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Нема повлачења пред онима
који су земљу уништили
Председник Александар Вучић поручио је да се родила
нова Србија, снажна, достојанствена и поносна, коју нико
не може да заустави, и позвао напредњаке да победе
најубедљивије до сад, јер само победа на изборима значи
бољу будућност за нашу државу

Договорени добра цена и већа количина гаса
Договор о гасу са
председником Русије
Владимиром Путином спас
је за нашу земљу, јер нећемо
имати проблема ни са гасом,
нити са струјом, али ни
са грејањем и свеукупним
снабдевањем
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У ЖИЖИ

Знамо шта су нам циљеви на
јединој планети коју имамо

П

ГЛАЗГОВ

редседник Србије
Александар Вучић
учествовао је на Самиту лидера о климатским
променама - КОП26 у
Глазгову – са којег је
поручио да сви знамо
шта су циљеви у борби
против климатских промена на јединој планети
коју имамо, додајући
да је време да слушамо једни друге, јер ако
ову трку изгубимо, неће
остати ништа за нашу
децу.
Истакао је да су сви
сагласни да се мора
улагати у животну средину и у борбу против
климатских промена и
да будуће генерације
морају да се образују
како не би поновили
наше грешке. Додао је и
да је почаствован тиме
што је Србија на скупу у

Великој Британији једна
од ретких представника
источно-европске групе
земаља. Подсетио је да
је Србија и потписница
Париског споразума о
ублажавању
климат-

ских промена, како би
допринела
смањењу
ефекта стаклене баште,
што је, додао је, кључни део споразума, који
неке земље још увек
нису оствариле.
„Чврсто верујемо да
је ово сјајна прилика за
Србију да пружи допри-

нос финализацији договора, за који се надамо
да ће бити унапређен у
односу на Париски споразум. Србија жели да
доприносе, кроз нове
индустрије и нова радна
места, смањењу ефекта
стаклене баште, а наш
„зелени план“ у великој
мери повезан је са економском стабилношћу
земље. Србија ће издати и зелене обвезнице,
које ће допринети очувању и напретку наше
економије. Сви знамо
шта су нам циљеви, али
да морамо да радимо на
њима и будемо искрени
једни према другима.
Вилијем Шекспир рекао
је да треба писати за
оне који слушају. Време
је да слушамо, ако не
будемо слушали, неће
остати ништа за нашу
децу“, поручио је председник Вучић.

Хвала вам на огромним
инвестицијама у Србији
БЕОГРАД
Државни саветник и министар спољних послова Кине Ванг Ји боравио
је у званичној дводневној посети Београду, а
угостио га је председник Александар Вучић
и истакао да Србија и
Кина негују искрено и
велико пријатељство,
те изразио захвалност
Кини на подршци територијалном интегритету Србије, као што, додао је, Србија поштује
политику једне Кине.
„Хвала вам на огромним
инвестицијама
у Србији. Хвала за могућност да учествујемо
у иницијативи „Појас и
пут“. Подржавамо мудре речи председника
Сија на ГС УН и његову
иницијативу за глобални развој. Посебно нас
радује што је за само

Најмодернија фабрика у Србији
СУБОТИЦА

У

привредној зони у
Суботици,
немачка
компанија „Бојзен Абгасистем“, светски лидер
у производњи издувних
система за аутомобилску
индустрију, завршила је изградњу фабричког погона, у
којем ће посао добити више
од 500 радника, а зарада ће
бити најмање 20 одсто већа
од минималца. Држава је
доделила субвенцију од четири милиона евра немачкој компанији за изградњу
ове фабрике, а председник
Србије Александар Вучић
присуствовао је свечаном отварању. „Бојсену“ је такође

На отварању погона фабрике „Бојзен Абгасистем“

бесплатно уступљено 10 хектара земљишта, а компанија
се обавезала да уложи најмање 55,5 милиона евра у основна средства и не смањује
број запослених током пет
година по завршетку инвестиционог пројекта.
„У Србији нисам још овако
нешто видео, веома сам поносан. Ово је за наше унуке,
за оне који долазе, нешто
што досад није постојало у
Србији. Ово је пример инвеститорима да дођу да улажу у нашој земљи“, рекао је
председник Вучић, и подвукао да је ово најмодернија
фабрика данас у Србији, где
је све роботизовано и аутоматизовано.

Брза пруга симбол напретка наше земље

П

НОВИ САД

редседник Александар
Вучић рекао је, на обележавању почетка радова на
изградњи друге деонице брзе
пруге Београд - Будимпешта
кроз Србију, од Новог Сада
до Суботице и границе са
Мађарском код Келебије, да
такви пројекти мењају изглед
наше земље и представљају
кључну промену, као и да
симболизују напредак Србије.
Вучић је, том приликом, рекао да Србија добија модерну
пругу за 21. век и да ће оживети и сва околна места.
„Ови пројекти мењају

Са мађарским министром спољних послова Петером Сијартом

ствари, представљају кључну промену и доказ су да смо
успели. У Новом Саду биће
изграђена велика и модерна

железничка станица за брзу
пругу, а на траси од Новог
Сада до мађарске границе
биће изграђено укупно 49

подвожњака, надвожњака и
сличних објеката“, истакао
је председник Вучић који је,
заједно са мађарским министром Петером Сијартом и
другим гостима, одгледао
симулацију вожње брзом
пругом, у којој се воз кретао
и брже од 200 километара на
сат.
Такође, Кинези су представили и макету брзе пруге
у пограничном делу између
Србије и Мађарске, а председник Вучић је рекао да ће
са српске стране возови на
том делу моћи да иду брзином између 120 и 160 километара на сат.

Ускоро седница владе Србије и Словеније
Ванг Ји и Александар Вучић

пет година трговинска
размена Србије и Кине
утростручена, и то најбоље осликава наше односе“, истакао је председник Вучић и замолио
саговорника да пренесе
најсрдачније поздраве
председнику Кине, са
надом и жељом да га
што пре угостимо у Београду.
Кинески министар
Ванг Ји поручио је да

1,4 милијарди Кинеза
зна да на западу евроазијског
континета имају „челичног“
пријатеља - Србију - и
да под вођством изванредног лидера Вучића Србија и српски
народ имају кичму, и
да ће Кина и даље чврсто подржавати територијални интегритет
и суверенитет наше
државе.

БЕОГРАД

Н

акон састанка са словеначким колегом Борутом
Пахором у Београду, председник Србије Александар
Вучић истакао је да су разговарали о ситуацији у региону,
билатералним односима, европској перспективи Србије...
„Овај сусрет је још једна
потврда садржајног, интензивног дијалога. Мислимо
да имамо веома добре односе са Словенијом. Пре 10
година имали смо трговин-

Пахор и Вучић

ску размену од 572 милиона
евра, а данас је готово удвостручена на 1,2 милијарду

евра. Наравно, има простора за још бољу и успешнију
сарадњу и раст трговинске

размене“, додао је председник Вучић и рекао да очекује
да ће ускоро бити одређен
термин за одржавање шесте
седнице две владе у Словенији, те истакао да је Пахор
познат као подржавалац европске интеграције Западног Балкана и Србије.
Председник
Словеније
Борут Пахор изјавио је да је
забринут због неких процеса
и изјава које се могу чути на
Западном Балкану, а нарочито у последње време, као и
због застоја дијалога између
Београда и Приштине.
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ЕКОНОМИЈА

Договорени добра цена и већа количина гаса
Нема поскупљења струје
и гаса током зиме
Председник Вучић рекао је да током зиме неће
бити никаквог повећања
цене струје и гаса, јер
би то било бесмислено,
пошто их не набављамо
по вишој цени, и нагла-

сио да имамо убедљиво
најнижу цену електричне енергије у Европи,
после Украјине која је,
захваљујући нуклеаркама, успевала да одржи
ниску цену.

ропи, где недостаје 70 милијарди кубика гаса, посебно
што је 13 милијарди отишло
за Јапан, Кореју и Кину, као
и зато што је Северни ток 2
могао да изнесе 55 милијарди кубика гаса, али још није
добио дозволу“, додао је
председник Вучић.
Најавио је и скоро потписивање документа о стратешко-економским односима између Србије и Русије,
односно петогодишњи план
до 2026. године.

„Када три сата разговарате, а само сте вас двојица,
онда нема детаља о којем
се не разговара, дакле од
наших музеја, манастира,
цркава... Не постоји област
коју нисмо обухватили и
да будем искрен, веома сам
задовољан и трудим се да
својим осмехом, срећом и
задовољством не покажем
вишак ароганције, а немојте
ми замерити ако се то деси“,
закључио је председник Вучић.

Председник Руске Федерације Владимир Путин и председник Србије Александар Вучић

>
П

- Договор о гасу са председником Русије Владимиром
Путином спас је за нашу земљу, јер нећемо имати
проблема ни са гасом, нити са струјом, али ни са грејањем
и свеукупним снабдевањем

СОЧИ

редседник
Србије
Александар
Вучић
разговарао је у Сочију са председником Руске
Федерације Владимиром Путином, а на састанку су договорени елементи дугорочног
уговора за испоруку гаса Србији, односно то да ће наша
земља наредних шест месеци
плаћати исту, садашњу цену
од 270 долара за 1.000 кубних метара природног гаса
из Русије.
„Успели смо, разговарали
смо и о дугорочном уговору
и оставили одређене елементе. Председник Путин
рекао је да ћемо имати и после тих шест зимских месеци,
најтежих и најскупљих, када
је преко 1.000 долара цена
на берзи за 1.000 кубних ме-

тара гаса, за нас по 270, да
ћемо имати изузетну цену и
повећање обима и верујем
флексибилност“, рекао је
председник Вучић.
Према његовим речима,
захваљујући пријатељству
са председником Путином
уштедели смо један национални стадион и добили сигурност снабдевања гасом.
Такође, двојица председника
разговарала су и о Косову и
Метохији и ситуацији у региону, а руски председник је
имао 90 питања из различитих области.
„Више је он мене питао,
разговарали смо о КиМ, о
региону, свим спољним аспектима и притисцима, непостојању жеље Албанаца
за реалним дијалогом, последњим дешавањима на
северу КиМ, ономе што оче-

кујемо, како неки међународни фактори посматрају
Србију. Пажљиво и веома
темељно смо разговарали о
томе“, рекао је председник
Вучић.
Додао је и да се разговарало о сарадњи две земље,
изградњи железница, беовоз
линије, која је веома значајна
и чија је изградња комплементарна са изградњом метроа у Београду.
„Очекујем ускоро потписивање договора о том питању. Разговарали смо и о
радио фармацији и о војнотехничкој сарадњи, где сам га
упознао са различитим променама односа у региону“,
нагласио је председник Вучић уз осврт на то да је говорио о томе како Србија може
да, чувајући мир, сачува своју
стабилност и сигурност.

„Пошто смо потписали војно-техничку сарадњу, молио
сам га да одређене ствари
стигну у Србију и неке ћемо
имати пре краја године. То
нису стратешке, али су важне
тактичке ствари. То су „Корнет” ракете за противоклопна дејства, а биће и других
већих ствари“, објаснио је
председник Вучић.
Председник Србије истакао је да је добио обећање
председника Путина да око
ствари око којих Русија може
да помогне, Србија неће
бити остављена на цедилу,
као и то да се долазак руског
председника у Србију може
очекивати између маја и септембра идуће године.
„Упутио сам позив и он је
потврдио, рекао је „да“, између маја и септембра следеће
године Путин долази у Србију,

открио је председник Вучић.
На питање који је био адут
у његовим рукама, одговорио је да није било адута, али
да је председник Путин говорио и сувише лепо о њему,
онако како он није могао ни
да сања.
„Путин поштује самосталне и независне лидере.
Нема везе да ли је сагласан,
он поштује, јер таквих лидера у свету нема много, који
имају своје „ја“ и воде земљу
по мери грађана. Он с правом осећа да је Србија таква
земља. Такође, рекао је да
мисли да смо разговарали као
блиски пријатељи, као и то да
будем сигуран да око ствари
око којих Русија може да помогне, Србија неће бити остављена на цедилу. То је важна
порука“, истакао је српски
председник и поручио да је
председник Путин показао да
је искрени пријатељ Србије и
да ћемо имати руску подршку
у међународним институцијама и организацијама.
Подвукао је да, после до-

говора о гасу, нећемо имати
проблема ни са струјом нити
гасом, али ни са грејањем и
свеукупним
снабдевањем.
Напоменуо је да је Србија
имала кризу претходних
дана по питању гаса, јер смо
брже трошили количине гаса
из складишта Банатски Двор
и били тек на нешто више од
100 милиона кубних метара
резерви. Додао је да сада
трошимо у Банатском Двору
по 13 милиона кубних метара гаса дневно, што значи да
смо имали резерве довољне
за нешто мање од 15 дана.
Напоменуо је да можда
није било фер према руској
страни што смо трошили гас
и на ТЕ-ТО (термоелектрана-топлана) Нови Сад због
струје и грејања.Нагласио је
да нас очекује велики догађај,
када ће председник Путин и
он учествовати, преко видео
конференције, на отварању
ТЕ-ТО Панчево у децембру.
„Разговарали смо о енергетској безбедности Србије.
Огромне су несташице у Ев-
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Боримо се да нема чекања
на границама

У
Војска спремна да одговори

П

ШАБАЦ

редседник
Србије
Александар
Вучић
присуствовао је обуци јединица Речне флотиле
и обишао тактичко-технички
збор средстава наоружања и
војне опреме Копнене војске,
у војном комплексу „Мачвански партизански одред“
у Шапцу.
Обука се изводила по теми
„Тактичка група у одбрани
пловног пута“, уз учешће
јединица Прве бригаде и
Четврте бригаде Копнене војске. Приказу су присуствовали и министар одбране Небојша Стефановић
и начелник Генералштаба
Војске Србије генерал Милан Мојсиловић и командант
Копнене војске генералпотпуковник Милосав Симовић.
На обуци Речне флотиле
учествовало је више од 200
припадника Копнене војске,
а било је ангажовано око 40
средстава ратне технике, четири брода, седам чамаца,
четири амфибијска транспортера, шест реморкера са
12 пловних чланака, четири
оклопна борбена возила и
два камиона.
Председник Вучић рекао је
да Војска Србије вежба сваког дана да би, не дај Боже,
морала да одговори и могла
да сачува мир и Србију, и
најавио нова улагања у људство, опрему и наоружање.
„Још много морамо да
радимо на модернизацији
речне флотиле, на дигитализацији, куповини нових

Председник Вучић присуствовао је обуци јединица Речне флотиле и обишао збор средстава
наоружања и војне опреме Копнене војске

чамаца... Много тога ускоро
и стиже за Копнену војску и
надам се да ће сви бити задовољни. Улажемо више него
икад“, навео је председник
Србије.
На
тактичко-техничком
збору било је ангажовано

више од 120 припадника
Копнене војске и приказано
више од 60 најмодернијих
средстава наоружања и војне
опреме, међу којима су модернизовани тенкови М-84
и М-72, самоходна топ-хаубица 155 мм „нора Б-52 М15“,

топ-хаубица 152 мм М-84
„нора А“, оклопно борбено
возило „лазар 3“, самоходна
хаубица 122 мм „гвоздика“,
лансер ракета 128 мм М 77
„огањ“...
Команда и већи део јединица Речне флотиле се налазе у Новом Саду, а остале у
Београду и Шапцу. Јединице
Речне флотиле ангажоване
су у изградњи и одржавању
оперативних способности за
извршавање задатака из све
три мисије Војске Србије, затим у контроли унутрашњих
пловних путева и обезбеђивању маневра јединицама
Копнене војске на и у захвату река, канала и језера, као
и у трагању и спасавању на
рекама, каналима и језерима.

оквиру
иницијативе
Отворени Балкан, у
Палати Србија, одржан
је трилатерални састанак
председника Србије Александра Вучића са премијером Албаније Едијем Рамом
и замеником председника
Владе Северне Македоније
Николом Димитровим. Састанку тројице званичника
претходио је сусрет са представницима компанија из три
државе, као и са представницима Атлантског савета.
„Отворени Балкан створен
је због људи који живе у све
три земље и зато смо договорили формирање имплементационог савета и састанке
са представницима царина
и агенција да бисмо видели
како нам иде слободан проток роба и услуга. Наш посао
је да видимо где смо затајили
на терену. Недопустиво је да
при увозу и извозу, камиони
чекају 24 до 30 сати на границама, иако смо све детаљно
уредили споразумима. Зато
сад иде комплетна контрола
и имају да раде сви и суботу и
недељу, јер желимо најбоље
резултате“, рекао је председник Вучић, и нагласио да

ОТВОРЕНИ БАЛКАН

Еди Рама, Александар Вучић, Никола Димитров

морамо да се боримо за вишу
стопу раста и бржи развој.
Албански премијер Еди
Рама рекао је да су привредници једногласно дали
подршку Отвореном Балкану и тражили да се оно што
потиче од иницијативе три
влада - и преточи на граничне прелазе.
„Није могуће да од петка до понедељка чекате на

граници да извезете млеко,
које ће за то време постати
јогурт“, објаснио је Рама.
Представник Северне Македоније Никола Димитров
истакао је да нема дилеме
шта је боље - да ли да правите проблем или да имате
решење и бољу будућност.
Поновио је да је разговор са
привредницима био отворен,
искрен и поучан.

„Показали смо политичку вољу која треба да
се преточи у законодавна
решења, са фокусом на имплементацију. На будућем
састанку у Тирани желимо
да објавимо да смо решили велики број проблема,
чиме ће иницијатива постати привлачнија и за друге
земље из региона“, нагласио је Димитров.

