гради се први хотел „Хилтон“, увелико 
расте градилиште „Београда на води“, 

пројекат који покреће целокупну при-
вреду Србије... 

 
Донели смо прегршт модерних закона, 

на челу са Законом о раду, који олакша-
вају пословање и мењају привредни ам-
бијент.

 

Стопа незапослености пала је са 26,1 
одсто на 13 одсто, а циљ је да се спусти 
на ниво европског просека.

 
Захваљујући успешним економским ре-

формама, Влада је повећала минималну 
цену рада, са досадашњих 
121 динар по сату, на 130 
динара по сату, што додатно 
стимулише економски раз-
вој. За 9 одсто повећане су 
плате у приватном сектору, 
који је и генератор привред-
ног раста, а два пута су по-
већане плате запосленима у 

јавном сектору (осим јавних предузећа).
 
Значајно смо напредовали на Дуинг 

бизнис листи Светске банке, која описује 
лакоћу започињања пословања у некој 
држави (са 92. на 47. место). Србија је 
ушла међу 10 земаља са најбржим напре-
тком и једна од пет најпривлачнијих дес-
тинација у Европи за улагање.

у Србији ради више од 55 нових фабрика

Незапосленост је пала са 26,1% на 13%

у 2016. чак 2 милијарде евра директних инвестиција

Плате у приватном сектору порасле за 9%

Стране директне инвестиције (€)

2012.                                                      752.800.000

2014.                                                  1.236.300.000

2016.                                                 2.000.000.000

Стопа незапослености (%)

2012.                                                                        26,1

2016.                                                                             13

ИНђИЈА
ИГБ Аутомотив комп

ОБРЕНОВАЦ
Меи Та

ВАљЕВО
крушик

кРуПАЊ
Џинси

БЕЧЕЈ
кВС

кРушЕВАЦ
кромберг и 

шуберт
Хенкел

ВРАЊЕ
Бритиш америкен 

тобако – нови погон
Геокс

РАшкА
фабрика текстила 

у Драганићима

РуМА
Митас

Еверест продакшн
Адријана текс

Хачинсон

СРЕМСкА МИТРОВИЦА
Митрос - Гирлингер

купер стандард

ВЛАДИЧИН ХАН
Теклас аутомотив

ЋуПРИЈА
Тибет мода  
Еурофибер

БЕОГРАД
Икеа

Цумтобел
Др Еткер

НЦР

СуБОТИЦА
Сваровски

Гордон
континентал

НИш
Астер текстил

Леони
Џонсон електрик

АДА
Ливница прецизних одливака

АРАНђЕЛОВАЦ
Бекамент

СЕНТА
Раско Тамп

ЖИТОРАђА
Сојлемаз

ЛЕСкОВАЦ
фалке

ПИРОТ
Мишлен

кИкИНДА
Мекафор

НОВИ САД
Делфај Пакард

Лир

СМЕДЕРЕВО
Железара

Индустрија C C V I
ПкЦ

Метекс

ВРшАЦ
Хемофарм

фрезенијус медикал кер
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Премијер Вучић са радницима фабрике 
„Хачинсон“ у Руми

Производни погон фабрике текстила 
„Тибет мода“ у Ћуприји

На отварању регионалног Центра за сокове 
компаније „Кока-Кола Хеленик“ у Земуну

На постављању камена-темељца 
за робну кућу „Икеа“

Србија је са 92. напредовала 
на 47. место Дуинг бизнис 
листе Светске банке 

ПЕЋИНЦИ
Бош



За само три године 
урађено је више него 
у претходних 40 годи-
на, отворили смо 138 

километара новоизграђеног 
ауто-пута, изградили 360 ки-
лометара локалних путева, 
обновили 480 километара др-
жавних путева, рехабилитова-
ли и саградили 311 мостова. 

Завршили смо или започели 
радове на обнови 360 школа и 

болница у 130 градова широм 
Србије. Само у 2016. отворене 
су две најмодерније опремље-
не деонице, на које смо веома 
поносни - од Љига до Прељи-
не (40,36 км) и од Грабовнице 
до Грделице (5,6 км).

Добра саобраћајна пове-
заност услов је да инвести-
тори дођу у Србију, да граде 
фабрике, отварају нова радна 
места, да се наши људи запо-

шљавају и добро живе од свог 
вредног рада. Захваљујући 
реформским мерама, али и 
побољшању инфраструктуре, 
само у 2016. години привукли 
смо преко две милијарде евра 
страних директних инвести-
ција. 

На Самиту шефова влада 
Кине и 16 земаља централне 
и источне Европе, потписали 
смо уговоре о градњи брзе 

пруге Београд–Будимпешта 
(319 милиона евра), градњи 
ауто-пута Сурчин-Обрено-
вац (208 милиона евра) и из-
градњи још 19,5 километара 
обилазнице око Београда (207 
милиона евра). 

Настављамо рехабилита-
цију 1.100 километара реги-
оналних путева, а средином 
године биће завршена и нова 
наплатна рампа код Врчина. 

Изградили смо 138 
километра ауто-пута

ПЛАНОВИ
На Kоридору 10, завр-

шићемо деоницу од Гра-
бовнице до Српске куће 
(74,2км) и од Просека 
до границе са Бугарском 
(85,9км). Пустићемо у 
саобраћај Жежељев мост 
у Новом Саду. Почиње-
мо да радимо Обилаз-
ницу око Београда. На 
коридору 11, радићемо 
деоницу од Сурчина до 
Обреновца. До краја годи-
не биће пуштен у саобраћај 
мост љубовија – Братунац, 

а на њему ће бити изграђен 
и гранични прелаз.

у области грађевинар-
ства и бољих услова по-

словања планира се ус-
вајање новог закона о 
упису у катастар, са којим 
очекујемо да Србија уђе у 

првих 40 земаља на листи 
Дуинг бизнис листи Свет-
ске банке по лакоћи по-
словања.

Настављамо и градњу „Y 
крака“, обилазнице око Су-
ботице. Отворен је Пупинов 
мост, који повезује Земун и 
Борчу.

После 40 година од градње, 
започели смо реконструкцију 
пруге Београд-Бар. Такође, 
после 40 година од почетка 
радова, отворена је Желез-
ничка станица „Прокоп“ у Бе-
ограду. 

Авиони националне авио-
компаније, која је спасена 
пропасти и опорављена, 
после четврт века паузе, 
полетели су из Београ-
да за Њујорк. Часопис Air 
Transport World прогласио 
је Ер Србију за лидера на 
тржишту авио-компанија за 
2017. годину, због тога што 

једина у Југоисточној Европи 
нуди трансатлантске летове 
за САД.

Грађевинске дозволе до-
бијају се за шест дана, док 
се пре само четири године 
на добијање чекало чак 279 
дана, због чега је Србија на 
Дуинг бизнис листи Светске 
банке, која описује лакоћу за-
почињања пословања, са 92. 
стигла на 47. место. 

Пројекат „Београд на 
води“ покренуо је комплет-
ну домаћу грађевинску ин-
дустрију. Захваљујући њему, 
Београд постаје најатрактив-
нији главни град у овом делу 
Европе, епицентар туристич-
ких дешавања и још привлач-
нија дестинација за нове ин-
вестиције.

Изградили смо 360 километара 
локалних путева, обновили 480 
километара државних путева, 
саградили и рехабилитовали 
311 мостова Пројекат „Београд на води” 

покренуо је грађевинску 
индустријуу току је обнова 360 школа, 

болница, домова здравља и 
амбуланти у 130 градова

Железничка станица „Прокоп” 
отворена је 40 година од 
почетка радова

Ер Србија је једина 
авио-компанија у региону која 
директно лети за Њујорк
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Железничка станица „Прокоп“

Пуштање у саобраћај другог моста преко Дунава 
у Београду: Пупинов мост спојио је Земун и Борчу

Настављају се радови на градњи 
Коридора 10 и Коридора 11

Премијер Вучић купује прву карту за 
директан лет од Београда до Њујорка



У оквиру пројекта велике 
обнове здравствених и 
школских зграда, обно-

вљено је или је обнова у току 
у 360 болница, школа, домова 
здравља и амбуланти у 130 
градова широм Србије. Обно-
вљене су школске зграде, тоа-

Како бисмо омогућили 
грађанима да брзо, лако и 

једноставно дођу до докуме-
ната који су им потребни, увели 
смо нове, савремене електрон-
ске сервисе. Грађани сада само 
кликом миша могу електронски 
да поднесу захтев за добијање 
грађевинске дозволе и здравс-
твене књижице, могу да закажу 
преглед код лекара, али и да 
бесплатно, без формулара и за 
15 минута, пријаве новорођенче 
у оквиру пројекта „Бебо, добро-
дошла на свет“ или „Е-беба“.

Млади су будућност сва-
ке земље. Зато им пос-

већујемо посебну пажњу и 
стварамо услове да  боље живе 
и да желе да остану, да раде и 
да даље граде нашу Србију.

Активно смо укључени у рад 
Регионалне канцеларије за са-
радњу младих Западног Бал-
кана, коју је покренуо премијер 
Александар Вучић, са циљем 
да се успостави сарадња мла-
дих са Балкана и створе услови 
да се усавршавају, напредују и 
доприносе развоју региона.

Кроз пројекте Министар-
ства омладине и спорта и 
Фонда за развој младих та-

лената, за-
послило се 
2.569 мла-
дих, а обуку 
за побољ-
шање за-
п о с л е н о с т и 
прошло је 
11.525 младих. 
Реализовано је 
513 омладин-
ских волонтер-
ских пројеката, 
109 волонтер-
ска кампова и 

радних акција, отворен је 41 
омладински клуб и 33 тере-
тана на отвореном. 

Од 2014. године све је већи 
буџет за подршку локалној са-
моуправи у спровођењу омла-
динске политике и у Србији сада 
раде 132 канцеларије за младе.

Фонд за младе таленте је 
од 2014. године стипендирао 
8.601 ученика средњих школа 
и студената за студије у земљи 
и иностранству. Од 2014. го-
дине потписано је више од 
20 споразума о сарадњи са 
компанијама и институцијама 
у земљи, а 950 стипендиста 

учестововало у програмима 
обука и радионицама Фонда 
за младе таленте. У последње 
две године повећан је број сти-
пендиста за студије у Србији са 
1.000 на 1.250, а износ стипен-
дије повећан је са 25.000 дина-
ра на 30.000 динара месечно.

Планирамо да подстиче-
мо запошљавање, самозапо-
шљавање и предузетништво 
младих, као и професионал-
но и академско усавршавање 
младих талената кроз Фонд 
за младе таленте. За финан-
сирање пројеката за запошља-
вање младих обезбеђено је 
чак 40% укупног буџета на-
мењеног за омладину.

Агенција Уједињених на-
ција за индустријски развој 
(UNIDO) почиње пројекат 
усмерен на предузетништво 
младих и жена. Очекујемо да 
буде обучено око 4.000 мла-
дих предузетника и преду-
зетница, подржано 1.000 по-
слова, 600 најбољих идеја, и 
запослено 3.000 младих.

Нови Сад понеће престиж-
ну титулу Европске престони-
це младих 2019. године.

БРИГА О МЛАДИМА

Стварамо услове да 
млади остану и раде БОЛНИЦЕ, ШКОЛЕ

До сигурног посла уз дуално образовање
БОљЕ ЗДРАВСТВО И НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ ЛЕЧЕЊЕлети, направљене нове фиску-

турне сале на које се чекало и 
40 година. Наша деца, било да 
су у Београду, на северу, југу, 
истоку или западу наше др-
жаве, морају да имају једнаке 
услове за школовање.

Користећи искуство најбо-
гатије и најуређеније европс-
ке државе, Швајцарске, увели 
смо дуално образовање за 
наше ђаке да би, истовремено 
са школском наставом, стица-
ли и практична знања у фа-
брикама и тако научили више, 
и лакше нашли запослење по-
сле завршетка школовања.

Србија је постала придру-
жени члан Еуротранспланта, 
а на листи Европског здрав-

ственог потрошачког индекса 
напредoвала je зa шест места 
и скочила са 30. на 24. место. 
Иза нас су остали здравствени 
системи чланица ЕУ, Румуније, 
Бугарске, Пољске, Мађарске, 
Летоније, Литваније и Грчке, 
као и здравство Црне Горе, 
Малте и Кипра.

Настављају се радови на но-
вом КЦ Ниш, који добиja најса-
временију клинику у овом делу 
Европе, a најсавременији апара-
ти за лечење канцера набављени 
су за клиничке центре у Нишу, 
Крагујевцу и Институт за онко-
логију и радиологију у Београду.

За две године запослено је 
око 3.400 медицинских рад-
ника, од чега више од 1.500 
лекара, док је одобрено 4.000 

специјализација.
Основан је Фонд за 

обољења која се не могу ус-
пешно лечити у Србији, и за 
две године 45 пацијената је 
упућено у иностране здрав-
ствене установе, а одобре-
но је 84 захтева за дијаг-
ностику у иностранству.

