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Веће плате и пензије
од 1. јануара
8% повећање за здравствене раднике,

припаднике војСке и раднике у социјалној сфери

7% повећање за све друге у јавном сектору
5,5% повећање пензија и још
20.000 динара једнократно за пензионере
Минималац расте на 35.027 динара
СВЕ ВЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ УГЛЕД НАШЕ ЗЕМЉЕ

Самит несврстаних поново у Београду

Упркос пандемији корона вируса, Србија је угостила
делегације из 105 држава и 11 међународних организација

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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Делегација Републике Србије,
на челу са председником
Владе, Александром Вучићем,
у тродневној посети Москви

ПОНОСИЋЕТЕ
СЕ ОВОМ

ГОРАН
КНЕЖЕВИЋ

Стиже Ал
Дахра

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ:

Радићемо још више,
борићемо се за генерације
које долазе

Јадранка
Јоксимовић:

МОРАМО
ТРАЖИМО
ДА БОЈАН ПАЈТИЋ ДА СТВОРИМО
ПОДНЕСЕ ОСТАВКУ СИСТЕМ

Предраг
Перуничић:
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СНС У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ

иНТеРВЈу БРОЈА:
ЖељКО СеРТић, министар привреде

Покрајински посланици СНС
о аферама Бојана Пајтића
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АлексАндАр Вучић нА косоВу и Метохији

нАшА децА

рађаће се и даље у
српској колеВци
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Фонд за
субвенционисање погона
нових технологија

↑

Развојна банка
Војводине

Фондови за
капитална улагања
и развој

2000 - 2016

Хетерленд

Каменица 2

Први пут без
ребаланса буџета

Број 33 | Новембар 2015.

Гласник Српске напредне странке

Број 36 | Фебруар 2016.

КАКО СУ ДС И
БОЈАН ПАЈТИћ
ОПЉАЧКАлИ
ВОЈВОДИНУ

Тесла банка

Боримо се за свако
радно место

Број 23 | Јануар 2015.

Гласник Српске напредне странке
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УГЛЕД СРБИЈЕ
ВЕЋИ НЕГО ИКАД

ЖЕЛИМО ЈОШ
БОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

После 4 године, МСК
поново ради пуном
паром

ВЛАДОМ

Број 16 | Јун 2014.

Гласник Српске напредне странке

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, после састанка са
АНГЕЛОМ МЕРКЕЛ, поручује:

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ поручује:

СПОРТ
ЈЕ НАЈБОЉИ
ЛЕК

Српска напредна странка
на парламентарним
изборима освојила
апсолутну већину

Ускоро Кодекс понашања

Број 6 | Септембар 2013.

Игор
Мировић:

ОПОРАВАК
СРПСКе
еКОНОМиЈе

СПЕЦИЈАлНО ИЗДАЊЕ

Гласник Српске напредне странке

↑

Издавач:
Српска напредна странка

Још јача економска и политичка
сарадња СРБиЈе и РуСиЈе

упаљена и друга пећ
у Железари

ЗОРАН БАБИЋ

Авионом до Ниша

Интервју
Невена Ђурић .............................. 14

Фото месеца ................................. 36

ЈЕ КРЕНУЛА
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Србија напредовала
32 места на листи
Светске банке

ОКРУГУ

Будимо људе
из летаргије

СРБИЈА НЕМА
ВРЕМЕНА
ЗА ЧЕКАЊЕ!

Нове пруге и путеви ................... 13

Град Београд ................................ 28

СРБИЈА

ГОДИНУ ДАНА РАДА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕМИЈЕР АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

Гласник Српске напредне странке

наПреД

СНС У РАСИНСКОМ

Братислав
Гашић

Гласник Српске напредне странке

Интервју
Небојша Арсић ............................. 27
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СРБИЈА је на велики празник
добила отварање преговора о
чланству у ЕУ

Нове фабрике .............................. 12

Страначке вести .......................... 24

Гласник Српске напредне странке

СНС ИНФОРМАТОР
Новине Српске напредне странке

Интервју броја
Дарко Глишић ................................... 10

СНС Панорама .............................. 18
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Број 32 | Октобар 2015.

Број 26 | Април 2015.

Број 14 | Април 2014.

Гласник Српске напредне странке

ЈЕ ПРЕОКРЕНУЛА
ТОК СВОЈЕ ИСТОРИЈЕ

Александар Вучић:

Вести из Владе, НБС ................... 16
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ПОБЕДА

Александар Вучић ПОРУЧИО НА ВИДОВДАН:

Број 1 | Април 2013.

Међународна сарадња ................. 8
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Самит несврстаних ........................... 6

100

Број 13 | Март 2014.

Број 4 | Јул 2013.
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↑

Економија ............................................. 5

бројева „СНС Информатора”
↑

100 бројева
СНС Информатора ........................ 2

↑

САДРЖАЈ:

Број 37 | Фебруар 2016.
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СрбиЈа

пРемијеР Кине, Ли Кећианг, на састанКу са пРемијеРом сРбије,
аЛеКсандРом вуЧићем, поРуЧио:

пРијатељство
претварамо у дела

ПобеђУЈе!
Спречен банкрот земље
Повећан међународни углед

П

ред вама се налази
јубиларни стоти
број наше страначке новине „СНС Информатора“, који у континуитету припремамо за вас
више од осам и по година.
У априлу 2013. године,
на иницијативу председника Српске напредне
странке Александра Вучића, изашао је из штампе први број гласника
Српске напредне странке.
Од тада до данас, објавили смо више хиљада
текстова у којима смо
вас обавештавали о раду
Странке, њеног председника, највиших страначких функционера и активиста широм Србије.
Поред стотине интервјуа на најактуелније
теме са страначким првацима и носиоцима политике СНС, сваког месеца
извештавали смо вас и
о активностима наших
градских, општинских и
месних одбора, као и о
раду свих нивоа државне
управе.
Током осам и по година
непрекидног рада, делили смо са вама све лепе и
оне мање лепе тренутке
и бележили најважније
ствари које су се догађале у Српској напредној
странци и у Србији.
Као сведоци једног
времена, испратили смо
све изборне кампање и
забележили историјске
успехе наше Странке на
свим изборима - од оних

градња аутопутева, пруга

РЕКОНСТРУИСАНА
ВЛАДА СРБИЈЕ

за савете месних заједница до парламентарних
и председничких, као и
најважније догађаје у политичком животу Србије
од 2013. године до данас.
Догађаји су се смењивали великом брзином, Србија се мењала, подизала
међународни углед, јачала економију и животни
стандард грађана, обнављала привреду, здравство, школство, градила
фабрике и ауто-путеве.
Бројеви „СНС Информатора“ излазили су један за
другим, али једно је остало увек исто - жеља да се
још више ради и још више
уради за земљу и за сваког
њеног грађанина.
И баш као што је председник Александар Вучић у првом броју новине
поручио да Србија нема
времена за чекање и да
је преокренула ток своје
историје, те да смо сви
уједињени на заједничком задатку и борби за
бољи живот, тако и данас, у сусрет 13. рођендану Српске напредне
странке, јесењој Изборној скупштини и пролећним изборима – настављамо заједно вредно да
радимо.
Поздрављамо све своје
читаоце до неког новог
јубилеја.
Живела Српска
напредна странка,
живела Србија!

нова радна места
градња аутопутева
и брзе пруге до
будимпеште

СНС У ЈАБЛАНИЧКОМ ОКРУГУ

ИгОР МИРОВИћ

српски премијер на економском форуму у давосу

Неће више бити
привилегованих

БорБА срБије ЗА ноВе инВестиције

ИРЕНА ВУЈОВИћ

За бољу
међународну
сарадњу

БЛАгОЈЕ
СпАСКОВСКИ

ЉУБИцА МРДАКОВИћ
ТОДОРОВИћ

Бор ће бити
мотор Србије

Обавезни
лекарски прегледи

ИГОР
МИРОВИЋ:

МАРКО
ЂУРИЋ:

АлеКСАндРА
ТОМИЋ:

Пајтићеве
крађе
и афере

Најбитније је
да држава
и народ раде
сложно

Женско
предузетништво
као развојна
шанса

Број 17 | Јул 2014.

Број 7 | Октобар 2013.
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Гласник Српске напредне странке

Развој индустријских
паркова широм
србије
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ВЛАДИМИР ЂУКАНОВИЋ:

МАРКО ЂУРИЋ:

веЛиКа обнова сРбије

стране службе,
преко својих медија,
притискају владу

настављамо да
штитимо српску
баштину на Ким

почиње реконструкција
болница и школа
отворено 30 км аутопута
код врања

НОВИ ПОЧЕТАК
ЗА ЖЕлЕЗАрУ

Дипломатска офанзива

АлЕКСАНДАр ВУЧИћ: Покренули смо Железару Смедерево
и сваким даном опорављамо српску привреду

обнова болница, школа, вртића
реформски закони
Све више инвестиција

Број 29 | Јул 2015.

Гласник Српске напредне странке

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ

Премијер АлеКСАНДАр ВУчић:

Србија је кренула напред

Смањење незапослености
Повећање плата и пензија

бундестаг подржао отварање првих поглавља са србијом

Број 25 | Март 2015.
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долазак кинеске
компаније HBIS у
Железару

Број 38 | Март 2016.
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канцеларка Ср немачке,
ангЕла МЕркЕл, после
састанка са премијером
алЕкСанДроМ
вУЧИћЕМ, поручила:

Србија

МоЖЕ Да
раЧУна на ПоДрШкУ
НОВО ЛИЦЕ БЕОГРАДА

СрБије

Београд на води:

Београдска
кула готова
до краја 2016.

Јоргованка ТаБаковић,
гувернер нБС:

Постоји воља да се
спроведу реформе

генерал МоМир
СТоЈановић:

НеМачке

Почеле да дају резултате тешке
економске мере које проводи Србија

Корените промене
у МУП-у

Помоћ СНС за угрожене у поплавама
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Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ISSN 2334-7856 CIP 329

Очекујем повећање
ПЕНЗИЈА И ПЛАТА

Јачамо надзорну
улогу парламента

ГРАЂАНИ
ЋЕ УСКОРО У СВОЈИМ
НОВЧАНИЦИМА ВИДЕТИ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФОРМИ

НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ

Дамир ЗОБЕНИЦА
Пајтићева пљачка под
плаштом демократије

2016.
Србија с највећим

За још напреднији
Вождовац
ДЕЈАН МАТИЋ

Градоначелник да се
брине о грађанима,
а не о свом џепу

Тражимо посвећеност
у општинама
и градовима

СНС у Шумадијском округу

МИОДРАГ ПОПОВИЋ:
Домаћи гост развија туризам

Број 34 | Децембар 2015.

Гласник Српске напредне странке

Број 45 | Децембар 2016.
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Формирана
Унија
пензионера
СНС

Небојша СтефаНовић

Неће бити
заштићених
у полицији

добија и 30
Војска Србије и 30 оклопних
а
руских тенков2 возила
БРДМ

2015.
Година великих
успеха србије

Бранислав НЕДИМОВИЋ

СРБИЈА
ЈОШ
СНАЖНИЈА
У 2017.

Благоје СПАСКОВСКИ
Нова топионица у Бору
подиже БДП

Маја Гојковић

Премијер Вучић у Сарајеву:
Јачање сарадње у региону

Стварамо
предуслове за
реформе

Број 19 | Септембар 2014.

Број 9 | Децембар 2013.

дворац херТелендијевих

Гласник Српске напредне странке

најскупЉа руШевина у србији

ЗА „СНС ИНФОРМАТОР” ГОВОРЕ:
МАЈА ГОЈКОВИЋ, ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, ДАРКО ГЛИШИЋ, ИРЕНА ВУЈОВИЋ

како је дс опљачкала
децу ометену у развоју

Број 28 | Јун 2015.
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АлексАндАр Вучић,
председник Владе републике србије:

Једино уз
очување мира
и стабилности
у региону
можемо постати
економски
лидер

сТАБилнОсТи

Верујем у оздрављење срБИје

отворена нова радна места

чиниМО сВе дА ПриВучеМО инВесТиЦиЈе и ОТВОриМО нОВА рАднА МесТА
Премијер Вучић
у посети сАд,
норвешкој,
Швајцарској...

Убедљива победа
сНс у мајданпеку

ISSN 2334-7856 CIP 329

БЕОГРАД НА ВОДИ

ПОКРЕЋЕ ЦЕЛУ СРБИЈУ

Број 22 | Децембар 2014.

Број 21 | Новембар 2014.

Гласник Српске напредне странке
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Србија пионир у
реформама на балкану

Борба за спас
домаћих
компанија

Још Једна дипломаТска офанзива

КАТАРИНА РАКИЋ

Број 11 | Јануар 2014.

александра
Томић:

нА БАлкАну

ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ

аутопут до
Златибора до
пролећа 2017.

Борба за брже
грађевинске дозволе
и инвестиције

Гласник Српске напредне странке

Водимо
одговорну
економску
политику

сТуБ

Исток са Западом

аЛексаНдар ВУЧИЋ

Јоргованка
Табаковић:

србиЈа

СРБИЈА ће повезати

Гласник Српске напредне странке
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Број 48 | Март 2017.

Број 39 | Април 2016.

Србија

Гласник Српске напредне странке
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С
Р
Б
И
Ј
А

ХВАЛА,
СРБИЈО!

А

ЈЕ ПОБЕДИЛ

Број 43 | Октобар 2016.
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камен темељац за
београд на води

Србија
о
у топ 10 пна
напретку с
Дуинг бизни
листи

Број 42 | Септембар 2016.

Гласник Српске напредне странке

Премијер АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
поручио са говорнице Уједињених нација:

ISSN 2334-7856 CIP 329

ЈОХАНЕС ХАН,
комесар за проширење ЕУ

Вучић је
прави
државник!

МАНУЕЛ ВАЛС,
премијер Француске

Снажно
подржавамо
европски пут
Србије
СВИ ПУТЕВИ
ВОДЕ У НИШ
Премијер Нр Кине,
Ли Кећијанг,
боравио у
четвородневној
посети београду
ЗОРАНА
мИхАЈЛОВИЋ

ПРИВРЕмЕНИ
ОРГАН БЕОГРАДА

Отворићемо врата
за инвестиције

Изабрани привремено,
раде ударнички

СНС у
Западнобачком
округу

ВЕЛиКа КиНЕСКО - СрПСКа иНВЕСТиЦија

У београду одржан Самит
шефова влада Кине и 16 земаља
Централне и источне Европе

2016. имаћемо највећи раст у Европи

ОТВОрЕН ПУПиНОВ МОСТ

алекСаНДар ВуЧИћ, после састанка са
потпредседником СаД, ЏоЗеФоМ бајДеНоМ, поручио:

Из Икарбуса стигло првих 10
„мерцедесових“ аутобуса

економија ће снажно
повезати Србију и СаД

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПРЕДСЕДНИК
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

Пројекат којИ Покреће целу СрбИју

економски и
политички центар

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

Број 31 | Септембар 2015.

Гласник Српске напредне странке

Најмоћније немачке и француске
компаније желе да улажу у Србију

Српска тробојка
вијориће се у Бриселу

Раст српске економије чак 4% БДП
Градња ауто-путева, пруга и путева
Повећање плата и пензија
Велика обнова болница и школа
Све више страних и домаћих инвестиција
Отварање нових радних места

1

СНС ИНФОРМАТОР

АЛЕКСАНДАР ВУчИЋ

ISSN 2334-7856 CIP 329

СТИЖЕ ШЕСТ
РУСКИХ „МИГОВА 29”

У Сремској Митровици
4.000 нових радних места

растом у европи

ДрАГАН СТЕВАНОВИЋ

Ускоро незапосленост
у руми 7-8%

ДИНА ВУЧИНИЋ:
ДС запослила 130 људи у једном
дану, у једном јавном предузећу

Председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, поручује:

Радићемо
још више

ЈАДрАНкА
ЈОкСИМОВИЋ

АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ:

Срамна дешавања
у каменици 2

Број 27 | Мај 2015.

Број 18 | Август 2014.

Број 8 | Новембар 2013.

Гласник Српске напредне странке

Ускоро отварање првих
преговарачких поглавља са ЕУ

ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР:

Уместо шупа, олупина и уџерица, ниче
најмодерније насеље „Београд на води”

Влада Републике Србије, на челу са
премијером Александром Вучићем,
заседала је седам дана у Нишу

ОЖИВЉАВАМО
ЈУГ СРБИЈЕ
Отварају се нове фабрике
и радна места
Коридор 10 доводи инвеститоре
Субвенције за приватни сектор

У току је обнова болница и школа
Ђаци уче по систему дуалног
образовања
Држава улаже у бање и туризам

ЗА „СНС ИНФОРМАТОР” ГОВОРЕ: Александар МАРТИНОВИЋ

Милош ВУЧЕВИЋ

БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ,
министар пољопривреде

СРБИЈА,

Милена ТУРК

СТУБ
СТАБИЛНОСТИ

НА БАЛКАНУ

Боримо се за
нова тржишта

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ,
потпредседник ГО СНС

Опорављамо
Војводину
после жутих
„стручњака”

СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ

Гласник Српске напредне странке

Број 47 | Фебруар 2017.

ISSN 2334-7856 CIP 329

100

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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ВЕСТИ
Број 5 | Август 2013.

Број 10 | Децембар 2013.

Број 15 | Мај 2014.

Број 54 | Октобар 2017.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

СРБИЈА ДОБИЛА
НОВА КРИЛА

ISSN 2334-7856 CIP 329

НАПРЕД

СНС У СРЕМСКОМ ОКРУГУ

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

„СЛОБОДА 2017” – ПРИКАЗ НОВЕ ОПРЕМЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

2014.

Сарадњом са „Етихадом“,
Србија је добила нову
компанију „Ер Србија“,
која ће до краја године
бити најмоћнија
авиокомпанија у региону

СТИГЛИ
МИГОВИ 29

Уједињени у
борби за СрбијУ

Гласник Српске напредне странке

Број 79 |Новембар 2019.

2018.

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОРУЧИО:

Гласник Српске напредне странке

Grafički Elementi
Kampanje

ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ

ПОЧЕЛА ГРАДЊА ПРВОГ ДИГИТАЛНОГ АУТО-ПУТА
У СРБИЈИ, ОД ПОЈАТА ДО ПРЕЉИНЕ

ЈУЖНИ КРАК ДО ГРАНИЦЕ СА МАКЕДОНИЈОМ
(КРОЗ ГРДЕЛИЧКУ КЛИСУРУ)

АУТО-ПУТ ОД РУМЕ ДО ШАПЦА
ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА АУТО-ПУТА
СА ВЕЛИКИМ МОСТОМ ПРЕКО САВЕ

КОРИДОР 11

БРЗА САОБРАЋАЈНИЦА ШАБАЦ - ЛОЗНИЦА

АУТО-ПУТ „МИЛОШ ВЕЛИКИ”: ЗАВРШЕНА ДЕОНИЦА
ОД БЕОГРАДА ДО ЧАЧКА

ДУШАНКА
ГОЛУБОВИЋ

ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР

АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ

ГОРАН МИЉКОВИЋ

Борба за свако
радно место

Нове болнице,
најсавременији
апарати и врхунски
лекари

Желимо да постанемо
друштво знања и
иновација

Прва фабрика
у Белој Паланци
после 35 година

Број 59 | Март 2018.

Број 58 | Фебруар 2018.

МОРАВСКИ КОРИДОР

КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕН КОРИДОР 10
ИСТОЧНИ КРАК ДО ГРАНИЦЕ СА БУГАРСКОМ
(КРОЗ СИЋЕВАЧКУ КЛИСУРУ)

Боља заштита
деце, пензионера,
жена

КРЕНУЛА ИЗГРАДЊА 77 КИЛОМЕТАРА ПУТА,
КОЈИ ЋЕ БИТИ ГОТОВ ПРЕ КРАЈА 2023.

САНДРА БОЖИЋ

ДАРКО ГЛИШИЋ

Део опозиције
жели насилно
да преузме
институције

Људи гласају
за СНС јер
желе
сигурност,
фабрике и
путеве

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ISSN 2334-7856 CIP 329

Vertikalne kompozicije broja i naziva liste

АЛЕКСАНДАР
ПРЕДСЕДНИК
ЧИО:
ВУЧИЋ ПОРУ

ЕТНО ЦЕНИ
СРБИЈА ИЗУЗ
СТВА КОЈУ
ЕЉ
АТ
ИЈ
ПР
РУКУ
ПРУЖИО
Н
ТИ
ПУ
ЈЕ
Ј
ЈО

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ХВАЛА, БЕОГРАДЕ!
4. март 2018.

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НАЈАВИО ЈЕ
СЕТ МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА

Сваког
петка са
грађанима

ПОДРШКА МАЈКАМА
ЗА РАЂАЊЕ

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПОРУКА ПРЕДСЕДНИКА
ВУЧИЋА МЛАДИМА:

„Дођите, вратите се
да будемо успешнији
од земаља у које сте
отишли и да
остваримо заједнички
српски сан!”
АНА БЕЛОИЦА
И РАЈКО КАПЕЛАН

Млади дају нову
енергију у борби
за Србију

Број 60 | Април 2018.

Гласник Српске напредне странке

Наставићемо
да подижемо
животни
стандард
грађана

ЗОРАН ТАСИЋ

Број 76 | Август 2019.

Број 81 | Јануар 2020.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке
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ПОСЛЕДЊИ
ЗАВРШЕН И
КОРИДОРА
КИЛОМЕТАР
ЈОРГОВАНКА
ТАБАКОВИЋ

Почела градња
највећег тржног
центра у региону

ИНТЕРВЈУ

Турски председник Реџеп Тајип Ердоган у посети Србији

СРБИЈА И ТУРСКА ГРАДЕ
СВЕ БОЉЕ ОДНОСЕ

Број 57 | Јануар 2018.