Рад на побољшању сарадње Србије и Црне Горе

П

редседник Владе Црне
Горе Здравко Кривокапић боравио је у првој посети Београду, где се сусрео
са бројним српским званичницима, а угостио га је и
председник Србије Александар Вучић. Саговорници су
разменили мишљења о могућностима за унапређење
билатералне и регионалне
сарадње, као и за додатно
продубљивање економских
односа.
Председник Вучић истакао је да је интензиван
и континуиран дијалог на
високом нивоу главни предуслов за стварање климе
бољег разумевања и лакшег

Састанак делегација Србије и Црне Горе које су предводили
председник Александар Вучић и премијер Здравко Кривокапић

превазилажења
евентуалних разлика између две
земље. Посебно је нагласио

да су добри односи између
Републике Србије и Црне
Горе од изузетног значаја

за стабилност читавог региона.
Премијер
Кривокапић
изразио је спремност да се
односи између две државе
унапреде у свим аспектима
од обостраног интереса и
додао да Црна Гора поздравља стратегију одмерених
корака за обострано корисне
односе две земље. Саговорници су се сагласили да
постоји заједнички интерес
за ревитализацију инфраструктуре која повезује две
земље, посебно путне и железничке, као и даљи рад на
енергетским пројектима и
заједнички наступ на трећим
тржиштима.
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МЕЂУНАРОДНА
Интервју
бројаСАРАДЊА

Грађани могу да очекују даљи раст стандарда
Нећемо дозволити убрзање инфлације

В

ећ више од девет година, одржавамо релативну
стабилност
курса динара према евру,
захваљујући
пажљивом
праћењу фактора из домаћег
и међународног окружења,
процени њиховог утицаја на
понуду и тражњу за девизама и правовременим реакцијама на домаћем девизном
тржишту, каже гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић у разговору
за „СНС Информатор“.
Према њеним речима, у
периоду изражених притисака на јачање динара, од
априла 2017. године до краја
2019. године, НБС је на девизном тржишту нето купила
више од 5,3 милијарди евра.
У 2020. години, у условима
пандемије, НБС искористила
је део на време обезбеђених
девизних резерви за одржавање стабилности. У текућој
години, НБС је поново нето
купац девиза и то до сада у
износу од око једне милијарде евра.
Како бисте оценили отпорност наше економије
на спољне шокове?
- Подаци илуструју како
је Србија прошла кризе које
су долазиле споља а тицале
се наше економије - од тзв.
грчке кризе, Брегзита, до
кризе изазване пандемијом.
Није то више иста Србија.
Она пре 2012. и ова данас.
Постигнута макроекономска
стабилност и побољшани
макроекономски показатељи
повећали су отпорност економије на спољне шокове.
Куповином девиза НБС је директно ојачала одбрамбени
потенцијал наше земље. У суочавању с бројним изазовима
из међународног окружења,
које очекујемо и у наредном
периоду, од суштинског значаја је знатно боља спољна
и фискална позиција Србије,

Златне резерве
штите државу од
финансијских
ризика

него тадашња власт кризу
2008. године.

- Од 2013. године, НБС
је више него удвостручила
количину злата у резервама: са 15,3 на 37,1 тону, док
вредност готово утростручена: са око 0,6 на 1,8
милијарди евра. Учешће
злата је са 5,7 одсто крајем
2012. повећано на садашњих 11,1 одсто. Србија
има више злата од свих република бивше СФРЈ. Неке
земље, попут Хрватске, су
продале све своје резерве
злата. Злато континуирано
набављамо од домаћих
произвођача, од Serbia
Zijin Copper, претходно
РТБ Бора, а у 2019. и 2020.
години злато смо први
пут купили и на међународном тржишту. На дуги
рок злато је најзначајнији
чувар вредности и гарант
заштите од инфлаторних
и других облика финансијских ризика и зато сам
радо прихватала савет
председника Вучића да
увећавамо његове резерве.

Колико потреси на светском тржишту енергената и хране врше притисак
и на наш динар?
- Шокови из међународног окружења, укључујући
и промене цена примарних
производа на светском тржишту, имају ограничен
утицај на курс. О томе најбоље сведочи то што је у
претходних готово десет
година одржана релативна
стабилност динара, и поред
повремених шокова. Без
обзира на отпорност наше
економије на шокове из
међународног окружења и
ограничен утицај цена примарних производа на курс,
наставићемо да пажљиво
пратимо сва дешавања у
домаћем и међународном
окружењу која могу да утичу на кретања на девизном
тржишту. Реаговаћемо продајом или куповином девиза, како бисмо одржали стабилност курса. Номинално
сидро је ту, мирно, сигурно
укотвљено, види се кроз
базну инфлацију и њено поређење са земљама региона.
То је део очекивања на који
Србија може да утиче. На
временске прилике тешко,
на цену енергената - гаса и
струје, делимично, кроз добре односе, дипломатију,
али и покриће евентуалних
губитака (за онај део који се
тржишно плаћа а за грађане
неће бити повећања цена).

што је резултат одговорне
економске политике. Помогло нам је то што смо у
претходних девет година у
континуитету радили на изградњи и јачању економске
стабилности и отпорности на
потенцијалне спољне шокове. Актуелну кризу дочекали
смо неупоредиво спремнији,

Колико данас износе
девизне резерве Србије
и какву сигурност нам
дају?
- Упркос изазовима из
међународног окружења,
успели смо да повећамо
девизне резерве, као гаранцију стабилности и
отпорности наше еконо-

Србија је први пут купила 12 тона злата у иностранству, а купила је за
динаре и 10 тона домаћег
злата из Бора. Како се
доносе одлуке о оваквим
куповинама и шта говоре о
држави?

мије, на рекордно високе
нивое. Тако су бруто девизне резерве НБС од почетка године повећане за
2,8 милијарди евра, на 16,3
милијарде евра крајем oктобра. Од 2017. године од
када се бележе притисци на
јачање динара, као резултат
побољшаних
економских
перформанси наше земље,
главни извор повећања
девизних резерви биле су
интервенције НБС куповином девиза на домаћем
девизном тржишту. Тако
смо створили „одбрану“ од
евентуалних будућих шокова, а резерве су највећим
делом коришћене на нето
раздуживање државе по основу кредита и хартија од
вредности.
Да ли у 2022. можемо да
очекујемо
стабилност
динара и колико-толико
мировање цена?
- Поруку да стабилност
нема алтернативу, својим
радом и резултатима шаљемо више од девет година.
Релативна стабилност девизног курса допринела је
остварењу бројних циљева
- ниској инфлацији, очувању финансијске стабилности, повећању извесности
пословања за компаније и
предузетнике, као и извесности за грађане код доношења одлука о штедњи и
потрошњи. Због тога ће НБС
настојати да очува постигнуту релативну стабилност
курса динара према евру.
Садашње кретање инфлације највећим делом последица је деловања раста
цена енергената на светском
тржишту, као и цене непрерађене хране које, услед
ефеката суше, нису опале
у другој половини ове године у складу са сезонски
уобичајеним
кретањима.
Чињеница је да на потресе

ЈОРГОВАНКА
ТАБАКОВИЋ,
гувернер
Народне банке
Србије

из међународног окружења
НБС не може да утиче - оно
што може и што ће свакако
чинити јесте да, заједно с
Владом, не дозволи стварање услова који би водили
трајнијем убрзању инфлације, као што се то дешавало
у прошлости.
Недавно сте рекли да је
Србија на корак од инвестиционог
рејтинга.
Да ли можете да појасните шта то значи за грађане?
- Тако је, данас Србију
само један степеник дели
од инвестиционог рејтинга,
и њега бисмо имали да није
било кризе која је ту одлуку
само померила. Србија је од
земље која је сматрана за
ризичнију од великог броја
земаља у развоју средином
2012. године, прешла пут до
земље која је близу добијања
инвестиционог
рејтинга,

што значи додатно јачање
фискалне стабилности и још
бољу перцепцију Србије у
очима инвеститора. И у условима неизвесности на глобалним тржиштима, Србија
постиже изузетно повољне
услове финансирања, што
представља потврду да реномирани инвеститори позитивно оцењују нашу економију и већ је сврставају међу
земље са рејтингом инвестиционог ранга, односно високе сигурности улагања, која
значе привредни раст и нова
радна места.
Колико смо у 2021. години имали страних инвестиција и шта можемо
да очекујемо од наредне
године?
- Према пројекцији НБС,
прилив страних директних инвестиција би у 2021.
требало да износи око 3,4
млрд евра и већ сада се са

великом сигурношћу може
рећи да ће ова пројекција
бити остварена, а могуће
и премашена. Оперативни
подаци за септембар и октобар 2021. показују да су
повољни трендови настављени и да ће прилив СДИ
за десет месеци 2021. бити
више од три милијарде
евра. Постигнута и очувана
политичка и макроекономска стабилност допринела
је да прилив СДИ у Србију
буде релативно висок већ
неколико година, али и да
Србија привуче више од
половине укупних прилива
инвестиција у земље Западног Балкана.
Шта очекујете од 2022.
године? Да ли грађани
могу да буду мирни да
им плате и пензије неће
бити обезвређене инфлацијом?
- Наши грађани и при-

вреда могу бити уверени да ћемо наставити да
пажљиво пратимо кретања
и утицај кључних фактора
из домаћег и међународног
окружења на инфлацију,
финансијску стабилност и
брзину привредног раста
и да у складу с тим прилагођавамо своје мере, полазећи увек од интереса
наше привреде и грађана.
Након исцрпљивања ефеката привремених фактора,
инфлација ће се вратити на
нивое на којима је била у
претходним годинама, тако
да не видимо проблеме у
очувању реалне вредности зарада. Наши грађани и
привреда могу да очекују
наставак политика које дају
резултате - макроекономску и финансијску стабилност, подстицајни пословни
амбијент, креирање нових
радних места и даљи раст
животног стандарда.

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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ВЕСТИ

Три мере за подстицај рађања
1.

ФАБРИКЕ, ПРУГЕ, ПУТЕВИ

Србија добија мега фабрику

300.000 динара за прво дете

КАЋ

Н

2.

10.000-20.000 евра за стан

3.

Одлагање испита студентима

емачка компанија „Kонтинентал“ отворила је
другу фабрику у Србији - у
Kаћу. Завршетак прве фазе
радова обишао је председник
Александар Вучић и рекао да
је ово појединачно најзначајнија фабрика у земљи, и
у технолошком смислу и по
вредности коју ће стварати,
прва високотехнолошка мега
фабрика у Србији и прекретница за наш развој.
Изразио је уверење да
ће бити још таквих фабрика у Србији и открио да се
данас борио, у разговору

Завршетак прве фазе радова фабрике немачког „Континентала“

са представницима „Kонтинентала“, да следећа таква

фабрика буде у Нишу, те да
би то била прекретница за

развој тог дела Србије. Истакао је да се очекују велике промене у аутомобилској
индустрији и да је то управо
оно што ће радити фабрика
у Kаћу, јер ће аутомобили
бити аутономни, односно
без возача. Истакао је да
ћемо морати да ухватимо
корак са тим, да мењамо законе и идемо ка е-мобилној
индустрији, како би били
лидери у тој области у овом
делу Европе. Глобалне промене у том смислу очекују се
за 15 до 20 година и да нам
је фабрика „Kонтинентала“
најбоља припрема за оно
што следи.

Oд Београда до Голупца за 70 минута

П

П

редседник Србије Александар Вучић најавио је
три мере за повећање
наталитета код младих у Србији, с обзиром на то да нам се
рађа све мање деце и да полако нестајемо као нација.
„Без обзира на то што је
усвојен буџет, од 1. јануара
ћемо за свако прворођено дете одмах уплаћивати

300.000 динара, уместо досадашњих 100.000“, рекао је
председник Вучић, додајући
да ће та мера бити укомбинована са другим мерама.
Такође, држава ће бесповратно помагати младим
паровима, али ће право
својине ићи на мајку. То ће
бити 10.000 до 20.000 евра
директног поклона, што ће

представљати директну мотивацију да се што пре изађе
из родитељске куће. Пошто је уочено да данас мајке
рађају прво дете у тридесетој години, држава ће мотивисати студенте да не беже
од рађања деце.
„За студенте доносимо
меру да, уколико девојка
затрудни и роди дете, да за

њу не важе испитни рокови,
исто тако и за мушкарца.
Одредићемо за факултете
да морају да их заврше до
26. године, а за Медицински
факултет до 28. године“,
рекао је председник Вучић,
додајући да је најважнија
мера о којој се разговара
давање станова и огромна
помоћ.

Држава помаже 309 спортских клубова

М

инистар финансија Синиша Мали рекао је да
је на седници Владе Србије
усвојена посебна уредба за
финансијску подршку спортским организацијама и да је
за 309 клубова, у 17 спортова, издвојено додатних 1,2
милијарде динара.
„Већ наредне недеље на
рачуне 309 клубова у Србији лећи ће 1,2 милијарде
динара. Говорим о каратеу,
атлетици, теквонду, боксу,

веслању, рвању, кајаку, пливању, стоном тенису, тенису,
џудоу, стрељаштву, кошарци, одбојци, ватерполу, рукомету“, рекао је министар
Мали у Скупштини Србије,
и нагласио да ће сви клубови из прве и друге лиге,
и женски и мушки, добити
новчану помоћ од Владе Србије. Такође, навео је да ће за
параолимпијски спорт бити
издвојено још 20 милиона
динара.

ПОЖАРЕВАЦ

редседник Србије Александар Вучић рекао је на
почетку радова на изградњи
брзе саобраћајнице Пожаревац - Голубац, да ће грађани
када тај пројекат буде готов 2024. године, моћи да стигну
од Београда до Великог Градишта за мање од сат времена, а до Голупца за 70 до 75
минута.
Брза саобраћајница дуга
је 67 километара, а пројекат је вредан 337 милиона
евра. Уговор је потписан
с
кинеском
компанијом
„Shandong Hi-Speed Group“

Свечани почетак радова на брзој саобраћајници
Пожаревац-Голубац

и предвиђено је да се радови заврше до новембра 2024.
године. Брза саобраћајница
имаће по две саобраћајне
траке у оба смера, ширине
по 3,5 метра. Биће изграђено
више од 20 мостова и надвожњака, укључујући нови
мост преко Велике Мораве.
Планирана је изградња 24
петље и раскрснице са локалним путевима. Траса брзе
саобраћајнице почиње код
Петље Пожаревац на аутопуту Београд - Ниш, а завршава се на улазу у Голубац и
наставља се на постојећу Дунавску магистралу која иде
ка Kладову.

Модерни возови на пругама

Ш

БЕОГРАД

вајцарска
компанија
„Штадлер“ предала је
Србији најсавременији брзи
воз, у којем се провозао
председник Србије Александар Вучић и рекао да су брзе
пруге и модерни возови нова
слика наше земље, као и да ће
прва деоница брзе пруге ка
Будимпешти, од Београда до
Новог Сада, бити отворена за
саобраћај почетком марта.
„Поносан сам што ће ови
најбољи возови саобраћати српским пругама брзином од 200 километара на

сат. Снови постају реалност кад верујете у њих,

борите се за њихово остварење, сигурни да радом то

можете да постигнете“, рекао је Вучић, и додао да ће
такви возови саобраћати и
ка Нишу, Димитровграду и
Прешеву.
„Деценијама смо уништавали сопствене ресурсе, нестајале су нам пруге, нисмо
их одржавали, а камоли обнављали. Возови нам били
стари, а данас Србија може
да се похвали куповином три
овакве фантастичне гарнитуре возова, вредне готово 52
милиона евра, којима ћемо
ускоро моћи да се возимо по
најмодернијим пругама“, поручио је председник.