Набављено је 85 амбу-
лантних возила, обновље-
но је 140 домова здравља, 
купљен је гама нож – нај-
савременије средство за 

хируршко лечење карцинома 
на мозгу, набављени су акце-
лератори, обезбеђен је епиду-

рал за породиље.
За наредне године планира-

но је отварање три ангио-сале, 
набавка сајбер ножа, скенера, 
магнетних резонанци, рендген 
апарата и возила хитне помоћи. 
Биће издвојена 1,1 милијарда ди-
нара за лечење ретких болести. 
Расписују се тендери за извођа-
че радова на изградњи КЦ Ср-
бија, КЦ Војводина и КЦ Крагује-
вац, у плану је реконструкција 
Тиршове 1 и изградња Тиршове 
2. Наставља се информатизација 
здравственог система, увођење 
електронског рецепта и СМС за-
казивања прегледа.

Србија по Европском 
здравственом 

потрошачком индексу

Година                             Место

2016.                                         24
2015.                                         30
2012.                                         35

E-СЕРВИСИ

у историју иду гомиле папира и чекање у редовима

Настављамо развој е-упра-
ве и електронских сервиса, 
планирамо увођење е-ин-
спектора, е-ЗУП (укидање 
преко пет милиона докуме-
ната годишње), електронско 

плаћање картицама преко 
портала е-Управа, е-плаћање 
пореза, родитељски дода-
так... Пред нама је и реали-
зација Акционог плана „Стоп 
бирокртији“.

СНС ИНФОРМАТОР 47/2017  |  1918  |  СНС ИНФОРМАТОР 47/2017

уРАДИЛИ СМОуРАДИЛИ СМО

уРАДИЛИ СМО

Са најбољим младим спортистима

Пуштање у рад гама ножа, најсавременијег 
средства за хируршко лечење карцинома мозга



Повели смо одлучну бор-
бу против узурпације 
државног пољопривред-

ног земљишта и тако обезбе-
дили чак 120.000 хектара више 
земљишта за давање у закуп 
пољопривредницима, што је у 
буџет донело више од 24 мили-
она евра.

Формирали смо тим 
стручњака за акредитацију 

Управе за аграрна плаћања 
како би се приступило сред-
ствима намењених пољопри-
вреди из ИПАРД програма.

Поново је дозвољен извоз 
говеђег меса, прерађевина од 
говеђег меса и млека из Србије 
у БиХ. Омогућен је и извоз ја-
гњећег и говеђег меса у Кину, 
чиме је за српске сточаре отво-
рено још једно ново тржиште.

Усвојена је уредба о озна-
чавању пољопривредних и 
прехрамбених производа озна-
ком „српски квалитет“.

Буџет за пољопривреду 2017. 
године износи 43,8 милијарди 
динара и за 3,3 милијарде ди-
нара већи у односу на 2016. 
Тај новац биће усмерен за суб-
венције у пољопри-
вреди, док ће 2,2 
милијарде динара 
бити подршка за 
нове инвестиције. 
Више средстава 
биће уложено у не-
развијена подручја, 
али и у увођење 
нових технологија 
и подршку развоју 
воћарства, повр-
тарства и сточар-
ства.

Желимо да подр-
жимо секторе који 
имају перспективу 
на међународном 
тржишту, попут 
производње воћа 
и поврћа, говеђег 
и јагњећег меса. 
Циљ је да у другој 
половини године 
добијемо акреди-
тацију за ИПАРД 
програм и распишемо први 
конкурс за коришћење беспо-
вратних 175 милиона евра.

Без обзира на то што је пре-
тходна власт, потписивањем 
Споразума о стабилизацији 
и придруживању, омогућила 

продају српске земље странци-
ма од 1. септембра 2017. године, 
држава ће учинити све да заш-
тити своје оранице и сељаке, и 
донеће законска решења која 

ће очувати државни интерес.
Домаће и стране инвестиције 

привући ћемо активном промо-
цијом потенцијала које нуди 
дугорочни закуп државног 
пољопривредног земљишта у 
145 општина. Развијаћемо сис-
теме за наводњавање.

Наставили смо одлуч-
ну борбу против кри-
минала и корупције. 

Само у 2016. поднете су кри-
вичне пријаве против 1.056 
особа осумњичених за 1.611 
коруптивних кривичних дела. 
Највећи број пријава поднет 
је због злоупотребе положаја 
одговорног лица, злоупотре-
бе службеног положаја, про-
невере, злоупотреба у вези са 
јавним набавкама и примања и 

давања мита. 
На удару за-
кона били су  
р у к о в о д и о -
ци у јавним 
управама и министарствима, 
функционери локалних само-
управа, јавних предузећа, су-
дије, полицајаци, лекари...

Полиција се успешно бори 
против свих видова крими-
нала, наркотрафикинга, ко-
рупције, насиља у породици 

и, гледајући статистику по-
следње три године, приметан 
је константни пад стопе кри-
минала. Пресечено је више 
ланаца трговине наркотици-
ма, заплењено је више од 2,7 
тона наркотика, што је за тону 
више него у истом периоду 
прошле године. Због сумње 

да су починили кривична дела 
трговине наркотицима, подне-
те су кривичне пријаве против 
5.380 људи.

Грађани све више препо-
знају и пријављују насиље у 
породици, што говори да је 
полиција успела да охрабри 
жртве да пријаве насилнике 
и да је повећано поверење 
грађана у институције систе-
ма. Драстично су пооштрене 
казне за насиље у породици и 
покренута је кампања „Искљу-
чи насиље“, у циљу ширења 
свести о важности препозна-
вања и адекватног реаговања.

Усвојен је Закон о организа-
цији и надлежности државних 

Закон важи за све, 
нема више заштићених

Брже до пара 
из Еу фондова

органа у сузбијању организо-
ваног криминала, тероризма и 
корупције, који омогућује да 
се формира „ударна група“ за 
рад у најсложенијим предмети-
ма организованог криминала и 
корупције.

Почела је и примена закона 
о заштити права на суђење у 
разумном року и о извршењу и 
обезбеђењу, што је довело ре-
шавања преко 900.000 старих 
судских предмета.

Отворена је нова зграда 
Прекршајног суда у Рашки, 
што је прва зграда суда коју је 
Србија изградила из темеља 
након 20 година, а у року је 
адаптација и реконструкција 
зграда правосудних органа 
широм Србије.

Настављамо борбу против 
организованог криминала и 
корупције. Радићемо на по-
већању безбедности грађана, 
кроз ефикасан систем очу-
вања јавног реда и мира, без-
бедности саобраћаја, заштите 
државне границе, друштва и 
имовине од свих облика угро-
жавања.

Биће успостављен модел 
рада полиције вођен оба-
вештајним подацима (ПОМ) 
и развијен стратешки приказ 
организованог криминала са 
проценом претњи и ризика 
(СОКТА). У циљу сузбијања ко-
рупције биће ојачани капаци-
тети за спровођење истрага и 
ојачани механизми унутрашње 
контроле у МУП-у.

Планира се набавка вози-
ла, опреме, софтвера и по-
стављање видео-надзора на 
главним саобраћајницама у 
Београду, као и наставак ре-
конструкције и опремања 
зграда правосудних органа 
широм Србије.
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Александар Вучић је у 
своја два експозеа вели-
ку пажњу посветио тури-

зму и овој важној привредној 
грани, која подиже економију 
целе земље, дао значај какав 
јој и припада. Направљена је 
стратегија у којој се по први пут 

дефинише 18 топ туристичких 
дестинација у Србији (великих 
градова, планина, бања...). Уве-
дени су туристички ваучери, 
у износу од 5.000 динара по 
особи годишње, за субвенцио-
нисани одмор домаћих гостију 
у Србији.  

Влада Републике Србије 
издвојила је у 2015. и 2016. 
години 1,2 милијарде динара 
за 142 инфраструктурна проје-
кта за развој туризма, који су 
унапредили понуду домаћих 
дестинација.

Захваљујући овим мерама, 

Србија је у 2016. години од 
туризма зарадила 200 мили-
она евра више од комшијске 
медитеранске државе Црне 
Горе, која има море. Односно, 
укупан приход од српског 
туризма у 2016. години био 
је рекордних 1,04 милијарде 

ТУРИЗАМ Милијарда евра од страних и домаћих гостију
евра, а циљ нам је да зарада 
буде чак две милијарде евра 
годишње. Пре само неколико 
година, тачније 2014, приход 
Србије од туризма био је јед-
ва нешто преко 600 милиона 
евра.

Током 2016. године, до-
маћих туриста било је 
1.472.000 (13 одсто више него 
у 2015. години), а страних ту-
риста 1.281.000 (повећање од 
такође 13 одсто у односу на 
2015. годину).

У 2016. остварено је укупно 

7.533.000 ноћења, што је чак 
881.887 ноћења више у односу 
на 2015. годину.

У Београду је крајем фебру-
ара одржан 39. Међународ-
ни сајам туризма, на којем се 
представило 1.100 излагача 
из 56 земаља, међу којима су 
по први пут и Кина, Русија, 
Индија, што ће допринети 
привлачењу туриста са тих 
великих тржишта. Доказ да је 
Србија увидела значај реги-
оналне сарадње и регионал-
ног туристичког производа, 

говори и то да је специјални 
гост Сајма туризма у Београду 
Црна Гора, са којом смо де-
финисали седам туристичких 
програма које ћемо заједнички 
понудити трећим тржиштима, 
посебно из прекоокеанских 
држава.

Србија постаје све атрактив-
нија за госте и са истока и са 
запада. И док је у 2016. просе-
чан раст туризма у свету био 
четири одсто, у Европи два 
одсто, а у Србији је био чак 13 
одсто.

Премијер Александар Вучић и 
министар Небојша Стефановић 

обилазе припаднике МУП-а

уРАДИЛИ СМО

уРАДИЛИ СМО уРАДИЛИ СМО

Палић

Врњачка бања

Пролом  бања

ЗлатиборКопаоник

У разговору са пољопривредним 
произвођачима у јабланичком крају



У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских 
одбора СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије

1. уБ 
ускоро градња Регионалне депоније

Почиње градња Регионалне депоније у каленићу, пројекат 
од националног интереса, којим ће, у складу са стандардима 
Еу, бити успостављен целовит систем управљања отпадом. Дом 
здравља набавио је медицинску и другу опрему захваљујући 
донацији Банке Поштанске штедионице. Око 190 студената кон-
курисало је за доделу новчане накнаде за део трошкова студи-
рања за 2016/2017. годину. Чланови ОО СНС уб обезбедили су 
новогодишње пакетиће за децу са посебним потребама, коју су и 
обишли, заједно са председником Општине, Дарком Глишићем. 
Наши активисти учествовали су у акцији „Помозимо комшији“ и 
од снега очистили прилаз Гимназији, Техничкој школи, дирек-
цији ЈкП „ђунис“ и Прекршајном суду.

Отварање нових радних места
Привлачење инвеститора и 

отварање нових радних места 
приоритети су локалне вла-
сти. у протеклих 20 година 
није било ниједне нове инвес-
тиције, а сада смо изградили 
вишенаменску производну 
халу од 1150 квадрата, сред-
ствима општинског буџета 
и Министарства привреде. 
уговор о закупу потписан 
је са најбољим понуђачем, 
фирмом која је регистрована 

у Општини Бач и која про-
изводи дрвну амбалажу за 
индустрију и пољопривреду, 
а предвиђа се запослење нај-
мање 50 радника и још 30 у 
сезони. Председник Општи-
не Бач, Драган Сташевић, 
каже да ће се кренути у тра-
жење модалитета како би се 
и на другим парцелама у ин-
дустријској зони покренула 
градња фабрика и отварање 
нових радних места.

Субвенције за 70 пољопривредника
Активисти МО Вајска 

обишли су две социјал-
но угрожене породице и 
обрадовали их пакетима 
са намирницама, гардеро-
бом, као и новогодишњим 
пакетићима за децу. Поче-
ла је исплата једнократне 
помоћи пензионерима 
Општине Бач за 2017. го-
дину, у износу од 3.000 
динара. Активисти ОО 
СНС Бач активно су учест-
вовали у акцији „Помо-
зимо комшији“ и чистили 
снег испред школе, поште, 
амбуланте, старачких до-
маћинстава... Објављен је 
јавни позив за решавање 
стамбених потреба избе-
глих и куповину 21 сеоске 
куће. Потписани су угово-
ри са преко 70 пољопри-
вредника за субвенције. 
Општина Бач, у сарадњи 
са ПКС, организовала је 
Дане Бача и промоцију ин-
вестиционих потенцијала. 

3. ИНђИЈА
Посао за 600 радника

Премијер Александар Вучић и немачки амбасадор 
Аксел Дитман отворили су нови погон компаније „IGB 
Automotive Comp“, у коме ће посао наћи 600 рад-
ника. Премијер је изјавио да је ово 59. фабрика или 
погон који отвара, што јасно показује да се у Србији 
све више ради и запошљава. „уверен сам да ће ИГБ 
до краја године имати 2.500 радника, између оста-
лих и инжењере, те да ће повећати плате и бонусе. 
Живимо у региону где су речи јефтине, а рад скуп, а 
одговорност је тешко пронаћи. Зато данас испуњава-
мо оно што смо обећали у априлу“, рекао је премијер. 
Активисти канцеларије за младе чистили су од снега 
дворишта најстаријих суграђана. Чланице уније жена 
делиле су едукативне флајере о раку грлића материце 
и важности превентивних прегледа.