ISSN 2334-7856 CIP 329

БЕОГРАД НА ВОДИ

2012. Покренули промене

Број 56 | Децембар 2017.

Гласник Српске напредне странке

ГОДИНА ИНФРАСТРУКТУРЕ

Срби на КиМ
верују Вучићу

2008. Основали СНС

ISSN 2334-7856 CIP 329

СРБИЈА 2019.

ГОРАН
РАКИЋ

алекСаНдра Томић
Помоћ женама
у бизнису

СНС ИНФОРМАТОР

СНС ИНФОРМАТОР

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПОВЕЋАЊЕ
ПЕНЗИЈА И ПЛАТА

2013. Вратили наду

милош вучевић
Оправдавамо поверење
Новосађана

алекСаНдар Јовичић
Морамо очистити
Београд од корупције

ISSN 2334-7856 CIP 329

ГОДИНЕ НАПРЕДЊАКА

ЈОШ
СНАЖНИЈЕ

Никола Селаковић
Градимо чврст и сигуран
пут правосуђа

Гласник Српске напредне странке

Веће плате и
пензије од
1. јануара

Број 55 | Новембар 2017.
Број 80 | Децембар 2019.

Гласник Српске напредне странке

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПУТИН ЈЕ ЗА СРБИЈУ УВЕК
ТУ КАД ЈЕ ПОТРЕБНО

Број 82 | Фебруар 2020.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

АУТО-ПУТ „МИЛОШ ВЕЛИКИ”

ОСТВАРИЛИ СМО САН КОЈИ
СМО САЊАЛИ 70 ГОДИНА

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

КОАЛИЦИЈА ОКО СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ ПРВА ЈЕ ПРЕДАЛА
ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ИЗБОРЕ
ЗА ДОБРОБИТ СРБИЈЕ.

ЗА ДОБРОБИТ НАШЕ ДЕЦЕ.

МОСКВА

БЕОГРАД ПОМЕРА ГРАНИЦЕ

Horizontalna kompozicija broja i naziva liste

БЕОГРАД

П

44,99%
ИСТАНБУЛ / АНКАРА

МАРКО
ЂУРИЋ

ЈОРГОВАНКА ТАБАКОВИЋ

БОР

АРАНЂЕЛОВАЦ

АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ

Стигло 2,1
милијарди €
страних
инвестиција

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

Београд је данас
раме уз раме са
Бечом, Паризом,
Прагом

Показали смо
да нам је стало
до сваког местa
у Србији

МИЛЕНКО
ЈОВАНОВ:

ПЕЋИНЦИ 79%
СНС

МИОНИЦА 66%

ДАРКО ГЛИШИЋ:

Спречићемо
лоповскотајкунски напад
на народне паре

НЕГОТИН 71%
КОСТОЛАЦ 63%

Увек смо
спремни да их
побеђујемо

МИЛОШ
ВУЧЕВИЋ:

МИЛОСАВ
МИЛИЧКОВИЋ:

Не могу ћутке
да гледам
ослобађање
досовских
лопова

Поносан сам
на то како
Београд
данас изгледа

СЕВОЈНО

58,53%

56,47%

НИКОЛА
СЕЛАКОВИЋ

ВЛАДИМИР
ОРЛИЋ

СТУДЕНКА
КОВАЧЕВИЋ

Борим се за мир, Вучић је први пред- Зашто је опозиција Нова развојна
а видео сам зло седник који решава нервозна и
шанса за Бор
на делу
проблем беле куге агресивна

62,2%

Број 62 | Јун 2018.

Број 61 | Мај 2018.

ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ

66%

СНС у Смедеревској
Паланци

РОДНА
РАВНОПРАВНОСТ
жена на челу
градова и
општина
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Број 63 | Јул 2018.

Гласник Српске напредне странке
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ISSN 2334-7856 CIP 329

Значајно повећање плата
у јавном сектору

ISSN 2334-7856 CIP 329

Нове фабрике
и нова радна
места

СРБИЈА ЋЕ УСКОРО ИМАТИ
НАЈВИШЕ КИЛОМЕТАРА
АУТО-ПУТА У РЕГИОНУ

БЕОГРАД

Гласник Српске напредне странке

ПРИЈАТЕЉСТВО
СРБИЈЕ И ФРАНЦУСКЕ

ВЕЋЕ ПЕНЗИЈЕ ЗА
СВЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

градоначелник
Београда

ЈАСМИНА ПАЛУРОВИЋ
градоначелница Крушевца

АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ

Зашто је
опозиција
агресивна

АЛЕКСАНДАР МИРКОВИЋ

Стиже све
више
инвестиција

ДР ЗОРАН РАДОЈИЧИЋ

Научио сам
да не
одустајем,
борим се кад
је најтеже

Ђилас је
показао
колико је
осион

АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ

СИНИША МАЛИ

Значајно
повећање
плата у
јавном
сектору

КРСТО ЈАЊУШЕВИЋ

Србија
улази у
период
високог
економског
раста

Стаматовић
напада да
би сакрио
своје
малверзације

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ИНТЕРВЈУИ
ЗЛАТИБОР
ЛОНЧАР

Најбољи млади
лекари остају
у Србији

ГОРАН
ВЕСИЋ

Настављамо
да мењамо
лице Београда

ВРЊАЧКА БАЊА КАО НАЈБОЉА НЕМАЧКА ЛЕЧИЛИШТА

Брига о
културном благу
БОЈАНА БОРИЋ
БРЕШКОВИЋ
СЛОБОДАН
НАКАРАДА

Просечна плата 900 евра
Просечна пензија 430 - 440 евра

Број 65 | Септембар 2018.

ISSN 2334-7856 CIP 329

ОД ОКТОБРА
ПОВЕЋАЊЕ
ПЕНЗИЈА

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ
Тражимо
подршку за
даљи развој
Србије

ISSN 2334-7856 CIP 329

СРБИЈО, ХВАЛА!
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ОСТВАРИЛА ЈЕ ИСТОРИЈСКЕ РЕЗУЛТАТЕ
НА ПАРЛАМЕНТАРНИМ, ПОКРАЈИНСКИМ И ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА,
И ДОБИЛА ВИШЕ ОД ДВА МИЛИОНА ГЛАСОВА ГРАЂАНА СРБИЈЕ

МАЈА ГОЈКОВИЋ
Грађани бирају
између наших
резултата и
њихове политике
мржње и увреда

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ОБЕЛЕЖЕНО 25 ГОДИНА ОД СТРАДАЊА И ПРОГОНА СРБА У АКЦИЈИ ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ „ОЛУЈА“

СРБИЈА ВИШЕ НЕ ПРИСТАЈЕ
НА ЋУТАЊЕ

МАРКО ЂУРИЋ
Желимо да што
више младих
посети Косово и
Метохију

Број 87 | Август - Септембар 2020.

Број 86 | Јул 2020.

Број 85 | Јун 2020.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ИНТЕРВЈУИ

ПУТНИЦИМА ЈЕ НА РАСПОЛАГАЊУ 103 КИЛОМЕТРА
НАЈБОЉЕГ И НАЈСАВРЕМЕНИЈЕГ АУТО-ПУТА ОД
ОБРЕНОВЦА ДО ПРЕЉИНЕ НА КОРИДОРУ 11

700 милиона евра да млади
остану у земљи

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО ЈЕ СА НАЈМОЋНИЈИМ
СВЕТСКИМ ЛИДЕРИМА ВЛАДИМИРОМ ПУТИНОМ И СИ ЂИНПИНГОМ

Србија
је војно
много
снажнија
него пре
пет година

УСЕЉЕНА
ПРВА ЗГРАДА
„БЕОГРАДА
НА ВОДИ”

14 МИЛИЈАРДИ ЕВРА ЗА
БОЉИ ЖИВОТ ГРАЂАНА

Број 64 | Август 2018.

ПОЛЕТЕЛИ НОВИ МИГОВИ

Др ЗОРАН
РАДОЈИЧИЋ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА РАЗВОЈ ДРЖАВЕ У НАРЕДНИХ ПЕТ ГОДИНА

ОДНОСИ СА
ТУРСКОМ
НАЈБОЉИ
У МОДЕРНОЈ
СРПСКОЈ
ИСТОРИЈИ

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ЈОШ ЈЕДНА ДИПЛОМАТСКА ПОБЕДА

НОВА ФАЗА ОДНОСА
СРБИЈЕ И АМЕРИКЕ

Председник
Александар Вучић
поручио је да
Србија изнад свега
цени мир, да ништа
ни од кога ни не тражи,
да хоће разговор
и помирење, али не
и понижење

РУСИЈА И КИНА СНАЖНО
ПОДРЖАВАЈУ СРБИЈУ

НОВА УЛАГАЊА
У ОДБРАMБЕНУ
ИНДУСТРИЈУ

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ БИО ЈЕ ГОСТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ПОВОДОМ 75 ГОДИНА ОД ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ПАРАДА ПОБЕДНИКА

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ
ПРОТИВ ВУЧИЋА
УЈЕДИНИЛИ СУ СЕ СВИ
КОЈИ ЖЕЛЕ ДА СРБИЈА
НА КОСОВУ
НЕ ДОБИЈЕ НИШТА

У ЗРЕЊАНИН СТИЖЕ „ШАДОНГ
ЛИНГЛОНГ”

ПОЧЕЛА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
СРБИЈЕ

КИНЕСКИ ГИГАНТ ЗАПОСЛИЋЕ
1500 РАДНИКА

ГЛЕДАЋЕМО ДА КУПИМО
ЛОВЦЕ-БОМБАРДЕРЕ
СРБИЈА ДОБИЛА
НОВИ ПАРЛАМЕНТ

МАЈА ГОЈКОВИЋ

АНА БРНАБИЋ

ДАРКО ГЛИШИЋ

Председник
Вучић на себе
преузима
најжешће ударце
и нападе

ОПОЗИЦИЈА ПОЗИВА
НА СИЛОВАЊЕ ЖЕНА,
НАПАДЕ НА ПОЛИЦИЈУ
И ВОЈСКУ

СНС има
140.000
гласова више
него 2016.

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ И ПРЕДСЕДНИК ДОНАЛД ТРАМП

У ВАШИНГТОНУ ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О НОРМАЛИЗАЦИЈИ
ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ

ПРВИ СМО У ЕВРОПИ ПО БРОЈУ ВАКЦИНИСАНИХ,
У ЗЕМЉУ УШЛО 2,6 МИЛИОНА ДОЗА

Број 66 | Октобар 2018.

Број 67 | Новембар 2018.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

Број 20 | Октобар 2014.

ISSN 2334-7856 CIP 329

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ВОЈСКА СРБИЈЕ ЈЕ РЕСПЕКТАБИЛНА СИЛА

ВОЈНА ВЕЖБА „ВЕК ПОБЕДНИКА”
ГОРАН ВЕСИЋ

Међу најбрже
растућим
економијама у
Европи

Наша опозиција
није опозиција
СНС-у, већ
Београду и Србији

ГОРАН КНЕЖЕВИЋ

МАРКО
ЂУРИЋ

ЗОРАНА
МИХАЈЛОВИЋ

ЗОРАН
ПЕРИШИЋ

52 фабрике и
28.770 нових
радних места

Мере Приштине
су увод у злочин
и погром

Од Вучића сам
научила да је
резултат
најважнији

Зеленовић и
Пауновић вређали
Србију у Стразбуру

Број 71 | Март 2019.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

НАСТАВЉАМО
БОРБУ ЗА СРБИЈУ

Број 90 | Децембар 2020.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ОБОРЕН НОВИ РЕКОРД У СРБИЈИ

КАМПАЊА „БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ”

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, У ОКВИРУ КАМПАЊЕ„БУДУЋНОСТ
СРБИЈЕ”, ОБИШАО ЈЕ ДО САДА ДЕСЕТ ОКРУГА, ПРЕДСТАВИО РЕЗУЛТАТЕ
РАДА И РАЗГОВАРАО СА ГРАЂАНИМА

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
СВЕЧАНО ЈЕ ОТВОРИО
ВЕЛЕЛЕПНИ СПОМЕНИК
СТЕФАНУ НЕМАЊИ
НА САВСКОМ ТРГУ
У БЕОГРАДУ, И ПОРУЧИО:

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОБИЛАЗИ СВИХ 29 ОКРУГА
И РАЗГОВАРА СА ГРАЂАНИМА У ВИШЕ ОД 100 ОПШТИНА

ХОЋУ ДА ЉУДИ ВИДЕ
БУДУЋНОСТ У СРБИЈИ

КОРАК

ПОБЕДНИКА

ПОВЕЋАНЕ ПЛАТЕ
И ПЕНЗИЈЕ

ПОДИГНУТ
МЕЂУНАРОДНИ УГЛЕД

ИЗГРАЂЕНИ КИЛОМЕТРИ
АУТО-ПУТЕВА, ПУТЕВА И ПРУГА

ОТВОРЕНЕ НОВЕ ФАБРИКЕ
И РАДНА МЕСТА

САЧУВАНА РЕГИОНАЛНА
СТАБИЛНОСТ

ОБЕЗБЕЂЕНА НАЈСАВРЕМЕНИЈА
ОПРЕМА ЗА ВОЈСКУ И ПОЛИЦИЈУ

ПОДНОСИМ РАЧУН
ГРАЂАНИМА

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

СРБИЈА ЈЕДИНА ДРЖАВА НА СВЕТУ
КОЈА ИМА ЧЕТИРИ ВАКЦИНЕ

БОЛНИЦЕ У БЕОГРАДУ И КРУШЕВЦУ
ОПРЕМЉЕНЕ НАЈСАВРЕМЕНИЈОМ
МЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ

ЖЕЛИМ ДА НАРОД ВИДИ
ШТА СМО СВЕ УРАДИЛИ,
А ХОЋУ ДА ЧУЈЕМ
И ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОГЕ

Анђелка
АТАНАСКОВИЋ
Владимир
ОРЛИЋ

Број 72 | Април 2019.

ISSN 2334-7856 CIP 329

СПЕКТАКУЛАРНИ МИТИНГ
У БЕОГРАДУ
ВИШЕ ОД 150.000 ЉУДИ ПРУЖИЛО
ПОДРШКУ ПОЛИТИЦИ ПРЕДСЕДНИКА
АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА

Број 74 | Јун 2019.

Број 73 | Мај 2019.

СНС ИНФОРМАТОР

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ОТВОРЕНА ПОСЛЕДЊА ДЕОНИЦА АУТО-ПУТА НА ЈУЖНОМ КРАКУ КОРИДОРА 10

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У ПОПЛАВЉЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

ГРДЕЛИЧКА КЛИСУРА

ДРЖАВА ПОМАЖЕ НАРОДУ

УСПЕЛИ СМО ДА ИЗГРАДИМО ОНО
ШТО ГЕНЕРАЦИЈЕ НИСУ МОГЛЕ

СВИ ПЕНЗИОНЕРИ ДОБИЛИ ПО 5.000 ДИНАРА
Др Зоран
ГОЈКОВИЋ

УСКОРО ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА И ПЛАТА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Александар
ПАЈИЋ

Број 75 | Јул 2019.

Број 95 | Мај 2021.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ТОКОМ ДВОДНЕВНЕ ПОСЕТЕ БЕОГРАДУ, ПРЕДСЕДНИК
РЕБУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ, ЕМАНУЕЛ МАКРОН, ПОРУЧИО:

ФРАНЦУСКА ВОЛИ СРБИЈУ КАО
ШТО ЈЕ СРБИЈА ВОЛЕЛА ЊУ

КОНАЧНО СМО ОТКРИЛИ
КОРЕН ИЗ КОЈЕГ ЈЕ
НАСТАЛО ВЕЛИКО ДРВО

СРБИЈА

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ИСТОРИЈСКО ИЗВИЊЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ
ПРЕДСЕДНИКУ ВУЧИЋУ И ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК ЧЕШКЕ МИЛОШ ЗЕМАН:

МОЛИМ СРПСКИ НАРОД ДА НАМ
ОПРОСТИ БОМБАРДОВАЊЕ

СРБИЈА ПОМОГЛА И ЗЕМЉАМА У РЕГИОНУ – ПРВЕ
ДОЗЕ ВАКЦИНА ПОСЛАЛА КАО ПОМОЋ ГРАЂАНИМА
У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ

Број 96 | Јун 2021.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

МУЊЕВИТИ УДАР 2021.

СНАГА ВОЈСКЕ ПОКАЗУЈЕ
СНАГУ ДРЖАВЕ
Председник Републике Србије и врховни командант
Војске Србије Александар Вучић присуствовао је
здруженој тактичкој вежби на полигону „Пештер”,
највећој у последњих неколико деценија

Вучићева
политика
има подршку
народа

БИЉАНА ПОПОВИЋ
ИВКОВИЋ
Насиљем
и увредама
не могу да
избришу оно
што Вучић
ради за
Србију

ЛАЂЕВЦИ

БЕОГРАД

АЕРОДРОМ „МОРАВА” ОТВОРЕН
ЗА ЦИВИЛНИ САОБРАЋАЈ

ВОЈСКА СРБИЈЕ ДОБИЛА
ЕРБАСОВ ХЕЛИКОПТЕР „Х-145М”

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА АУТО - ПУТА ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА

РАДОСЛАВ
МАРЈАНОВИЋ
Београђанима
смета
хулиганско
понашање
дела
опозиције

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СА ГЛАВНОГ ОДБОРА СНС ПОРУЧИО:

ДОК ЈЕ СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ,
СРБИЈА ЋЕ ДА СЕ ПИТА

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НА ФОРУМУ ЗА
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ „ПОЈАС И ПУТ“ У ПЕКИНГУ

ЧЕЛИЧНО ПРИЈАТЕЉСТВО
СРБИЈЕ И КИНЕ

СРБИЈА СЕ ПОПУТ ФЕНИКС-ПТИЦЕ
ДИЖЕ ИЗ ПЕПЕЛА

ИНТЕРВЈУИ

ИНТЕРВЈУИ
НЕЛА КУБУРОВИЋ
Критикују
политиканти,
а не они који
знају право
СТИЖУ НАМ НОВЕ КИНЕСКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

РУСИЈА СНАЖНО
ПОДРЖАВА СРБИЈУ

ВЛАДИМИР ОРЛИЋ
Део опозиције
служи својим
газдама, а не
грађанима

ДЕЈАН МАТИЋ
Земун као
туристички
бисер

СИНИША МАЛИ

Србија
незаустављиво
иде напред

ЂОРЂЕ ДАБИЋ

Најтеже
бреме је на
Вучићевим
плећима

ИВАНА НИКОЛИЋ

Дочекали смо
да се људи
досељавају из
Београда у Уб

ISSN 2334-7856 CIP 329

БОРБА ПРОТИВ ВИРУСА КОВИД 19

ДВЕ НОВЕ КОВИД БОЛНИЦЕ
ЗА САМО ЧЕТИРИ МЕСЕЦА

ИНТЕРВЈУИ

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

2018.

ГОДИНА ВЕЛИКИХ
УСПЕХА

МИЛЕНКО
ЈОВАНОВ

20. ГОДИНА
ОД ПОЧЕТКА
НАТО АГРЕСИЈЕ

Број 92 |Фебруар 2021.

Број 91 | Јануар 2021.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ПРВИ СМО У ЕВРОПИ ПО БРОЈУ РЕВАКЦИНИСАНИХ,
У ЗЕМЉУ УШЛО 2,6 МИЛИОНА ДОЗА

СРБИЈА ЈЕ ДАНАС ДЕСЕТ ПУТА
БОЉА НЕГО ШТО ЈЕ БИЛА

СИНИША МАЛИ

Гласник Српске напредне странке

2019.

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОРУЧИО:

СРБИЈА ЋЕ УВЕК БИТИ УЗ СВОЈ НАРОД
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Број 70 | Фебруар 2019.