12 | СНС ИНФОРМАТОР 101/2021

ИНТЕРВЈУ

СНС ИНФОРМАТОР 101/2021 | 13

ИНТЕРВЈУ

Метро је круна свега

Горан Весић,
заменик градоначелника Београда

што смо урадили
у Београду
И

сторијски дан за
Београд био је 22.
новембар, када су
почели радови на изградњи
београдског метроа, тачно
50 година, 11 месеци и 18
дана откакао је тадашњи
градоначелник
престонице Бранко Пешић први пут
Београђанима обећао јавни
превоз испод земље. Током
51 године било је за град добрих и лоших времена, али
никада се нису стекли услови
да Србија буде оволико економски јака и да постоје политичка воља и знање да се
метро изгради. Овим речима
почиње разговор за „СНС
Информатор“ Горан Весић,
заменик
градоначелника
Београда и члан Председништва СНС, и каже да је почетак његове изградње круна
свега што је до сада урађено
у Београду.
- У име Београђана захвалан сам председнику Вучићу
зато што ће држава финансирати изгардњу метроа.
Прве две линије коштају 4,6
милијарди евра, а градски
буџет је 1,3 милијарде евра,
те то чини више од четири
годишња буџета. Кроз републички буџет добићемо и БГ
воз, који вреди 1,3 милијарди евра, а све то заједно
чини пет годишњих буџета
Београда. Град не би могао
да финансира овако велики
пројекат без помоћи државе.
Који градови у региону
имају метро?
- Осим у Београду, тренут-

но се у свету гради још неколико стотина километара
метроа у Кини. Од држава у
региону, Софија је пре неколико година завршила своју
подземну железницу, метро
имају Атина, Беч, Будимпешта, Букурешт и Истанбул.
Иначе, први метро у Европи
изграђен је у Будимпешти
1863. године, а затим годину
дана касније и у Лондону. На
простору бивше Југославије
Београд ће бити прва престоница са метроом.
Колико ће се линија градити и шта ће то значити
за привреду?
- Предвиђене су три линије
метроа, прве две граде се
одмах. Прва ће бити готова
2028. године, а друга 2030.
године. Кртица за бушење
тунела почеће да ради у новембру 2023. године јер ће
се дуже од годину дана конструисати у Кини. Изградња
метроа подићи ће домаћу
индустрију, предвидели смо
да 50 одсто посла добију домаће фирме које ће ту стећи
озбиљне референце.
Рекли сте да ће држава
финансирати и наставак
изградње БГ воза...
- БГ воз је градска железница која постоји, а када је
будемо проширили имаћемо 223 километра шина, 76
станица и око 500 полазака
дневно. Планирају се нове
линије према Сурчину и Обреновцу, према Петловом
брду и Цераку, према Бе-

жанијској коси и према Ади
Хуји па на леву обалу Дунава. Када се све то заврши и
споји, 2030. године чак 70
одсто јавног превоза биће
на шинама. То је независан,
еколошки и капацитативан
систем, без семафора и гужви. На улици ћемо имати
мање од 500 аутобуса, а већ
сад купујемо 100 аутобуса на
гас и планирамо да укинемо
возила на фосилна горива.
То је, иначе, циљ који је Париз дао себи до 2025. године, а Београд ће га остварити
2030. Тако ћемо истовремено решавати и саобраћајне и
еколошке проблеме.
И за све ово била је потребна политичка воља?
- Тако је, без политичке
воље нема ни помака напред.
Председник Вучић показао је
да можемо да решавамо инфраструктурне пројекте који
стоје 40-50 година. Почели
смо да радимо Прокоп, метро, спуштање града на реку,
завршетак обилазнице, премештање аутобуске станице, уклањање железничких
шина из центра града...
Колико су основане критике које упућују противници изградње метроа
и опозија?
- Најсмешније ми је када
кажу „није добра траса“.
Добро, зашто онда они нису
изградили ”бољу”? Кад се
раде велики инфраструктурни пројекти, увек је неко
против. Ови из опозиције су

прво причали како никада
нећемо изградити метро, па
како ће то да буде макета,
исти модел као Београд на
води, као фонтана на Славији, као Трг републике, као
Савски трг и Стефан Немања,
као било који наш пројекат.
Када су схватили да ће се метро градити, почели су да оспоравају цео пројекат. Могу
да разумем да нисмо сагласни око неких ствари, али не и
да нисмо сагласни око тога
да ли нам је метро потребан.
Током одржавања седница Скупштине Града имали сте протесте
испред зграде...
- Јесте, окупило се њих
петнаестак и причали су како
ће да зауставе изградњу метроа. Ако би људи гласали за
њих, што не верујем, верујем
да би зауставили изградњу
метроа. Да имају политику,
другачије би причали, рекли
би да се залажу за ово или
оно, да ово могу боље... Али
политику немају и зато би
све да зауставе и униште.
Поред саобраћаја, проблем Београда је и аерозагађење. Шта се предузима по том питању?
- Загађење постоји десетинама година уназад, само што
се нико тиме није бавио јер су
други проблеми били већи људи нису имали посао, биле
су мале плате. Сада када економија боље ради, почели смо
да се бавимо загађењем. До
2030. године нећемо имати

ниједно возило на фосилна
горива, а остаје нам да решимо и индивидуална ложишта
која су, такође, велики извор
загађења. Зато ћемо смањити
порез на имовину за оне који
су енергетски ефикасни како
бисмо стимулисали људе да
изолују станове и уведу соларне панеле, а укинуће се и
партиципација на прикључак
на грејање.
Често сте на терену са
грађанима у покретној
канцеларији. На шта се
највише жале?
- Обишао сам све општине
и за сваку знам које велике
проблеме има, али постоји
мноштво малих проблема
који, нажалост, не долазе
до мене. Покретна канцеларија управо служи за то да
решавамо и такве проблеме.
У Међулужју почиње да се
гради канализација, а успут
сам чуо да немају дечије игралиште. У Сенаји, где решавамо проблем водовода, чуо
сам да немају љуљашку за
децу и огледало на опасној
лакат кривини. И све то ре-

шавамо паралелно са великим пројектима. У Уровцима
смо асфалтирали улицу, у
Баричу радимо вртић, у Великом Борку трг, у Малом
Мокром Лугу игралиште,
у Великом Мокром Луку
увешћемо школски аутобус...
Да ли на тим скуповима
буде и људи из опозиције?
- Долазе људи из различитих политичких опција, али
никада нисам добио ниједно
питање које није комунално,
нити је било било какве провокације. Мој посао је да разговарам са свима и да убедим и оне који нису за нас да
је оно што ради Вучић добро
и за њих и за њихову децу.
Посебно сте осетљиви на
направду и на судбине
људи са маргине...
- У Великом Борку јавила се жена која је радила у
општинском предузећу и кад
је то предузеће преузимано, једина је добила отказ, а
притом је била трудна. Има
троје деце и нема социјално

и здравствено осигурање, и
наравно да сам звао те људе
да је опет запосле. Такво понашање није нормално и смета ми што то не решавају они
који су надлежни. У једном
сурчинском селу нашли смо
запослење жени са петоро
деце, малишани су уписани у
вртић, добили су стипендију,
али није нормално да су сви
знали колико тешко живе и
да нико није хтео да помогне. Смета ми што не помажемо једни другима. Зато смо
основали Фондацију за децу
и младе, после трагедије у
Обреновцу. Ниједно дете у
Београду неће бити гладно.
Чини се да Вас људи веома срдачно дочекују, као
неког свог.
- У многим местима никад
нико из Града није дошао у
протеклих двадесет – тридесет година, па је и логично
да нас тако дочекају. Ја им
кажем да нема чаробни штапић, да не могу да решим све
проблеме али да могу многе
ако се чујемо и да сам дошао
да слушам њих. Па се дого-

воримо шта ћемо да урадимо
а када дођем следеће године
да видимо шта смо урадили и
можемо ли нешто ново. Сада
креће лоше време па носим
шатор са грејачима, да људи
могу да се склоне. Посебно
ме радује што са нама иде и
дечија представа, што значи
деци у сеоским срединама
јер родитељи немају времена
да их воде у позориште сваке недеље. Желим да људи
виде да се власт брине о
њима. И нису они нереални,
знају да не може све одмах
да се реши, али желе да их
неко саслуша и да се бави
њиховим проблемима.
И поред свега, свакодневно Вас нападају из
опозиције...
- Поносан сам на те нападе
јер то је доказ да добро радим. Поносан сам јер највише
представљам политику Александра Вучића у Београду. За
то сам се изборио радом за
странку и грађане и зато што
ниједну битку са политичким
противницима нисам одбио.
Видим да су ови из опозиције
већ поделили сва места у Београду, да знају и ко ће бити
градоначелник и менаџер а
ко директор. Недостају им
само гласови народа. Ту сам
причу слушао пред градске
изборе и 2014, и 2018. године. И потукли смо их јер је
народ рекао своје.
Са чим излазите на београдске изборе?
- Излазимо са резултатима: метроом, обилазницом,
Београдом на води, са више
од 500 урађених фасада, са
новим скверовима, са решавањем проблема канализације... Са тим што се у
Београду заиста живи боље.
Просечна плата 2012. била је
452 евра, а прошлог месеца
690 евра. Незапосленост је
била 16,2 одсто, а сада је 7,5
одсто, а број незапослених
је са 108.000 пао на 66.000.
Број радних места порастао
је са 559.000 на 738.000, а
грађевинске дозволе су 2012.
издате за 197.000 квадрата, а
сада за 1.566.000 квадрата.
Суштина политике је да данас мора да буде боље него
јуче, а да сутра мора да буде
боље него данас.
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СНС ПАНОРАМА

ИНТЕРВЈУ

Крагујевац

Мастер социјални
радник,
најбољи
студент ФПН 20 19.
и
стипендиста
Фонда за младе таленте. Повереница
МО Мале Пчелице.

Лапово

Милан Хршум
Заменик повереника
МО рејон 1, учествује
у свим хуманитарним
акцијама и акцијама
уређења јавних површина.

Аранђеловац

Невена Ирић

младих лидера.

Дипломирани биолог
и мастер професор биологије. Координатор
Савета за интернет
и друштвене мреже,
полазница Академије

Рача

Милан Игњатовић
После првих недеља
рада у Савету за интернет и друштвене
мреже постао је најбољи у тиму. Присутан је у свим акцијама,
посебно у разговорима са грађанима.

Кнић

Марија Павловић
Дипломирана правница, активна чланица
странке, учествује у
свим активностима,
посебно у раду Савета
за интернет и друштвене мреже.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Млади нам се враћају,
просечна плата 100.000 динара
Р

Шумадијски округ

Сара Пузовић
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азвој рударског гиганта, кинеске компаније
„Зиђин“, која је преузела
РТБ „Бор“, условио је и пораст
градског буџета и омогућио
даља капитална улагања у
развој града и наставак пројеката за побољшање услова
живота грађана Бора и околине. Према речима градоначелника Александра Миликића,
источна Србија је данас организационо и по капацитетима
привреде потпуно другачија
него пре 2014. године и развија се брже него остатак Србије. Након деценија
- Данас људи остају
уништавања привреде
у Бору, а досељавају и пропадања овог краја,
како каже, ситуација се
нам се нови
драстично променила
становници из
довођењем велике инМајданпека,
вестиције попут „ЗиђиНеготина, Кладова,
на“, али и изградњом
Зајечара, Параћина... индустријског парка
Уз рудник, развија се у Неготину, доласком
„Аптива“ у Зајечар...

градом, имали смо буџет од
1,7 милијарди динара, а сада
имамо три милијарде динара
и трудимо се да што квалитетније утрошимо средства
која добијамо од рударења.

Колико има налазишта руде и рудника у источној Србији?
-. Недавно је отворен
најсавременији
рудник Чукару Пеки,
први рудник који је
отворен у Србији после 50 година. Затим
имамо стари рудник
Копер, бивши РТБ Бор
са површинском и
подземном експлоатацијом руде, као и рудник бакра у Мајданпеку. Околина Бора је
светски познато налазиште руде са најбогатијим процентом бакра и
злата. Са доласком кинеског
„Зиђина“ и са почетком производње, Србија практично
постаје други извозник бакра
у Европи, одмах иза Пољске.
А знате да су цене обојених
метала на тржишту веома
високе и да брзо расту, па се
долазак овакве инвестиције
веома добро види и у буџету локалне самоуправе. Када
сам 2017. године преузео
одговорност за управљање

Како грађани живе, каква је запосленост, какве
су плате?
- Године 2017. било је
6.500 незапослених, а данас
имамо 3.678 незапослених. У
последњих шест месеци, по
сто радника месечно је мање
на евиденцији Националне
службе за запошљавање.
Највише људи ради у руднику, а просечна зарада ускоро
ће прећи 100.000 динара. И
то се види у граду. Цена квадрата стамбеног простора
порасла је скоро 100 одсто,
много је већа потражња него
понуда, и квадрат кошта око
600 евра, због чега планирамо и изградњу станова за
5000 суграђана.

>

и пратећа
индустрија,
оператива,
грађевинска
индустрија, али и
занати, сектор
услуга. Бор више
није исти град. Од
инфраструктурног
уређења до вредних
аутомобила који
се могу видети на
улицама. Живот се
вратио, и то добар
живот

У какве пројекте Град
улаже новац?
- У последњих пет година, Бор је у потпуности промењен. Из локалног буџета
инвестирали смо у изградњу
и реконструкцију 77 километара путева. Изградили смо
и 47 километара водовода,
захваљујући
председнику
Александру Вучићу који је
са компанијом „Зиђин“ договорио улагање у заједницу у
смислу друштвено одговорног пословања. Урађени су
водоводи у Бучју, Метовници, Злоту, али и многе друге
ствари које нису рађене деценијама. Бор данас невероватно брзо расте.

Раније су људи одлазили
из Бора у иностранство,
у друге градове. Каква је
данас ситуација?
- Данас људи остају у Бору,
а досељавају нам се нови становници из Мајданпека, Неготина, Кладова, Зајечара, Параћина... Уз рудник, развија се
и пратећа индустрија, опера-

АЛЕКСАНДАР МИЛИКИЋ,
градоначелник Бора

тива, грађевинска индустрија,
али и занатлије, машинбравари, електричари... И за све има
посла и сви су окренути ка
компанији „Зиђин“ као подизвођачи, а са њима долази и
сектор услуга у којем, такође,
ради све више људи.
Како се живи у граду?
- Виде се невероватне
промене, то више није исти
град. Од инфраструктурног
уређења до вредних аутомобила на улицама. Живот
се вратио у град, и то добар
живот, што се види на сваком кораку.
Да ли се враћају и млади?
- Враћају се, Бор има свој
Технички факултет који образује кадрове који су нам
потребни. Занимљиво је и да
се у Бор враћају и млади који
одлазе у друге градове на
студије. Такође, долазе нам
млади и из других градова,
јер виде овде перспективу
за будућност. Интересантно је да нам долазе и људи
са склоношћу ка предузетништву, због чега имамо
и јачање приватног сектора,
јер једна фирма „вуче“ другу

и доводи до нових запошљавања. Све то заједно доприноси привредном расту Бора.
Да ли имате и неке проблеме?
- Имамо. Немамо довољно
радника који могу да задовоље потребе компаније, а
и локалне самоуправе. Радници из јавног сектора имају
значајно мање плате него у
компанији и прелазе тамо,
тако да немамо довољно
мајстора, руковаоца машинама. То је и очекивано јер
просечна зарада у јавним
предузећима износи 40.00050.000 динара, а у компанији
је и три пута више.
Шта је обнављање интензивног рударења донело Бору у смислу квалитета ваздуха? Каква је
некада била ситуација, а
каква је данас?
- Од када је Бора, увек је
било и загађења. Седамдесетих година укључивале су
се звучне сирене када падне
дим у град, а падао је сваки
дан. Осамдесетих година
била је слична ситуација, али
са мањим обимом загађења,

а онда су дошле деведесете
и двехиљадите године када
је рудник практично нестао,
па није било ни загађења.
Тадашњи политичари нудили су Боранима могућност
да затворе рудник и да гаје
кикирики и праве ногаре за
столице. Затворили су 21
пратеће предузеће у склопу компаније и скоро 15.000
људи остало је без посла.
Тада није ни било дима, јер
није имало шта да се ради,
људи су гладовали. Постојао
је графит на изласку из града
„ко изађе задњи, нека угаси
светло“.
Колико ће први зелени
рудник у Србији поправити ситуацију са загађењем ваздуха?
Стратешки
партнер
озбиљно улаже у заштиту
животне средине. Такође,
постоји и велика транспарентност у мерењу и приказивању вредности аерозагађења. Имамо једном или
два пута месечно прекорачење дозвољеног лимита,
што је велики помак у односу
на некадашња свакодневна
укључивања сирена. Данас
је мање загађење ваздуха у
Бору од индустрије, него у
Београду од саобраћаја. А
ради се да буде још мање.
Како се борите против
политичке злоупотребе
теме загађења ваздуха?
- Свима је јасно да је екологија средство политичке
борбе људи из бившег режима. Ту тему злоупотребљавају исти они људи који су
двехиљадитих година желели да затворе рудник и који
су продали 21 компанију и
оставили без посла 15.000
људи. Истина је да данас
Бор постаје зелени рудник.
Стари рудник много улаже
у осавремењавање технологије, а Чукару Пеки је већ направљен као зелени рудник,
где се поштују сви еколошки
принципи.

И индустрија
и туризам
Какви су планови локалне самоуправе за даљи
развој?
- Захваљујући председнику Вучићу, сигуран сам да
ће Бор у наредним годинама
имати највећи БДП по глави
становника у Србији. То нам
даје могућност да решавамо наслеђене проблеме, дуговања у јавном сектору...
Планирамо да асфалтирамо
сваки пут у сваком селу, да
завршимо водоводе, да урадимо канализацију до сваког
домаћинства. Ради се нова
топлана, затим постројење
за прераду фекалних вода
у програму Владе Србије
„Зелена Србија“, а озбиљно
ћемо се бавити и туризмом.
Како повезујете индустрију и туризам?
- Природа се поиграла нашим окружењем, дала је под
земљом невероватне рудне
потенцијале, а изнад земље
природно благо: Лазарев
кањон, Борско језеро, планину Стол, Јужни Кучај, Лазареву пећину, пећину Верњикицу... Развијамо планинарски
и авантуристички туризам,
сеоски туризам, спелеолошки туризам.
Каква је сарадња са Кинезима?
- Веома добро сарађујемо и
поштујемо се. У Бору живи 21
нација, Мађари, Македонци,
Словенци, Румуни, Бугари,
Власи... и сви живе као једна
породица и никада нико није
никога питао које је националне и верске припадности. Сви
су живели заједно од 1903.
године, када је отворен рудник. Рударски посао је тежак,
заједно су силазили у јаму да
зараде за своје породице. И
такво поштовање рударског
хлеба и муке, као и поштовање различитости, мало где
постоји. И наши пријатељи из
Кине уклапају се у окружење,
учимо од њих и они уче он нас.
Како време буде пролазило,
22. нација која буде живела у
Бору биће кинеска нација.
Како превазилазите језичку баријеру?
- Научили смо доста кинеских речи, а они уче српске
речи, то је суживот.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
ЗДРАВЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

Закон о сезонским пословима
сузбио рад на црно

Повећана пројекција
раста БДП-а на 7%

Н

ародна банка Србије повећала
је пројекцију раста БДП-а Србије за ову годину са 6,5 одсто на
седам одсто. Гувернер Јоргованка
Табаковић рекла је да то значи да
ће у две пандемијске године, Србија кумулативно остварити један

пријаве радника је
једноставан и нема
више потребе да
инспекција
тражи
непријављене раднике. Закон, који се
примењује од 2019.
године, довео је до
смањења сезонског
рада на црно за половину.

Министар Бранислав Недимовић
изјавио је да је
Закон о поједностављеном радном
ангажовању на сезонским пословима
идеално решење за
сузбијање рада на
црно. Захваљујући
овом акту, систем

од најбољих резултата у Европи
по питању привредног раста. Такође, нагласила је да су светску
економију обележили нови изазови, ескалирање глобалне енергетске кризе и прекид у ланцима
снабдевања.