7. ЛИПљАН
Пакетићи 
за малишане

ОО СНС Липљан, на челу са пре-
седником Срђаном Петковићем, 
покренуо акцију поделе нового-
дишњих и божићних пакетића за 
малишане до седам година који 
живе на територији Општине 
Липљан, а не похађају школске ус-
танове.

2. ВРБАС
Tрадиционална акција „Бебама с љубављу“
Прворођеној девојчици у 

2017. години, Општина је да-
ривала поклон-честитку од 
80.000 динара, коју је поро-
диљи Биљани Цамовић уручио 
председник Општине, Милан 
Глушац. Председник Глушац по-
желео је добродошлицу новом 
руководству Опште болнице, 
које предводи др Милан Попов, 
уз похвале овој хуманој акцији 
коју, уз подршку донатора и 
хуманих појединаца, болница 
организије већ осам година. 
Одржан је VI Куп нација, турнир 
А категорије у боксу за жене. 
Општина и Савез спортова на-

градили су најбоље спорти-
сте, тренере и клубове у 2016. 
години. Поводом Савиндана, 
председник Глушац и Марјана 
Мараш, председница СО Врбас, 
разговарали су са ученицима 
основних и средњих школа. 
Активно учествујемо у акцији 
„Помозимо комшији“. Поводом 
православне Нове године, чла-
нице Унија жена посетиле су 
вишечлану породицу Савић и 
уручиле им пригодне поклоне, а 
у центру града делиле су едука-
тивне флајере, обележавајући 
Европску недељу превенције 
рака грлића материце.

5. НОВА ВАРОш
50 пакета са намирницама

Чланови ОО СНС Нова Варош уручили су 
50 пакета са основним животним намирни-
цама слабије  ситуираним суграђанима, са 
жељом да празнике дочекају у радости. Па-
кете су поделили председник ОО СНС, Ди-
митрије Пауновић, и директорка Центра за 
социјални рад, Јелена Лековић. Одржали смо 
конференцију за новинаре поводом 100 дана 
катастрофалног рада нове власти у Новој Ва-
роши и критиковали незнање и лоше одлуке, 
ухлебљавање рођака на општински буџет и 
политичко запошљавање.

6. ЛЕБАНЕ
Помоћ завејаним 
мештанима

Повереништво ОО СНС Ле-
бане и даље је у акцији помоћи 
старим и изнемоглим особама 
које нису у могућности да дођу 
до лекара, посебно у планин-
ском делу Општине. формира-
не су медицинске екипе које, 
поред медицинске помоћи, 
завејане мештане снабдевају и 
пакетима са намирницама.

8. кОВИН
Део Развојне агенције „Јужни Банат”
Отворен је реновирани Дом 

културе у Шумарку, за који је 
Општина издвојила 600.00 ди-
нара, а који је на обнову чекао 
читавих 50 година. У рад је пуш-
тено постројење за пречишћавање 
пијаће воде у Скореновцу, чиме је 
решен проблем који датира од 
2005. године. Општина Ковин по-
чела је са уређењем атарских пу-
тева у Баваништу - шест киломе-
тара према Омољици и Банатском 
Брестовцу. Простор испред зграда 

„Лепа Брена“ и „Лепи Бора“ у Ко-
вину коначно добија дуго очеки-
вано игралиште за децу. Општина 
Ковин постала је, као суоснивач, 
део Развојне агенције „Јужни Ба-
нат“, чији су задаци припрема и 
реализација развојних и инфра-
структурних пројеката и оства-
ривање међународне, прекогра-
ничне и међуопштинске сарадње. 
Чланице Уније жена одржале су 
трибину на тему обичаја и тради-
ције нашег народа.

9. СВИЛАЈНАЦ
Брига о ромској мањини

На седници ОО СНС Свилајнац, изабрани су повреник, и трећи и четвр-
ти потпредседник ОО. Повереник Слађан Симић, као и Игор Миленковић, 
Иван Пауновић и Драгана Љубисављевић дочекали су Сандру Бојовић и 
Драгицу Јелисавац, испред тима Милана Бојовића, координатора за на-
ционалне мањине. Делегација је посетила ромско насеље и разговарала 
о унапређењу живота припадника ромске мањине. Наши активисти су у 
сталном контакту са грађанима и редовно обилазе месне одборе.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

С Н С 
ПАНОРАМА

4. БАЧ

Дарко Глишић са најмлађим Убљанима

Грађани очекују премијера Вучића испред 
фабрике компаније „ИГБ Аутомотив“



13. ВРАЊЕ
Чишћење снега 
и помоћ старијима
Чланови Савета за социјална 

питања ГО СНС Врање, зајед-
но са активистима из Врањске 
Бање, обишли су више породица 
у Врањској Бањи и околини, до-
нирали пакете са храном и бо-
жићне пакетиће. Чланови Уније 
младих очистили су снег испред 
стамбених зграда, како би ста-
ријим лицима олакшали кретање. 
Активисти Савета за социјална 
питања посетили су Сигурну кућу 
у Врањској Бањи и поделили ма-
лишанима пакетиће, а у Владичи-
ном Хану седмочланој породици 
донирали су пакете са храном и 
гардеробом. Поред свакоднев-
них хуманитарних акција, Савет 
вредно ради у акцији „Помозимо 
комшији“. Набавка лекова ста-
ријим особама, помоћ у прела-
жењу улица, одвођење до здрав-
ствених установа, чишћење снега 
испред њихових домова, помоћ у 
достављању огрева, за активисте 
Савета представљало је велико 
задовољство.

14. ПРИБОЈ
Стипендије за 18 студената
Студенти који су остварили 

право на стипендију за таленто-
ване студенте Општине Прибој, 
потписали су уговоре о стипен-
дирању, а са њима је разговарао 
Ненад Пенезић, члан Општинског 
већа за културу и образовање. 
Општинско веће одлучило је да 
свих 18 студената који испуњавају 
услове, остваре право на стипен-
дију и добију, у 10 једнаких рата, 
по 12.000 динара.

15. РуМА
Новац и пакети за угрожене
Чланови ОО СНС Рума, на 

челу са Слађаном Манчићем, 
посетили су породицу Ђорђа 
Риђичког у Вогњу, са петоро 
деце, која живи у тешким ма-
теријалним условима, и лич-
ним прилозима обезбедили 
новчану помоћ и пакете. Уочи 
дочека православне Нове го-
дине у МЗ Грабовци, у орга-
низацији МО Грабовци и ОО 
СНС Рума, 25-оро деце добило 
је новогодишње пакетиће, који 
су купљени личним прилозима 
чланова ОО. Поводом Светог 
Саве, обезбедили смо и при-
годне пакете за малишане у 
Краљевцима, а у оквиру акције 
„Помозимо комшији“, посетили 
смо породицу Бојана Ђикића у 
Путинцима, и уручили новчану 
помоћ и прехрамбене пакете.

16. БАЧкА ПАЛАНкА
Још снажније у корист 
грађана
Састанку МО Братство и 

МО Стари град присуствова-
ли су Милош Вучевић, Дамир 
Зобеница, Милош Егић, Ми-
хаљ Кертес, Радован Панков 
и повереници ОО СНС Бачка 
Паланка, Бранислав Шушни-
ца и Мита Лачански. На са-
станку се разговарало о томе 
шта можемо да учинимо за 
наше суграђане, о изборима 
и увећању чланства. Препу-
на сала, као и похвала за рад 
нашег ОО од стране високих 
функционера СНС, снажан 
су мотив да оставрујемо још 
боље резултате.

19. РЕкОВАЦ
ускоро нова млекара
Потписивањем протокола о 

намерама између Општине Реко-
вац и власника млекаре „Коли-
ба“ из Словачке, Левач ће веома 
брзо добити модерну млекару, а 
намера нам је да овај крај буде 
лидер у Србији у преради ов-
чијег и козијег млека. Потписи-
вању протокола присуствовали 
су Никола Радосављевић, пред-
седник ГО СНС Јагодина, који 
је и председник Савета за под-
стицај и развој привреде Јагоди-
не, као политичар који је довео 
словачког инвеститора у Србију, 
затим др Александар Ђорђевић, 
председник Општине Рековац, 
власник млекаре, Петар Зан, и 
бројни домаћи произвођачи. Де-
легација је обишла и газдинство 
Владана Антонијевића из Драго-
ва који проширује производњу 
оваца због отварања млекаре.

20. НОВИ БЕЧЕЈ
Тражење решења 
за дворац Хертеленди
Предраг Вулетић, покрајински 

секретар за социјалну политику, 

демографију и равноп-
равност полова, одржао 
је састанак са представ-
ницима Општине Нови 
Бечеј на тему тражења 
решења за привођење 
намени дворца Херте-
ленди у Бочару и наста-
вак радова на његовој 
реконструкцији. Градо-
начелник Зрењанина, 
Чедомир Јањић, посетио 
је Нови Бечеј, и са пред-
ставницима локалне са-
моуправе разговарао о 
заједничким пројектима - 
изградњи пута од Тараша 
до Кумана и фискултурне 
сале у Бочару. Побољша-
ва се енергетска ефикас-
ност зграде Ватрогасног 
дома у Новом Бечеју. 
Зоран Ђорђевић, члан ГО 
СНС и председник По-
литичког савета за родну равноп-
равност Владе Србије, посетио је 
чланице Уније жена и разговарао 
о даљем раду. Након више година, 
у организацији Општине и Дома 
културе, одржана је хуманитар-
на Светосавска академија. Сред-
ствима од аукције слика и добро-

вољним прилозима, помогли смо 
оболелом шестогодишњем Павлу 
Влашкалину.

24. НОВИ ПАЗАР
Подршка организацији Све-
тосавске академије
Народни посланик и председ-

ник ГО СНС Нови Пазар, Никола 
Јоловић, заједно са члановима ГО, 
учествовао је у организацији про-
славе Бадње вечери и Божића, и 
паљењу бадњака испред храма у 
Шестову. У акцији чишћења сне-
га, очистили смо двориште ОШ 
„Меша Селимовић“ и прилазне пу-
теве селима Жуњевиће, Грубе

10. ЛЕСкОВАЦ
Светосавски пакетићи 12. ОПОВО

Помоћ суграђанима у хладним данима

Вредно радимо на 
подизању индустријске 
зоне, за коју је већ обез-
беђен новац, у сарадњи 
са Министарством при-
вреде. Током празника 
и ледених дана уведена 
су стална ноћна дежур-
ства, механизација је 
непрекидно била на те-
рену, а путеви су били 
проходни. Редовно смо 
посећивали социјално угрожене суграђане за које смо обезбе-
дили огрев, пакете са храном, топлом гардеробом и ћебадима. 
И овог месеца уручени су пакети за новорођене бебе и награда 
најбољем полицајцу. Одржана је изложба поводом 50 година 
рокенрола у Опову. Из дана у дан добијамо нова удружења 
жена, па поред Златних руку из Сакула, озбиљан конкурент 
постаје и удружење Практична жена – Баранђуше, чије члани-
це су организовале музејску поставку банатске собе. Додеље-
не су награде најбољим спортистима, а чланови ОО СНС Опово 
придружили су се акцији „Помозимо комшији“ и редовно чис-
тили снег испред Дома здравља, апотеке и вртића, и довозили 
на прегледе старе и болесне суграђане.

Поводом школске славе Светог Саве, председник ГО СНС 
Лесковац, Горан Цветановић, посетио је више основних школа 
и даривао ученицима пакетиће. Поклоне су добили ученици 
од првог до четвртог разреда у Живкову, Брејановцу, Разгојни, 
Разгојнском Чифлуку, Грданици Смрдану. Поводом Савиндана, 
чланови ГО СНС Лесковац поделили су пакетиће и основцима у 
Бабичком, Доњој Локошници, Славујевцу, Доњем крајинцу, То-
доровцу, Доњем Синковцу, Бобишту, Ораовици, у МЗ Морава и 
Моше Пијаде, као и у вртићу „колибри“.

11. шИД
Посета породици са 14-оро деце

Активисти МО 3, зајед-
но са покрајинским по-
слаником, Здравком Си-
мићем, придружили су се 
акцији „Помозимо ком-
шији“ и посипали со у на-
сељу Исток. Председник 
Општине и повереник ОО 
СНС шид, Предраг Вуко-
вић, посетио је породицу 
ђурђевић из Моловина, 
мајку катицу и четрнаес-
торо деце. Поред актив-
ности у акцији „Помозимо 
комшији“, обилазака ста-

рих и немоћних, и чишћења снега, редовно одржавамо састан-
ке у свим МО. Обележили смо Национални дан без дуванског 
дима, а активисткиње уније жена делиле су промотивни мате-
ријал како би скренуле пажњу грађана на опасност од пушења.

23. НИш
Рачунари за 
школску управу

Активисти ГО СНС Ниш, на челу са по-
вереником Звезданом Миловановићем, 
донирали су школској управи рачунаре 
и опрему. Чланови Савета за социјал-
на питања, заједно са посланицом и 
повереницом Савета, Јеленом Жарић 
ковачевић, организовали су разговор 
са грађанима. Одржан је радни саста-
нак са председником Општине Нишка 
Бања, Дејаном Јовановићем, држав-
ним секретаром Иваном Бошњаком и 
посланицом Жарић ковачевић, на тему 
развоја туристичких потенцијала. унија 
младих организовала је поделу бадња-
ка, а чланови ГО и ОО одазвали су се ак-
цији „Помозимо комшији“ и на више ло-
кација чистили снег и помагали старима.

