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Драги пријатељи, 

Ушли смо у 2016. годину са вером у себе 
и са великим еланом да наставимо са 

започетим реформама и са трансформа-
цијом наше земље у модерну и уређену 
европску државу. Иза нас су тешке мере 
фискалне консолидације, промене које је 
донео нови Закон о раду, али и сет реформ-
ских закона...

Ове тешке мере већ су почеле да дају 
очигледне и мерљиве резултате: Србија је 
изашла из рецесије, у последње две године 
имали смо две милијарде евра страних ин-
вестиција, буџетски дефицит је стављен под 

контролу, успели смо да смањимо незапосленост са 26,7 на 17,6 одсто, 
а биће још нижа, повећали смо пензије и плате просветним и здрав-
ственим радницима, на листи Светске банке Србија је напредовала чак 
32 места, Европска унија отворила је прва преговарачка поглавља са 
нашом земљом, а Србија ужива велики међународни углед какав годи-
нама није имала, у шта сам имао прилику да се уверим и на Светском 
економском форуму у Давосу, за који је једино Србија, од свих држава 
Западног Балкана и Источне Европе, добила позивницу.

Година 2016. биће боља за грађане, али морамо да наставимо са 
радом и провођењем реформи како бисмо достигли уређеност и жи-
вотни стандард европских држава. И од тог пута нећемо одступити, 
колико год да нам подмећу клипове у точкове развоја сви они који 
су, са падом претходне власти, изгубили своје привилегије и начине 
за енормно богаћење на рачун народа. Борићемо се да се Србија не 
врати унатраг, у доба криминала, корупције и свеопште пропасти, а да 
би наставила да иде напред, потребне су још четири године упорних 
реформи како бисмо стигли до врата Европске уније и достигли европ-
ски животни стандард који подразумева бољу здравствену заштиту, 
савремени систем образовања, ефикасно судство, модерне ауто-путе-
ве, железничку мрежу...

Грађани Србије имаће прилику да ускоро, на републичким, покрајин-
ским и локалним изборима одлуче којим путем желе да иду – да ли 
желе да подрже реформске мере које ће донети боље услове живота и 
стандард какав имају грађани ЕУ, или желе враћање у прошлост када 
су Србијом управљали тајкуни, прошлост пуну нестабилности, крими-
нала и корупције.

Београд, јануар 2016.
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Председник Владе Србије, Александар Вучић, једини 
је државник из региона Западног Балкана и Источне 
Европе који је добио позивницу да, другу годину за 
редом, учествује на Светском економском форуму у 
Давосу, престижном догађају који, сваке године 

у јануару, окупља елиту из света политике и бизниса. Ове го-
дине, главна тема скупа била је „Четврта индустријска револу-
ција“, али и решења за излаз из мигрантске кризе.

Премијер Вучић присуствовао је низу скупова светских еко-
номских лидера, а имао је и билатералне сусрете са бројним 
државницима, инвеститорима и представницима међународних 
финансијских институција. На Отвореном форуму „Од мигра-
ција до интеграција“, српски премијер оценио је да европска 
миграторна политика захтева промене и да се још не види јасно 
решење, напомињући да је Србија само држава на мигрантској 
рути ка Европи, а да су коначне дестинације миграната Немачка, 
Аустрија, скандинавске земље...

Присуствовао је и неформалном окупљању светских лидера на 
панелу „Како одговорити на хуманитарну кризу“, на којем су, по-
ред осталих, учествовали висока представница ЕУ за спољне по-
слове и политику безбедности, Федерика Могерини, директор-
ка ММФ-а, Кристин Лагард,  директор Светске банке, Џим Јонг 
Ким, генерални секретар НАТО, Јенс Столтенберг, премијерка 
Норвешке, Ерна Сулберг, генерални секретар УН, Бан Ки Мун, 
министар финансија Финске, Александер Стуб, председница 
Литваније, Далија Грибаускајте, као и потпредседник Европске 
комисије, Франс Тимерманс.

Српски премијер представио је добре резултате које бележи 
српска економија и приметио да се оно што је говорио прошле 
године на том форуму, по питању економског напретка Ср-
бије, показало као истинито. „Бројеви су чак и бољи... Нису мог-

ли да верују да сам у потпуности погодио какву ће Србија стопу 
раста имати, а тек се очекују године динамичног раста“, рекао 
је Вучић.

Председник српске Владе сусрео се са шведским премије-
ром, Стефаном Ловеном, са којим је разговарао о економским 
односима, мигрантској кризи и европским решењима.

„Шведска компанија „Икеа“ до краја године почиње изградњу 
првих објеката у Србији, што је инвестиција вредна око 300 ми-
лиона евра. Улагања и пословање скандинавских компанија у 
Србији знак су да смо економски сигурна земља, и добар су сиг-
нал и другим инвеститорима“, истакао је, том приликом, премијер 
Вучић, и нагласио да и друге шведске компаније, попут „Тетра-
пака“ и „АББ“, послују у Србији и да очекује долазак и многих 
других.

На маргинама Светског економског форума, премијер Вучић 
састао се са председником Владе Грчке, Алексисом Ципрасом, са 
којим је разговарао о мигрантској кризи и Ципрасовој посети Ср-
бији, као и са министром спољних послова Норвешке, Бергеом 
Брендеом, коме се захвалио на помоћи Норвешке током поплава 
и мигрантске кризе, и замолио за већу подршку у намери да раз-
вијамо предузетнички дух у Србији.

О значајним темама за Европу, али и за Србију, премијер Вучић 
разговарао је и са Сумом Чакрабартијем, директором Европске 
банке за обнову и развој, затим са  Дидијером Буркхалтером, ми-
нистром спољних послова Швајцарске, Паолом Ђентилонијем, 
министром спољних послова Италије, као и са Себастијаном 
Курцом, министром спољних послова Аустрије.

Веома занимљив био је и разговор са председником компа-
није „Мајкрософт“, Жан-Филипом Куртоом, о плановима за бу-
дућу стратегију партнерства ове компаније и Србије, о начинима 
подстицања развоја предузетничког духа у нашој земљи, као 

Током Светског економског форума у Давосу, председник Владе републике 
Србије, Александар Вучић, сусрео са са бројним државницима, инвеститорима 

и представницима међународних финансијских институција, и поручио:

Србија жели да буде међу 
35 најјачих земаља у свету

Могуће одржавање регионалног 
Давоса у Београду

У ЖИЖИ

Премијер Вучић једини је државник са 
Западног Балкана и Источне Европе који 
је добио позивницу за учешће на 
Светском економском форуму
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и великој улози коју 
ИТ индустрија има у 
развоју и подстицању 
економије у данашњем 
дигиталном свету.

Председник Вла-
де Србије састао се и 
са извршним директо-
ром Светског економ-
ског форума, Филипом 
Резлером, упутио му по-
зив да посети Србију и 
испита могућност орга-
низовања важних пане-

ла и могућности да Светски економски форум управо у Београду 
организује регионални скуп на тему „Унапређење предузетнич-
ког духа и конкурентности на Западном Балкану“, односно „ре-
гионални Давос“.

Швајцарски медији са великом пажњом пратили су активности 
српског премијера у Давосу, а утицајни дневник „Блик“ на наслов-
ној страни донео је текст са насловом: „Буркхалтер (швајцарски 
шеф диполоматије), Вучић и Гаук (председник Немачке) – најваж-
нији гласови о најважнијој теми на Светском економском форуму“. 
Премијер Вучић дао је и велики интервју за ову новину, у којем 
је подржао политику немачке канцеларке, Ангеле Меркел, према 
избеглицама и поновио да Србија неће дизати ограде на својим 
границама. На констатацију новинара да Србија, по питању избе-
глица, поступа много више европски него многе чланице ЕУ, и на 
питање да ли то ради зато што жели да уђе у ЕУ, премијер Србије 
је одговорио: „Можете да ме волите, или да ме мрзите. Јасно је - од 
када сам на власти, српска привреда се значајно опоравила, а сна-
жан раст ће се и даље наставити. Циљ нам је да уђемо међу 35 
најјачих земаља у свету. И да - желимо у ЕУ!“. Иначе, премијер Ву-
чић је свим својим саговорницима пренео чврста уверавања да ће 
Србија, без обзира на расписивање избора, остати стабилна и на 
истом реформском путу.

Станица Београд Центар, познатија као Прокоп, после 
40 година од почетка радова, свечано је отворена за 
саобраћај, а председник Владе, Александар Вучић, 
означио је отварање доласком на станицу у новом 
Штадлеровом возу који почиње да саобраћа на ли-

нији Београд – Нови Сад. 
Пред неколико стотина окупљених грађана, који су дошли да 

виде нову, модерну будућу главну железничку станицу, пре-
мијер Вучић рекао је да је завршена прва фаза изградње, а да би 
станица требало комплетно да буде завршена 2018, годину дана 
пре планираног рока. 

„Отварање Прокопа доказ је да Србија и њени грађани, када 
су вредни и када постоји план, могу све да ураде. Када се гледа у 
будућност и размишља о својој деци, овако велики пројекти могу 
да постану реалност. Коначно смо стигли, путовање је трајало 
дуже од 40 година и сада имамо одакле да кренемо даље. Овде 
се не ради само о возовима, већ о покретању Србије, о њеној сат-
ници која је прецизна“, поручио је премијер Вучић.

Према речима премијера, приступне саобраћајнице почињу да 
се раде у марту, услови и послови чисти су као суза и ово је тре-
нутно једно од највећих градилишта у Европи, због чега га и ве-

Нису покренути само возови, 
покренута је цела Србија

ПрОКОП ОТВОрЕН ПОСлЕ 40 ГОДИНА

Председник Владе Србије, 
Александар Вучић, свечано је 
отворио за саобраћај нову, модерну 
будућу главну железничку станицу 
Београд центар, истакао да је 
завршена прва фаза радова, а да 
очекује да станица комплетно буде 
завршена 2018. године, и поручио:

Разговор са Сумом Чакрабартијем и Федериком Модерини

У ЖИЖИ

Са премијером Шведске, Стефаном 
Ловеном

Вучић и Курц

Састанци са министрима спољ-
них послова Норвешке, Бергеом, и 

Швајцарске, Буркхалтером



лике светске компаније сматрају 
престижним послом.

„За многе светске фирме ово је 
посао који прижељукују, видели 
сте чешке извођаче, Кувајћане, 
сви су задовољни, обавили смо 
ово после много година тапкања 
у месту. Наставља се рад и на 
осталим пројектима, јер Београд 
треба да буде један од најлеп-
ших градова, поред осталог, и 
зато што ће то привући и тури-
сте и инвеститоре, што је велика 
ствар за нас. Воз који смо покре-
нули, којим Србија иде напред, 
треба да превезе и оне с леве 
стране, и оне са десне, и оне из 
центра, али и оне који су се укр-
цали као слепи путници“, рекао 
је Вучић и додао да свако од њих мора да плати карту.

„То је карта Србије за Европу. Ово је прва станица. Кашњења 

неће бити“, поручио је премијер 
Вучић.

Министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, 
Зорана Михајловић, изјавила је 
да се, отварањем станице Про-
коп, Београд враћа на европску 
мапу железница. 

„Причало се 40 година о из-
градњи станице Прокоп, а она 
није завршена. То није зависи-
ло од пројеката, финансија и 
стручњака, већ од политичке 
воље да се Прокоп заврши. Бу-
дућност не може доћи сама, већ 
зависи од свих нас заједно, од 
великог рада. Наш је посао да на-
ставимо да радимо Прокоп и сва-
ки други инфраструктурни проје-

кат, јер тако Србија иде напред“, рекла је Михајловић, и захвалила 
се премијеру што је помогао да се коначно заврши ова станица.
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БРИСЕЛ

Вучић остварио сан дуг 
више од четири деценије

Давне 1971. године, у време док је градоначелник Бе-
ограда био Бранко Пешић, донета је одлука о градњи 
новог београдског железничког чвора, а 1974. започета 
је градња Железничког моста. Градња саме станице Про-
коп почела је 1976, а од тада до данашњег дана готово 
све владе  обећавале да су ће овај београдски „Скадар 
на Бојани“ бити завршен током њиховог мандата. Међу-
тим, историја ће запамтити да је заслуга за завршетак 
и отварање Прокопа припала управо Влади премијера 
Александра Вучића. Данас, после 420 дана у другој фази 
радова, и потрошеног новца из 26 милиона евра вредног 
кредита Кувајтског фонда за арапски економски развој, 
кроз станицу Београд Центар могу да пролазе возови на 
осам, од десет пројектованих колосека, а путници могу 
да користе пет, од шест перона.

Нису покренути само возови, 
покренута је цела Србија

ПрОКОП ОТВОрЕН ПОСлЕ 40 ГОДИНА



6  |  СНС ИНФОРМАТОР 35/2016

ВЕСТИ

Поводом обележавања 9. јануара, Дана 
Републике Српске, председник Владе Ре-
публике Србије, Александар Вучић, састао 

се у Бањалуци са председником Републике 
Српске, Милорадом Додиком, а затим је гово-
рио и на свечаној академији, где је истакао да је 
у Бањалуку допутовао заједно са бројним мини-
стрима своје Владе, како би указао поштовање 
и искрену подршку грађанима РС и Српској. 

„Право да волимо свој народ нико није, нити 
ће моћи било када да нам забрани. Када помис-
лите да сте усамљени, знајте да нисте. Србија 
је увек ту, а њена обавеза је, људски и правно, 
да штити Републику Српску, како је Дејтон 
прописао. На Србији је и да чува и буде гарант 
интегритета БиХ, што чини и што ће чинити у 
будућности“, поручио је Вучић. 

Према његовим речима, Републику Српску 
нико неће моћи да укине декретом, јер декре-
том није ни створена, али, такође, и да љубав 

Србије према Српској не значи мржњу према 
БиХ.

„Та љубав подразумева и изградњу мосто-
ва према БиХ како би се разменио капитал, 
људи, како би сви живели боље и заједно 
опстали. Срби, Бошњаци и Хрвати у Србији и 
БиХ судбински су везани, живели су заједно 
вековима уназад и живеће заједно у вековима 
који долазе. Исплате ли нам се свађе и сукоби? 
Ко је више изгубио, у сукобима током Првог и 
Другог светског рата и деведесетих - изгубили 
смо сви. Постоје и даље усијане главе које ми-
сле да је поглед у будућност поглед у комшију 
преко оптичког нишана неког од савремених 
оружја. Зато данас кажемо - доста је било и 
туђих и наших српских гробова, хоћемо да гра-
димо фабрике, а комишије и људе који друга-
чије верују морамо да поштујемо и да са њима 
делимо добро и зло“, поручио је премијер Ву-
чић. 

Заменик премијера Руске Федера-
ције, Дмитриј Рогозин, боравио је 
у званичној посети Србији, где је 

са премијером Александром Вучићем 
разговарао о војно-техничкој сарадњи 
две државе. Премијер Вучић истакао 
је да Србија ради на јачању својих вој-
них капацитета и да је сигурно да неће 
бити жртва ничије агресије нити лака 
мета. 

„Као што је говорио покојни Броз - жи-
вимо као да ће сто година бити мир, али 
припремамо се као да ће нас неко напа-
сти сутра. Балистичке ракете и лансирне 
рампе које су планиране да се набаве у 
Хрватској имају домет од 300 и 350 кило-
метара. Можете из Загреба или било код 
другог места да гађате било које место 
у централној Србији. Ми смо војно неу-
трални, не идемо ни у један војни савез, 
чувамо своју слободу. Није претња то што 
хоћемо да заштитимо своју земљу, већ је 
то наша уставна обавеза“, истакао је пре-
мијер Вучић, и нагласио да је молио САД и 
хрватске пријатеље да се не наоружавају, 
зато што у Србији сматрамо да су мир и 
стабилност најпотребнији у региону.

„Србија је за мир, за пуну стабилност у 
региону, за најбоље односе са свим сусе-

дима и никада никога неће напасти, али 
мора да штити своју територију и грађа-
не. Појачавамо своју производњу и ове 
године видећете први пут нашу серијску 
производњу „норе“, „лазара“ 2 и 3, које 
ће користити наша војска. Имаћемо од 
муниције готово све на располагању од 
55 до 155 милиметара. Постоје средства 
која Србија не производи, а која про-
изводи Руска Федерација, и о томе смо 
разговарали са пријатељима из Русије. 
Руска страна је била коректна и кон-
кретна тиме што је понудила боље усло-
ве него за било кога другог. Пред нама 
су месеци и године разговора о томе. 
Руски систем противваздушне одбране 
С 300 прескуп је за нас, али руска стра-
на изразила је жељу да помогне кроз 
одређене аранжмане“, рекао је српски 
премијер.

„Русија ће размотрити техничке детаље 
захтева Србије о набавци наоружања и 
система противваздушне одбране С300. 
Обезбедићемо директну подршку са-
везнику на Балкану. У најскорије време 
размотрићемо ваше молбе“, истакао је 
Дмитриј Рогозин, који је српском пре-
мијеру донео на поклон макету управо 
система С300.

разговори о војно-техничкој сарадњи

БАЊАлУКА Љубав Србије према Српској значи градњу мостова према БиХ

Гост Београда био је Дмитриј 
Рогозин, заменик премијера 

Руске Федерације
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Србија ће турским инвеститорима 
понудити најбоље услове

Турски премијер, Ахмет Давутоглу, боравио је у дводневној посети Бео-
граду, заједно са државно-привредном делегацијом Турске, и том прили-
ком истакао да је са српским премијером, Александром Вучићем, разгова-
рао о унапређењу економских односа и о циљу да се трговинска размена 
између Србије и Турске, са прошлогодишњих 780 милиона долара, повећа 
на милијарду долара.

„Србија ће понудити најбоље услове. Све што нека друга земља понуди 
Турској, Србија ће за један долар или у неком другом смислу да понуди 
боље“, навео је српски премијер Вучић, и најавио оснивање савета на нај-
вишем владином нивоу који ће водити двојица премијера. Према његовим 
речима, чак 137 привредника дошла су из Турске у Београд, што говори ко-
лика су очекивања од посете и од привредне сарадње две државе. 

„За нас је победа да привучемо што више турских инвеститора и да за-
послимо што више људи“, истакао је премијер Вучић.

Током посете Београду, Давутоглу је похвалио српско председавање 
ОЕБС-у и поздравио отварање поглавља за чланство Србије у ЕУ, а пред-
ставници Србије и Турске потписали су три документа који ће омогућити 
унапређење сарадње у образовању, здравству и другим областима.