Број 68 | Децембар 2018.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПРОСЛАВЉЕНО ДЕСЕТ
ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
СРПСКЕ НАПРЕДНЕ
СТРАНКЕ

ЕКОНОМИЈА

редседник
Србије Александар Вучић
најавио је значајна
повећања примања
грађана од 1. јануара 2022. године.
Према његовим речима, плате у јавном сектору биће
повећане
између
седам и осам одсто,
а пензије 5,5 одсто.
„Идемо на повећање плата и пензија од 1. јануара
следеће године. У
условима
короне
и велике кризе, не
можете да правите
раст какав бисте желели. Плате ће расти између седам и
осам одсто у јавном
сектору. Просечно,
не рачунајући минималну зараду, то ће
бити око 7,40 одсто
раста. Повећање од
осам одсто добиће
здравствени
радници, припадници
војске и радници у
социјалној сфери, а
остали запослени у
јавном сектору седам одсто“, рекао је
председник Вучић.
Такође, како је
рекао,
повећање
пензија биће 5,5 одсто, а пензионери
ће почетком године
добити и по 20.000
динара помоћи, уз
најаву да је планирано још мера помоћи и подршке за

најстарије суграђане. Донета је и одлука о повећању
минималне зараде,
која ће сада изностити 35.027 динара.
„Минимална зарада биће повећана
за 9,4 одсто и минималац ће износити
35.025 динара. То
је повећање око 115
одсто номинално, а
инфлација ће, према процени, бити
око 3,5 одсто. Задовољан сам и због
стопе раста коју
ћемо имати, а уз
комбиноване стопе
из ове године од 7,5
одсто и прошлогодишње стопе, са кумулативних 6,7 одсто, бићемо најбољи
у Европи“, нагласио
је председник Вучић
и поручио:
„Рачунали
смо
да ће наш дефицит
бити око 3,8 милијарди евра, али је
пројекција у међувремену смањена, да
би данас дефицит
био 98 милијарди
динара или око 800
милиона евра. За
грађане то значи да
имамо здраву економију и нижу стопу јавног дуга, па
ћемо годину завршити са око 50 одсто учешћа јавног
дуга у бруто домаћем производу.
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ВЕСТИ

У ЖИЖИ

Самит несврстаних поново у Београду

Никола Селаковић

потврда угледа Србије
„Ово је један од
највећих скупова у Европи, па и свету, ове
године, посебно у условима пандемије, рекао
је министар спољних
послова Никола Селаковић. Према његовим
речима, Београд и Србија показали су да су
традиционално добри
домаћини и угостили
делегације из 105 држава и 11 међународних
организација, а око 550
људи било је присутно
на самом догађају.
„Билатерални
састанци трајали су све
време током Самита. Русија је
од јула ове године посматрач
у Покрету несврстаних, као и
Србија. Долазак Сергеја Лаврова значи много јер додатно
ојачава и оснажује карактер
и ниво овог скупа, посебно
имајући у виду енергетску
кризу која потреса свет“, иста-

Р

ечима „добродошли
кући“, председник Србије Александар Вучић
oтворио je 60. Самит Покрета несврстаних у Београду,
тачно 60 година од одржавања првог Самита, такође,
у српској престоници.
„Надам се да нећемо разговарати само о прошлости,
већ и будућности коју желимо заједно да изградимо.
Свет дијалога компромиса и
мира је и даље могућ и достижан. Београд је био, јесте
и биће поносни домаћин
сваком људском бићу које
у себи носи мир. Основна
идеја око које су се окупили наши претходници, када
су оснивали Покрет, био је
мир. Мир је основ за развој
сарадње било да је реч о политичкој или економској“,
истакао је председник Вучић.
Нагласио је да је међународна сарадња, уз поштовање фундаменталних принципа, једини пут ка развоју и
просперитету човечанства и
истакао да Агенда одрживог
развоја УН 2030. промовише
три принципа - мир и безбедност, развој и људска права.
Рекао је да му је посебно

као је Селаковић, и нагласио
да је организација оваквог
скупа потврда угледа Србије,
која има брзорастућу економију и неко са киме желе сви
да сарађују. Иначе, Покрет
несврстаних данас броји 120
држава чланица и 17 држава
посматрача, међу којима је и
Србија.

Отворен Сајам наоружања

Председник Србије Александар Вучић био је домаћин великог скупа у Београду, који је окупио
делегације из 105 држава и 11 међународних организација

драго што види пријатеље
из удаљених земаља, којима
тешка ситуација због Kовида 19 није била препрека да
допутују у Београд, чиме су

показали који значај придају
овој организацији и указали
част Србији. Председник Вучић поручио је да право да се
одлучује о сопственој судби-

ни није грех, већ право које
мора да припада свима, без
обзира на снагу и моћ којом
располаже. Приметио је да
је свет данас другачији у односу на онај из 1961. године,
јер су глобализација, међузависност и развој нових технологија, планету учинили
мањом, остварујући утицај
на животе свих.
„Истовремено,
изазови
са којима се суочавамо не
знају за границе, а и њихова природа је сложенија.
Зато је потребно да више
него икада радимо на развоју мултилатерализма, јер
ниједна држава није изолована, нити острво само за
себе, а сарадња је једини
пут ка просперитету“, рекао
је председник Србије.

Јубиларни 10. Међународни сајам наоружања
и војне опреме „Партнер
2021“ свечано је отворен на
Београдском сајму, у присуству председника Србије
Александра Вучића, који је
поручио да ће Србија наставити да јача своју војску
и даље развија одбрамбену
индустрију. Председник је
на церемонији отварања
представио ново борбено
мултифункционално возило
„Лазански“, које је добило
име по недавно преминулом
новинару и војном аналитичару Мирославу Лазанском.
Председник Вучић подсетио је да се у исто време
одржава Самит несврстаних у Београду и додао да
отварању Сајма наоружања
присуствују министри одбране и други представници многих земаља и да
ћемо се постарати да, ако
желе да купе наше наоружање, добију га по разумним и пристојним ценама.
Такође, честитао је Беогадском сајму, Југоимпорту и

Министарству одбране на
организацији Сајма и изванредне промоције нашег
знања, памети и одбрамбене индустрије.
„Србија данас промовише
мултилатерализам, верујем
да су наши дипломатски
напори препознати у целом
свету у покушају да промо-

вишемо мир и стабилност.
Данас и јуче угостили смо
чак 117 делегација из целог света, док истовремено
организујемо најзначајнији
сајам наоружања у овом
делу Европе“, навео је председник.
На највећем Сајму наоружања и војне опреме било

је 132 излагача, од чега
36 излагача из 16 страних
земаља. Представљено је
више од 70 средстава наоружања и војне опреме
из развоја Војнотехничког
института, које ради самостално или заједно са
Одбрамбеном индустријом
Србије.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

М

Србија ће имати најјефтинији
гас из Русије

инистар спољних послова Русије Сергеј
Лавров био је гост Београда
поводом Самита Покрета
несврстаних, где Русија има
статус посматрача, а сусрео
се и са председником Србије
Александром Вучићем на
састанку на којем је највише речи било о ситуацији на
Балкану и снабдевању енергентима.
„Пренео сам топле поздраве и најбоље жеље председника Путина, опредељени
смо за наставак дијалога
на највишем нивоу, размотрили смо могуће контакте
два председника и договорићемо се о том састанку“, навео је Лавров после
састанка. Такође, рекао је
да се Русија залаже да проблем Косова буде решаван
у оквиру директног дијалога Београда и Приштине и
да решење треба да одобри
Савет безбедности УН. Навео је да Москва у контактима са ЕУ увек подсећа на
одговорност Брисела и да
је време да се испуни договорено, пре свега о формирању Заједнице српских
општина.
Председник Вучић рекао
је да је поносан на изузетно добре односе Србије и

Н

Одлична реализација заједничких пројеката

П

редседник Србије Александар Вучић састао се са
потпредседником Владе Руске
Федерације и копредседником
Међувладиног комитета за
трговину, економску и научно-техничку сарадњу између
Србије и Руске Федерације
Јуријем Борисовим. Председник је, том приликом, уручио
рођенданску честитку за председника Владимира Путина,
замоливши Борисова да му
пренесе најбоље жеље и срдачне поздраве, уз позив да што
скорије поново посети Србију.
Председник
Вучић
и
потпредседник Владе Борисов констатовали су да реализација заједничких инфраструктурних и енергетских
пројеката одлично напредује. Разговарајући о акту-

Разговор са потпредседником Владе Руске Федерације
Јуријем Борисовом

елној глобалној енергетској
кризи, председник Вучић
оценио је да је гасовод који
повезује Бугарску и Мађарску преко територије Србије,
од највећег значаја за нас, не
само у смислу привлачења
инвестиција и напретка индустријске производње, већ
и због енергетске сигурности
земље.
Потпредседник
Борисов
пренео је председнику Вучићу
поздраве председника Путина, рекавши да су политички и
економски односи две земље
на највишем нивоу у новијој
историји, а посебно је истакао
висок степен трговинских односа, као и заинтересованост
руске стране за већи извоз
српске робе и услуга на тржиште Руске Федерације.

Модернизација пруге и уговор
за Ауто-пут мира

П

Сергеј Лавров и Александар Вучић

Русије, и да се нада да ће са
председником Владимиром
Путином одржати састанак
пре краја године. Говорећи
о енергетској кризи, рекао
је да је срећа да смо имали
храбрости да изградимо га-

совод са Русијом, заједнички пројекат Русије и Турске,
који допрема гас из Русије
преко Црног мора до Турске,
а затим и до Бугарске, Србије
и Мађарске.
„Имам обећање мини-

стра Лаврова да ће тражити од председника Путина
да имамо најповољније
цене, знам човека, имаћемо најјефтинији гас“, поручио је председник Вучић.

Орден за председника Гане
ловање у Србији, и да ће ти
људи увек бити мост између
две земље, који треба направити и у трговинско-економским односима, као и у свим
важним областима друштвеног живота. Председник
Нана Адо Данква Акуфо-Адо
захвалио се на позиву да
буде гост Београда.
„Дошао сам овде да поново учврстим и уверим у
посвећеност Гане Покрету
несврстаних, а такође и да
се подсетимо тог дела наше
историје. Односи наше две
земље су увек били добри и
искрени, и желимо да их померимо за још једну лествицу више у будућности“, поручио је Акуфо-Адо.

акон отварања скупа поводом обележавања 60.
годишњице од оснивања Покрета несврстаних, председник Србије Алесандар Вучић
угостио је у Палати „Србија“
председника Гане Нана Адо
Данква Акуфо-Адоа, који је
дочекан уз највише почасти.
Председник Вучић уручио му
је Орден Републике Србије на
ленти, за нарочите заслуге у
развијању и учвршћивању сарадње и пријатељских односа
између две земље.
Навео је да је, у оквиру
разговора о билатералној сарадњи, договорено да буде
удвостручен број студената
из Гане којима ће бити додељена стипендија за шкоПредседник Александар Вучић уручио је признање председнику
Нана Адо Данква Акуфо-Адоау

редседник Србије Александар Вучић и председница Европске комисије
Урсула фон дер Лајен присуствовали су обележавању
почетка радова на модернизацији пруге Ниш-Брестовац,
на међународном железничком Коридору 10, као и
потписивању уговора о изградњи прве фазе Ауто-пута
мира, на деоници Мерошина
- Мерошина 1.
„За ово што је данас потписано, дугујем захвалност
Вама, уважена госпођо председнице, и канцеларки Ангели Меркел. Реч је о Берлинском процесу и ономе што смо
се договарали крајем 2014. и
почетком 2015. године, о ауто-путу Мира између Ниша
и Приштине. Био сам много
критикован у Београду и Ср-

Председница Европске комисије Урсула Фон дер Лајен
и председник Србије Александар Вучић

бији због идеје о изградњи
тог ауто-пута. Многи су се

питали зашто се повезујемо
са Албанцима. Као што види-

те, ја то не кријем. Мислим да
је тај ауто-пут од суштинског
значаја за Србе, Албанце и
наше будуће односе“, истакао је председник Вучић.
Председница ЕК изразилa
је уверење да је могуће да
дође до деескалације кризе
између Београда и Приштине и да ће се пронаћи одрживо пријатељско решење.
Нагласила је и да подржава
амбиције Србије да што пре
отвори кластере у приступним преговорима.
„Знам да је одлука у рукама чланица ЕУ и зато је од
суштинског значаја да даље
испуњавате услове, посебно
у владавини права и нормализацији односа са Приштином“, поручила је она и
истакла да је снажан заговорник приступања Србије у ЕУ.

Помак напред на Самиту ЕУ- Западни Балкан
„Задовољан сам чињеницом да су председници и премијери ЕУ са нама четири сата
разговарали о будућности
Западног Балкана“, поручио
је председник Србије Александар Вучић са Самита ЕУ Западни Балкан у Словенији.
„Постоји перспектива про-

ширења, нису све земље чланице са истим апетитима, али
добро разумеју да постоји
стратешки интерес за то. Сви
су пажљиво слушали главне
актере Европе. Могли смо
да видимо које земље желе
брже проширење, а које су
већи скептици“, поручио је

председник Вучић.
Нагласио је да је током
Самита разговарао са премијером Грчке, са шпанским
и словачким премијером,
као и румунским председником, немачком канцеларком,
председником Француске,
тзв. косовским премијером,

премијерима Северне Македоније, Албаније и Хрватске, Зораном Заевом, Едијем
Рамом и Андрејем Пленковићем. Према његовој оцени,
на самиту је постигнут помак
према Западном Балкану показана је већа подршка Србији од оне у Софији.

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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Интервју броја
ДАРКО ГЛИШИЋ,
председник Извршног одбора СНС

>

С

изборе, да је то демократска
тековина, а ако желите да се
све одвија без инцидената и
тензија, онда сте ви тај који
омета. Међутим, знамо с ким
имамо посла. Када могу да се
тако бахато понашају и псују
мајку председнику државе,
зашто не би радили и ово!?

- Много се ради, од
Суботице и
Трговишта,
од Бајине Баште до
Неготина и
Димитровграда.
Свугде се осећа
помак, негде већи,
негде мањи. И то је
најважније - да се
свугде иде напред

а председником Извршног одбора Српске
напредне странке Дарком Глишићем разговарамо
непосредно после још једног
историјског успеха који је
постигла Српска напредна
странка, овог пута на локалним изборима у Мионици и Неготину, али и након
одличног резултата Српске
листе и показаног одлучног
српског јединства на локалним изборима на Косову и
Метохији.
Дарко Глишић, видно поносан на постигнуто, каже
да су резултати бољи него
пре четири године - у Мионици бољи за готово шест
одсто, а у Неготину за четири одсто, што говори, како
истиче, да је Српска напредна странка, у претходне четири године, задобила додатно поверење грађана.
- Наши резултати били су
веома добри 2017. године,
а сада смо добили још већу
подршку и, наравно, много
ми је драго. Фантастичан резултат је 71,5 одсто подршке грађана Мионицe и 75
одсто подршке у Неготину.
Али, такође, осећате терет
и обавезу да тако велико
поверење оправдате кроз
још марљивији рад. Велика
одговорност је на нама и сигуран сам да је нећемо прокоцкати.

Чиме се задобија све
већа подршка грађана на
сваким изборима?
- Време празних прича и
лажних обећања заувек је
прошло. Никога више не можете да лажете у кампањи, да
обећавате и да од тога ништа
не буде. Сада људи јасно
оцењују онога ко је нешто
опипљиво урадио. Нисмо
се борили за 15-20 одсто
подршке, већ смо освојили
31 од 39 мандата у Мионици
и 38 од 45 мандата у Неготину. То су јасни показатељи
да људи виде да су се неке
ствари промениле на боље,
да се нешто тамо десило и
због тога су додатно указали
поверење нашој странци. То,
такође, значи и да ако будемо
додатно вредни, можемо да
очекујемо велико поверење и
за четири године.
Рекли сте у изборној
ноћи да 65 одсто подршке више није резултат
који је задовољавајући...
- Ако у Голупцу у Мионици добијете 95 одсто гласова, желим да знам зашто је
у Доњем Мушићу било 64
одсто, а у Табановићу и Команицама чак испод тога.
То је поштен и одговоран
приступ према грађанима,
јер желим да видим шта је то
било лошије, зашто се негде
мање радило. То је наш на-

Србија се трајно променила
Како сте се осећали када
сте чули да су председнику псовали мајку?
- Знате онај осећај када вас
је срамота нечије срамоте. То
је толико било бедно и јадно, бахато и непристојно да
сам се огласио једним саопштењем.

чин, после избора одмах иде
анализа, повлаче се потези и
ствари се решавају.
Народна странка жалила
се на неправилности у
изборном дану, снимали
су дешавања на једном
бирачком месту. Шта се,
заправо, ту догодило?
- Толико је било неправилности да чланови бирачког
одбора нису ставили ниједну
примедбу у записник. Њихов
члан у изборној комисији
имао је примедбу техничке природе да лица која
гласају ван бирачког места
мора да пријави родбина,
а десило се да је пријавио
неко други. Међутим, имате
ситуације када људи живе
сами и немају родбину, већ
их пријаве комшије, пријатељи. То је техничка ствар,
то није суштинска ствар која
би на било који начин утицала на резултат избора. Али,
онај који нема политику,
мора да се дере, јер сматра
да децибелима може нешто да промени. Један њихов
члан бирачког одбора био
је мртав пијан на бирачком
месту, мортус пијан вређао
је све около, и председница
бирачког одбора позвала је
полицију да би се омогућио
даљи рад и наставио изборни процес. Али, они очигледно сматрају да је то нормално, да неко пијан омета

Ваш одговор изазвао је
велику пажњу...
- Сматрам да тим људима
морате да се обратите речником који једино разумеју
и трудио сам се да нађем
адекватне речи које би разумели, да преведем на језик
који је њима најдоступнији.
И све тешке речи које сам
употребио сматрам својим
креативним изражавањем.
Ипак, на страну све то. Овде
је показан сав јад људи који
су се окупили око једног финансијског центра моћи, око
једног човека који има много
новца и који је тај новац непоштено зарадио и који га
немилице дели онима који
вређају и псују, и који мисле
да увредама и простаклуком
могу нешто да постигну.
А где је граница, шта још
нисмо видели и чули?
- Нема границе за људе
који су вођени само својом
похлепом и који служе газди код којег су запослени.
Они, на основну плату коју
код њега примају, желе да
зараде и мали бонус, а бонус
се зарађује ако газду посебно разгалите нечим, рецимо
тиме што председнику Републике опсујете мајку.
Слушали смо како напредњацима прете вешањем на бандере, пливањем у Сави и Дунаву,
лустрацијом, реваншизмом... Да ли је то било
некада у Србији?
- То није виђено до сада,
али то је очигледно једино
што имају да понуде - то су
њихов план и програм. Међу-

тим, људи у Србији то виде и
доносе закључке. Ево, сада
су их донели у две општине, у Мионици и Неготину,
а пре тога и у сијасет месних
заједница.
Како објашњавате то
што су делу опозиције
изборни услови негде
добри, а негде нису?
- Они тако деле Србију, па
тамо где имају кандидате излазе на изборе и изборни услови су добри, а тамо где немају никога - одмах не ваљају
ни изборни услови. Не видим
разлику између изборних
услова у Неготину и Мионици. У Мионици нису имали
кандидата, а у Неготину се
десило да имају. Сутра ће да
кажу да су у Београду добри
изборни услови јер оцењују
да би ту могли нешто да ураде, а рећи ће да, рецимо, у
суседном Аранђеловцу, где
ће бити избори истог дана,
а где немају никога, изборни
услови нису добри. Али, на
све то смо већ навикли, све
знамо и ништа не може да
нас изненади. Једино не знам
где им је граница.
Да ли је и Ваша породица
била некад на мети сличних простачких провокација?
- Не волим да кукам, то је
најмање важно.
А кад обилазите одборе по Србији, да ли Вам
се некада десила нека
непријатност? Да ли су
негде покушали да реализују неку претњу?
- Нису. Потпредседник
Александар Шапић и ја смо,
током два месеца, обишли педесет градских и општинских
одбора широм Србије и нигде
нисмо доживели непријатност. Они су велики јунаци
само када оду на неки од тих
тајкунских медија, кад се затворе у студио и оданде прете
и бусају се у груди. А велики
јунаци баш и нису. Видели сте
кад су њих петорица дошли
код председника и урлали шта
ће све да ураде, а онда су им
спале панталоне када је он
изашао пред њих и једва су
погодили врата да изађу.
У дану каду су били избори у Неготину и Ми-

оници, Српска листа
остварила је фантастичан резултат на локалним изборима на КиМ.
Како видите јединство
које је показано?
- Ми, Срби, волимо митове
и легенде и стално причамо
како само слога Србина спасава, а у пракси радимо све
супротно. Одмах крећемо да
оговарамо првог до себе, да
га рушимо, увек нам је најгори онај до нас, комшија,
суграђанин... Међутим, ови
људи на Косову и Метохији
показали су да, кад заједно
станемо испод грба и та чети-

>

- Надам се да хоће. У току
је процес кандидовања унутар одбора, а завршили смо
све што се тиче кандидовања
делегата. Као што сам рекао,
4.000 делегата имаће прилику 13. новембра да одлучи
шта и кога жели. А чињеница
је да, где год да је дошло до
промена и освежавања, уследили су врло брзо и бољи
резултати.
Какво пролеће очекујете? Може ли кампања
бити прљавија од свега
што смо већ гледали?
- Не знам да ли је могуће

-- На пролеће очекујем оцену нашег рада.
Више нема празне приче пред изборе, већ
само континуираног рада 365 дана у свакој
години. Наши људи се труде, виде се
резултати и отуда толика подршка грађана

ри оцила и када се понашамо
у складу са тим што пише на
нашем грбу, онда можемо да
постигнемо шта год хоћемо.
Честитам им на великом јединству које су показали, које
је донело изузетан резултат и
довело нас у позицију да сви
заједно можемо да се боримо
за опстанак тог народа доле.
Овако импресиван резултат
проистекао је из јединства
наших људи, који су збили
редове и рекли - сада наступамо као један и хоћемо да
остваримо српски национални интерес. И показало се да
тако уједињени можемо да
постигнемо шта год желимо.
Каква је ситуација у
одборима уочи Изборне
скупштине СНС? Каква
су Ваша очекивања?
- Очекујем да наша програмска начела и страначке
акте ажурирамо, добро изанализирамо,
предложимо
делегатима и усвојимо на
Скупштини. Анализираћемо
и шта то кадровски можемо
да поправимо, ојачамо и освежимо редове како би донели нову енергију странци.
Имамо 4.000 делегата који
ће донети одлуку шта ће од
свега тога бити усвојено.
Хоће ли млади добити шансу у страначкој
структури?