17. БЕЧЕЈ 
64 студентске стипендије

Иако је било предвиђено да општинске стипендије добије 
45 студената, одлуком председника Општине Бечеј, Драгана 
Тошића, оне ће бити додељене за свих 64 кандидата који ис-
пуњавају услове. 
Стипендије се ис-
плаћују у 10 рата, 
од октобра до јула, 
у месечном износу 
од 8.000 динара. 
Приликом ранги-
рања студената, 
предност су имали 
они са листе де-
фицитарних зани-
мања.

21. ЋИЋЕВАЦ
Очишћен снег испред зграде Општине

У оквиру акције „Помозимо компији“, активиста ОО СНС Ћиће-
вац, Стефан Томић, очистио је снег испред зграде Општине Ћићевац, 
иако Српска напредна странка не учествује у власти. Ова локација 
изабрана је због положаја на централном тргу, где је сконцентрисано 
више установа од значаја и где грађани свакодневно пролазе.

22. ЋуПРИЈА
концерт и бесплатно клизалиште 

Први дан 2017. године Ћупричани су дочекали на градском тргу, 
где им је Општина за репризу дочека даривала концерт групе „Ама-
деус бенд“. Део хонорара за наступ чланови популарног бенда 
наменили су за куповину лекова за ћупријски Дом здравља. Као и 
претходне године, најмлађи су уживали у клизалишту које је било 
бесплатно током празничних дана.

18. СРЕМСкА МИТРОВИЦА
Градња хале за сепарацију

Градоначелник Владимир Санадер посетио је прву бебу рођену у 
2017. години и уручио пригодне поклоне. Потписан је уговор за из-
градњу хале за сепарацију на простору регионалне депоније „Срем-
Мачва“. Ерика кин, аташе за културу амбасаде САД, посетила је За-
вод за заштиту споменика културе, а том приликом договорен је на-
ставак сарадње на пројекту конзервације подних мозаика. успешно 
је орагнизован 29. Међународни Панона футсал турнир. у акцији 
обиласка социјално угрожених, старих и немоћних особа, Томислав 
Јанковић, председник СГ, и Војислав Мирнић, начелник Гу за здрав-
ствену и социјалну заштиту, посетили су кориснике у Гргуревцима 
и Лаћарку. Градска управа за пољопривреду организовала је саста-
нак домаћих и аустријских пољопривредника. Градоначелник Са-
надер био је у посети Белорусији, у оквиру државне делегације коју 
је предводио премијер Александар Вучић, и том приликом потписао 
Споразум о сарадњи са градом Полоцк. уручене су Светосавске по-
веље за 76 ученика.
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о сарадњи са градом Полоцк у Белорусији



28. кОВАЧИЦА
Помажемо комшијама

Чланови новоформираног штаба за ванрeднe ситуацијe 
обилазили су домаћинства слабијег материјалног стања и 
тражили начине како да им зајeдница помогнe. ОО СНС ко-
вачица, Савет за културу и унија младих из Дебељаче орга-
низовали су први Светосавски шаховски турнир у Дебеља-
чи. унија жена и Савет за културу МО Самош подржали су 
акцију „Бирам да рециклирам“ и од сакупљених пластичних 
флаша и картона прикупили новац који су приложили Са-
мошкој цркви за переце на дан обележавања Светог Саве. 
Активисти МО ковачица, Падина, Идвор и Дебељача чис-
тили су снег испред јавних установа, у оквиру акције „По-
мозимо комшији“. Организовали су и хуманитарну акцију 
помоћи породици Суханек, а на Бадње вече поделили су па-
кетиће малишанима у Црепаји. у плану за 2017. су изградња 
Дома културe у Падини, балон халe и парка у Црeпаји, 
путeва у Самошу и Идвору, као и урeђeња уздина.

32. СЕНТА
Пакети за угрожене

Бранислав Недимовић, ми-
нистар пољопривреде и заш-
тите животне средине, посе-
тио је Сенту и разговарао са 
пољопривредницима. у стра-
начким просторијама, пред-
седник ОО СНС Сента, Иштван 
ђери, и потпредседник, Игор 
Стојков, поделили су пакете 
социјално угроженим грађа-
нима, које је донирао Вељко 
Росић.

Савет за спорт ГО СНС кру-
шевац организовао је нового-
дишњу хуманитарну журку. 
Од прикупљених средстава, 
обрадовали смо оперисану 
пливачицу Невену Одовић, а 
уручили смо и леп рођендан-
ски поклон кориснику Центра 
за особе са инвалидитетом. 
Омладина је традиционално, 
као и сваке године на Бадњи 
дан, организовала поделу 
бадњака. Подржали смо ак-
цију „Помозимо комшији“ и 

очистили стазе на Лазарич-
ком гробљу, прилаз амбулан-
ти, МЗ и пошти у Лазарици, 
степеништа код главне ауто-
буске станице у крушевцу, 
прилаз МЗ Багдала, улаз у 
просторије удружења обо-
лелих од мултипле склерозе, 
улазе у неколико домаћин-
ства. Активисти су били на 
располагању старим и болес-
ним особама, превозили их до 
амбуланти и апотека, припре-
мали им огрев.

25. ЛОЗНИЦА
Петровић изабран за председника ГО
На Изборној скупштини ГО СНС Лозница, досадашњи 

повереник Видоје Петровић изабран је за председника 
Градског одбора. Догађају је присуствовао велики број 
гостију, коалиционих партнера и високих представника 
СНС-а. Свих 150 делегата, представника 7.000 чланова у 
лозничком ГО, дало је Петровићу апсолутну подршку, а 
поштовање према његовом раду одала је потпредседница 
Српске напредне странке Марија Обрадовић.

26. ОСЕЧИНА 
Помоћ за родитеље беба

Председник Општине Осечина, Драган Алексић, на пригод-
ној свечаности на Савиндан, уручио је традиционалну једно-
кратну новчану помоћ локалне заједнице родитељима који су у 
току 2016. године проширили породице. Овог пута, општинска 
помоћ износила је 22.850 динара за прворођено и другорођено 
дете, а 45.700 за трећерођено и следеће дете. у центру пажње 
била је Мира Миросавић (39) из коњица, која је лане донела на 
свет девето дете. Одржана је традиционална ловачко-туристич-
ка манифестација, пета хајка на лисицу.

тиће, Избице и Дежева. Члано-
ви ГО СНС, поред новчане подрш-
ке коју пружају целе године, мак-
симално су помогли организацију 
Светосавске академије. 

27. ОЏАЦИ
Едукација за 
пољопривреднике
Покрајински секретар за 

пољопривреду, Вук Радојевић, 
посетио је Оџаке и разговарао 
са председником Општине и ње-
говим сарадницима. Напредња-
ци су Нову годину започели 
акцијама у Оџацима и Српском 

Милетићу. Организована је еду-
кација за оџачке пољопривред-
нике о Ипард 2 програму и фон-
довима. Председник Општине, 
Душан Маријан, поднео је остав-
ку због ванредних локалних из-
бора. ПУ „Полетарац“ расписала 
је традиционални ликовни кон-
курс „Пролеће“. Напредњаци у 
Српском Милетићу покренули 
су акцију прикупљања старог 
папира, у циљу помоћи социјал-
но угроженим суграђанима. Ми-
нистар Бранислав Недимовић 
боравио у радној посети нашој 
Општини.

30. љИГ
Веш-машина за петочлану по-
родицу
Председник Општине, Драган 

Лазаревић, примио је последњу 
групу од 52 породиље које су до-
биле новорођенчад у 2016. годи-
ни, и уручио им помоћ у вредности 
од по 300 евра. Представници ИО 
СНС, на челу са Станом Божовић, 
заједно са представницима ОО 
СНС Љиг, посетили су петочлану 
породицу Вере Сајић из Гукоша, 
и донирали веш-машину. Локал-
на самоуправа, први пут поводом 
Светог Саве, обезбедила је 520 па-

кетића за ученике нижих разреда 
ОШ „Сава Керковић“ у Љигу и ОШ 
„Сестре Павловић“ у Белановици.

31. ТЕМЕРИН
Обнова парка 
и градња канализације
Чланице Уније жена делиле су 

жито и бадњаке својим суграђа-
нима. Председник Општине, 
Ђуро Жига, потписао је уговор 
са Покрајинским секретаријатом 
за урбанизам и заштиту животне 
средине, којим је Општина Теме-
рин добила 900.000 динара за 
израду идејног пројекта рекон-

струкције старог парка. Други уго-
вор потписао је са Покрајинским 
секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, којим 
је Темерин добио 20 милиона ди-
нара за наставак изградње кана-
лизационе мреже.

34. љуБОВИЈА
Пакетићи за малишане
Активисти МО Црнча, и ове го-

дине, организовали су доделу но-
вогодишњих пакетића, и тако на-
ставили лепу традицију која траје 
седам година, а подели поклона 
присуствовали су и представници 
ОО СНС Љубовија.

35. НЕГОТИН
Весела чаршија
Општина Неготин наставља са 

традицијом окупљања на Богоја-
вљење у најстаријој улици у граду, 
на манифестацији „Весела чар-
шија“, коју шесту годину заредом, 
уз подршку локалне самоуправе, 
организују ТО Неготин и власници 
локала. Циљ манифестације је да 
се, уз подсећање на давна времена 
и заслужне људе који су Неготин 
учинили господском и трговачком 
вароши, укаже и на важност очу-
вања традиције и промовише град.  

36. БОљЕВАЦ
Помоћ удаљеним 
домаћинствима
Локална самоуправа обезбедила 

је 3,6 милиона динара за рекон-
струкцију кухиње у установи „Наша 
радост“, која припрема три оброка 
за више од стотину деце од јасленог 
до предшколског узраста. И поред 
интензивних снежних падавина, 
саобраћај се одвијао непрекидно на 
локалним путним правцима. Локал-
на самоуправа ангажовала је додат-
ну механизацију како би се житељи-
ма и најудаљенијих села омогућила 
саобраћајна комуникација. Пред-
седник Општине, Небојша Марјано-
вић, са члановима ОО СНС, обишао 
је старачка домаћинства у Илину, 
где је организовано рашчишћавања 
сокака и допремање огрева.

37. ЗРЕЊАНИН
Донација за породицу 
Новаков
У оквиру кампање „Помозимо 

комшији“, очишћен је снег испред 
Дома здравља, апотеке и МЗ у на-

сељима Зелено Поље и Мала Аме-
рика, а у акцији су учествовали 
активисти МО Зелено Поље, Мала 
Америка и Уније пензионера ГО 
СНС Зрењанин. На састанку којем 
су присуствовали председник СГ, 
Оливер Митровић, председница 
Одборничке групе, Данијела Ту-
бин, одборник и председник Саве-
та МЗ Меленци, Веселин Фрајић, 
одлучено је да одборници СНС 
део својe месечнe накнадe дони-
рају породици Новаков, којој је 
недавно изгорела кућа. Градона-

челник Чедомир Јањић проглашен 
је за личност 2016. године у об-
ласти политике, у оквиру акције 
недељника „Зрењанин“. ГО СНС 
Зрењанин поделио је више од 300 
новогодишњих пакетића деци из 
социјално угрожених породица.

39. ПОЖЕГА
Здравствени прегледи
Чланови Савета за здравство 

ОО СНС Пожега подржали су ак-
цију бесплатних лекарских прегле-
да најстаријих сугрђана у Лорету, 
и још једном потврдили хуманост. 
Чланице Уније жена подржале су 
Европску недељу превенције рака 
грлића материце и, у сарадњи са 
Заводом за јавно здравље и До-
мом здравља, поделили едукатив-
ни материјал на штанду.

40. СМЕДЕРЕВО
Развијање дуалног 
образовања
Министар просвете, науке и тех-

нолошког развоја, Младен Шарче-

вић, разговарао је у Смедереву са 
градоначелницом Јасном Аврамо-
вић, директорима средњих струч-
них школа и представницима неко-
лико компанија. Предствници „Хес-
тила“, „ПКЦ“, „Кајзена“, „Метекса“ 
и „Хлеба и кифли“ указали су на 
недостатак одговарајућег средњег 
и инжењерског кадра. Министар 
Шарчевић позвао је компаније које 
послују у Смедереву да се активно 
укључе у дуални систем образо-
вања и обећао да ће план уписа у 
средње школе убудуће подразуме-
вати договор Министарства, локал-
них самоуправа, привреде и НСЗ. 

41. СТАРА ПАЗОВА
Масовни прелазак
Чланови ОО СНС Стара Пазо-

ва спровели су неколико акција 
за помоћ грађанима, међу којима 
је и набавка и подела пакетића за 
малишане из породица слабијег 
имовинског стања са више деце. У 
редове СНС прешло је комплетно 
руководство Удружења грађана 
„Пазовачки покрет“.