Помоћ САД Србији за
борбу против короне
Србија ће за борбу
против
Ковида-19
од САД добити још
3,7 милиона долара,
а ту нову фазу америчке помоћи, која
ће бити усмерена на
јачање капацитета
четири референтна
Института и додатну промоцију вакцинације, најавили

су амбасадор САД
Ентони Годфри и
министар Златибор
Лончар. Лончар се
захвалио на помоћи
и подршци коју је
Србија добила од
САД, вредној 9,1 милиона долара, али
и на нематеријалној
помоћи,
солидарности и заједништву.

ОДБРАНА

УНЕСКО чува српску баштину на Космету

П

редседница Владе Ана
Брнабић изјавила је да су
тешки примери угрожавања
српског културног, исто-

Министар одбране
Небојша Стефановић
разговарао је са политичким директором Европске спољнополитичке службе
(ЕЕАС) Енрикеом Мором, који је био у
званичној посети Београду. Стефановић
је истакао да су евроинтеграције стратеш-

ријског и духовног наслеђа
на КиМ доказ колико је битна улога УНЕСКО-а у заштити и очувању баштине. Она

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

Селаковић са Жиофреом
и амбасадорима ЕУ
Министар Никола
Селаковић састао се
са шефом Делегације ЕУ Емануелеом
Жиофреом и амбасадорима
држава
чланица ЕУ у нашој
земљи, и нагласио
да је чланство у ЕУ
апсолутни приоритет наше спољне
политике, да смо у
потпуности посвећени ре-

формском процесу
и унапређењу свих
сегмената друштва.
Оценио је да охрабрује што је овогодишњи извештај
Европске комисије
о напретку Србије
позитивније интониран, те да, у том
смислу, очекујемо
да ће бити отворена
и два кластера.

Отворени Балкан за бољу
економску сарадњу
У Нишу је одржан
састанак министара
и представника влада Србије, Албаније и
Северне Македоније,
у оквиру иницијативе
„Отворени Балкан“,
који је отворио министар Синиша Мали
и поручио да три
земље треба да раде

као једна. Истакао
је да је циљ представника три владе
да разраде план
како да се поправи
проток робе, услуга
и људи, као и да се
уклони све што три
економије виде као
препреке за развој и
напредак у раду.

ки спољнополитички
циљ наше земље и
да Србија доприноси
Заједничкој безбедносној и одбрамбеној
политици ЕУ (ЗБОП),
а као највидљивији
допринос истакао је
учешће припадника
Војске Србије у мировним мисијама ЕУ
и УН.

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Одрживо рударство
кључно за привредни развој
је, на 41. заседању Генералне конференције УНЕСКО-а
у Паризу, нагласила да су
четири драгуља српске баштине на Космету - Високи
Дечани, Пећка патријаршија,

Грачаница и Богородица Љевишка, очувани захваљујући
упису на листу угрожене
светске баштине, али да је
угрожено још на стотине локалитета и споменика.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ФИНАНСИЈЕ

Учешће Војске Србије у
мировним мисијама ЕУ и УН

Сарадња Србије и
иницијативе Формат Славков
Министар Јадранка
Јоксимовић разговарала је са амбасадорима Чешке Томашом
Кухтом,
Аустрије
Николаусом Лутеротијем и Словачке
Федором Росохом, о
европској интеграцији Србије, као и о
могућностима даљег
унапређења сарадње

са ове три земље и
кроз тројну регионалну
иницијативу
„Формат
Славков“.
Информисала је саговорнике о реформским активностима
Владе на испуњавању
препорука из Извештаја ЕК о Србији,
посебно у области
владавине права.

Министарка Зорана
Михајловић
рекла је да се о
рударском сектору није довољно
говорило, иако је
то једна од важних
области за развој
и будућност. Истакла је да је Србија богата минералним сировинама
без којих није могућ развој
привреде у свету. „Урадили

смо много у измени
законодавног оквира, а то је први корак ка енергетској
транзицији. Имамо
јасан циљ, да имамо
одрживо, зелено рударство, да чувамо
здравље и животну
средину, али и да
обезбедимо довољно енергије и останемо енергетски безбедни“,
рекла је Михајловић.

ДРЖАВНА УПРАВА

ЕКОЛОГИЈА

Регионална сарадња за
решавање еколошких проблема
Министарка Ирена Вујовић састала
се са делегацијом
БиХ, коју у посети
Београду
предводи Сташа Кошарац,
министар
спољне
трговине и економских односа. Вујовић
је госте упознала са
активностима које
је Србија предузела

у циљу решавања
проблема плутајућег
отпада на Лиму и
Дрини, и депонија
уз реке. Министарка
је навела да је Министарство заштите
животне
средине
предузело и конкретне кораке у решавању
проблема депонија
које се налазе уз реке.

КУЛТУРА

Нови Сад и српски
симболизам
Министарка Маја
Гојковић
отворила
је изложбу „Живот
- Сан - Смрт. Европски оквири српског
симболизма” у Галерији Матице српске
и истакла да је ова
поставка увод у један од најзначајнијих
пројеката у области културе у нашој
земљи у наредној години, а
то је „Нови Сад - Европска

престоница
културе“. „Пред нама
су дела која верно
приказују блискост
европског и српског
симболизма, и то у
граду који вековима
промовише европске вредности и који
је с пуним правом
понео титулу престонице културе европског континента“, подвукла је Гојковић.

Подршка локалним самоуправама
„Србија и Швајцарска подржаће 100
јединица локалне
самоуправе у Србији да напредују

у области реформе локалних финансија, ефикасније администрирају
своје приходе, али и да више сарађују
са грађанима по питању доношења
одлука о трошењу буџетских сред-

ства на локалу“, истакла је министарка Марија Обрадовић, након потписивања Меморандума о разумевању
између МДУЛС и Швајцарске Конфедерације.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

1. Уб

5. Лебане

Отворен реконструисани хотел

Први асфалт
после 40 година
Председник Општине Иван Богдановић обишао је радове на асфалтирању
улица у два села, прве после 40 година.
Чланице Актива жена ОО обележиле су
Светски дан јабука, на платоу испред
Дома културе.
Активисти на штанду

6. Чока

Огрев за угрожене суграђане
Захваљујући доброј сарадњи мештана и
општинске власти, у селу Шарбане асфалтирано je 1.030 метара пута према Ранковића
и Стеванчевића крају. У селу Врховине завршен је пут кроз Дуго Поље, у дужини од

једног километра. У Калиновцу су асфалтирана три путна правца, укупне дужине 1.300
метара. У MЗ Чучуге, у реону трафостанице
6, у засеоку Ашковића, постављено је 1,6
километара изолованог кабла и 33 дрвена

стуба замењена су армирано бетонским. Некадашњи руинирани хотел „Тамнава“, након
вишемесечних радова, заблистао је са четири звездице, на 2.000 квадрата, поред стадиона и аква парка.

2. Осечина

4. Ужице

Посета Марије Обрадовић

Ана Брнабић у разговору
са грађанима

Министарка Марија Обрадовић присуствовала је
отварању новог одељења
Предшколске установе „Лане“
и обишла је радове на Спорт-

ском центру. Прослављена је
страначка слава Света Петка.
Настављено је уређење локалних путева и обнова електро мреже.

У оквиру каравана
„Дигитална
експедиција“, Ужице је посетила премијерка Ана Брнабић и најавила почетак
радова на реконструкцији Здравственог центра и Опште болнице.
Изградња обилазнице
око Ужица, о којој се
деценијама прича, кренуће, такође, наредне
године. Комплетно је
реконструисана Југ Богданова улица. Завршен
је конкурс за мере енергетске ефикасности и средства
ће моћи да користи 240 прија-

Чланови ОО донирали су 50 кубика огревног дрвета социјално угроженим комшијама у Падеју. Средства за набавку огрева прикупљена су из донација
чланова странке и симпатизера. Обележили смо страначку славу Свету Петку.
вљених. Завршен је кружни ток
код Народног музеја.

3. Рековац

Александар Вучић почасни грађанин
На свечаној седници
поводом Дана Општине, председник Александар Вучић постао
је почасни грађанин,
а признање је у председниково име примио
Милорад
Вељовић.
Реконструисан је кошаркашки терен у ОШ
„Светозар Марковић“,
почела је реконструкција школе у Драгову
и уређена је зона код
школе у Лоћики. Урађено је и клизиште на
путу између Комарана
и Мотрића.

7. Лајковац

Ватерполисти из Казахстана
Обележена је страначка слава Света Петка. Активисти ОО одржавали су штандове, делили „СНС Информатор“ и други материјал. У оквиру Дечије недеље, председник Општине Андрија Живковић поделио је поклоне
најмлађима у ОШ „Миле Дубљевић“ и вртићу „Лептирић“. Живковић је посетио и ватерполо репрезентацију
Казахстана, која се припремала у објекту новог базена у
Лајковцу. Општина се прикључила пројекту „Чиста Србија“, а министар Томислав Момировић присуствовао је
почетку изградње постројења за прераду отпадних вода
у Рубрибрези.

8. Смедерево

Месец борбе против
рака дојке
У организацији Града, на централном тргу, и ове године је обележен
Међународни месец борбе против
рака дојке. Симболично су пуштени
ружичасти балони и одржана је трибина о значају раног откривања ове
болести.
Милорад Вељовић примио је признање у име председника Александра Вучића
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9. Свилајнац

Дрва за расељене са КиМ
Општина је обезбедила огрев за 30 интерно расељених лица са КиМ, у сарадњи са
Комесаријатом за интерно расељена лица и
уз подршку КЈП „Морава“. Заменица председника Општине Драгана Радевић истакла
је да свака угрожена породица добија дрва у
вредности од 20.000 динара. Обележили смо
страначку славу Свету Петку у новим просторијама одбора.
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10. Ниш

Изградња станова за припаднике служби безбедности
У насељу Ардија почело је
разминирање терена некадашње касарне, како би почела
изградња станова за припаднике снага безбедности. У свим
општинама настављени су асфалтирање улица, изградња
канализационе и водоводне
мреже и путева до гробља, као
и уређење паркова. Градоначелница Драгана Сотировски
разговарала је са мештанима
Островице и Равног Дола. Са
мештанима Лесковика договорила је пресељење малишана
из трошне школе до пролећа,
када би требало да почне реконструкција школе. Пољопривредницима је уручила 276 уговора за подстицај производње,
а са министарком Даријом Кисић Тепавчевић још 70 уговора
незапосленима за започињање
сопственог посла. Привредници
из Јапана обишли су Ниш. Вредну донацију у намештају, Град
је упутио УКЦ, Дому здравља и
Медицинској школи у Нишу. Сотировски је са шефицом УНХЦР

у Србији, Франческом Бонели,
разговарала о положају деце
миграната без пратње. Грчка
регија Волви угостиће српске
ватрогасце који су гасили летос

ма Светог цара
Константина и
царице Јелене.
Градски одбор
у Нишу обележио је страначку славу Свету
Петку. Чланови
Савета за популацију, бригу о
деци и социјална питања разговарали су са
суграђанима, а
посебну пажњу
посветили
су
припадницима
ромске популације.
Народна
посланица Светлана
Милијић
посетила је жене
Драгана Сотировски обилази
у селу Црнољеграђевинске радове
вица, поводом
Међународног
пожар у тој земљи. Градонадана жена на селу. Народна почелница Сотировски примила је
сланица Јелена Жарић КовачеОрден Светог Романа Ђунишког
вић учествовала је на пленарном
првог реда поводом завршетка
заседању Венецијанске комисије.
изградње палионице поред хра-

11. Црвени крст

16. Сврљиг

Разговор са припадницима ромске мањине

Обележен Дан жена на селу

Активисти
Уније
младих,
заједно са повереником Драганом Станковићем, разговарали
су са грађанима. Чланови Савета
за здравство разговарали су са
комшијама у Сечаници и Чамурлији о предностима вакцинације.
Одржано је предавање „Како
сачувати ментално здравље у

12. Нишка Бања
Позив за
вакцинацију
Активисти Савета за
здравство разговарали су у
насељу Никола Тесла о епидемиолошкој ситуацији и
позвали суграђане да буду
одговорни и вакцинишу се.

13. Пантелеј
Обележавање славе
Чланови ОО обележили су
страначку славу Свету Петку.

доба Ковида 19“, др Владиславе
Стојиљковић. Народна посланица Јелена Жарић Ковачевић и
активисти Савета за популацију,
бригу о деци и социјална питања
посетили су породицу са четворо деце и разговарали са припадницима ромске националне
мањине.

15. Медијана
Клупа за дојиље
Уручењем највиших општинских признања, Дуката и Благодарнице, Градска општина Медијана обележила је славу Свету
Петку. Од компаније „Роса“, која
је награђена Дукатом Медијане,
Општина је на поклон добила
клупу за мајке дојиље. Представљен је и општински Информатор о раду у првих девет месеци
2021. У сарадњи са Удружењем
Жене уз жене, организовани су
бесплатни ултразвучни прегледи
у аутобусу у Светосавском парку.

14. Палилула
Трибина о очувању менталног здравља
Активисти Савета за здравство
разговарали су са комшијама о
важности имунизације, а Канцеларија за младе организовала је
трибине о очувању менталног

здравља у кризним ситуацијама.
Одржана је хуманитарна акција
„Јесен хуманости“. Традиционалним сечењем славског колача,
обележили смо страначку славу.
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Почело је уређење стаза у
градском парку, изградња паркинга испред базена и реконструкција корита Сврљишког
Тимока. На путевима који воде
до села саниране су ударне
рупе. У балон сали изграђена је
свлачионица са тоалетима. Дом
здравља добио је хематолошки
анализатор, а Центар за културу
грејање на пелет. Министарство

привреде помогло је изградњу
визиторског центра у Нишевцу.
Обележен је Дан ослобођења у
Другом светском рату. Активисти
су разговарали са грађанима и
делили „СНС Информатор“. Поводом Дана жена на селу, народни посланици Светлана Милијић
и Братимир Васиљевић посетили
су Црнољевицу. Обележена је
слава странке.

17. Алексинац
Посета председника Александра Вучића

Председник Александар Вучић
присуствовао је отварању погона
фабрике „Магна ситинг“, разговарао са запосленима, упознао се
са условима рада и исказао задовољство што су већина запослених жене. Најавио је да ће обилаз-

ница и пут до хале бити завршени
до краја године, а најавио је и реконструкцију болнице, изградњу
канализације и боље водоснабдевање. Председник Општине Далибор Радичевић био је на отварању
нових просторија Музичке школе.

18. НОВИ САД

Поклони за три угрожене породице

Градоначелник Милош Вучевић и председник Александар Вучић

Председник Србије Александар Вучић,
заједно са градоначелником Милошем
Вучевићем и руководством швајцарског
„Бери Калебоа“, отворио је фабрику чоколаде овог гиганта. Премијерка Ана Брнабић посетила је, са градоначелником Ву-

19. Мали Зворник

Помоћ
у самозапошљавању
Субвенције за самозапошљавање добило је 23 Малозворничана, а уговоре је уручио председник
Општине Зоран Јевтић. Међу корисницима претежно су предузетници у области грађевинске струке,
превозници, књиговође и фризери.
У оквиру обележавања Дечије недеље, председник Јевтић и заменик
Милош Радојчић уручили су едукативне сликовнице деци у ПУ „Црвенкапа“.

20. Суботица

Почетак обнове пруге
до Сегедина
Председник Србије Александар Вучић и председник Владе
Мађарске Виктор Орбан присуствовали су почетку радова на
реконструкцији железничке пруге Суботица - Хоргош - Сегедин.
Угостили смо караван „Дигитална
експедиција“, покренут на иницијативу председнице Владе Ане
Брнабић. Градоначелник Стеван
Бакић састао се са амбасадором
Италије Карлом Ло Кашом, а уприличио је и пријем за делегацију
Народне скупштине Републике
Српске и Скупштине АП Војво-

21. Владимирци

Са министарком Иреном Вујовић

чевићем, просторије Опенс-а. Захваљујући
Министарству заштите животне средине,
Нови Сад први пут добија комплетно опремљен заливни систем. Отворен је реконструисани Дом здравља на Лиману. Активисти свих месних одбора разговарали су

дине. Возни парк ЈП „Суботицатранс“ добио је осам нових аутобуса, а Полицијска управа ново
возило. Градоначелник Бакић
обишао је радове у Зетској улици.

22. Врање

Мачков камен. Крупањ је посетила
Александра Чамагић, помоћница
министра за бригу о породици и
демографију, а председник Општине Иван Исаиловић подсетио је да
локална самоуправа чини све да заустави одлазак младих.

Посета Косову и
Метохији
Председник Савета за социјална питања ГО СНС Ненад
Милојевић посетио је Грачаницу и околна села. Разговарао је
са кандидатом Српске листе за
одборника докторком Соњом
Одаловић, посетио је десетак
породица и уручио пакете помоћи, припремљене из личних
средстава.
Основна и средња школа „Жарко
Зрењанин“ понела је назив ОИСШ
„Др Светомир Бојанин”. Обележен
је Дан ослобођења града.

23. Крупањ

Први корак ка изградњи
новог туристичког
комплекса
Општина је расписала тендер за
израду Плана детаљне регулације
за изградњу туристичког комплекса

са комшијама. Чланови МО Нова детелинара донирали су дрва породици Ђелић и
телевизор породици Гашпаревић, а активисти МО Раднички обезбедили су фрижидер
породици Срдановић, све из личних средстава.

24. Рача

Обележавање славе
На седници ОО Рача, изабрано
је десет делегата који ће учествовати на Изборној скупштини СНС.
У просторијама ОО, обележена је
крсна слава странке Света Петка.