прљавије од псовања мајке,
али сам сигуран да ће ти људи
који су то урадили превазићи
себе. Очигледно је да немају
ништа друго паметно да кажу,
да предложе... Њихов газда,
такође, неспособан је да било
шта конструктивно уради, сем
да напуни свој џеп еврима,
ту је ненадмашан, апсолутно светски рекордер. Људи
мање-више знају све актере на
политичкој сцени и остаје нам
само да видимо какав ће бити
њихов суд у априлу месецу.
Да ли очекујете и појачане спољне притиске?
- Ево, сад нам већ раде са
Косовом, радиће са Републиком Српском, у Црној Гори је
то у последњих годину или
две перманентан проблем.
Србија која расте и економски напредује и која може
да помогне и Србима који не
живе у матици - очигледно
некима не одговара и све ће
урадити да унесу пометњу.
Зато морамо да будемо сложни и солидарни и да заштитимо националне интересе и да
поштујемо своју државу која
може да помогне и Србима
ван Србије. Председник наше
државе учинио је да Србија
може да буде и економски и
дипломатски јака и да може
да заштити свој народ.
Живите у Убу, а та
општина се претходних

година веома развила.
Колико су задовољни
грађани, шта кажу?
- Шта мисле о нама рекли
су прошле године на парламентарним изборима када
смо на излазност од 65 одсто
добили 82,5 одсто подршке.
Од 15.000 изашлих људи,
12.000 људи гласало је за политику председника Вучића.
То све говори. И на локалу
се трудимо да следимо оно
што се ради на нивоу државе и да оправдамо поверење
које имамо. И локална и парламентарна листа добиле су
скоро исти број гласова, тако
да је све то повезано.
Чињеница је да људи из
Београда почињу да се
досељавају у Уб...
- Да, дошло је неколико породица. То је, пре свега, због
ауто-пута који је нас приближио на пола сата до Београда, у односу на ранијих сат
и по. Захваљујући још неким
инфраструктурним пројектима фактички постајемо
предграђе Београда. Сада се
брже долази од Београда до
Уба, него с једног краја града
до другог. Такође, овде је све
јефтиније, а свега има. Имамо позориште, градимо нову
библиотеку, ту је неколико
спортских центара, два хотела, школа са затвореним базеном, најмодернија пијаца...
Често путујете по Србији. У којим крајевима
видите највећи напредак?
- Напредак зависи од
људи. Много се ради у Убу,
а ради се и у другим срединама, од Суботице и Трговишта, од Бајине Баште до
Неготина и Димитровграда.
Свугде се осећа помак, негде већи, негде мањи, а нема
краја Србије у којем нисам
био. И то је најважније - да се
свугде иде напред. На пролеће очекујем оцену тог нашег рада, да грађани оцене
како су се политички актери
борили за њихове интересе.
Сматрам да се последњих
неколико година Србија трајно променила, да више нема
празне приче пред изборе,
већ само континуираног
рада 365 дана у свакој години. Људи се труде и зато се
свугде виде резултати.
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ИНТЕРВЈУ
НОВЕ ФАБРИКЕ

НОВИ ПУТЕВИ И ПРУГЕ

Почетак реконструкције пруге Суботица-Сегедин

П

очетак
реконструкције и модернизације
железничке пруге Суботица - Хоргош - Сегедин
свечано је обележен на Хоргошу, у присуству председника Србије Александра Вучића и мађарског премијера
Виктора Орбана. Председник
Вучић, том приликом, рекао
је да Србија и Мађарска могу
много тога заједно да ураде,
као што су већ урадиле по питању снабдевања гасом, као
и да снажнија Србија значи и
јачу Мађарску и обрнуто.
Истакао је да је предвиђено да започети радови
на прузи Суботица - Сегедин буду завршени у новембру 2022. године, након
чега ће две земље добити
најмодернију
железничку деоницу. Рекао је да ће
пруга имати модерне безбедносне системе и да ће
бити оспособљена за оптерећење 22,5 тона по осовни. Имаће и потпуно об-

Премијер Мађарске Виктор Орбан и председник Србије
Александар Вучић означили су почетак радова

новљене и модернизоване
станичне зграде у Палићу,
Бачким Виноградима и
Хоргошу, као и стајалишта
Јавно складиште и Хајдуково. Такође, рекао је да
ће пуштањем трасе дуге 27
километара бити унапређе-

не транспортне и путничке
везе између Суботице и
Сегедина и ојачане економске, културне и пријатељске везе између Србије
и Мађарске и између Срба
и Мађара.
Председник
мађарске

владе Виктор Орбан рекао
је да би границе Европске
уније требало да буду много ниже на југу континента и да би грађани Србије
требало одавно да прелазе
у Мађарску и Европу без пасоша. Истакао је да се свечаност одржава на шенгенској граници, али да спољна
граница ЕУ не би требало да
буде ту.
„Сви добро знамо да је Србија капија Балкана и кључна
земља за безбедност Европе.
Истина је и знамо да је Србија већ годинама спремна
за улазак у ЕУ“, нагласио је
Орбан, и додао:
„Налазимо се у необичној
ситуацији. Желимо да обновимо железничку линију стару 150 година, али у ствари
постављамо камен-темељац.
Ово је симбол сарадње
и заједничког напретка
Мађарске и Србије, Мађара
и Срба који граде нову заједничку будућност“.

Моравски коридор најбоље организовано градилиште

Н

оћне радове на делу
Моравског коридора од
Појата до Kрушевца, на изградњи моста преко Западне
Мораве, обишли су председник Александар Вучић и амбасадор САД Ентони Годфри,
а председник Вучић истакао
је да само на тој деоници
ради 2.700 радника и да је
Моравски коридор највеће и
најбоље организовано градилиште у Србији.
„Ово дивно изгледа“, поручио је председник Вучић
када је стигао на градилиште, a када је чуо колико укупно радника ради на
пројекту, рекао је да толико
радника истовремено нема
ни на изградњи Београда
на води. Изразио је очекивање да ће деоница бити
завршена до марта, уколико
буду решени проблеми са
обезбеђивањем камена. Такође, истакао је да је важно
да људи разумеју колико је
тај ауто-пут важан за развој
овог дела Србије.
„Ови људи фантастич-

Нови рудник изузетно
важан за исток земље
БОР
У Бору је отворен нови
рудник бакра и злата Чукару
Пеки, чије погоне за обраду

руде је обишао председник
Србије Александар Вучић.
„Ово је огромна ствар за Бор
и цео исток Србије. Нови

рудник, у који је „Зиђин“
уложио 474 милиона долара, биће први зелени рудник
у Србији, што подразумева
коришћење модерне технологије приликом
ископавања руда
и највише стандарде у области
заштите животне
средине. Планирана производња
руде бакра и злата у горњој зони
је 3,3 милиона
тона
годишње,
односно 10.000
тона дневно, а у
доњој зони 2,29
милијарди тона, што ће Србију позиционирати на друго
место по производњи бакра
у Европи.

ПАНЧЕВО
Председник Александар Вучић
посетио је фабрику и истраживачко-развојни центар немачког
„Бросеа“ у Панчеву и рекао да ће
донети много доброг, не само том
граду, већ и целој Србији, као и да
је поносан на немалу помоћ коју је
држава издвојила. У фабрици за

АЛЕКСИНАЦ

но раде даноноћно. Ово је
највеће градилиште у Србији,
нема сумње и најбоље организовано“, скренуо је пажњу
председник и додао да на изградњи тог ауто-пута, који је
срце централне Србије, ради
и око 1.000 странаца.
На градилишту новог моста преко Западне Мораве у
току је монтажа подужних

носача и израда наглавних
греда и коловозних плоча. Нови мост биће дугачак
497,6 метара. Градња Моравског коридора, ауто-пута од Појата до Прељине, у
дужини од 112 километара,
почела је у децембру 2019.
године, радове изводи конзорцијум америчке компаније „Бехтел“ и турске

„Енка“, а уговор је вредан
близу 800 милиона евра.
Моравски коридор повезаће
три округа - Расински, Рашки
и Моравички са коридорима
10 и 11, односно са ауто-путем Београд-Ниш и ауто-путем „Милош Велики“, као и
све веће градове централне
Србије, где живи више од
пола милиона људи.

У Новом Саду отворена je
фабрика чоколаде швајцарске компаније „Бери Калебо“,

панија је највећи појединачни прерађивач какаа на свету, са седиштем у Цириху, а
планирано је да укупан обим
инвестиције током петого-

у присуству председника
Србије Александра Вучића.
Фабрика запошљава 100
радника, а погон би требало
да произведе 50.000 тона
чоколаде годишње. Ова ком-

дишњег периода достигне
50 милиона евра. Главни извршни директор „Бари Калебо“ групе Антоан де Сен Арфик рекао је да је ово највећа
фабрика коју граде у свету.

НОВИ САД

„Бросе” важан за целу државу
производњу делова за ауто индустрију ради више од 350 радника,
а укупно ће их бити 1.100. „Ово је
једна од апсолутно најбољих компанија које смо довели. Чак 41 одсто запослених биће инжењери, а
чак 46 одсто њих са високом стручном спремом, тако да ће и плате
бити вишеструко изнад просека у
Србији“, нагласио је председник.

„Магна” запошљава читаве
породице

Обилазак ноћних радова на делу градилишта коридора од Појата до Крушевца

Најфинија швајцарска
чоколада из Србије

Током обиласка канадске
фабрике „Магна - Оџаци“
за производњу пресвлака
за ауто седишта, огранка у
Алексинцу, председник Александар
Вучић приметио
је да је приликом
отварања погона у
Оџацима 2012. године речено да ће
бити могућности
за 800 радних
места, а да је сада
само у погону у
Алексинцу отворено толико радних
места, а у Србији
укупно 2.600. На-

водећи да 70 одсто запослених чине жене, а 30 одсто
мушкарци, председник је
истакао да има много случајева где раде два или три
члана једне породице.

Стиже немачки „Хансгрохе”
ВАЉЕВО
Председник Александар Вучић присуствовао је потписивању Уговора о додели
средстава подстицаја између
немачке компаније „Хансгрохе“ и Министарства привреде за изградњу погона за
производњу и монтажу славина, делова славина и санитарних производа у Ваљеву.
„Ово је велика радост, не

само за људе у Ваљеву, јер
ће овај пројекат допринети
и развоју Kолубарског и делова Златиборског округа.
Срећан сам што су изабрали
Србију. У Ваљеву ће да процвета све, од угоститељских
објеката, до свега другог,
биће много више новца за
инфраструктурне радове“,
рекао је председник Вучић,
и додао да ће ова компанија
запослити до 1.000 људи.
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СНС ПАНОРАМА

ИНТЕРВЈУ

АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ

но да се председнику државе готово свакодневно прети убиством и да
се нико више не потреса
због тога?

МИЛИМИР
ВУЈАДИНОВИЋ

Како је могуће да
претња председнику
убиством није тема за
медије?
На друштвеној мрежи
Инстаграм упућене су
стравичне претње убиством председнику државе
Александру Вучићу. У питању је извесни Гвозденовић Петар, иначе лице
са потернице, извршилац
различитих
кривичних
дела, који је написао Чека те метак 9 мм, алудирајући на калибар. У
међувремену је тај човек
ухапшен.
Међутим, оно што је
занимљиво то је да, осим
неколицине медија и
неколико функционера
СНС који су апеловали да надлежни органи
реагују на овакве монструозне претње, готово
нико други није нашао за
сходно да се озбиљније
позабави овим. Ја сад
питам - да ли је могуће
да ово више није вест за
поједине медије у Србији? Када је ово престало да буде тема? Да ли
је могуће да смо се навикли на претње убиством?
Да ли је могуће да је то
постала нормалност у
Србији? Да ли је нормал-

Да ли ће одговарати
они који су уништили
привреду у Суботици?
Шта је било до 2012.
године и шта је довело до тога да Суботица
од једног индустријског
града, за какав је важила деценијама уназад,
постане место незапослених и место разрушених фабрика?
Суботица је до 2012.
године остала без најзначајнијих индустријских
симбола - „29. новембра“,
„Медопродукта“,
без
многих других фирми,
али као парадигма пљачкашке приватизације је
„Север“, фирма која је запошљавала 2.000 људи и
која је у пљачкашкој приватизацији у потпуности
разорена. Да ли ће Тужилаштво и правосуђе учинити нешто да они који
су довели до тог стања,
који су разрушили суботичку привреду, коначно
одговарају за све оно што
су приредили Суботици и
Србији?

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Не марим за нападе, борим се за бољу Србију

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА
НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА СРПСКЕ
НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ
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Н

акон енергичног, аргументованог и надахнутог наступа у ТВ
дебати „Реч на реч“, народна посланица у Скупштини
Србије Невена Ђурић, иначе
професорка математике из
Крушевца, нашла се на мети
Ђиласових медија и злурадих коментара на друштвеним мрежама, изазваши салву незапамћених увреда и
излива мржње.
На питање чиме је изазвала толико бурну реакцију,
Невена Ђурић за „СНС Информатор“ каже да су се те
вечери припадници Ђиласове тајкунске свите још једном
суочили са истином и да ће
наићи на такав одговор када
год се суоче са неким представником Српске напредне
странке.
- Никако им не годи и не
одговара то што говоримо
истину и износимо право
стање ствари. Наравно да
им не прија када говоримо о
томе колико су уназадили,
руинирали и девастирали
сваки сегмент наше државе и друштва док су били на
власти, а са друге стране не
прија им ни када говоримо
о томе како се Србија данас
интензивно развија и напредује, а суштина је да немамо
намеру да станемо. Не бринемо се само о томе шта ће се
у Србији радити и изградити
до априла наредне године.
Наши планови и циљеви су
дугорочни. То је јасан показатељ да је политика коју креира Александар Вучић, а коју
ми пуног срца заступамо, окренута искључиво ка Србији
и нашим грађанима. Грађани
се налазе у центру свих наших деловања и активности,
док је политика припадника
тајкунско-медијско-мафијашке „Мултиком“ странке, чији
су чланови харали Србијом
до 2012. године, окренута
искључиво ка њима самима.
Управо је то јасна разлика између нас и њих, а грађани то
најбоље препознају.
Колико Вас дотичу такве
приче? Како на њих реагују Ваша породица и

Ваши пријатељи?
- Колико год да чудно
звучи, такве приче ме не
погађају. Када се нађете у
позицији да вас нападају,
критикују и куде људи који
су Србију опљачкали, а народ
упропастили, можете да будете потпуно спокојни и сигурни да радите праву ствар
и да сте на исправном путу.
Сигурна сам да се са оваквим
мишљењем слажу сви који
представљају Српску напредну странку у дуелима.

Невена Ђурић,
народна посланица

Како се припремате за
емисије?
- Суштина свега је рад, и
председник Вучић стално
понавља да се само преданим и озбиљним радом долази до великих резултата.
То најбоље можемо видети
на његовом примеру. Када
кренете по Србији, од места до места, од општине до
општине, од града до града,
увек ћете видети резултате и
успехе чији је главни креатор
Александар Вучић.
Како сте реаговали када
сте чули да се на телевизији псује мајка председнику Вучићу?
- Пристојна Србија и ја
лично згрожене смо сваки
пут кад тако нешто видим и
прочитам. Увек помислим да
су гадости и грозоте које сам
прочитала врхунац простачког речника и комуникације
којом се Ђиласови упосленици служе у обрачунима са
политичким неистомишљеницима. Међутим, сваки пут
ме разувере и наступе са
неком још страшнијом и одвратнијом претњом и увредом, само њима својственом,
а огромној већини грађана
Србије потпуно невероватном и непојмљивом.
Где је граница до које су
спремни да иду са увредама и претњама?
- Гарнитура Ђиласових
плаћеника не преза ни од
чега. Од бескрупулозне хајке, ни од гласина и лажи,
ни од до таблоидног олајавања, а на врху пирамиде

њиховог политичког деловања је ухођење чланова
породице председника Вучића. Не могу да замислим
како се председник осећа
када свакодневно мора да
гледа и слуша најстрашније
монструозности и гадости
упућене његовој деци и члановима породице, а све је то
са једним циљем - да му сломе дух како би одустао од
даље борбе за Србију. Како
се његова мајка осећа док
слуша како јој псују и вређају

сина и унуке? Да ствар буде
још страшнија, њима ни то
није било довољно. И то им
је било мало, па су недужну жену псовали и вређали.
Шта је тајкунским кабадахијама скривила жена која се
уопште не бави политиком?
Посебно забрињава то што
поједини актери на политичкој сцени подржавају нападе на председника и његову породицу. А сви напади
одраз су њихове немоћи и
говоре о кукавичлуку. Нико-

ме, ниједном детету у Србији
не сме да се прети.
Како коментаришете откривање Веритас папира и људи са јавне сцене које директно плаћа
Драган Ђилас посредством своје фирме „Мултиком“?
- Појава доказа у јавности
о томе када, колико и на који
начин је Драган Ђилас финансирао своје плаћенике
важна је због грађана. Они
треба да знају како је тајкун
и медијски бос трошио новац
који је отео од њих. И дан
данас се група клеветника и
лажова окупљених око Ђиласа бори само за позицију
и фотељу, одакле би могли
да наставе финансијске и пословне акробације на штету
грађана. Политика се води
за грађане и њихове интересе, као што то ради Александар Вучић, а не за себе и
лично богаћење, онако како
то раде чланови „Мултиком“
странке. Е, баш зато им је народ пришио епитет лопова.
Могу да лажу, вређају, псују
и нападају, али народ не
могу да преваре, нити могу
истину да купе парама.
Да ли очекујете да ће
„Мултиком“, који је
„позајмио“ скоро два
милиона евра новинарима, аналитичарима и
политичарима од 2016.
до 2020. године, објаснити основ тих зајмова?
- Да је могао, на имало
основан начин, до сада би
објаснио све. Није то учинио, јер постоје конкретне

чињенице које не може да
оспори. Данима је Ђилас покушавао, након објављивања
ових сазнања, да оповргне
истину. Безуспешно и узалуд, јер истина увек исплива
на видело. Истина је да су
Ђиласове фирме приходовале милионе, док је град
Београд грцао у дуговима,
да поседује силне рачуне у
пореским рајевима, да се у
власништву породице Ђилас
налазе некретнине на најлуксузнијим локацијама, да је
срамно свој народ оптужио
за геноцид у Сребреници,
да је своју пљачкашку каријеру градио газећи српске националне интересе и
достојанство српског народа, и да је кукавица која своју
жену злоставља пред децом.
Истина је и да финансира
многе, у покушају да нанесе
штету држави Србији и криминализује председника Вучића. Свестан да не може да
га победи ни на моралном,
ни на државничком нивоу,
новцем поткупљује људе
како би дискредитовао рад
и резултате председника Србије. Главна и непремостива
препрека у таквим намерама јесу успеси наше државе.
Више од 200 нових фабрика, ауто-путеви и брзе саобраћајнице, болнице, домови здравља, школе, вртићи
и музеји који су обновљени
и изграђени у време Александра Вучића. То не може
да поништи ни цела екипа
тајкунских плаћеника, добро
подмазаних Ђиласовим „позајмицама“.

Председник Вучић са Србима са севера КиМ:

Чуваћемо мир, ако крене насиље заштитите народ

Н

акон насиља у
рано јутро у северном делу Косовске
Митровице, у којем је
повређено десет особа, а један мушкарац
теже рањен, када су
припадници косовске
полиције са дугим цевима улетали у радње
и апотеке у власништву Срба, плени-

ли робу и на грађане
бацали сузавац и
шок бомбе, председник Србије Александар Вучић састао се
са представницима
Српске листе и грађанима са севера КиМ
у Рашки. Окупљеном
народу поручио је да
ће Београд покушати
да сачува мир, да они

заштите народ, а да
ће Србија бити уз њих
ако крене насиље.
„Само имајте у
виду колика је цена
коју ћемо сви морати да платимо и
зашто је моја молба
да то покушамо да
избегнемо. Шта год
да се деси и како год
да се деси, Србија и

Београд ће бити уз
вас. У борби у којој
морамо да штитимо
животе наше деце
на КиМ, не само да
ћемо да заштитимо,
него вам кажем по
први пут са сигурношћу, да ћемо у
тој борби и да победимо“, нагласио је
председник Вучић.
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ЗДРАВЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

Јачање сарадње за земаљама
Покрета несврстаних

У току је снажан
привредни опоравак

М

исија Међународног монетарног
фонда оценила је да се привреда
Србије одлично носи са изазовима које
је наметнула пандемија вируса корона.
У току је снажан економски опоравак,
који је омогућен правовременим мерама монетарне и фискалне политике,

не на та тржишта.
Планирано је да
српска делегација
отпутује у Багдад,
а након састанка
са председником
Гане, договорено
је да се министру
пољопривреде ове
афричке
државе
упути позив за посету Србији.

Министар Бранислав
Недимовић састао се
са делегацијама Ирака, Индије, Сирије и
Екваторијалне Гвинеје
са којима је договорено додатно јачање
сарадње и реализација
заједничких пројеката у области аграра,
као и даљи разговори
о извозу наше хра-

због чега се процењује раст БДП од
6,5 одсто ове године, а затим и наставак високог раста од 4,5 одсто у 2022.
години. „Србија је међу малим бројем
земаља које су преткризни ниво БДП-а
достигле већ почетком ове године“, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

ЕКОЛОГИЈА

П

редседница Владе Ана
Брнабић састала се са
шефом Делегације ЕУ у Ср-

Министарка Ирена
Вујовић разговарала
је са шефом Мисије
ММФ-а за Србију
Јан Кес Мартејном
о резултатима Министарства и активностима у области
заштите
животне
средине. Навела је
да су спроведене

бији Емануелеом Жофреом
и амбасадорима држава чланица ЕУ. Теме састанка биле

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

Селаковић са Гутерешом
о седници СБ УН о КиМ
Министар Никола
Селаковић састао се
у Њујорку са генералним секретаром
Уједињених
нација
Антониом
Гутерешом, са којим је разговарао о седници
Савета безбедности
УН о КиМ. Министар
Селаковић пренео је
да је генсек Гутереш
показао интересовање за ово

питање, а да Србија
Уједињене
нације
сматра најважнијом
међународном организацијом, кључном
за очување мира и
поштовање територијалног интегритета и суверенитета
држава чланица.