42. СуБОТИЦА
креативна радионица
Активисткиње МО Палић 

одржале су креативне радиони-
це декупажа за ученике нижих 
разреда ОШ „Мирослав Антић“, 
који похађају наставу на српском 
и мађарском језику. Деца су се 
дружила и осликавала стаклене 
флаше различитим зимским мо-
тивима.

43. кРАљЕВО
Играјмо за децу са киМ
Хуманитарна акција „Играјмо 

за децу са КиМ“, у организацији 
Савета за популацију, бригу о 
деци и породици и социјална 
питања ГО СНС Краљево и уз 
подршку МЗ Драгосињци, оку-
пила је велики број људи. Према 
речима председника МЗ Драго-
сињци, Уроша Величанина, циљ 
оваквих акција, поред хумани-
тарног карактера, је и оживља-
вање сеоских домова културе. 
Акција ће трајати месец дана, 

а затим ће председник ГО СНС 
Краљево, Небојша Симовић, 
обићи српске енклаве на КиМ и 
уручити деци поклоне, гардеро-
бу, храну, средства за хигијену и 
уџбенике. Чланови Штаба 3 ГО 
СНС посетили су породицу Де-
симира Марића из Витановца, у 
засеоку Марића Брдо, и однели 
им  помоћ како би лакше пребро-
дили зиму.

44. куЧЕВО
Отворен центар 
за хемодијализу
Истраживање потенцијала 

радне снаге на територији наше 
Општине, које су спровеле ло-
кална самоуправа и швајцарска 
фирма Daccomet AG, показало је 
да инвеститори могу да рачунају 
на 77 до 103 сигурних радника. 
Спроводи се и анкета о заинте-
ресованости младих за бављење 
пољопривредом. У оквиру кам-
пање „52 викенда у Србији“, Ту-
ристичка организација Србије 
направила је промотивни спот у 
коме су представљене општине 
Кучево и Жагубица. Хемодијали-
зни центар у Дому здравља при-
мио je прве пацијенте. Поводом 
српске Нове године, представни-
ци локалне самоуправе обишли су 
неке од социјално најугроженијих 
становника и уручили им помоћ 
у виду пакета хране, гардеробе и 
посуђа.

45. ВАљЕВО
Омладина спремна за рад
Одржали смо састанак омладине 

ГО СНС Ваљево, којем је присуство-
вало преко 150 активиста.  Младе и 
образоване људе, расположене за 
рад, поздравио је председник ГО 
СНС и градоначелник Ваљева, др 
Слободан Гвозденовић, и позвао их 
да се активно укључе у кампању.

46. ВЕЛИкО 
ГРАДИшТЕ
Асфалтирање и гасификација
Функционери, одборници, чла-

нови Већа и активисти СНС делили 
су „СНС Информатор“ и разгова-
рали са грађанима. Информисали 
су их да је почело асфалтирање 20 
километара улица у насељима Де-
сине, Камијево, Гарево, Средње-
во, Царевац и Макце, а да је, у 
сарадњи са Министарством при-
вреде, асфалтирано и пет улица 
у Великом Градишту, дужине око 
два километара. Приступило се и 
гасификацији Општине, урађена је 
прва гасовода за насеља Кумане, 
Тополовник, Кисиљево, Бискупље, 
Затоње и Рам, а започела је и гаси-
фикација Великог Градишта. Савет 
за равноправност полова, социјал-
на питања, породицу и бригу о 
деци, традиционално за право-
славну Нову годину, додељује па-
кетиће деци из социјално угроже-
них породица.

33. ТРСТЕНИк
Пакетићи за најмлађе

Чланице уније жена и ОО СНС Трстеник поделили су паке-
тиће, поводом празника, деци из породица слабијег имовинског 
стања.

38. кАЊИЖА
Едукативна предавања
у организацији уније жена ОО СНС кањижа, организован је 

новогодишњи вашар и одржана су едукативна предавања на 
тему насиље над женама и превенције рака дојке и материце.
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29. кРушЕВАЦ
Хуманитарна журка Народна посланица Милена Турк са најмлађим Трстеничанима



Директор Канцеларије за КиМ, Марко 
Ђурић, изјавио је да је наша земља била 
предмет плана чији је циљ био стварање 
политичких предуслова за нови погром над 
Србима на КиМ, и да је то спречио премијер 
Александар Вучић. Вучић је „упалио светло у 
Рашки“ и обелоданио какав план се спрема. 
Једна од последица свега овога је потпуни 

губитак поверења у намере Приштине, али и 
у посреднике у разговорима, јер такав план 
није било могуће реализовати без подрш-
ке. Према Ђурићевим речима, држава је на 
достојанствен начин бранила интересе на-
ших грађана на КиМ и сачувала безбедност 
у Косовској Митровици, јер неће моћи да се 
улази директно у центар из јужног дела.

Представници ЕБРД, Владе и НБС 
потписали су Меморандум о раз-

умевању, који ће омогућити покре-
тање програма кредитирања те банке 
у локалној валути за мала и средња 
предузећа. Меморандум су потписали 
министар финансија, Душан Вујовић, 
гувернер НБС, Јоргованка Табаковић, 
и директор Канцеларије ЕБРД, Данијел 
Берг. Гувернер Табаковић рекла је да ће 
Централна банка наставити да подржа-
ва пројекте који су у општем интересу 
грађана Србије, развоја привреде и до-
маћег финансијског тржишта.

Председница Скупштине 
Србије, Маја Гојковић, и 

премијер Црне Горе, Душко 
Марковић, састали су се и 
сагласили да су међудржавни 
односи добри и да је потреб-
но интензивирати парламен-
тарну сарадњу. Председница 

Скупштине и премијер Црне 
Горе сложили су се да је ва-
жна сарадња и свих парла-
ментарних одбора, како у об-
ласти европских интеграција, 
тако и у области привреде, 
саобраћаја, безбедности и 
културе.

НАРОДНА БАНКА  

Динарски кредити 
ЕБРД за мала и 
средња предузећа

   ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ    ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

Министар поли-
ције, Небојша Стефа-
новић, присуствовао 
је обележавању Дана 
Криминалистичко-
полицијске академије 
и уручио решења за 
пријем у радни од-
нос троје најбољих 
дипломаца. У наред-
них месец дана биће 

примљен већи број људи са 
академије. Министар Стефа-
новић истакао је да се срп-
ска полиција може мерити 
са најбољима у свету и да 
постоје захтеви других др-
жава да своје кадрове усавр-
шавају у Србији, као и то да 
је заједничким радом напра-
вљен систем напредовања у 
коме пролазе најбољи.

М и н и с т а р с т в о 
пољопривреде и заш-
тите животне средине 
објавило је јавни по-
зив за закуп државног 
земљишта, на период 
од 30 година, за инвес-
тиције у области пре-
рађивачке индустрије, 
али и сточарства које 
у себи имају укључен и 

развој генетике. Према речима 
министра Бранислава Неди-
мовића, свако пољопривредно 
газдинство, које жели да инве-
стира, моћи ће да се региструје 
као правно лице и предложи 
бизнис план који ће, затим, 
бити оцењиван. Новост је што 
пољопривредници ове и сле-
деће године не морају да обна-
вљају регистрацију газдинства.

Министар привреде, Горан Кнеже-
вић, потписао је уговор са директором 

компаније „Зхол Зхондеусхи“ из 
Казахстана, Мурадовом Хура-
мом Јахшибаевичем, о продаји 
капитала Привредног друштва 
за грађење, ремонт и одржавање 
пруга „ЗГОП“ из Новог Сада. 
Фирма је продата за 3,6 милиона 

евра, а купац се обавезао да износ плати 

у готовом. Приватизација ЗГОП-
а била је потребна због развоја 
фирме и обнове механизаиције, 
али и због најаве градње нових 
пружних деоница и реконструк-
ције старих, што је и разлог вели-
ког интересовања инвеститора из 
иностранства.

Министар Златибор Лон-
чар и амбасадор САД, Кајл 
Скот, потписали су Ме-
морандум о разумевању у 
истраживању, превенцији, 
контроли и управљању ма-
лигним болестима, и зајед-
ничком раду Министарства 
здравља и Националног 
института за канцер САД. 
У Србији се годишње от-
крије око 36.000 нових 
случајева, а око 20.000 
људи умре. Најтежи болес-

ници, после прије-
ма наше земље у 
„Евротрансплант“, 
добијаће нови ор-
ган након само 72 
сата чекања. Ово 
ће бити омогућено 
и другим болесни-
цима, којима је по-
требна трансплан-
тација, кад Србија 
за годину дана постане 
пуноправни члан европске 
мреже за донирање органа.

ПОЛИЦИЈА

Пријем академаца 
у стални радни однос

ЗДРАВСТВО

Помоћ САД у лечењу 
малигних болести

ПОЉОПРИВРЕДА

Закуп државног 
земљишта на 30 година 

ПРИВРЕДА

казахстанци 
обнављају ЗГОП

Министар омладине и 
спорта, Вања Удовичић, 
састао се са делегацијама 
Светске и Европске софт-
бол федерације на конгре-
су у Београду, и подржао 
спортове који немају дугу 

традицију у нашој 
земљи. Софтбол у 
Србији постоји од 
2005. године, када 
су основани Софт-
бол савез Србије и 
Софтбол савез Београда.

СПОРТ И ОМЛАДИНА
Подршка спортовима са 
кратком историјом у Србији

Интензивнија парламентарна 
сарадња Србије и Црне Горе

Министар одбране, Зоран Ђорђевић, 
састао се са председником кинеске корпора-
ције „Поли Технологис“, Даи Нингом, у циљу 
наставка војнотехничке сарадње две земље 
и њене конкретизације у форми заједничких 
пројеката у области истраживања, развоја и 
производње наоружања и војне опреме. Са-
станку је присуствовао амбасадор Кине у Београду, Ли Манчанг. 
Министар Ђорђевић разговарао је и са представницима преду-
зећа из групације Одбрамбене индустрије Србије и истакао да је 
наменска индустрија замајац српске економије.

ОДБРАНА

Сарадња са кином
Министарка Јадранка Јоксимовић при-

суствовала је отварању преговарачких пог-
лавља са ЕУ - 20 и 26 на Међувладиној кон-
ференцији у Бриселу. Поглавље 20 односи 
се на предузетништво и индустријску поли-
тику, а поглавље 26 на образовање и култу-
ру. Према њеним речима, Србија се убрзано 
припрема за отварање још нових прегова-
рачких поглавља са ЕУ .

Министарка правде, Нела Кубуровић, 
изјавила је да ће обука о спречавању на-
сиља у породици, у коју ће бити укључено 
400 судија и тужилаца, додатно доприне-
ти смањењу црне статистике породичног 
насиља, често са смртним исходом. Спе-
цијализоване обуке одвијаће се до 1. Јуна, када на снагу ступа 
Закон о спречавању насиља. Према њеним речима, овај Закон 
уводи нови механизам заштите кроз хитне мере, намеће оба-
везу препознавања и пријављивања насиља, обавезу процене 
ризика и међуресорне сарадње. Министарство је покренуло и 
сајт „Искључи насиље“, како би информисало јавност о обли-
цима насиља, препознавању и адекватној реакцији.

ПРАВДА

Семинари о насиљу 
у породици

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ, ИНФРАСТРУКТУРА

Почиње градња деонице 
Сурчин-Обреновац

Србија је уговорила кредите са Кином и 
Русијом, укупне вредности 2,44 милијар-
де евра, од чега је за саобраћајну инфра-
структуру намењено 1,44 милијарде евра. 
Министарка Зорана Михајловић каже да се 
радови које изводе кинеске фирме одвијају 
према уговореним роковима. Најавила је 
почетак изградње деонице ауто-пута Сур-
чин-Обреновац за 1. март, а завршетак за 
новембар 2019. године, као и почетак модернизације пруге 
Београд-Будимпешта, на деоници Стара Пазова-Нови Сад.

КиМ

Спречен 
погром 
над Србима
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НАРОДНА СкуПшТИНА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Отварање поглавља 20 и 26



Позив женама 
да се активније 
укључе у политику

Председник Изврш-
ног одбора СНС, 
Дарко Глишић, одр-

жао је радне састанке са 
представницима округа 

широм Србије. Био је у 
Лозници, Шапцу, Ваљеву, 
Новом Саду, Нишу, Па-

раћину, Бору, Заје-
чару, Убу, Кикинди, 
Зрењанину, Ковину, 
разговарао је са по-
сланицима, одбор-
ницима, свечано је 
отварао нове стра-
начке просторије. 
Глишић је са посла-
ницима и одборни-
цима разговарао и у 
централи Странке, о 
раду, већој ангажо-
ваности и помоћи 

грађанима. Слични са-
станке одржао је са 
представницима окруж-
них, градских и општин-
ских одбора СНС широм 
Србије, а отворио је и 
страначке просторије 
у Параћину и Нишу, 

заједно са представницима 
ових одбора. У циљу што 
боље и успешније сарадње 
ИО СНС и свих градских и 
општинских одбора, Дарко 
Глишић наставиће овакве 
активности и у наредном 
периоду.