25. Пландиште

Боља безбедност у
саобраћају
Министар Бранислав Недимовић и покрајински секретар Чедомир Божић посетили су Дмитра
Родића из Купиника, који 20 година узгаја лешнике. Савет за
безбедност саобраћаја спровео је
едукацију на тему безбедног управљања бициклом. Председник
Општине Јован Репац поделио
је учесницима заштитне кациге,
светлеће катадиоптере и сигурносне ланце, а најуспешнијим
такмичарима бицикле. Чланице
Уније жена учествовале су на
Сајму стваралаштва сеоских жена

Војводине у Панчеву. Поводом
светског Дана хране, одржана је
Гредска штрудлијада. Активисти
ОО уредили су јавне површине,
а у сарадњи са Центром за социјални рад, прикључили су се
прикупљању помоћи за социјално
угрожене породице.

26. Пећинци

Бесповратна средства за
53 домаћинства
Председник Општине Синиша
Ђокић уручио је уговоре о суфинансирању енергетске санације
објеката за 53 домаћинства, у оквиру програма који суфинансирају
Министарство рударства и енергетике и Општина.

27. Пирот

Женски активизам
Координаторка Уније жена
Оља Петровић одржала је неколико састанака са циљем пружања
подршке женама да се оснаже и
политички више ангажују, а говорила је и о значају вакцинације.

28. Зајечар

Поносне картице
Родитељима са троје и више
деце уручене су „поносне карти-

Враћени судски дани

Активисти ОО подржали су хуманитарне акције и уручили пакете са намирницама социјално угроженим породицама.
Поред редовног одржавања штандова и
дељења „СНС Информатора“, организовали смо и штанд поводом обележавања

13. годишњице оснивања СНС. Реализован је пројекат превенције нелегалног
одлагања отпада и уклањања дивље депоније у Прову. Сарадњом Општине са
Министарством правде и Основним судом у Шапцу, враћени су судски дани у

Владимирце. Потписани су уговори о суфинансирању енергетске санације кућа
и станова са 28 домаћинстава. Обележена је страначка слава Света Петка. У
ПУ „Сунцокрети“ отворено је ново игралиште за децу.
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це“ којима остварују попусте, у оквиру пројекта „Покрет за децу три
плус“. Државна секретарка Милка
Миловановић Минић разговарала је са градоначелником Бошком
Ничићем о мерама за повећање
наталитета. Помоћник министра
пољопривреде Александар Богићевић, у оквиру посете источној
Србији, састао се са градоначелником Бошком Ничићем. У великој
сали Градске управе организовано
је предавање за сточаре. Додељени су подстицаји за 25 сточара и
25 пчелара. У оквиру кампање „Да
кликнемо заједно“, организована
је промоција програма дигитализације. Директор Атлетског савеза
Србије Слободан Бранковић посетио је Зајечар и разговарао о изградњи атлетског стадиона. Челни
људи компаније „Аптив“ одржали
су састанак са градоначелником и
обишли погоне. Градоначелник је
угостио ратне ветеране са Кошара.

29. Инђија

Избор делегата
Поштујући
епидемиолошке
мере, уз присуство 104 делегата,
одржана је Изборна скупштина
ОО СНС Инђија, на којој је изабрано 20 делагата који ће присуствовати Скупштини СНС.

31. Тител
Поклон за
малишане у вртићу
Заменик председника
Општине Богољуб Марковић посетио је ПУ „Плави
чуперак“ и малишанима
уручио прибор за цртање
и сликање.

30. Житиште

Санација пешачких
стаза
Ђацима првацима подељено је
по 5.000 динара и комплет лектире за први разред. Покрајинска
влада издвојила је средства за обнову зграде Етнографског музеја у
Торку. Обнављају се пешачке стазе у Банатском Двору, Честерегу,
Торди, Банатском Карађорђеву,
Новом Итебеју, Српском Итебеју,
Међи, Равном Тополовцу и Житишту. Реновиран је вртић у Банатском Карађорђеву.

32. Србобран

Дарови за
новорођене бебе
Општина је наставила са традиционалном акцијом даривања
новорођених суграђана и за сваку бебу обезбедила је 20.000
динара, столицу за храњење и
додатну опрему. Представници
40 привредника, општина и гра-

ИНТЕРВЈУ

34. Крушевац

Обележена страначка слава

БРИГА О ГРАЂАНИМА
домовима културе у насељу Винци, Бикиње и Мрчковац. Осветљена је бициклистичка стаза.

38. Трговиште

Страначка слава
Чланови ОО обележили су страначку славу Свету Петку, у складу
са епидемиолошким мерама.

39. Црна Трава
Нови савети МЗ

Привредник Тодор Пуношевац, у сарадњи са ГО СНС
и месним одборима, уручио
је огрев за седам социјално
угрожених породица. Обележили смо страначку славу
Свету Петку, а сечењу славдова разговарало је у Љубљани
са представницима словеначких
компанија заинтересованих за
улагање и пословање у Србији.
Потенцијале Србобрана представио је Радивој Дебељачки, председник Општине, стављајући акценат на слободне радне зоне и
пољопривреду.

33. Костолац
Пријем грађана

Организована је акција добровољног давања крви у аутобусу
Института за трансфузију крви
Србије испред Дома културе.
Кабинет председника Општине
Серџа Крстаноског отворен је за
пријем грађана сваког уторка,
среде и четвртка. Отворен је први
приватни вртић, за који је Град
обезбедио субвенције. Одржане
су бројне манифестације у оквиру
обележавања Дечије недеље. Изабрано је 40 делегата који ће представљати Пожаревац на Скупштини СНС. Обележени су Дан ОШ
„Јован Цвијић“ и Дан ослобођења
у Првом и Другом светском рату.

ског колача присуствовао је и
бивши градоначелник, а сада
директор БИА Братислав Гашић. Чланови ГО делили су
„СНС Информатор“ и разговарали са суграђанима на штандовима.

35. Пријепоље

Уклањање дивљих
депонија
Општина и компанија „Телеком
Србија“ омогућили су грађанима
бесплатан приступ интернету на
платоу код Дома културе. Председник Општине Владимир Бабић
је у Министарству заштите животне средине потписао уговор о
додели средстава за уклањање 29
дивљих депонија и набавку контејнера. Започело је уклањање дивљих депонија на путу ка Јабуци и
код Беговог моста. Потпредседник
Главног одбора СНС Александар
Шапић и координатор ИО Kрсто
Јањушевић разговарали су са активистима ОО.

40. Трстеник

Акција „Дај педалу раку“
Чланице Уније жена четврти
пут су организовале националну акцију „Дај педалу раку“, уз
подршку локалне самоуправе и

42. Јагодина
Здравствена
трибина
Чланице Уније жена
и Савета за здравство
организовале су у селу
Бунар трибину на тему
превенције
карцинома
грлића материце и дојке,
а предавање је држала др
Јелена Тодоровић Миленковић.

37. Голубац

Обнова спортских
објеката
Асфалтиране су четири улице
у Голупцу, као и улице у насељу
Барич и плато у Винцима. Реконструисане су зграде спортских
објеката у Баричу и Радошевцу.
Постављена је нова столарија на

36. Вршац

Лаптопови за пензионере
Поводом
Међународног
дана старих лица, представници Града обишли су удружења пензионера и уручили
им лап-топ рачунаре. Почела
је изградња атмосферске канализације у Ужичкој улици,
а мењају се и топловодне цеви
на Војничком тргу. Обележени су Дан ослобођења града
и Дечија недеља. У току је изградња тротоара, коловоза,
канализације и водоводних

Реконструисан је кров зграде
Едукационог центра за производњу здраве хране у селу Градска. У току је изградња Дома
културе у селу Преслап. Уређена
је порта цркве Светог Николе у
Црној Трави. Конституисани су
нови савети месних заједница,
а сви председници и чланови су
из СНС.

вентила на више локација.
Поправљени
су
бетонски
ивичњаци и тротоари испред
Храма Успења Пресвете Богородице. Такође, у току је
садња јесењег цвећа на више
локација. Завршени су радови
на гасном прикључку за домаћинства на Гудуричком и
Павлишком путу. Покрајински
завод за заштиту споменика
културе комплетно је реконструисао кров Вршачке куле.

председнице Општине Милене
Турк. Тим поводом, подигнута је
ружичаста застава и организована је вожња бицикала у знак
подршке свим оболелим и излеченим женама.

41. Сомбор
Сарадња са
Словенијом

Амбасадор Словеније Дамјан
Бергант посетио је компанију
„Гума С“ и разговарао са градоначелником Антониом Ратковићем. Из буџета АПВ, школи у
Телечкој додељена су средства
за реконструкцију крова на фискултурној сали, а амбуланти у
Kљајићеву ново возило. У хали
„Мостонга“ замењено је осветљење. Завршен је коловоз у
Улици Георги Димитрова. Подрум сала у МЗ Kолут преуређена
је у спортско-рекреативну салу.
Град је организовао низ бесплатних спортских програма за децу,

жене и особе са инвалидитетом.
Радови на санацији улица у току
су на неколико локација. Обележен је Дан ослобођења у Другом
светском рату. Средствима из
градског буџета уређен је рукометни терен у Бачком Моноштору. Активисти ГО организовали
су штандове и делили „СНС Информатор“, а организовали су и
акције уређења јавних површина
и обележили страначку славу
Свету Петку.

43. Кула

Помоћ деци војних
инвалида
Чланице Унија жена обележиле су Међународни месец борбе
против рака дојке. Председник
Општине Дамјан Миљанић, поводом Дечије недеље, обишао
је вртиће и малишанима уручио
поклоне. У Сивцу је одржан меморијални турнир „Бобан Дамјановић“. Председник Миљанић
уприличио је пријем за Михајла
Крнајца, освајача сребрне медаље на Светским школским играма. ЈКП „Радник“ добило је
камион за одношење смећа, а
урађена је и изолација објекта на
Водици у Руском Крстуру. Обележен је Дан ослобођења. Општина
први пут издваја средства за помоћ деци војних инвалида. У Руском Крстуру ради се комунална
инфраструктура на пет локација.
Председник Миљанић уручио је
десет уговора за набавку грађевинског материјала породицама
избеглица. Почела је подела огрева и пакета помоћи социјално
угроженим грађанима.

44. Бечеј

Округли столови
у свим МЗ
Реконструисани су део просторија и сала за фискултуру у згради
Гимназије. Како би чули мишљења
суграђана на шта потрошити новац у наредној години, представници локалне самоуправе одржавају округле столове у свим МЗ.
Три школе су на покрајинском конкурсу за финансирање и суфинансирање радова добиле средства за
адаптацију санитарних чворова,
уградњу подизне платформе и реновирање зграде.

48. Лесковац

Награђени млади таленти
Активисти ГО СНС наставили су са акцијама
помоћи суграђанима, а обележили су и славу
странке Свету Петку. Чланови Уније младих делили су „СНС Информатор“, а чланови МО Грделица уредили су фудбалски стадион. Почели су
са радом реновирани хотел „Лесковац“ и Шопинг
центар. На Фестивалу „Јоаким Вујић“, лесковачком позоришту припале су четири награде. Одржани су Дани музике, Самит фотографа екс Југославије, Октобарски ликовни салон, приказан
је филм „Тома“. Рехабилитован је део коловоза
грађанке и даривао их скромним
поклонима. Грађанима је представљено урбанистичко решење будућег градског стадиона са 5.000
места. Реконструисано је поткровље Центра за стручно усавршавање и Парк науке.

46. Бојник

Поклон честитке
Председник Општине Небојша Ненадовић обрадовао је 107
првака поклон честиткама од по
5.000 динара, у оквиру обележавања Дана Општине и Дечије
недеље.

47. Ковачица

49. Нови Бечеј
Изградња
канализације

Одборници СО донели су одлуку о измени и допуни Плана детаљне регулације блока 115, у оквиру
којег ће бити изграђена комплетна канализација. Потписано је 50
уговора за суфинансирање енергетске санације породичних кућа
и стамбених зграда. Отворен је
продајно-сервисни центар „Aгротех“. Обелeжили смо страначку
славу Свету Петку. Активисти МО
Бочар поделили су мајице младим
фудбалерима, купљене из личних
средстава чланова.

50. Александровац

Боља безбедност
у саобраћају
Општина Ковачица и Савет за
безбедност у саобраћају организовали су предавање за ђаке петог
разреда. Члан ГО Илија Матејић
уручио је материјал за израду
новогодишњих честитки ученицима школе у Црепаји. Чланови
ОО обележили су страначку славу
Свету Петку. Активисти МО Самош донирали су, из личних средстава, средства за дезинфекцију
школи.

кроз Горњи Буниброд и раскрсница код зграде
Три шешира, а почела је и санација пута до Лебана. Градоначелник Горан Цветановић уручио
је 40 грантова из сарадње организације „Хелп“
и Града. У оквиру Дечије недеље, малишани из
школа и ПУ посетили су градоначелника. Поводом Дана града, градоначелник је уручио 150
награда младим талентима. Министар Бранислав
Недимовић посетио је пољопривреднике у Свирцу, а посетили су нас и министар Александар Вулин и Александар Каракашевић.

Сарадња са ЕПС-ом

На седници Изборне скупштине ОО изабрано је 10 делегата
који ће представљати Александровац на Изборној скупштини
СНС у Београду. Обележили смо
страначку славу Свету Петку.
Активисти ОО делили су „СНС
Информатор“ и разговарали са
грађанима. Наставља се одлична сарадња са ЕПС-ом, стигли су
бетонски стубови у Пуховац, у
засеоке Андрејици и Радојичић, а

51. Сремски Карловци

Брига о најстаријим суграђанима

45. Кикинда

Представљен изглед
будућег стадиона
Дариване су 134 бебе рођене
током јула, августа и септембра, а
поклон пакети садрже мултифункционалну столицу, пелене, торбу,
пешкир и „Радосницу“. Отворене
су нове просторије Другог МО у
Кикинди. Поводом Међународног
дана старијих особа, повереник
ГО посетио је три најстарије су-

Покрајина је одобрила средства за реконструкцију Улице
Браће Анђелић. Представници
Савета за социјалну политику,
бригу о деци и социјална питања, Унијe жена и Уније младих обрадовали су поклонима
кориснике Дневног боравка за

особе са сметњама у развоју.
У оквиру манифестације „Сунчана јесен живота“, активисткиње Уније жена и Савета за
популациону политику посетиле су Удружење пензионера и
омогућиле им мерење шећера
у крви.

подигнута је и нова трафостаница
у Пољани Стањево 2.

52. Мало Црниће

Фестивал драмских
аматера села
Обележили смо велики јубилеј педесети Фестивал драмских аматера села Србије (ФЕДРАС), уз велики
број познатих личности из света позоришне уметности и 20 представа.

53. Нова Варош

Млади на стручној
пракси
Општина ће субвенционисати пољопривредне произвођаче
путем конкурса за доделу подстицајних средстава. Председник
Општине Радосав Васиљевић и
директорка Филијале Националне
службе за запошљавање у Пријепољу Рафета Хајдаревић потписали су уговор са 13 младих Нововарошана који ће стручну праксу
обављати у Општинској управи,
Дому здравља, Завичајном музеју,
ПУ и Резервату „Увац“.

54. Ћуприја

Дуално образовање
у пракси
Поводом Дана Општине, звање
почасног грађанина Ћуприје добио је саветник за инвестиције
председника Републике, Данило Цицмил. Председник Вучић
посетио је манастир Раваницу.
Угостили смо делегацију побратимског града Добоја, на челу са
градоначелником Борисом Јеринићем. Обележен је почетак
примене дуалног образовања у
сарадњи Техничке школе и компаније „Standard Furniture“. Чланови
ОО обележили су страначку славу
Свету Петку.

55. Бела Паланка
Састанак са
председницима МЗ

Председник Општине Горан
Миљковић одржао је састанак са
председницима месних заједница
у циљу сагледавања претходне
године и планова за 2022.

Наставак на 30. страни
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С

вечаном академијом у
„Штарк арени“ у Београду, Српска напредна странка обележила је 13
година од оснивања. Претходно, истог дана одржана је
Изборна скупштина СНС-а,
на којој је изабран нов састав
Главног одбора и Председништва, затим председник
Извршног одбора и потпредседници Главног одбора.

Мање од пола сата пре
почетка свечане академије,
трибине и партер „Штарк
арене“ били су готово пуни,
на све стране вијориле су
се заставе Србије и СНС-а,
а испред хале био је постављен видео бим са којег су
грађани, који нису успели да
уђу у халу, могли да прате
догађај. На обележавање годишњице странке пристигли
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Нема повлачења пред онима
који су земљу уништили

су и бројни гости, представници
Српске листе, личности из области
спорта, уметности,
културе...
Председник СНС
Александар Вучић, на почетку обраћања, захвалио се
члановима и симпатизерима,
којих је било око 25.000, што
су ту, а посебно се захвалио

онима који су остали испред
хале или у аутобусима, уз извињење што, иако су желели
да буду у хали, није било довољно места. Додао је да им
је свима захвалан, јер су по-

казали како изгледа пристојна Србија.
„Док сте ви долазили мирно, аутобусима, па онда пешице, тротоаром, стајући на
црвено светло на семафору,

неки други, којих је било
многоструко мање, желели
су некоме да нашкоде. Хвала
свима, саборци и пријатељи,
поносим се због реченице
да предаја није опција. Нема

девет година. Успели смо
да довеземо једну машину
у халу - Радишу, тако смо је
назвали, са којом смо спајали Kладово са Милановцем
и Нови Пазар са Тутином,

ауто-пут до Чачка, градили
пругу до Новог Сада. Пред
вама је будућност - пред обичним и поштеним људима
који воле Србију“, нагласио
је председник Вучић.