разговори о војно-техничкој сарадњи

Љубав Србије према Српској значи градњу мостова према БиХ

Давутоглу и Вучић

На обележавању Дана Републике Српске: 
Председник Владе Републике Србије, Александар 

Вучић, патријарх српски Иринеј и председник 
Републке Српске, Милорад Додик
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Откако је министар 
унутрашњих послова 
Небојша Стефановић 
започео сложен посао 
реформе окошталих 

делова система и декриминализа-
ције полиције, готово свакодневно 
је мета синхронизованих медијских 
напада незадовољних делова по-
лиције, опозиције и њихових ме-
дија. На питање због чега је толи-
ко јак отпор према увођењу реда и 
чишћењу полиције од криминала, 
министар Стефановић овако одго-
вара:

- У читавој држави веома је тешко 
успоставити ред и дисциплину и организовати посао на 
такав начин да то буде, пре свега, ефикасније за грађане 

Србије, а не само за оне који тај по-
сао обављају. Увек постоје отпори 
када мењате систем. Министарство 
унутрашњих послова је систем са 
великим бројем запослених и свака-
ко да постоји одређени отпор према 
променама које подразумевају веће 
ангажовање људи, јер то значи да 
ће сви морати да раде више и да по-
кажу да заслужују место у МУП-у. 
Међутим, морам да нагласим, коли-
ко год отпора било и ко год мислио 
да ће нешто зауставити тиме што се 
супротставља реформама у поли-
цији - у томе неће успети, зато што 
постоји снажна воља и Владе, и Ми-

нистарства да се реформе спроведу до краја. Министар-
ство унутрашњих послова мора да буде систем који ради 

У полицији нема места за криминалце
ИНТЕРВЈУ БРОЈА

НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ, министар унутрашњих послова у Влади републике Србије

- Усвајањем новог Закона о по-
лицији добили смо могућност 
контроле имовинских карата 
полицајаца и спровођења теста 
интегритета. Желимо да знамо 
да ли припадници МУП-а живе 
као и други грађани Србије, од 
свог рада, законито и честито, 
или су у склопу свог посла имали 
сарадњу са криминалним круго-
вима и тако добијали део новца 
стеченог незаконитим радњама

- Напада на МУП и Министарство одбране 
биће докле год будемо радили на рефор-
мама. Међутим, њихов посао је да напа-
дају, а наш посао је да радимо. Уверен сам 
да ће грађани Србије видети ко су они који 
раде за њих, а ко су они који траће време 
на бесмислене нападе, зарад стицања јеф-
тиних политичких поена
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У полицији нема места за криминалце
ефикасно на заштити свих грађана Србије, у коме нема 
места за криминалце, затим оне који неће да раде и који-
ма је тешко да проведу бар осам сати на послу, али ни за 
људе који сарађују са криминалним групама. 

Колико ће трајати посао декриминализације поли-
ције и шта очекујете?
- Декриминализација полиције је посао који ће траја-

ти све док буде и полиције. Тачније, уколико будемо 
имали сумњу да се било који полицајац у оквиру МУП-а 
бави незаконитим активностима или да сарађује са кри-
миналцима и води живот који није у складу са дужнос-
тима и нормама које треба да испуни, дотле ће и наш 
Сектор унутрашње контроле вршити проверу закони-
тости у раду и понашању полицијских службеника. Не-
давним усвајањем новог Закона о полицији добили смо 
и могућност контроле имовинских карата полицајаца, 
али и спровођења теста интегритета. Желимо да знамо 
да ли припадници МУП-а живе онако као што живе и 
други грађани Србије, од свог рада, законито и честито, 
или су у склопу свог посла имали сарадњу са криминал-
ним круговима и тако добијали део новца стеченог не-
законитим радњама. Не желимо у својим редовима оне 
који бацају љагу на униформу коју носе. Декриминали-
зација је посао који ће трајати, али трудићемо се да у 
најкраћем периоду завршимо што је више могуће. Сва-
како да ће то бити посао који ће трајати док год буде 
МУП-а. Неопходна је стална контрола, како би грађани 
били сигурни да о њиховој безбедности брину честити 
и поштени људи.

Због чега су МУП и Министарство одбране највише 
на мети фабрикованих напада и оркестрираних ме-
дијских кампања?
- Министарство унутрашњих послова и Министарство 

одбране су два ресора која су важна за одбрану земље, 
за борбу против екстремизма и тероризма, наравно, МУП 
и за борбу против криминала и корупције, па верујем да 
сви они који не желе добро овој земљи и желе да ослабе 
њену одбрамбену моћ, свакако да ће се трудити да ос-
лабе капацитете ових министарстава. Тиме очигледно 
желе да Србија буде слабије брањена и да њени грађа-
ни уживају мању заштиту. Наравно да су људи који су 
најближи премијеру и који су чврсто на политици коју 
спроводи Влада Србије и Српска напредна странка више 
изложени нападу него они други, али тиме доказујемо да 
не желимо да се одрекнемо оних начела и програмских 
циљева које смо задали као Странка, и које је премијер 
изнео у експозеу на почетку рада ове Владе. Напада ће, 
уверен сам, бити и наставиће се докле год будемо ради-
ли на реформама. Међутим, њихов посао је да нападају, а 
наш посао је да радимо. Уверен сам да ће грађани Србије 
видети ко су они који раде за њих, а ко су они који траће 
време на бесмислене нападе, зарад стицања јефтиних 
политичких поена. 

Како коментаришете то што, док се трудите да 
спроведете реформу полиције, заштитник грађана 
упозорава на некакво застрашивање отказима?
- Заштитник грађана има право да ради шта год жели 

у складу са законом и ми се не мешамо у његов посао. 
Што се тиче полиције, сарађујемо са свим државним и 
независним органима у складу са законским оквирима. 
Истина је да се реформа полиције не одвија у духу било 
каквог застрашивања, то је задатак који је Влада Србије 
поверила МУП-у и који морамо да спроведемо. Са друге 
стране, важно је да људи знају да као што не постоји 
гаранција да ће неко до краја живота или до пензије ос-
тати на било ком радном месту у јавном сектору, тако 
то не постоји ни у полицији. Напросто неки људи ће 
отићи, јер не постоји потреба за њиховим радним ан-
гажовањем. Неки ће отићи зато што недовољно добро 
обављају свој посао, неки због других разлога и ту није 
реч о било каквом застрашивању. У сваком случају, 
постоје законски механизми који могу да се предузму 
од стране сваког запосленог. Свако има право на судску 
заштиту, тако да не видим разлог да се било ко узнеми-
рава у јавности некаквим причама о застрашивању, јер 
тога нема. Али број запослених мора да се смањи, а то 
морају добро да разумеју сви, а посебно они који плату 
примају из буџета Републике Србије.

Не разумем кампању 
против полиграфа

Како коментаришете то што се у последње време до-
води у питање истинитост полиграфског тестирања, а 
да о томе највише причају они који не смеју да иду на 
детектор лажи? 
- Што се тиче полиграфског тестирања, ту методу ко-

ристе свугде у свету, јер су видели корист од такве врсте 
тестирања. Иако се не признаје на суду, полицији је веома 
драгоцено средство у раду, јер указује на то да ли неко 
говори истину, или не. Имали смо, у претходном периоду, 
ситуацију да су многи износили некакве доказе, индиције 
или афере, а када су их државни органи позвали да се 
изјасне на полиграфу, они су то одбијали. Када људи гово-
ре истину, односно намеравају да кажу истину, немају чега 
да се плаше, јер детектор лажи неће приказати ништа дру-
го осим њихових физиолошких реакција, односно да ли 
постоји индиција да говоре лаж или истину. Зато мислим 
да су сви који покушавају да воде кампању против по-
лиграфа промашили тему, зато што тако показују грађани-
ма да хоће да се боре против честитих и часних полицаја-
ца у МУП-у. Пре свега, мислим на полиграфисте, који су 
дипломирани психолози по струци и који свој посао раде 
професионално. Не схватам и не разумем ту кампању, али 
сам захвалан премијеру на подршци. Премијер је рекао да 
је то метода у коју он и сам има поверење. Показало се да 
полиграфска испитивања имају изузетан оперативни зна-
чај, већ дуги низ година, не само у последње две године.
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ПОЛИЦИЈА

Предлог закона 
о полицији пред 
посланицима

Министар унутрашњих послова, Небојша Стефановић, при-
суствовао је уручењу кључева стана породици жандарма Стевана 
Синђелића, кога су убиле ловокрадице у селу Орловац код Кур-
шумлије. Министар Стефановић представљао је предлоге закона о 
полицији, јавном реду и миру, и о јавном окупљању.  Образлажући 
Предлог закона о полицији пред посланицима, министар је најавио 
да ће бити пооштрени услови за запошљавање и останак у поли-
цији. Говорећи о Предлогу закона о јавном окупљању, оценио је 
да је реч о изузетно либералним прописима, да ће бити дозвољено 
одржавање скупова испред свих институција, изузев стратешких 
објеката у области водоснабдевања, енергетике, војске и полиције.

САОБРАЋАЈ

Електронско издавање 
грађевинских дозвола

Електронски систем за издавање грађевинских доз-
вола пуштен је у рад у Агенцији за привредне регистре. 
Првог дана поднето је око 40 захтева, а требало би да 
сви буду решени најкасније за 28 дана. Министарка Зо-
рана Михајловић истакла је да, од 168 локалних само-
управа, свега 10 општина нису спремне за нови систем 
рада, али да ће се наредних дана и то решити.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Састанак са Фухтелом 
Министарка без портфеља задужена за европске ин-

теграције и национални ИПА координатор, Јадранка Јок-
симовић, састала се са немачким државним секретаром 
у савезном Министарству за економију и развој, Хансoм 
Јоахим Фухтелом, који је похвалио поступање Србије то-
ком мигрантске кризе и истакао значај европског пута 
Србије. Према његовим речима, Србија је показала да 
има ефикасне капацитете као држава, што је доприне-
ло јачању поверења у нашим билатералним односима. 
Јоксимовић и Фухтел сагласили су се да је европски пут Србије од 
изузетне важности за боље и још ефикасније уређење земље, за 
регионалну стабилност и за стварање амбијента за долазак нових 
инвеститора. Министарка Јоксимовић захвалила се на подршци Не-
мачке за отварање првих поглавља и изразила очекивање де ће се и 
ове године наставити динамика европских интеграција.

ЗДРАВСТВО
Укидање листи 
чекања на онкологији

Министар здравља, Златибор Лончар, 
најавио је укидање листи чекања за онко-
лошке болеснике и за операцију катаракте. 
Покренута је иницијатива за измену Кри-
вичног законика, а од полиције се тражи 
да појача надзор здравствених установа у 
циљу адекватније заштите здравствених 
радника. Поводом најаве ВМА да ће смањити број пријема и 
прегледа цивилних пацијената, министар Лончар изјавио је 
да не може нека здравствена установа да не искористи све 
своје капацитете за пријем пацијената, а да у другој установи 
постоје вишкови.

ОДБРАНА
регионални центар за 
одржавање руских хеликоптера

Министар одбране, Братислав Гашић, и први заменик 
директора Федералне службе за војнотехничку сарадњу 
Руске Федерације, Андреј Артурович Бојцов, потписали 
су протокол о формирању Регионалног центра за одр-
жавање хеликоптера руске производње. Реч је о пр-
вом документу којим се операционализује рад на овом 
пројекту, инициран током посете премијера Вучића 
председнику и Влади Руске Федерације у октобру 2015. године. 

ПРИВРЕДА
Што хитнија примена Закона 
о јавним предузећима

Министар привреде, Жељко Сертић, каже 
да би Закон о јавним предузећима требало 
што пре усвојити, како би се и применио у 
2016. години. „Тај пропис продубиће контро-
лу и од јавних предузећа направити прави 
сервис грађана. То је једини начин да утегне-
мо ствари и да јавна предузећа, која је држа-
ва и овластила да раде, заиста постану сервис 
грађанима и привреди“, рекао је Сертић.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

ПРАВДА

Ефикаснија заштита 
жртава породичног насиља

Министар правде, Никола Селаковић, најавио је измену Кри-
вичног закона, према којој ће особа која врши насиље у породи-
ци моћи да буде у року од 24 сата удаљена из куће, без обзира 
на то да ли је власник куће или стана. Овим законом полиција 
је дужна да, уколико неко пријави насиље у породици, истог 
момента обавести тужиоца, који ће морати одмах да покрене 
кривично гоњење. Министарство правде ће убудуће боље и 
ефикасније контролисати рад јавних бележника и приватних 
извршитеља, а 1,6 милиона предмета који „чаме“ у домаћим 
судовима могли би бити решени применом новог Закона о из-
вршењу и обезбеђењу. Иначе, од 1. јануара 2016. почела је при-
мена и Закона о заштити права на суђење у разумном року.

СПОРТ
Стипендије за студије 
у иностранству

Министар омладине и спорта, Вања Удовичић, 
састао се са својим колегом из Грузије, министром 
Таријелом Кечикашвилијем, са којим је разгова-
рао о сарадњи у области спорта и омладине. Ми-
нистар Удовичић уручио је плакете добитницима 
стипендије Фонда за младе таленте за студије у 
иностранству и позвао студенте да „украду“ што више 
знања и искуства у иностранству, унапреде себе, а онда 
да се врате у Србију.
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ОДБОр ЗА СПОЉНЕ ПОСлОВЕ

Састанак са амбасадором 
Ирана 

Председница Одбора за 
спољне послове, Алексан-
дра Ђуровић, разговарала 
је са амбасадором Исламске 
Републике Иран у Србији, 
Мађидом Фахимпуром, о 
даљем унапређењу била-
тералне, а посебно парла-
ментарне сарадње Србије и 
Ирана. Председница Ђуровић честитала је амбасадо-
ру Ирана на укидању санкција његовој земљи, након 
потписивања Споразума о нуклеарном програму Ирана, 
истакавши да је Србија прошла период санкција и да 
има јасан став да оне никада нису добро донеле, нити 
решиле неки проблем. „Економска и привредна сарадња 
међу земљама треба да се одвија мимо политичара, који 
дипломатским средствима треба да решавају отворена 
питања“, поручила је Александра Ђуровић.

Створени су услови да камате на кредите и 
даље падају, то је остварено монетарном 

политиком Централне банке и уз постојање до-
датних спољних фактора, изјавила је гувернер 
Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић. 
Она је истакла да је НБС у току прошле године 
седам пута снижавала референтну камату са осам 
одсто на 4,5 одсто, што је довело до обарања 
цене зајмова. „Ефекти су приметни кроз раст ди-
нарских у укупним новоодобреним кредитима, 
нарочито кад је реч о позајмицама одобреним 
становништву, као и кроз пад камата на све кре-
дите“, рекла је Табаковић.

Председница На-
родне скупшти-

не Републике Ср-
бије, Маја Гојковић, 
сазвала је Прво ван-
редно заседање у 

2016. години за понедељак, 18. јануара, са седам тачака 
дневног реда. На дневном реду нашли су се Предлог за-
кона о полицији, Предлог закона о јавном реду и миру, 
као и Предлог закона о јавном окупљању. Народна 
скупштина разматрала је Предлог закона о оглашавању 
и Предлог закона о информационој безбедности. На 
дневном реду био је и Предлог аутентичног тумачења 
одредаба члана 11. став 4, 5. и 6. Закона о електронским 
медијима и Предлог аутентичног тумачења одредаба 
члана 2. став 2. Закона о ауторским и сродним правима. 

Маја Гојковић је седницу сазвала на основу захтева за 
одржавање ванредног заседања, који су поднели на-
родни посланици.

ПОСлАНИЧКА ГрУПА СНС

Парламентарни дијалог о 
јавним финансијама

Чланови Посланичке гру-
пе Српске напредне странке 
и њен шеф Зоран Бабић, сас-
тали су се са парламентар-
ним државним секретаром СР 
Немачке, Хансом Јоахимом 
Фухтелом. Циљ сусрета био 
је упознавање представника 
немачке делегације са резул-
татима досадашњих пројеката 
билатералне сарадње и раз-
матрање могућности даљег 
унапређења сарадње. Зоран 

Бабић изразио је задовољство због покретања 
парламентарног дијалога о недавно отвореном 
преговарачком поглављу и могућности да се са 
парламентарним државним секретаром СР Немач-
ке разговара о јавним финансијама.

НАрОДНА СКУПШТИНА

НАРОДНА БАНКА

Камате и 
даље падају

Прво заседање у новој години

Припремила Верица Сокић
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Шеф Посланичке групе Српске напредне странке, Зоран 
Бабић, каже да је веома задовољан радом и учинком 
Посланичке групе СНС у Народној скупштини, да на-

предњаци вредно раде и негују дух заједништва свуда, на сваком 
кораку и на сваком задатку. 

- Лествица је високо постављена и надам се да смо својим ра-
дом то и доказали, а често смо радили и више од 24 сата непре-
кидно. Процес европских интеграција захтева даноноћан рад 
како би се наши прописи хармонизовали и ускладили са пропи-
сима Европске уније и како би реформе биле ефикасније, а све у 
корист грађана Србије – каже Бабић.

Да ли су врата посланичке канцеларије отворена за грађа-
не? Колико се људи обрати месечно и са којим захтевима, 
предлозима?
- Врата посланичке групе отворена су свакога дана и заиста 

је сa великим бројeм грађана обављен разговор. Народни по-
сланици Српске напредне странке примају грађане и у Народ-
ној скупштини, али и у градовима и општинама из којих долазе. 
Мени лично, јако је важан разговор са суграђанима и на пијаци, 
и у пошти, и на улицама и трговима широм наше лепе земље. Нај-
чешћа питања и проблеми везани су за права и потребе које су 
грађанима били ускраћивани у претходним деценијама, за време 
владавине неких других, који сада ни цензус не могу да прођу. 
Народни посланици СНС разликују се од других управо по тој 
непосредности и отворености у комуникацији. Ми не радимо 
затворени у канцеларијама, са секретарицама, возачима и пор-
тирима, већ напротив, стално смо са својим народом. Доступни 
смо грађанима, и то је чињеница коју и други потврђују. Посебно 
ми је драго што је у овом сазиву, на основу спроведеног истра-
живања, резултат такав да је Народна скупштина РС једна од 
најотворенијих институција у Србији. Грађани могу да прате наш 
рад путем телевизијских преноса, скупштинског сајта, мобилних 
апликација, али и преко друштвених мрежа и осталих медија 
који су им, такође, на располагању.

На које резултате сте најпоноснији? Шта сте урадили што 
је грађанима директно побољшало квалитет живота?
- Поносан сам на чињеницу да смо добро и одговорно радили 

посао за који смо добили поверење грађана. Доносили смо до-
бре законе, усклађене са највишим стандардима, где смо често 
добијали похвале из ЕУ. Али наглашавам, законе смо доносили 
искључиво због нас самих, да би њиховом применом уредили 
Србију и да би нашим грађанима било боље. Нама не ласкају пох-
вале које долазе из Европе, колико чињеница да наши грађани, 
применом нових закона, живе у уређенијој држави. Морам  да 
истакнем и да су расправе о законима биле квалитетне, слушали 
смо мишљења експерата, невладиног сектора и самих грађана. 
Циљ нам је био да усвојимо законе који имају европске и светске 
стандарде, да их ускладимо и да тако буду примењиви у нашим 

условима. Многи закони које смо донели темељ су реформи у 
веома битним областима српског друштва и уводе ред тамо где 
је деценијама владао хаос. На пример, Закон о раду, Закон о ула-
гањима, лекс специјалис створили су много бољу инвестицио-
ну климу и допринели смањењу стопе незапослености. Закон о 
озакоњењу објеката и законски прописи донети пре тог акта, у 
кратком року решиће питање нелегалне градње, а познато је да 
је у овој области владао вишедеценијски хаос. Многи пре нас до-
носили су законе који су били непримењиви, а ми доносимо оно 
што ће се спровести до краја.

