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Дошао сам да разговарам
са народом

Предложићу оснивање фонда у који би одмах било издвојено
10 милиона евра за смањење загађености животне средине,
чијим новцем би већински управљали грађани овог краја
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Србија отворила нови
кластер у преговорима с ЕУ

Нови лек против короне
стигао у Србију

А

мбасадори земаља
чланица
Европске уније, на састанку у
Бриселу, потврдили су
одлуку да Србија 14. децембра на Међувладиној конференцији с ЕУ
отвори кластер 4, који
се односи на Зелену
агенду и одрживу повезаност.
Амбасадори су одлуку о отварању кластера
са Србијом донели без
расправе, а у оквиру
кластера 4, Србија ће
отворити преговоре о
транспортној политици,
енергетици, трансевропским мрежама, као
и поглавље о животној
средини и климатским
променама.
После ове одлуке,
Србија има отворена
два кластера, односно
22 поглавља, у преговорима о чланству
с ЕУ. Иначе, у оквиру
приступних преговора,
Србија има 33 поглавља подељених у шест
кластера.
Председник Србије
Александар Вучић об-

Палмира Тољатија 5/3, Београд

П

Лек „молнупиравир“ производ је
америчке компаније МСД

Председница Владе Ана Брнабић у Бриселу

ратио се грађанима,
након што су из Брисела стигле добре вести о
отварању четири нова
поглавља.
„Велике и добре вести из Брисела! Србија је отворила један
кластер, четири поглавља, која се тичу
транспортне политике,
трансевропских мрежа, животне средине
и енергетике. Европо,
хвала, Србија је на добром путу. Честитке

грађанима Србије, они
су најзаслужнији за
реформе које смо спроводили у протеклом
периоду. Владу Србије
молим да убрзају реформе у области владавине права, али и у
свим сферама о којима
сам говорио. Када смо
уједињени, када се боримо за нашу земљу,
можемо све да постигнемо. Живела Србија,
напред у будућност”,
поручио је председник.

Србија је доследан и поуздан партнер

П

редседник Србије Александар Вучић говорио
је на онлајн Самиту за
демократију, на позив председника Сједињених Америчких Држава Џозефа Бајдена.
Главне теме дводневног самита биле су јачање демократије,
одбрана од ауторитарности,
решавање проблема корупције
и промоција људских права.
„Наша земља континуирано ради на јачању демократског друштва, у којем сви
грађани имају једнака права
и могућности да развијају

Стабилизација снабдевања струјом

Главни и одговорни уредник:
Соња Влајнић

било на подручју Моравичког
округа, у Ивањици, Лучанима
и Чачку, затим у Колубарском
округу у Ваљеву, као и у делу
Златиборског округа. Такође,
разговарало се и о енергетској
безбедности у будућности, ситуацији на КиМ, Рио Тинту...
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културног, политичког и економског живота. Посвећени
смо борби против корупције,
јачању људских права и фокусирани смо на постизање
конкретних резултата у овој
области, на унутрашњем и на
спољнополитичком нивоу“,
рекао је, између осталог,
председник Вучић.
Према његовим речима,
Србија је посвећена европ-
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В

лада Србије одржала
је седницу отворену
за јавност којој су, осим
министара, присуствовали и председник Републике Александар Вучић,
гувернер Народне банке
Јоргованка Табаковић и
директори јавних предузећа.
Председник
Вучић
рекао је да се ускоро
очекује стабилизација
електросистема и да

гојазним људима, онима који болују од
дијабетеса, кардиоваскуларних болести.
Овај лек спасава животе, спречава смртност у огромном проценту“, истакао је
председник Србије, и додао да од „Фајзера“ очекујемо лекове у првом кварталу
следеће године.
„Ово је веома важно за нашу земљу, показује нашу бригу за људе. Само морам да
замолим лекаре да користе овај лек“, поручио је председник.

САМИТ ЗА ДЕМОКРАТИЈУ

ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА ВЛАДЕ ОТВОРЕНА ЗА ЈАВНОСТ

Уредништво: Служба за информисање

редседник Александар Вучић обавестио је нацију да је нови лек против короне стигао у Србију. Медикамент, купљен
у САД, а у Европи су, поред Србије, набавиле само Данска, Литванија и Словенија.
Како је председник објаснио, једна кутија
довољна је за лечење једног пацијента.
„Набавили смо их за 11.500 пацијената, а биће за 50.000. Намењен је људима који реагују првих пет дана позитивности, онима који су најугроженији,

имамо довољно струје за
сопствене потребе уз минималан минус када буду
најхладнији дани. Објаснио је да је проблем са
нестанком струје настао
јер је, поред снега који
је падао скоро 24 сата,
ЕПС направио додатну
грешку и није обезбедио
довољно угља на депонијама и за снабдевање
ТЕНТ-а и додао да је то
питање за унутрашње

расправе. Такође, рекао
је да је без струје још
0,38 одсто домаћинстава. Додао је да је ЕМС
уложио стотине милиона евра у поправљање
далеководне
мреже
високонапонске снаге,
те да је држава брзо реаговала финансијски и
увезла струју, али да је
финансијска штета огромна. Председник Вучић
истакао је да је најтеже

СРЕЋНИ БОЖИЋНИ
И НОВОГОДИШЊИ
ПРАЗНИЦИ!

ским вредностима, демократским принципима и владавини права. Пуноправно
чланство у Европској унији
је наш кључни спољнополитички приоритет. Поред
тога, како је рекао, припремамо се за предстојеће изборе како бисмо осигурали
да се чује глас народа. Поново смо успоставили радну
групу за изборе, уз посредовање ЕУ, и изменили законе
како бисмо осигурали да се
политичке странке осећају
равноправно.
„Посебну пажњу посветили смо остваривању што
боље сарадње у региону. Јачање контаката и боља инфраструктурна повезаност
јесу полазна основа за бољи
квалитет живота грађана.
Србија је покренула иницијативу „Отворени Балкан“, за коју сам уверен да
промовисањем четири слободе кретања - људи, робе,
капитала и услуга - ствара услове за јачање свих
демократских
вредности.
Наш водећи принцип је да
нико не сме бити остављен

по страни у остваривању
основних права и слобода.
Допринос владавини права и јачању демократског
процеса, Србија је показала
и кроз резултате у борби
против корупције и у јачању
владавине права.
Наша земља подједнако је посвећена поштовању
мањинских права, која су
наслеђе на које смо посебно
поносни. Наш систем заштите мањина добио је највише
похвале из низа непристрасних међународних извора.
Србија је и лидер у региону
када је у питању родна равноправност. Владу Републике Србије предводи председница Владе и чини је скоро
50 одсто жена. На дужностима начелника градских и
општинских управа налази
се више од 70 жена. У правосуђу, 56 одсто јавних тужилаца су жене, у судовима
опште надлежности имамо
69 одсто жена, а у судовима
посебне надлежности 76,3
одсто. Користим ову прилику
да најавим и нову иницијативу - за убрзање инклузије
Рома.
Сваком злоупотребом демократских принципа, обмањујемо себе и угрожавамо
сопствено добро. То је посебно истакла актуелна пандемија, подсећајући нас да
нико није имун на глобалне
претње и да морамо показати да су демократије способне да се изборе са заједничким изазовима и да донесу
конкретне резултате за наше
грађане. Србија је спремна да
и у будућности буде доследан и поуздан партнер у том
циљу“, закључио је председник.
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ЕКОНОМИЈА
ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СА МЕШТАНИМА ГОРЊИХ НЕДЕЉИЦА

Не може да се рачуна само на профит,
већ и на здравље људи
Градимо десет
ауто-путева

П

редседник Србије Александар Вучић посетио
је Горње Недељице,
на територији Града Лознице,
где је разговарао са грађанима из 12 села Јадарског краја, у
којем истраживања јадарита и
литијума врши компанија „Рио
Тинто“.
Председник је на путу ка
Горњим Недељицама разговарао са мештанима села
Коренита, где је изграђено
2,5 километара пута, и објаснио им да је држава уложила у обнову инфраструктуре
Крупња и Лознице 1,6 милијарди.
„Нисам дошао да држим
било какве говоре, већ да
причам са мештанима о проблемима и да видимо да ли
можемо да их решимо“, поручио је у Горњим Недељицама, и додао да му је драго
што види људе из 12 села и
да жели да чује сваку њихову
примедбу и бригу.
„За неку ћемо пронаћи одговор, за неку не. Важно је да
разговарамо и покушамо да
решавамо. Мој посао је да будем овде због вас. Хвала што
сте дошли, заједнички ћемо
сигурно бар део проблема

решити“, рекао је председник грађанима и подсетио да
је позвао и оне који су увек
били најгласнији у протесту
да дођу на овај разговор, а
да је њихов избор хоће ли.
Такође, посетио је и цркву у
Горњим Недељицама, где су
га дочекали свештеници шабачке епархије.
Мештани МЗ Симино брдо,
у селу Драгинац, пожалили
су се на проблеме са струјом,
водом, путевима, али и истакли да их брине рудник. На
недостајуће путеве председнику су се пожалили мештани села Дворска, посебно уз
молбу да се уради шест километара пута, ширине три ме-

тра. Бројна питања мештана
односила су се и на изградњу
путева у засеоцима, проблеме са нисконапонском мрежом, исплату неисплаћених
зарада... Један од мештана
Горњих Недељица рекао је
да би био најсрећнији када
би држава Србија уложила у
рудник, а не да се даје страној компанији.
„Највећи проблем су планови „Рио Тинта“ у вези са
депонијом или одлагалиштем јаловине, коју та компанија жели да направи на
подручју Јадра, између две
реке, у долини која је склона
поплавама, као и то што „Рио
Тинто“ ради нетранспарент-

но, па мештани не добијају
информације. Проблем је и
стална промена у плановима „Рио Тинта“. Депонија је
планирана у Штавицама, на
15 километара од Горњих
Недељица, а изненада су то
променили и позвали да нас
обавесте да желе да је инсталирају у долини Јадра“,
рекли су грађани јадарских
села председнику Вучићу и
упозорили да је долина склона сезонским поплавама, те
би инсталирање депонија у
долини довело до тога да
вода дође до села до којих
никада није долазила.
„Проблем је и хемијски
састав јаловине и нуспро-

Апелујем да се депонија не премешта
у најплоднији део Јадра
„Рио Тинто је поднео званичан захтев за
измену Просторног плана подручја посебне намене у којем траже да се из Штавице
премести депонија, односно одлагалиште
или јаловиште, у најплоднији део Јадра.
За то нису добили никакво одобрење
Владе и мој јавни апел Влади је да се то
не догоди“, поручио је Вучић у обраћању
јавности.
„Морамо да видимо суштински хоћемо

ли ми уопште да имамо тај рудник литијума
или не, и о томе треба да се поведе озбиљна
јавна дебата и позивам све људе да у томе
учествују. Желим да умирим те дивне људе
у свим тим местима у долини Јадра и да им
кажем да смо на истој страни“, навео је он и
рекао да неће бити још дуго одлуке, не само
у наредним месецима, већ дуго времена, све
док држава заједно са тим људима не види
шта је најбоље да се уради.

Председник вратио Закон
о експропријацији
Председник Александар
Вучић вратио је Народној
скупштини на поновно одлучивање Закон о изменама
и допунама Закона о експропријацији, јер се, како
је указао, изменама област
експропријације не уређује
на одговарајући начин.

„Посебно треба преиспитати рокове за предузимање
појединих радњи у поступку, а
нарочито рок за изјашњавање
сопственика непокретности о
предлогу за експропријацију“,
навео је председник Вучић у
одлуци, објављеној на сајту
Председништва.

изводи прераде. У долини
Јадра имамо 22 села која
ће бити уништена. Сада је
битно да станете иза нас,
ми немамо резервну земљу.
Молимо Вас да се заузмете
да се решавају ти проблеми“,
поручили су мештани.
Председник Вучић закључио је да грађани највише
страхују због депоније, која
се прави између Јадра и Корените.
„Ја могу да обећам, разговараћемо и видети уговорне
обавезе према „Рио Тинту“.
Тражићемо од компаније
да се јаловиште склони.
Не може да се рачуна само
на профит, већ и на здравље људи, њихов останак.

Земљу вам не узима држава. Земљу сте продавали ви,
приватној компанији „Рио
Тинто“ и држава ту никога
није оштетила. За то држава није одговорна“, рекао је
председник Вучић, и најавио да ће предложити Влади оснивање фонда у који
би одмах било издвојено 10
милиона евра за смањење
загађености животне средине, чијим новцем би већински управљали грађани овог
подручја.
„Предложићу формирање
једног зеленог фонда за Западну Србију, за део Мачванског, Колубарског и дела
Златиборског округа“, навео
је председник Вучић.