У Извештају ЕК дат велики плус
нашој економији
Министар Синиша
Мали оценио је да
годишњи
извештај
Европске комисије о
напретку наше земље
даје јасан сигнал да
смо успели да очувамо привреду, упркос
тешким околностима
због пандемије вируса корона и да смо

Извештај ЕК објективан,
напредак у свим областима
тинуирану комуникацију са
Делегацијом ЕУ и свим државама чланицама, и да отворено разговара у вези са даљим
реформама, а пре свега у области владавине права.

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

ФИНАНСИЈЕ

имали напредак у
другим областима,
попут пореске политике. Истакао је
да је важно што је
ЕК препознала да је
Србија учинила значајан помак у оквиру
преговарачког поглавља које се односи
на опорезивање.

бројне активности
у циљу унапређења
квалитета ваздуха
и започета реализација капиталних
пројеката како би
се успоставио ефикасан систем за управљање
чврстим
отпадом и третман
отпадних вода.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

су пакет проширења за 2021.
годину и посебно Извештај
ЕК о Србији за ову годину,
као и наредни кораци у процесу приступања Унији. Истакла је да Србија има кон-

Србија се враћа у врх
европског и светског рударства
Министарка Зорана Михајловић каже
да се отварањем новог рудника „Чукару
Пеки“ Србија враћа
у европски и светски
врх произвођача бакра и злата, јер ћемо
бити други произвођачи бакра у Европи, после Пољске, а

када је реч о производњи злата, бићемо
одмах иза Финске.
Такође, поновила је
да је приоритет здравија животна средина
и да ће сви будући
рудници поштовати
највише стандарде
заштите
животне
средине.

миолошке
ситуације вакцинација,
да је држава обезбедила велики број
вакцина различитих произвођача и
да грађани могу да
верују својим лекарима. Договорено
је и кадровско оснаживање ЗЦ Неготин.

Министар Златибор Лончар посетио је Здравствени
центар у Неготину и разговарао о
актуелној епидемиолошкој ситуацији, капацитетима и потребама
болнице. Истакао
је да је решење за
излазак из епиде-

ОДБРАНА

Разговор са ММФ-ом о зеленим
пројектима

Континуирана комуникација
са ЕУ о даљим реформама

Посета Здравственом центру
у Неготину

М и н и с т а р
Јадранка Јоксимовић изјавила је да
је нови извештај
Европске комисије
о напретку Србије
у процесу евроинтеграција
објективан и један од
бољих у последњих
неколико година,
као и да је евидентиран
напредак Србије у свим

областима. „Ово је
добар извештај који
препознаје напоре
и јасно нам говори
где да идемо, показује да смо остварили резултате и даје
нам додатну мотивацију да спроводимо реформе на
још бржи и динамичнији начин“, рекла је
Јоксимовић.

ДРЖАВНА УПРАВА
„Да бисмо постали стварно
управа по
мери грађана, најваж-

Војнотехничка сарадња
између Србије и Азербејџана
Министар
Небојша Стефановић
састао се са министром одбрамбене
индустрије
Азербејџана генерал пуковником Мадатом
Гулијевим,
уочи
отварања Сајма наоружања и војне
опреме
„Партнер
2021“. Двојица званични-

радње.

ка потписали су
споразум о војнотехничкој сарадњи
између влада Србије и Азербејџана,
а закључено је да су
односи између две
земље изузетни и
да има простора за
унапређење војне
и индустријске са-

КУЛТУРА

Потписан Програм размене
у области културе
области културе и
уметности. Гојковић је нагласила да
се Србија залаже
за додатно јачање
културних
веза
између наше две
земље, будући да
постоје добри предуслови.

Министарка Маја
Гојковић састала се,
у оквиру одржавања
састанка Покрета несврстаних земаља, са
министарком за спољне послове и културу Индије Минакаши
Леки. Гојковић и Леки
потписале су Програм
размене и сарадње у

Студентска стручна пракса

нији су квалитетни људски
ресурси, који располажу
знањем и вештинама потребним да прате савремене процесе и начине рада. Циљ
је да се кроз студентску

стручну праксу промовише
јавна управа као пожељан
послодавац“, поручила је
министарка Марија Обрадовић, након потписивања
Споразума о сарадњи из-

међу 18 државних органа и
пет државних универзитета,
који омогућава студентима
завршних година факултета
стручну праксу у јавној управи.

СНС
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6. Опово

Велика акција чишћења

1. Уб

Реконструкција стадиона

На иницијативу председника
Општине, у сва четири насељена
места сакупљен је отпад са јавних површина и уређене су зелене површине. „Сви запослени у
локалној самоуправи изашли су
да чисте, а одазвале су се и остале јавне установе и предузећа.
Идеја нам је била да запослени у
јавном сектору и службама буду

пример како треба да се чува
средина у којој живимо“, поручио је председник Милош Марков. На гробљу у Опову избетониране су стазе и парцелишу се
нова гробна места. У Сефкерину
су урађене бехатон стазе око
фонтане и у парку, а на иницијативу мештана изграђено је и игралиште за одбојку на песку.

7. Петровац на Млави

Изградња бране против
одрона
15 нових музичких инструмената стигло је у Музичку школу

Стадион „Драган Џајић“ добио је модернији изглед. На месту бивше ложе, налази
се нови објекат са модерном ложом, фоаје
за рад новинара, мокри чвор и галерија за
ТВ екипе. Грађевински радови су укључили
и изградњу крова на непокривеном делу
западне трибине, а ту су и најмодернији

ница је добила нових 1.800 метара асфалта, распоређених у четири путна правца,
a у Радљеву су асфалтиране две деонице.
Реконструисана је нисконапонска мрежа у
Трлићу и Црвеној Јабуци. Музичка школа
„Петар Стојановић“ богатија је за 15 нових
инструмената.

2. Ваљево

4. Бела Паланка

Пакети помоћи

Мали сајам спорта

Активисти на штанду

Чланови Савета за социјалну
заштиту ГО уручили су пакете
са храном и средствима за хигијену социјално угроженој породици, обезбеђене из личних
средстава чланова. Разговарали смо са грађанима на штанду,
делили промотивни материјал
и „СНС Информатор“ у граду и
насељеним местима. Очишћено је седам најкритичнијих

дивљих депонија, у току су
радови на вреловоду „Железничка“, а настављају се радови
на Геронтолошком центру. Почела је реконструкција улица
Вука Караџића и Браће Недић.
Министарка заштите животне
средине Ирена Вујовић обишла
је радове на Топлани, којима се
котао пребацује да ради на гас,
средствима Министарства.

3. Власотинце

Обнова зграда школа
Председница Владе Ана Брнабић посетила је новоизграђену
фискултурну салу у ОШ „Синиша
Јанић“ и најавила улагање од два
милиона евра у пројекат којим ће
Техничка школа постати један од
12 регионалних тренинг центара
за преквалификацију радника.
Реновирана су сва три објекта
ОШ „8. октобар“. Општина је

купила „ладу ниву“ за Дом здравља. Обновљен је паркет у великој и малој сали у СРЦ „Власина“.
На шест локација постављени
су лежећи полицајци. Триста
ромских породица добило је хигијенске пакете, у организацији
Министарства државне управе и
локалне самоуправе и Министарства здравља.

У еколошко-рекреативном
центру „Бањица“ одржан је
Мали сајам спорта, који организује Спортски савез Србије,
уз подршку Министарства
омладине и спорта. Свечаном отварању присуствовали су помоћник министра
Дарко Удовичић, председник Спортског савеза Србије
Давор Штефанек, генерални
секретар ССС Горан Маринковић и председник Општине
Горан Миљковић. Штефанек
је Миљковићу уручио лопте
и спортску опрему, и најавио
да ће ССС и убудуће помагати
Белој Паланци.

5. Богатић

Пакети са школским прибором
Чланови Савета за националне мањине посетили су
социјално угрожене породице и поделили 25 пакета са школским прибором.
Акција је спроведена у Богатићу, Клењу, Салашу Црнобарском и Бановом Пољу.
Куповину школског прибора омогућили су чланови
Повереништва ОО својим
добровољним прилозима.
Напредњаци су искористили
пијачни дан, дружили се са
суграђанима на инфо штанду и делили „СНС Информатор“.

35

Руководство Општине, на челу са Душком Нединићем, обишло је новоизграђену противерозивну брану
у насељу Добрње, која ће обезбедити заштиту насеља
током јаких падавина. У брану, дужине 60 метара и висине пет метара, уграђено је више од 200 кубика бетона.

8. Кладово

Чишћење дивљих депонија
Локална самоуправа очистила је 26 дивљих депонија у оквиру еко-пројекта, који је суфинансирало Министарство заштите животне средине, а део средстава
дала је локална заједница.

9. Црна Трава

Канализација у насељу
Штутгарт
У току су радови на другој фази изградње канализационе мреже у насељу Штутгарт и ускоро ће
цело насеље бити прикључено на централни систем преко пречистача отпадних вода. Завршени
су избори за чланове савета месних заједница и
у свим МЗ победила је СНС. Одржане су седнице
месних одбора и изабрани су делегати за предстојећу Скупштину СНС.

10. Сокобања

Посета Глишића
и Шапића
Председник ИО СНС
Дарко Глишић и потпредседник Главног одбора
СНС Александар Шапић
Посетили су ОО и разговарали са бројним активисти-

ма. О раду нашег одбора
говорио је председник ОО
Владимир Миловановић, а
састанку је присуствовао и
председник Општине Миодраг Николић.

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

72
24 28

19
83
54 23 17
36
20
55
58 18
99
6 65 70
27 22
37
88
78
47 39 68 92 95 84 94
46
40
93 90 101
63
5 67
87 96 89 16
26
74 59
77
86 97 85
61 14
62
43 91 100 98
42
64
13
7
57 1
34
21 11
2 48
25 44
76
81
10
82 79
38
51 52
12
73 33
75
49 50
60
53
15
56

Нови изглед трибина на стадиону „Драган Џајић“

систем за заливање, алуминијумски оквири
за голове и кућице за резервне играче. У
засеоку Ждраловица у Врелу, асфалтирана
су три крака пута, а у Совљаку урађена je
деоница која засеок Тамнава спаја са путем
Уб - Бањани. Други асфалтни пут у Совљаку
урађен је на деоници према Трлићу. Стубле-

32
66

31

8

41

80
4

3

71

69

9

29
30

45

11. Деспотовац
Реконструкција
пута
Започета је реконструкција пута Водна - Крепољин,
на деоници кроз територију
Општине Деспотовац, како
је и обећао председник
Александар Вучић током
посете нашем граду.
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12. Крушевац

20. Нови Сад

Бројне манифестације

Нова Ковид болница

Градоначелница Јасмина Палуровић присуствовала
је манифестацијама које промовишу специјалитете
расинског краја

Чланови МО Лазарица, у сарадњи
са вртићем „Бисери“ и Саветом МЗ,
фарбали су справе у дворишту вртића. Манифестацију „Изађи ми на
теглу“ отворила је градоначелница
Јасмина Палуровић, у друштву на-

13. Мали Зворник

Зворничка панорама
у Амбасади
Швајцарске
Министарка Зорана Михајловић обишла је реконструисану
Хидроелектрану „Зворник“ и
нову топлану на биомасу и рекла
да топлане у Малом Зворнику и
Прибоју прве у Србији користе
биомасу као енергент. Како је нагласила, грађани ће сада имати
грејање 24 часа, неће бити губитака и емисија CО2 биће смањена са садашњих 870 на 40 тона.
У знак захвалности Швајцарској
агенцији за развој и сарадњу,
председник
Општине
Зоран
Јевтић поклонио је амбасадору
Швајцарске, Урс Шмиту, уметничку слику на којој је приказанa
панорама Малог Зворника. Слика
сада краси просторије Амбасаде
Швајцарске у Београду. Свечаном седницом СО, обележени су
Дан општине и Дан ослобођења у
Другом светском рату.

14. Жагубица
Дан општине

Дан општине обележен је
скромније, а празник су мештанима честитали председница СО
Оливера Пауљескић и председник Општине Сафет Павловић,
који је најавио долазак председника Србије Александра Вучића
са потенцијалним инвеститорима. Чланови локалног руководства положили су венце на спомен обележје народног хероја
Јована Шербановића.
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15. Нова Варош

Боље водоснабдевање
Министарство пољопривреде и
Општина покренули су решавање
деценијског проблема водоснабдевања МЗ Божетићи, која се
састоји од седам села, са највећим
сточним фондом у региону. За
пројекат Ћурчића врело обезбеђен је новац за каптажу извора,
пумпне станице, резервоаре и потисни цевовод. Завршетак пројекта решиће питање константног
водоснабдевања Божетића, Акмачића и Нове Вароши. Почела
је реконструкција зграде Дома

родних посланица Расинског округа.
Одржани су Пољопривредни сајам
и Регионална изложба говедарства,
овчарства и козарства. Чланови ГО
делили су „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима.

културе, у коју није улагано од
изградње.

17. Нова Црња

Додељено 10 кућа са
окућницом
На састанку министра Милана
Кркобабића са председницима
свих месних заједница, председник
Општине Владимир Бракус рекао је
да Црња активно учествује у програмима Министарства за бригу о
селу, да је позитивно решено првих
10 захтева за бесповратна средства
за сеоску кућу са окућницом, као
и да смо конкурисали за набавку

16.

Свечано је отворена 134. Смедеревска јесен, постављањем великог грозда
на Градском тргу, уз пригодан културно
уметнички програм. Ове године, манифестација је обележена скромније у складу са
епидемиолошком ситуацијом.

минибуса и за манифестацију „Михољски сусрети села“. Кркобабић
је у Кући Ђуре Јакшића отворио
Међународни фестивал уметности.

18. Сремски
Карловци

Посета патријарха
Порфирија
Обележен је Дан српског јединства, слободе и националне заставе истицањем застава. Поводом
50. Бранковог кола, патријарх српски Порфирије говорио је у Карловачкој богословији. У манастиру
Ваведења Пресвете Богородице,
похрањени су посмртни остаци
генерала Ђорђа Стратимировића
пренети из Беча, где је сахрањен
1908. године, чиме је испуњена
његова последња жеља.

19. Кикинда

Почела прва фаза
обнове болнице
Завршена је реконструкција
грејног система и замена котла у
ОШ „1. октобар“ у Башаиду. Почела је прва фаза реконструкције
Опште болнице, за шта је средства
обезбедила Канцеларија за јавна улагања. У циљу безбеднијег
учешћа бициклиста у саобраћају,
Савет за безбедност саобраћаја и
Градска управа донирали су Удружењу пензионера 150 комплета
прслука и лампи за бицикле. Савет
за безбедност саобраћаја, поводом Европске недеље мобилности,
обезбедио је 446 пакета за ученике првих и других разреда основних школа са флуоресцентним

Четири месеца од полагања камена-темељца, у присуству председнице Владе Ане Брнабић, отворили смо
нову Ковид болницу. Званично је почео са радом и нови објекат Музичке
и Балетске школе, укупне површине
око 15.000 квадрата, у чијем саставу
је и прва градска Концертна дворана.
Градоначелник Милош Вучевић обишао је вртић „Звончић“ у Каћу, где је
завршена надоградња којом је вртић
проширен за 500 квадрата, те је омогућено формирање четири нове групе.
Нажалост, септембар је донео и немиле догађаје. Син Боре Новаковића,
Никола Новаковић, у алкохолисаном
стању разбио је страначке просторије
МО у Булевару. Ово је још један показатељ како се води бесомучна кампања против Александра Вучића и СНС. Активисти
свих месних одбора држали су штандове
и разговарали са грађанима. Активисти
МО Нова детелинара посетили су породицу Шкалај и школарцима уручили торбе и
прибор, а координација 4 уручила је уџбенике за социјално угрожене породице.
Активисти МО Сремска Каменица 1 обишли
су Стојанку и Милана Мирковића, који су
чланови странке од оснивања, и честитали
им рођендан.

прслуцима и лампама за бицикле.
Локална самоуправа обезбедила
је поклоне за 450 ђака првака торбе за патике, флашице за воду,
пернице и школски прибор.

21. Свилајнац

Швајцарска компанија
„Регент“ почела
производњу
Председник Србије Александар
Вучић присуствовао је отварању
фабрике за производњу електричне расвете швајцарске компаније
„Regent Lighting“ и најавио улагања
у инфраструктуру свилајначког
краја. Ова фабрика тренутно запошљава око 100 радника, а започела
је и другу фазу пројекта, у којој ће
се производни капацитети проширити и запослити нови радници.
Одржан је састанак тимова за
интернет и друштвене мреже Поморавског округа, на којем су анализиране досадашње активности
и постављени планови за даљи
рад. Састанку је присуствовала
повереница ОО Драгана Радевић.

22. Рума

Улагање у путеве и
здравство
Завршено је асфалтирање улице која повезује Железничку и
Гробљанску улицу, у којој се на-

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и председница
Владе Србије Ана Брнабић

26. Голубац

23. Зрењанин

Више новца за лечење деце
Председник ИО Дарко Глишић и потпредседник Главног
одбора
СНС
Александар
Шапић посетили су Градски
одбор и разговарали са активистима. Одлуком градоначелника, опредељено је додатних милион динара за лечење
деце, тако да је укупан овогодишњи износ за ту намену полази седам кућа. Локална самоуправа финансирала је комплетно
инфраструктурно опремање, изградњу водоводне, канализационе
и електро мреже, и постављање
јавне ЛЕД расвете. Након куповине
санитетског возила за Службу хитне медицинске помоћи, Општина
финансира и адаптацију амбуланте
у Хртковцима и набавку возила за
румски Дом здравља за превоз пацијената на дијализу.

24. Чока

Посета министра
Недимовића
Чланови МО Чока уредили су
простор око Предшколске установе „Радост“. Министар Бранислав
Недимовић, заједно са Гораном

већан на 2,5 милиона динара.
У току је санација кошаркашког терена у насељу Багљаш,
која се реализује у оквиру сарадње Града и Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину. Активисти МО Соња
Маринковић и МО Чента уредили су дечија игралишта у
својим насељима.
Медаковићем, Михајлом Поповићем, председницом Општине
Станом Ђембер и њеним сарадницима, посетио је пољопривредно
газдинство Милоша Петровића
и говорио о помоћи пољопривредницима да дођу до субвенција.

25. Кнић

Два века школе
у Борчу
Oбележен још један велики јубилеј - два века постојања школе
у Борчу - свечаном академијом
у порти цркве Светог Архангела
Гаврила и пригодним уметничким
програмом. Одржано је треће Добричино праскозорје, манифестација која добија регионални
карактер.

Асфалтирање улица
Асфалтиране су улице Лазе
Лазаревића, Царице Милице,
Војводе Степе, Косовска, Бранислава Нушића и Синђелићева
у Голупцу, као и улице у насељу
Кривача. Општина је добила возило као донацију УНОПС-а за
успешно реализоване пројекте. У
току је изградња помоћне зграде
у склопу котларнице општинске
зграде и асфалтирање пута Доња
Крушевица - Браничево.

27. Ириг

Бесплатни уџбеници
Обезбеђени су бесплатни
уџбеници за све ђаке прваке, а
књиге су подељене на свечаном пријему првака у школама.
У току је реконструкција пута
Ириг - Врдник, а у склопу радова
асфалтирана је и главна улица у
насељу Ривица.

28. Ада Мол

Реновирање зграде
Дома здравља
Реновирана је зграда Дома
здравља у Молу. У овој фази инвестиције урађена је топлотна
изолација зграде, замена улазних
врата и прозора, санирање трото-
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ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Канцеларија за КиМ

30. Косовска Каменица

Добровољно
давање крви

Разговор са председником Вучићем

38. Врњачка Бања

Посета Глишића и Шапића
„Само уз оволику подршку коју нам пружате, Врњачка
Бања и Србија имају будућност“, поручено је са скупа
којем су присуствовали Александар Шапић, потпредседник
Главног одбора СНС, Дарко
Глишић, председник ИО СНС,
и Крсто Јањушевић, координатор за Рашки округ. Пред више
од хиљаду Врњчана, Глишић
је истакао да је политика СНС
- политика мира, аргумената,
стабилности и напретка Србије,

44. Рача

Нови пут пуштен у саобраћај

а Шапић да је Врњачка Бања
пример ове добре политике.
Министар Ненад Поповић и
председник Општине Бобан
Ђуровић отворили су Иновативни развојни центар, који је
подршка младим привредницима у области технолошких
иновација. Сви ђаци прваци
добили су по 4.000 динара од
локалне самоуправе. Обележен
је Дан српског јединства, слободе и националне заставе и
Дан пробоја Солунског фронта.
Министар Томислав Момировић пресеца врпцу

нашег народа. Састанку је присуствовао и директор Канцеларије за Косово и Метохију др
Петар Петковић. Председник Вучић пружио је
пуну подршку Српској листи и кандидатима, и
истакао да само Српска листа окупља аутентичне представнике нашег народа на КиМ.

31. Лепосавић

29. Звечан

Донација за Дом
здравља

Обнова задружног
дома
У току је реконструкција крова и
фасаде на старом задружном дому у
Улици Бановић Страхиње. Средства
за реализацију пројекта обезбедила
је Влада Србије преко Канцеларије
за КиМ.
ара и саобраћајнице за инвалиде,
фарбање фасаде и замена олука.
Општина је за реновирање издвојила 22,5 милиона динара, а
Министарство државне управе и
локалне самоуправе 5,5 милиона
динара.