Како објашњавате то што се Посланичка група СНС може 
похвалити пристојношћу и речником у складу са кућним 
васпитањем и правилима Народне скупштине, а да бројне 
непристојности долазе из редова опозиције?
- Опозиција је ретко у Скупштини и њихов рад се своди на 

контрирање свему предложеном, без озбиљних аргумената. 
Њихов наступ, честе увреде и речник који користе више говоре 
о њима. Грађанима је јасно да су то људи који својим наступи-
ма и програмима не нуде алтернативу. Ретке су конструктивне 
критике и предлози из опозиционих редова. Поновићу, нисмо 
сујетни, нити мислимо да смо најпаметнији. Квалитетна решења 
и предлоге усвајамо без обзира са које стране долазе. Има и дела 
опозиције који само умеју да праве циркус урушавајући тако 
достојанство Скупштине, и једини им је задатак да постављају 
„клипове у точкове“ реформи које се успешно спроводе и које је 
започео наш премијер Александар Вучић.

Познати сте по томе што као посланик СНС  разговарате са 
грађанима широм Србије и учествујете у бројним трибина-
ма. Колико се разликују проблеми грађана нпр. Војводине 
и централне Србије?
- Основни проблеми грађана Србије су слични. Незапос-

леност, опљачкана и разграбљена имовина, лоше прива-
тизације, корупција и тотални хаос који је владао до 2012. 
изродили су низ проблема које данас решавамо. Сваки крај 
Србије, уз наведене проблеме, има и неку специфичност, 
али и ти проблеми изазвани су катастрофалном владавином 
Демократске странке. Војводина има све услове да буде мо-
тор који ће гурати Србију, а сведена је на феудални посед 
Бојана Пајтића и његовог режима, који ради искључиво за 
своје џепове. Да су и са својих шест одсто подршке радили 
у интересу грађана, данас би Војводина била једна од нај-
богатијих регија Балкана. Нажалост, када на једну терито-
рију и грађане гледаш искључиво као на средство за лично 
богаћење, онда није ни чудо што је Војводина доведена до 
просјачког штапа. Сигуран сам да ће их због такве владавине 
и лошег резултата грађани казнити на предстојећим избори-
ма у Војводини, а своје поверење дати Александру Вучићу и 
Српској напредној странци.

Посланици 
СНС увек су 
доступни народу

Закони које смо донели уводе ред тамо 
где је деценијама владао хаос

ЗОрАН БАБИЋ, 
шеф Посланичке групе 

СНС у Народној скупштини
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Још један од симбола Пајтићеве власти у Војводини јесте и 
незавршени, али зато већ пропао крак пута Иђош-Ада-Падеј 
за Бочар. Наиме, Фонд за капитална улагања финансирао је 
2010. године почетак градње ове деонице, али су радови у 
неколико наврата заустављани, извођачи су одлазили и ос-
тављали необезбеђено градилиште. Пут никада није завршен, 
већ се одједном прекида асфалт и наставља пут насут туцани-
ком са којим се, после свега неколико метара, укршта пружни 
прелаз. 

„Тренутно је део пута урађен само са основним слојем асфалта, 
а део око пружног прелаза стоји недовршен, због чега пут није 
уведен у употребу, али га возила користе што представља опас-
ност у саобраћају, посебно када пролазе велики камиони који 
превозе репу. Пружни прелаз је необезбеђен, иако је пруга Су-

ботица-Кикинда-Зрењанин изузетно је фреквентна. Људи овде 
ризикују своју безбедност и живот“, каже за „СНС Информатор“, 
Матија Ковач, заменик председника Општине Нови Бечеј.

Осим тога, према његовим речима, покрајинска власт није ура-
дила експропријацију приватних парцела преко којих прелази 
пут, тако да је Општина Нови Бечеј морала, од 2011. до данас, 
због туђег немара и бахатости, да исплати око пет милиона ди-
нара одштете власницима парцела, а одшете плаћају и општине 
Кикинда и Чока кроз које, такође, пролази деоница. 

„Пут је трпео велике штете током зимских месеци и обилних 
падавина, а неконзервирано градилиште је буквално пливало на 
многим местима због чега је тешко оштећено, што уз одштете које 
испаћују грађанима три општине чини несагледиву штету  коју је 
покрајинска власт нанела овом делу Војводине“, каже Ковач.

Срамота на путу Иђош-Ада-Падеј

ОВАКО ПАЈТИЋ ГрАДИ ПУТЕВЕ

ПрЕМИЈЕр ВУЧИЋ ПОКрЕНУО 
ВЕлИКУ ОБНОВУ ПУТЕВА И ПрУГА

Отворен је источни крак 
Коридора 10, на деоници 

аутопута Црвена Река-Чифлик-
Станичење код Беле Паланке.

У року је завршена и приступна 
саобраћајница за Пупинов мост, од 

Овчанског пута до Панчевачког пута и 
пуштена у саобраћај.

Пут Аранђеловац-Крчевац прва је 
деоница која је обновљена у 

оквиру пројекта рехабилитације 
око 1.100 километара путева у 

Србији, чија је укупна вредност 
око 400 милиона евра.

На београдском аеродрому „Никола 
Тесла“ отворен је нови објекат са 

савременом безбедносном опремом, 
службени „Д“ пролаз за прелазак 

возила у обезбеђивано-
- рестриктивну зону.

Премијер Вучић и потпредседник 
Националне комисије за развој и 

реформе НР Кине, Ванг Сиаотао, на 
представљању пројекта модернизације 

брзе пруге Београд - Будимпешта.

Почели су радови на градњи моста 
преко Саве код Остружнице, који се 

гради у оквиру изградње обилазнице 
око Београда.

Ф
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„Значај Каменице 2 најсликовитије може се 
изразити подацима да на територији Војводине 
годишње има 1.400 оболелих од карцинома, од 
којих већина умре пре него што добије прилику 
да оде на зрачење, што ће се отварањем Камени-
це 2 знатно променити“, пише на званичном сајту 
Фонда за капитална улагања Војводине, који је и 
финансирао пројекат изградње и опремања ра-
диотерапијског центра Каменица 2.

Ова болница требало је да буде отворена поче-
тком 2009. године. Међутим, она ни данас, седам 
година касније, није почела са радом. Дакле, према 
подацима покрајинског Фонда за капитална ула-
гања, због неотварања Каменице 2, умрла је већи-
на од 9.800 пацијената, колико их је било током 
тих седам година, јер нису имали где да се лече!   

Током тих седам година, покрајинске власти 
драстично су „напумпале“ вредност пројекта, те 
је тако са првобитних 16,1 милиона евра (5,4 ми-
лиона евра за изградњу новог објекта и спајање 
са постојећим, и 10,7 милиона евра за набавку 
опреме и уградњу), данас цена подигнута на фантастичних 35 
милиона евра!

Према речима самог покрајинског премијера, Бојана Пајтића, 
трошкови су расли сваке године по мало док нису достигли да-
нашњих 35 милиона евра – односно читавих 19 милиона евра 
више. За ту фантастичну разлику од 19 милиона евра, за коју само 
покрајински премијер и његови сарадници знају где је завршила, 
према слободној процени, могло се направити десет болница, 
више од 50 вртића, или чак још једна Каменица 2. 

А како је све почело?

Проф. др Александар Милованчев, потпред-
седник ГО СНС Нови Сад и члан Главног одбора 
СНС, који је 2007. године, када је покренута ини-
цијатива за изградњу Каменице 2, био директор 
Института за плућне болести Војводине, за „СНС 
Информатор“ каже да су капацитети Каменице 1 
одавно били недовољни за велики број пацијена-
та и да се зато кренуло са пројектом Каменице 2.  

„Још те 2007. најновији апарат за зрачење био 
је стар 15 година, због чега се Институт за плућ-
не болести обратио Извршном већу Војводине, 
покрајинском Секретаријату за здравство и Ми-
нистарству здравља са идејом проширења капа-
цитета. После компликованих административних 
процедура, приступило се градњи Каменице 2, 
објекта од неколико хиљада квадрата са армира-
ним бетонским бункерима који су, због зрачења, 
морали да буду укопани у земљу“, почиње причу 
др Милованчев.

У документацији пише да је финансијер проје-
кта био Фонд за капитална улагања АП Војводи-

не, да је завршетак градње планиран за око 14 месеци, а да је 
ризик финансирања сведен на минимум. Сам шеф војвођанског 
режима, Бојан Пајтић, положио је камен - темељац у фебруару 
2008. године, и том приликом свечано изјавио: 

„Када за нешто више од годину дана буде завршена Каменица 
2, остварићемо један од приоритета Извршног већа, а то је да се 
Војвођани неће плашити болести и немогућности лечења“.

„Транспарентно и уз сагласност Управног одбора изградили 
смо бункер и костур зграде, а онда смо приметили неко коме-
шање у Извршном већу Војводине и у Фонду за капиталне ин-

КАКО СУ БОЈАН ПАЈТИЋ И ВлАДА ВОЈВОДИНЕ 

ОТЕЛИ НОВАЦ ОД ОБОЛЕЛИХ ОД КАРЦИНОМА

На хиљаде пацијената умрло
                       због Каменице 2

Бојан Пајтић, приликом 
полагања камена - темељца 
2008. године, обећао да ће 
болница бити готова 2009.

Отварање Каменице 2 
касни 7 година

Проф. др Александар 
Милованчев
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вестиције. Верујем да су Момчило Мило-
вић (директор Фонда за капитална ула-
гања), Драгослав Петровић (покрајински 
секретар за науку и технолошки развој) и 
Бојан Пајтић (председник ИВ АПВ), који 
су до тада већ научили да узимају паре 
на пројектима, и којима се то осладило, 
видели могућност да и код Каменице 2 
убаце нешто у свој џеп. Нисмо се упусти-
ли у причу са њима и одмах смо засмета-
ли. Био је то тренутак када је покрајинска 
власт почела да мења цифре и подиже 
вредност објекта, да касни са исплатом 
извођачима и да замеће траг исплаћеним 
парама. Почели смо да сумњамо да ће се 
дешавати још озбиљније малверзације кад 
се буде стигло до набавке намештаја и оп-
реме, што се, нажалост, заиста, и догоди-
ло. Цела гарнитура покрајинске власти, и 
у Фонду, и у Институту за онкологију, и у 
Извршном већу Војводине надала се да ће 
задовољити своју похлепу уграђивањем 
у набавку софтвера, по мојој процени, од 
најмање три-четири милиона евра, који би завршили у њиховим 
приватним џеповима. Међутим, нису могли да се договоре ко ће, 
како и колико узети, због чега је пало чак шест тендера за на-
бавку опреме“, наглашава др Милованчев. 

У априлу 2015. године, посланици Скупштине АП Војводине, 
већином гласова одобрили су даље задуживање покрајине за 18 
милиона евра, како би се коначно опремила Каменица 2. Заду-
живање се реализовало емитовањем обвезница са каматом од 

шест одсто и роком доспећа од 15 година.  
„Тако је вредност Каменице 2, са прво-

битних 16 милиона евра, порасла на неве-
роватних 35 милиона евра, а још увек није 
отворена за пацијенте. Апарати су стигли, 
али да би хаос био још већи - већ месеци-
ма стоје нераспаковани из бизарног разлога 
– не могу да се унесу у бункер, јер су пре-
велики за постојећа врата. Да би скинули 
врата, морали би да скину и део плафона 
од пренапрегнутог бетона или да раскло-
пе апарате да би их унели унутра, па да их 
опет склопе, на шта ће потрошити још ко зна 
колико пара“, објашњава др Милованчев, и 
закључује:

„Ти се људи не гађају хиљадама или сто-
тинама хиљада динара, већ милионима 
евра. Грешке од хиљаду, две, десет, сто-
тину или неколико стотина хиљада, па и 
милиона динара, могле би се и оправдати 
немаром, површношћу, аљкавошћу, али 
грешке у милионима евра не могу се оп-
равдати никако. О невероватној неодго-

ворности и изгубљеним људским животима нећу ни да говорим, 
јер бројке говоре саме за себе. Једина два могућа објашњења за 
људе који праве такве грешке јесу - или да су неспособни до им-
бецилности, или да су покварени до сржи. Због таквих сканда-
лозних ствари, којих је било много широм Војводине, Пајтићева 
влада одавно је изгубила поверење грађана, а сасвим је сигурно 
да ће изгубити и изборе“.

С. ВлАЈНИЋ

КАКО СУ БОЈАН ПАЈТИЋ И ВлАДА ВОЈВОДИНЕ 

ОТЕЛИ НОВАЦ ОД ОБОЛЕЛИХ ОД КАРЦИНОМА

На хиљаде пацијената умрло
                       због Каменице 2

- Грешке у милионима 
евра никако се не могу 
оправдати, а о невероват-
ној неодговорности и из-
губљеним људским живо-
тима нећу ни да говорим, 
јер бројке говоре саме за 
себе. Једина два могућа 
објашњења за људе који 
праве такве грешке јесу - 
или да су неспособни до 
имбецилности, или да су 
покварени до сржи 

(проф. др Александар 
Милованчев)

Цена градње и опремања, са 
првобитних 16 милиона евра, 
достигла фантастичних 
35 милиона евра

За невероватну разлику у цени 
од 19 милиона евра могло се 
направити 10 болница, више 
од 50 вртића, или чак још једна 
Каменица 2

Нераспакована опрема и даље стоји у ходницима
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С Н С 
ПАНОРАМА

1. ОПОВО
Едукативне трибине
У организацији Дома здравља у Опову, а уз 

подршку нашег ОО и Савета за здравство, ор-
ганизовани су превентивни лекарски прегледи 
грађана. Изграђен је тротоар у Баранди, где 
деца свакодневно пролазе на путу до школе и 
предшколске установе. Поводом Међународног 
дана студената, организовали смо трибину на 
тему омладинског активизма и учешћа младих 
у процесима доношења одлука. Поводом Међу-
народног дана детета, Унија жена организовала 
је тематску акцију у Сефкерину, а организовали 
смо и трибину „Превенција и заштита од насиља 
над женама и насиља у породици“. Поводом  
Светског дана борбе против ХИВ-а, органи-
зовали смо едукативно предавање за ученике 
осмог разреда. Организовали смо поделу но-
вогодишњих пакетића за најмлађе становнике 
наше Општине. Одржали смо трибину „Бивши 
супружници, заувек родитељи“, обележили смо 
Међународни дан људских права и Међународ-
ни дан борбе против корупције. Међународни 
дан волонтера обележен је едукативним преда-
вањем председника Савета за информисање и 
Уније младих. Сваког петка, Савет за правна пи-
тања грађанима пружа бесплатне правне саве-
те, а предавања о заштити и борби против сиде 
одржана су у ОШ „Доситеј Обрадовић“.

2. ВрШАЦ
Брига о особама са инвалидитетом
Потпредседник Главног одбора СНС, Никола 

Селаковић, посетио је наш ОО, у друштву ко-
ординатора за Јужни Банат Бранка Маловића и 
Дарка Јовановића. Ангажовањем чланова МО 
Потпорањ, уз подршку ОО СНС Вршац, дони-
рали смо лаптоп рачунар школи „Јован Стерија 
Поповић“. Формирали смо Унију младих и за 
председника поставили Марка Рашића. Пово-
дом обележавања Међународног дана особа са 
инвалидитетом, чланице Уније жена посетиле 
су Удружење параплегичара и квадриплегичара 
и подржале иницијативу за оснивање Канцела-
рије особа са инвалидитетом. Чланица Општин-
ског већа, Александра Панић, уз подршку ОО 
СНС Вршац, организовала је бесплатну предста-
ву „Пеђолино“ за наше најмлађе суграђане. Чла-
нице Уније жена одржале су трибину „Реци не“, 
у склопу „16 дана активизма против насиља над 
женама“, а посетиле су и манифестацију „Праз-
ничне ђаконије“, коју организује Туристичка ор-
ганизација Општине Вршац.

3. лЕСКОВАЦ
Гради се азил за псе
Почела је изградња Прихватилишта за псе, 

вредног 31,5 милиона динара, за смештај 400-

500 паса. Изграђена су спортска игралишта у 
насељу код Антитуберкулозног диспанзера, у 
насељу Чифлук Мира и у Власу. Терени су из-
грађени у оквиру пројекта „Подршка развоју 
спорту“ за који је из градске касе издвојено 37 
милиона динара за изградњу девет игралишта. 
У дворишту Школе за основно и средње об-
разовање „11. октобар“ гради се плато за пре-
вентивне вежбе и игре са гуменом подлогом. У 
току 2015. године, преко 300 грађана разгова-
рало је са народним посланицима у Канцела-
рији посланичког клуба Градског одбора СНС 
Лесковац, рекла је на конференцији за новина-
ре народна посланица Оливера Пешић.

4. ЖАБАЉ
Брига о здрављу
Чланови Савета за здравство ОО СНС Жабаљ 

организовали су трибину „Артеријска хипер-
тензија, исхрана и лечење“ како би едуковали 
суграђане о овом све масовнијем здравственом 
проблему, а предавач је била интерниста-кар-
диолог др Драгослава Шапоња. Активисти мес-
них одбора скренули су пажњу суграђанима 
на потребу редовног контролисања здравља, 
стручна лица упознала су грађане са постула-
тима правилне исхране и узимања терапије, а 
сви заинтересовани могли су да измере шећер 
и крвни притисак. Формирали смо Унију младих 
и Савет за спорт. Омладина ОО СНС Жабаљ 
уприличила је дружење са представницима 
младих из других ОО СНС Јужнобачког округа, 
а угостили су и омладинце ОО СПС Жабаљ.

5. ЉУБОВИЈА
Хуманитарни турнир
Министар Срђан Вербић посетио је Средњу 

школу „Вук Караџић“ и заједно са директором 
школе, Миланом Јовановићем, и представ-
ницима локалне самоуправе, обишао рекон-
струисану салу. Руководство школе добило је 
обећање да ће Министарство уложити напоре 
да се побољшају услови за рад. У организацији 
Удружења грађана „Љон“ и Љубовијских он-
лајн новина, а уз подршку Удружења особа са 
инвалидитетом „Једнаки“, одржан је хумани-
тарни турнир у малом фудбалу између чланова 
четири политичке странке у нашем граду. На-
предњаци су победили, а новац од учешћа упо-
требљен је за куповину пакетића за социјално 
угрожене малишане.

6. АПАТИН
Одбор ЈС прешао у СНС
ОО Јединствене Србије Апатин колективно 

је прешао у  СНС и дао јасну подршку политици 
коју предводи Александар Вучић. „У најбољем 
интересу грађана Војводине и Апатина је да се 
свом снагом покрену реформе и зато пружамо 

подршку СНС-у и премијеру“, рекао је Алек-
сандар Јовановић, досадашњи председник ОО 
ЈС Апатин. Унија младих ОО СНС, у сарадњи 
са Саветом за образовање, спорт и културу, 
организовала је акцију у којој је замењен по-
кидани обруч и офарбане избледеле линије на 
спортском терену у блоку 112. Омладинци су 
уредили и простор за одлагање смећа, посекли  
шибље и грање. Чланови МО Апатин очистили 
су тротоар од корова на прилазу ка аутобуској 
станици.