У

Србији се тренутно гради десет ауто-путева и
брзих саобраћајница: Фрушкогорски коридор, Рума Шабац - Лозница, Кузмин
- Сремска Рача, Прељина Пожега, Моравски коридор,
Сурчин - Нови Београд, Обилазница око Београда - Сектор Б, Пожаревац - Градиште
- Голубац, Ниш – Плочник и
Обилазница око Крагујевца.
Председник
Александар
Вучић поручио је на отварању
радова на изградњи ауто-пута
Е80 Ниш - Мердаре, у дужини
од 76,3 километра, да ће то
бити пут за развој Топлице и
дела Нишавског округа, али и
за успостављање боље везе са
Србима на КиМ и ближих односа са Албанцима.
Истакао је да ће ауто-пут
бити спас, пре свега, за Прокупље, Куршумлију, Блаце и
тај део земље, и рекао да би
деоница ауто-пута до Прокупља требало да буде готова за око две и по године.
Он се захвалио ЕУ на финансијској помоћи од 40 милиона евра за тај пројекат.
Почетку
радова
присуствовали су шеф делега-

ције ЕУ у Србији Емануел
Жиофре, министар грађевинарства Томислав Момировић, директори Коридора Србије и Путева Србије,
Александар Антић и Зоран
Дробњак, и други.
Председник Вучић је, у разговору са Жиофреом, рекао
да је први пут о том пројекту
разговарао још 2013. године
са немачком канцеларком
Ангелом Меркел. Истакао је
да ће ауто-пут допринети и
успостављању ближих односа са Албанцима, као и да
ће пуно значити за Србе у
Косовском поморављу и Сиринићкој жупи.
Деоница Ниш - Плочник
имаће шест тунела, 12 мостова и велики број надвожњака, подвожњака и вијадукта,
због чега је подељена на четири поддеонице. Процењена вредност радова је 225
милиона евра, од чега је 185
милиона обезбеђено из кредита Европске инвестиционе
банке и Европске банке за
обнову и развој, 40 милиона
евра је помоћ ЕУ, а 30 милиона је обезбеђено из буџета
Србије.
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ВЕСТИ
Потписано шест
споразума за Отворени
Балкан

ПОСЕТА НИШАВСКОМ ОКРУГУ

Еди Рама, Зоран Заев и Александар Вучић

Р

TИРАНА

егионална
иницијатива за сарадњу Отворени
Балкан окупила је у Тирани
представнике Србије, Албаније и Северне Македоније
- председника Александра
Вучића и премијере Едија
Раму и Зорана Заева, а том
приликом потписано је шест
споразума, међу којима је и
Споразум о условима за слободан приступ тржишту рада
на Западном Балкану.
Након неформалног сусрета са Рамом и Заевом на заједничкој вечери, председник
Вучић имао је више састанака, потписани су трилатерални и билатерални споразуми
и одржан је Регионални форум о пољопривреди и регионалној сарадњи, на којем
су учествовали званичници,
министри пољопривреде и
руралног развоја, ректори
пољопривредних
универзитета и представници привредних комора.
У циљу приближавања наших држава и боље привредне сарадње, потписани су:
Споразум о условима за слободан приступ тржишту рада
на Западном Балкану, Споразум о повезивању шема
електронске
идентификације грађана и Споразум о
сарадњи у ветеринарској,
фитосанитарној и области
безбедности хране и хране за
животиње. Такође, потписан
је Споразум између Владе
Србије и Савета министара
Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за
сигурност и безбедност, као
и Споразум између Владе
Северне Македоније и Савета министара Албаније о
узајамном признавању одо-

брења овлашћених привредних субјеката за сигурност
и безбедност. Потписан је и
Споразум о сарадњи акредитационих тела на Западном Балкану, који значи да
радна дозвола издата у било
којој од ове три земље важи
у свим чланицама иницијативе, Србији, Северној Македонији и Албанији.
Иначе, председник Вучић
и премијери Рама и Заев позвали су у отвореном писму
све у региону да се придруже
иницијативи Отворени Балкан и да својим грађанима
понуде погодности које нуди
ова иницијатива.
„Време је да се све нације
и народи у региону уједине за бољу заједничку будућност која нуди стабилност, мир и виши животни
стандард за све и која превазилази несугласице из
прошлости“, закључили су
у отвореном писму Вучић,
Заев и Рама.
На претходним састанцима Отвореног Балкана, у
Скопљу у јулу ове године и
у новембру у Београду, најављено је да је циљ да од јануара 2023. буду укинуте границе за три земље када је реч
о слободном протоку људи,
робе, капитала и услуга, као
и да од 2022. године заживи
јединствена радна дозвола.
На састанку у Скопљу, када
је неформално име „мали
Шенген“ промењено у „Отворени Балкан“, потписана
су три документа: Споразум
о сарадњи у заштити од катастрофа на Западном Балкану,
Меморандум о разумевању о
сарадњи на олакшању увоза, извоза и кретања робе и
Меморандум о разумевању
о слободном приступу тржишту рада.

Са младим уметником Бошком Алексићем у Дољевцу

На приказу способности хеликоптерских јединица РВ и ПВО

Самоходни Топ хаубица „Нора”

Дегустација супа у погону фабрике
„Јумис“

Настављамо са великим
инвестицијама за развој југа Србије

П

редседник Републике
Србије
Александар
Вучић боравио је у Нишавском округу, где је посетио Општину Ражањ, а потом
и Град Ниш, и састао са свим
председницима
општина
Нишавског округа, са којима
је разматрао финансијску и
енергетску ситуацију, као и
будуће инвестиције.
Председник Вучић је у
Ражњу обишао спортску
салу ОШ „Иван Вушовић“ и
разговарао са представницима свих месних заједница,
школе и општине, а након
састанка са представницима
локалних власти Нишавског
округа, нагласио да су се у
Нишу, у претходних неколико година, догодиле многе
промене.
„У свакој од општина Нишавског округа и Нишу стопа
раста просечне плате је 50
одсто. Највећа је у Мерошини 81 одсто, у Нишу је 67
одсто. Плата је скочила са
просечних 316 евра, колика
је била 2016. године, на 526
евра. Наравно да нисмо задовољни, али сматрамо да је
то велики помак. Значајно је
мање незапослених. Седам
фабрика смо отворили. Имамо још четири веома важне

инвестиције, од којих је једна
већа, и то за град Ниш“, истакао је председник Вучић,
и додао да ће то да доведе
до увећања прихода локалне самоуправе, а тиме и до
новца за инфраструктурне
пројекте.
Такође, поручио је да ће
планирана изградња брзе
пруге од Београда до Ниша
бити завршена 2026. године
и најавио да почетком марта
почиње изградња стадиона
Чаир, по УЕФА 4 стандардима, са 20.000 гледалаца.
Истакао је и да ће ускоро
кренути и изградња железничке обилазнице око Ниша,
да је вредност тог пројекта
150 милиона евра, а рок за
завршетак радова децембар
2024. године.
Нагласио је да је изградња брзе пруге убедљиво најважнији пројекат, јер
се са тим Ниш ставља на
мапу једног од најважнијих
места од Беча до Истанбула. Истакао је и да је у свим
локалним
самоуправама
проблем водоснабдевање,
јер постоје велики губици, а у удаљенијим селима
нема ни мреже. Најавио је
велика улагања у водовод
и фекалну канализацију, ин-

вестиције од више стотина
милиона евра, од чега само
за Ниш 200 милиона евра.
Председник Вучић посетио је и производне погоне
прехрамбене
индустрије
YUMIS у Нишу и истакао да
су успешне домаће фирме
наше благо и да увек могу
да рачунају на помоћ државе. У разговору са руководством фабрике сазнао је да
то предузеће извози у бројне
земље, међу којима је и Америка, као и да им расте извоз
на афричко тржиште.
Други дан посете Нишавском округу започео је састанком са руководством
Министарства одбране и
командним кадром Војске Србије, најпре у ширем
саставу, а након тога и у
ужем саставу. Присуствовао
је и приказу рада дивизиона Самоходних топ хаубица
NORA B-52 M15, као и приказу вежбе јединица Војске
Србије на положају Лисинац. Председник Вучић, након војног приказа, рекао је
да се компликује безбедносна ситуација у свету, као и у
нашем региону, и да Србија
зато мора даље да развија и
додатно снажи своје војне
капацитете.

Србија купује
30 војних хеликоптера
Другог дана посете Нишавском округу, председник
Вучић поново је потврдио
спекулације о набавкама
одређених платформи за
ратно ваздухопловство и
први пут јавно рекао бројеве будућих летелица које
ће бити купљене. Потврђено је да РВ и ПВО добијају

11 Ербасових хеликоптера
Х145М, 4 хеликоптера Ми35М, 3 хеликоптера Ми-17
и половне хеликоптере Ми35П. Такође, потврдио је да
Србија набавља још једну
батерију новог „Панцира“,
систем „Красух“ и руски
противдронски систем „Репелент“.

„Наставићемо да улажемо и снажимо српску војску
како би била довољан одвраћајући фактор за сваког
потенцијалног агресора на
територију Србије“, поручио
је председник Вучић, и пренео да му је на састанку са
војним врхом предочен петогодишњи план и програм
опремања, наоружавања, организације и попуне људства
до 2027. године.
На крају другог дана посете Нишавском округу,
председник Вучић посетио
је Дољевац, где је обишао
Јавну библиотеку. Том приликом, рекао је да је поносан
како изгледа реконструисана
зграда библиотеке и изразио
задовољство што ова библи-

отека има 60.000 књига, од
којих су неке веома ретке.
„Имаћете уређено водоснабдевање и канализацију за
сва места у Општини Дољевац. Такође, уложићемо 130
милиона динара у потпуну
реконструкцију ОШ „Вук
Kараџић“. Знам да има још
много тога да се уради. Бескрајно вам хвала што сте ме
дочекали у овако великом
броју по овако лошем времену“, поручио је председник
Вучић окупљеним грађанима
и најавио да ће и у Пуковцу
бити урађен плато, односно
централни трг.
Трећи и последњи дан
посете Нишавском округу,
председник Вучић почео је
састанком са представници-

ма одбрамбене индустрије из
целе земље, са којима је разговарао о већим улагањима
и унапређењу наменске индустрије.
„Одлучили смо да већ у првом кварталу 2022. године, у
року од три месеца, помогнемо нашу наменску индустрију. Нашли смо начина да
са око 145 милиона евра улажемо, уз стриктну контролу
Министарства финансија, у
куповину нових производних
погона, машина и опреме,
како бисмо могли да осавременимо наше фабрике и подстакнемо бољу производњу
и рентабилност“, рекао је
председник Вучић и истакао
да је одлучено и да држава у
наредних пет година наручи
опрему, наоружање и оруђе,
возила и убојна средства, муницију, мине и ракете од домаће наменске индустрије - у
вредности од 1,25 милијарде
евра.
Председник Вучић присуствовао је и приказу способности
хеликоптерских
јединица Ратног ваздухопловства и ПВО и 63. падобранске бригаде на Војном
аеродрому „Наредник - пилот Михајло Петровић“ у
Нишу.
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ВЕСТИ

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

2021. ГОДИНА У СЛИЦИ И РЕЧИ
Споменик Стефану Немањи

ЈАНУАР

АПРИЛ

Председник Вучић примио две дозе „Синофарма”

П

П

редседник Александар Вучић свечано је отворио велелепни споменик Стефану Немањи на Савском тргу. У Србију
је стигло милион доза вакцина
из Кине и почела је масовна
вакцинација. Најављено је да ће
сви грађани у 2021. години добити 60 евра, а пензионери још
додатних 50 евра и пакете са
витаминима. Влада Србије одобрила је милион евра помоћи
Хрватској, коју је задесио разорни земљотрес.

очела је вакцинација без заказивања, председник Вучић примио је
прву дозу „Синофармове“ вакцине у амбуланти у Рудној Глави, а ревакцинисао
се у Пуковцу код Гаџиног Хана, и позвао
све грађане да следе његов пример. Постављен је камен-темељац за изградњу
Ковид болнице у Новом Саду. Велики
инфраструктурни радови, изградња фабрика, пруга и путева, одвијају се широм
Србије. Председник Вучић проглашен је
за почасног грађанина Бањалуке. Велика војна вежба одржана је на полигонима Орешац и Пасуљанске ливаде.

Србија обезбедила четири вакцине

ФЕБРУАР

С

рбија је једина држава на свету која
има четири вакцине против Ковида 19
и прва у Европи по броју ревакцинисаних.
Вакцине смо послали као помоћ грађанима
Северне Македоније и Црне Горе. Председник Вучић разговарао је у Паризу са француским председником Емануелом Макроном, а у Београду је угостио председника
Владе Чешке Андреја Бабиша. Влада Србије
обележила је 100 дана рада, а Српска листа
је на ванредним парламентарним изборима
освојила свих десет мандата. Премијерно је
приказан филм „Дара из Јасеновца“. Епископ Порфирије изабран је за патријарха
српског.

МАРТ

Фабрика вакцина, Спутњик В на Торлаку

МАЈ

Историјско извињење Србији због бомбардовања

П

редседник Чешке Милош Земан упутио
је историјско извињење председнику
Вучићу и грађанима Србије: „Молим српски народ да нам опрости бомбардовање“.
ММФ похвалио је српску економију да се
добро носи с ковид кризом. Председник
Вучић учествовао је на састанку лидера
Западног Балкана у оквиру процеса БрдоБриони. Отворени су мобилни вакцинални
пунктови. Небојша Стефановић поднео је
оставку на место председника ГО СНС Београд, Српски патриотски савез ујединио
се са Српском напредном странком, а Александар Шапић изабран је за потпредседника Главног одбора СНС.

ЈУН

Највећа војна вежба у протеклих неколико деценија

О

С

рбија почиње да гради фабрику вакцина, а „Синофармову“
вакцину производићемо заједно са
Емиратима и Кином. У Торлаку почиње производња „Спутњика В“.
Србија је поклонила 10.000 вакцина Федерацији БиХ и респираторе
Републици Српској. Председник
Вучић боравио је у првој званичној
посети Бахреину, као гост краља Хамад бин Иса ел Калифа. Одржани су
локални избори у Косјерићу (листа
СНС освојила 67,23 одсто гласова),
у Прешеву шест одсто, а у Зајечару
47 одсто гласова изашлих грађана.

Александар Вучић и Милош Земан

Војна дејства на Пештеру

држана је здружена тактичка вежба на полигону „Пештер“, највећа
после неколико деценија, а у Шумарицама представљена су средства
наоружања и војне опреме из домаће
одбрамбене индустрије. Председник
Вучић одржао је историјски говор на
седници Савета безбедности и поручио грађанима Србије и срспке националности у целом региону да подигну
главе. Почела је производња руске вакцине против корона вируса Спутњик В.
Председник Вучић најавио је бројне
пројекте до краја године и грађанима
обећао отварање нових радних места.

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

2021. ГОДИНА У СЛИЦИ И РЕЧИ
ЈУЛ

П

редседник Александар Вучић најавио је
поклон од државе пензионерима у виду 100 евра и
20.000 динара, повећање
пензија од пет одсто и још
30 евра свим пунолетним
грађанима. У оквиру иницијативе „Отворени Балкан“, потписана су документа која ће омогућити
путовање без граница од
2023. године за грађане
Србије, Северне Македоније и Албаније. У Београ-

АВГУСТ

Нова давања за пензионере, али и за све грађане

Н

ду су боравили премијер
Мађарске Виктор Орбан и
министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто. Председник Александар Вучић говорио је на
онлајн самиту поводом
100 година постојања КП
Кине. Седнице проширеног Извршног одбора
СНС одржане су у Нишу,
Новом Саду и Београду,
а Ана Брнабић изабрана
је за повереницу СНС за
Београд.