Аутобус, песма, сендвичи и Радиша
На свечану академију,
председник
Александар
Вучић стигао је аутобусом
са логоом Српске напредне
странке, заједно са младим
СНС лидерима. Одличну
атмосферу у аутобусу употпунила је песма „Ово је
Србија“, који су млади отпевали уз пратњу гитаре. Нашаливши се да ће им се обратити пре него што почну да
једу сендвиче, алудирајући
на то што део јавности присталице СНС назива „сендвичарима“, председник Вучић
је рекао: „На Газелу и правац „Арена“ пре него што

почнемо да једемо сендвиче!
Поштени људи
у Србији једу
сендвиче, ови
други отимају
милионе. Данас
сте могли да
видите разлику
између пристојне Србије и оних
који би да је
униште и зато
ви, као најбољи део странке,
који сте данас највећим делом изабрани на најважније
функције, морате о томе да
водите рачуна“. Додао је и

да су неки хтели да забране
људима да дођу на скуп у
„Арени“, да запрече путеве
и ураде оно што од 30-их година прошлог века нико није
радио.

Кад је стигао на плато
испред „Штарк арене“, председник Вучић обратио се
окупљеним грађанима који
нису успели да уђу у халу, и
посебно им се захвалио:
„Много вас волим! Ово су
последњи избори на којима
вас водим, али ћемо заједно ићи до победе да осигурамо будућност за нашу
децу, која су најважнија,
као и наша Србија. У наредним месецима обићи ћу
свако место у Србији. Немамо право да дамо никоме да нам уништи оно што
смо радили у претходних

назад, нема повлачења ни
пред ким, а поготово не пред
онима који су нам земљу
уништили и урушили. Само
напред, у будућност, за нашу
децу“, поручио је председник Вучић.
Замолио је све присутне да
великим аплаузом поздраве
лекаре који се две године
боре за животе наших грађана против корона вируса. Такође, поручио је да је СНС за
13 година, као партија, и девет година, колико је у влади, успела да промени свест
наших људи.
„Више не важи да смо последњи у свему, да то што
у спорту освојимо медаљу,
буде замена за успехе у неким важнијим пољима. Сад
очекујемо успех и тамо где
смо губили“, поручио је лидер СНС и указао да ће Србија за 2020. и 2021. године,
по кумулативном привред-

ном расту, бити најбоља у
Европи, док смо од 2008. до
2010. били друга земља, али
отпозади са најнижом стопом БДП-а.
Истакао је да се тренутно
гради 10 аутопутева и брзих
саобраћајница, да се граде и
пруге, болнице, домови здравља, више него у претходних
50 година. Направљена су и
четири научно-технолошка
центра у којима раде млади
људи, који доносе највећи
раст БДП-а својом генијалношћу. Посебно се осврнуо на
пројекат Београд на води и
сличне пројекте који ће бити
грађени и у другим градовима Србије. Такође, истакао је
да смо бројчано мали народ
и да немамо право на сукобе
и да ће СНС, иако те сукобе
други изазивају, уједињавати људе и народ. Председник Вучић затражио је од
чланова странке да се боре
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Наклон за
пензионере

наставак са стране 25
за најубедљивију победу на
изборима, против оних који
су уништили земљу, јер та
победа, каже, значи бољу будућност за Србију. Потврдио
је да се на следећој скупштини странке неће кандидовати
за председника, али да се никада неће одвајати од СНС.
„Заједно са вама борићу се
на изборима 3. априла за још
једну велику победу, а од вас
тражим да та победа буде
најубедљивија до сада. Да се
борите више него икада, јер
нема предаје, ни повлачења
пред најгорима, онима који
су земљу уништили, који би
хтели да пљачкају и да ваш
новац стављају у своје џепове“, поручио је председник
СНС и окупљенима показао
багер Радишу, симбол свих
градитељских подухвата и
стремљења.

Закључци Изборне скупштине СНС
На Изборној скупштини
Српске напредне странке
усвојено је 10 начела политичког деловања СНС-а,
Извештај о раду СНС, а изабрано је и ново руководство. Странку ће убудуће
водити, уз председника
Александра Вучића, реизабрани председник Извршног одбора Дарко Глишић,
седам
нових
потпред-

седника Главног одбора
(Милош Вучевић, Синиша
Мали, Владимир Орлић,
Невена Ђурић, Марко Ђурић, Александар Шапић и
Ана Брнабић), као и чланови Председништва, међу
којима има много нових и
младих људи.
Председник Вучић рекао
је да је прихватио да помогне странци и да је води

на следеће изборе, а да је
после тога време за млађе
напредњаке. Истакао је да
је СНС направила велики
продор уласком великог
броја младих у органе руковођења, те да то није странка која избацује људе, као
неке друге, већ да је овде
могуће мислити другачије
и износити другачије ставове.

Радне групе за припрему програмских докумената
У склопу активности на
припреми програмских докумената, које је Српска
напредна странка разматрала на седници Скупштине, у седишту СНС раније
су одржани састанци десет
радних група, чији чланови
су донели закључке из различитих области.
1. Радна група за политику пријатељства са суседима и сарадњу у међународној заједници (Јадранка
Јоксимовић, Немања Стевановић, Александар Софић,
Милимир Вујадиновић и
Душица Стојковић).
2. Радна група за питања
развоја културе политичког
дијалога у друштву (Александар Мартиновић, Милош
Вучевић, Миленко Јованов,
Владимир Орлић и Владанка Маловић).
3. Радна група за припрему Програмских начела која
се односе на економију и
привреду (Синиша Мали,
Бранислав Недимовић, Чедомир Божић, Огњен Бјелић и Миленко Џелетовић).

Владимир Орлић, Александар Мартиновић, Владанка Маловић, Миленко Јованов и Милош Вучевић

4. Радна група за припрему начела за стварање чисте и здраве Србије (Ирена
Вујовић, Јелена Танасковић,
Зоран Гојковић, Градимир
Драгутиновић и Жарко Богатиновић).
5. Радна група за очување
културе, језика и идентитета (Маја Гојковић, Сандра
Божић, Милош Терзић, Драгана Милошевић и Миодраг
Ивановић).
6. Радна група за питања
концепта суверености при
вођењу политике у земљи и

иностранству (Никола Селаковић, Милован Дрецун, Немања Старовић, Мирослав
Кнежевић и Предраг Рајић).
7. Радна група за будуће
политичко деловање Српске напредне странке (Ана
Брнабић, Игор Мировић,
Дарко Глишић, Миленко Јованов, Александар Шапић и
Јелана Жарић Ковачевић).
8. Радна група за припрему начела за демографски
опоравак (Стана Божовић,
Јелена Мијатовић, Дарко
Лакетић, Миланка Јевтовић

Вукојичић и Славка Лакићевић).
9. Радна група за припрему начела за нулту толеранцију према организованом
криминалу и корупцији
(Маја
Поповић,
Дејан
Ђурђевић, Угљеша Мрдић,
Биљана Пантић Пиља и
Александар Мартиновић).
10. Радна група за припрему начела за образовање и
науку као стратешку основу развоја (Маријана Дукић
Мијатовић, Зоран Милошевић и Марко Атлагић).

„Последњих 10 година радили смо на томе да се роди
нова Србија, да оживи, да
се подигне, ојача, пронађе
снагу, достојанство и понос.
Ту Србију нико не може да
заустави. Желим да наша
снага буду наш рад, знање,
уједињење, вера у будућност, овај багер који гура
земљу напред још брже и још
јаче“, истакао је председник
Вучић, и додао да Србија
мора да буде отворена и да
је Отворени Балкан велика
и важна идеја. Поручио је да
морамо да се повезујемо јер
смо мали, а наша економија
мора да расте. Такође, рекао је и да верује да ће наша
држава бити изложена бројним притисцима, јер нико не

воли да Србија иде напред,
да буде успешнија од других.
„Морамо да будемо чврсти и снажни, да чувамо оно
што је наше, да се не стидимо онога што смо наследили
и да показујемо поштовање
према туђим, али и према
својим жртвама“, истакао је
председник Вучић.
Према његовим речима,
поједине земље у региону
хвале се шта све набављају
од наоружања и како ће бити
јаче од Србије, али још не
знају шта ће од оружја ускоро добити наша земља и то
много брже од њих, као и то
да се Србија наоружава само
зато да нас више нико не би
понижавао, као некада. Истакао је да је мало Срба оста-

ло на својим огњиштима да
бисмо могли огњишта олако
да препуштамо другима.
„Србија мора да покаже бригу за свој народ, поштујући све друге. Србија је
на европском путу, али је умела да чува пријатеље и није им
окренула леђа, ни када им је
било тешко, али ни када је њој
било тешко да те притиске
издржи. И зато Србија данас
може да добије најјефтинији
гас у Европи и да рачуна на
подршку по питању KиМ. Србија, без обзира на притиске,
неће се одрицати свог пријатељства са Русијом и Kином, а
неће се ни они одрећи пријатељства са нама“, нагласио је
председник Вучић на свечаној
академији.

Председник
Вучић
посебно се обратио
пензионерима, чија ће
примања, како је рекао,
да прате плате, уз додатну помоћ државе, и
изразио им велику захвалност, не на томе што
подржавају
странку,
већ зато што су разумели државу, градили
Србију и знали како да
је сачувају.
„Уз поштовање младима, одмакнућу се од
говорнице да бих се
поклонио пензионерима, да им се захвалим за
све што су урадили за
Србију“, рекао је председник Вучић, што је
испраћено громогласним аплаузом.

Представљање програмских начела уочи Скупштине СНС
Српска напредна странка представила је предлог
својих програмских начела
дан раније, на скупу у београдском Дому омладине,
а чланица Председништва
Ана Брнабић истакла је да
су основни постулати сарадња, јачање, стабилност
и пуна самосталност Србије.
Брнабић је истакла да је
задатак СНС стално политичко, друштвено, економско и глобално јачање наше
државе. „Србија је данас
јача него јуче, а нешто слабија него што ће бити сутра,

то је наша политика“, рекла
је она, а затим представила
и програм демографских
мера, које је нешто раније,
изнео и председник Александар Вучић, и говорила
о инвестицијама у инфраструктуру, образовање и
науку,
дигитализацију,
вештачку интелигенцију и
биоекономију, као и у заштиту животне средине.
Члан Председништва СНС
Синиша Мали рекао је да су
економски циљеви странке привредно оснаживање
земље, подизање животног

стандарда, макроекономска
и финансијска стабилност.
Према његовим речима, ове
године раст БДП премашиће
седам одсто, а јавни дуг је
стабилан и под контролом,
стране директне инвестиције су 3,1 милијарду евра,
стопа незапослености 11,1
одсто, а просечна плата до
краја године 600 евра. Мали
је рекао и да су пензије стабилне и да расту из године
у годину, најављујући повећање од 5,5 одсто и исплату 20.000 динара пензионерима у фебруару.

Потпредседник
Главног
одбора СНС Александар Шапић рекао је да неко може
да воли или не воли СНС, да
поштује или оспорава политику коју води, али не може
да не констатује стварање
нове, савремене политике и Србије, чији је творац
председник Вучић. „Српска
напредна странка је једина
политичка организација која
се стално регенерише и одговара изазовима времена“,
додао је Шапић и нагласио
да је поносан што је Вучићев
савременик.
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ГРАД БЕОГРАД

Београдски метро покреће
економију целе Србије
МАКИШКО ПОЉЕ

Р

адове на пројекту изградње инфраструктуре
и насипања платоа за
депо Београдског метроа на
Макишком пољу обишао је
председник Србије Александар Вучић и поручио да се на
том месту дешава историја.
„Овде се дешава историја.
Они који покушавају да зауставе Србију у томе неће
успети. Од 1968. године
обећавају нам метро. Колико год да су били на власти,
никада нису ништа урадили“,
поручио је председник Вучић
окупљеним грађанима и приметио да некима смета што
ће метро да повезује Железник и Миријево, а не, како је
рекао, најбогатије.
„А, ја сам поносан, јер ће
додатно да приближи Обреновац, Барајево, Железник,
Баново брдо до звездарског
Миријева. Наше је само да
радимо. Рад и резултати никада не могу да се избришу.
Наши резултати су стотине
километара путева, пруга,
нови музеји, а њихови су
само пуни џепови, које данас
пуне тиме што их неко плаћа
да се боре против нас“, рекао
је председник Србије.
„Рекли су да не смем да
дођем овде где почиње изградња метроа. А, рекао сам
да ћу доћи и сваке недеље ћу
да обилазим радове овде, да
виде да наше неимаре, грађевинаре не могу да зауставе.
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Горан Весић, Синиша Мали и Александар Вучић

Пристојна Србија то никада
неће да дозволи. О метроу се
говори тачно 53 године, а тај
сан тек сада се остварује. И
знате да ће посао да буде завршен за шест година, јер ми
испунимо оно што обећамо.
За нас је оно што смо рекли,
завет пред грађанима“, поручио је председник Вучић.
Обиласку радова, заједно
са председником, присуствовали су министар финансија
Синиша Мали, министар
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав
Момировић, заменик градоначелника Београда Горан
Весић и председници градских општина.
Министар Мали представио је шински систем који се
развија у Београду, наводећи
да је планирано 30 километара новог БГ воза и 40 километара шинског система,
којим се решавају гужве, али
и чува животна средина.

Александар Каракашевић
приступио СНС-у

Депо метроа намењен је
за смештај и одржавање целокупне возне флоте линије
1 Београдског метроа, а радови се изводе на површини
од 72 хектара. Планом генералне регулације шинских
система предвиђено је да
прва линија метроа повезује
Железник и Миријево, а друга Миријево и Земун. Обе
линије биће дуге по 21 километар, а радови на првој
биће завршени до 2028, док
ће друга линија бити готова
2030. године. Предвиђено
је и проширење трамвајске
мреже и БГ воза тако да ће
Београд 2030. године имати
укупно 42 километра новог
метроа, затим 223 километра возова на градској и
приградској железници (са
76 станица и 500 полазака
дневно) и 42,6 километара
нове трамвајске мреже. Тиме
ће бити омогућено да 2030.
године шински систем поста-

не доминантан подсистем у
јавном превозу Београда.
„Нема аутомобила који
ће моћи и у поноћ да стигне
брже од метроа од Жаркова
до Миријева у шпицу“, рекао
је председник Вучић, након
што је заменик градоначелника Горан Весић рекао да
ће ујутру метроом моћи да се
стигне и за мање од 25 минута од Жаркова до Миријева,
када буде урађена прва линија метроа.
Председник Вучић додао
је да ће развој шинског система у Београду смањити
саобраћајне гужве, али да ће
омогућити и бржи и снажнији економски развој Србије.
„Пресрећан сам што смо
овде у Макишком пољу,
где је почела изградња метроа, после деценија лажних
обећања, надања и празних
прича пред изборе. Коначно је неко закључио комерцијалне уговоре и кренуо да
ради. Србија, иако је желела
и сањала деценијама, није
могла да гради метро док
није уследила фискална консолидација и спровођење
политике која је обезбедила
привлачење страних инвестиција и упослила стотине
хиљада људи који су добили
отказе од 2003. до 2012. године, када су фабрике затваране. Хвала свима који верују
у напредак Србије и знају колико је овај пројекат важан
за град и земљу“, поручио је
председник Вучић.

Фондација за српски народ и државу

Стипендије за бруцоше

Покретна канцеларија сваког
викенда са грађанима
Заменик градоначелника
Београда Горан Весић
посетио је грађане
Стублина и Трстенице код Обреновца, у оквиру своје
Покретне канцеларије, и разговарао
о проблемима на
локалу, од оних
који се тичу водовода, канализације
и путева, до мањих
као што је набавка
опреме за културно-уметничка друштва. Такође, Покретна канцеларија
Отворен
реконструисани
надвожњак

зауставила се и у палилулским насељима Велико Село
и Сланци, где је Весић наја-

вио да ће Град наредне године уложити 300 милиона
динара у пољопривреду.

Филм о легендарном
Бранку Пешићу

Документарни филм „Градоначелник“ о чувеном градоначелнику Београда Бранку Пешићу, по идеји Горана Весића,
премијерно је приказан у Комбанк дворани. Филм је режирао
Вук Дапчевић, по сценарију Душке Јованић.

Пријем за Датунашвилија
и Трајковића

Председник Александар Вучић, у
име СНС Фондације за српски народ
и државу, уручио је 20 стипендија
студентима прве године академских
студија из социјално угрожених ка-

тегорија, у вредности од максимум
125.000 динара. Бруцошима је поручио да они нису важни само њиховим породицама, већ и некима другима у држави.

Заменик градоначелника
Горан Весић најавио је да Град
Београд почиње са радовима
на уређењу три подземна пролаза на Теразијама, који су деценијама били запостављени.

Заменик градоначелника предложио је Урбанистичком заводу и Секретаријату за урбанизам да се
измене планови како би у
заштићеним целинама на
Врачару била дозвољена
градња зграда највише са
два спрата и поткровљем,
уместо четвороспратница
са поткровљем, како је сад
омогућено.
Појачана контрола
поштовања мера
у јавном превозу

Уређење подземних
пролаза
Глишић и Каракашевић

Помоћ за Марију
и Лазара

У културноисторијским
целинама Врачара
само двоспратнице

Машином „Садиша“ пресађено је 20 стабала црног
бора у парку Ушће. Само у
току октобра месеца пресађено је и спасено 65 одраслих стабала, од чега 15 на
јавним површинама.

Српској напредној странци приступио је Александар Каракашевић, прослављени српски стонотенисер и председник Стонотенисерског савеза Србије. Приступницу је потписао у седишту
СНС, у присуству председника Извршног одбора Дарка Глишића.

Заменик градоначелника Горан Весић уручио је
таблет и лаптоп рачунаре
ученицима и професорима
Богословије „Светог Саве“,
школе са најдужом традицијом у Београду.

Град Београд, путем
Фондације за децу и младе, обезбедиће додатну
помоћ за суграђане Марију
и Лазара којима је корона
однела чак пет чланова породице.