7. УБ
Асфалт и водовод
Поднети су сви предлози за експропријацију 

копа „Радљево“. Обрађено је 149 предлога 
који се односе на површину од око 230 хек-
тара. До сада су издавана решења искључиво 
за пољопривредно земљиште. Очекује се об-
рада 25 домаћинстава од чега осам у Радљеву 
и 17 у Каленићу. Настављено је асфалтирање 
сеоских путева, нове деонице изграђене су у 
Калиновцу,Туларима, Гвозденовићу и Такову. 
Обезбеђени су прикључци водовода за око 30 
домаћинстава у Мургашу и за нову фабрику 
брикета. Гради се одбрамбени зид на реци Уб, 
дуг 630 метара, што је за пола метра више од 
врха поплавног таласа из маја прошле године.

8. СВИлАЈНАЦ
Са мештанима Ђуринца и Проштинца
Чланови Савета за здравство и социјална пи-

тања одржали су састанке са мештанима села 
Ђуринац и Проштинац, где су мештани имали 
могућност да изнесу проблеме и потребе у вези 
са функционисањем здравствених и социјалних 
служби. Овај Савет подржао је и акцију спе-
цијалистичких консултација и примену превен-
тивног прегледа магнетно-квантном анализом. 
Посетили смо домаћинство Петра Петровића 
у Бобову, коме су у пожару изгорели помоћ-
ни објекти и пољопривредна механизација, и 
покренули прикупљање хуманитарне помоћи. 
Одржавали смо састанке МО, на којима смо су-
мирали активности и поставили циљеве за 2016. 
МО СНС Свилајнац поделио је радост нового-
дишњих празника са најмађим становницима 
ромског насеља даривањем 46 пакетића.

9. рАЧА
реконструкција Дома културе
Руководство ОО СНС Рача посетило је МЗ 

Борци, где се средствима из буџета локалне 
самоуправе финансира реконструкција Дома 
културе. У МЗ Вучић завршено је асфалтирање 
локалног пута у дужини од 1.800 метара, а за-
вршена је и реконструкција моста на реци Јасе-
ници, у МЗ Сепци, средствима из буџета локал-
не самоуправе.

Лесковац

Опово Свилајнац Љубовија
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10. СМЕДЕрЕВО
Нова фабрика
Градоначелница, др Јасна Аврамовић, уру-

чила је уговоре о стипендирању ученика и 
студената, а реализована је и финансијска по-
моћ социјално угроженим студентима, посеб-
ни облици усавршавања и награђивања, као и 
надокнада трошкова за вантелесну оплодњу. 
Уручени су уговори за новозапошљавање 40 
лица са евиденције НСЗ, који се закључују са 
33 послодавца и шест уговора за самозапо-
шљавање, по другом конкурсу. Градоначелни-
ца Аврамовић потписала је Уговор о закупу 
новоизграђене хале у Индустријској зони, коју 
је Град Смедерево изградио и дао у закуп ком-
панији СервФуд. Одржана је конференција за 
новинаре поводом покретања иницијативе за 
реализацију акције добровољног донирања 
органа „Продужи живот“. Одржана је 54. се-
дница Савета Подунавског управног округа. 
Извршни директор ХПК менаџмента и члан НО 
Железаре Смедерево, Петер Камараш, и градо-
начелница Аврамовић обишли су Економско-
трговинску школу, поводом завршетка радова 
на санацији крова, а Камараш је лично донирао 
трапезни пластифицирани лим за покривање 
500 квадрата дотрајалог крова.

11. ЧАЧАК
Подружне канцеларије
ГО СНС Чачак отворио је подружнe канце-

ларијe у Мрчајевцима и на Љубић кеју, а поред 
великог броја грађана, активиста и народних 
посланика, отварању је присуствовао и шеф 
Посланичке групе СНС у Народној скупшти-
ни, Зоран Бабић. Одржан је састанак Савета за 
здравство, којим је председавала 
прим. др Славица Драгутиновић, 
а којем је присуствовао и пове-
реник ГО Игор Трифуновић. Ве-
лики број чланова учествовао је 
у традиционалној акцији добро-
вољног давања крви. Делили смо 
„СНС Информатор“ грађанима на 
градском шеталишту, Љубић кеју 
и код градске пијаце. Одржали 
смо конференцију за новинаре 
на којој је било речи о тренутним 
политичким приликама у граду, а 
представљена су и двојица нових 
чланова, Зоран Јаћимовић и Дра-
ган Давидовић.

12. КУлА
Превентивни здравствени 
прегледи
Активисти ОО СНС Кула под-

ржали су акцију бесплатних 
лекарских прегледа мештана 
Руског Крстура, којој се одазва-
ло 90 грађана који су могли да 
измере крвни притисак и шећер, 
ураде ЕКГ, ултразвук абдомена и 
кардиолошки преглед. Лекарске 
савете добили су од др Љиљане 
и Драгана Бероње, др Благоја 
Марковића и др Жарка Шевина. 
Међународни дан особа са ин-
валидитетом обележен у органи-
зацији Уније жена, а у присуству 
осталих чланова ОО СНС Кула. 
Председник Савета, др Благоје 
Марковић, истакао је да се Савет 

већ три године труди да, са скромним сред-
ствима, омогући особама са инвалидитетом 
да финансирају програме и пројекте којима се 
доприноси афирмацији њихових удружења. 
Организовали смо бесплатне представе за ма-
лишане уочи новогодишњих празника у Кули, 
Црвенки и Сивцу. У Кули је одржан састанак 
представника ОО СНС Западнобачког округа. 
Чланови СНС из Крушчића исекли су дивље 
растиње поред пута према Црвенки. Велибор 
Милојичић, заменик председника Општине, и 
Бобан Дамјановић, секретар МЗ Сивац, обишли 
су, заједно са директором ОШ, Ференцом Лен-
даком, радове на изградњи спортског терена у 
ОШ „20. октобар“ у Сивцу.

13. БОЉЕВАЦ
Уређење атарских путева
Настављено је уређење атарских путева у 

сеоским МЗ. Санирани и насипани су путеви 
у Малом Извору и Бачевици, а у селима Вала-
коње, Буково и Врбовац асфалтиране су де-
онице прилазних путева дуге по 300 метара. 
Настављена је градња канализације у насељу 

КОСОВСКО ПОМОрАВЉЕ

2.000 нових чланова СНС
Српскоj напредноj странци у Kосовском помора-

вљу приступило jе око 2.000 нових чланова, рекао jе 
у Зебинцу, код Новог Брда, члан ГO и Председништва 
СНС, Mарко Ђурић, и истакао да ће СНС учествовати 
на свим изборима коjи буду расписани.

„СНС пружа чврсту и енергичну подршку политици 
коjу води премиjер Aлександар Вучић, због тога што 
Вучић зна да су наjвећи неприjатељи данашње Србиjе 
незапосленост, лоше функционисање институциjа, ко-
рупциjа и организовани криминал,” рекао jе Ђурић.

Обраћаjући се окупљенима, рекао је да су 2.000 но-
вих људи, коjи су приступили СНС-у у Kосовском по-
морављу, живи сведоци да наши људи не дижу руке 
од своjе будућности и да прредстоjи много рада на-
редних месеци. На трибини су говорили градоначел-
ник Новог Брда, Светислав Ивановић, начелник Помо-
равског округа, Срђан Mитровић, а присутни су били 
и министар за повратак и заjеднице, Далибор Jевтић, 
градоначелници Штрпца и Kлокота, Братислав Нико-
лић и Срећко Спасић... 

Трибина СНС -а у Зебинцима

Смедерево Чачак
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Аранђеловац

Илинско брдо, као и јавни радови које финан-
сирају Општина и НСЗ - уређење градских ули-
ца и сеоских гробаља – на којима је ангажовано 
29 лица са евиденције НСЗ теже запошљиве 
категорије. Програм стручне праксе спрово-
ди се од новембра, траје 12 месеци, а њиме је 
обухваћено 18 лица са шестим степеном струч-
не спреме.  

14. АлЕКСАНДрОВАЦ
Едукативни флајери
Наши активисти делили су два едукатив-

на флајера, које је креирао Савет за интернет 
и друштвене мреже, а којима смо скренули 
пажњу на положај жена у нашем друштву и на 
заштиту од полно преносивих болести. Пред-
ставници нашег одбора присуствовали су три-
бини „Борба против насиља над женама“, у 
организацији ОО СНС Трстеник. Организовали 
смо новогодишње дружење и поделу пакетића 
малишанима.

15. АрАНЂЕлОВАЦ
Отворен пут Крћевац - Аранђеловац
Премијер Александар Вучић обишао је ре-

хабилитовани пут Крћевац – Аранђеловац, 
дужине 8,7 км, и најавио да ће у наредне две 
године у Србији, у оквиру програма са Свет-
ском банком, бити урађено око 1.100 км путе-
ва, вредности 360 милиона евра. Премијера 
Вучића и потпредседницу Владе, Зорану Ми-
хајловић, поред великог броја суграђана, до-
чекали су и председник ОО СНС Аранђеловац, 
Милосав Милојевић, и потпредседници Бојан 
Радовић и Миладин Јаковљевић. У Општини 
Аранђеловац започела је последња фаза ин-
фраструктурних радова у 2015. години. Завр-
шава се деоница пута М4, од МЗ Крћевац до 
уласка у градско језгро. Замењена је кровна 
подлога на Народном музеју, а отворена je и 
изложба „Авангарда: од даде до надреали-
зма“. Председник Општине, Бојан Радовић, 
17. пут доделио је стипендије најбољим сту-
дентима, а угостио је и амбасадора Украјине, 
Олександра Александровића, и представнике 
Иницијативе „Опомена Чернобиљ“. Локал-
на самоуправа презентовала је планове за 
уређење парка Буковичке Бање, Жућиног пар-
ка и других зелених површина.

16. НОВИ САД
Велики страначки митинг
Преко 20.000 присталица СНС окупило се на 

страначком митингу, који је обележио децем-
бар у Новом Саду. У великој сали Спенса, у коју 
више хиљада људи није могло да уђе, говори-
ли су Александар Вучић, Игор Мировић, Горан 
Кнежевић, Милош Вучевић, Бранислав Неди-
мовић и Маја Гојковић. Градоначелник Новог 
Сада, Милош Вучевић, угостио је известиоца 
ЕП за Србију, Дејвида Мекалистера. Велики број 
активиста присуствовао је промоцији пројекта 
модернизације и изградње пруге Београд - Бу-
димпешта на Ранжирној железничкој станици 
Нови Сад. У  МЗ Петроварадин, на молбу ве-
ликог броја грађана, одржана је трибина „Ле-
гализација - озакоњење нелегално изграђених 
објеката у складу са законом о Легализацији из 
септембра 2015“, на којој су на питање грађана 
одговарали радници ЈП Урбанизам и Управе за 
урбанизам и стамбена питања. Обележили смо 
Међународни дан људских права, Међународ-
ни дан особа са инвалидитетом и Међународни 
дан волонтера.

17. БАЈИНА БАШТА
На митингу подршке у Ужицу
У Ужицу је одржан митинг подршке Влади 

и премијеру Александру Вучићу, којем је при-
суствовало око 300 присталица СНС из Бајине 
Баше. Капацитети позоришта били су недовољ-
ни да приме све оне који су на овај начин осети-
ли потребу да подрже рад Владе и премијера. 
Присутнима се прво обратио градоначелник 
Ужица и председник ГО СНС, Тихомир Петко-
вић, а затим и Мерхила Дивац, потпредседница 
ОО СНС Нова Варош, Ивана Стојиљковић, јед-
на од четири народна посланика СНС из Злати-
борског округа, Дарко Глишић, потпредседник 
ИО СНС и председник Општине Уб, и министар 
правде и потпредседник Главног одбора СНС, 
Никола Селаковић.

18. КУЧЕВО
Добар квалитет пијаће воде
Асфалтиран је плато у центру Ракове Баре, 

на коме ће бити изграђен терен за мале спор-
тове. ОО СНС Кучево и Савет за борбу против 
корупције организовали су трибину поводом 
Међународног дана борбе против корупције, 
на којој су говорили Новица Јаношевић, Угље-
ша Мрдић, Никола Јеленковић и Костадин Пу-
шара. НСЗ и  Министарство рада, у оквиру ЕУ 
пројекта „Помоћ теже запошљивим групама“, 
потписали су са Општином споразум о отва-
рању нове јединице за помоћ незапосленима. 
Одржана је седница општинског Савета за 
безбедност саобраћаја. Становници Општи-
не укључени су у кампању Удружења грађана 
„Моја Србија“, Привредне коморе Београда и 
Града Београда, за подизање свести грађана о 
значају рециклаже и заштите животне среди-
не, а приходи остварени прикупљањем отпа-
да биће усмерени у хуманитарне сврхе. На 27. 
Седници СО, локални парламентарци усвоји-
ли су буџет за 2016. Вишедневна замућеност 
Пека довела је до забринутости становника 
за исправност воде из градског водовода, али 
су резултати анализа показали да је вода међу 
најквалитетнијим у држави. Том приликом, Не-
бојша Стојановић из РБМ, истакао је да нема 
загађености, већ да је у питању замућеност 
реке која ће нестати за месец дана, након из-
мештања старог корита. У организацији Центра 
за социјални рад, подељени су новогодишњи 
пакетићи за 67 деце из материјално угрожених 
породица, из хранитељских породица, са сме-
тњама у развоју и деце која примају неки облик 
социјалне помоћи.

19. ЗрЕЊАНИН
Нови пројекти у 2016.
Председник ГО СНС Зрењанин, Горан Кне-

жевић, говорећи на конференцији за новинаре 
о плановима за наредну годину, истакао је да 
следи градња обилазнице, за коју је комплети-
рана документација, као и завршетак градње 
фабрике воде, на коју Зрењанин чека више од 
40 година. Према његовим речима, током 2015. 
запослено је преко хиљаду људи, а за 2016. 
планирано је отварање још 2.000 радних мес-
та. „Имамо подршку Владе Србије у погледу 
привлачења домаћих и страних инвеститора 
о чему говоре посете девет министара и 15 
амбасадора економски најјачих земаља света. 
Циљеви СНС су, пре свега, мир, стабилност, 
бољи привредни амбијент, али и промена 
власти на покрајинском новоу, јер Војводина 

мора да постане мотор развоја, а не кочничар“, 
нагласио је Кнежевић. У оквиру Међународног 
дана борбе против корупције, Савет за економ-
ска питања, у сарадњи са Саветом за правна 
питања, организовао је едукативну трибину на 
којој су представљени модели сузбијања овог 
друштвеног проблема.

20. НОВИ БЕЧЕЈ
Акција „Осмех на дар“
Хуманитарна акција „Осмех на дар“ завр-

шена је предајом новогодишњих пакетића 
општинском Центру за социјални рад. Акција 
је спровођена у неколико етапа: прво смо 
прикупљали гардеробу за социјално угроже-
не породице, затим смо одржали хуманитар-
ну журку на којој смо прикупљали слаткише, 
грицкалице и играчаке, и на крају смо уручили 
пакетиће за 24 детета у породичном смештају. 
Пакетиће су, такође, помогла предузећа и ло-
кална самоуправа. Савет МЗ Нови Бечеј награ-
дио је најуспешније ђаке таблет рачунарима, а 
поклоне је уручио Бранко Свиленгаћин, пред-
седник Савета. У циљу повећања безбедности 
ученика, планира се увођење видео надзора у 
Средњој школи Нови Бечеј, у основним школа-
ма „Јосиф Маринковић“ и „Милоје Чиплић“ у 
Новом Бечеју, као и у школама у Куману и Бо-
чару. После месец дана ремонта, поново ради 
Екочесма у Бочару, са најмодернијом опремом. 
МЗ Нови Бечеј наставља садњу око 300 комада 
садница јавора и липе у Новом Бечеју, поред 
Башаидског и Милошевачког пута и у деловима 
Новог Села. Завршени су радови на трибинама 
фудбалског стадиона у Новом Милошеву.

21. ПЕЋИНЦИ
Подршка сточарима
Турнир у малом фудбалу, који су организо-

вали Унија младих и Савет за спорт ОО СНС 
Пећинци, окупио је 20 екипа из пећиначке и 
околних општина. Председник Уније младих, 
Горан Бабић, каже да је циљ био окупљање 
младих и њихово усмеравање ка спорту. ОО 
СНС Пећинци подржао је Удружење сточара 
из Купинова и Обрежа, које Војводинашуме 
протерују из Специјалног резервата природе 
Обедска бара, смањујући, из године у годину, 
површине намењене за испашу стоке. „Сточа-
рима из јужног дела Општине опстанак зависи 
од простора за испашу стоке и већ смо неколи-
ко пута апеловали на ДС да не злоупотребљава 
власт и да је не користи на штету народа“, ре-
као је повереник ОО, Милорад Пантић. 

22. ЧАЈЕТИНА
Струја стиже до најудаљенијих села
На инсистирање ОО СНС Чајетина, ЕПС је 

покренула акцију довођења електричне енер-
гије со најудаљенијих МЗ и поправку постојећих 
далековода. За сада је приоритет МЗ Раковица, 
а у плану су и остале МЗ где су мештани указа-
ли на проблеме са електроснабдевањем. У де-
цембру смо наставили са редовним активност-
има, у Мачкату смо одржали јавну трибину, а у 
Чајетини организовали поделу новогодишњих 
пакетића најмлађима.

23. НОВА ВАрОШ
Награде за ђаке и студенте
Oпштина Нова Варош добитник је плакете 

Агенције УН за оснаживање жена и Европског 
ПРОГРЕС-а за доследну примену Европске по-
веље о родној равноправности на локалном 
нивоу. Општина Нова Варош новчано је на-
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градила најуспешнијих 37 студената и 55 уче-
ника средњих школа. Око 60 старих лица од 
почетка године добиће помоћ у кући, а десет 
геронтодомаћица кориснике ће неговати у ок-
виру пројекта Општине и Центра за социјални 
рад „Заједно кроз треће доба“, који заједнички 
финансирају Министарство за рад, запошља-
вање, социјална питања и локална самоуправа. 
Изгласан је развојни и подстицајни буџет за 
2016. годину.

24. ОџАЦИ
Ускоро видео надзор на раскрсници
Општини Оџаци одобрена су средства за 

суфинансирање прве фазе пројекта успоста-
вљања видео надзора на раскрсници Сомборс-
ке и Железничке улице. Уређивали смо трото-
ар према Главној железничкој станици. Савет 
за здравство и Унија жена СНС обележили 
Светски дан борбе против сиде у свим мести-
ма Општине. Локална самоуправа обезбедила 
је рачунарску опрему за саобраћајну полицију. 
Председник Општине, Душан Маријан, примио 
је најуспешније ученике на ликовно-литерар-
ном конкурсу, на тему Међународног дана осо-
ба са инвалидитетом, као и чланове Вршњачке 
мреже подршке инклузивном образовању. МЗ 
Ратково издвојила је пола милиона динара за 
замену прозора на сеоској амбуланти и 300.000 
динара за реновирање библиотеке. У првих 10 
месеци 2015. привреда оџачке Општине оства-
рила је суфицит у спољнотрговинској размени 

од 14 милиона динара. МО Каравуково обезбе-
дио је инвалидска колица за суграђанина Зора-
на Анђелковића. Расписана су два конкурса за 
доделу подстицаја ученицима средњих школа 
ромске националности и за талентовану децу 
ромске националности. Локална самоуправа 
доделила је десет стипендија студентима дефи-
цитарних струка. Представљен је нови сервис 
који грађанима омогућава пријаву комуналних 
проблема преко паметних мобилних телефона. 
Унија жена организовала је читалачки перфор-
манс за жене жртве насиља. Учествовали смо 
на митингу који је СНС организовала у Новом 
Саду. Чланице Уније жена поделиле су нового-
дишње украсе које су саме осмислиле и изра-
диле. Хуманитарним такмичењем у гимнастици 
и плесу у Каравукову, прикупљено 50.000 ди-
нара за лечење Петре Спасић. У Каравукову је 
отворена пијаца на новој локацији. Напредња-
ци из Српског Милетића завршили су  уређење 
центра села и паркова, поставили су клупе и 
жардињере, изградили роштиљ, степенице и 
летњиковац у парку поред канала ДТД.  