ајављено је повећање плата и пензија, као и нова
једнократна давања за пензионере у 2022. години. Самит
несврстаних поново је одржан
у Београду, тачно 60 година
од одржавања првог Самита,
такође, у српској престоници.
Гости Београда били су Сергеј Лавров и Јуриј Борисов,
а Урсула фон дер Лајен присуствовала је обележавању
почетка радова на модернизацији пруге Ниш- Брестовац, на
међународном железничком

Радови широм Србије

П

НОВЕМБАР

Самит несврстаних поново у Београду
Коридору 10, као и потписивању уговора о изградњи прве
фазе Аутопута мира. У Бору је
отворен нови рудник бакра и
злата Чукару Пеки, почела је
реконструкција пруге Суботица-Сегедин, ради се Моравски
коридор... Отворена је нова
ковид болница у Новом Саду.
СНС је убедљиво победила на
локалним изборима у Мионици и Неготину, а Српска листа
прогласила је победу у свим
општинама са српском већином.

Сасатанак са Владимиром Путином

С

редседник
Вучић
обилазио је радове
на изградњи инфраструктуре широм Србије и поручио да се
тиме пише историја и
да путеви и пруге трајно
мењају Србију на боље.
Завршава се зграда Клиничког центра Србије у
Београду и зграда нове
ковид болнице у Новом
Саду. Спојена је пруга
између Старе Пазове и
Новог Сада.

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

рпска напредна странка одржала је Изборну
скупштину и свечаном академијом у Арени обележила 13 година од оснивања.
Изабрани су нови потпредседници Главног одбора и
реизабран председник ИО.
Председник
Александар
Вучић састао се у Сочију
са председником Руске
Федерације Владимиром
Путином и договорио добру цену и испоруку веће
количине гаса Србији. Та-

Посета Ангеле Меркел

П

рви пут је обележен Дан
српског јединства, слободе
и националне заставе, а Србија
и Република Српска усвојиле
су Закон о заштити ћирилице.
Одлазећа немачка канцеларка
Ангела Меркел била је гост Београда и Александра Вучића,
који јој се захвалио на свему
што је урадила за Србију. Положен је камен-темељац за
фабрику вакцина у Земуну.
Председник Вучић учествовао
је на Демографском самиту у
Будимпешти.

ДЕЦЕМБАР

П

редседник
Александар
Вучић разговарао је са
мештанима јадарског краја о
истраживањима
компаније
„Рио Тинто“ и ископавању
литијума. Учествовао је на Самиту за демократију, који је
организовао председник САД
Џозеф Бајден. Европска унија
отворила је Србији кластер 4,
који се односи на Зелену агенду и одрживу повезаност. Влада Србије одржала је седницу
којој су присуствовали и председник Александар Вучић,

кође, учествовао је на Самиту лидера о климатским
променама у Глазгову.
Немачка компанија „Бојзен Абгасистем“ отворила
је најмодернију фабрику
у Србији. Гости Београда
били су Здравко Кривокапић, Еди Рама и Никола
Димитров. Представљен
је сет мера за подстицај
рађања. Почели су радови
на изградњи Београдског
метроа, на који смо чекали
50 година.

Отварање Кластера 4
гувернерка Јоргованка Табаковић и директори јавних предузећа, а тема је била кризна
ситуација у вези са електросистемом и наилазак хладних
дана. Председник Вучић присуствовао је пуштању у рад
прве Националне платформе
за вештачку интелигенцију,
тзв. суперкомпјутера у Државном дата центру у Крагујевцу, а у Тирани се састао и са
челницима Албаније и Северне Македоније поводом иницијативе „Отворени Балкан“.
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Интервју броја

Озбиљно и посвећено радимо
за чисту и здраву Србију
П

ројекат „Јадар“ наследили смо од претходне власти, а да ли
ће бити спроведен зависиће
од студије процене утицаја
на животну средину и, пре
свега, воље грађана да се
у Србији реализује такав
пројекат, каже за „СНС Информатор“ Ирена Вујовић,
министарка заштите животне средине, одговарајући на
питање шта је истина у вези
са „Рио Тинтом“ и експлоатацијом руде јадаритa?
- Сва документа на основу којих се компанији „Рио
Сава експлорејшн“ дозвољавају геолошка истраживања, па чак и бушотине
великог пречника, издата
су у периоду од 2004. до
2012. године. Дакле, „Рио
Тинто“ у Србију није довео
ни Александар Вучић, ни
СНС, већ претходна власт
чији су део били Ђилас, Тадић, Јеремић и остали, који
тада нису причали о могућем штетном утицају на
животну средину. Драган
Ђилас је, пре само неколико година, говорио да је
литијум развојна шанса за
нашу земљу, а када је његов
сарадник продао земљиште
„Рио Сави“ за више од 700
хиљада евра, почели су да
нападају тај пројекат, што је
врхунац лицемерја.
Да ли се зна како би отварање овог рудника
утицало на животну средину у Србији?
- Тек када буде урађена
студија процене утицаја на
животну средину имаћемо и
конкретне податке да ли би
и у којој мери потенцијална
експлоатација јадарита била
штетна по животну средину.
Компанија „Рио Сава експлорејшн“ добила је решење
о обиму и садржају студије.
Када буде правоснажно,
имаће рок од годину дана

ИРЕНА ВУЈОВИЋ,

»

министарка заштите животне средине

- Мењамо еколошку
слику Србије набоље,
јер сву механизацију
која је претходних
година градила путеве,
школе, вртиће, болнице,
сада усмеравамо на
зелене пројекте. Као што
смо решавали проблеме
у економији, подизали
и градили земљу, тако
решавамо и еколошке
проблеме

да изради студију према
упутствима из обима и садржаја. Прерано је да се полемише о теми о којој нико
нема проверене и прецизне
податке, иако се често злоупотребљава у дневно-политичке сврхе. Студију ће,
када буде урађена, оцењивати струка, а не политичари, и биће доступна грађанима и широј јавности. Као
што је председник Вучић
недавно отишао лично да
разговара са грађанима из
долине Јадра, тако ћемо и
када будемо имали студију,
изаћи пред народ и заједно
донети одлуку да ли желимо
рудник или не. Подвлачим,
све ће бити транспарентно
и нема разлога за бригу, јер
ниједна одлука неће бити
донета мимо воље грађана и

уколико није у најбољем могућем интересу наше земље.
Како коментаришете политизацију еколошких
протеста?
- Јасно је да одређене интересне групе и политичари
бившег режима, који ништа
нису урадили на пољу заштите животне средине док
су били на власти, сада покушавају да политички профитирају на тој теми. Разумем грађане који су, заиста,
забринути за животну средину и наша је дужност да са
њима разговарамо, али не и
оне који то злоупотребљавају због личне користи.
Лажна брига за екологију
не може да сакрије недостатак политике и програма,
као што ни протести и бло-

када саобраћајница не могу
да реше ниједан еколошки
проблем. Квалитет животне
средине унапређује се капиталним зеленим пројектима,
које већ увелико спроводимо
и у које ћемо тек улагати, не
зато што одређен број људи
протестује, већ зато што
имамо план за чисту и здраву
Србију, на којем озбиљно и
посвећено радимо.
Какви то еколози пале
контејнере, бакље и возила, и гађају храном
грађане који не мисле
као они?
- Србија је демократска
држава и свако има право
да протестује, али не и да
терорише остале грађане.
Изазивање насиља, смеће по
улицама и остале ружне сли-

ке које смо могли да видимо
током блокада путева само
потврђују да то нису никакви
еколошки протести, већ су
по среди неки други мотиви
и циљеви.
Који су највећи еколошки проблеми Србије?
- Кључни еколошки проблеми који у Србији постоје
деценијама уназад су неадекватно управљање отпадом, недостатак канализационе мреже и постројења за
прераду отпадних вода, али
и аерозагађење, које је посебно изражено током грејне
сезоне. Управо те проблеме
истакли смо као приоритетне и убрзано радимо на њиховом решавању. Мењамо
еколошку слику Србије набоље, јер сву механизацију
која је претходних година
градила путеве, школе, вртиће, болнице, сада усмеравамо на зелене пројекте. Као
што смо решавали проблеме у економији, подизали и
градили земљу, тако ћемо
да решавамо и еколошке
проблеме. Изградња зелене инфраструктуре, чиста и
здрава Србија је наш циљ за
будућност, који можемо да
остваримо.
Шта је све током 2021.
године урађено како
би се заштитила животна средина? Који су
пројекти покренути и у
којим деловима земље?
- Ова година је прекретница за Србију када говоримо о пројектима заштите животне средине, јер је
Влада Србије по први пут
ту област поставила међу
кључне приоритете. Системски смо приступили борби
против аерозагађења, решавању проблема дивљих
и несанитарних депонија,
збрињавању опасног историјског отпада из фабрика у

стечају, заштити земљишта
и вода, усклађивању законске регулативе са прописима ЕУ, а паралелно смо
радили и на пројектовању
и припреми документације
за капиталне зелене пројекте, чија реализација креће
следеће године. Ниједан
сегмент заштите животне
средине није изостављен и
задовољна сам што се данас
у већини локалних самоуправа у Србији реализују
зелени пројекти, а многи
су финансијски подржани
од Владе Србије и ресорног
министарства. Пројекте за
чистији ваздух реализовали
смо у више од 50 градова и
општина. Мењали смо котларнице у јавним установама и градским топланама,
како би се омогућио прелазак на еколошки прихватљивије енергенте. Обезбедили
смо и субвенције за грађане
да замене ложишта у домаћинствима. Посебно бих
истакла капитални пројекат
у Крагујевцу, где мењамо
читаву градску топлану, која
ће са угља и мазута прећи на
гас. У склопу овог пројекта
биће санирана и депонија
са 40.000 тона пепела, што
је од изузетног значаја за
смањење аерозагађења у
том граду. Замена котлова
у топланама у Косјерићу и
Ваљеву приводи се крају, а
значајан пројекат је и нова
гасна котларница у Смедереву, која ће топлотном
енергијом снабдевати преко
15 хиљада квадрата стамбеног и пословног простора.
Пројекте за замену индивидуалних ложишта реализовали смо у Ужицу, Новом
Пазару, Нишу и другим локалним самоуправама где
постоји проблем прекомерног загађења. Захваљујући
средствима Министарства,
територија Србије пошумљена је са више од 150.000 но-

вих садница. Очистили смо
500 дивљих депонија у нашој земљи. Санирали смо и
рекултивисали несанитарну
депонију у Пријепољу, а ускоро ће бити завршени радови и на депонији у Чачку.
Радимо на санацији депонија у Трстенику и Богатићу,
а средства смо одвојили и
за депонију у Бечеју. Србија
незаустављиво иде напред
у овој области, зелена инфраструктура добија примат
и то су пројекти на којима
ћемо још интензивније радити. Наши напори и циљеви,
као и остварени резултати
у мандату ове Владе препознати су и од стране Европске уније, а резултат тога
је отварање кластера 4, у
оквиру којег је и Поглавље
27 - Животна средина и климатске промене.
Колико је значајна санација депоније Стањевине, која је била ругло
Србије?
- Поносна сам што будућим
генерацијама не остављамо
сметлиште на обали Лима,
већ зелену оазу, чистије и лепше Пријепоље. Велика средства уложили смо у еколошке
пројекте у Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши, на које
се деценијама чекало. Поред
санације и рекултивације депоније Стањевине, локалним
самоуправама помогли смо
да очисте дивље депоније,
али и да поставе ланчанице
на Лиму, како нам се више не
би поновила еколошка катастрофа на Потпећком језеру.
Најзначајнији пројекат је изградња трансфер станице у
Новој Вароши, на којој ће се
селектовати отпад из четири
општине, а потом одвозити на регионалну депонију
у Ужицу, док не изградимо
модерни регионални центар
за управљање отпадом у Новој Вароши. Пуштање у рад

трансфер станице очекујемо
већ почетком следеће године, а тада ћемо затворити и
санирати прибојску депонију.
Шта је све планирано да
се уради у наредној години?
- Пред нама је година великих улагања у капиталне
еколошке пројекте, за шта су
обезбеђена дупло већа средства у буџету. У 2022. очекујемо још веће резултате,
јер ћемо започети изградњу
канализационе мреже и првих постројења за прераду
отпадних вода, која планирамо у 26 локалних самоуправа, али и изградњу осам
модерних регионалних и
рециклажних центара којима
ће бити обухваћено више од
50 градова и општина. Регионалне центре за управљање
отпадом у првој фази градићемо у Ваљеву, Сомбору,
Новој Вароши и Ужицу, а у
другој у Пироту, Пожаревцу, Сремској Митровици и
Инђији. Рекордан буџет Министарства само потврђује
да ова област остаје међу
приоритетима Владе Републике Србије. Наставићемо
и следеће године са затварањем и санацијом несанитарних градских депонија
и уклањањем дивљих сметлишта. Још више средстава
уложићемо у замену котларница у јавним установама
и домаћинствима. Спроводићемо пројекте и активности које су ове године дале
резултате – пошумљавање,
уклањање историјског отпада, подстицање куповине
електро и хибрид возила,
суфинансирање заштићених
подручја... Трудићемо се да у
свакој локалној самоуправи
реализујемо зелене пројекте,
јер тиме подижемо стандарде заштите животне средине
и унапређујемо квалитет живота наших грађана.
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ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Почела изградња фабрике
електричних мотора „Нидек”
НОВИ САД

И

зградња фабрике електричних мотора јапанске „Нидек“ корпорације
почела је у Новом Саду, у
присуству председника Србије Александра Вучића,
који је рекао да је долазак
„Нидека“ фантастичан успех
и да је тешко било довести
таквог инвеститора. Фабрика ће бити изграђена у Индустријској зони Север 4, на
Каћком путу.
Председник Вучић открио
је да „Нидек“ планира да у
Србију донесе инвестицију
вредну укупно две милијарде
евра, а да би са производњом
требало да почне крајем
2022. године. Најављено је
да ће фабрика за потребе аутомобилске индустрије у првој фази запослити 300 људи
и да ће се простирати на
26.000 квадратних метара.
Председник Србије рекао
је да ће та јапанска фабрика,
као и фабирка „Тојо Тајерс“
у Инђији, бити завршене за

Свечано полагање камена-темељца

годину дана, управо на обележавање 140 година од успостављања дипломатских
односа Србије и Јапана. Истакао је да је долазак „Нидека“ фантастичан успех и да
је тешко било довести таквог инвеститора, те да такве
компаније доносе најбољу и
иновативну технологију. Рекао је да је за Србију овај ин-

вестициони пројекат важан,
указујући да „Нидек“ прави
моторе, за које није ни знао
да постоје.
„Овде ћемо да инвестирамо
огроман новац и отворимо још
много радних места. Желимо
да допринесемо развоју Србије“, поручио је главни и извршни директор корпорације
Ђун Секи и открио да је ком-

панија прошле године достигла рекордних 50 милијарди долара и да ће ове године
та цифра бити још већа.
„Наставићемо да растемо
у будућности и зато нам је
потребна нова локација. Желимо да се ширимо и у Србији и на европско тржиште
и зато смо овде“, нагласио је
Секи.