Јачање страначке 
инфраструктуре 
на југу Србије

Победа неће доћи 
сама од себе

ДАРКО ГЛИшИЋ МИЛЕНКО ЈОВАНОВ

МАРИЈА ОБРАДОВИЋ

Грађани на првом месту

Потпредседник ГО 
СНС, Марко Ђурић, 

наставио је да ради на 
јачању страначке инфра-
структуре у општинама на 
југу Србије. Након Рашког 
округа, посетио је одборе 
у Топличком и Јабланич-
ком округу и одржао са-
станке са члановима СНС 
у Прокупљу, Житорађи, 
Лесковцу, Црној Трави, 
Медвеђи, Бојнику и Вла-
сотинцу. СНС је у децем-
бру била домаћин високе 
делегације Јединствене 

Русије, коју је 
предводио за-
меник секрета-
ра Генералног 
савета за међу-
народну сарадњу, Сергеј 
Железњак. Марко Ђурић 
захвалио се руковод-
ству Руске Федерације на 
подршци територијалном 
интегритету и суверени-
тету Србије и истакао да 
jе лако градити добре од-
носе са Русиjом и Jедин-
ственом Русиjом, када су 
лични односи Aлексан-

дра Вучића и Владимира 
Путина, али и Дмитрија 
Mедведева, добри и пуни 
поверења. Састанку су 
присуствовали и потпред-
седници ГО СНС Милош 
Вучевић, Миленко Јова-
нов и Марија Обрадовић. 
Захваљујући ангажовању 
највиших представника 
СНС и страначких одбора 
на КиМ, спречен покушај 

да се коруптивним радња-
ма и политичким махина-
цијама Приштине наруши 
јединство српског народа. 
Српска листа је остала је-
динствена и наставила да 
буде најважнији гарант 
остваривања политичких 
права Срба на КиМ. СНС је 
обезбедила 2.100 нового-
дишњих пакетића за децу 
на Космету.

Потпредседница 
ГО СНС, Марија 

Обрадовић, одржа-
ла је састанак са чла-
новима и симпати-
зерима Странке на 
Вождовцу. Састанку 
су присуствовали 
и чланови Пред-
седништва СНС, 
Небојша Стефано-
вић и Зоран Бабић, 
чланови ГО СНС Горан Ве-
сић, Александра Ђуровић, 

Љиљана Малушић 
и Марко Благојевић. 
Потпредседница 
Обрадовић нагла-
сила је да ситуација 
на међународној 
сцени сложена и 
изазовна, али да 
далеко веће шан-
се  имају државе на 
чијем челу су  људи 
који уживају огро-

мно поверење, не само у 
земљи, већ и на међународ-

ној политичкој сцени. Упра-
во из тих разлога, позвала 
је Вождовчане да схвате 
значај политике коју СНС, 
предвођена Александром 
Вучићем, води на свим ни-
воима власти и захвалила се 
на подршци програму који 
Србији обезбеђује контину-
итет у спровођењу рефор-

ми, просперитет и стабил-
ност. Обрадовић је и овог 
пута позвала жене да се ак-
тивније укључе у друштве-
ни и политички живот, и 
нагласила да је Вождовац 
Општина у којој се на мно-
гим одговорним позицијама 
у локалној управи и Стран-
ци, жене већ налазе.

Пoтпрeдсeд-
ник ГО СНС, 
Mилoш Вучeвић, 
2017. гoдину за-
почео је посетом 
Грaдскoг oдбoрa 
СНС у Нoвoм 
Сaду, гдe je oдр-
жao сaстaнaк 
сa члaнoвимa 
ИО зa oкругe 
у Вojвoдини. 
Вучевић je одр-
жао сaстaнкe и у мeсним, 
oпштинским и грaдским 
oдбoримa у Aпaтину, Сoм-
бoру, Врбaсу, Oџaцимa, 
Бaчкoм Maглићу, Бaчкoм 
Пeтрoвцу, Бaчкoj Пaлaн-
ци, Нoвoм Бeчejу, Бoчaру, 
Бaчкoм Грaдишту, Teмeри-
ну, Aди, Пaдejу, Нoвoм 
Кнeжeвцу... „Свaкoднeвнo 
сaм нa тeрeну, у дoгoвoри-
мa o спрoвoђeњу пoлитикe 
СНС и нaшeг прeдсeдни-

кa, Aлeксaндрa 
Вучићa, и 
припрeмaмa 
aктивнoсти 
зa избoрe. 
Нeпoсрeдaн 
свaкoднeвни 
кoнтaкт сa 
ч л a н с т в o м 
и рукoвoд-
ствимa oд-
бoрa ширoм 
Вojвoдинe, 

знaчajни су дa би oдр-
жaли кoнтинуитeт у 
рaду нaшe Стрaнкe, 
кoja je држaвoтвoр-
нa и oдгoвoрнa зa свe 
прoцeсe у зeмљи, по-
себно зa спрoвoђeњe 
ни мaлo лaких 
eкoнoмских рeфoрми. 
Нeoпхoднo je дa зajeд-
нo рaдимo и пoкaжeмo 
кoликo смo jeдинствe-
ни“, каже Вучeвић.

МАРКО ЂУРИЋ

МИЛОш ВУчЕВИЋ

Припремамо се 
за изборе
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Потпредседник ГО СНС, 
у протеклом месецу по-

сетио је ОО СНС у 
Шиду, Ади, Новом 
Кнежевцу и Чоки. 
На састанцима са 
активистима било 
је речи о председ-
ничким изборима и 
активностима у пре-
дизборној кампањи, 
као и о актуелној 
политичкој ситу-
ацији. Страначким 
колегама Јованов је 
упутио поруку да 
у кампањи не сме 
бити опуштања, да победа 
неће бити лака, нити ће доћи 
сама од себе и да у кампању 
треба ући озбиљно, марљиво 
и посвећено. Истакао је и да је 
одговорност свих нас велика, 
јер се поново окупљају сна-
ге које би Србију да врате у 
прошлост. Зато се грађанима 

сервира превара у лику Вука 
Јеремића и Саше Јанковића, 

чија је једина улога 
да омогуће жутим 
лоповима да се по-
ново врате на власт, 
да се богате, краду 
и отимају, док народ 
сиромаши. Због тога, 
обавеза свих члано-
ва СНС је да народу 
објасне да би за Ср-
бију било катастро-
фално да се лопови, 
тајкуни и страни 
центри моћи, пре-
ко својих кандидата 

на овим изборима, поново 
врате на власт и да је једино 
глас за Александра Вучића 
гарант да ће политика стабил-
ности, економског развоја и 
напретка Србије и даље бити 
вођена, а да ће о политици у 
Србији одлучивати народ и 
нико други.

Радна атмосфера у Лозници

Састанак са активистима на Вождовцу



48. ЖАБАРИ
Обнова школе 
у Брзоходу
Радови на обнови издвојеног 

одељења ОШ „Дуде Јовић“ у Бр-
зоходу теку по плану. Намера 
нам је да побољшамо услове за 
најмлађе по питању безбедности, 
сигурности и функционалности 
школе.

49. СОМБОР 
Нова фабрика обуће
Градоначелница Сомбора, 

Душанка Голубовић, и Романо 
Роси, власник фабрике за произ-
водњу обуће „Проџети“, потпи-
сали су Уговор о продаји парце-
ле у индустријској зони, на којој 
ће „Проџети“ изградити нову 
фабрику и отворити још радних 
места. Ова компанија има око 
1.000 запослених, а сарађује са 
20-так малих фабрика од Врања 
до Суботице, у којима обезбеђује 
посао за још 1.500 људи. Градо-
начелница Голубовић посетила је 
припаднике Сектора за ванредне 
ситуације и Ватрогасно-спаси-
лачку јединицу, и поклонила им 
пет лед рефлектора. У оквиру 

акције „Помозимо комшији“, у 
Бачком Моноштору очишћен 
је снег око сеоске амбуланте, 
припремљена су и унета дрва у 
амбуланту, а снег је очишћен и 
испред кућа старијих мештана. 
Старим и болесним суграђани-
ма помагали смо у Кљајићеву, 
Риђици и Стапару. Градона-
челница Голубовић и Небојша 
Гладић, директор „Mоbolity 
MGB“, потписали су нови уго-
вор о бесплатном амбулант-
ном превозу за особе са инва-
лидитетом, старе, немоћне и 
непокретне. За четири године 
спровођења овог програма, 
било је више од 10.000 бес-
платних превоза.

51. СОкОБАЊА
Хуманитарна помоћ 
Чланови ОО СНС Сокобања 

поделили су пакете хумани-
тарне помоћи најугроженијим 
становницима ромског насеља. 
Помоћ смо обезбедили из лич-
них средстава, а са припадни-
цима ромске мањине разгова-
рали су Владимир Миловано-
вић, повереник ОО, и Драгана 
Костић, народна посланица.

52. ЗАЈЕЧАР
Рачунар за ђаке

Градоначелник Ве-
лимир Огњеновић и 
Стана Божовић, члан 
ГО СНС, улепшали 
су Божићне празнике 
четворочланој по-
родици самохране 
мајке Бранкице Жи-
вановић, даровима у 
храни, слаткишима и 
средствима за хигије-
ну. Градоначелник 
је поклонио рачунар 
и обећао летовање 
зајечарским тројкама 
Александру, Ани и 
Сањи, ђацима шестог 
разреда, чија је мајка 
незапослена. У окви-
ру зимске кампање 
Института за транс-
фузију Србије, при-
купљено је 97 једи-
ница крви. Уручене су 
Светосавске награде 

најбољим ђацима и професори-
ма, а школарцима је омогућено 
да, током зимског распуста, бес-
платно користе скијалиште на 
Краљевици.

54. СРБОБРАН
Бесплатан огрев
Активисти и симпатизери СНС, 

заједно са удружењем „Добро 
срце“, организовали су поделу 
бесплатног огревног дрвета за 22 
угрожена домаћинства. Наши ак-
тивисти организују и бесплатно це-
пање дрва за суграђане који нису у 
могућности сами то да раде.

55. ЖИТИшТЕ
Возило за Полицијску 
станицу
Средствима Савета за безбед-

ност саобраћаја Општине Жи-
тиште, купљен је „пежо 301“ за 
Полицијску станицу. Координатор 
Уније жена СНС, Зоран Ђорђевић, 
присуствовао је састанку члани-
ца Уније жена. Присутне даме 

50. ЧАЧАк 
Обилазак мештана у планинским селима

Поводом Божићних празника, чланице уније жена поделиле су паке-
тиће деци самохраних родитеља слабијег материјалног стања. Одржа-
ли смо заједнички састанак ГО СНС Чачак и општинских одбора Горњи 
Милановац, Ивањица и Лучани са председником ИО СНС, Дарком Гли-
шићем. Одржан је и први састанак Одбора за стратешка питања Града 
Чачка, који је формиран на иницијативу градоначелника, као саветодав-
но тело које чине угледни Чачани. у склопу акције „Помозимо комшији“, 
Савет за здравство организовао је посету старачким домаћинствима у 
планинским селима и подржао акцију превентивних прегледа мештана. 
Савет за здравство и унија младих делили су флајере и разговарали са 
грађанима на тему важности превенције карцинома.

53. ПЛАНДИшТЕ
Обилазак школа

Преко 80 чланова ОО СНС Пландиште учествовало је у акцији добро-
вољног давања крви. Поводом Недеље превенције рака грлића матери-
це, Савет за здравство, у сарадњи са Унијом жена, организовао је преда-
вање о превенцији ове болести. Чланови Савета за здравство подржавају 
акције едукације о шећерној болести и вакцинације против грипа у свим 
насељеним местима. Објављени су конкурси за доделу новчаних награ-
да најбољим студентима и за реграсирање трошкова превоза ученици-
ма. Општина је помогла да гимназијалке Невена Гроздановски и Теодора 
Деспотовски бораве у ИС „Петница“. Поводом школске славе, Општина је 
обезбедила пакетиће за све ученике нижих разреда, а председник и заме-
ник председника, Јован Репац и Горан Доневски, обишли су школе у План-
дишту, Великој Греди и Хајдучици. Председник Репац један је од потпи-
сника, а наша Општина један од оснивача, Развојне агенције „Јужни Банат“.
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ВЕСТИ БРИГА О ГРАЂАНИМА

47. ВРшАЦ 
Игралиште 
за децу са 
инвалидитетом

Поводом обележавања 
десет година рада компа-
није „Хемофарм“ у оквиру 
немачког концерна „шта-
да“, отворена је фабрика 
за контролу квалитета производа, а 
свечаности је присуствовао премијер 
Александар Вучић. Чланице уније 
жена организовале су хуманитарну 
изложбу слика Јагоде Сантрач, а по-
зната глумица и активисткиња уније 
жена, Соња Радосављевић, извела је 
ауторску монодраму „Стаменка из 
крушчице“. Чланице уније жена и 
активисти 2. МО и Савета пензионера 
подржали су новогодишњу представу 
за децу, под патронатом Центра за 
социјални рад. Активисти 1. и 4. МО 
дружили су се са најстаријим суграђа-
нима у Геронтолошком центру. Чла-

нови уније пензионера, прилозима ак-
тивиста, набавили су дрва и пакете са 
намирницама за суграђанку Босиљку 
Томаш. Организовали смо трибину на 
којој је гост био Веселин шљиванча-
нин. Активисти 4. МО и МО Загајица 
обележили су Светог Саву, делећи 
грађанима переце на штандовима. 
Чланови 2. и 4. МО донирали су гар-
деробу угроженим члановима СНС 
и Центру за социјални рад. Активи-
сти МО Потпорањ обновили су малу 
салу Дома културе. Чланови Савета 
за спорт и омладину учествовали су у 
донаторској акцији за изградњу игра-
лишта за децу са инвалидитетом.
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Градски центар за физичку 
културу, популарни Стари 

диф, прикључио се  ма-
нифестацији „Чепом до 
осмеха“, чији је циљ 
помоћ деци са инвали-
дитетом, и бесплатно је 
уступио своје спољне 
терене ученицима шко-
ле „Стефан Дечански“, 
чиме је омогућио деци са 
оштећеним слухом да се при-
премају за републичко такмичење, 
у сарадњи са Секретеријатом за 
спорт и омладину Београда. 