25. ПрОКУПЉЕ
реконструкција школских зграда
Општински Фонд за финансирање талена-

та доделио је једнократну награду од 20.000 
динара студентима са просеком преко девет. 
Током 2015. године у 13 школских објеката из-
вршени су радови у вредности од 50 милиона 
динара. За реконструкцију мокрих чворова и 

тоалета, замену канализационе и водоводне 
мреже у градским и сеоским школама утро-
шено је 35 милиона динара. Реконструисани 
су подови у школама, набављен је намештај за 
Пољопривредну школу, Гимназију и основне 
школе. Локална самоуправа делом је финанси-
рала изградњу огледног пчелињака Удружења 
пчелара „Јастребац“. У насељу Гарић завршена 
је изградња нове пумпне станице, а 15 милиона 
динара обезбеђено је из општинског буџета. У 
Доњој Топоници асфалтиран је пут у дужини од 
400 метара, а мештани  планинских села Бејаш-
ница, Пестиш и Товрљан добили су асфалт по-
сле 40 година. У Блацу је отворен нови објекат 
апотеке у близини Дома здравља.

26. ПлАНДИШТЕ
Сарадња са румунском Општином Дета
Савет за спорт, у сарадњи са ОО СНС План-

диште, организовао је турнир у малом фудба-
лу, а МО Дужине уређење црквене порте. Са-
вет за безбедност ОО, у сарадњи са Одељњем 
саобраћајне полиције у Пландишту, спровео 
је анкету међу грађанима о овој теми. Пред-
седник и заменик ОО СНС Пландиште, Јован 
Репац и Ендре Сабо, обишли су све МЗ и деци 
из најугроженијих породица поделили нового-
дишње пакетиће. Учествовали смо на митингу 
СНС у Новом Саду. Општина је потписала уго-
воре са нових 45 лица са евиденције НСЗ, који 
ће бити запослени преко програма јавних ра-
дова. Председник Општине, Милан Селаковић, 

Председник Србиjе, Tомислав Николић, традиционално jе на Бадњи дан унео бадњак 
у зграду Председништва, поручивши да се нада да jе ова година jедна од последњих у 
коjоj у Србиjи влада криза и да ће се живети боље.

“Kао што се ишчекуjе сутрашњи наjрадосниjи дан, тако и Србиjа са правом очекуjе да 
ово буде jедна од последњих година у коjоj Србиjом влада криза, неспокоjство, несигур-
ност и неверица и да коначно почнемо да живимо боље него до сада”.

БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА 
ПрЕДСЕДНИКА НИКОлИЋА

Председник Николић бодри 
репрезентацију Србије на 

Европском првенству у ватерполу 
у београдској Комбанк Арени
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у склопу програма прекограничне сарадње 
Србија – Румунија, потписао је два пројекта са 
пограничном Општином Дета.

27. лАЈКОВАЦ
Обнова инфраструктуре
Општина Лајковац, од јануара до новембра 

2015. године, исплатила 12 милиона динара за 
106 породиља. Такође, пензионерима са при-
мањима мањим од 13.000 динара исплаћено 
је по 4.000 динара помоћи за прво тромесечје 
2015, а биће исплаћена помоћ и за још три квар-
тала. Општина је помогла набавку огрева за 
109 суграђана. Општинска делегација имала је 
састанак у Влади Србије поводом решавања ин-
фраструктурних проблема. Руководство Општи-
не обишло је седам актуелних градилишта, 
укупне вредности 114 милиона динара. Већина 
ових радова, па чак и капиталних инвестиција, 
попут изградње новог вртића и реконструкције 
постојећег, одлагана је годинама. Први пут од 
изградње ОШ „Миле Дубљевић“, урађена је 
комплетна фасада и замењен кров, а замењена 
је столарија у неколико сеоских школа. Уређе-
но је или изграђено више дечијих игралишта, 
изабран је извођач радова за уређење три улице 
обухваћене „Трианглом“, завршена је нова школ-
ска зграда у Јабучју, у току су радови на школи у 
Ратковцу, спроведено је партерно уређење око 
Хале спортова, граде се три локална некатего-
рисана пута...

28. КОВИН
Тематске трибине
Савет за здравство, уз подршку Уније жена 

и Правног савета ОО СНС Ковин, одржали су 
трибине поводом обележавања Међународног 
дана особа са инвалидитетом, Међународног 
дана људских права, Светског дана борбе про-
тив АIDS-a. Учествовали смо на великом митин-
гу СНС у Новом Саду. Редовно одржавамо са-
станке МО и ОО. Сви одборници из Јединстве-
не Србије приступили су СНС, што је условило 
повећање наше Одборничке групе и чланства.

29. КрАЉЕВО
Формирана Унија младих
Савет омладине СНС одржао је састанак по-

водом оснивања Уније младих СНС Краљево. 
Председник Савета младих, Владимир Бара-
лић, истакао је да је поносан што је велики број 
омладинаца приступио Унији младих, која ће 
спровести низ друштвено корисних акција.

30. ЉИГ
Урађено 18 км асфалта
Почело је асфалтирање два километра ули-

ца, вредно 12 милиона динара, што је последња 
фаза пројекта планираног за 2015. годину, 
у којем је урађено 18 километара асфалта. 
Одржана је свечана академија поводом Дана 
Општине Љиг, на којој су традиционално до-

дељена признања најуспешнијим ученицима 
и најистакнутијим појединцима. Председник 
Општине, Драган Лазаревић, угостио је и по-
следњу групу породиља у овој години, и уру-
чио им новчану помоћ од по 30.000 динара и 
паковање пелена. За овај пројекат подстицања 
рађања, Општина је издвојила 3,1 милион ди-
нара. И у 2016. години свако новорођено дете 
добиће 36.000 динара.

31. СЕНТА
Пакетићи за најмлађе
Чланице Уније жена ОО СНС Сента подели-

ле су новогодишње пакетиће малишанима у МЗ 
Кеви, а у склопу активности ОО СНС Сента, чла-
нови Уније младих разговарали су са грађанима 
Сенте и поделили им поклоне и слаткише.

32. БЕОЧИН
Прелазак радикала у СНС
Општинском одбору СНС Беочин приступи-

ло је руководство и већинско чланство OО СРС 
Беочин, на челу са потпредседником Јужно-
бачког окружног одбора СРС и председником 
OО СРС, Зораном Тешићем. Чланови ОО СНС 
Беочин, заједно са председником ОО, Митром 
Милинковићем, разговарали су са грађанима и 
делили пропагандни материјал и „СНС Инфор-
матор“ на пулту на градској пијаци у Беочину. 
ОО СНС Беочин и Савет за младе одржали су 
окупљање младих, а у сарадњи са Унијом жена 
организована је подела око 700 пакетића за 
најмлађе.

33. БОГАТИЋ
Изградња обалоутврде, амбуланте, 
спортске сале...
Наставља се градња спортске сале Мачван-

ске средње школе у Богатићу, за шта је издвоје-
но 27 милиона динара, а започета је и градња 
насипа на Дрини у Бадовинцима, у дужини од 
7,5 км, чија је вредност 125 милиона динара, 
као и изградња обалоутврде у дужини 450 м, 
вредности 25 милиона динара. Асфалтирано 
је 6,8 км путева, завршено је шљунчење скоро 
100 км сеоских некатегорисаних и општинских 
путева. Започето је уређење дворишта  шко-
ле „Мика Митровић“ у Богатићу, завршена је 
прва фаза уређења Улице Мије Јовановића, из-
грађена је амбуланта у Дубљу, хала у Бановом 
Пољу... У 2016. биће реконструисан насип на 
Дрини, од Салаша Црнобарског до Црне Баре, у 
дужини од 13 км, који ће финансирати ЕУ, чиме 
ће се трајно решити проблем изливања Дри-
не. Очекујемо завршетак радова на спортској 
сали, за шта је издвојено 48 милиона динара, 
а 35 милиона динара издвојено је за путну ин-
фраструктуру. Створени су услови за изградњу 
канализационе и водоводне мреже, издвојена 
су значајна средства и добијена подршка  ми-
нистарстава.

34. СУБОТИЦА
Поклон за дечију радионицу
Чланице Уније жена ГО СНС Суботица покло-

ниле су МЗ Пешчара прибор за сликање, јер се у 
просторијама ове МЗ одржавају дечје радиони-
це „Ликовни сусрети“. Председник Скупштине 
МЗ, Александар Ранковић, захвалио се Унији 
жена и позвао удружења грађана да кроз овакве 
акције помогну друштвене активности у МЗ.

35. СУрДУлИЦА
редовне активности
Сурдулички напредњаци, у склопу редовних 

активности, помагали су грађанима око реша-
вања актуелних локланих проблема, и подели-
ли су преко 500 календара за 2016. годину.

36. ВЕлИКА ПлАНА
Обнова школа и домова културе
Асфалтом су пресвучене улице Хајдук Станко-

ва, Булевар Деспота Стефана и Николе Пашића 
у Великој Плани, као и улице Браће Јовановић и 
Булевар ослобођења у Старом Селу и део улице 
ЈНА у Лозовику. Средства за радове обезбеђена 
су од уштеда на претходним тендерима. После 
уговора од 780.000 динара за куповину грађе-
винског материјала за избеглице, Општина је 
потписала још један уговор са Комесаријатом 
за избеглице за куповину сеоских кућа са окућ-
ницом. Обезбеђена су средства за деблокаду 
МЗ Велико Орашје (коју је бивши режим ос-
тавио у огромним дуговима због кампање за 
изборе) и ОШ „Радица Ранковић“. У сарадњи 
са Министарством пољопривреде, завршена 
је комасације за Марковац, Ракинац, Радовање 
и Ново Село, и Студија могућности наводња-
вања за Велику Плану. Почела је обнова школе 
у Бресју, завршени санитарни чворови у ОШ 
„Свети Сава“ и Дому културе у Ракинцу. СО Ве-
лика Плана усвојила је буџет за 2016, усвојено је 
да родитељски додатак буде 21.000 динара, да 
свака незапослена мајка добија још 15.000 ди-
нара, а да свако треће, четврто и наредно дете 
не плаћа вртић. Оформљена је Унија жена ОО 
СНС Велика Плана, која броји преко 50 чланица. 
Чланови СНС обезедили су средства и поделили 
преко 400 пакетића деци у ПУ.

37. МАЈДАНПЕК
рачунар за ђаке у Црнајки
МО Рудна Глава обезбедио је још један рачу-

нар за истурено одељење ОШ „Бранко Перић“ 
из Рудне Главе у Црнајки.  ОО СНС Мајданпек 
организовано је регионално окупљање омла-
дине из региона Источне Србије, а присуство-
вали су млади из Неготина, Кладова, Бора, 
Бољевца, Књажевца и домаћина Мајданпека. 
Радници комуналног предузећа у Доњем Ми-
лановцу санирали су делове водоводне мреже 
и губитке воде смањили за око 1.200 кубних 
метара месечно.

Велика Плана

Мајданпек

Беочин
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

38. рАШКА
Увођење географског информационог 
система
Председник Општине Рашка, Игњат Ракитић, 

и менаџер Европског прогреса, Грем Тиндал, 
потписали су уговор о почетку реализације 
пројекта за увођење географског информаци-
оног система, за шта ће ЕУ и Влада Швајцарске 
издвојити око 100.000 евра, а Општина Рашка 
око 11.000 евра. Општинско веће, на предлог 
Комисије, а по спроведеном конкурсу, донело је 
решење за куповину месечних карата за 94 ђака 
и студента, као и решење о финансирању пет 
удружења грађана и за остваривање јавног ин-
тереса у области јавног информисања. Општина 
Рашка једна је од 34 локалне самоуправе којој 
је додељена плакета о Европској повељи за род-
ну равноправност. Одржана је јавна расправа о 
предлогу буџета за 2016. у којој су учествовали и 
грађани. Општинска управа почиње да пописује 
незаконито изграђене објекте. Присуствовали 
смо скупу подршке премијеру Александру Ву-
чићу, приликом његове посете Новом Пазару.

39. СОКОБАЊА
Пакетићи за најмлађе
Поводом новогодишњих и божићних праз-

ника, чланови ОО СНС Сокобања поделили су 
пакетиће деци са посебним потребама и деци 
родитеља који примају социјалну помоћ на те-
риторији наше Општине.

40. ДЕСПОТОВАЦ
Санација клизишта
Завршена је ревитализација деонице пута у 

правцу Ресавске пећине, од Дворишта до Во-
дне. Завршава се санација клизишта на путу 
Деспотовац-Ресавска пећина код Вражје баре. 
Очишћено је корито Ресаве тешком механиза-
цијом код Миливе, а асфалтирана је деоница 
пута Златово-Деспотовац у Грабовици од 1,2 
километра. Средствима МЗ Златово, уз подрш-
ку општинских власти и донација ловаца и 
грађана, почела је изградња ловачког дома на-
домак Златова. Асфалтиран је и саниран мост 
на уласку у Двориште, а у току је асфалтирање 
Улице 7. јула у Ресавици.

41. АрИЉЕ
Смена неспособне власти
У СО Ариље, вољом већине одборника, до-

шло је до смене власти и враћено је старо ру-
ководство Општине. За председника Општине 
поново је изабран Зоран Тодоровић, председ-
ник ОО СНС Ариље. Већину сада чини коа-
лиција окупљена око СНС-а (СНС-9, СПС-2, 
ПУПС-2, СПО-1, НС-1) и три независна одбор-
ника. До смене је дошло због лошег вођења по-
слова локалне самоуправе власти формиране 
пре шест месеци, коју су чинили  ДС, ПРС, ЛДП, 
СРС, Двери.

42. ГОрЊИ МИлАНОВАЦ
Донација за болницу
Болница у Горњем Милановцу добила је 

донацију у виду шлепера са опремом вред-
ном више од 100.000 франака. Донаторима, 
Милошу и Марији Тројанчевић из Швајцарске, 
захвалио се директор болнице Миро Лазаре-
вић (СНС) и нагласио да ће ова опрема омо-
гућити да се ослободи значајан део буџетских 
средстава за набавку нових апарата и инстру-
мената. Одржан је састанак омладине СНС на 
којем су договорене активности у наредном 
периоду.

43. ВрБАС
Помоћ социјално угроженим
Унија жена ОО СНС Врбас угостила је чла-

нове Удружење грађана „Радгост“, које пома-
же социјално угроженим и маргинализованим 
групама, и уручила им компјутер. Поводом 16 
дана активизма против насиља над женама, 
чланице Уније организовале су трибину „Стоп 
насиљу над женама“. Поводом Међународног 
дана особа са инвалидитетом, чланице Уније 
посетиле су породицу Тахири у којој је отац 
ратни војни инвалид, а син везан за колица 
након тешке саобраћајне несреће. Чланице 
су посетиле и ткачку радионицу Актива жена 
Прве МЗ и удружење Каритас у Куцури. У ор-
ганизацији Савета за комуналне послове ОО, 
а у сарадњи са Општином Врбас, орезивано 
је дрвеће у МЗ Виногради и чишћен је путни 
појас Врбас-Кула. Сакупљена дрва биће по-
дељена социјално угроженим грађанима. Ом-
ладина ОО СНС Врбас обележила је Светски 
дан борбе против сиде приказивањем филма и 
предавањем о овој болести.

44. БрУС
Поклон пакетићи
Потпредседник Главног одбора СНС, Бра-

тислав Гашић, одржао је радни састанак са чла-
новима ОО СНС Брус на којем се разговарало 
о будућим активностима. Организовали смо 
поделу пакетића деци без једног родитеља и 
деци слабијег имовинског стања.

45. КОСОВСКА КАМЕНИЦА
Помоћ за радмилу
Активисти СНС-а у Косовској Каменици ор-

ганизовали су акцију прикупљања прилога за 
помоћ Радмили Марјановић из Горњег Мочара, 
која живи сама у тешким условима. Прикупље-
ним средствима, на предлог Радмиле, купљен је 
и уручен шпорет на дрва. Акција ће се настави-
ти, јер старица живи без икаквих примања, због 
недостатка личних докумената.

46. БАТОЧИНА
Злоупотребе локалне власти
Поводом текста који је објављен на порталу 

специјализованом за борбу против корупције 

о трошењу енормних свота буџетског новца 
на нижеразредне фудбалске клубове, ОО СНС 
Баточина  обавестио је јавност где је и на који 
начин тај новац потрошен. Баточина је друго 
најсиромашнија варошица у Србији, а одлазеће 
општинско руководство, предвођено ДС-ом, 
уложило је у спорт више него у локалну еконо-
мију, пољопривреду и туризам заједно. Српска 
напредна странка, по преузимању одговор-
ности за вршење власти, већ првим ребалансом 
буџета, одвојиће онолико новца колико је за-
иста неопходно за спорт, колико се и издваја у 
општинама сличне величине, а остатак преус-
мерити у области које ће нас померити са места 
вицешампиона у сиромаштву.

47. ПЕТрОВАЦ НА МлАВИ
лопте за школу
Основну школу „Јован Шербановић“ у Ра-

новцу посетили су председник Савета за омла-
дину и спорт ОО СНС Петровац на Млави, Дра-
ган Нединић, и  заменик председника Општи-
не, Стефан Јовановић, и донирали фудбалске, 
кошаркашке, рукометне и одбојкашке лопте, 
као и маркере за игру. Угостила их је дирек-
торка школе Весна Шуберт, а одиграна је и 
фудбалска утакмица између наставника и уче-
ника школе.

48. ПОЖАрЕВАЦ
Увођење даљинског грејања
Улаз у град регулисан је модерним круж-

ним током. Први пут се систематски пришло 
реновирању улица, и једна од најдужих град-
ских саобраћајница, Улица Косте Абрашевића, 
потпуно је инфраструктурно опремљена и 
асфалтирана. ЈП „Топлификација“ испуњава 
план инвестиција од 700 милиона динара, а 
топлификациона мрежа шири се и по граду и 
по сеоским насељима. Даљинско грејање уве-
дено је у насељу Петка, делимично у Ћири-
ковцу и у неколико градских МЗ. Град је купио 
Фабрику шећера из стечаја, која располаже са 
око 22 хектара инфраструктурно опремљеног 
земљишта, што је кључни корак ка прављењу 
индустријске зоне, привлачењу инвеститора 
и отварању нових радних места. Поднета је 
иницијатива и за куповину предузећа „Пу-
тоградња“. ГО СНС Пожаревац формирао је 
савете и Унија жена.