Отворен најмодернији Дата центар
КРАГУЈЕВАЦ

П

редседник Србије Александар Вучић присуствовао је пуштању у рад прве
Националне платформе за
вештачку интелигенцију у
Србији, у Државном дата
центру у Крагујевцу. Споразуме о коришћењу прве
Националне платформе са
представницима техничких
факултета, свих научно-технолошких паркова и три института потписао је директор
владине Канцеларије за ИТ и
електронску управу Михаило
Јовановић, у присуству председника, премијерке Ане
Брнабић и амбасадора САД
у Србији Ентонија Годфрија.
„Осим што смо ушли међу
26 земаља која има платформу за вештачку интелигенцију, једна смо од малог броја
држава која има и институт
за њу, и то отвара неслуће-
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Србија добила суперкомпјутер

не могућности. Изгубили
смо стотине хиљада људи од
почетка деведесетих и сада
први пут имамо људе који се
враћају из САД и других земаља у Србију. Добра вест за
њих је да ће држава 50 одсто
да им увећа плату, говорим о
оним најстручнијим људима
који се баве вештачком инте-

лигенцијом, зато што хоћемо
да гурамо ствари много брже
напред“, рекао је председник
Вучић.
Национална
платформа
биће на располагању држави,
локалној самоуправи, али и
универзитетима, научно-технолошким парковима и стартап
компанијама. Иначе, платфор-

ма представља суперкомпјутер последње генерације, високих перформанси, спреман
да обради огромну количину
информација за кратко време. Захваљујући њој, Србија је
спремна да направи искорак
у дигитализацији и обезбеди
алат за још бржи и снажнији
развој истраживачке и иновативне заједнице.
Пре почетка догађаја,
окупљенима се обратила
Даца, дата центар андроид,
која је била и виртуелни домаћин, и која је појаснила да
је посао центра да споји два
света, реални и виртуелни, да
безбедно чува знање и податке из реалног света, грађана,
привреде, државе, локалних
самоуправа и комерцијалних
корисника. Дата центар је, између осталог, опремљен и собом за одмор, у којој су председник Вучић и амбасадор
САД Ентони Годфри одиграли
партију стоног фудбала.

Жестоко ћемо бранити политику
будућности и напретка

Н

а иницијативу председника
Александра Вучића, делегати Скупштине СНС донели
су одлуку да велики број
младих напредњака заузме важне и одговорне
позиције у Председништву и Главном одбору.
Међу младим надама је и
народни посланик Ђорђе
Тодоровић, сада члан
Председништва СНС, који
за “СНС Информатор”
каже да није могао ни да
сања да ће једнога дана
добити прилику да, руку
под руку са искусним саборцима, буде на најважнијем фронту и заступа
политику највеће странке
у овом делу Европе. Ово
је само још један показатељ да је Српска напредна
странка јединствена политичка организација која
даје шансу младим људима као никад нико пре. На
све то, велика је част бити
део победничког тима
који на челу са Александром Вучићем гради модерну и успешну Србију. Зато
је наш задатак да дамо
све од себе и оправдамо
поверење које нам је указала наша странка и наш
председник. Знам да нам
то свима значи.
Колико млади људи
доприносе раду и напретку Српске напредне
странке?
- Успешна странка на историјском задатку промене
земље захтева увек нову
енергију. И то је први препознао Александар Вучић који
је донео за Србију револуционарну одлуку да младе
укључи активно у политичку
борбу. Српска напредна
странка је показала да је спој
младости и искуства добитна комбинација и добар залог за будућност. Упоредите то са другим политичким
странкама и видећете да
напредњаци имају више младих, образованих кадрова
него што други имају укупно
чланова. У томе лежи снага
наше странке. Зато је визионарски потез оснивање
Фондације за српски народ
и државу која представља
још једно испуњено обећање
Александра Вучића: да ће
млади људи добити адекватну пажњу, простор и шансу

да стасају у нову генерацију
политичара, који ће умети
да заступају наша
програмска начела
и циљеве и да се за
њих боре на сваком
месту. И на све то
смо сви ми изузетно
поносни.

ЂОРЂЕ ТОДОРОВИЋ,
народни посланик и члан
Председништва СНС

Шта је Академија
младих лидера
значила за Ваше
виђење политике
и Ваш рад у Народној скупштини?
- На Академији
смо научили много о политичкој теорији и пракси од
највећих стручњака које наша земља
има и од колега који
све то примењују у пракси.
Међутим,
најдрагоценије
савете добили смо лично
од председника Александра
Вучића који је, и поред свих
обавеза, налазио време да
нам пренесе своје непоцењиво политичко искуство. И са
великом жељом да то одмах
пременимо, приступили смо
посланичким
дужностима
узевши равноправно учешће
у раду Народне скупштине
са нашим искуснијим колегама. Много рада нам тек
предстоји, али сам сигуран
да ћемо оправдати поверење
нашег председника и да
ћемо жестоко бранити политику будућности и напретка.
То је оно што сви желимо.
Како је изгледало сучељивање ставова са представницима других странака у
емисији „Реч на реч“?
- Када представљате успешну политику председника Александра Вучића,
на сваки мегдан излазите
сигурни у све резултате које
заступате, јер су они недостижни за представнике бившег режима. Иза нас стоје
реализовани пројекти на које
смо у Србији чекали по 60,
70 година. Сви добро знају
колико је стотина километара ауто-пута изграђено и колико их сада радимо, колико
нових болница, клиничких
центара и школа Србија данас има, а нису постојали пре
само пар година. И када говоримо о стандарду, платама
и пензијама статистика је не-

умољива. Зато у свим дебатним емисијама излазимо са
снажном жељом да покажемо народу шта смо све урадили. Да представимо наше
планове за будућност, али
да увек пред очима јавности
раскринкавамо све ретроградне снаге које би желеле
да врате Србију у мрачну
прошлост. У време када су
људи остајали без посла и из
своје земље бежали главом
без обзира. Зато припадници бившег режима по правилу беже повијеног репа
из дуела са представницима
Српске напредне странке.
Колико сте приближили
политику младима кроз
акцију „Са функционером на ти“ која се организује на Палилули?
- Ми у Општинском одбору СНС Палилула поносни
смо на велики број трибина са функционерима наше
странке: потпредседницима
Главног одбора, члановима
Председништва и министрима. Успели смо да младим
људима приближимо наше
прекаљене кадрове који се
свакодневно на првој линији
фронта са Александром Вучићем боре да Србија остане
на правом путу. То је тренутак
да непосредно, у динамичној
дискусији и другарској атмосфери омладина разговара
са истакнутим саборцима о
њиховим првим корацима у
политици. О томе како су се
носили са највећим изазовима на почетку каријере. То су
поруке које млади људи схва-

тају и које им значе да би рационално сагледали развојни
пут сваког политичара, јер
професионалац у било ком
послу некада је био почетник.
Важно је да сви ми разумемо
да је политика маратон, а не
спринт. Зато треба непрестано да учимо, радимо и да се
усавршавамо. Ово је заиста
једна лепа и искрена прича,
коју планирамо да наставимо
и унапредимо у будућности.
Шта је све урађено за
грађане Палилуле у последњих неколико година?
- Деценијама је територијално највећа београдска
општина пропадала, јер нико
није имао слуха да грађанима обезбеди чак ни најосновније услове за живот.
Оног тренутка када је Српска
напредна странка преузела
одговорност у руковођењу
ГО Палилула, грађани су
осетили промену. Изградили смо најлепшу пијацу у
овом делу Европе и најмодернији здравствени центар
у Београду на левој обали
Дунава, на више од 7000 квадрата. Реконструисали смо
централне
саобраћајнице,
Пету београдску гимназију,
школе, вртиће и СЦ “Ташмајдан”. Пројекти на које смо
чекали деценијама, коначно
се реализују, па ће Палилула
ускоро добити канализацију,
постројење за пречишћавање отпадних вода у Великом Селу, нови мост на Ада
Хуји и метро станице на траси прве линије. Поред тога,
очекује нас изградња нове
гимназије на левој обали Дунава, базена и обданишта.
Асфалтирани су сви некатегорисани путеви малтене до
кућног прага, реконструисани улази стамбених зграда
и уређени међублоковски
простори, као и велики број
дечјих игралишта. У исто
време Палилула води одговорну социјалну политику
према својим најмлађим, али
и најстаријим суграђанима,
као никада пре. Много нам
рада још предстоји, али верујем да ћемо заједно са нашим Палилулцима наставити
успешно да мењамо слику
наше општине и лице нашег
града. То је историјска мисија странке која спроводи
политику председника Александра Вучића.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Повећани изгледи за
инвестициони рејтинг

Р

ејтинг агенција Standard & Poor’s повећала je
изгледе Србије за добијање инвестиционог
рејтинга са стабилних на позитивне. На одлуку су утицали снажан привредни раст и висок
степен отпорности домаће привреде на шок
изазван пандемијом. Одлука је донета упркос

Три развојна приоритета
Напредак на плану
европских интеграција
Министар Никола
Селаковић изјавио је
да јe састанак шефова
дипломатија западног
Балкана са државном
секретарком за спољне послове Владе УК
Елизабет Трас у Лондону био одлична
прилика за размену
мишљења, али и за
заступање ставова Србије

и приказивање резултата спроведених
реформи, на првом
месту на пољу економије, али и на пољу
владавине права. На
састанку је указано
на напредак Србије
управо на плану европских интеграција,
али су похваљени и
резултати на пољу економије.

Континуирана подршка државе
грађана добило 30+30
евра, да су вакцинисани у јуну добили по
3.000 динара, a незапослени по 60 евра.
„Пензионери су у септембру добили по 50
евра, а могу да очекују
још по 20.000 динара у
фебруару“, навео је министар и истакао континуирану подршку државе.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Време женског
предузетништва тек долази
Министарка Дарија
Кисић
Тепавчевић
изјавила је, на конференцији „Женско предузетништво“ у Новом
Саду, да време женског
предузетништва тек
долази и да је то прилика да жене покажу

и биодиверзитета, као и енергетску сигурност и стабилност, уз обезбеђивање услова
за дугорочно одржив раст и
заштиту животне средине.

колико знају и могу. Навела је да је током 2020.
године у мере активне
политике запошљавања
било укључено више од
65.000 лица са евиденције незапослених, од
којих је жена било више
од пола - око 54 одсто.

мреже и постројења
за
пречишћавање
отпадних вода. „Историјски, цивилизацијски и економски
Србија припада Европи, а ускоро ћемо
и нашу инфраструктуру довести на ниво
какав имају земље
Западне Европе“, поручио је министар.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Отворен Кластер 4
Министар Јадранка
Јоксимовић оценила
је да одлука ЕУ о отварању Кластера 4
показује да је Унија
уважила труд Србије
у области владавине
права, правосуђа, борбе против корупције,
организованог криминала. Јоксимовић
је подсетила да је
потврђена одлука о отварању

месних прерађевина.
Истовремено, за Индонезију је то прилика да своје производе, у првом реду
палмино уље, извезе
на тржиште Србије.
Индонезија је за нас
веома значајна, јер
српски
производи
излазе на тржиште
од скоро 300 милиона становника“, рекао је
Недимовић.

Кластера 4 - Зелена
агенда и одржива
повезаност, односно
одлука о отварању
четири нова преговарачка поглавља у
преговорима са Србијом и то поглавље
14-транспортна политика, 15-енергетика,
21-транс-европске
мреже и 27-животна
средина и климатске промене.

Министар Златибор
Лончар учествовао је
у раду Конференције
„Заједничко
деловање хитних служби
у саобраћају“, у организацији Агенције
за безбедност саобраћаја и истакао
је да једино бољом
комуникацијом свих
хитних и спасилачких
служби, може да се додатно

унапреди брзина доласка екипа на место
несреће. „Данас екипе
београдског Завода
за ХМП до повређених у саобраћајним
несрећама стижу за 6
до 10 минута од позива. Желимо да свуда
у Србији буде тако и
зато обнављамо возни парк хитних служби“, истакао је Лончар.

ЕКОЛОГИЈА

Министарска конференција о
мировним операцијама

ГРАЂЕВИНАРСТВО

Министар
Томислав Момировић
састао се са амбасадорoм Делегације ЕУ
у Србији Емануелом
Жиофреом и истакао
захвалност Унији од
које Србија добија
значајну бесповратну
помоћ у изградњи комуналне инфраструктуре, канализационе

Министар
Бранислав Недимовић
састао се са делегацијом
Индонезије, предвођеном
генералним директором за хортикултуру Министарства
пољопривреде
Прихасто Сетиантом. „Припремљен
је споразум о извозу српске пшенице, кукуруза и јабука, а затим и меса и

ОДБРАНА

Инфраструктура као у ЕУ

ФИНАНСИЈЕ

Око 5,8 милиона
грађана Србије добило
је по 20 евра новчане помоћи државе, у
оквиру трећег пакета
подршке
привреди
и грађанима у циљу
ублажавања последица пандемије“, рекао
је министар Синиша
Мали. Подсетио је да је
у мају и новембру 5,7 милиона

П

редседница Владе Ана
Брнабић поручила је у
Москви, на Међународном извозном форуму „Произведено
у Русији“, да је партнерство
са Русијом снажан ослонац у
формирању развојне агенде
Србије. Брнабић је предочила
да је Влада Србије одредила
три развојна приоритета до
2030. године: развој и употребу вештачке интелигенције,
затим подизање капацитета
у области биомедицине, биотехнологије, биоинформатике

Заједничко деловање хитних
служби

Отварамо тржиште од скоро
300 милиона становника

продуженом трајању пандемије, поремећајима у глобалним ланцима снабдевања и неизвесности на светском робном и финансијском
тржишту. Гувернер Јоргованка Табаковић истакла је да је препознато да Србија наставља да
води одговорну економску политику.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

ЗДРАВЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

ће ниво ангажовања
од 300 припадника
Војске Србије, у шест
мировних операција
УН, бити задржан и
у наредном периоду
јер Србија остаје
чврсто опредељена
да обезбеди континуитет у изградњи
и очувању светског
мира.