Конкурс за две
књижевне награде

„Садиша“ у акцији

У новогодишњој ноћи
Београђане и госте Београда забављаће, на платоу
испред Народне скупштине,
Јелена Карлеуша, која ће
певати потпуно бесплатно,
као и Марија Шерифовић и
Сара Јо.
Таблети
и лаптопови за ђаке
и професоре
Богословије

Пуштен је у саобраћај реконструисани
надвожњак
преко железничке пруге у
Младеновцу, а заменик градоначелника Горан Весић нагласио је да ће Младеновчани добити и превоз Беовозом.

Конкурси за две новоустановљене књижевне награде
Библиотеке града Београда
- „Душан Радовић“ за књижевност за децу и омладину
и „Београдски победник“ за
најбољи роман у претходној
години - отворени су до 15.
децембра.

Јелена, Марија и Сара
у новогодишњој
ноћи

Пријем у Старом двору за
српског репрезентативца у
рвању Зурабија Датунашвилија и председника Рвачког
савета Србије Жељка Трајко-

вића, организовао је заменик
градоначелника Горан Весић.
Датунашвили је европски и
светски првак и освајач бронзане олимпијске медаље.

Појачана је контрола
поштовања мера против
корона вируса у возилима
јавног градског превоза.
Ангажоване су екипе које
ће, поред провере да ли
лица имају бус плус карте,
проверавати и да ли носе
заштитне маске.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
56. Ваљево

Посао за 1.000 људи
Поводом 13. рођендана СНС,
наши активисти разговарали су
са суграђанима на штандовима.
Чланови Савета за социјалну
политику уручили су пакет са
намирницама и средствима за
хигијену угроженој породици.
Ваљево добија фабрику и посао
за 1.000 људи, а уговор између
Министарства привреде и немачке компаније „Хансгрохе“
потписан је у присуству председника Александра Вучића. Асфалтира се пут Дивље брдо - Царић. У четири насеља изграђена
су дечија игралишта. У току је
чишћење дивље депоније на
Дивчибарама.

57. Петровац
на Млави

Асфалт у три улице
Председник Општине Душко
Нединић, са сарадницима, свечано је отворио три асфалтиране
улице у насељу Велико Лаоле.
Средства је обезбедила локална
самоуправа из свог буџета.

58. Нова Црња

Бицикли на поклон
Наставком сарадње Фондације „Csilla von Boeselager Stiftung
Osteuropahilfe“, Удружења грађана „Дуга“ из Аде и Општине, деца
из социјално угрожених породица
добила су бицикле.

59. Оџаци

Посета Игора
Мировића
Председник Покрајинске владе
Игор Мировић обишао је радове на санацији локалних путева. Председник Општине Горан
Николић потписао је споразум
са Фондом „Европски послови“
о укључивању у базу података о
пројектима који се финансирају
из екстерних извора. Одржано је
Пчињско вече у Каравукову, Тортијада у Лалићу, а Трка за срећније детињство у Српском Милетићу. Обележена је страначка
слава Света Петка.

60. Ада Мол

Посета министра
Недимовића
Министар
пољопривреде
Бранислав Недимовић посетио
је фарму товних говеда Боја
Ференца у Стеријином селу и
разговарао са пољопривредницима о актуелним проблемима.
Дом здравља у Ади добио је санитетско возило, захваљујући
Покрајинској влади и Секретаријату за здравство.
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Реновирање школског
ресторана и зграде Гимназије

61. Аранђеловац

Уређење Ромског дома
Чланови ОО обележили су страначку славу Свету Петку. Удружење
угоститеља доделило је захвалницу Општини за подршку угоститељско-туристичкој
делатности.
На путу ка врху Букуље постављене
су клупе и столови за излетнике.
Завршава се уређење подрумских
просторија које ће се користити као
свлачионица за учеснике програма
у биоскопској дворани „Парк“. Започета је комплетна санација објекта Ромског дома у насељу Јелинац.

62. Смедеревска
Паланка
Дечије игралиште

Започета је изградња дечијег игралишта у Главашевом парку. Град
ће до краја године, поред игралишта,
добити и потпуно нови Трг културе.

63. Пожега

Нови рендген апарат
Болница и Дом здравља добили су нови рендген апарат, који је
обезбеђен апликацијом код РФЗО.
Обележили смо страначку славу
Свету Петку.

65. Лапово

Реконструкција пута
Лапово-Свилајнац
Предузеће за путеве „Крагујевац“ приводи крају реконструкцију пута Лапово - Свилајнац,
радове који су обухватали замену
лоших делова коловоза, фрезовање постојећег асфалта и постављање новог слоја асфалта.

66. Бач

Зграде за социјално
становање
Председник Општине Стева Панић присуствовао је у Покрајинској
влади закључењу споразума о укљу-

БРИГА О ГРАЂАНИМА
70. Кучево

64. Врњачка Бања

Бобан Ђуровић, председник Општине, и Иван
Радовић, председник СО,
угостили су министра Бранка Ружића, који се сусрео
са директорима основних
школа и обишао Факултет
за хотелијерство и туризам,
као и радове на реконструкцији школског ресторана
„Беба“ и Гимназије. У току
је ревитализација Централног бањског парка. Поводом
обележавања 80 година од
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Попинске битке, положени
су венци палим борцима. У
оквиру пројекта швајцарске невладине организације
„Свис про“ и Oпштине, директорима три основне
школе уручени су таблети
за ученике ромске мањине.
Општина и ТО добиле су
захвалнице за подршку у
организацији међународног
такмичења јединица војне
полиције „Чувар реда“. Обележена је страначка слава.
чивању Бача у БЕФС базу. Фондација
„Новак Ђоковић“ отворила је трећи
Центар за родитеље. Обележен
је Дан ослобођења и додељене су
Октобарске награде. Председник
Покрајинске владе Игор Мировић
обишао је радове на изградњи зграде за социјално становање. Потписани су уговори са корисницима мера
енергетске ефикасности.

67. Неготин

Наводњавање
неготинске низије
Изборна листа „Александар Вучић-За нашу децу-Ивица Дачић“,
на изборима за 45 одборника СО,
освојила је 75 одсто гласова укупно изашлих бирача. Министар Бранислав Недимовић, председник
Општине Владимир Величковић
и сарадници обишли су „Уљарица
Нова“, погон за прераду и паковање
лешника Владејић, Ловачко удружење „Хајдук Вељко“ и Удружење
„Воћар“ у Карбулову. Недимовић
је најавио реализацију капиталног
пројекта наводњавања неготинске
низије, која ће почети идуће године.

68. Пожаревац

Радови у Ратарској и
Далматинској улици
У Костолцу је отворен приватни вртић „Лилипут 012“, који већ
ради и у Пожаревцу. Почела је
реконструкција Ратарске улице, а
у току су и радови у Далматинској
улици. Отворена је позоришна
сала у Политехничкој школи. Обележен је Дан ослобођења у Првом
и Другом светском рату. Чланови
ГО СНС Пожаревац обележили су
страначку славу Свету Петку.

69. Жабари

Асфалт у три улице
У месту Александровац, асфалтиране су три улице - Мите апотекара, Тихомира Димитријевића и
Српских владара, а асфалтирање
је финансирала Општина.

Поклони за децу
ПУ „Лане“
Представници локалне самоуправе обишли су објекте Предшколске установе „Лане“ и деци
уручили пригодне поклоне. Постављена је најсавременија интерактивна табла на платоу испред
Поште. Чланови ОО прославили
су страначку славу Свету Петку.

71. Стара Пазова

Подршка микро
и малим предузећима
На иницијативу председника
Општине Ђорђа Радиновића, износ који се до сада додељивао као
бесповратна помоћ предузетницима, микро и малим предузећима
увећан је на шест милиона динара.
У току је реконструкција пута до
Голубинаца, а идуће године почеће радови на санацији путева
од Голубинаца до Љукова и према
Попинцима. Председник Радиновић редовно организује пријем
грађана. Обележили смо страначку славу и изабрали делегате за
Скупштину СНС.

72. Бачки Петровац
Укључење у базу
података БЕФС

Председница Општине Јасан Шпрох потписала је уговор
о укључивању у базу података
(БЕФС) о пројектима финансираним из екстерних извора,
у Покрајинској влади. Дечија
недеља обележена је у свим
школама и вртићима, а председница Шпрох обишла је ПУ
„Вчиелка“, ОШ „Јан Чајак“ и
Удружење „Ми“. Савет за безбедност саобраћаја реализовао
је пету едукацију матураната.
Обележен је Дан Општине и Дан
ослобођења у Другом светском
рату, а у дворишту Словачког
војвођанског позоришта одата
је пошта погинулим борцима.
Министар Бранислав Недимовић
обишао је газдинство Ивана Захорца у Гложану.

73. Зрењанин

Представљање
инвестиционе понуде
Град Зрењанин представио је
своју инвестициону понуду на
највећем европском сајму инвестиција и некретнина „Еxpo Real“ у
Минхену. Активисти МО Стајићево организовали су акцију доделе
школског прибора предшколцима.
Чланови МО Мужља уредили су
канал и зелене површине, активисти МО Болница Берберско уредили су простор око кошаркашког
терена, а активисти МО Доситеј
Обрадовић шест дечијих игралишта. Чланови ГО СНС положили

су венце у оквиру обележавања
Дана ослобођења.

74. Брус

78. Беочин

Организовање инфо пултова

Садница оморике
поводом рођендана СНС

75. Сремска
Митровица

Михољски сусрети села

76. Врбас

Пронаталитетна
политика
Општина је изменила и допунила Одлуку о финансијској подршци
породицама са децом. Од сада ће
породице добијати 100.000 динара за бебе које се роде 1. јануара
и 20. октобра, на Дан Општине
Врбас. Такође, убудуће ће треће и
свако наредно дете имати право на
регресирање трошкова боравка у
предшколској установи.

77. Кладово

Водовод у насељу
Подвршка
Поводом завршетка водоводне
мреже у насељу Подвршка, председник Општине Саша Николић
одржао је састанак са члановима
Савета МЗ Подвршка и мештанима.
Општина је започела са адаптацијом терасе у објекту 2 ПУ „Невен“
како би се повећао простор за боравак деце. Општина и НСЗ потписали су уговоре са четири послодавца
код којих ће се осморо младих оспособљавати за рад у струци.

79. Владичин Хан

Асфалтиран прилаз до
манастира
Асфалтиран је прилаз од
главног пута до манастира Успење Пресвете Богородице у селу
Мртвица, паркинг простор поред
конака и део пута до продавнице.
Иначе, путни правац до ове светиње је комплетно реконструисан
и асфалтиран крајем 2020. године.

Промоција најмлађих
подофицира
У Такову је одржана промоција
најмлађих подофицира Војске
Србије. Школа у Семедражи добија игралиште за децу. Уз субвенцију Општине, обновљена су
два камиона смећара. Почело је
асфалтирање три пута у сеоским
МЗ, а у току је изградња пешачке стазе у насељу Ивице. Поставља се иконостaс у Цркви Свете
Тројице. Председник Дејан Ковачевић потписао је протокол о сарадњи на реализацији пројекта
„Хероји Халијарда“ са Недељком
Бајићем.

Активисти ОО делили су „СНС
Информатор“ и разговарали са
суграђанима. Поводом рођендана странке, посађена је садница
Панчићеве оморике. Наставља се
уређење путне инфраструктуре.

Отпочети су радови на постављању трибина на терену „Партизан“. Представници туристичких
потенцијала Сремске Митровице
присуствовали су „Expo Real“ сајму
у Минхену са циљем привлачења
страних инвеститора за изградњу
хотела. Организоване су коњичке
галопске трке „Сремски куп 2021“.
У Бешенову су одржани Михољски
сусрети села, а манифестацији
је присуствовао и министар Бранислав Недимовић. Започета је
акција садње цвећа.

84. Горњи
Милановац

85. Сокобања
Aктивисти ОО редовно
организују инфо пултове,
разговарају са суграђанима
и деле „СНС Информатор“.
Чланови МО Баноштор сани-

рали су пут у викенд насељу,
уредили црквену порту и дечије игралиште. Отворене су
нове страначке просторије у
Лугу.

80. Ириг

Обележили смо страначку славу
Свету Петку.

Нове просторије МЗ
Отворене су нове, реновиране
просторије МЗ Крушедол Прњавор. Уређена је фасада зграде
Скупштине општине. Активисти
МО Врдник очистили су насип на
старој прузи. Положени су венци
поводом Дана ослобођења. Чланови ОО обележили су страначку
славу Свету Петку.

81. Ковин

Награде за младе
спортисте
Свечано је обележен Дан
Општине и организован је пријем
за најуспешније младе спортисте
и њихове тренере. Спортистима
су уручени ваучери од по 20.000
динара и монографија о спорту
у Ковину. Обележен је Светски
дан менталног здравља. Одржани су Дани мађарске кухиње
у Скореновцу. Организовани су
састанци са привредницима, поводом планирања уписа ученика
у први разред по моделу дуалног
образовања. Општина је опремила вешерај у Дому здравља.

83. Велика Плана
Изградња
саобраћајница

Ученици и професори из ОШ
„Борски Микулаш“, из истоименог места у Словачкој, били су у
посети ОШ „Карађорђе“ и нашој
Општини. Одржане су Брђанска пасуљијада и коњичке трке
у Лозовику и Плани. У току је
реконструкција и изградња саобраћајница у Крњеву, Доњој
Ливадици, Великој Плани, Марковцу и Старом Селу. У Лозовику
су одржани Михољски сусрети
села. Комесаријат за избеглице
и Општина доделили су девет
пакета са грађевинским материјалом избеглим лицима. Председник Општине Игор Матковић
уручио је 21 уговор за самозапошљавање. Поводом Међународне дечије изложбе малог формата, посетио нас је амбасадор
Египта Амр Алгувејли. Обележили смо страначку славу Свету
Петку.

82. Алибунар

Мамографски прегледи
На Првенству Балкана у каратеу, у саставу репрезентације
Србије нашла су се сва три карате клуба са наше територије.
Општина и Дом здравља, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за здравство, организују бесплатне мамографске
прегледе за суграђанке. Чланице Удружења жена из Вла-

димировца учествовале су на
манифестацији „Дуње и јесењи
плодови“. Спортско-туристичка
манифестација „Fox trail“ одржана је у Девојачком Бунару.
Активисти МО Алибунар уредили су зелене површине код
прилаза гробљу и у Првомајској
улици. Обележили смо страначку славу Свету Петку.

Помоћ
пољопривредницима
Михољски сусрети села, под
покровитељством Министарства
за бригу о селу, а у организацији
Општине, одржани су у Читлуку. Потписана су 22 уговора
за субвенционисање пољопривредне производње. Председник Општине Миодраг Николић
угостио је предшколце и основце
у оквиру обележавања Дечије
недеље.

86. Краљево

Обележени слава и
рођендан СНС
Одржани су састанци МО Стара
чаршија, Економског савета и Омладине. Обележени су рођендан
странке и страначка слава Света
Петка.

87. Бабушница

Одржана Вурдијада
Одржана је традиционална
манифестација Вурдијада, која је
била у знаку сарадње са Бугарском, кроз реализацију пројекта
прекограничне сарадње. Уручени
су уговори о обављању стручне
праксе за петоро младих са евиденције НСЗ.

88. Прибој

Отворена топлана
на биомасу
Савет за безбедност саобраћаја обезбедио је за Саобраћајну
полицију
апарат
„фолиметар“, који мери степен
пропустљивости затамњене фолије на стаклима аутомобила.
Министарка Зорана Михајловић
присуствовала је свечаном отварању топлане на биомасу у Прибоју. Нова градска топлана греје
1.596 станова, односно 83.000
квадрата стамбеног и 15.000 пословног простора.

СНС ПАНОРАМА

ИНТЕРВЈУ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КиМ

Директор
Kанцеларије за Kосово и Метохију др Петар Петковић
посетио је у болници
Срећка Софронијевића,
Србина из Звечана, кога
су припадници специјалне косовске полиције
упуцали током упада на
север KиМ. Софронијевић је задобио повреде опасне по живот и,
након операције у KБЦ
„Kосовска Митровица“,
пребачен је у Ургентни центар у Београду.
Петковић је истакао да
је метак који је Срећко
примио био намењен
читавом српском народу
на северу KиМ.

Поводом Дечије недеље, помоћница председника Општине
Даница Јовановић примила је

Октобарска награда
за Дом здравља
У току је асфалтирање пута од
Белог Брда према селу Остраће,
средствима из општинског буџета. У Центру за културу одржана
је свечана академија поводом
Дана Општине. Тим поводом,
награђене су мајке са четворо
и више деце, ђаци генерација

Започето је асфалтирање
Улице Немањића у Звечану
и пута за Мали Звечан, средствима Владе Србије преко
Канцеларије за КиМ. Такође,

100. БЕОГРАД

основних и средњих школа, најбољи студенти завршних година
и појединци из области привреде,
образовања, пољопривреде, културе, спорта. Највише признање,
Октобарска награда, додељена
је Дому здравља. Обележили смо
страначку славу Свету Петку.

у Улици Немањића граде
се две зграде за стамбено
збрињавање младих брачних
парова и стамбено-угроженог становништва.

93. Витина

Обилазак радова

куће породице Бобана Јевтића
у Великом Ропотову, које финансира Канцеларија за КиМ.
Асфалтирани су путеви у селима Ранилуг, Глоговце, Велико
Ропотово, Панчело, Томанце.
ученике школе „Сава Керковић“.
Челници локалне самоуправе обишли су реконструисану
школу у Белановици. Активисти
ОО подржали су акцију добровољног давања крви. Председник Општине Драган Лазаревић

95. Опово

Садња ветрозаштитног појаса

Председник ПО Општине
Витина Срђан Николић обишао је радове на изградњи
куће за Слађану Крчмаре-

Уз
помоћ
Канцеларије
за КиМ, а преко ПО Града
Приштине, кров над главом

присуствовао је одржавању Михољских сусрета села. Одржане
су едукације ученика, предшколаца и тракториста о безбедности у саобраћају. Активисти
ОО редовно одржавају штандове, разговарају са суграђанима и деле „СНС Информатор“.
Представници мађарске фирме
„Green Plus Low Carbon Fuel“
представили су свој производ,
еколошко гориво. Чланови ОО
обележили су страначку славу
Свету Петку.