49. ПАНЧЕВО
Увођење реда у доделу пољопривредног 
земљишта
Председник ГО СНС Панчево, Жељко Су-

шец, одржао је конференцију за новинаре на 
којој је истакао предности Закона о пољопри-
вредном земљишту. „Изложени смо критикама 
оних који су продали око 300.000 хектара др-
жавне земље за 50 милиона, интересних група 
које су разним тајкунским приватизацијама, уз 
подршку бившег режима, стекле енормно бо-
гатство. Они критикују закон који тражи рад, 
ред и дисциплину“, рекао је Сушец. Унија жена 
ГО СНС Панчево и ове године прикључила се 
глобалној акцији „16 дана активизма против 
насиља над женама“. Градоначелник Панчева 
угостио је основце из школе „Стевица Јовано-
вић“ који су били први грађани Панчева који 
му постављали питања. Убудуће, сваког петка, 
од 10 до 12 сати, градоначелник ће разгова-
рати са грађанима. МО Глогоњ предложио је 
подизање споменика Стевану Шупљикцу, а 
предлог је прихваћен.

Врбас
Сокобања

Брус Петровац на Млави
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Након речи премијера Србије и пред-
седника Српске напредне странке, 
Александра Вучића, да је одлучио да 

ове године буде ванредних парламентарних 
избора, уследило је одушевљење и вишеми-
нутни аплауз на седници Главног одбора СНС 
у Београду. Своју одлуку, премијер Вучић об-
разложио је чињеницом да је Влади потребна 
пуна стабилност и пун четворогодишњи ман-
дат, након којег више неће бити повратка на 
старо.

„Моја одлука је да идемо на изборе, а избо-
ри су такмичење и ништа друго. Србија треба 
да каже хоће ли у ЕУ, јер нећемо да водимо 
ово друштво даље у сукобе. Донео сам одлуку 
зато што нећу да чувам власт по сваку цену и 
што се никада нисмо плашили провере воље 
народа. Потребан нам је пун мандат да се 
донесу тешке одлуке и да се држава, кроз те-
мељно провођење реформи, до 2020. године 
нађе пред вратима ЕУ. Зато је моја одлука, а 
не позив, да се данас изјашњавамо да идемо 
на изборе“, рекао је Вучић, и за 21. мај предло-
жио одржавање Изборне скупштине СНС, уместо 13. фебруара, 
како је било планирано.

„Желим да се скупштина Странке одложи како, у случају ло-
ших резултата на изборима, не бих био на терету Странке у го-
динама које предстоје и да чланови добију могућност да изабе-
ру другог председника и други тим“, објаснио је Вучић, и додао 
да је Србија, од како је СНС преузела власт, у стању латентног 
друштвеног сукоба, а да су центри отпора Влади, нормаланој 
Србији и политици реформи и напретка - припадници бивше 
лоше власти и лажне елите, коју је та власт створила и обезбе-
дила им привилегије.

„Наилазимо на огроман отпор управо стога што смо настоја-
ли да разбијемо блок који су чинили тајкуни, политичари и кри-

миналци, којима није било у интересу да Србија напредује и да 
се било шта мења. И не желим да иза мене стоје људи који при-
чају исто што и ја, а раде оно што су радили наши претходници 
на власти. Хоћу да захвалим мангупима у нашим редовима и по-
шаљем их тамо где припадају. Отпочели смо сукоб и са њима, 
и са онима међу нама којима је власт само начин за лично бо-
гаћење“, рекао је Вучић. Према његовим речима, Србија је да-
нас на добром и стабилном путу, економски и политички, а то 
признају све релевантне институције и организације у свету.

„Хоћемо друштво које ће да се одлучи за тежак рад, хоће-
мо да нам Србија каже да ли хоће исто што и ми. За победу је 
потребан карактер, а кад има срца и карактера онда неуспех не 
постоји. Србија до 2020. мора да буде уређена држава на прагу 
Европе“, поручио је премијер Вучић.

Вишеминутни аплауз 
за одлуку о изборима

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Руководства СНС-а и СПС-а састала су се у центра-
ли Српске напредне странке, на иницијативу лидера 
социјалиста, а састанку су присуствовали Александар 
Вучић, Зорана Михајловић, Братислав Гашић, Небојша 
Стефановић и Никола Селаковић, као и лидери страна-
ка коалиције окупљене око СПС - Ивица Дачић, Милан 
Кркобабић и Драган Марковић, и функционери СПС 
Дијана Вукомановић и Александар Антић. Председник 
СНС, Александар Вучић, рекао је, после састанка, да се 
разговарало о плановима и усаглашености идеја за бу-
дућност Србије, како би се до краја спровеле економске 
реформе, остварила пуна стабилизација јавних финан-
сија, реформа јавних предузећа... 

Састанак делегација СНС и СПС
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Српска напредна странка свечано је обележила Бадњи дан, а 
потпредседник ГО СНС, Небојша Стефановић, унео је бадњак 

у седиште СНС на Новом Београду и, том приликом, поручио да 
су, од како је Александар Вучић постао премијер, две кључне 
ствари обележиле живот у Србији - промене и реформе. „Рефор-
ме и промене темељ су наше куће, који нашој Србији треба да 
омогући да сви грађани живе боље. Оне значе бољи живот, бри-
гу за сваког човека, снажну борбу против корупције и кримина-
ла, борбу за другачију и бољу државу. То је незаустављив процес 
који никада нећемо напустити“, рекао је Стефановић. Уношењу 
бадњака присуствовали су Јоргованка Табаковић, Горан Кнеже-
вић, Јадранка Јоксимовић, Маја Гојковић, Синиша Мали, бројни 
чланови и пријатељи СНС-а.

Члан Главног одбора СНС, Александар 
Мартиновић, одржао је конференцију за но-
винаре у централи СНС, на којој је објаснио 
да је СНС на легитиман начин преузела власт 
у Белој Цркви, а да су Бојан Пајтић и његове 
колеге употребом најбезочнијег физичког 
насиља покушали да спрече промену власти. 
„СНС је преузела одговорност за вођење 
Општине и имала је убедљиву скупштинску 
већину - 24 од 33 одборника, а ДС и ЛСВ су 
то хтели да сперече насиљем. Да ли ће им то 
бити метод и за очување покрајинске вла-
сти? Да ли то значи да ће Пајтић употребом 
физичког насиља и својих батинаша поку-
шати да спречи промену свог корумпираног 
режима у покрајини? Њега треба ставити у 
уџбенике да студенти изучавају шта у прак-
си значи бити нелегитиман председник не-
легитимне владе“, рекао је Мартиновић.

АлЕКСАНДАр МАрТИНОВИЋ:

ДС насиљем покушала 
да спечи промену власти 
у Белој Цркви

Обележен Бадњи дан у СНС

Убедљива 
победа у 
Бачком 
Моноштору

Српска напредна странка 
убедљиво је победила на избо-
рима за Савет МЗ у Бачком Мо-
ноштру, у Општини Сомбор, у 
којој живи претежно хрватско 
становништво. Од 11 кандида-
та, чак девет је са листе СНС-а, 
док су ДС и локална група 
грађана добиле по једног пред-
ставника. Ово је још један доказ 
да су грађани Војводине, у свим 
њеним деловима и мултиетнич-
ким срединама, спремни на из-
боре и на промену власти, после 
петнаестогодишње урушивачке 
политике ДС-а, на челу са Боја-
ном Пајтићем.

Делегација Српске напредне странке, 
на челу са председником, Александ-
ром Вучићем, угостила је делегацију 
Социјалдемократске партије Србије, 
коју је предводио председник СДПС- а, 
Расим Љајић, у седишту СНС- а. На 
састанку је договорено да ће Српска на-
предна странка и Социjалдемократска 
партиjа изаћи заjедно на републичке 
и покраjинске изборе, рекао jе пред-
седник СНС-а, Aлександар Вучић, и 
истакао да jе СДПС Расима Љаjића у 
овом тренутку наjзначаjниjи партнер 
напредњака.

СНС и СДПС заједно на изборе
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50. ПрИБОЈ
Опремање Слободне зоне
Почело је асфалтирање три километра пута 

од Слободне зоне према Прибоју са приступ-
ним саобраћајницама, захваљујући средствима 
Републике Србије, која је само у 2015. уложила 
1,2 милиона евра у путну инфраструктуру При-
боја. Потписан је Уговор о замени испуњења 
између Републике Србије и ФАП Корпорације, 
којим су потраживања Републике према ФАП-у, 
а које је републички Фонд за развој уступио без 
накнаде Републици Србији, пренета у својину 
Републике Србије. Административна зграда 
биће уступљена МУП-у и у њој ће бити отворен 
Регионални центар Граничне полиције. У орга-
низацији Општине Прибој и у сарадњи са ТО 
Прибој, подељено је око 1.300 новогодишњих 
пакетића за децу у сеоским МЗ.

51. СОМБОр
Програм стандардизације
У организацији Црвеног крста, започела је 

пета дистрибуција прехрамбених пакета за со-
цијално угрожене породице. Градоначелник 
Сомбора, Саша Тодоровић, потписао је спора-
зум о отварању нових јединица за помоћ неза-
посленима. Представници НАЛЕД-а представи-
ли су програм стандардизације градској управи 
и локалној привреди. Чланице Савета за бригу 
о деци, популацији и социјална питања ГО СНС 
Сомбор, у оквиру кампање „16 дана активизма у 
борби против насиља над женама“, посетиле су 
Сигурну кућу, а Комисија за равноправност по-
лова СГ Сомбора одржала је трибину „Насиље 
као феномен друштва“. Савет за друштвене де-
латности обележио је Међународни дан особа 
са инвалидитетом организовањем турнира у 
бовлингу, у сарадњи са Дневним боравком за 
одрасле са сметњама у развоју, а у обележавању 
овог дана учествовао је и народни посланик 
Владо Бабић. Чланови Савета за спорт и омла-
дину, Савета за здравство и Савета за бригу о 
деци, популацији и социјална питања посетили 
су Савез слепих и слабовидих. Савет за здрав-
ство и Савет за бригу о деци, популацији и со-
цијална питања одржали су радионицу поводом 
Светског дана борбе против ХИВ/АИДС у Дому 
за децу и омладину „Мирослав-Мика Антић“.

52. НОВИ ПАЗАр
Градња водовода, путева, 
канализације...
Омладина ГО СНС Нови Пазар организо-

вала је штанд на Шестову, где су делили „СНС 
Информатор“ и разговарали са суграђанима. У 
Шестову се обнављају кишна и фекална канали-
зација, а почела је и изградња водовода у краку 
улице Меша Селимовић на Дежевском путу, где 
мештани 30 година имају проблем с водосна-
бдевањем, нарочито током лета. У Дежеви је 

асфалтирана улица у дужини од 300 метара, 
која ће повезати храм Светог Саве у изградњи, 
основну школу и стадион ФК „Рас“. Поставље-
на је расвета у дужини од 500 метара у насељу 
Постење, чиме је решен проблем безбедности, 
првенствено деце, која иду рано ујутру у школу 
и враћају се увече. Премијер Александар Вучић 
посетио је Дежеву, обишао је храм у изградњи 
и у непосредном контакту саслушао проблеме и 
потребе мештана. Обећао је да ће Влада обезбе-
дити средства за завршетак храма, реконструк-
цију сеоских путева и асфалтирање пута до 
обданишта у Шестову. Пре посете Дежеви, пре-
мијер је отворио Дијагностички центар, основну 
школу и обданиште у насељу Дојевиће.

53. БАЧ
Сарадња са Градом Београдом
Поводом 97. година од проглашења при-

саједињења Војводине Србији, у Општини Бач, 
подизањем заставе Србије, симболично је обе-
лежен овај дан. Активисти ОО СНС су суграђа-
нима делили флајере у вези са овом тематиком. 
Председник Општине, Драган Сташевић, одр-
жао је радни састанак са произођачима сирко-
вих метли са територије Општине Бач, подручја 
на ком је највише ових произвођача у Југоис-
точној Европи. Посадили смо 3.600 садница 
на ветрозаштитним појасевима на путевима у 
Бачу, Селенчи, Плавни, Бођанима и Вајској. На 
иницијативу председника Сташевића, одржан 
је састанак представника локалне самоуправе и 
представника неколико државних институција 
и министарстава на тему решавање питања ко-
ришћења државног пољопривредног земљишта. 
Делегација Општине Бач посетила је управу 
Града Београда и разговарала о могућностима 
сарадње. Договорено је да Београд помогне 
Бачу у промоцији туристичке понуде и локал-
них производа, а да Бач подели своје знање из 
управљања и издавања државне земље са Уп-
равом за пољопривреду. Уручена су признања 
најбољим спортистима и клубовима.

54. ДОЉЕВАЦ
Етно вече и хуманитарна журка
Савет за здравство, у сарадњи са Унијом мла-

дих, обележио Светски дан борбе против сиде. 
Одржан је радни састанак МО Пуковац где су 
учлањени нови чланови и договорене будуће ак-
ције. Чланови Савета за економију присуствова-
ли су трибина Савета за економију ГО СНС Ниш 
на којој се говорило о инвестицијама у нашем 
региону. Састанку МО Малошиште присуство-
вали су повереница ОО СНС Дољевац, Виолета 
Ниџовић, и представници савета, а анализиран 
је рад МО, изабрана су два подпредседника и 
примљени нови чланови. Унија младих резими-
рала је досадашње активности и испланирала 
нове акције. Савет за образовање организовао 

је етно вече и хуманитарну журку. Посетиоци су, 
као улазницу, доносили грицкалице, слаткише и 
школски прибор за прављење новогодишњих 
пакетића, које смо поделили социјално најугро-
женијој деци.

55. НЕГОТИН
Подршка породици
Општина Неготин инсистира на помоћи 

породици. Према речима председника Јована 
Миловановића, Општина је преузела обавезу 
финансирања ужине за ученике чији су роди-
тељи слабијег материјалног стања. Поред нов-
чане накнаде за прво, друго, треће и четврто 
дете, близанце и тројке, утврђено је и право на 
матерински додатак незапосленој породиљи 
у трајању од 12 месеци, у износу од 5.000 ди-
нара за треће, четврто и свако наредно дете. 
Прворођено дете у Новој години стиче право 
на помоћ у износу једне просечне месечне нето 
зараде. Општина је омогућила бесплатан бора-
вак у ПУ „Пчелица“ трећем и сваком наредном 
детету у породици.

56. СрЕМСКА МИТрОВИЦА
Ускоро градња подвожњака
Председник Владе, Александар Вучић, из-

вршни директор „Ламес групе“, Стефано Моне-
тини, амбасадор Италије, Ђузепе Манцоно, и 
градоначелник Сремске Митровице, Бранислав 
Недимовић, обишли нови производни погон 
компаније „Ламес“. Обележен је Дан особа са 
инвалидитетом. Настављена је изградња кана-
лизационе мреже у МЗ Лаћарак. У оквиру проје-
кта „Унапређење процене постуралног статуса 
и статуса кичме“, тестирано је 200 основаца 
Мартинаца и Кузмина. Поводом обележавања 
годишњице досељавања Русина, одржана је 
свечана академија „Мајци Русинки“. Потписан 
је уговор о изградњи подвожњак вредности 
око седам милиона евра. Обновљени су Дом 
културе Шашинци, Здравствена станица и згра-
да МЗ Чалма. Започета је обнова Дома културе 
у Дивошу. Поводом новогодишњих празника 
на градском тргу одржана је манифестација 
„Магични трг“. Поводом Међународног дана 
људске солидарности, у градској кући органи-
зовано је предавање о трансплатацији и дона-
цији органа, а представници локалне самоупра-
ве, на челу са градоначелником Недимовићем 
и његовом замеником Томиславом Јанковићем, 
потписали су донорске картице. Савета за 
здравство и општинске организација Црвеног 
крста организовали су добровољно давање 
крви, којој су се одазвала 64 члана СНС.

57. ЖАГУБИЦА
Обнова здравствене установе
Здравствена установа Жагубица добила је 

новог директора, др Весну Стојиловић, спе-
цијалисту ургентне медицине, која је одмах 

БачДољевацПрибој
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стартовала са конкурисањем код Министар-
ства здравља за средства у сврху реконструк-
ције болнице. Одобрено је 2,6 милиона динара 
за поправку унутрашњости установе, кречење 
и поправку санитарних чворова, а планира се 
и расписивање конкурса за запошљавање док-
тора стоматологије и адаптација просторије 
за стоматолошку амбуланту. На десетом Сајму 
етно хране и пића, штанд Општине Жагубица 
био је врло посећен, а подржао га је и председ-
ник Општине, Сафет Павловић. У селу Извари-
ца уређен је Дом културе, насипани су сеоски 
путеви и стигла је исправна пијаћа вода на коју 
су мештанима годинама чекали.

58. ВлАСОТИНЦЕ
Војни лекар у Црној Бари
Одборници СО Власотинце усвојили су 

буџет за 2016. годину, којим је планиран низ 
инфраструктурних пројеката и субвенције у 
пољопривреди. Мештани села Црна Бара има-
ли су прилику да провере притисак, шећер и 
масноће у крви у оквиру акције Војни лекар 
на селу. На располагању су им били и вете-
ринар, агроном и геронтодомаћице, а помоћ 
у прехрамбеним намирницама и пакетима 
за хигијену поделио је власотиначки Црве-
ни крст. Председник Општине, Зоран Тодо-
ровић, потписао је у Влади Србије уговор о 
додели средстава за финансирање пројекта 
„Подршка даљем развоју успостављања и 
развоја услуга за особе са менталним и ин-
телектуалним проблемима у Општини Вла-
сотинце“, који је одобрен на конкурсу. Унија 
жена и ОО СНС Власотинце организовали су 
трибину „Карцином дојке-превенција и ле-
чење“.

59. ВрЊАЧКА БАЊА
Нови асфалт у Бањи и околним местима
У делу Краљевачке улице постављени су ат-

мосферска канализација, асфалт и тротоари. 
Постављен је нови асфалт на кружном току, а 
централни бањски парк добио је нове клупе и 
канте за смеће. На школи у Липови уређена је 
фасада, постављена столарија, олуци, ограда 
и уређен је терен за мале спортове. Почела је 
реконструкција старе школске зграде у Грача-
цу. Амбасада Азербејџана донирала је новац 
за санацију крова на објекту „Колибри“ ПУ 
„Радост“. Постављен је завршни слој асфалта 
у засеоку Крљари, у Грачацу и у засеоку Ива-
новићи-Михајловићи-Максимовићи у МЗ Рсо-
вци, у засеоку Динов-Дана почели су припрем-
ни радови за асфалтирање, а асфалтирана су 
два пута у МЗ Руђинци и МЗ Грачац. Завршена 
је прва фаза реконструкције Гочке улице, до-
дељене су субвенције пољопривредницима, 
а у МЗ Руђинци реконструисана је нискона-
понска мрежа. У МЗ Вранеши отворен је вр-
тић, а у Цветној улици, у МО Арена, почела је 
изградња канализације. Председник Општи-
не и председник ОО СНС Врњачка Бања, Бо-
бан Ђуровић, обишао је радове на припреми 
фудбалског терена у Подунавцима. Председ-
ник Ђуровић, иначе добитник  Повеље „Капе-
тан Миша Анастасијевић“ за изузетну ангажо-
ваност у развоју локалне самоуправе, угостио 
је представнике Кошаркашког и Рукометног 
савеза Србије, представнике словеначке фир-
ме „Екотех“... Одржани су радни састанци МО 
Штулци, Руђинци и Врњци, а формиран је и 
Савет за омладину, чији су чланови делили 
„СНС Информатор“.