Министар
Небојша Стефановић
обратио се на Министарској конференцији УН посвећеној мировним
операцијама, која је
одржана у виртуелном формату, а чији
је организатор Република Кореја. Стефановић је истакао да

Вујовић на састанку са шефом Делегације ЕУ у Србији
Емануелом Жиофреом. „Донели смо
шест закона, а један
од кључних је Закон
о климатским променама. Усвојене су
и измене Закона о
заштити природе“,
рекла је Вујовић.

Сагласност
земаља чланица ЕУ
да Србија отвори
Кластер 4, у оквиру
којег је и Поглавље
27 - животна средина и климатске
промене, потврда
је напретка Србије у овој области“, изјавила је
министарка Ирена

КУЛТУРА

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Производња енергије из ОИЕ
Министарка Зорана
Михајловић
разговарала је са
Жилом Диксоном,
директором „Винд
Јуропа“,
европске асоцијације за
енергију ветра, о
потенцијалима Србије за производњу
електричне енергије из ОИЕ. „Очекујемо више инвестиција у
капацитете који производе

Потврда напретка у области
животне средине

енергију из обновљивих извора и
мислим да ће прве
аукције, које ће
бити крајем јануара,
дати резултате. У
стратегији развоја
енергетике и националном интегрисаном плану за климу
и енергетику, велики део заузимају
обновљиви извори“, рекла
је Михајловић.

ДРЖАВНА УПРАВА
Mинистарка Марија
Обрадовић и шефица Канцеларије УН у
Београду Мари Јамашитa разговарале су
на тему родне рав-

Реконструисан Спомен-музеј
Иве Андрића
Министарка Маја
Гојковић, у години
обележавања 60 година од добијања
Нобелове награде, отворила је реконструисан и осавремењен
Спомен-музеј Иве Андрића. „Министарство
је подржало пројекат
израде нове сталне
поставке и стварања

услова за адекватно
чување и излагање
богате грађе. Андрић, служећи својој
отаџбини, оставио је
снажан печат у нашој
дипломатији и остао
упамћен као велики
професионалац
и
особа која плени целокупном појавом“,
истакла је Гојковић.

Ојачавање жена у јавном и
политичком животу
ноправности и јачања положаја жена
у јавном и политичком животу. Обрадовић је истакла да Србија има родно одговорну Владу и већи број жена
у републичком парламенту, али да је
потребан рад на њиховом оснаживању

на локалном нивоу. „Повезали смо 22
лидерке на локалу у Мрежу градоначелница и председница општина, са
циљем да лакше комуницирају, размењују искуства и подржавају се“, поручила је Обрадовић.

СНС
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6. Сремски Карловци

1. Уб

Хидрометеоролошка мрежа у сливовима Уба и Тамнаве

Лопте за
кошаркашки клуб
Министар Вања Удовичић обишао је
спортске терене у Дворској башти, састао
се са представницима локалне самоуправе
и Кошаркашком клубу „Тимсистем“ донирао
лопте. У оквиру пројекта „Зелена Србија“,
амбасадорка Велике Британије Шан Меклауд и председник Општине Александар Стојкечић посадили су дрво у комплексу зграда
намењених избеглим лицима.
Посета Вање Удовичића

7. Бојник

Санација парохијског дома
и улична расвета
Дарко Глишић са извођачима радова на терену

У току је уређење путне мреже у Стубленици и Докмиру. У Мургашу је ремонтована нисконапонска мрежа трафоподручја
8, постављено је 27 бетонских стубова и
уграђен је самоносиви кабал. У Новацима је

подигнут 51 бетонски стуб, уз замену старе
мреже самоносећим изолованим кабловима.
У Бргулама, на реци Тамнави, монтира се модерна хидролошка станица, пилот пројекат
о успостављању хидрометеоролошке мре-

же у сливовима река Уб и Тамнаве. У склопу
пројекта, инсталиране су четири метеоролошке и три хидролошке станице, а станица
Тамнава 2 служиће за мерење висине водостаја.

2. Ваљево

4. Брус

Асфалтирање улица и путева

Подстицај рађању деце

На основу конкурса за помоћ верским заједницама
Министарства правде, одобрена су средства за санацију парохијског дома у Горњем Бријању. Председник
Општине Небојша Ненадовић и заменик Дејан Стојановић обишли су радове на увођењу уличне расвете у
МЗ Турјане. Александра Чамагић, помоћница министра
за бригу о породици, разговарала је са општинским
руководством о поправљању демографских прилика и
посебно похвалила то што је деци обезбеђен превоз до
школе и расвета до најудаљенијих села.

8. Беочин

Уређење јавних површина

66
92 77

44

51

76
15
46
73 93
17
33 43 23
8 6
68
30 11 75 111
27
95 109
69 110
106 108 100
34 80
96 99 102
79
97 107 112 101
91
98
103
53 1 104 105
81 67 2
32

13

Активисти Савета за безбедност одржали су штанд на тргу,
разговарали са грађанима и
делили промотивни материјал
и „СНС Информатор“. Асфалтиране су улице Узун Миркова,
Железничка, Подгорска, улица
у насељу Миливоја Бјелице и
у Синђелићевом блоку, као и

путеви у селима Миличиница
и Оглађеновац. Асфалтирана је
деоница пута од пумпе до Водовода и деоница поред цркве
на Дивчибарама. Постављене су столице на стадиону на
Пећини. Реконструисана су дечија игралишта на Петом пуку,
Колубари 2 и на Дивчибарама.

5. Бела Паланка

Спортска опрема за сеоске школе

Радови на
10 локација

9. Трстеник

Подела
„СНС Информатора”
Ученике у сеоским школама у
Мокри, Доњој Коритници, Клисури, Сињцу и Моклишту, које
припадају матичној ОШ „Љупче

54

Шпанац“, посетио je председник
Општине Горан Миљковић, донирао спортску опрему и најавио
изградњу мокрих чворова.

Активисти ОО поделили су најновији
број „СНС Информатора“ и одговарали
на питања грађана о догађајима у нашој
Општини.

56
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22
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55
25 24
49
19
12 52 64

72
31
87
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14
88

61
59
62 57 60
58

39
37
38

Активисти МО Баноштор уредили су простор око
православне цркве, активисти МО Свилош поствали су канте за отпад у центру свог места, активисти
МО Беочин Село уредили су дечије игралиште у
Партизанској улици, а чланови МО Раковац центар
села. Aктивисти ОО разговарали су са суграђанима
и делили „СНС Информатор“.

28

9

40

3. Власотинце

Приводе се крају радови
на 10 локација, реконструишу се четири школе, вртић,
амбуланта, две улице са
заменом водоводне мреже,
уређују се купалиште и двориште општинске зграде.
Радови се реализују у сарадњи са министарствима
привреде, правде, државне
управе и просвете.

86

42

94

85
74

83

ним мајкама обезбеђује се по
10.000 динара током прве године
детета. Активисти ОО делили су
„СНС Информатор“ и дружили се
са суграђанима.

65 71
82 84

45 78 70
29

10

16

Усвојене су нове мере подстицаја рађања деце: за прво дете
издваја се 40.000 динара, за
друго 60.000 динара, за треће
80.000 динара, а свим незапосле-

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

10. Горњи Милановац

Председник Вучић обишао
радове на обилазници

Споразум за изградњу
обилазнице
Председник Александар Вучић састао се са представницима
компаније „Power Construction
Corporation of China“, а састанку је присуствовао и председник
Општине Ђорђе Никитовић. Том
приликом, потписан је Оквирни
споразум за изградњу обилазнице, на коју се чекало пола века.

17. Нова Црња
Дани Војводине
у Бањалуци

Дејан Ковачевић и Александар Вучић

Радовe на изградњи обилазнице око Горњег Милановца обишли су председник
Александар Вучић, министар
Томислав Момировић, као и
Зоран Дробњак и Александар
Антић. Председник Вучић најавио је реконструкцију Опште
болнице, ОШ „Десанка Максимовић“ и водовода до Рудника.

11. Рума

Нове страначке
просторије
Активисти ОО прославили су
страначку славу Свету Петку у новим просторијама у Железничкој
улици. Просторије су отворене
радним данима од 9 до 21 час, а
суботом до 12 часова.

12. Лапово

Апотека у Петом рејону
Поред нове поште у Петом рејону, отворена је и апотека „Лапово 2“, под окриљем Апотекарске
установе Крагујевац. Отварању
су присуствовали председник
Општине Бобан Миличић, чланица Већа Крагујевца Гордана
Дамњановић, директорка Апотекарске установе Вера Пантовић
и представници домова здравља
Лапово и Баточина.

13. Ужице

Акција пошумљавања
Посађено је 5.000 стабала на
парцелама на Пори, Ибишевом
гувну, Малом Забучју, Крчагову и
у Омладинској улици. Акцију су
финансирали Град и Министарство заштите животне средине.
Асфалтирана је прва деоница пута
Добро Поље-Љуто Поље на Тари.
Завршава се чишћење корита реке

На Регионалном самиту предузетника у Дубровнику, Општина Горњи Милановац добила
је признање „Стваратељи за
стољећа“. Председник Општине Дејан Ковачевић посетио је
школу у Брезни, где је завршено игралиште. Такође, уређене
су и пешачке стазе у насељу
Ивице.
Ђетиње, од Ђурића моста до Старог железничког моста. Пуштена
је у рад нова пумпна станица, која
омогућава стабилност у водоснабдевању.

14. Сокобања

Садња дрвореда
Активисти ОО обележили су
страначку славу Свету Петку.
Посађене су младе саднице дрвећа, у сарадњи локалне самоуправе и Министарства за заштиту животне средине. Асфалтом
ће бити пресвучени делови улица: Бранка Ђурића, Кнеза Милоша, 27. марта, Немањина, Стевана Мокрањца, Чубурска, Косовке
девојке...

15. Бечеј

Буџет по мери грађана
У Бачком Градишту реконструисан је терен на стадиону, у току
је пројекат „Једнаке шансе за младе“ и отворен је Омладински клуб.
Стадион у Бечеју добио је нови
семафор. Укупно 3.155 грађана
учествовало је у акцији „Буџет по
мери грађана - и ти се питаш“, а
међу приоритетима нашло се решавање проблема паса луталица,
изградња тротоара, бициклистичких стаза, дечијих игралишта, асфалтирање улица. Санирани су
дренажни канали.

СНС ИНФОРМАТОР 102/2021 | 21

У присуству чланова, симпатизера и гостију, обележена је слава странке Света Петка. У склопу
промоције туристичке понуде у
Републици Српској, ТО Војводине
организовала је „Дане Војводине
у Бањалуци“, а у оквиру манифестације представила се и ТО Нова
Црња.

18. Голубац

Обнова просторија
месних заједница
Постављене су плочице и столарија у просторијама месних
заједница у домовима културе у
насељима Двориште, Снеготин,
Поникве и Малешево. Реновирани
су и спортски објекти у Малешеву
и Миљевићу. Гради се мол на обали Дунава и чисте се депоније у насељима Бикиње, Барич, Браничево,
Малешево, Снеготин и Кудреш.

19. Жагубица

Спортски реквизити за
најмлађе
Министар Новица Тончев разговарао је са председником Општине
Сафетом Павловићем и представницима локалне самоуправе, као
и са мештанима Крупаје и околних
насеља, а најмлађима је поделио
спортске реквизите. Директор
ЈП за планирање и управљање
пројектима, Ненад Милосављевић, каже да се вредно ради на
плановима за унапређења животног стандарда грађана и да ће
стручна служба дати максимални
допринос изради пројектне документације за нове послове.

20. Кучево

Велика акција
пошумљавања
На Светски дан чистог ваздуха,
организована је акција пошумљавања у свим шумским газдинствима на територији Србије, па
је тако и наша локална самоуправа учествовала у акцији коју
је спровело Шумско газдинство
„Северни Кучај“. У току су радови
на повратку у првобитно стање
након гасификације улица. Сани-

БРИГА О ГРАЂАНИМА
21. Лесковац

Хуманитарне
акције
Велики број активиста
ГО СНС, на челу са председником Гораном Цветановићем, присуствовало је
свечаној академији, поводом
13 година постојања СНС,
у
Београду.
Обележили
смо страначку славу Свету
Петку. Хуманитарне акције
подржали су чланови Савета за здравство, Савета за
културу, МО Марко Црни 1,
Горњи и Доњи Крајинац. Активисти МО Грделица уредили су фудбалски стадион,
а ГО Лесковац јавне површине. Чланице Форума жена
подржале су манифестацију
Кромпиријаду, а активисти
МО Војиница уредили су
центар села. Чланови Савета за друштвене делатности
обележили су Међународни
дан детета хуманитарном
акцијом, а чланови Уније младих делили су „СНС Информатор“. У току је рехабилитација путева Лесковац-Лебане
и Лесковац-Вучје, а завршена
је у селу Војиница. Водоводна
мрежа завршена је у Врањској
улици, а радови се изводе у
Борачкој улици у Бобишту.
Уведено је грејање у Средњу
школу у Вучју и изграђен је
спортски терен у Медицинској школи. Отворен је нови
погон компаније „Младост“.
Амбасадор Турске и градоначелник Лесковца обишли су
фабрику „Џинси“. Спроведена је тактичка вежба „Систем
2021“. Одржани су Дани воденице, Октобарски ликовни
салон, Драм дум фест...
ран је мост преко Буковске реке и
асфалтиране су деонице на путевима Раденка-Кривача и ТуријаРакова Бара-Кривача. Почетку
радова на брзој саобраћајници
Пожаревац-Голубац присуствовао је председник Општине Иван
Рајичић, заједно са градоначелником Пожаревца и председницима општина Браничевског округа. Почела је ревитализација
пута Кучево- Волуја. Кучево се
представило на Сајму етно хране и пића у Београду. Уређује се
раскрсница на Ланки, а Установа
за одрасле и старије добила је
нов намештај.