32. Суботица
30 стипендија
ученицима

На иницијативу грађана Хајдукова, ово насеље, након 15 година, поново има стоматолошку
ординацију и банкомат Поштанске штедионице. Пракса пријема
грађана сваке среде, коју је увео
градоначелник Стеван Бакић, даје
добре резултате на задовољство
суграђана. Градоначелник Бакић
и директор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Слободан Милошев обишли
су радове на уклањању дивље депоније у Горњем Таванкуту, које је
омогућило Министарство заштите животне средине. Секретарка
Јасмина Стевановић уручила је
30 стипендија ученицима првих
разреда средњих школа дефицитарних смерова техничке струке. Градоначелник је представио
резултате рада градске власти у

Председник Општине Зоран Тодић уручио
је вредну медицинску опрему Дому здравља.
Опрема у виду ултразвучног апарата са три
сонде, ЦTГ апарата, комплетне опреме за ОРЛ
ординацију и опреме за санитетско возило, набављена је средствима из општинског буџета.

33. Трстеник

Хуманитарна
акција
На иницијативу младих, а
уз подршку ОО, одржана је
хуманитарна акција „Донирај књигу -продужи живот“,
а прикупљена средства биће
употребљена за лечење младог суграђанина Исака Брадића. Акција је спроведена у
центру града и сакупљено је
више од 170.000 динара.
2021. години. Суботица је обележила Дан града, Завичајне дане,
Фестивал позоришта за децу и
Дане пчеларства. У оквиру обележавања Дана Републике Српске у
Србији, за представнике Републике Српске и Бањалуке уприличен
је пријем код градоначелника.

34. Аранђеловац
Уклоњена највећа
дивља депонија

Очишћена је највећа дивља
депонија, између села Венчани и
Тулежи. Почела је реконструкција
Улице краља Александра и асфал-

тирање великог броја путева у
свим месним заједницама. Постављено је пет од 10 еко-острва за
прикупљање рециклажног материјала и 56 лимено-поцинкованих
контејнера. На 17. Шумадијском
сајму пољопривреде, изложбени простор имала је и Општина
Аранђеловац. Одржана је традиционална Гулашијада у МЗ Гараши, бесплатна школа рукомета,
трка „1.300 каплара“, баскет турнир 3х3 и манифестације у склопу
Европске недеље спорта.

35. Сомбор

Бицикли за вртиће
Отворено је постројење за прераду воде у Бачком Моноштору, изграђено средствима Покрајинског
секретаријата за пољопривреду
и Града. Градоначелник Антонио
Ратковић посетио је новоотворени
дневни боравак у ОШ „Доситеј Обрадовић“. У оквиру обележавања
Европске недеље спорта, одржан
је јавни час рекреације у Главној
улици. Покрајински секретаријат
за здравство одобрио је средства за
набавку опреме за Општу болницу.
Локална самоуправа обезбедила је
665 пакетића за ђаке прваке. Гра-

доначелник Ратковић обишао је
недавно завршену бициклистичку
стазу од Стапарског пута до Првомајског булевара. Одржана је седма
Ткачка колонија. Град и Савет за
безбедност саобраћаја поклонили
су вртићима бицикле и саобраћајне
знакове. Град стипендира Светозара Пољака, ђака генерације свих
средњих школа 2020/2021.

36. Тител

Набавка врата за
суграђанку
Чланови Уније младих организовали су акцију куповине и
уградње нових улазних врата на
кући суграђанке слабијег материјалног стања. Новац за куповину обезбедили су из сопствених
средстава, а сличне акције организоваће и у будућности.

37. Пећинци

Пример слоге и саборности око добре идеје
Састанку проширеног ОО СНС,
пред више од 400 чланова, присуствовали су председник ИО
СНС Дарко Глишић, потпредседник странке Александар Шапић и

координатор Горан Бојовић. Глишић је истакао да су пећиначки напредњаци пример слоге и саборности око добре идеје и да имају
све услове да направе још један
историјски резултат. Повереник
ОО Милорад Пантић нагласио је
да пећиначки одбор постиже најбоље изборне резултате у Србији,
на свим нивоима, захваљујући доследном праћењу политике председника Александра Вучића.

39. Сремска
Митровица

Млади у покрету
Обележена је 107-годишњица
од Легетске битке, уз полагање
венаца и културно-уметнички
програм. Трећу годину за редом
одржана је радионица „Млади у
покрету“, у организацији српских
студената у иностранству. У насељу Мала Босна, у порти храма,
одржан је Дан породице, а одржан
је и 17. Фестивал украјинске културе на Житном тргу. Завршено је
уређење фасаде Галерије „Лазар
Возаревић“. Поводом обележавања Светског дана туризма, улаз
у Музеј Срема и Царску палату био
је бесплатан за све посетиоце.

40. Владимирци
Помоћ угроженим
породицама

На седници ОО, члановима
су се обратили председник ИО
СНС Дарко Глишић, потпредседник Главног одбора Александар
Шапић и координатор Бранислав
Маловић, а у име домаћина повереник ОО Горан Зарић. Наши
активисти редовно подржавају
хуманитарне акције и помажу
социјално угроженим породицама. Такође, одржавају штандове
на којима деле „СНС Информатор“ и разговарају са грађанима.
Министарство заштите животне
средине доделило је средства за
превенцију нелегалног одлагања
отпада. Спроведена је још једна
акција добровољног давања крви.
Председник Општине присуство-

вао је литургији у Јасеновцу на
обележавању Светих новомученика јасеновачких. Обележен је Дан
српског јединства.

41. Неготин

Рехабилитација пута
до Зајечара
У току је реконструкција пута
од Неготина, преко Самариновца, до граничног прелаза са
Румунијом на ХЕ „Ђердап 2“, у
дужини од шест километара. Република Србија је у обнову пута
Неготин - Зајечар, који је од
великог значаја за развој наше

42. Јагодина
Разговор са
мештанима Дубоке
Чланови ГО СНС, на челу
са председником Николом
Радосављевићем, обишли су
село Дубока и разговарали
са мештанима о проблемима
који их муче, превасходно о
неасфалтираним путевима и
дивљој депонији, те обећали
решење ових проблема.
Општине, уложила значајна
средства. У завршној фази су радови на делу од трњанске табле
до салашке петље.

43. Лајковац

Санација насипа
на Колубари
Одржани су састанци на којима
су бирани делегати за предстојећу
Изборну скупштину СНС. Активисти ОО редовно су одржавали
штандове, делили „СНС Информатор“ и рекламни материјал. Одржан је и састанак Савета за интернет и друштвене мреже. Обележен
је Дан општине и свечано је отворен затворени базен. Директор
ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић
и председник Општине Андрија
Живковић обишли су радове на
санацији насипа на Колубари.

Поводом почетка нове школске
године, Живковић и Милутиновић
уручили су уџбенике првацима у
Лајковцу и Јабучју.

45. Врање

Радна акција
Активисти МО Огледна станица, Савета за социјална питања
и Уније младих уредили су двориште и игралиште испред ОШ
„Бранко Радичевић“. Активисти
су офарбали ограду и мобилијар
у дворишту школе и обновили
мобилијар на игралишту испред
школе.

46. Ковин

Хуманост на делу
Захваљујући сарадњи Покрајинског секретаријата за здравство и
Општине, Дом здравља добио је
санитетско возило и два путничка
аутомобила. Општина је спровела
јавно анкетирање о избору приоритетних пројеката који би се финансирали из буџета следеће године. Одборници СО прихватили
су предлог Драгана Шљивовачког
и одрекли се дневница у корист
младог Данијела Обућине, којем
је неопходна трансплантација бубрега у иностранству.

47. Шид

Акције чишћења
и уређења
Чланови ОО присуствовали
су састанку са председником
ИО Дарком Глишићем у Сремској Митровици. Повереник ОО
Зоран Семеновић сваког понедељка разговара са грађанима.
Чланови МО Јамена, Вишњићево
и Моровић организовали су акције уређења зелених површина.
Малишани у Бикић Долу добили
су дечије игралиште. Активисти
МО Шид 4 очистили су зелене

путева у селу Сараново - заселак Бодљик, и у селу Сепци
- заселак Крушик. Момировић
је посетио и просторије ОО и
разговарао са активистима.
површине у насељу Исток, а активисти МО Адашевци поставили су заштитну ограду на игралишту ФК „Граничар“. Чланови
МО Вашица уредили су просторије Удружења жена и МЗ. Кукујевци су добили нове пешачке
стазе, а Моловин реконструисани Дом културе. Гради се бунар
у склопу градског водовода, а
викенд насеље Липовача добило
је електрификацију. У МЗ Бачинци реновирана је сала Дома културе, а у МЗ Беркасово ископан
је канал за одвод атмосферске
воде. На згради Гимназије „Сава
Шумановић“ уграђен је громобран. Председник Семеновић
уручио је првацима поклоне поводом почетка школске године.
Општина је подржала манифестацију Дани Српске у Србији.

48. Љиг

Ново санитетско
возило
Асфалтиран је регионални
пут од 4,2 километара. На захтев председника Општине
Драгана Лазаревића ресорном
министарству, Дом здравља добио је ново санитетско возило.
Свим ђацима првацима подељени су бесплатни уџбеници. На
Дан српског јединства, слободе
и националне заставе, Љиг је
био у бојама Србије. Активисти
ОО редовно одржавају штандове, разговарају са суграђанима и деле „СНС Информатор“. Активисти и функционери
ОО подржали су хуманитарни
базар и концерт за помоћ суграђанки Вери Илић. Одржани
су састанци свих МО и Савета
за интернет и друштвене мреже, а изабрани су и делегати
за Изборну скупштину СНС.
Министарство за бригу о селу
доделило је средства за одржавање Михољских сусрета села.

Наставак на 30. страни

Председник Вучић састао се са представницима Српске листе

Председник Србије Александар Вучић састао
се са председништвом Српске листе и кандидатима за градоначелнике на предстојећим
локалним изборима на Косову и Метохији, са
којима је разговарао о политичко-безбедносној ситуацији на КиМ и економском положају

Привремени орган Општине Косовска Каменица, у сарадњи са ЗЦ Гњилане, организовао је
акцију добровољног давања крви. Уручена је
једнократна новчана помоћ породицама Стојановић, Костић, Алексић, Поповић и Недељковић. Руководство Општине обишло је радове
на изградњи куће у Кормињану за породице
Поповић и Антић, које финансира Канцеларија
за КиМ, а уручен је и пакет са храном породици
Стојановић из Панчела.

Министар Томислав Момировић пустио је у саобраћај
новоизграђени пут, дужине
4,2 километара, и најавио је
изградњу још пет километара

24 | СНС ИНФОРМАТОР 100/2021

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

СНС ИНФОРМАТОР 100/2021 | 25

ГРАД БЕОГРАД

ГРАД БЕОГРАД

Садња дрвећа у Парку мира и пријатељства

С

рпска напредна странка обележила је 13.
рођендан симболичном
садњом 13 садница дрвећа
код Парка мира и пријатељства на Ушћу. Нове саднице засадили су потпредседници Главног одбора СНС
Милош Вучевић, Миленко
Јованов, Марија Обрадовић
и Александар Шапић, као и
председник Извршног одбора СНС Дарко Глишић и
најмлађи народни посланици.
„Баш у Парку мира и

Поводом 13. рођендана Српске напредне странке дрвеће су садили потпредседници странке,
председник Извршног одбора и млади народни посланици

Вучић честитао 13. рођендан СНС

Најбоља политичка
организација у Србији

„Са поносом се сећам
дана када је странка основана, а посебно сам поносан на резултате које смо
остварили током свих ових
година“, објавио је председник СНС Александар
Вучић поводом рођендана
странке.
Честитајући странци 13.
годишњицу оснивања, оценио да је створена најснажнија и најбоља политичка
организација у савременој
Србији.
„Мораћемо да наставимо
са унутрашњим променама

како бисмо ту снагу сачували. Та снага није произашла из наших победа, већ
из чињенице да смо сваки
пут после пада успели да
устанемо и наставили да се
боримо још јаче“, написао је
Вучић, и поручио да на поверење народа могу да рачунају само они који се боре
за његове интересе, уверен
да ће СНС то у будућности
наставити да чини.
„Моја порука за све вас је
борба, борба, и опет борба и
само борба“, навео је Вучић
у честитки.

пријатељства
одлучили
смо да обележимо овај
дан, дан мира и савремене
политике, у којој је Србија
успела да од земље која је
била на маргинама Европе,
постане земља развоја и
просперитета, земља фабрика и путева. Земља која
је данас на све начине лидер региона. Наставићемо
да радимо као до сада, да
будемо једна од ретких
организација која је успела да се стално мења и регенерише, одговара изазовима времена“, поручио је
Александар Шапић након
садње, и додао:
„Покушавамо да стабилизијемо данашњу политику. Може неко са том политиком да се слаже или не
слаже, али не може да каже
да није утемељена једна
нова савремена политика.
Политика мира и пријатељства, савремена и нова.
Овај парк ће постати један
од симбола Београда. Ми
смо данас ово обележили
на скроман начин. Не сећам
се да је нека странка овако
обележила своју годишњицу. Многе странке су заборавиле због чега постоје, а
сви постојимо због Србије.
Кад то заборавимо тада
губи смисао све чиме се бавимо”.

Фондација „За српски народ и државу“

Више гласова него пре
четири године
освојила 71,44 одсто, Здрава Србија 0,95, Слободни
грађани 5,53, Зелени Србије 2,03, Нада за Мионицу
4,82, СПС и СРС 10,89. Листа „Александар Вучић - за
нашу децу“ освојила је 6,5
одсто више него на изборима пре четири године. У
апсолутном броју гласова,
поправили смо резултат у
односу од пре четири го-

Д

дине“, рекао је Глишић.
Он је, затим, саопштио
и коначне резултате из
Неготина:
„Што се тиче Неготина,
СНС 75,44 одсто, што је за
4,4 одсто бољи резултат
него пре четири године.
СРС има 1,57, Здрава Србија 1,24, а Зелени Србије
3,4 одстo“, нагласио је
Глишић.

Дарко Глишић

арко Глишић, председник
Извршног
одбора Српске напредне
странке, укључио се телефонским путем у емисију
„Хит твит“ на ТВ Пинк, где
је саопштио коначне резултате локалних избора у
Неготину и Мионици, одржаних 17. октобра.
„Ево, и у Мионици и у Неготину имамо коначне резултате. Српска напредна
странка однела је убедљиву победу. На излазност
вишу од 70 одсто, СНС је

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Додела студентских стипендија

Н

а свечаности у седишту СНС, председник Српске напредне странке
Александар Вучић уручио је стипендије
студентима прве године основних академских студија из социјално угрожених категорија.
Реч је о стипендијама које додељује
Фондација „За српски народ и државу“,
на основу јавног конкурса, са циљем
пружања финансијске помоћи студентима из једне или више социјално угрожених категорија. Комисија за доделу
стипендија изабрала је 20 кандидата
на основу услова које је предвидео конкурс, а стипендира се износ школарине
до 125.000 динара. Председник Вучић
пожелео је студентима много успеха
у даљем школовању, поручивши да су
млади и образовани људи благо и будућност сваке земље.

УБЕДЉИВА ПОБЕДА СНС У МИОНИЦИ И НЕГОТИНУ

К

Српска листа прогласила победу у свим
општинама са српском већином

андидати Српске листе прогласили су победу у свих десет општина
са српском већином на локалним изборима на Косову и Метохији.
Председник Српске листе Горан Ракић саопштио
је да је та политичка
опција победила у свих десет општина са већински
српским становништвом,
а да је њихов кандидат за
градоначелника
Северне Митровице Милан Ра-

Горан Ракић

дојевић освојио више од
10.776 гласова.

„Српски народ показао је
снагу, јединство и слогу, и
наставиће да
инсистира на
успостављању
Заједнице српских општина.
Боримо се за
ЗСО,
уколико је не буде,
неће бити ни
косовских институција… Српски народ

послушао је позив Српске
листе и председника Србије Александра Вучића“,
навео је Ракић.
На Косову су одржани
локални избори, на којима су бирани председници општина и одборници
скупштина у 38 општина, међу којима је десет са српском већином.
Највећа излазност била
је управо на северу, где је
гласало више од 60 одсто
бирача.
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

ИНТЕРВЈУ

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА СНС

Изборна скупштина странке
од 11. до 14. новембра

С

рпска напредна странка одржала је седницу Председништва 9.
октобра, у седишту СНС у
Београду. Председништво
СНС донело је одлуку да за
20 дана помери одржавање
Скупштине странке, првенствено због корона вируса, а
и како би се додатно радило
на програмским документима. Изборна скупштина
странке биће одржана од 11.
до 14. новембра, а председник Вучић најавио је и представљање нових људи на великом митингу 13. новембра
у Арени.
„Разговарали смо о ономе што је пред Србијом,
то је борба против корона
вируса, борба за даљи економски напредак, борба

за енергетску безбедност.
Обезбедили смо и интервентни увоз кроз враћање
електричне енергије, наше
проблеме смо суштински
решили, али погађаће нас
и европско и светско тржиште. Решаваћемо то и
учинићемо све да грађани

Сарадња СНС и СПС

Стална радна група и
политички споразум

Д

елегација Српске напредне странке, предвођена
председником Александром
Вучићем, и делегација Социјалистичке партије Србије,
предвођена Ивицом Дачићем, поново су разговарале
о будућој сарадњи, овог пута
у седишту СНС-а.
На састанку је договорено формирање сталне радне
групе за усаглашавање свих
даљих акција у предизборном процесу и припрема
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политичког споразума о деловању после избора. Према
речима председника Вучића,
разговарало се о политици
која би требало да се води, о
томе како би Србија требало
да изгледа и шта може да се
уради заједничким снагама.
„Постоји добра воља у обе
политичке партије да наставе са сарадњом, а у ком облику и форми, биће одлучено
у наредном периоду“, подвукао је он.

имају топлу зиму“, поручио
је председник Вучић, осврћући се на горећи светски
проблем са поскупљењем
енергената.
Такође, његова порука Србима на КиМ била је да буду
јединствени и да у што већем
броју изађу на изборе, како

би се изборили за останак и
опстанак на својим огњиштима, а упитан о томе шта је
са министром Небојшом Стефановићем, председник је
одговорио:
„Данас сам разговарао са
Небојшом Стефановићем,
у кабинету. Не пада ми на
памет да коментаришем однос између Ђукановића и
Стефановића. Наша странка припада партијама које
вуку земљу напред. Постоје
људи који различито мисле унутар странке. О томе
ћемо да расправљамо између себе. Решаваћемо
наше односе. Кога подржавају Ђиласови медији, тај
подршку неће добити никада. Решаваћемо све унутар
странке“.

Обележена Света Петка

У

просторијама на Новом
Београду, у присуству
функционера и чланова, Српска напредна странка обележила је страначку славу, Свету Петку. Обележавању славе
присуствовао је и председник
СНС Алексндар Вучић, а домаћин славе ове године био
је члан Председништва СНС
Владимир Орлић.
„Наша заштитница Света Петка окупила нас је поново на данашњи дан, на
најбољем месту, да заједно
погледмо период иза нас и

време пред нама. То је било
време напорног рада, и за
народ и за државу. Време
великих и тешких изазова за
цео свет, а за нас овде, време
велике захтевне борбе, којој
смо приступили са великом
вољом, баш онако како нас је
председник Вучић научио“,
поручио је Орлић и навео да
смо, као народ, показали да
смо били достојни те борбе
и да нисмо заборавили да и
даље умемо да будемо најбољи и највреднији када је
најтеже.

Радна места и путеви враћају младе

Н

ебојша Арсић, специјалиста интерне медицине и магистар кардиологије, на челу је Општине
Медвеђа од 2015. године.
Сумирајући претходних шест
година, Арсић за „СНС Информатор“ каже да се осећа
бољитак у целој Србији, па и
у Медвеђи. Према његовим
речима, будућност народа
утабана је благостањем сваког појединца и зато је циљ
да Медвеђа буде развијена општина у којој ће људи
остајати, у коју ће се људи
враћати и где ће свако моћи
да обезбеди довољно услова
за нормалан живот.
- Да држава Србија мисли
о сваком педљу своје територије, а посебно о рубним
подручјима и Медвеђи, потврдио нам је и председник
Александар Вучић, који је два
пута обишао нашу општину
за последње две године. Такође, у посети нам је била и
премијерка Ана Брнабић, као
и велики број министара и
функционера из министарстава, јавних предузећа и врха
странке.
Какав је животни стандард грађана Медвеђе?
- Пандемија Ковида 19 значајно се одразила на животни
стандард грађана, али држава
и локална самоуправа улажу
напоре да се ублаже последице. Поучени добрим примерима из врха државе, улагали смо значајна средства да
помогнемо привредницима и
пољоприведницима. Наш задатак је да буду задовољни
и људи на селу и у граду, и
пољопривредници, и пензионери, и здравствени радници,
и просветари... Реализовали
смо пројекат „Помоћ у кући
за одрасла лица са инвалидитетом и стара лица - Добра
дела за наша села”, а пројектом „Саветодавна подршка
за грађане“ омогућили смо
бесплатну правну подршку
и на терену, по месним канцеларијама, како би лакше
допрели до грађана којима
је помоћ потребна. Значајно
смо унапредили путну инфраструктуру, и локалних путева
и државног пута првог Б реда.
Радили смо на уређењу Медвеђе и Сијаринске бање, што
је значајно утицало на развој туризма и раст животног
стандарда.