Према речима директора Не-
бојше Стојановића, ГЦФК се 
одазивао разним хуманитарним 
акцијама, те је тако омогућио и 
бесплатну рекреацију за младе 
научнике, подржао је радиони-

це на тему здравља, промовисао бројне 
спортске клубове...

„Резултати говоре за себе. Први 
пут, после 12 година, остварили 
смо позитиван пословни резул-
тат и после седам година нере-
довне исплате, исплатили смо 
запосленима све заостале зара-

де, а текуће плате исплаћујемо 
на време. Остварили смо уштеде, 

смањили беспотребне трошкове, 
одредили приоритете и повећали при-

ходе, тако да сада позитивно послујемо, а 
можемо да помогнемо и другима“, каже Не-
бојша Стојановић, директор ГЦФК, за кога 
запослени кажу да је „другачији директор“, 
човек који се према ГСФК односи као према 
својој кући, који са запосленима има одлич-
ну комуникацију и са којима, кроз разли-
чите предлоге и идеје, долази до најбољих 
пословних решења.

Мноштво хуманитарних активности

Поводом Међународног дана 
деце оболеле од рака, по-

сланици Народне скупштине 
Републике Србије и Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводи-
не из редова Српске напредне 
странке одлучили су да својом 

донацијом помогну рад онко-
лошког одељења Института за 
здравствену заштиту мајке и 
детета Србије „Др Вукан Чупић“.

Одлучили смо се на овај 
гест како бисмо помогли ма-
лишанима оболелим од мали-

гних болести и бар мало олак-
шали њиховим родитељима, 
али и скренули пажњу на то 
да је потребно да личним при-
мером покажемо да солидар-
ност живи у нашем друштву. 
Позивамо да нам се придруже 

сви грађани који су у прилици 
да помогну и одвоје део свог 
новца за помоћ болесној деци. 
Посланици Скупштине Србије 
и Скупштине АП Војводине 
донирали су више од 730.000 
динара за болесне малишане. 
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Директор Небојша 
Стојановић са запосленима

Премијер Вучић у 
обиласку „Хемофарма“

Српска напредна странка 
наставила је победнички 

низ и остварила још убедљи-
вих победа на изборима за 
савете месних заједница ши-
ром Србије.

Прошлог месеца, убедљива 
победа напредњака забале-
жена је на изборима за члано-
ве савета месних заједница у 

Лебану, Ваљеву, Црној Трави, 
Малом Зворнику, Вараврину, 
Малом Црнићу, Трстенику, 
Великом Градишту... 

У Црној Трави освојено је 
58 мандата, од укупно 60, у 
14 месних заједница. У Ма-
лом Зворнику освојена су 
63, од укупно 67 мандата, а у 
Варварину 112 од укупно 189 

мандата. У Малом Црнићу, 
СНС има већину у 12 месних 
заједница, од укупно 19, а у 
Трстенику има већину у 34 
месне заједнице, од укуп-
но 38.  У Лебану су избори 
одржани у девет месних 
заједница, а СНС је освојила 
већину у свакој од њих.

убедљиве победе СНС на изборима за савете МЗ

ПОСЛАНИЦИ СНС ДОНИРАЛИ 730.000 ДИНАРА 
ДЕЦИ ОБОЛЕЛОЈ ОД кАРЦИНОМА

С Н С 
ПАНОРАМА

Одрекли се дела својих примања: Посланици СНС у Скупштини 
Србије (лево) и у Скупштини АП Војводине (десно)
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поздравиле су и Стојанка Лекић, 
посланица у Скупштини АПВ и ко-
ординаторка Уније жена Средњо-
банатског округа, и Снежана Ву-
чуревић, председница Уније жена 
ОО СНС Житиште. 

56. ВЛАДИЧИН 
ХАН 
Помоћ завејанима
Штаб за ванредне ситуације, на 

челу са председником Општине 
Гораном Младеновићем, успешно 

се изборио са екстремно ниским 
температурама, снежним наноси-
ма, непроходним путевима... У ре-
кордном року, ангажовањем свих 
капацитета, и најкритичнији путни 
правци били су рашчишћени од 
снежних наноса, а помоћ указана 
лицима из најудаљенијих планин-
ских подручја Општине.

58. БОР
Пакети за панезионере и ко-
риснике нардоне кухиње
Донацијама чланова обезбеђе-

но је 1.000 пакета за најугроженије 

пензионере и кориснике народне 
кухиње. У оквиру акције „Помози-
мо комшији“, наши активисти сва-
кодневно су чистили снег, како би 
суграђанима омогућили несметан 
прилаз до Дома здравља, болни-
це, школа и вртића. Екипе ЈКП „3. 
октобар“ даноноћно су биле на 
терену, а помоћ у чишћењу путева 
пружио је и РТБ „Бор“ својом ме-
ханизацијом. Народна посланица 
Студенка Ковачевић започела је 
праксу пријема грађана.

59. АЛЕкСИНАЦ
Вредна донација
Због успешности у реализацији 

KFW програма и редовности отпла-
те кредита, предузеће „Водовод и 
канализација“ награђено је дона-
цијом од 190.000 евра, од тога је 
165.000 евра искоришћено за ку-
повину канал џет возила, а 25.000 
евра за куповину мобилне хлорне 
станице за брану „Бован“. У току је 
расписивање међународног тенде-
ра за реконструкцију фабрике воде 
„Бресје“ у Суботинцу, а средства су 
обезбеђена из кредита KFW банке.

60. ПЕЋИНЦИ
Чишћење снега
Сви МО у Пећинцима укључи-

ли су се у акцију „Помозимо ком-
шији“, и у свим насељима чистили 

снег и лед испред старачких до-
маћинстава, кућа у којима живе 
особе које нису у могућности да то 
саме учине и са јавних површина.

64. АРАНђЕЛОВАЦ
Пакетићи за 
болесне малишане
Председник Општине, Бојан 

Радовић, посетио је педијатријско 
одељење и малишане обрадовао 
пакетићима. Народни посланик 
Милосав Милојевић присуство-
вао је традиционалном божићном 
окупљању камионџија и најавио 
велике радове у главној улици и 
парку Буковичке бање. Поставље-

не су сигурносне камере у школа-
ма, вртићима и на јавним местима. 
Дочек православне Нове године 
приређен је у МЗ Прогореоци 
и Даросава, а на градском тргу 
организован је дводневни про-
грам. Обновљен је кров капеле на 
гробљу Рисовача. У току је хума-
нитарна акција „Ако имаш донеси, 
ако немаш однеси“. Адаптиран је 
простор Народне библиотеке, а 
радове вредне преко три мили-
она динара финансирали су Ми-
нистарство културе и Општина. 
Каратисткиња Јована Прековић 
освојила је злато на Карате 1 Пре-
мијер лиги „Париз опен“.

65. БЕОЧИН 
Дрва за социјално угрожене
Обележени су сви нового-

дишњи и божићни празници, а 
верницима свих националности 
упућене су пригодне честитке. На 
инфо пулту на аутобуској станици 
делили смо „СНС Информатор“ и 
страначки пропагандни материјал. 
Буџетом Општине више средстава 
опредељено је месним заједница-
ма за побољшање услова живота 
суграђана, а посебно су плани-
рана средства за низ пројеката 
којима ће се аплицирати према 
фондовима, нарочито за уређење 
индустријске зоне и привлачење 
инвестиција. Чланови ОО СНС 
Беочин, на челу са Митром Ми-
линковићем, обезбедили су дрва 
за социјално угрожене суграђане. 
У акцијама „Помозимо комшији“, 
чистили смо снег и посипали сољу 
пешачке стазе, тротоаре и прилазе 
јавним објектима. У радној посети  
ОО СНС Беочин био је члан ИО 
СНС и председник Општине Стара 
Пазова, Ђорђе Радиновић.

61. кИкИНДА
Сарадња са норвешким Нарвиком
Потписана је нова Декларација о пријатељству, 50 година након 

што је први пут успостављена сарадња између градова Кикинде и 

Нарвика. Декларацију су потписали Павле Марков, градоначелник 
Кикинде, и Геир-Кетил Хансен, заменик градоначелника Нарвика, а 
свечаности је присуствовао и амбасадор Норвешке, Арне Санес Бјерн-
стад. Град је уступио 12 пластеника удружењу „Банатска ленија“, које 
ће реализовати бесплатну обуку из повртарства за младе пољопри-
вреднике, како би стекли знање за покретање сопственог бизниса. У 
сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције, Кикинда гради 
две зграде за избегла лица која имају нерешено стамбено питање. 
Град је обезбедио и огрев за 500 социјално угрожених породица.

63. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Поклон за прву бебу у 
2017.

Омладина СНС делила је „СНС Информа-
тор“ и разговарала са суграђанима. Пред-
седник Општине, Дејан Ковачевић, посетио 
је породилиште Опште болнице и обишао 
мајку која се прва породила у 2017. години. 
Општина је, поред редовних средстава за 
прво дете од 60.000 динара, породиљи доделила и ваучер од 50.000 
динара за куповину беби-опреме. Организовали смо квалификацио-
ни турнир за Светско првенство у рукомету за јуниоре, због чега је, у 
име Рукометног савеза Србије, председник Божидар Ђурковић уру-
чио плакету Рукометног савеза, председнику наше Општине.57. ПАНЧЕВО

Почиње реконструкција 
Опште болнице

Сви општински и градски 
одбори Нове Србије у Јуж-
ном Банату прелазе у СНС. 
Чланови ГО СНС Панчево 
делили су на Савиндан пе-
реце и разговарали са су-
грађанима на шест локација. 
Председник Владе АПВ, 
Игор Мировић, разговарао је 
са градоначелником Сашом 
Павловим, о реконструкцији 
Опште болнице, и најавље-
но је да ће радови почети 
у првој половини године. 
Два градоначелника и шест 
председника општина Јуж-
ног Баната основали су Ре-
гионалну развојну агенцију 
„Јужни Банат“, чији је зада-
так припрема и реализација 
инфраструктурних пројеката 
и остваривање међунаро-
дне, прекограничне и међу-
општинске сарадње. Станов-
ници Јабуке и Глогоња до-
биће воду из градског водо-
вода, а и планира се градња 
Потамишког колектора.

66. БЕОГРАД
Акција 
„Помозимо 
комшији“

ГО СНС Београд подржао 
је акцију „Помозимо ком-
шији“. Сви београдски ОО 
чистили су снег, разбијали 
лед и посипали индустријс-
ку со. Такође, београдски 
напредњаци посветили су 
пажњу болесним и старим 
суграђанима, пружајући им 
неопходну помоћ у виду на-
бавке лекова, намирница и 
свакодневних потрепштина. 
Активисти ОО обишли су со-
цијално угрожене и вишеч-
лане породице, и уручили им 
помоћ у виду дрва за огрев, 
одеће, обуће, пакета са хра-
ном и средствима за хигије-
ну. Током акције „Помозимо 
комшији“, све донације биле 
су обезбеђене из личних 
средстава функционера, 
чланова и активиста наших 
ОО.

67. БАРАЈЕВО
Председник Општине 
обишао повређеног полицајца

Председник Општине Барајево, Слободан Адамовић, оби-
шао је повређеног полицајца Милана Николића, који се успеш-
но опоравља од повреда задобијених приликом обављања ре-
довне полицијске дужности, и захвалио му се на изузетној хра-
брости и пожртвовању. Изузетно ниске температуре, јак ветар, 
поледица и сметови задавали су велике невоље екипама Јк „10. 
октобар“, које су, по налогу кризног штаба, дежурале 24 часа. 
Радници ЈкП провели су 370 радних сати на ручном посипању 
ризле, соли и каменог агрегата на путевима кроз Барајево. Та-
кође, били су ангажовани и на чишћењу улица и на посипању 
еколошке течности против стварања леда.