22. Пожаревац

Почела изградња
атлетског стадиона
Председник Александар Вучић
присуствовао је обележавању почетка изградње брзе саобраћајнице

23. Нови Сад

Отворен најлепши парк у граду

Председник Вучић присуствовао је завршетку прве фазе
изградње фабрике „Континент“ у Кисачу

Председник Александар Вучић присуствовао је завршетку прве фазе изградње
фабрике „Континентал“. У Кисачу, у насељу Танкосићево, поставили смо бисту
мајору Војиславу Танкосићу. Градоначелник Милош Вучевић и министарка Ирена
Вујовић отворили су Купусијаду у Футогу.
Пожаревац-Велико Градиште-Голубац. Проширује се фекална канализација у МЗ Забела. Градоначелник
Саша Павловић угостио је амбасадора Словеније Дамјана Берганта.
Обележен је Дан примирја у Првом светском рату. Засађено је 20
садница јавора на Тулби, у оквиру
пројекта „Зелена Србија“. Почела је
изградња атлетског стадиона.

24. Жабари

Асфалтирање улица
Општина је асфалтирала две улице у месту Породин и улицу у Витежеву. У Жабарима асфалтиране су
улице Милице Радовановић, Александра Милетића и Смедеревска.

25. Петровац
на Млави

Обнова школских
зграда
Општину је посетио Новица
Тончев, министар без портфеља задужен за унапређење развоја недовољно развијених општина, и обишао радове на школи у Табановцу,
које финансира ово министарство.
Из истог извора финансира се и
израда пројектно-техничке документације за реконструкцију старе
школе и изградњу Млавског трга у
Петровцу на Млави.

26. Мало Црниће

Прослава рођендана
странке
Чланови и симпатизери ОО, на
челу са председником и секретаром, присуствовали су прослави
13. рођендана странке у Београду.

Градоначелник Милош Вучевић и патријарх српски Порфирије

Вучевић се састао и са представницима кинеског „Шангдонга“. За корак смо ближе
изградњи новог пешачко-бициклистичког
моста преко Дунава. У току је доградња
Гимназије „Исидора Секулић“. Градоначелник Вучевић и министар Синиша Мали
обишли су предузетнике. Градску славу

27. Сремска
Митровица

Енергетска санација
кућа и стипендије
Поводом Дана ослобођења у
Другом светском рату, положили смо цвеће на спомен обележја
палим борцима. Изведена је Оперативно-тактичка вежба „Систем
2021“. У градској кући обележени
су Дан и слава Сремске Митровице и уручена су највиша признања.
Уручено је 87 уговора о суфинансирању енергетске санације кућа
и станова, као и стипендије за 53
студента.

28. Смедерево

Михољски сусрети села
Манифестација
„Михољски
сусрети села“ одржана је у Лугавчини, Вранову и Михајловцу, а
у промоцији потенцијала нашег
краја учествовала су сва села са
територије Града Смедерева.

29. Ћуприја

Нова фабрика
Председница Владе Србије
Ана Брнабић присуствовала
је отварању погона фабрике
„SMP Automotive-MOTHERSON
GROUP“ у Индустријској зони
Добричево, у којем ће се производити делови за ентеријер
аутомобила високе класе. Велики број чланова и симпатизера
странке присуствовао је обележавању 13. рођендана СНС.
Након прошлогодишње реконструкције клизишта и асфалтирања приступне деонице, асфал-

Ђурђиц увеличао је патријарх српски Порфирије. Отворили смо најлепши парк у Новом Саду, између Детелинаре и Новог насеља. Активисти МО Југовићево уручили су
веш машину породици Мандић и три метра
дрва самохраној мајци Весни Јовановић из
Сремске Каменице.

том је пресвучен пут у Старом
Селу.

30. Ириг

Кренуо гас у Ривици
Учествовали смо у акцији садње
дрвећа у парку у Иригу. Завршена
је реконструкција просторија МЗ
у Добродолу. Наши чланови присуствовали су свечаној академији
поводом 13. рођендана СНС. Пуштен је гас на гасној станици у Ривици. Урађени су керамика подова
у Дому здравља и пут у Великој
Ремети. Активисти су обилазили
чланство и делили промо материјал.

31. Неготин

Изабран председник
Општине
Владимир Величковић изабран
је за првог човека Општине на
конститутивној седници СО Неготин, на којој су изабрани општински законодавни и извршни органи. Потврђени су мандати 45
одборника локалног парламента,
од којих је 38 одборника са листе
„Александар Вучић- За нашу децуИвица Дачић“.

32. Аранђеловац
Подршка за децу
са аутизмом

Чланови ОО уручили су саднице тује Удружењу родитеља деце
са аутизмом како би улепшали амбијент у којем малишани бораве.
Уручени су уговори о суфинансирању уградње соларних панела за
домаћинства. Комплетно је рекон-

струисана Улица Танаска Рајића.
Потписани су уговори са грађанима за суфинансирање мера енергетске ефикасности. Обновљена
је капија улаза у парк Буковичке
бање. Каратисткиња Јована Прековић одбранила је титулу првака
света у категорији до 61 килограма на шампионату у Дубаију. Екипа ЖРК Бекамент Буковичка бања
пласирала се у наредну рунду Европа купа.

33. Бач

Пријем за
каратисткиње
Представници Министарства
омладине и спорта састали су
се са помоћником председника
Општине Николом Вулетићем и
донирали спортске реквизите.
Представници МЗ Бач садили су
дрвеће и грмове. Општина је организовала пријем за пионирке
карате репрезентације. Фондација
„Новак Ђоковић“, у сарадњи са
„Generalli“ осигурањем, опремила
је Родитељски центар.

34. Владимирци
Пакети за угрожене
суграђане

Активисти ОО подржавају акције поделе пакета са намирницама социјално угроженим породицама и на штандовима деле
„СНС Информатор“. Председник
Општине Горан Зарић потписао
је уговор за финансирање енергетске санације породичних кућа
са Министарством рударства и
енергетике. „Градска чистоћа“
Београд донирала нам је ками-
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35. Приштина

Програм „Моја прва плата”
Привремени орган,
радњи са Националном
бом за запошљавање,
програму Владе Србије

у саслужа по
„Mоја

прва плата“, упослиће 32
лица која ће прва радна искуства стицати у лoкалној самоуправи.

36. Косовска Витина

Студенти помажу породици Стевић
Група студената,
приликом обиласка
светиња на КиМ, у
разговору са председником Привременог органа Срђаном
Николићем, изразила
је жељу да помогне
породици Стевић из
Грнчара.

ИНТЕРВЈУ
39. Лепосавић
Асфалтирање
путева
Председник Општине Зоран
Тодић обишао је радове на реконструкцији пута у Мајдеву. У
селу Кутње асфалтира се деоница до домаћинстава Кулизић и
Соврлић, а урађени су и улична
расвета, канализациона мрежа и
колектор. Завршава се деоница
пута до породица Милетић, Стефановић, Миљковић, Костић и
Милуновић у селу Придворица.
Средства за изградњу новог моста, који Горњи Крњин повезује
са Дреном, обезбедила је Канцеларија за КиМ.

40. Звечан
Представљање на
Сајму туризма

37. Косовска Митровица

Мост на Дудином кршу

Туристичка организација учествовала је на Међународном сајму
туризма и сеоског туризма. Своје
потенцијале представиле су и
општине Зубин поток, Косовска
Митровица и Лепосавић. Штанд
Косова и Метохије освојио је друго место за најбољи излагачки
простор. После припремних радова у насељу Колонија, почело је
асфалтирање улица Кнеза Милоша, Светог Саве и Његошеве.

41. Зубин поток
Поклон за Дом
здравља

Нови мост на локацији Дудин крш, који повезује Косовску Митровицу са путем
Приштина-Рашка, свечано је
отворен за саобраћај на Дан
ослобођења и Дан општине.
Отворили су га помоћница

директора Канцеларије за
КиМ Јелена Стојковић и председник Привременог органа
Александар Спирић. Истог
дана почело је реновирање и
доградња КБЦ Kосовска Митровица.

42. Ковин

Замена столарије
и грејних котлова
Потписани су први уговори за
замену столарије и старих котлова
за грејање. Почиње реконструкција зграде Библиотеке. Завршен
је поступак комасације у Плочици
и Скореновцу. Додељена је техничка опрема у оквиру пројекта
подршке инклузије Рома, а у току
су радови на прикључењу воде
за најугроженије. Положени су
венци поводом Дана ослобођења
у Великом рату. Чланови ОО
присуствовали су обележавању
13 година од постојања странке и Изборној скупштини СНС.
Општинско веће расписало је други позив привреди за субвенције
због Ковида 19. Настављена је изградња полуолимпијског базена и
СРЦ „Шљункара“.

43. Тител

Реконструкција вртића
у Шајкашу
Председник Покрајинске владе
Игор Мировић уручио је председнику Општине Драгану Божићу
уговор за коришћење средстава за
финансирање прве фазе доградње
и реконструкције вртића у Шајкашу.

Партнерство
са Румунијом
Одржана је церемонија отварања пројекта „Спремност за хитне
случајеве и заштита од природних
катастрофа у пограничном региону“, у којем је партнер наше локалне самоуправе румунска општина
Думбрава. Пројекат „Препаред“
финансира ЕУ, кроз Интеррег програм Румунија-Србија. У току је и
измуљивање канала за одводњавање и наводњавање, у сарадњи са
Водама Војводине и Покрајинском
владом.

Изградња вртића

за КиМ. Обданиште ће се простирати на 460 квадрата и моћи
ће да прими 60 малишана.

он-смећар. Председник Општине
је у Љубљани учествовао на округлом столу на тему инвестирања словеначких привредника у
Србији. Асфалтиране су деонице
пута у МЗ Суво Село, Звезд и Власаница. Општина је била домаћин
седнице Скупштине Регионалног
центра за управљање отпадом
„Еко-Тамнава“.

44. Ада Мол

38. Гораждевац

Положен је камен-темељац
за изградњу вртића, који се
гради средствима Канцеларије
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Поводом Међународног дана
борбе против насиља над женама, Општина је учествовала
у акцији „16 дана активизма“.
Председник Привременог већа
Срђан Вуловић и директор СРЦ
„Мокра Гора“ Игор Ивковић доделили су опрему футсал клубу
„Колашинац“. Вуловић је уручио
униформе, кломпе, електричне
уређаје и теренско возило Дому
здравља.

45. Рача

Санација путева
Завршава се санација пута од
моста на реци Јасеници до Крушичанске улице у селу Сепци,
као и санација пута СарановоБодљик. Завршетком ових радова, Општина ће имати комплетно
реконструисаних пет километара
путева, само у последњих месец
дана.

46. Зрењанин

Озелењавање и уређење
обале
Активисти МО Центар уредили су Карађорђев парк и дечије
игралиште у његовом склопу.
Градоначелник Симо Салапура
обишао је радове на озелењавању
Багљаша и уређењу обале Бегеја.
Министар Бранислав Недимовић
и покрајински секретар Чедомир
Божић посетили су фарму пилића у Стајићеву и разговарали са
пољопривредницима. На састанку у просторијама ГО СНС, Симо
Салапура организовао је пријем
грађана. Чланови ГО СНС обележили су Дан ослобођења у Првом
светском рату. У Општој болници
потпуно је обновљена кардиолошка опрема, а у Специјалну болницу
за плућне болести допремљени су
кревети које је донирао Град.

47. Владичин Хан
Асфалт на путу
ка манастиру

Након уградње тампонског
слоја од дробљеног материјала, ископа одводних јаркова и
уградње пропусних цеви, положен
је гребани асфалт у селу Кацапун,
према манастиру Светог пророка
Илије. Неколико месеци раније,
завршена је и изградња моста ка
манастиру, чиме је решен деценијски проблем мештана, свештенства и посетилаца.

48. Црна Трава
Станови за младе
брачне парове
У току је изградња зграде
у близини Предшколске установе и Дома здравља, са 16
станова, који ће бити намењени, пре свега, младим брачним
паровима са децом и будућим
повратницима. Делегати ОО
присуствовали су Изборној
скупштини и обележавању 13.
годишњице странке.

50. Суботица

Отворена фабрика немачког гиганта
Председник Србије Александар
Вучић присуствовао је отварању
фабрике немачке компаније „Бојзен
Абгасистем“, водећег светског произвођача издувних система за ауто индустрију. Министарка Анђелка Атанасковић, амбасадор Словачке Федор
Росоха и градоначелник Стеван Бакић
разговарали су са представницима
фабрике „Татравагонка Братство“ о
изградњи још једне производне хале
и запошљавању. Министарка Дарија
Кисић Тепавчевић и градоначелник
Бакић открили су споменик краљу Петру Првом Карађорђевићу. Бакић је
посетио Дневни боравак за ментално
недовољно развијена одрасла лица
и ОШ „Сечењи Иштван“. Одржана је
оперативно-тактичка вежба „Систем
2021“, трибина о неговању говорних
навика у оквиру Каравана културе,
обележен је Дан ослобођења у Првом
Председник Вучић на отварању погона немачке фабрике
светском рату, Дан Велике народне
„Бојзен Абгасистем”
скупштине...
Међународног фестивала документарног филма, а у току
су Масукини позоришни дани.
Помоћница министра културе
Данијела Ванушић посетила је
Велику Плану поводом санације
зграде Старе кланице.

51. Мали Иђош

Ново лице Ловћенца
Активисти ОО настављају акцију обиласка чланова поводом
крсне славе члана, а подржали су
и редовну акцију добровољног
давања крви. Чланови ОО присуствовали су Изборној скупштини и обележавању рођендана
странке у Београду. Ловћенац је
добио средства за обнову мини
пич терена, за реконструкцију и
опремање Дома културе и за обнову централног трга. Како би се

младој атлетичарки Адриани Вилагош омогућили бољи услови за
тренирање, Олимпијски савез Србије и Атлетски савез обезбедили
су средства за изградњу теретане
и свлачионица.

53. Лајковац

Ребаланс буџета
Активисти ОО редовно су
одржавали састанке и организовали штандове на којима су
делили суграђанима „СНС Информатор“ и страначки промо
материјал. На седници СО усвојен је ребаланс буџета како би
се наставила реализација обећаних пројеката - реновирање
амбуланте у Јабучју, изградња
пута
Мирковићи-Јосиповићи,
Извиђачке улице у Лајковцу и
подстанице у Словцу.

52. Јагодина

Скенер за болницу

49. Велика Плана

Пич терен и дечије
игралиште
Завршена је реконструкција
деонице пута Јошаничка БањаКопаоник, дуге 15,5 километара.
Општина и Министарство омладине и спорта започели су изградњу
пич терена у Баљевцу. Такође,
Општина ће изградити и терен за
најмлађе у близини вртића и опремити га мобилијаром.