Завршена је адаптација другог дела зграде Дома културе и
фасада на целом објекту. Реч је о
реализацији пројекта који финансирају Министарство културе и
Општина.

97. Бачка Топола
наноси сметове на саобраћајницу. Изградња прикључка пута
Опово - Дебељача, између Опова и Баранде, ушла је у финалну
фазу, а радове на асфалтирању
обишао је председник Општине
Милош Марков.

о Повереница Брнабић одржала је радни састанак са
функционерима и члановима ОО СНС Лазаревац, Савски
венац и Сопот, а посетила је штандове и разговарала са Београђанима.

о У оквиру акције пошумљавања, повереница Брнабић посадила је стабло јавора на шеталишту у Борчи. Акција пошумљавања организована је на Савском венцу, Чукарици, Вождовцу,
Лазаревцу, Обреновцу, Сурчину, Звездари, Младеновцу, Сопоту, Гроцкој, Раковици.

о Поводом Међународног дана старих, члан ИО СНС Александар Марковић и повереник ОО СНС Барајево Слободан Адамовић разговарали су са пензионерима.

Куће за Максимовиће и Стошиће

Адаптација зграде
Дома културе

Милош Марков у обиласку радова

вић из Грнчара. Нову кућу
добиће и седмочлана породица Ранка Влајковића из
Могиле.

о У Дому омладине одржан је скуп Уније младих ГО СНС, а са
младим члановима разговарала је повереница ГО СНС Београд
Ана Брнабић, која је истакла да СНС једина у Србији размишља
о омладини, а самим тим и о будућности странке и државе.

94. Приштина

96. Кнић

У току су припреме за ограђивање малог гробља у Опову, а
реновиран је и екстеријер капеле. На путу Баранда - Сакуле
у току је садња 2.200 стабала
као ветрозаштитни појас током
зимског периода, када кошава

Велика акција пошумљавања

Станови за младе брачне парове

Изградња кућа

Добровољно
давање крви

БРИГА О ГРАЂАНИМА

92. Звечан

90. Косовска Каменица

89. Љиг

ГРАД БЕОГРАД
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91. Лепосавић

Петковић обишао
Срећка Софрoнијевића

Руководство
Привременог
органа Општине Косовска Каменица обишло је радове на
изградњи куће породица Поповић, Антић и Јевтић у Кормињану, и радове на изградњи
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Школа прикључена
на гас

Чланови МО Стара Моравица,
у сарадњи са мештанима, уредили су центар села. Урађен је
прикључак гаса у ОШ „Никола
Тесла“ у Бачкој Тополи, а у Бачком Соколцу асфалтиране су

добиле су породице Максимовић и Стошић из Новог Бадовца.

улице Светог Саве и Војвођанска.

98. Лозница
Обележени
рођендан
и слава СНС

Поводом обележавања 13 година од оснивања Српске напредне
странке, ГО СНС организовао је
штанд, на којем су функционери и
активисти делили „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима,
као и пријем за највредније активисте. Обележили смо и страначку славу Свету Петку. На Дрини
је одржана оперативно-тактичка
вежба цивилне заштите „Систем 2021“, коју организују МУП и
Сектор за ванредне ситуације, у
сарадњи са Градом и Управом цивилне заштите.

101. БАРАЈЕВО

Разговор са грађанима

99. Кањижа
Куће за пет
породица

У оквиру конкурса Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за
куповину куће са окућницом,
заменик председника Општине
Небојша Ракић потписао је уговор за реализацију програма за
пет породица.

о Поводом Светског дана домаћих животиња, Aлександар Марковић посетио је двојицу младих пољопривредника у Сурчину.

Активисти ОО организовали су штандове на пијаци
и разговарали са суграђа-

нима. У просторијама ОО
обележена је страначка
слава Света Петка.
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Гајић, уручено је пет кошаркашких
табли, купљених из личних средстава. Почела је реконструкција
вртића у Зуцу, а радове су обишли
члан Градског већа Драгомир
Петронијевић и градски секретар
Славко Гак. Општина је традиционално поклонила пакете за новорођене бебе.

102. РАКОВИЦА

Акције уређења

106. ВРАЧАР

Сквер Милене и Гаге

Разговор са грађанима

Прославили смо 13. рођендан СНС садњом стабала
испред Центра за културу и
образовање, а обележили смо
и страначку славу Свету Петку. Наставили смо са акцијама
уређења паркова, игралишта,
пешачких стаза, простора око
школа. Произвођачима меда
уручене су нове кошнице. У
директном контакту са грађанима, функционери и чланови
ОО помагали су у решавању
проблема. У ОШ „Франце
Прешерн“ реконструисана је
фискултурна сала. У току је
реконструкција парка Канаре-

103. ГРОЦКА

Помоћ угроженим
породицама
Заменик градоначелника Београда Горан Весић обишао је,
својом покретном канцеларијом,
насеља Умчари, Живковац и Камендол, и разговарао са грађанима о проблемима са којима
се сусрећу. Започета је обимна
реконструкција и асфалтирање
улица у свим насељима. Одржан
је пети сајам зимнице „Јесења кухиња у Гроцкој“. Активисти МО
Гроцка уклонили су графите код
Бироа за запошљавање. Активисти МО Калуђерица 1 обезбедили
су огрев за породицу Лазаревић,
активисти МО Лештане-Старо
насеље пакет са намирницама за
породицу Филић, а активисти МО
Болеч за породицу Ђукић. Све донације обезбеђене су из личних
средстава. Представници ОО посетили су најстарије суграђане у
Врчину и Брестовику, и поклонили
им друштвене игре, које су обезбедили из сопствених средстава.

104. ВОЖДОВАЦ

Огрев за најугроженије
Активисти ОО сваког викенда
на штандовима разговарају са суграђанима. Поводом Светског дана
чистих руку, одржани су штандови
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во брдо 1-5 и чишћење канала
у улицама Душице Спасић и
Александра Војновића. Асфалтиран је крак Расинске улице и
део Улице Моме Станојковића.
Реконструисани су паркинзи на
углу Вукасовићеве и Велизара
Станковића, и у Улици Николе Мараковића. Обновљене су
и стазе у улицама Чајничкој,
Опленачкој и Милорада Драшковића. Такође, постављени су
стубићи за спречавање паркирања аутомобила дуж пешачке
стазе у Вукасовићевој улици.
Дуж улице Канарево брдо засађено је растиње.
на којима смо делили средства за
дезинфекцију. Чланови МО Шумице уредили су парк. Један од
координатора ОО, Марко Кулић,
из личних средстава донирао је
огрев за најугроженије породице.
Почела је реконструкција коловоза, ивичњака и тротоара у Баштованској улици, а завршена је реконструкција Улице Браће Јерковић.
Заједничком акцијом председника
МЗ Бели Поток Драгана Илића,
чланице Већа Бојане Јакшић и директорке Установе културе Јелене

У присуству грађана, пријатеља
и комшија, уз музику из филмова у
којима су глумили Милена Дравић
и Драган Николић, на углу улица
Милешевске и Цара Николаја, свечано je отворен Сквер Милене и
Гаге. Обележен је Дан ГО Врачар.
Ученици свих седам врачарских
основних школа засадили су дрво
на јавној површини. Организовани
су бесплатни излети за најстарије
суграђане, а на пут их је испратио
председник Општине Милан А.
Недељковић.

107. ЗВЕЗДАРА

Грађани на првом месту
Повереник ОО Марко Попадић обишао је пензионера Бранка
Станојевића, који је брутално нападнут и опљачкан. Функционери
ОО уручили су пакет са намирницама породици Милић, купљен из
личних средстава. Aктивисти MO
Ћирило и Методије поправили су
гелендер код Цветкове пијаце, а
активисти ВМЛ реквизите и клупе у парку. Одржане су трибине о
културном и споменичком наслеђу
и поводом Светског дана менталног здравља. У организацији Уније
жена, одржана је и трибина о
учешћу грађана у креирању политика Владе Србије. У сарадњи ГО
Звездара и ЈКП „Градска чистоћа“
покренута је акција уклањања графита. Санирана је дивља депонија
код цркве Свете Великомученице
Недеље и дечијег игралишта у
ВМЛ, а започета је и замена ђу-

105. ПАЛИЛУЛА

Разговор са функционерима
Активисти ОО разговарали су
са суграђанима на више локација
и делили „СНС Информатор“.
Такође, организована су дружења за најстарије Палилулце.
Обележили смо страначку славу
Свету Петку. Омладинска политичка секција одржала је трибину са потпредседником Главног
одбора СНС Миленком Јовановим, а затим и са директорком
Фондације за српски народ и
државу Бојаном Радаковић. Еколошка секција окупила је младе
у акцији уклањања отпадака
код стадиона БСК-а у Борчи.
Ксенија Вучић била је гост Омладинске медијске секције. У ок-

виру акције „Са функционером
на ти“, омладина ОО угостила
је Владимира Ђукановића. Асфалтиране су пешачке стазе у
Бесном Фоку, Јабучком Риту, а
у току је изградња дечијег парка у Кнез Даниловој улици, у
Глогоњском Риту и у Црвенки.
У току је и асфалтирање некатегорисаних путева на Овчанском
путу и Поповој бари, а наставља
се и уређење атарских путева.
Општина је наставила са акцијом
бесплатних излета за пензионере. Одржана је манифестација
„Деца у природи“ на малом језеру у Крњачи. Настављена је
подела колица за бебе.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
бријера и подела канти. Такође,
уклоњена су стабла у Улици Николе Груловића која су претила да
угрозе саобраћај и људске животе. Постављене су канте и кутије
за рециклажу у ОШ „Владимир
Петковић Дис“ и у вртићу „Зека“.
Покретна канцеларија заменика
градоначелника Горана Весића
посетила је звездарска насеља.

108. ЛАЗАРЕВАЦ
Нова игралишта,
паркинг, капела

Обележена је слава Света Петка
у кругу најужих чланова и пријатеља странке. Асфалтиране су
улице у МЗ Шушњар, МЗ Душан
Петровић Шане и МЗ Бистрица, а

109. ЗЕМУН
Бројне акције
помоћи
суграђанима
И овај месец обележен је
акцијама помоћи самохраним родитељима, социјално
угроженим грађанима, комшијама у припреми огрева,
добровољним давањем крви,
кречењем улаза, уређењем
зелених површина... На иницијативу ГО Земун, започела
је изградња топловода на
углу улица Цара Душана и Банатске, реконструкција Кеја
ослобођења и асфалтирање у
насељу Војни пут, а завршена
је реконструкција Земунске
гимназије.

дечија игралишта изграђена су у
Малим Црљенима и Рудовцима.
Реконструисан је паркинг простор
у Улици Воке Савић. У току је изградња свлачионица у ФК Стрмово, а у овој МЗ асфалтиран је и пут.
Започета је изградња Железничке
улице. У МЗ Трбушница гради се
капела на гробљу.

110. МЛАДЕНОВАЦ

Покретна канцеларија
Горана Весића
Заменик градоначелника Горан Весић обишао је Међулужје,
Кораћицу и Сенају, разговарао
са грађанима и дао конкретна
решења за неке проблеме. Повереник ОО Андрија Чупковић разговарао је са активистима Уније
младих и грађанима на штанду у
центру града. Представници Савета за пензионере и активисти
МО Село Младеновац посетили
су Светлану Петровић, поводом
њеног 87. рођендана, и уручили
јој торту и поклоне. Обележили
смо страначку славу, Свету Петку. Општина је покренула радове
на санацији путева рециклираним

асфалтом. Возачи који су поштовали саобраћајне прописе добили су од Комисије за безбедност
саобраћаја симболичне поклоне,
пакете прве помоћи и ужад за
вучу. За пољопривреднике из
Влашке организовано је предавање о значају безбедног управљања пољопривредним машинама и подељене су им тракторске
ротације.

111. НОВИ БЕОГРАД
Уређење блокова

Активисти ОО уредили су јавне површине у блоковима 19, 23 и
24, очистили стазе и шеталишта,
и орезали стабла и растиње. На
најпрометнијим локацијама, поставили су пултове на којима су
се грађани информисали о акцијама и решавању комуналних
проблема. Поред великог броја
активиста, инфо пултовима присуствовали су и повереник Стево
Марушић и чланови ОО.

115. САВСКИ ВЕНАЦ

Уређење дечијег игралишта
Чланица Председништва СНС Ирена
Вујовић придружила се омладини ОО
у акцији уређења дечијег игралишта
у Улици Љутице Богдана. Омладинци
су засадили тује у дворишту зграде у
Улици Милована Миловановића. У организацији Савета за здравство, одржана су предавања о значају вакцинације
и превенцији канцера. И ове године,
обезбеђен је огрев за најугроженије
породице, а потпредседник ОО Милош
Видовић посетио је социјално угрожене
суграђане. Функционери и активисти
сваког викенда разговарају са грађанима на штанду. Започета је реконструкција Пушкинове улице, а завршена је
реконструкција Улице Симе Лозанића и унутарблоковских саобраћајница у Хумској улици и између Велисава Вуловића и Омладинске. У току је
уређење парка „Леп изглед“. Председник Општине Милош Видовић и општински функционери
посадили су 10 стабала јавора код кружног тока

112. СОПОТ

Чишћење школских дворишта
У МЗ Неменикуће асфалтирана
је Улица Милоја Сарића, а у МЗ
Дучина Улица Саше Симеуновића. Активисти ОО очистили су
дворишта школа у Сопоту, Дрлупи, Дучини и Бабама. Такође,

у Бабама очистили су и простор
око споменика борцима из Другог
светског рата. Повереник ОО Живорад Милосављевић наставио је
праксу обиласка месних заједница
и разговора са грађанима.

Топчидерска звезда. Почели су бесплатни курсеви
страних језика за младе. У ОШ „Стефан Немања“
одржана је едукативна представа за прваке о безбедном понашању на путу од куће до школе. Одржана је трибина „Утицај пандемије на насиље над
женама“ и хуманитарна изложба слика.

116. ЧУКАРИЦА

Обележен Дан спорта

113. СТАРИ ГРАД

Стваралаштво најстаријих суграђана
титу равноправности
и УНФПА отворили су
изложбу чији су аутори корисници Сениор
центра. Одржан је 15.
циклус акције „Ђаци
вас моле, успорите
поред школе“, едукативном представом
о правилном понашању у саобраћају за
Радослав Марјановић у акцији за бољу
100 ђака првака ОШ
безбедност деце у саобраћају
„Дринка Павловић“.
Поводом Међународног дана
Завршава се уређење
старијих особа, повереник за зашдворишта вртића „Липа“.

114. ОБРЕНОВАЦ

Пројекат „Чиста Србија”
Реновирана је зграда некадашње „Инвестбанке“ у насељу
Дудови. Представници Комисије за безбедност у саобраћају доделили су још 47 ауто-седишта
најмлађима. У току је уређење
корита Баричке реке. Школа у
Уровцима добила је нову пећ
на пелет. Агенција за безбедност саобраћаја, Општина и
Саобраћајна полиција спроводе
акцију „Ум на друм“ са циљем
повећања безбедности бициклиста и пешака. У оквиру акције,

подељена су светла за бицикле
и рефлектујући прслуци. Завршава се асфалтирање путева у
МЗ Уровци, а тренутно се ради
деоница која спаја Улицу Богољуба Урошевића Црног са Шабачким путем. Почела је реализација пројекта „Чиста Србија“
који подразумева изградњу
канализационе мреже за становнике Младости, Звечке, Барича,
Мислођина, Ратара и Великог
Поља, као и изградњу фабрике
за прераду отпадних вода.

Активисти у посети суграђанима

Чукарички напредњаци организовали су Дан спорта са
жељом да кроз спорт и дружење
мотивишу омладину и старије
суграђане да воде здрав живот.
Како би контактирали са што
већим бројем грађана, наши активисти посећују их у њиховим
домовима, а организују и инфо
пултове. Дан ослобођења Чукарице обележен је полагањем

венаца на споменик палим борцима. Обележена је страначка
слава Света Петка. Завршена
је реконструкција Улице Лепосаве Михајловић у насељу Беле
воде, као и улица Породице
Илић и Ранка Маринковића.
Асфалтирана је Улица Мојсија
Жарковића у Сремчици, а радови се изводе и у Улици Исаије
Србина.

117. СУРЧИН

Дружење са суграђанима
Чланови Уније омладине наставили су дружења са суграђанима,
организовање штандова, поделу
„СНС Информатора“... Активисти
ОО свакодневно обилазе социјално-угрожене породице и односе
им пакете са намирницама, које
обезбеђују из сопствених средстава. У просторијама странке,
обележена је слава Света Петка.
Асфалтирана је Улица 12. августа у Прогару. Организован је низ

трибина о запошљавању Рома,
доступности здравствених услуга и укључивању деце и младих
из ромске заједнице у образовни процес. Избеглим и интерно
расељеним лицима додељени су
пакети са храном и огревом. Културни центар организовао је представу за ђаке прваке. Организоване су акције добровољног давања
крви у Добановцима, Бољевцима и
Сурчину.

27. НОВЕМБАР
2021.
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Председник Вучић поздравио је
фудбалске репрезентативце Србије
у авиону којим су кренули на
одлучујући меч за пласман на
Светско првенство у Катару

Обилазак радова на ревитализацији блока Б
термоелектране „Никола Тесла“