68. ВОЖДОВАЦ
Гардероба за децу без 
родитељског старања

Организована је манифестација „Торлачки 
сјај Вождовца“, а најмлађи Вождовчани су 
испред Деда Мразове куће правили украсе за 
јелку и уживали у позоришном програму. По-
водом празника, председник ОО СНС Вождо-
вац, Александар Савић, поклонио је гарде-
робу деци у Дому „Моша Пијаде“. Уручили 
смо гардеробу Прихватилишту за одрасла и 
стара лица, намирнице деци без родитељског 
старања, а Савет за избегла и расељена лица 
поклонио је Центру за азил у Крњачи ћебад 
и термо деке. Сви поклони обезбеђени су из 
личних средстава функционера и активи-
ста. У Дому културе у Рипњу, организована 
је новогодишња журка и подела пакетића, 
а пакетићи су дељени и у другим МЗ. Наши 
активисти дружили су се са суграђанима на 
најпрометнијим локацијама и делили симбо-
личне поклоне. На Бадњи дан, освећени су и 

подигнути крстови на куполу цркве-
брвнаре на Авали, а патријарх 
Иринеј уручио је Грамату 
председнику Савићу. Одр-
жан је шаховски турнир 
у знак сећања на Све-
тозара Глигорића. 
Ученицима који су 
екипно освојили 
прва три места 
на општинском 
такмичењу у ко-
шарци и одбојци, 
подељене су ди-
пломе и пехари. 
Организоване су 
трибине о мали-
гним болестима и 
омладинској поли-
тици. Током зимског 
распуста, организова-
ни су бесплатни часови 
енглеског језика и школа 
спорта.

69. ВРАЧАР
630 лаптопова за трећаке

ф у н к ц и о н е р и 
Општине Врачар, 
на челу са пред-
седником проф. 
др Миланом Не-
дељковићем, чис-
тили су снег на не-
колико локација. 
Општина је за 630 
ученика трећег 
разреда основних 
школа обезбедила 
„врачунаре“, лаптопове који ће им олакшати учење.

62. ЛАЈкОВАЦ
Помоћ за 
породицу Пантелић

Општина Лајковац, на челу са Андријом 
Живковићем, била је покровитељ „Улице 
отвореног срца“, а први пут је направљено 
и клизалиште. Чланови ОО СНС Лајковац, 

у сарадњи са ИО СНС, обишли су осмочла-
ну породицу Пантелић и уручили животне 
намирнице и пакетиће за петоро деце. На 
Бадњи дан, у просторијама Странке, дели-
ли смо пакетиће за децу са посебним пот-
ребама. Државни секретар Предраг Перу-
ничић присуствовао је традиционалном 
новогодишњем коктелу у Градској кући и 
турниру у малом фудбалу.
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у просторијама МЗ Болеч, 
отворена је народна кухиња за 
више од 87 корисника социјал-
не помоћи из Болеча, Ритопе-
ка, Винче, Лештана и калуђе-
рице. Због недовољне про-
точности воде, услед малог и 
неадекватног профила цеви, у 

делу улице Саве ковачевића 
у насељу Лештане, Београд-
ски водовод и канализација 
заменио је 240 метара старих 
поцинкованих цеви, полиети-
ленским. Одржани су састанци 
свих МО и представљен план 
рада за 2017. годину.

70. ЗВЕЗДАРА
Златник за прву бебу на Божић

активисти свакодневно су чистили снег 
како би олакшали кретање најстаријим 
суграђанима. Организовали смо штан-
дове на више локација, разговарали са 
грађанима и делили „СНС Информа-
тор“. Отворена је клизалишна сезона 
у СЦ „Олимп“. Председник Општине, 
Милош Игњатовић, обишао је на Бо-
жић прворођену звездарску бебу, Виду 
Суботић, и уручио јој златник.

Повереник ОО СНС Звездара, Немања Ђукић, са члановима и ак-
тивистима, обишао је Центар за смештај и дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Миријеву, и донирао дидактичка сред-
ства, обезбеђена из прилога чланова ОО. Такође, обезбеђени су па-
кети хуманитарне помоћи најугроженијим грађанима Звездаре. Наши 

73. ЗЕМуН
Подела пакетића

Општина Земун, у са-
радњи са Цк Земун и 
фондом „Мала Милица 
Ракић“, организовала 
је поделу пакетића за 
малишане удружења 
„Самохране мајке“, као 
и бесплатни курс само-
одбране. Реализовани 
су и пројекти „Постани и 
ти ИТ“ и „Земун бренд“. 
уговором Јединице за 
управљање пројектима 
и Града Београда, пред-
виђена је додела 350 па-
кета грађевинског мате-
ријала, од којих 63 за ко-
риснике са наше Општи-
не. Додељене су награде 
за најлепши Божићни излог, за најбољу полицајку и ватрогасца. 
у организацији Општине, Храма светог Николаја и Свебора, ор-
ганизовано је пливање за Богојављенски крст. Активисти нашег 
ОО свакодневно разговарају са грађанима.

71. ЛАЗАРЕВАЦ
Поново ради вртић у Великим Црљенима

Захваљујући подршци ЕПС-
а, Града Београда и Општине 
Лазаревац, поново је отворена 
Пу „Ракила котаров Вука“ у 
Великим Црљенима. Свечано 
паљење бадњака обележено је 

испред храмова у Лазаре-
вцу, Араповцу, Јунковцу, 
крушевици, Чибутковици 
и Вреоцима. Иако није било 
традиционалног пливања на 
Богојављење, представници 
Општине уручили су поклоне 

свима који су се пријавили за 
учешће. Активисти ОО 

СНС Лазаревац орга-
низовали су штанд 
код Рударске че-
сме, разговарали са 
грађанима, делили 

„СНС Информатор“ 
и промотивни мате-

ријал.

Повереница Савета за националне мањи-
не и социјално угрожене, обишла је Зори-
цу Митровић, самохрану мајку са осморо 
деце, и уручила новогодишње пакетиће и 
прехрамбене пакете, као и донацију ЈкП 
„Младеновац“ и Млекаре „Границе“. Савет 
за националне мањине и социјално угроже-
не подржао је бесплатне стоматолошке пре-
гледе за децу ромске популације.

74. МЛАДЕНОВАЦ
Посета самохраној мајци

75. ОБРЕНОВАЦ
Наставак програма „Еко динар“

у близини школе у Малој Моштаници постављено је аутобуско стаја-
лиште, а у МЗ Звечка теретана на отвореном. Општина Обреновац, по седми 
пут, организовала је манифестацију „Обреновац - град отвореног срца“. ЈкП 
„Топловод“ добило је два нова возила за интервенције. у Забрежју је четврти 
пут одржано пливање за Часни крст. Захваљујући помоћи Еу поплављеним 
подручјима, санирана су 354 објекта, обезбеђена средства за санацију још 
152 објекта и чишћење 64 километара дренажних канала. Потписани су уго-
вори са 47 спортска клуба, који су укључени у програм „Еко динар“, у којем 
свако дете, од 10 до 18 година, може бесплатно да се бави спортом. Наши 
активисти чистили су снег испред важних установа и обилазили комшије.

77. НОВИ БЕОГРАД
Нова лед расвета

Активисти МО Ледине oбеле-
жили су Бадње вече и дружили 
се са суграђанима, а за малишане 
су обезбедили слаткише. На ини-
цијативу ОО СНС Нови Београд, 
постављена је нова лед расвета 
у зградама у улицама Др Ивана 
Рибара 58, Народних хероја 18 
и Студентска 37. Активисти МО 
Стари Меркатор разговарали су 
са Новобеограђанима и делили 
слаткише најмлађима. 

76. ПАЛИЛуЛА
Са грађанима о 
комуналним проблемима 

Чланови ОО СНС Палилула обишли 
су социјално угрожене и вишечла-
не породице, и уручили им пакете са 
одећом, обућом, храном и средстви-
ма за хигијену, обезбеђене из личних 
средстава функционера ОО. Одржан је 
низ трибина са комуналним тематиком. 
Организовани су штандови на више ло-
кација, где су активисти делили „СНС 
Информатор“ и разговарали са грађа-
нима.

81. РАкОВИЦА
Обука за незапослене

Млади напредњаци, током хладних дана, 
делили су суграђанима топле напитке на пун-
ктовима у Видиковцу и Реснику. Општина је 
ангажовала додатну механизацију како би очис-
тила снег са тротоара и улица које не спадају у 
приоритете ЈКП „Београд пут“. Почела је рекон-
струкција Центра за културу и образовање и СЦ 
Раковица, која се финансира општинским сред-
ствима. Завршена је рачунарска обука и обука 
енглеског језика за незапослене са евиденције 
НСЗ, а полазници су добили сертификате са 
којима ће бити конкурентнији на тржишту рада. 
Општина је организовала традиционалну Улицу 
отвореног срца, бесплатно клизалиште, слатки-
ше и поклоне за малишане. Новац од продаје 
топлих напитака и новогодишњих реквизита 
уплаћен је у хуманитарне сврхе.

78. САВСкИ ВЕНАЦ 
Пројекат „учим да рециклирам”

Председница Општине Савски венац, Ирена Вујовић, 
потписала је проткол о сарадњи са заступницима општин-
ске Организације инвалида рада, Удружења пензионера, 
ДКЦ „Мајдан“,  Школом за дизајн, ОШ „Стефан Немања“, 
и Домом здравља, у циљу спровођења заједничких ак-
тивности на унапређењу бриге о деци, инвалидима и 
старијим суграђанима. Поводом Националниг дана без 
дуванског дима, организовани су бесплатни превентивни 
прегледи пулмолога и спирометријске анализе у Заводу 
за заштиту здравља „Железнице Србије“. Председница 
Вујовић поделила је новогодишње пакетиће малишани-
ма, у оквиру манифестације „Деда Мразово село“, испред 
Музеја историје Југославије, а заједно са Станом Божовић, 
представила је пројекат „Учим да рециклирам“.

82. СОПОТ
Реконструкција зграде 
МЗ у Поповићу

Општина Сопот започела је реконструк-
цију зграде МЗ у Поповићу, од нове бетон-
ске плоче до кровног покривача, укључујући 
и замену пода, кречење, изолацију и расвету.

79. СТАРИ ГРАД
Разговор са 
грађанима

Градски одборник Радослав Марја-
новић и општински одборници - 
Александар Пуача, Ена Дугоњић и 
Александра Бокић, разговарали су са 
грађанима на Тргу Николе Пашића, 
уз топао чај, који су делили млади 
напредњаци. Своје комшије упознали 
су са плановима за реконструкцију 
Пионирског парка, уређења Безиста-
на и Нушићеве улице.

80. ЧукАРИЦА
Помоћ социјално 
угроженим породицама

Млади чукарички напредњаци представили су своју 
Општину на такмичењу „Моја општина“, коју је органи-
зовао Центар за едукацију СНС. Активисти МО Церак 
2 организовали су поделу хуманитарне помоћи за пет 
породица слабијег материјалног статуса и особе са ин-
валидитетом. Активисти МО Виногради 1 приредили су 
дечију представу. Доделом божићних пакетића, Општи-
на је обрадовала предшколце, а поводом обележавања 
Нове године по јулијанском календару, припремљени су 
пакетићи за малишане из више установа.

83. СуРЧИН 
Поправка јавних 
чесми у Бечмену

Активисти ОО СНС Сурчин велику пажњу 
посветили су разговору, обиласку и дружењу 
са суграђанима на разним манифестацијама, 
од „Сурчин - Општина отвореног срца, преко 
Бадњег дана, Дана Републике Српске, до пли-
вања за Часни крст у Бечмену и обележавања 
Светог Саве. Активисти из Бољеваца поправили 
су две јавне чесме и посипали со по коловозу.

4  

СНС ПАНОРАМА БРИГА О ГРАЂАНИМА

72. ГРОЦкА
Отворена народна кухиња у Болечу
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Милош Игњатовић  дарује прву 
звездарску бебу рођену на Божић

Народна посланица Јелена Мијатовић са напредњацима Палилуле

Председница Општине 
Савски венац, Ирена Вујовић
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Усред неповољних 
временских прилика, 
снега, леда и хладних 

дана, многим суграђани-
ма широм Србије била је 
неопходна помоћ. Српска 
напредна странка је, тим 
поводом, покренула акцију 
солидарности и хуманости 
„Помозимо комшији“ и поз-
вала своје активисте широм 
Србије да помогну, колико 
год су у могућности, угро-
женим суграђанима, својим 
комшијама. Без обзира на 
велике минусе и хладноћу, 
активисти СНС вредно 
су чистили снег и лед на 
главним путевима и ули-
цама, прилазима школама, 
вртићима, амбулантама, 
болницама, продавницама, 
кућама и зградама својих 
комшија како би свима омо-
гућили лакше и безбедније 
кретање. 

Најтеже је било старијим, 
болесним и непокретним 
суграђанима, којима су ак-
тивисти свих општинских 
одбора СНС излазили у 

сусрет око набавке основ-
них животних намирница, 
лекова, припреме огрева, 
обезбеђивања превоза до 
абмуланти и болница, по-
дизања лекарских рецепа-
та, пружања основне меди-
цинске помоћи... 

Активисти СНС помагали 
су и суграђанима који при-
падају социјално угроже-
ним категоријама. Својим 
личним материјалним 
средствима куповали су па-
кете са основним животним 
потрепштинама и донирали 
их породицама тежег мате-
ријалног стања, а децу су 
обрадовали и пакетићи-
ма са одећом, играчкама и 
слаткишима.  

Српска напредна странка 
сматра да је акција „Помо-
зимо комшији“ добар при-
мер којим се буди свест о 
значају емпатије и подршке 
онима којима је помоћ нај-
потребнија, и верује да ће 
га следити многи у складу 
са својим могућностима. 

В. Велков

успешна акција „Помозимо комшији”
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Бор Крушевац Нови Београд Палилула Димитровград

Стари град
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