55. Смедеревска
Паланка
Обнова централне
кухиње за вртиће

Реконструисана је централна
кухиња ПУ „Чика Јова Змај“, која
оброцима снабдева све вртиће на
подручју Општине. Ова кухиња,
смештена у објекту вртића „Плави
чуперак“, није обнављана од како
је направљена, пуних педесет година.

56. Велико Градиште

Уређење улаза у град

У Дому културе у Лозовику
одржано је такмичење дечијих
и извођачких ансамбала. У оквиру пројекта за локални развој,
обезбеђена су додатна средства
за опремање пијаце. Такође,
уређује се северни улаз у град,
након чега следи изградња пешачке и бициклистичке стазе на
супротном улазу. Реконструисана је водоводна мрежа у Кајмакчаланској улици. Председник
Општине Игор Матковић уручио
је уговоре за самозапошљавање.
У Центру за културу одржана
је завршна свечаност поводом

54. Рашка

Почетак изградње брзе
саобраћајнице

Никола Радосављевић на примопредаји

У Општу болницу стигао је
најмодернији скенер као резултат обећања председника Србије Александра Вучића датог

у јулу месецу, а примопредаји
скенера присуствовао је и народни посланик Никола Радосављевић.

Председник Општине Драган
Милић, заменик Слађан Марковић и председник СО Владимир
Штрбац присуствовали су обележавању почетка радова на
брзој саобраћајници од Пожаревца преко Великог Градишта до
Голупца. Почетак радова отворио је председник Александар
Вучић, у присуству министра
Томислава Момировића, директора Коридора Александра Антића, амбасадорке Кине Чен Бо,
представника комапније „Шандонг“.

Наставак на 30. страни
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Млади остају и заснивају породице у Убу
Н

ародна
посланица
и чланица Председништва СНС Ивана
Николић из Уба каже да је
веома поносна на то што је
година за нама била година
добрих резултата, у којој су
реализовани
многобројни
пројекти и у којој су пажљиво постављени циљеви и за
наредну годину, стављајући
потребе грађана на прво место. Последње две године,
како каже, нису биле једноставне због неизвесности
које са собом носи пандемија
корона вируса, али смо сваке
недеље бележили добре резултате, штавише, интензивним радом створен је добар
амбијент за живот и Уб је добио модеран изглед.
Шта је од најважнијих
пројеката започето, а
шта је завршено?
- Полазећи од тога да без
добре инфраструктуре нема
опстанка и развоја, током
2021. године наставили смо
са обарањем рекорда када
су у питању километри асфалтираних сеоских путева.
Успели смо у неколико села
да све путеве ставимо под
асфалт, а у некима је преостало свега још један или
два километра да би сви
путни правци били завршени. Такође, наставили смо
са реконструкцијом нисконапонске мреже. Наставили
смо са улагањем у здравство,
половином године завршили
смо детаљну реконструкцију
Дома здравља и опремили га
најсавременијом опремом за
рад. Такође, у склопу новоизграђеног објекта вртића,
отворили смо стоматолошку
ординацију. Наставили смо
са улагањем у образовање,
изградили смо још једну сеоску школу, трећу по реду, и
у новим стандардизованим,
условним и репрезентативним објектима успевамо, не
само да задржимо децу у сеоским школама, већ се број
ученика повећава из године
у годину. Оно што је од Уба
направило праву атракцију
јесте модеран и врло садржајан аква парк, који смо

ИВАНА НИКОЛИЋ,
народна посланица
и чланица
Председништва СНС

отворили средином
године. За месец и
по дана продато је
око 60.000 карата. А
сама изградња аква
парка покретач је
даљег привредног
развоја. Уб је добио
још један хотел и
угоститељска, услужна и туристичка
делатност сада су
на далеко вишем
новоу. Потпуно реконструисан спортски центар „Школарац“ богатији је
новим
садржаји-

»

- Председник
Вучић је
председник
народа, обилази
сва места
у Србији, а исто
тако не прође ни
једна недеља а
да председник
Глишић не буде
на терену са
својим
суграђанима
ма - балон халом
и музејом спорта.
Започели смо реконструкцију једне
од најдужих улица
у Убу, а при крају
су радови на изградњи обилазнице
ка ауто-путу „Милош Велики“.
У последње време
може се чути да
Уб има и оно шо
немају централне
београдске
општине? На шта
сте најпоноснији?
- Оно што је на

понос свих Убљана јесте то
што наша општина има све
што је потребно за квалитетан живот. Наши грађани су
поносни јер имају савремен
Дом здравља, модеран вртић, чијом изградњом смо
укинули листе чекања, нове
и реконструисане школе,
затворени базен у склопу
школе, добру путну инфраструктуру, модерну зелену
пијацу, врло савремене и
садржајне спортске терене.
Захваљујући ауто-путу „Милош Велики“, стижемо у Београд за мало више од пола
сата, што је довело до тога
да се породице из Београда
досељавају у Уб. Као што је
председник Александар Вучић успео да промени размишљање младих по питању
останка у својој земљи, исто
тако захваљујући свему што
је председник Дарко Глишић
препознао као кључ опстанка и развоја наше општине,
створени су услови да млади остају, да се запосле и да
занснивају породице, а не
као до пре неколико година
да одлазе у веће градове. Уб
има будућност, перспективу
и даје шансу свим грађанима.
Колико су грађани Уба
задовољни радом локалне самоуправе и државе?
- Грађани Уба виде да је у
последњих неколико година
реализовано много пројеката, да је локална власт
одговорна, да се домаћински опходи према буџету.
Промењена је парадигма, до
пре неколико година, када
би се о неким пројектима говорило, то је могло и остати
само на нивоу идеје. Данас,
захваљујући политици Српске напредне странке, показано је да резултати могу
да се бележе и на дневном
нивоу, како у целој држави,
када посматрамо капиталне
пројекте, тако и код нас у
Убу. Политика СНС и председника Александра Вучића
је политика равномерног
развоја, резултата и јасних
планова и циљева за будућност. Председник Вучић је
председник народа, обила-

»

- Са поносом истичемо да се
у последњих пет година на
територију општине Уб доселило
3.500 људи, што говори да смо
постали пожељна
дестинација за живот

зи сва места у Србији, ми у
Убу смо, такође, имали част
да нас посети пре неколико
месеци. Исто тако, не прође
ни једна недеља а да председник Глишић не буде на
терену са својим суграђанима, обилази реализацију
пројеката, отвара нове километре асфалтираних путева
и прави планове за даљи рад.
Грађани Уба дају недвосмислену подршку политици коју
кандидује СНС, како на локалном, тако и на републичком нивоу. Људи имају поверење у нашу странку, виде да
неко води бригу о њима, и не

само да брине, него се и бори
за њих и за њихову бољу будућност.
Какви су вам планови за
наредну годину?
- Настављамо са даљим
развојем, са асфалтирањем
сеоских путева и улица.
На неколико локација изградићемо кружне токове,
важна нам је безбедност
учесника у саобраћају, али
и смањење гужви, с обзиром
на то да се гужве стварају
због потребе да се већи број
људи креће до посла, али
и због теретног саобраћаја

који је проузроковала већа
привредна активност и излазак на ауто-пут „Милош
Велики“. У буџету за 2022.
годину предвидели смо
средства за изградњу градске библиотеке са савременим садржајима. Такође,
планирамо детаљну реконструкцију средње школе,
уређење музичке школе,
обнављање сеоских домова
и ватрогасног дома у Убу.
Имамо стабилне финансије
и приходна страна у буџету
нам је све боља. Приход од
пореза на зараде запослених
данас је четири пута већи у

односу на 2012. годину, и
то јесте најбољи индикатор
који говори о развоју наше
општине, али пре свега, о
бољем животном стандарду грађана. Други податак
који са поносом истичемо
јесте да се у последњих пет
година на територију општине Уб доселило 3.500 људи,
што говори да смо постали
пожељна дестинација за живот. Наставићемо да спроводимо политику СНС, водећи
се тиме да интереси наших
грађана, нашег Уба и наше
Србије морају бити на првом
месту.

ДАРИЈА КИСИЋ ТЕПАВЧЕВИЋ ПРИСТУПИЛА СНС-У

П

роф. др Дарија Кисић Тепавчевић приступила је
Српској напредној странци.
Приступницу је потписала
у седишту СНС, у присуству
председника Извршног одбора СНС Дарка Глишића.
Дарија Кисић Тепавчевић
рођена је 1975. године у Сарајеву. Основне, магистарске и докторске студије завршила је на Медицинском
факултету Универзитета у
Београду, где је завршила и
специјализацију и субспецијализацију из епидемиологије незаразних болести,
саопштио је СНС.

Радила је на Институту
за епидемиологију Медицинског факултета Универзитета у Београду као
ванредни професор епидемиологије. Од фебруара
2019. године почела је да
држи наставу из области
епидемиологије и на Медицинском факултету у Косовској Митровици. Члан је
Републичке стручне комисије за онкологију и члан
Председништва епидемиолошке секције. Коауторка
је шест књига из области
медицине, а објавила је и
бројне научне радове.
Дарко Глишић и Дарија Кисић Тепавчевић
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ИНТЕРВЈУ

ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Европска краљица бањског туризма
БОБАН ЂУРОВИЋ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

публике Србије,
ресорних
министарстава
и
приватног сектора, реализовали
смо бројне значајне инфраструктурне пројекте.
Изградили смо на
десетине километара нових путева.
Реконструисане
су најзначајније
саобраћајнице,
на којима је са-

Гимназије.
Реконструисан
је Дом здравља, набављени
су нови медицински апарати, обновљен је возни парк.
Амбуланте су отворене на
сеоским подручјима, а свако
село добило је и вртић. Кључ
развоја је сигурно у капиталним пројектима, као што су
аеродором Морава и Моравски коридор. Захваљујући
аеродрому, ближи смо и
интересантнији странцима,
док је ауто-пут жила куцавица целог округа за развој

у Врњачкој Бањи и постају
становници нашег места.
Колико има незапослених? Какве су просечне
плате?
- По питању незапослености, успели смо да за само
неколико година незапосленост са 17 одсто смањимо на
девет одсто радно способног
становништа. Просечне плате су на нивоу просека плата
у Србији. Једино адекватан и
стручан кадар може пружити
квалитетну
услугу,
какву заслужује место прве туристичке
категорије. Зато је
наш приоритет, изазов и задатак да такав
кадар буде адекватно плаћен, и на томе
ћемо у наредном пе-

Обновљена зграда библиотеке

Б

обан Ђуровић, председник Општине Врњачка
Бања, за годину за нама
каже да је била година инвестиција и да је локална самоуправа настојала да Врњачка
Бања задржи конкурентност
и водећу позицију модерне
туристичке дестинације, не
само у Србији, већ и ван њених граница. Велику подршку
у томе дала је држава, која
је помогла у реализацији капиталних инвестиција, док
је приватна инцијатива све
обрадовала новим хотелима
високе категорије и новим
садржајима.
- Уз велику подршку председника Вучића, Владе Ре-

обраћај
регулисан
кружним
токовима и које
красе
велелепне фонтане. Након реконструкције Централног
бањског
парка
и главног шеталишта Променаде, настављено је уређење
шире парковске зоне. Поред Моста љубави, Јапанског врта, Римског извора
и парка скулптура, понуда
у централној бањској зони
постала је садржајнија отварањем Музеја бањског
лечења, формирањем лавиринт парка, изградњом
водопада и постављањем
пешачких стаза на Црквеном
брду, где је и реконструисани Амфитеатар. Завршили
смо и три спортске хале, изградили фудбалски терен
по европским стандардима,
уредили школске објекте,
а у току су финални радови на изградњи нове зграде

привреде и повезивање са
већим
административним
центрима. У Бању је уложено око 200 милиона динара
из локалног и републичког
буџета, док је приватни сектор инвестирао око 100 милиона евра у хотеле.
Да ли се, захваљујући
инвестицијама, повећава
број становника?
- Врњачка Бања има срећу
да се број становника повећава из године у годину. Велике инвестиције и
убрзани развој врњачке
општине утицали су да све
више младих људи овде
види своју перспективу, и
да своје знање, стечено на
Факултету за хотелијерство
и туризам, капитализује у
Врњачкој Бањи, где остају
и заснивају породице. Последњих година приметан
је велики број наших људи
који живе ван граница Србије, а који купују апартмане и стамбене јединице

Бањска променада

риоду са приватним сектором радити.
Да ли Врњачка Бања данас може да стане раме
уз раме са најлепшим
средњоевропским бањама?
- Након два месеца
оцењивања,
захваљујући
уређености, атрактивности,
садржајности, туристичкој
понуди, Врњачка Бања је
постала девета чланица Асоцијације римских европских
бања, као једина бања чија
држава није чланица ЕУ. То
значи да смо ускладили одређене параметре и стандарде по европским нормативима. Без подршке председника

Александра Вучића, Владе
Србије и ресорних министарстава, Врњачка Бања не би
успела да оствари свој циљ,
да постане најпосећенија туристичка дестинација Србије,
препознатљива у Европи и
свету, са великим потенцијалом, да се још више развија и
да још више употпуњује садржаје, чиме представља и слику локалне самоуправе и слику Србије у области туризма.
На шта сте најпоноснији
од оног што је урађено?

то што смо успели да променимо перцепцију грађана о
месту у ком живе, да живимо у
једном од најлепших и културним вредностима најбогатијих
места, да као прави домаћини
дочекујемо госте, а испраћамо
их као пријатеље. Политичке
борбе које су постојале у
скупштинској сали, сведене су
на минимум. Поносан сам што
је Врњачка Бања данас место
које нуди квалитетне услове
живота. Све оно што смо некада тражили у другим мес-

два месеца 2020. године,
имала скоро 20 одсто више
гостију, него у истом периоду
2019. године, у којој је забележила рекордну посећеност са 1.170.000 ноћења.
Очекујем да ће, уз богат
програм који је припремила
Туристичка
организација,
током празничних дана, уз
све зимске атракције, скијалиште на Гочу, богату понуду
ресторана и хотела са велнес
и спа садржајима, бити остварена велика посећеност
током новогодишњих и божићних празника.
Да ли већ сад можете
да претпоставите каква
ће бити наредна година
и да ли сте припремили
неке новине за 2022. годину?