60. ВрАЊЕ
разговор са грађанима
Сваког викенда у центру града, на пијацама 

и прометним локацијама омладинци су разго-
варали са суграђанима о горућим проблема и 
делили информаторе СНС и ГО СНС Врање.

Одржали смо састанак са омладином у су-
седној Општини Бујановац и договорили зајед-
ничке акције. Одржали смо ревијални турнир у 
баскету „Заједно као тим, увек корак напред“. 
Активисти Савета за економију, привреду, ин-
дустрију и туризам одржали су акцију „Позо-
вимо чланство“, а чланови Савета за природне 
ресурсе обележили су Светски дан климатских 
промена, поделом флајера испред Поште. Ре-
ализована је акција „Fight for sports“ у циљу  
буђење свести код младих о значају спорта 
и здравог начина живота. Поделом нового-
дишњих календара и информатора, грађанима 
смо пожелели срећну нову 2016.

61. БЕЧЕЈ
Пакетићи за најмлађе
Чланице Униjе жeнa OО СНС Бeчej oбишле 

су дeцу у Школи за основно и средње образо-
вање „Брaтствo“ и уручилe им нoвoгoдишњe 
пaкeтићe, а акцију помоћи малишанима наста-
виће и у будућим месецима.

62. БОр
Санација школских зграда
Завршени су радови на санацији у Машинско-

електротехничкој школи, подручном одељењу 
ОШ „Ђура Јакшић“ у Бучју и ОШ „Петар Радо-
вановић“ у Злоту. Планира се санација крова 
школе „Вук Караџић“. ЈКП „3. октобар“ добило 
је решење Министарства пољопривреде да је 
испунило услове за обављање ветеринарских 
делатности, чиме ће почети да се решава и де-
ценијски проблем паса луталица. Општина Бор 
издвојила је милион динара за санирање ударних 
рупа. Канцеларија за младе реализује акцију „Чеп 
за хендикеп“, чији је циљ промоција рециклаже и 
помоћ особама са инвалидитетом да набаве ко-
лица, ходалице и друга помагала. Активисти СНС 
очистили су и уредили дечији парк „Лавиринт”.

63. ЋУПрИЈА
Санирани кровови на свим школама
Председник Општине и председник ОО СНС 

Ћуприја, Нинослав Ерић, одржао је конферен-
цију за новинаре на којој је сумирао рад локал-
не самоуправе. Према његовим речима, важан 
пројекат за Општину је почетак изградње Ин-
дустријске зоне, као и куповина хала и управ-
не зграде Графичког предузећа „Младост“ у 
стечају, које ће бити понуђене инвеститорима. 
„Успешно смо извршили рационализацију рад-
них места у општинској управи и први пут по-
сле 2009. године имамо мање запослених него 
што је максимумом предвиђено, а повећали смо 
имовину Општине за преко пет милона евра 
што представља скоро један годишњи буџет 
Општине“, рекао је Ерић. Према његовим речи-
ма, у 2015. све сеоске МЗ добиле су асфалти-
ране путеве, у центру града постављен је нови 
тротоар, уређен је парк и игралиште. За две го-
дине, од када је СНС преузела одговорност да 
руководи Ћупријом, санирани су сви кровови 
и тоалети у свим градским и сеоским школама. 
Бројне и значајне дипломатске активности, са-
радња са министарствима и институцијама, по 
први пут Ћуприју стављају на значајно место 
међу градовима и општинама.

64. НИШ
Едукативне трибине
Савет за популацију, бригу о деци и социјал-

на питања ГО СНС Ниш и ГО СНС Врање одржа-
ли су заједничку трибину поводом доношења 
прве Националне стратегије у образовању која 
се односи на спречавање сексуалног насиља 
над децом. Светски дан борбе против ХИВ-а 
обележен је низом активности у организацији 
Уније младих и Савета за здравство, који су 
организовали трибину и суграђанима делили 
пропагандни материјал и презервативе. Савет 
за популацију, бригу о деци и социјална пи-
тања одржао је трибину поводом Међународ-
ног дана особа са инвалидитетом, а Савет за 
привреду трибину на тему развоја југа Србије 
и унапређења конкурентности Ниша. Међу-
народни дан људских права обележили смо 
трибином у организацији Савета за мањинска 
права и Савета за просвету. Чланови Уније мла-
дих спровели су анонимно анкетирање грађа-
на - да ли подржавају изградњу Националног 
стадиона, шта недостаје Нишу да би живот 
грађана био бољи и шта су највећи туристички 
потенцијали? – и сазнали да суграђани подр-
жавају изградњу Националног стадиона, да је 
неопходно отворити нове фабрике и ојачати 
индустрију, а да је највећи туристички потен-
цијал Нишка тврђава.

65. СрБОБрАН
Састанци са МО
ОО СНС Србобран одржао је заједничку се-

дницу са МО Србобран, на којој је председник 
ОО, Боре Кутић, заједно са осталим члановима, 
изнео извештај о планираним активностима за 
наредни период. Следећи заједнички састанак 
биће са МО Турија и Надаљ.  

66. ВЕлИКО ГрАДИШТЕ
Божићни пакети за угрожене
Савет за равноправност полова, социјална 

питања, популацију и бригу о деци органи-
зовао је поделу око 30 божићних пакета по-
моћи угроженим породицама. Подела је за 
мештане Великог Градишта организована у 
просторијама СНС, а мештанима села помоћ 
је донета до кућа. Ову прилику искористиле 
су председница СО, Браниславка Шуловић, и 
одборница, Зорица Младеновић, и разговара-
ле са грађанима на који начин још можемо да 
им помогнемо.

67. ПАрАЋИН
Како је ДС опљачкала градску апотеку
Узаврела ситуација поводом злоупотребе 

положаја и лоповлука у градској апотеци кул-
минирала је када је локална власт, предвођена 
ДС-ом, успела, преко скупштинске већине, да 
изгласа срамну одлуку да се мањак и обаве-
зе према добављачима од 70 милиона динара 
исплате из општинског буџета. Поводом овог 
догађаја, ОО СНС Параћин организовао је 
штанд на коме је дељен флајер са конкретним 
описом свих малверзација које су довеле до  
изглашавања ове срамне одлуке, а подељено 
је и више стотина „СНС Информатора“. Ло-
кална власт, на челу са ДС, упорно се трудила 
да заташка ову нечувену пљачку јер је на челу 
апотеке у време настанка мањкова била висо-
ка функционерка ДС. Уместо да буде позвана 
на одговорност, награђена је отпремнином од 
скоро 9.000 евра и радним местом у Техно-
лошкој школи.

Ниш
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68. БЕОГрАД
Дружење са грађанима
Активисти Градског одбора СНС Београд 

организовали су дружење са грађанима на нај-
прометнијим улицама у Београду. Том прили-
ком, делили су грађанима симболичне поклоне 
поводом празника.

69. БАрАЈЕВО
Пројекат водоснабдевања
На иницијативу ОО СНС Барајево, у насељу 

Рожанци урађено је 2,5 километра пута ре-
циклираним асфалтом и почела је изградња се-
кундарне водоводне мреже. Такође, допремљен 
је први контигент цевовода у дужини од 500 ме-
тара, чиме се покреће пројекат водоснабде-
вања пијаћом водом села на југу Општине.

70. ВОЖДОВАЦ
Продужена стара и уведена нова 
аутобуска линија
Почела је изградња канализационе мре-

же Мала утрина, која ће повезати око 300 до-
маћинстава у Јајинцима. На захтев грађана, у 
Рипњу се уводи нова аутобуска линија 404, 
која ће саобраћати од рипањског гробља, 
преко Прњавора, до Трешње, као и нова ок-
ретница код рипањског гробља, докле ће убу-
дуће саобраћати продужена аутобуска линија 
534. Приводе се крају радови на санацији згра-
де ОШ „Вук Караџић“ у Прњавору и сале за фи-
зичко у ОШ „Васа Чарапић“ у Пиносави, а поче-
ли су и радови на уређењу вртића „Наша деца“, 
„Брезе“, „Сестре Букумировић“ и „Чика Андра 2. 
У Општини Вождовац отворен је шалтер за пре-
дузетнике, као резултат Протокола о сарадњи 
између Општине и Привредне коморе Београ-
да. Клуб привредника Општине Вождовац је 
од фебруара поделио 54 тоне хране социјално 
угроженим категоријама и дечијим домови-
ма. Одржана је трибина на којој је представљен 
европски програм за развој конкурентности  ма-
лих и средњих предузећа. Општина је свечано 
обележила славу Свети апостол Андреј Првоз-
вани и ДанОпштине. Одржана је традиционал-
на шаховска манифестација „Нашем Глиги“. У 
ОШ „Бранислав Нушић“ одржано је прво такми-
чење у игри „Не љути се, човече“, док је у 
ОШ „Карађорђе“ одржан спортски квиз„Србија, 

земља шампиона“. У Кумодражу је уклоњена 
дивља депонија. МО Кумодраж село организо-
вао је бетонирање простора за контејнере и по-
дизање зидова како би простор био уочљив и 
заштићен, а тротоар ослобођен за пешаке.

Унија младих и Савет за привреду ОО СНС 
Вождовац обележили су Светски дан борбе 
против сиде дељењем презерватива и флаје-
ра. Сарадњом МО Кумодраж 2 и Савета за при-
вреду ОО СНС Вождовац, најстаријим суграђа-
нима насеља Кумодраж 2,  уручено је преко 
300 килограма воћа и поврћа.

71. ВрАЧАр
Замена поштанских сандучића
На иницијативу ОО СНС Врачар, прикупљени 

су потписи грађана за уређење улица, на шта је 
ЈП „Београд пут“ реаговало комплетном заме-
ном асфалта у Улици Коче Капетана, од Њего-
шеве до Макензијеве улице,као и делимичном 
заменом асфалта и попуњавањем ударних рупа 
у Кичевској улици и Улици Патријарха Варна-
ве. Након низа састанака руководства ОО СНС 
Врачар и председника кућних савета зграда на 
Врачару, покренута је иницијатива за замену 
поштанских сандучића. Градско стамбено сан-
дучиће је заменило у Невесинској, Молеровој, 
Смиљанићевој и Његошевој улици, Улици Алексе 
Ненадовића и Цара Николаја Другог, а  противпо-
жарни апарати постављени су у Скерлићевој ули-
ци. У Улици Алексе Ненадовића, између бројева 
33 и 35, грађани су се обратили ОО СНС Врачар у 
вези са дрветом које је претило да угрози кровове 
њихових домова. Након прикупљене сагласности 
станара, контактирали смо  ЈКП „Градско зелени-
ло“, које је успешно решило овај проблем. Члано-
ви ОО СНС Врачар присуствовали су отварању 
реконструисаног Цветног трга на Врачару, чије 
је уређење убрзано комуникацијом између ОО 
и градске власти. Савет за правна питања и Савет 
за здравство ОО организовали су бесплатне кон-
султације за грађане у нашим просторијама.

72. ГрОЦКА
Асфалтирање улица
Свечано су отворене просторије Удружења 

пензионера Врчин, у згради МЗ, чије је ренови-
рање и опремање финанасирала Општина Гроц-
ка. За пензионере из свих места наше Општи-

не, организован је излет до Петроварадинске 
тврђаве. У циљу превенције и сузбијања боле-
сти, тим лекара, у сарадњи са Општином, орга-
низује сваког викенда бесплатне лекарске пре-
гледе за грађане. Прегледи су до сада организо-
вани у Гроцкој, Врчину, Лештанима, Калуђерици 
и Винчи, а акција ће бити настављена у свим 
насељима. Асфлатиране су Травничка улица у 
Калуђерици (480 м) и Книнска улица (500 м), 
два сокака Грочанске улице, крак улице Пав-
ла Николића у Болечу, Хајдук Вељкова улица 
у Лештанима (220 м), а почела је реконструк-
ција Грочанске чаршије, Булевара ослобођења, 
од Смедеревског пута код цркве до улице 17. 
октобра. Поставља се канализациона мрежа у 
горњем делу Гробљанске улице у Гроцкој (400 
м), а у Лештанима се реконструише водоводна 
мрежа у улици Петра Живковића и околним ули-
цама, у дужини од два километра.

73. ЗЕМУН
Сајам запошљавања
Градска Општина Земун, у сарадњи са При-

вредном комором Србије и НСЗ, организова-
ла је 6. сајам запошљавања, који је окупио 32 
послодавца. У понуди је било 950 радних мес-
та. Под покровитељством Општине,отворен 
је 3. меморијални турнир у малом фудбалу, у 
знак сећања на Милку Трифуновић. Општи-
на је била домаћин ђацима шестих и седмих 
разреда ОШ „Раде Кончар“, у оквиру про-
грама „Упознајмо локалну самоуправу“, а у 
ОШ „Раде Кончар“ одржан је хуманитарни про-
грам „Другари другарима”, који је реализован 
уз подршку Општине Земун и Града Београ-
да у циљу помоћи дечијем плесном пару за од-
лазак на СП у Летонију. Додељен је грађевин-
ски материјал кориснику у Бусијама, у оквиру 
програма помоћи интерно расељеним  лицима. 
Општина и Повереништво за избеглице поде-
лили су 212 пакета помоћи са храном и огре-
вом за најугроженије породице. Организована 
је подела индустријске соли. Одржана су два  
састанка са представницима скупштина ста-
нара. На иницијативу Општине, реконструи-
ше се кишна канализација у Улици пуковника 
Миленка Радосављевића у Батајници, а ра-
дове је обишао Стеван Родић, члан Већа ГО 
Земун. Одржано је предавање о безбедности 

Врачар
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у саобраћају. Обележен је Дан борбе против 
сиде и Дан природњачког музеја. Канцеларија 
за младе организовала је радионицу „Град Ме-
сто Човек Простор“. Православни  дечији  ча-
сопис „Светосавско звонце“, поводом шест го-
дина сарадње, уручило је захвалницу ГО Зе-
мун. У Геронтолошком центру „Бежанијска 
коса“, у организацији Спортско-рекреативног 
удружења особа са инвалидитетом „Све је мо-
гуће“, приређена је новогодишња представа за 
децу и подела пакетића. Активисти ОО СНС 
Земун учествовали су у акцији ГО СНС Бео-
град у подели новогодишњег материјала.

74. ЗВЕЗДАрА
Изградња тротоара, спортског терена, 
парка
ОО СНС Звездара организовао је „Јесењу ак-

цију чишћења“ и акцију „За комшије“, током којих 
је очишћено неколико дивљих депонија, простор 
између блокова зграда у Улици Карла Лукача, при-
лаз пешачком прелазу на углу улица Александра 
Белића и Самујела Бекета у Миријеву. ЈП „Градско 
стамбено“ уградило је нове противпожарне апа-
рате у зградама Миријевски венац 30 и 35. Улица 
Раде Кондића у ММЛ добила јепрви пут асфалт и 
пратећу инфраструктуру. Почела је изградња тро-
тоара и ивичњака у Улици Николе Груловића. На 
иницијативу ОО Звездара, почела је израда проје-
кта канализације у Волгиној и Звездарској улици. 
Такође, завршена је реконструкција Улице Влади-
мира Митровића у дужини од 500 метара. Започета 
је изградња дечијег игралишта на углу Суботичке 
улице и Улице генерала Михајла Живковића, као и 
изградња новог одбојкашког терена и реконструк-
ција старог игралишта на Коњарнику. Активисти 
ОО обишли су социјално угрожену породицу и 
донирали основне животне намирнице.

75. лАЗАрЕВАЦ
Хуманитарни турнир
У оквиру акције „16 дана активизма у бор-

би против насиља над женама“, ОО СНС 
Лазаревац и Унија жена, организовали су 
трибину „Превенција и заштита од насиља 
над женама и насиља у породици“. Савет 
за здравство организовао је трибину „Ко ти 
може помоћи да избегнеш рак дојке? Ти!“. 
Савет за спорт освојио је хуманитарни тур-

нир у одбојци, а средства од продаје улазни-
ца намењена су Удружењу особа са инвали-
дитетом „Хипократ“. Завршена је комплетна 
реконструкција улице 1.300 каплара у дужи-
ни од 1,2 километра, која је подразумевала 
замену свих инсталација кишне и фекалне 
канализације, водовода, топловода, уличне 
расвете, а завршено је и асфалтирање и из-
градња тротоара. У МЗ Лукавица, асфалти-
ран је Пешића сокак (150 м) и Димитријевића 
сокак (183 м), а у МЗ Врбовно, после више од 
10 година,асфалтирана је Прва магистрална 
улица у дужини од 150 метара. Организована 
је подела „СНС Информатора“ на пијаци у МЗ 
Степојевац  и на пијаци у Лазаревцу.

76. МлАДЕНОВАЦ
Дијалог привредника
На иницијативу становника МЗ Влашка, ас-

фалтирана је Улица Михаила Пупина (480 м). 
Захваљујући Привременом органу Градске 
општине Младеновац и ОО СНС Младеновац, 
решен је вишегодишњи проблем породице 
Јанковић у засеоку Метаљка у Великој Иван-
чи, којој је одрон сравнио са земљом стару 
кућу.

ОО СНС Младеновац организовао је триби-
ну „Отворени дијалог привредника Младенов-
ца“, којој је присуствовао министар привреде 
Жељко Сертић.

77. НОВИ БЕОГрАД
Уређење зелених површина
Активисти ОО СНС Нови Београд обеле-

жили су Светски дан борбе против сиде на 
пултовима код Старог Меркатора и ТЦ Ушће, 
где су разговарали са суграђанима о виру-
су ХИВ-а и о бесплатном тестирању. У Буле-
вару Зорана Ђинђића 189 постављена је трећа 
приступна рампа за особе са инвалидитетом. По-
чело је проширење Тошиног бунара, а пројекат 
обухвата радове на изградњи шест саобраћај-
них трака, комплетно уређењеканализације, во-
доводне мреже и расвете, спајање са Војвођан-
ском улицом и изградњу приступне саобраћај-
нице за мост на Ади. У Гандијевој улици уређена 
је друга запуштена површина за специјалне на-
мене -пасарела од 800 квадратних метара, која 
је била зарасла у коров и пуна отпада. На углу 

улица Др Ивана Рибара и Војвођанске уређена 
је запуштена зелена површина од 6.500 квадра-
та, уништена је амброзија ипосуто је 1.500 куби-
ка земље. У Блоку 37 орезана су стабла и ниско 
растиње. На иницијативу МО Сава и у сарадњи 
са Земунском болницом, организована је акција 
добровољног давања крви у Новобеоградској 
културној мрежи.

78. ОБрЕНОВАЦ
Уређење приобаља
Активисти ОО СНС Обреновац обележили су 

Светски дан борбе против сиде. Уређује се при-
обаље река Колубаре и Саве. Асфалтирана је 
улица Живе Борјановића у насељу Звечка, у ду-
жини од 1.290 метара. Отворена је реновирана 
зграда Поште, а започета је реконструкција 
зграде старог Среског суда. Решени су пробле-
ми на приградској аутобуској линији 860 Об-
реновац-Београд. Свечаном академијом обеле-
жен је Дан Општине. Обреновачки спортисти 
учествовали су у акцији добровољног давања 
крви на градском тргу.