Небојша Арсић,
председник Општине Медвеђа

ства аплицирали смо код
Канцеларије за управљање
јавним улагањима. Заједно
са Владом Србије, планирамо
пројекте који ће допринети
развоју и привући инвеститоре.
Шта је од инвестиција
стигло у овај део Србије
и колико само једна фабрика значи за људе у
Медвеђи?
- Носилац привредног развоја је рудник Леце, који запошљава више од 400 радника. Инвеститорима имамо да
понудимо гринфилд локацију
за изградњу фабрике и две
браунфилд инвестиције, у
виду фабрика које смо купили
из стечаја. Уколико се створе
услови за отварање једне или
више фабрика, задржали бисмо и више младих људи, али и
вратили оне који су отишли у
потрази за послом, чиме бисмо зауставили точак дугогодишње миграције.

Колико често обилазите
села и разговарате са народом? На шта се људи
највише жале, какви су
им предлози, шта би требало још учинити?
- Наша Општина је брдско-планинска и села су
разуђена, али и без обзира
на потешкоће трудимо се
да стигнемо до сваке куће.
Потребе људи су различите, али у глобалу сви имају
заједнички проблем - путеве.
Опредељујемо високе износе за реконструкцију атарских и асфалтних путева, али
то је недовољно за санацију
у свим селима, јер се простиремо на 524 километара
квадратних. У овој години,
услед обилних падавина,
дошло је до изливања река
и оштећења мостова. Истовремено, задесио нас је и
ледени талас, који је у великој мери уништио електродистрибутивну мрежу, али
смо, заједничким снагама
са ЕПС-ом и укључивањем
екипа из целе земље, успели
да умањимо последице. Сви
наши функционери, са мном
на челу, били су на терену и
помагали суграђанима, како
би схватили да нису сами, колико год да су проблеми велики. Такође, значајна средства издвајали смо за развој
пољопривреде, као и малих и
средњих предузећа.

Шта је најважније од инфраструктурних радова
до сада урађено, а шта је
у плану?
- Урадили смо велнес и спа
центар у Сијаринској бањи,
стазе здравља, простор на
Видиковцу слободе, амфитеатар на отвореном... Пројектима „Street workout park“,
„Заједно у спорту“, као и
уређењем спортског терена,
трим стазе и мини пич терена, пресвлачењем кошаркашког терена и заменом кошева,
створили смо услове да омладина има још боље услове за
бављење спортом. У току је
реконструкција Предшколске
установе „Младост“. Преко
ЈП „Путеви Србије“, повезаће
се Прокупље, Куршумлија,
Лебане, Бојник и Медвеђа,
што ће утицати на развој
туризма. Управо је завршен
део Хиландарског села у
Сијаринској бањи, хумани
чин манастира Хиландар са
циљем да се омогући деци
да бораве у Сијаринској бањи
у Свеправославном кампу.
Изузетно поштујемо културу
сећања, открили смо више
спомен обележја херојима из
времена Јабланичко-топличког устанка и Великог рата, а
реконструисали смо и верске
објекте и изградили цркву у
Газдару. Планирамо реконструкцију школа у Медвеђи и
Сијаринској бањи и за сред-

Каква је била сезона у
Сијаринској бањи? Какви
су потенцијали за развој
туризма?
- Сезона у Сијаринској
бањи била је изузетно успешна, на нивоу 2019. године, која је била рекордна
по броју туриста и ноћења
(15.000 туриста и више од
100.000 ноћења). Потенцијали за развој туризма односе
се на развој бањског туризма
и коришћење термоминералних извора, као и боравак у
нетакнутој природи. Располажемо и са потенцијалима за
развој сеоског, излетничког,
културног, спортско-рекреативног туризма. Палеовулканска купа Мркоњски вис је
реликт вулканске активности
на овим просторима, рај за
планинаре и рекреативце, а
непосредна близина планине Радан, богатство флоре и
фауне, уз гастрономске специјалитете, чини богату туристичку понуду. Планинска
села са добрим домаћинима,
здравом храном и могућношћу активног одмора, огроман су потенцијал за развој
сеоског туризма. Свакако да
највише пажње треба посветити развоју Сијаринске
бање, где је доста средстава
уложено у партерно уређење,
подизање квалитета услуга и
обогаћивање садржаја.
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СНС ПАНОРАМА

ГРАД БЕОГРАД
1. новембра почиње
изградња метроа

Зајечарски округ
Зајечар

Ненад Поповић
Рођен је у Зајечару, 1984.
године, дипломирани економиста, запослен у Јавно-комуналном стамбеном предузећу. Као члан СНС, активно
је учествовао на свим локалним, парламентарним и председничким изборима, присуствовао свим митинзима и штандовима које је организовала странка, веома добар
у директном контакту са суграђанима.

Бољевац

Дејан
Костандиновић
Рођен у Зајечару, 1983. године, дипломирани економиста, у општинској управи
био ангажован у Канцеларији за локални економски
развој и обављао послове повереника за
избеглице и миграције и послове систем администратора, а затим и шефа Одсека за локални економски развој. Од 2019. ради као
помоћник председника Општине.
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o Одржана је јавна седница о Нацрту плана генералне регулације шинских система, којим је предвиђено
ширење трамвајске мреже и БГ воза, као и изградња
београдског метроа. Радови на изградњи метроа почели су 1. новембра.
o Сквер Милене и Гаге,
посвећен легендарном
глумачком пару Милени Дравић и Драгану

Николићу свечано је
отворен на углу улица
Милешевске и Цара Николаја.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
o У Београду је вакцинисано готово 60 одсто
пунолетног
становништва, према подацима Градског завода за
заштиту јавног здравља. Вакцинални пункт
поново је отворен у тржном центру „Ушће“, а
по први пут и у тржном
центру „Галерија“.
o Град Београд покренуо је кампању за
вакцинацију „Буди хуман- вакциниши се!“.
Порука кампање, пре
свега младима, је да је
херојство вакцинисати се, то је чин одговорности према себи,
својој породици, пријатељима и друштву.

o Изградња Петог паркића на Звездари, обећана је пре 13 година, а сада је завршена након што се станари околних зграда
обратили заменику градоначелника.

o Заменик градоначелника Горан Весић
најавио је почетак реконструкције
платоа
испред Дома Народне
скупштине.

o У Тиршовој улици укинута су 42 паркинг места за паркирање
државних органа, која су сада поново доступна родитељима
који доводе децу на лечење у Универзитетску дечију клинику.

Сокобања

Александар Фабијан
Дипломирани економиста,
радник општинске управе,
доскорашњи шеф кабинета председника Општине,
председник
општинског
Спортског савеза. Члан ОО
СНС и председник Савета за дијаспору. Један
од најактивнијих учесника страначких активности, посебно се истакао у кампањи 2020.
године. Константно присутан на терену и
увек на услузи грађанима.

Књажевац

Марија Јеленковић
Завршила је Факултет безбедности у Београду, била
чланица Општинског већа
Књажевца, а од 2021. године ради као шефица Кабинета председника Општине.
Одговорна, склона тимском
раду и професионалном усавршавању, комуникативна, посвећена, амбициозна и упорна.

o Заменик градоначелника Горан Весић
најавио је оснивање
Фондације за угрожену
децу Београда, у којој
ће породице које не
o Заменик градоначелника Београда Горан Весић
сваког викенда, у својој
Покретној канцеларији,
обилази рубне делове
града, разговара са суграђанима и покушава да
помогне у решавању њихових проблема. До сада
је обишао насељена места у општинама Сурчин,
Сопот, Барајево, Обреновац, Гроцка, Лазаревац,
Младеновац и Звездара.

препознаје систем социјалне заштите, а живе
тешко, добијати помоћ.
То значи исхрану у ресторану, чување деце,
образовање или доква-

лификација мајки, помоћ у набавци школског
прибора. Град ће обезбедити део средстава, а
биће позвани и грађани
и компаније да помогну.

o На тезгама Каленић, Ђерам и Палилулске пијаце производи
ће моћи да се плате платним картицама.

o Становнци Блока 21 на Новом Београду добили су два нова
дечија игралишта, као и простор за шах и одмор на међублоковској површини у Булевару Зорана Ђинђића 20-28.
o Поводом 60 година од
одржавања Прве београдске
конференције несврстаних
земаља, Град Београд обновио је обелиск поред Бранковог моста, који је подигнут
1961. године у част Прве конференције.
o Сва јавна предузећа у Београду апсолутно су спремна
за зимску сезону, констатовано је на другом састанку
Радне групе за координацију
активности у снабдевању
енергијом.
o Припадници Комуналне
милиције и радници Паркинг сервиса уклонили су
бахато паркирана возила у Скадарлији, свима су
наплаћене казне, а морали
су да плате и одвожење аутомобила на плац Паркинг
сервиса.
o Комисија за споменике и
називе тргова и улица прихватила је предлог новинарке Оливере Милетовић
и заменика градоначелника
Горана Весића да једна од

новоформираних улица у
оквиру Београда на води добије име по краљици Драги
Обреновић.
o Горан Весић најавио је
да ће на следећој седници Скупштине града бити
донета одлука о подизању
спомен обележја славном
певачу народне музике Томи
Здравковићу.
o У основним школама 12 београдских општина спроводе
се бесплатне школе спорта
за ученике од првог до петог
разреда.
o Град Београд и Телеком Србија потписали су уговор о
пројекту Smart city и један од
сервиса у оквиру њега јесте
и сервис за помоћ особама
са инвалидитетом у јавном
превозу.
o Градско веће усвојило је
ребаланс буџета Града Београда који износи 1,282
милијарде евра и највећи
је у новијој историји Београда.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
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ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА
вела је јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности
на кућама и зградама. Услове конкурса је испунило 216 домаћинстава, а Општина је обезбедила
додатна средства, како би сва домаћинства добила субвенције.

49. Ниш

Модернизација пруге

66. Кула

71. Лесковац

Радионица
за децу, излет
за пензионере

Прва фаза
ауто-пута мира

61. Мало Црниће
Посета високих
страначких
функционера

Градоначелница Драгана Сотировски са суграђанима

Урсула Фон дер Лајен и Александар Вучић

Симболично, притиском на тастер, радове на модернизацији пруге Ниш-Брестовац
означили су председник Србије Александар
Вучић и председница Европске комисије
Урсула Фон дер Лајен. Такође, у присуству
председника Вучића потписан је и уговор о изградњи прве фазе ауто-пута мира
према Мердару. Градоначелница Драгана
Сотировски разговарала је са директором
компаније „Леони“ о новим пројектима и
запошљавању старијих од 50 година, а са
руководством „Џонсон електрика“ о проширењу производње. Почела је санација

клизишта на путу кроз село Просек за шта
су, захваљујући председнику Вучићу, обезбеђена средства из републичког буџета.
Насеље Шљака добило је водовод, канализацију и асфалт после 20 година. Градоначелница је организовала пријем грађана.
Ниш је посетио амбасадор Турске и изразио
спремност за отварање конзуларног представништва и успостављање редовне авиолиније до Истанбула. Први пут у историји
града, у истом дану боравила су четири
амбасадора нордијских земаља. Уручени су
уговори грађанима који су остварили право

52. Сврљиг
Бесплатан оброк у школи

50. Палилула
Књиге за библиотеку
Чланови Савета за здравство разговарали су са житељима Ледене Стене и Расадника о имунизацији против вируса Ковид-19. Народни посланик Владица Маричић поклонио је књиге библиотеци школе у Габровцу.

51. Нишка Бања
Позив за вакцинацију
Чланови Савета за здравство обишли су мештане
Горње Студене и разговарали о здравственим потребама мештана и позвали их да се вакцинишу.

54. Бач

Мали сајам спорта
Радмила Загорац из Ирига и
Стеван Владисављев из Бача освојили су златну, односно бронзану медаљу на првенству Европе
за јуниоре и млађе категорије.
Туристичка организација одржала
је манифестацију Дани европске
баштине - Дани Бача. Ђацима првацима из свих насељених места
додељени су ранчеви. У оквиру
Малог сајма спорта, представници
локалне самоуправе и Спортског
савеза обишли су све школе и ђацима поклонили лопте.

55. Пландиште

Улагање у здравију
животну средину
Чланови ОО, заједно са председником Јованом Репцем, одазвали
су се акцији добровољног давања
крви. Активисти МО Хајдучица
уредили су дечије игралиште и поставили мобилијар. Чланови ОО,

на бесповратна средства за набавку уређаја
за грејање на пелет, гас и прикључење на
топловод. Најбољи спортисти добили су
стипендије. Сотировски је угостила ректора
Универзитета у Источном Сарајеву и градоначелника Требиња.
У просторијама странке, Сотировски је разговарала са грађанима, као и са председницом Привременог органа Општине Косовска
Каменица Тањом Аксић, председницом Уније
жена ГО СНС Врање Драганом Арсић, председницом Уније жена Српске листе Косовска
Каменица Катарином Ристић Илић...

Уредили смо гробље и поставили видео надзор.
Код села Белоиња санира се пут, а на СРЦ „Пастириште“ граде се тениски и мини пич терени. Председник СО Милан Михајловић најавио је уређење
централног споменика. На иницијативу директора
ОШ „Добрила Стамболић“ Милана Богдановића, у
сарадњи са Општином, обезбеђен је бесплатан оброк за све ученике. Директор Дома здравља др Дејан
Антић уручио је уговоре о запослењу два лекара,
две медицинске сестре, рендген техничара и возача
санитета.

Унија жена и Актив жена „Гређанка“ подржали су акцију продаје сувенира и производа домаће радиности, како би се прикупио новац за
организовање нових хуманитарних
акција. Министарка Ирена Вујовић обишла је радове на уклањању
дивљих депонија. Општина Пландиште део је пројекта „Улога ученика у заштити животне средине“.
Дом здравља добио је возило за
превоз пацијената на дијализу.

56. Оџаци

Михољски сусрети села
Министар за бригу о породици и
демографију Ратко Дмитровић посетио је Оџаке. Општина је добила
средства за организацију манифестације Михољски сусрети села. Локална самоуправа реализовала је
меру кредитне подршке пољопривредницима кроз расписивање два
јавна позива. Прва Тортијада одржана је у школи у Лалићу, Лички
вишебој у Бачком Брестовцу и ликовна колонија у Дероњама. Тим ар-

хеолога приводи крају ископавања
на локалитету Доња Брањевина.

57. Осечина

Недеља мобилности
Обележена је Недеља мобилности, а у акцији су учествовали
сви функционери како би показали
значај активизма у служби грађана.
Обележен је и празник Крстовдан
уз литију. Настављено је уређење
локалних путева, као и радови на
згради Предшколске установе.

58. Беочин

Акције уређења
Aктивисти ОО разговарали су
са суграђанима и делили „СНС
Информатор“ на инфопултовима.
Чланице Уније жена организовале
су једну од многобројних радионица, овог пута за израду накита,
у склопу акције економског оснаживања жена. Активисти МО
Черевић уредили су парк у центру
свог места. Чланови ОО и Савета

53. Медијана

Униформе за основце
Четврту годину за редом,
највећа нишка општина обезбедила је униформе за 1.056 првака у 10 основних школа. Униформа се састоји од поло мајице са
дугим рукавима, мајице са кратким рукавима и флуоресцентног
прслука са логом ГО Медијана и
називом школе. Одржана је манифестација „Медијана за бебу
више“.
за спорт организовали су турнир
у фудбалу. Активисти МО Сусек
уредили су игралиште фудбалског
клуба, а активисти МО Беочин град
1 и Беочин град 2 дечије игралиште
и зелене површине између зграда.

59. Жабари

Асфалт у седам улица
Асфалтирано је седам улица у
насељу Ореовица: улице Милована Минића, Николе Тесле, Коче
Поповића, Боже Јовановића, Љубе
Шоше, Моше Пијаде, Радомира
Ивановића. Укупна дужина асфалтирања је 868 метара.

60. Рашка

За бољу енергетску
ефикасност
Поводом Дана општине, одржана је свечана седица СО Рашка, на
којој је председник Игњат Ракитић
доделио признања овогодишњим
добитницима. Општина, у сарадњи
са ресорним министарством, спро-

На одушевљење чланова и
симпатизера, наш ОО посетили
су Дарко Глишић, Александар
Шапић и Александар Јокић. На
састанку са високим представницима странке, свим присутнима
подељен је најновији број „СНС
Информатора“.

62. Крупањ

Градња туристичког
комплекса са
осам хотела
Општина је расписала тендер
за израду Плана детаљне регулације за изградњу туристичког
комплекса Мачков камен. У плану је изградња терена за фудбал,
кошарку, рукомет, тенис, затим
спортске сале, затвореног базена
и скијалишта, осам хотела и хелиодрома. Такође, пројекат који се
финансира из општинског буџета
пружа прилику свим заинтересованим мештанима да бесплатно
тренирају фудбал, кошарку, одбојку, атлетику, билијар...

63. Велико Градиште
Посета Шапића

Потпредседник Главног одбора
СНС Александар Шапић посетио
је наш ОО и разговарао са члановима и симпатизерима о актуелној
политичкој ситуацији.
Поводом Дечије недеље, председник Општине Драган Милић и
председник СО Владимир Штрбац
посетили су прваке у ОШ „Иво
Лола Рибар“ и предшколце у ПУ
„Мајски цвет“.

64. Лапово
Нова пошта

Отворена је нова пошта у Улици
Гаврила Принципа, која ће пружити све поштанске услуге за око
700 становника овог дела града, а
у плану је и договор о отварању
апотеке, чиме би се олакшао живот најстаријим суграђанима који
би на једном месту могли да плате
рачуне и набаве лекове.

65. Ковачица

Разговор са грађанима
Народни посланик Илија Матејић и председник Општине Јарослав Хрубик разговарали су са
грађанима. Чланови МО Самош

Чланице Уније жена организовале су радионицу за децу
на тему рециклаже и акцију
прикупљања чепова и старих
новина у Црвенки. Активисти МО Доњи град и Црвенка
обрадовали су најстарије суграђане бесплатним излетом.
Обезбеђен је нови ултразвучни
апарат за Службу педијатрије
у Дому здравља. Одржани су
Дани традиције, реконструисан је кошаркашки терен, а
организовали су радионицу израде сувенира која је укључила и
особе са инвалидитетом, а чланови МО Уздин помогли су организацију манифестације румунског
фолклора. Општина је издвојила
средства за одлазак пољопривредника на Међународни сајам
пољопривреде у Новом Саду.
Представници Општине поделили су ранчеве ђацима првацима.
Хрубик је обишао школу у Уздину
и ђацима у одељењима на румунском и српском језику пожелео
срећан почетак школске године.

67. Шабац

Важан културни догађај
Градоначелник Ваљева Лазар
Гојковић и директор Модерне галерије у Ваљеву Војислав Јовановић омогућили су да се слике Љубе
Поповића представе у Народном
музеју у Шапцу. Изложба је део
програма обележавања манифестације „Винаверов свет 2021“ и
пример је успешне сарадње Града
Шапца и Града Ваљева.

68. Стара Пазова

Бесплатни уџбеници
И овог месеца, на седмичном нивоу, био је организован пријем за
грађане у просторијама ОО. Одабрали смо 20 делегата за Скупштину СНС, која ће се одржати у новембру. Одржан је 14. Регионални
сајам привреде. Обезбеђени су

школе су награђене за бригу
о животној средини. Нова Црвенка обележила је дан места. Ученици нижих разреда и
предшколци прикључили су се
обележавању Европске недеље
мобилности. У току је израда Плана развоја Општине до
2028. године. У просторијама
Министарства за бригу о селу,
председник Општине Дамјан
Миљанић потписао је уговоре
за куповину куће на селу.
бесплатни уџбеници за све ученике
првих разреда, а председник Ђорђе
Радиновић пожелео им је срећан
почетак школовања. Додељено је
230 ауто-седишта за децу рођену
у 2020. години. Министарка Дарија
Кисић Тепавчевић уручила је уговоре за 22 незапослена лица која
ће први пут основати предузеће.

69. Пирот

Избор делегата
На страначкој Скупштини, поред три стална члана Главног
одбора, наш ОО представљаће
још 20 делегата. Изабрани чланови почаствовани су што ће
присуствовати тако важном скупу
наше странке.

70. Вршац

Поклони за прваке
Градоначелница Драгана Митровић поделила је пакете опреме за безбедност у саобраћају
свим ђацима првацима. Министар
Бранислав Недимовић разговарао је са пољопривредницима у
Уљми. Уклоњена је стара ограда
на дечијем игралишту у оквиру
Војничког трга. Градоначелница
Митровић отворила је 63. Дане
бербе грожђа. Постављена је
вертикална саобраћајна сигнализација. Бициклистичка тура Вршац-Гудурица-Вршац окупила је
више од 150 бициклиста. Организован је пријем у Градској кући за

Изабрано је 80 делегата
за Скупштину СНС. Наши
активисти наставили су да
подржавају хуманитарне акције и помажу суграђанима.
Чланови Уније младих делили су „СНС Информатор“, а
чланице Форума жена учествовале су на Данима паприке. Направљена је фонтана у
центру Грделице и уређене
су јавне површине МЗ Мала
Копашница, Центар 2, Грделица, Велика Сејаница. Председник Александар Вучић и
председница ЕК Урсула фон
дер Лајен присуствовали су
почетку радова на модернизацији пруге Ниш-Брестовац
и потписивању уговора о изградњи прве фазе ауто-пута
мира. Град, у сарадњи са Ротари клубом, уручио је свим
основним школама дронове
за програмирање. Градоначелник Горан Цветановић
посетио је ђаке прваке и одржао традиционални састанак
са директорима свих школа.
Цветановић је обишао ирску
компанију „Аптив“ и радове
на изградњи дистрибутивног
центра компаније „Статовац“. Подржали смо организацију Дана без аутомобила,
Интернационални фестивал
филмске режије, Фестивал
професионалних
позоришта Србије, Библионет, Роштиљијаду, Дане паприке...
ученике који су освојили златне
медаље на Школаријади. Започета је реконструкција пропуста
атмосферске канализације на
раскрсници Сремске и Скадарске
улице. Завршено је асфалтирање
Панонске улице и саниран је пут
на Вршачком брегу до Планинарског дома. Вршачки брег богатији
је за 13 информативних табли и
изграђен је сеник на одморишту
код Шумареве куће. Састанку ГО
присуствовали су потпредседник
Главног одбора СНС Александар
Шапић, Бранко Маловић и Владета Костић. У одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу
боравило је 75 деце са Косова и
Метохије.