80. рАКОВИЦА
Помоћ за пољопривреднике
У насељу Љубиша Јеленковић у Реснику 

почела је изградња фекалне канализације. 
Планирано је постављање 1.900 метара ка-
нализационих цеви, радови ће трајати до 
маја, када ће се на нову мрежу прикључити 
више од 500 домаћинстава. Општина Рако-
вица организовала је трибину „Како брже до 
грађевинске дозволе“. У Вукасовићевој ули-
ци изграђено је 300 метара тротоара, а прет-
ходно је асфалтирана деоница пута од700 ме-
тара. У Улици хајдук Вељкова реконструише 
се степениште које ће спојити ту улицу са ок-
ретницом аутобуса у Кнежевцу. Ради се сте-
пениште и пешачка стаза код Дома здравља 
у Реснику које повезује улице Милана Бар-
тоша и Едварда Грига, као и степеништа које 
повезује улице Видиковачки венац и Славка 
Родића. На зеленој површини у Челебићкој 
улици постављена је теретана на отвореном, 
чиме је испуњена молба грађана тог дела Ра-
ковице. Савет за пољопривреду ОО СНС Ра-
ковица обезбедио је тону вештачког ђубри-
ва за земљораднике из Ресника.

На иницијативу Одборничке групе СНС у СГ Београ-
да, ЈКП Градска чистоћа изашло је у сусрет грађани-
ма и очистило депоније у Сланцима, Јабучком и Гло-
гоњском Риту. У акцијама чишћења учествовали су и 
активисти ОО СНС Палилула.  Наши активисти обишли 
су више социјано угрожених породица и донирали ог-
рев и гардеробу. Организоване су трибине „Чему слу-
жи љубав“ и „Самозапошљавање“, а пуштена је у рад 
новоизграђена канализационо-црпна станица „Крњача 
1”. На иницијативу грађана, а уз помоћ ЈКП Јавно осве-
тљење, постављено је 11 стубова јавне расвете од улице 
Српског хусарског пука 41б до улице Марије Илић Ага-
пове 2 у Падинској Скели. Омладина СНС у Борчи уп-
риличила је представу за најмлађе „Безбедност деце у 
саобраћају“. Активисти ОО СНС Палилула и омладин-
ци организовали су штандове на више локација, где 
су разговарали са Палилулцима о проблемима и очеки-
вањима.

Помоћ за социјално угрожене породице
79. ПАлИлУлА

Младеновац

Нови Београд
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СНС ПАНОРАМА

ГрАД БЕОГрАД

82. СУрЧИН

Таблет рачунари 
за најбоље ђаке

81. СОПОТ
Нови паркинг
Завршена је изградња тротоара у Улици про-

фесера Андоновића у насељу Раља, у дужини од 
180 метара. Почела је санација клизишта у селу 
Губеревац. Изграђен је паркинг за 97 места са 
приступним саобраћајницама, као и систем за 
одвођење кишне канализације са пратећом оп-
ремом у Пожаревцу.

83. СТАрИ ГрАД
Новогодишња представа за децу
Сви МО одржавали су редовне са-

станке, којима су присуствовали челници 
ОО СНС Стари град. Чланови МО указива-
ли су на проблеме на нашој Општини и давали 
предлоге за решавање.

Србислав Филиповић, одборник СНС у 
СГ Београда, посетио је госпођу Кандић и раз-
говарао о проблемима које има са инспекција-
ма и корупцијом у Општини Стари град. Акти-
висти ОО и чланови Савета за културу орга-

низовали су новогодишњу представу за децу, 
а малишане и њихове родитеље поздравио је 
Лука Петровић, председник ОО.

84. САВСКИ ВЕНАЦ
Обилазак најугроженијих
Председник ОО Савски венац и активи-

сти обишли су неколико социјално угрожених 
становника наше Општине и уручили им помоћ 
у виду основних животних намирница и сред-
става за личну хигијену. Снажна иницијатива 
и брига о социјалним категоријама станов-
ништва  наставиће се и у наредном периоду.

85. ЧУКАрИЦА
Ново аутобуско стајалиште
Активисти ОО СНС Чукарица обележили 

су Светски дан борбе против сиде, поделом 
едукативног материјала на више пунктова. 
Омладина Чукарице имала је запажен наступ 
на такмичењу у тимским презентацијама на 
Звездари, које је организовао едукативни 
тим СНС, а на којем су учествовали млади из 

осам општина и градова. Активисти из Срем-
чице, заједно са ЈП Србијашуме и ЈКП Градска 
чистоћа, уређивали су пешачку зону, орезива-
ли грање и крчили терен. ОО СНС Чукарица 
одржао је радни састанак са Саветом за со-
цијална питања врањског одбора, на коме су 
размењена искуства у вођењу савета и дого-
ворене заједничке активности. Председник ОО 
СНС Чукарица и председник Општине, заједно 
са активистима, подржао је донаторску пред-
ставу за малишане из Центра за заштиту одој-
чади, деце и омладине у Звечанској. У Галерији 
‘73 одржана је промоција књиге  „Јабах“ Вла-
димира Орлића. Отворено је ново аутобуско 
стајалиште преко пута пијаце у Улици радних 
акција у Железнику. Урађена су два нова иг-
ралишта - у Железнику и у центру Сремчице. 
Тротоари су завршени у Сремчици, а почела је 
градња нових у Великој Моштаници. На захтев 
грађана, у насељу Церак виногради, на углу Ја-
бланичке и Космајске улице, уређена је зелена 
површина.

Председник Скупштине ГО Сурчин улаже огроман 
труд да сачува од рушења 1.300 стамбених објека-
та у заштитној зони Аеродрома „Никола Тесла“. Ак-
тивисти ОО СНС Сурчин присуствовали су триби-
нама „Безбедност деце у саобраћају“ и „Вршњачко 
насиље“ у ОШ „22. октобар“, дружењу пензионера 
у Добановцима, Међународном турниру ветерана у 
малом фудбалу, концерту КУД „Шафарик“ и КУД „Бу-
дућност“ из Добановаца...Обележили смо општин-
ску славу, Дан борбе против насиља над женама, 
Дан борбе против трговине крзном, Дан инвалида и 
Дан борбе против сиде. Омладина ОО СНС Сурчин 
учествовала је на такмичењу у тимској презентацији 
коју је организовао Едукативни тим СНС. У Бечме-
ну је у рекордном року изграђен и свечано отворен 
спортско - рекреативни парк у близини ОШ „Душан 
Вукасовић Диоген“. Најбољи ученици награђени су 
таблет рачунарима.

Сопот Савски венац Чукарица
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Жене у Војводини, Србији, али и у читавој 
Европи суочавају се са проблемима по 
питању родне равноправности - нејед-

наким условима приликом запошљавања, нејед-
наким примањима у односу на мушкарце и не-
репроцитетом у учешћу у политичком и друштве-
ном животу заједнице, а жене у Србији суочене 
су и са егзистенцијалним проблемима, каже 
Цвија Васић, одборница СНС у Скупштини Града 
Новог Сада. Према њеним речима,  у Војводини 
постоји и додатни проблем - покрајинска адми-
нистрација се према питању родне равноправ-
ности односи са истом незаинтересованошћу, 
као и према свим другим важним областима за 
које је надлежна попут образовања, здравства... 
Та администрација је од 2000. године, учешћем 
у републичкој и покрајинској власти, довела 
друштво на ивицу сиромаштва и доказала да им 
опште добро и побољшање квалитета  живота 
грађана Србије није приоритет, напротив.

Каква је ситуација у самом Новом Саду? 
Како се СНС односи према овом питању? 
- У Војводини су приметни помаци у унапређењу 

положаја жена у друштву тек од 2012. године, до-
ласком СНС на власт на републичком и локалном 
нивоу. У Новом Саду поклања се велика пажња 
економском оснаживању жена, па приликом реализације мера 
запошљавања жене имају приоритет, а организују се и обуке за 
жене зарад стручног оспособљавања. За 2016. из буџета Града 
планирано је пет милиона динара за доделу субвенција за от-
почињање приватног посла само за жене. Све је више жена и 
у политичком, привредном и друштвеном животу Новог Сада. 
У новембру 2015. градоначелник Милош Вучевић потписао је 
Декларацију о родном буџетирању, чиме је Град дао допринос 
родној равноправности у циљу смањења и елиминисања родне 
неједнакости у свим органима управљања. Повољнији услови 
за запошљавање жена у Новом Саду су изгледни с обзиром на 
то да ће страни инвеститори, који ће ускоро отворити  фабрике, 
запошљавати више жена него мушкараца.

На који начин се борите да помогнете женама које су 
жртве насиља у породици?
- Чланице СНС у Новом Саду, које су ангажоване у раду 

Уније жена и чланице активне у политичком животу Града, ре-

шене су да дају допринос решавању овог про-
блема. Градски одбор СНС Нови Сад има Унију 
жена која се, између осталог, бави и темом на-
сиља над женама. Редовно се организују триби-
не у циљу подизања свести и давању информа-
ција о изласку из те ситуације.  Последња у низу 
одржана је 25. новембра у Српском народном 
позоришту, поводом Дана борбе против насиља 
над женама. Град Нови Сад узима се као пример 
добре праксе и истиче као одговорна локална 
самоуправа по питању социјалне заштите. Же-
нама жртвама насиља у породици пружа се сва 
могућа помоћ и заштита, а у саставу Центра за 
социјални рад, као редовна делатност, функци-
онише и Сигурна женска кућа. 
Која су најефикаснија средства за борбу 
против беле куге у Војводини и на који на-
чин се Одборничка група СНС бори против 
тога?

- Потребно је приступити системском ре-
шавању и направити дугорочни план за реша-
вање овог проблема, а немогуће је решавати 
га само на нивоу Војводине, јер се са њим суо-
чава цела Србија. Потребно је смањити неза-
посленост и економски оснажити породице, 
створити повољне услове за живот младих, 

заштитити  породиље и омогућити им већа издвајања из буџе-
та. Већ су видљиви напори Владе да се ови проблеми реше. 
Смањена је незапосленост и уведене су две нове категорије 
породиља које примају породиљску накнаду. Одборничка 
група СНС, као стожер власти у Новом Саду, учествовала је у 
доношењу већег броја одлука које су допринеле побољшању 
услова живота њених грађана. Прва смо локална самоуправа 
која је почела да финансира боравак деце у приватним вр-
тићима, побољшани су капацитети и опремљеност школа и 
вртића, а отворена је и једна нова школа. Из буџета се дотира 
износ до пуне зараде породиљама, а на последњој седници 
СГ донета је одлука да се породицама са троје и више деце 
смање издвајања за комуналне услуге. Одборници СНС у Но-
вом Саду залагаће се за решавање проблема беле куге, али ће 
се свом снагом борити и за све оно што ће унапредити квали-
тет живота свих Новосађана.

В. Сокић

ЦВИЈА ВАСИЋ, 
одборница у 

СГ Новог Сада

Град издвојио 5 милиона динара 
за женско предузетништво

Унија жена ГО СНС Сремска Митровица, поводом 
Светског дана писмености, спровела је акцију

„Пиши правилно”

Чланови ОО СНС 
Ада Мол прославили 

су Божић са својим 
суграђанима

АКТИВНОСТИ УНИЈЕ ЖЕНА

Чланице Унија жена ОО СНС Сента 
направиле су божићне поклоне и са 

члановима Уније младих СНС 
поделили их суграђанима

СрЕМСКА МИТрОВИЦА

АДА МОл

ВрШАЦ

Активисти МО Стража и 
чланице Уније жена чистили 
су снег испред кућа старијих 

суграђана

СЕНТА
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НОВИ ПАЗАР

Пет месеци после постављања камена 
- темељца за изградњу Дијагностич-
ког центра, школе и вртића у Новом 

Пазару, премијер Александар Вучић поново 
је посетио овај град и присуствовао свеча-
ном отварању објеката који су изграђени у 
рекордно кратком року. 

„Док сам премијер, једнако ћу се односи-
ти према свим грађанима, било да је Бошњак 
или Србин, грађанин треба да зна да ћу се 
једнако односити према свима и подједна-
ко бринути о сваком човеку. А то смо овом 
инвестицијом успели и да покажемо“, иста-
као је председник српске Владе.

Изградњу Дијагностичког центра, школе 
и обданишта финансирали су Уједињени 
Арапски Емирати, а одлука премијера Ву-
чића била је да се та инвестиција, укупне 
вредности седам милиона евра, усмери у 
Нови Пазар. Дијагностички центар изграђен 
је на површини од 1.400 квадратних метара, а у њему ће се наћи 
најсавременији медицински уређаји, биолошка и микробиолош-
ка лабораторија и дијагностички апарати, дигитални рендген, 
магнетна резонанца. Центар ће, такође, имати мултислајсни ске-
нер, колор доплер и дигитални мамограф.

Премијер Вучић посетио је и новоиз-
грађену школу „Растко Немањић свети 
Сава“ у насељу Дојевиће, која је урађена 
по најмодернијим стандардима, са одлично 
опремљеном фискултурном салом од 700 
квадрата и најсавременијим рачунарима. 
Зграда школе има 3.100 метара квадрат-
них може да прими 1.600 ђака у две смене. 
Новопазарци могу да се похвале и обно-
вљеним обдаништем, површине од чак 780 
квадрата, које нуди најбоље услове боравка 
малишанима насеља Дојевиће, Селаковац и 
Рајчиновиће.

„Хвала грађанима што се нису жалили, 
иако су тешко живели, и што су веровали да 
може да се направи резултат. Знао сам да 
ћете умети да цените оне који раде“, пору-
чио је премијер Вучић. 

Отварању нових објеката присуствовали 
су и министри Небојша Стефановић, Расим 

Љајић, Златибор Лончар, Срђан Вербић, Вања Удовичић, као и 
амбасадор УАЕ, Џума Рашид Сеиф Зајед ал Дахери, и градоначел-
ник Новог Пазара, Мехо Махмутовић. Том приликом, амбасадор 
УАЕ, Џума Рашид ал Дахери, рекао је да је Влада УАЕ доделила 
ове објекте Србији и српском народу као симбол пријатељства.

Отворени дијагностички 
центар, школа и вртић

Подизање привреде 
и наталитета

„Желимо да грађани остану и 
свом крају и да не беже у бели свет. 
После 30 година, по први пут нам 
се родило више од 20.000 беба у 
Београду, и желим да се тај тренд 
настави, не само у Београду, већ у 
целој Србији, да сви људи виде и 
осете ту перспективу“, истакао је 
премијер Вучић, и нагласио да се 
интензивно ради на довођењу једне 
мини фабрике дрвне индустрије у 
Нови Пазар и рашку, у којој би се 
запослили млади људи, а која би 
грађанима дала могућност да оста-
ну и имају будућност.

Зграда новог дијагностичког центра (лево) и вртића (десно)
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Нове клупе за школу у Горњој Трепчи
Председница Народне скупштине и скупштинског Одбора 

за права детета, Маја Гојковић, посетила је пред Нову годину 
издвојено одељење Основне школе „22. децембар“ у Горњој 
Трепчи код Чачка, где је ученицима донирала нове школске 
клупе.

Маја Гојковић је, том приликом, рекла да је тиме реализо-
вала обећање које је дала приликом ранијег обиласка те шко-
ле, да ће урадити више да боравак деце у тој сеоској школи 
буде још лепши и радоснији.

„Обећала сам, током летње посете, када сам им донирала 
кошеве и опрему за спорт, да ћу урадити још много више да 
им боравак у школи буде много лепши, да имају жељу да уче, 
да се играју, а све са циљем да имају право детињство које су 
деца на селу и заслужила као и деца у великим градовима. 
Ништа није лепше него чути њихове речи захвалности и када 
кажу да им је жао што због распуста не могу долазити сваки 
дан у школу“, рекла је Гојковић.

Тиме је, како је додала, желела да скрене пажњу на сеоске 
школе које не треба да буду запостављене у односу на школе 
у другим срединама, као и да свако може да допринесе да се 
побољшају услови рада. Гојковић је ученицима поделила и 
слаткише и позвала их да дођу на пролеће у Београд и буду 
гости Скупштине Србије како би се упознали са радом Парла-
мента и историјом зграде Дома Народне скупштине.

Помоћ женама које 
трпе насиље у породици

Премијер Србије, Александар Вучић, посетио је на Бадњи 
дан једну од сигурних кућа у Београду, где је поделио 
пакетиће малишанима и разговарао са корисницама, 

женама које су се склониле у Сигурну кућу због насиља које су 
трпеле у својим породицама. 

„Смањили смо број убистава, али насиље над женама још не 
опада. Не знам како неко може, без срца и без душе, да пребије 
некога и да мисли да има право на то“, истакао је премијер и 
додао да ће Влада Србије усвојити измене и допуне Кривичног 
законика које ће бити у складу са Истанбулском конвенцијом, 
јер мере садашње верзије тог закона нису ефикасне.

„Оног тренутка када жртва пријави насиље у породици, по-
лиција је дужна да у истом моменту обавести тужиоца, који 
онда одмах покреће поступак. Такође, кривично ћемо гонити 
насилника и због психичког злостављања и прогањања, и на-

кон што жртва пријави насилника и покрене се поступак, он ће 
бити у обавези да одмах напусти кућу коју дели са жртвом“, 
најавио је премијер.

Сигурну кућу су са премијером Вучићем обишли и министри 
Никола Селаковић, Зорана Михајловић и Небојша Стефано-
вић.

Координаторка Саветовалишта против насиља у породици 
је, Весна Станојевић, указавши да је премијер учинио велику 
част и значајну ствар посетом установи, која збрињава 47 лица, 
потврдила је, на основу искуства у досадашњем раду, да је за-
пошљавање штићеница најважније. Она је такође рекла да је 
често питање штићеница зашто су насилници у становима и 
кућама, на слободи, док су оне, жртве насиља, у колективном 
смештају. Према њеним речима, судови често раде преспоро и 
поступци трају више месеци.

Маја Гојковић са основцима 

У посети једној од сигурних кућа у Београду, заједно 
са Весном Станојевић и Николом Селаковићем



лЕПШЕ лИЦЕ БЕОГрАДА

„Изградња прве две куле, у оквиру пројекта Београд на води, 
тече по плану“, рекао је премијер Александар Вучић, који је у пра-
тњи градоначелника Београда, Синише Малог, обишао градилиште 
уз десну обалу Саве. „Задовољан сам како напредују радови на из-
градњи темеља. рокови су испоштовани, проблем подземних вода 
решен је бушењем одводних бунара, а нема више ни опасности од 
заосталих бомби из Другог светског рата. Крајем јануара почеће и 
радови на изградњи великог торња“, истакао је премијер, и најавио 
проширење променаде до Газеле, уређење Косанчићевог венца и 
40 фасада, измештање „ластине“ станице у Блок 42, долазак свет-
ског ланца хотела који жели да поред „Бристола“  подигне један 
објекат са пет или више звездица... 

Посета Сигурној кући
Постављање камена-темељца за нови 

мост преко Саве код Остружнице

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
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