72. Кањижа

Наградна игра
У оквиру Европске недеље мобилности, Општина је организовала наградну игру у којој је учествовало 800 деце и запослених у
Предшколској установи, основним
и средњим школима. Извучено је
осамнаест добитника и њима су
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73. Краљево

Посета председника Вучића

уручени бицикли. Припадници
Саобраћајне полиције одржали
су предавање о безбедности у
саобраћају, а волонтери Црвеног
крста презентовали су део обуке
из прве помоћи.

74. Пожаревац

Одржане Љубичевске
коњичке игре
На Љубичевским коњичким
играма титуле почасног витеза
добили су Дејан Савић, тренер
ватерполо репрезентације Србије, Марина Маљковић, тренер
женске кошаркашке репрезентације Србије и хуманитарац Жића
Марадона. Такође, свечано је
отворена новоизграђена изложбена сала Коњичког друштва
„Кнез Михаило“. Одржана је и
61. Међународна бициклистичка „Трка кроз Србију“. Поводом
почетка нове школске године,
челни људи Града поделили су
школски прибор за прваке. Отворена је изложба посвећена
чувеној сликарки Милени Павловић Барили. Обележен је Дан
борбе против беле куге и одржан
је НИС-ов караван „Заједници
заједно“.

75. Прибој

Чишћење дивљих
депонија
Потписани су уговори за субвенционисану замену ложишта
у индивидуалним домаћинствима, како би се смањило
загађење ваздуха. У циљу спречавања нелегалног депоновања
отпада и превенције настајања
нових дивљих депонија, Министарство заштите животне
средине одобрило је Општини
2,16 милиона динара. Протеклог викенда очишћена је и
последња дивља депонија, на
гробљу у Добриловићима. У
току су радови на претварању
зграде школе у Бучју у дечије
одмаралиште.

76. Ћуприја

Обнова спортских
терена
У Соколском дому почела је реконструкција терена за кошарку и
мали фудбал. Општина је од Министарства пољопривреде, на основу пројеката, добила више од седам и по милиона динара за развој
руралне инфраструктуре. Општина
први пут ове године суфинансира
замену столарије у домаћинствима.

77. Лозница
Нови вртић

Министар Бранко Ружић и градоначелник Видоје Петровић
положили су камен-темељац за
изградњу модерног вртића за 270
малишана. Министарство је издвојило 148 милиона динара за изградњу и опремање, а Град је обезбедио земљиште, документацију и
инфраструктурне прикључке. Обележили смо Дан српског јединства,
слободе и националне заставе, као
и 88. Вуков сабор. Одржан је састанак савета за интернет и друштвене мреже Лознице, Крупња, Малог
Зворника и Љубовије, којем су присуствовали Славиша Мићановић,
Милан Југовић и Ивана Поповић.

78. Алибунар

Донација за Дом
здравља
Председница Општине Зорана
Братић, поводом почетка школске
године, обишла је школе и првацима
поделила ранчеве. Владимировац и
Селеуш су прва два насељена места
која су добила опремљена дечија
игралишта. Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је
Дому здравља у Алибунару возило
за превоз пацијената на дијализу
и возило за патронажну службу.
Министар Бранислав Недимовић
посетио је газдинства у Алибунару
и разговарао са пољопривредницима о ИПАРД фондовима и преради у
пољопривреди.

ИНТЕРВЈУ
Неколико
хиљада
Краљевчана поздравило је председника
Александра Вучића, на
фантастичном митингу
на новом Атлетском
стадиону. Председник
је најавио изградњу
дијагностичког
центра и поликлинике у
Општој болници, уз
обећање да ће почети
и изградња затвореног
базена, нових путева и
мостова. Чланови ГО
СНС обезбедили су
више од 100 пакета са
школским
прибором
за прваке и подржали одржавање сајма

79. Ћићевац

Обнова културноисторијских споменика
Замењена је столарија у ОШ
„Војвода Пријезда“ у Сталаћу,
свим школама подељена су дезинфекциона средства, а ђаци прваци
дочекани су уз пригодне поклоне.
Уређена је несанитарна депонија
уз помоћ Министарства заштите
животне средине. Након више деценија, уређени су културно-историјски споменици и спомен плоче у Ћићевцу, Појату, Плочнику,
Мрзеници, а у плану је уређење
споменика у свим МЗ. Започета је
санација крова, димњака, подова и
седишта на згради Народне библиотеке. У току је подела огрева социјално угроженим становницима.

80. Бабушница

Сарадња са програмом
Уједињених нација
У Кући Уједињених нација у Београду потписан је меморандум о
разумевању између програма УН за
развој и Општине Бабушница, којим
се показује посвећеност побољшању сарадње између локалних
самоуправа, организација цивилног друштва и младих. Министар
за бригу о селу потписао је уговоре
са представницима локалних самоуправа за доделу бесповратних
средстава за организовање манифестације Михољски сусрети.

81. Горњи
Милановац

Уређење приобаља
Деспотовице
Обележена је 77. годишњица највеће спасилачке мисије у
Другом светском рату - Мисије
Халијард. Отворено је још једно
игралиште за децу са најсавременијим мобилијаром. Почео је са
радом анекс спортске хале „Бреза“,
у оквиру којег се налазе најсавременија теретана и фитнес сала. У
току је израда пројектне докумен-

бесплатних уџбеника
за основце. Велики
број омладинаца искористио је прилику да
суграђанима подели
„СНС Информатор“ и
разговара са суграђанима. На иницијативу
народних посланица
СНС Сање Лакић и
Сандре Јоковић, прикупљена је помоћ за
неколико
социјално
угрожених породица.
Заједно са председником ГО СНС Небојшом
Симовићем, помоћ је
најпре уручена породици Бериша у Бапском Пољу.

ГРАД БЕОГРАД
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Ана Брнабић у обиласку одбора

тације за део реке који пролази
поред стадиона, спортске хале и
базена, у оквиру санације корита
реке Деспотовице, како би се улепшао овај део града и повећала безбедност суграђана. Представници
италијанских фирми „Контарина“
и „Новамонт“ и словеначке „Адриалуп“ одабрали су Горњи Милановац за град-модел за унапређено
управљање отпадом. Настављамо
са асфалтирањем улица и реконструкцијом пута Таково-Прањани.

84. БЕОГРАД

ВОЖДОВА

Ц

82. Александровац

Разговор са мештанима
Доње Жупе
Приводи се крају изградња
сеоског водовода у МЗ Доброљупци. Активисти ОО, у разговору
са грађанима, делили су „СНС Информатор“. Одржани су састанци
са представницима више месних
заједница Доње Жупе, изнети су
проблеми мештана и договорени
кораци за решавање. У току су
припремни радови за асфалтирање у МЗ Дашница. Организован је одлазак на Међународни
сајам пољопривреде у Новом
Саду. Радове на уређењу путева
у МЗ Парчин обишли су председник СО Славољуб Миљковић и
председник Општине Мирко Михајловић.

ЗВЕЗДАРА

ВРАЧАР

83. Бечеј

Бетонирање
летњиковца
Мештани Радичевића, под покровитељством Општине, организовали су велику радну акцију
и избетонирали летњиковац код
цркве. Министар Бранислав Недимовић посетио је пољопривредно газдинство „Агро-поље“
у Бачком Градишту, где се састао
са покрајинским секретаром Чедомиром Божићем, председником Општине Драганом Тошићем
и домаћином Павлом Гуцунским.
Започето је уклањање дивље депоније код Милешева.

ЗЕМУН

Повереница ГО СНС Ана Брнабић
обишла je страначке штандове на Чукарици, Звездари, Вождовцу, Земуну и
Врачару, и разговарала са активистима и
грађанима. Повереница је посебну поруку
имала за младе које је позвала да се
укључе у политички живот.

ЧУКАРИЦ

А
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85. ГРОЦКА

90. ВРАЧАР

Брнабић, Радојичић и Весић
обишли депонију у Винчи
Постављена је нова јавна
расвета у Светосавској улици
у Винчи. Заменик градоначелника Горан Весић поделио је
таблете ђацима ОШ „Никола
Тесла” у насељу Лештане. Уклоњено је 11 дивљих депонија
и однето је 289 тона отпада.
Очишћено је корито реке Грочице у центру Грочанске чаршије. За Ватрогасну станицу
обезбеђене су преносне пумпе
за гашење шумских, ливадских
и пожара на неприступачним
теренима. У току је повезивање водоводне мреже Гроцке, Заклопаче и Бегаљице на
магистрални цевовод Макиш
- Младеновац. Председница
Владе Ана Брнабић, градо-

86. БАРАЈЕВО

Стигла покретна
канцеларија Горана
Весића
Покретна канцеларија Горана
Весића посетила је Арнајево, где
почиње потписивање уговора за
прикључење домаћинстава на водовод и гасовод. Активисти ОО
организовали су штанд у центру и
разговарали са комшијама, а придружио им се координатор Слободан Адамовић. Пролазницима
су подељени „СНС Информатор“ и
промотивни страначки материјал.

87. ВОЖДОВАЦ

Положени венци у
Јајинцима
Председница Владе Ана Брнабић положила је венце у спомен
парку „Јајинци“, поводом обележавања Дана сећања на страдање
Срба, Рома и Јевреја. Председница
ГО Вождовац Ивана Томић Илић

Отворен сквер Милене и Гаге

начелник Зоран Радојичић и
заменик градоначелника Горан Весић обишли су нову санитарну депонију, електрану
и рециклажно постројење за
грађевински отпад на депонији
у Винчи. Чланови МО Гроцка
прекречили су графите на згради Центра за социјални рад
и учествовали у акцији „Чеп
за хендикеп“. Посетили смо
најстарије суграђане и уручили
им друштвене игре, а обезбедили смо и ђачке торбе и школски
прибор за ђаке, све из личних
средстава активиста. Ранац и
школски прибор уручени су породицaма Бањаш из Лештана,
Марковић из Бегаљице и Катић
из Ритопека.
уручила је првацима мали знак
пажње за срећан почетак школе.
Реконструсани су делови улица у
Кумодраж Селу и Пиносави. Еко
патрола уредила је Душановачки
плато, а уклоњена је и дивља депонија у Белом Потоку. Активисти
ОО из личних средстава санирали
су кров на згради у Улици Радована Симића Циге. Активисти МО
Кумодраж Село и МО Бели Поток
уредили су простор око терена,
а активисти МО Пиносава и МО
Чиновничка колонија уредили
простор око МЗ. Вождовачки напредњаци свакодневно су на терену са суграђанима.

Горан Весић у разговору са Врачарцима

Град Београд и Градска
општина Врачар настављају
да негују културу сећања на
све појединце који су дали
допринос развоју културе и
друштва, тако је српска престоница богатија за сквер који
изливања отпадних вода испод
Мокролушког гробља према Ласти. У свих 14 основних школа
подељени су ранчеви првацима.
Град је донирао лаптопове наставницима и таблет уређаје ученицима од трећег до шестог разреда.
У сарадњи са Градом, организују
се излети за најстарије суграђане. Звездарски напредњаци су у
парковима у Миријеву и ВМЛ офарбали реквизите, клупе и ограду,
и уклонили отпад. У МЗ Миријево
организован је Дан народних рукотворина, а у МЗ Ђерам акција
„Чеп за хендикеп“.

91. ЛАЗАРЕВАЦ

89. ЗВЕЗДАРА

Изградња дечијих
игралишта
Завршено је асфалтирање крака Београдске улице. ГО Звездара
финансирала је изградњу дечијих
игралишта у Малом и Великом
Мокром Лугу. Решен је проблем

Горан Весић разговарао
са грађанима
Заменик градоначелника Горан Весић, са својом покретном
канцеларијом, посетио је МЗ Велики Црљени и најавио почетак
изградње канализационе мреже
на коју ће бити прикључена свака

88. ЗЕМУН

Фабрика вакцина

носи назив прослављеног глумачког пара Милене Дравић и
Драгана Николића. Обрадовали смо најстарије суграђане
излетом у Сремску Митровицу
и обиласком манастира Петковица.
кућа. Заменик градоначелника и
председник ГО Лазаревац Бојан
Стевић разговарали су са грађанима, затим, и у Градском парку. Стевић је обишао подручна
одељења ОШ „Рудовци“ и првацима даривао књиге. У МЗ Дудовица завршава се терен са вештачком травом и паркинг у Улици
Војислав Вока Савића, као и капела на гробљу. Уручени су кључеви
15 трактора пољопривредницима.
Организован једнодневни излет
за најстарије суграђане.

92. ОБРЕНОВАЦ

Предшколци добили
чланске карте
библиотеке
На простору МЗ Уровци уређен
је велики број путних правацa, а
у току је уређење дечијих игралишта широм општине. Асфалтирана су три путна правца у
Доњем крају, у МЗ Грабовац. Сви
предшколци добили су чланске

карте библиотеке. Заменик градоначелника Горан Весић разговарао је са мештанима Барича,
Уроваца и Грабовца. Почело је
чишћење канала Купинац. Граде
се паркинг места у Улици Краља
Александра. Комисијa за безбедност у саобраћају организовала је
предавање за ученике ОШ „14. октобар“ у Баричу. У току је обнова
фасаде на ОШ „Живојин Перић“
у Стублинама. Деца од трећег до
шестог разреда основне школе добила су таблете које ће користити
у процесу наставе.

94. ПАЛИЛУЛА

Еко-патриотизам
Активисти ОО разговарали су
са суграђанима у Борчи, Крњачи,
Карабурми и у центру, делили
„СНС Информатор“ и страначки
материјал. Акција „Еко-патриотизам на Палилули“ спроведена је
на Ади Хуји, Крњачи и на Видовданском терену у Борчи. Предузетничка секција младих одржала
је прво предавање. На Светски
дан чишћења, Град је организовао
чишћење дивље депоније на Реви.
У току је обнова крова вртића у
Котежу, завршена је реконструкција крова на ОШ „Стеван Дукић“
и почело је уклањање графита.
Започето је уређење међублоковског простора између улица
Диљске, Пана Ђукића и Патриса
Лумумбе на Карабурми. Асфалтирана је пешачка стаза у Бесном
Фоку. Општина је поклонила првацима свих 17 школа ранчеве и
школски прибор, а подељени су и
таблет рачунари које Град Београд
поклања основцима од трећег до

96. САВСКИ ВЕНАЦ

Разговор са члановима
Дому здравља и основним школама донирана је рачунарска
опрема. Подељени су ваучери учесницима акције
„Најзелено“.
Уређене
су још две фасаде зграда. ГО Савски венац, у
сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције, организовала је
поделу пакета социјално
угроженим породицама
избеглица. Одржани су
Сајам женског предузетништва и Сајам спорта. Отпочела је друга
фаза уређења парка „Леп
изглед“. На иницијативу
грађана,
реконструи-

сана је унутарблоковска саобраћајница у
Кронштатској
улици.
Конференција „Екомобилност“ одржана је у
Кући краља Петра Првог.
Чланица Председништва
СНС и председница ОО
Ирена Вујовић и остали
функционери разговарали су са члановима на
месним одборима. Омладина ОО офарбала је
клупе испред Манакове
куће и очистила зелене
површине око Железничке станице. Разговарамо са грађанима на
штандовима сваког викенда на осам локација.

шестог разреда, као и 145 колица
родитељима новорођених беба.
Настављена је акција бесплатних
излета за пензиoнере.

97. РАКОВИЦА
Акције уређења

Повереница београдског одбора СНС Ана Брнабић посетила
је породицу Ћук у Реснику. Подељени су таблети ученицима од
трећег до шестог разреда, а двоје
најбољих ученика сваке од осам
раковичких основних школа добило је бицикл. Настављено је асфалтирање улица, реконструкција
паркинга, изградња степеништа
и рампи. Раковачки напредњаци

95. НОВИ БЕОГРАД

Уређење игралишта

93. ЧУКАРИЦА
Поред тога што сваки
викенд проводе у разговору са грађанима, активисти ОО учествовали
су у акцијама донације
одеће за децу без родитеља, помоћи самохраним родитељима са више
деце, посете старијим
суграђанима.
Активисти су уређивали дечија
игралишта, паркове, аутобуска стајалишта, организовали
креативне
радионице. Функционери, одборници и народни
посланици организовали
су, у више наврата, пријем
грађана. У плану је из-

градња подземне гараже
код ЈП „Пинки“. Завршена
је реконструкција Улице
војводе Новака у Батајници, почело је асфалтирање Белегишке улице,
гребаним асфалтом насипају се улице у Грмовцу,
а механизација увелико
ради на изградњи прве
фабрике за производњу
вакцина. Почела је изградња топловода на углу
улица Цара Душана и
Банатске. ГО Земун, у сарадњи са Домом здравља,
у више наврата, организовала је постављање аутобуса за вакцинацију.

Комуникација
са грађанима
Чукарички
напредњаци
сваког викенда организовали
су инфо пултове на којима су
разговарали са суграђанима.
Активисти ОО увек се труде
да помогну својим комшијама и
свакодневно их посећују у њиховим домовима. У пријатној
атмосфери и разговору настоје
да сазнају са којим се проблемима сусрећу и да заједно дођу
до решења, a оним најугроженијима уручују прикладне
поклоне, које финансирају из
сопствених средстава.

уређивали су зелене површине,
дечије паркове и спортске терене
на више локација. Такође, уклонили су графите са улаза у МЗ у
Луке Војводића. У улици Каменац
организован је збор грађана након асфалтирања дела улице који
никада није имао асфалт.

98. МЛАДЕНОВАЦ
Излети за
најстарије суграђане
Заменик градоначелника
Горан Весић поделио је таблет
уређаје ученицима ОШ „Живомир Савковић“. Секретар
Секретаријата за инвестиције
Лука Петровић разговарао је
са руководством Општине о
будућим пројектима. Општина је наставила са организовањем излета за старије суграђане. Министар Томислав
Момировић посетио је штанд
СНС и разговарао са омладинцима. Најстарија активна
чланица Милица Ивановић
прославила је 92. рођендан, а
наши активисти организовали
су пригодну прославу. Чланови ОО свакодневно разговарају са грађанима.

99. СУРЧИН

Обилазак социјално
угрожених породица

Наши активисти уредили
су игралиште у Булевару Михаила Пупина и зелену површину у дворишту ОШ „Влада
Обрадовић Камени“. Уређен
је и тротоар поред школске

Фарбање клупа испред
Манакове куће

ограде у Сурчинској улици. На
најпрометнијим локацијама активисти су разговарали са суграђанима, а на штандовима им
се придружио повереник Стево
Марушић.

Асфалтиране су улице Доњопољска у Бољевцима и Палих бораца у Јакову, као и тротоар у Бановачкој у Сурчину. У Улици Браће
Пухаловић изграђен је паркинг, а
наставља се и гасификација школе. Општина је обрадовала прваке
пакетима школског прибора, а ученицима трећег, четвртог, петог и
шестог разреда подељени су таблет

рачунари. ГО Сурчин поделила је
ауто-седишта и поклон пакете за
најмлађе становнике. Активисти
ОО свакодневно обилазе социјално
угрожене породице, помажу им и
односе пакете са намирницама, које
обезбеђују из сопствених средстава, а омладинци свакодневно разговарају са суграђанима.

100. СОПОТ

Чишћење јавних
површина
Повереник ОО Живорад Милосављевић наставио је добру
праксу свакодневног разговора
са грађанима, кроз обилазак месних заједница. Настављена је акција чишћења јавних површина и
уређена су дворишта у школама
у Губеревцу, Слатини, Рогачи, и
парк у Сопоту. Организован је девети Сајам здраве хране „Милена
Татар Сопот 2021“.

101. СТАРИ ГРАД

Књиге за предшколце
ГО Стари град обезбедила је и
ове године средства за куповину
књига за припремни предшколски
програм за предшколце из дванаест вртића. Такође, обезбедила је
547 поклон пакета за ђаке прваке у
седам основних школа. Сви ученици трећег, четвртог, петог и шестог разреда основних школа добили су од Града Београда таблет
рачунар са бесплатним интернетом. Рачунаре су, у просторијама
школске библиотеке „Дринке“,
свечано уручили заменик градоначелника Горан Весић и председник
Општине Радослав Марјановић.
Први урбани фото-биореактор у
Србији „LIQUID 3“ постављен је
испред општинске зграде. Градска
општина је место где можете довести кућне љубимце.

ШУМАДИЈА И ПОМОРАВЉЕ

Председник Александар Вучић током обиласка Србије

БЕОГРАД

Целивање моштију светог кнеза Лазара у манастиру Раваница
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Прослављени глумац Џони Деп био је гост председника Србије

На отварању најсавременијег технолошког НЦР кампуса

ЈАГОДИНА

Обилазак реновиране зграде Земунске гимназије

КРАГУЈЕВАЦ

Одавање почасти стрељаним ђацима и професорима у Шумарицама

Драган Марковић уручио је предсЕднику Вучићу Повељу
почасног грађанина Јагодине

ПАЛИЋ

Са мађарским премијером Орбаном на салашу Винарије „Звонко Богдан“