Црквеног брда,
који ће делом
бити музејског
карактера.
Започињемо изградњу
панорамског
точка Пратера,
одакле ће се
тима, сада имамо
- Врњачка Бања
видети читава
овде. Данас можете
је од девастираВрњачка Бања.
срести најпознатије
не општине у туАква парк, на
глумце, спортисте,
ристичком смислу,
површини од
највиђеније
биздоласком Српске
3,5 хектара понисмене, који су,
напредне странке,
чеће са радом,
Недавно
завршен
водопад
на
шеталишту
кроз боравак или
постала водеће туа обухватаће
инвестиције, постаристичко место у
тобогане,
ба- Улагање у инфраструктули део Врњачке Бање.
Србији. Захваљујући идејама,
зене са вештачким таласима,
ру, осмишљавање нових и повизији, стваралачком набоју,
лењу реку у дужини од 1,2
дизање квалитета постојећих
Какву посету очекујете
енергији и знању, уз подршку
километара. У зони дечјег
услуга обележиће и 2022. готоком новогодишњих и
државе, створили смо бренд
игралишта радићемо на издину. Завршићемо уређење
божићних празника?
Врњачке Бање, препознатљив
градњи инсект и дино парка.
тунела од 140 метара испод
- Врњачка Бања је у прва
у свету. Најпоноснији сам на
Наш циљ је отварање нових
пространстава у зонама које
неће нарушити најбитнији
и највиталнији део Врњачке
цију, нашу државу Европи и свету. Србија треба
Колико туризам значи за привреду СрБање, а то су наши паркови,
да приближи свету свој богати природни потенбије и шта би још од капацитета могло да
шеталишта и извори. Један
цијал, планине, реке, језера, бање, као што смо
се искорити?
од дугорочних циљева јесте
у Врњачкој Бањи представили наша изворишта,
да се туристи дуже задржапаркове, шеталишта, у наредном периоду учи- Туризам је захтевна привредна грана која
вају у Врњачкој Бањи, као и
нићемо видљивијим и потенцијале планине Гоч.
тражи константна улагања и новине. Влада Срповећање броја иностраних
Уласком у Национални инвестициони план „Србије и председник Вучић препознали су туригостију. Такође, реализоваће
бија 2021-2025“, планирано је да Врњачка Бања
зам као профитабилну, брзорастућу привредну
се и пројекти који су приоридобије панорамску гондолу, која ће повезивати
грану која директно утиче на повећање бруто
тетни и на нивоу државе, обцентар са планином Гоч. Ова новина створиће
друштвеног производа, а која са собом повланова водоводних и канализамогућност нових инвестиционих улагања, али и
чи и спектар других привредних грана. Попут
ционих мрежа.
нове туристичке понуде.
културе, и кроз туризам представљамо нашу на-

Гондола до Гоча
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ВЕСТИ

ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
Рековац

Марија
Јанићијевић
Основне и мастер
студије завршила је на Економском факултету у
Крагујевцу, као и
обуку за добро управљање у оквиру програма SWISS PRO, Владе
Швајцарске. Вредна, комуникативна, одговорна.

З
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ГРАД БЕОГРАД

ГРАД БЕОГРАД

Са БеограђАнима и по киши и по снегу

Изабрано ново
Председништво
СНС

бог снега који је падао
скоро 24 часа, на терену је било 200 радника
Београд пута, 110 камиона,
више од 350 радника Градске чистоће и више од 300
радника Зеленила. Радницима су се у чишћењу и
помоћи Београђанима прикључили и милиционерке и
милиционери.

Н

Ћуприја

Владимир
Матић
Ангажован у раду
Омладине
ОО
СНС Ћуприја, истакао се у раду на
терену, у кампањи
од врата до врата и на штандовима. Члан Савета за интернет и
друштвене мреже.
Све је спремно за одржавање манифестације „Београдска зима“, пово-

о

Јагодина

Михајло
Штетић

о Заменик градоначелника посетио је и
Младеновац, где је у Покретној канцеларији, којој је и придодат шатор како

би људи могли да се склоне од падавина, разговарао са мештанима села
Влашка.

Окружни координатор Савета за
интернет и друштвене мреже за
Поморавски округ, веома ангажован у раду са
младим активистима.

Параћин

Бранислав Николић
Члан је СНС од
оснивања и активно учествује
у свим кампањама,
митинзима
и
штандовима,
хуманитарним и
радним акцијама.
Активан је у Савету за интернет и
друштвене мреже. Веома добар у
директном контакту, константно
присутан на терену и на услузи
грађанима.

дом новогодишњих и божићних празника.
новчана помоћ породицама настрадалих радника у
фабрици у Лештанима, у
износу три просечне плате
у Београду.
Заменик градоначелника
Горан Весић уручио је, у
ОШ „Свтозар Милетић“ у
Земуну, донације директорима 33 основне школе, прикупљене у акцији
„Ђачко паркинг место“
које спроводи ЈКП „Паркинг сервис“.

о

Покретна канцеларија
заменика градоначелника
Београда Горана Весића
зауставила се у новобеоградским блоковима 23
и 19 а, где је Весић разговарао са грађанима о
проблемима са којима се
сусрећу.

о

о Отворен је пункт за вакцинацију против корона вируса у
робној кући „Икеа“, на којем грађани могу да се вакцинишу
сваког дана од 12 до 20 часова.

Заменик градоначелника Горан Весић рекао је
да неће бити повећања
пореза на имовину у
2022. години и појаснио
да закон дефинише да порез прати вредност цене
некретнина, али да неће
бити те мере због пандемије.

о

о Након

радова на реконструкцији, који су трајали 45 дана,
отворен је обновљени Дневни боравак за децу и омладину
са сметњама у развоју на Општини Стари град.

У земунском насељу Батајница гради се саобраћајница
која ће бити обилазница око интермодалног терминала.

о

Одборници Скупштине
града Београда усвојили су предлоге да велики
број важних личности за
историју и културу Београда добије улице у главном граду, на предлог заменика градоначелника.

о

Град Београд и Европска инвестициона банка
о

расписали су тендер за
пројектовање и изградњу
постројења за пречишћавање
отпадних
вода
„Крњача“, у склопу пројкта
изградње канализације на
левој обали Дунава.
о Путем Градског центра
за социјални рад, исплатиће се хитна једнократна

о На Тргу Републике отворена је иложба „Велике
љубави познатих Срба и
Мађара“.

Завршени су радови на
реконструкцији Градског
центра за социјални рад
у Раковици, који је потпуно опремљен новим намештајем, а посебно лепо
изгледа соба за контролисано виђање деце.

о

а изборној скупштини СНС изабрани су нови чланови Председништва, оперативно-политичког
органа који редовно заседа, анализира актуелну политичку ситуацију,
заузима опште политичке ставове
и обавља друге послове неопходне
за континуирано функционисање у
раду странке.
Актуелни састав овог органа СНС
сада овако изгледа: Брнабић Ана,
Бабовић Стефан, Бакарец Небојша,
Белоица Ана, Божић Сандра, Васић
Владан, Весић Горан, Вујовић Ирена, Вучевић Милош, Вучен Никола,
Вучић Александар, Глишић Дарко,
Гојковић Маја, Дабић Ђорђе, Дашић Никола, Дукић Мијатовић Маријана, Ђерлек Мирсад, Ђорђевић
Зоран, Ђорђевић Ненад, Ђукановић
Владимир, Ђурђевић Дејан, Ђурић
Невена, Жарић Ковачевић Јелена, Завишић Немања, Здравковић
Марија, Зобеница Дамир, Ивковић
Биљана, Јакшић Александар, Јањић
Петар, Јањушевић Крсто, Јованов
Миленко, Јокић Алекса, Јоксимовић Јадранка, Јоксимовић Немања,
Кебара Лука, Кесар Дејан, Кисић
Тепавчевић Дарија, Кнежевић Горан, Лакић Сања, Лончар Златибор,
Љубичић Јана, Мали Синиша, Маловић Бранислав, Маловић Владанка, Мартиновић Александар, Матић
Веран, Милановић Ненад, Миличковић Милосав, Миловановић
Звездан, Мировић Игор, Михајловић Зорана, Младеновић Марко,
Момировић Томислав, Недимовић
Бранислав, Недић Новак, Николић
Ивана, Николић Милица, Николић
Радомир, Ничић Бошко, Обрадовић
Јелена, Обрадовић Марија, Орлић
Владимир, Павков Сара, Пантић
Пиља Биљана, Петковић Петар,
Петровић Видоје, Петровић Лука,
Петровић Оља, Поповић Ивана,
Простран Бранислав, Рагуш Марина, Радаковић Бојана, Селаковић
Никола, Сотировски Драгана, Стамболић Сава, Стевановић Драган,
Стефановић Небојша, Тврдишић
Радован, Терзић Милош, Тодоровић Ђорђе, Тодоровић Милун, Томић Александра, Томић Зоран, Турк
Милена, Цветановић Горан, Чучковић Мирослав, Шапић Александар и
Шарчевић Младен.
Изабрани чланови Председништва су и Гашић Братислав, Ђурић
Марко, Стевановић Немања и Табаковић Јоргованка који не обављају
страначку функцију док су на актуелним јавним функцијама.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
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ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

57. Ниш

68. Опово
Мини пич терен
у Сефкерину

Уговор за аква парк

Драгана Сотировски на потписивању уговора

Градоначелница Драгана Сотировски потписала је уговор са извођачем, чиме је озваничен почетак изградње аква парка у Нишкој
Бањи. Са бројним Нишлијама разговарала је
на још једном пријему грађана, а уручила је и
46 уговора о бесповратним средствима представницима микро, малих и средњих предузећа. Ученицима основних и средњих школа
подељено је 54 бицикала. Две градске и две
приградске школе добиле су саобраћајне по-

лигоне за обуку ученика. Министарка Ирена
Вујовић и градоначелница Сотировски обишле
су локације са којих је почело уклањање тзв.
историјског отпада. Почела је обнова деонице
пута од Островице до Равног Дола, а у Просеку санирано је клизиште. У СЦ „Чаир“ отворена
је реконструисана куглана. Чланови Савета за
популацију, бригу о деци и социјална питања
обележили су Светски дан доброте, посетом
комшијама којима су донирали пакете са хра-

Разговор са комшијама
ГО Палилула организовала је округли сто о унапређењу квалитета
земљишта, ваздуха и воде у прекограничном региону. Обележен
је Дан примирја у Првом светском
рату. У циљу уређивања грађевинског земљишта и одржавања
комуналне инфраструктуре, организован је састанак са председницима савета грађана.

59. Сврљиг

Пројекат „Чиста Србија”
Активисти су разговарали са суграђанима и
делили „СНС Информатор“. У присуству министра Томислава Момировића отворен је пројекат
„Чиста Србија“, у оквиру којег Сврљиг добија 6,5
километара канализационе мреже и постројење за
прераду отпадних вода.

63. Врање

Обилазак ромске
заједнице
Народни посланик Милан Илић
и председник Савета за социјална
питања ГО СНС Ненад Милојевић обишли су ромску заједницу
у селу Павловац и разговарали са
мештанима.

64. Свилајнац

Реконструкција школе
У укупно 15 месних заједница у
којима су одржани избори за савете, кандидати које је подржала
Српска напредна странка освојили су 131 од 131 мандата. Радове
на реконструкцији школе у селу
Војска обишли су председник
Општине Предраг Милановић и

ном и кућном хемијом, купљене сопственим
средствима. Поводом Светског дана детета,
разговарали су са члановима Ансамбла „Мозаик“ у Хуму, а у сарадњи са Унијом младих ОО
Црвени крст донирали су пакете за две ромске
породице. На трибини Савета за националне
мањине учествовали су представници удружења Бугара „Цариброд“ и Македонаца „Вардар“. Савет за просвету одржао је предавање
о здравој храни.

61. Црвени крст

58. Палилула

Активисти и председник ГО
Братислав Вучковић разговарали су са комшијама у насељима
Делијски Вис, Палилула, Гаврило
Принцип и Бубањ. У циљу подршке политици Владе Србије у борби
против коронавируса, са житељима насеља Девети мај разговарали
су активисти Савета за здравство.
Са бугарском општином Пирдоп,
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Разговор са младим
припадницима ромске мањине
Чланови Савета за здравство разговарали су са суграђанима у више градских
и сеоских насеља о неопходности вакцинације. Савет за
социјална питања одржао је
пријем грађана и разговор са
младим припадницима ромске
националне мањине. Народна

60. Медијана

Подземни контејнери
ГО Медијана поставила је, на 10 локација, 34 нова подземна контејнера
и 40 вењака. Светлима наранџасте
боје прикључили смо се кампањи „16
дана активизма против насиља над
женама“.

заменица Драгана Радевић, који
су разговарали са мештанима о
будућим пројектима.

65. Ковачица

Донација књига
школској библиотеци
Народни посланик Илија Матејић посетио је школу у Црепаји,
у пратњи заменика председника Општине Петра Вишњичког и
чланова Уније младих, и предао
поклоне школској библиотеци. На
Дан примирја у Првом светском
рату, чланови МО Идвор посадили су саднице храста. Повереник
МО Ковачица Јарослав Хрубик
обишао је радове на рехабилитацији пута Ковачица-Црепаја.
Народни посланик Љубиша Стојмировић донирао је књиге кова-

посланица Јелена Жарић Ковачевић и активисти Савета
за популацију, бригу о деци
и социјална питања даривали
су комшије поводом Светског
дана доброте. Светски дан
детета обележен је посетом
Хуму, заједно са Унијом младих.

62. Мерошина

Нови водовод

Нови водоводни систем требало би да реши
проблем 15 насељених места, договорено је у
сусрету председника Општине Саше Јовановића са представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и
мађарског „ХЕПА“.

чичкој библиотеци и посетио Галерију наивне уметности.

66. Сомбор

Велика акција садње
дрвећа
Министар Вања Удовичић и
покрајински секретар Дане Баста
обишли су стадион и ОШ „Никола Вукићевић“, којој су донирали
вредну спортску опрему. Додељена
су средства за енергетску санацију
зграда, породичних кућа и станова.
Министарка Ирена Вујовић обишла
је Светозар Милетић, где је посађено 1.500 садница багрема. Мештани
Бачког Брега садили су дрвеће и
очистили дивљу депонију. Град Сомбор, уз подршку УСАИД-а, трећи пут
спроводи укључивање средњошколаца у одлучивање о трошењу

новца из градског буџета. Почела је
изградња атарског пута у Градини.
У току је реконструкција породилишта, а радове је посетио градоначелник Антонио Ратковић. Почиње
уређење терена у Соколском дому,
а у ШОСО „Вук Kараџић“ санација
мокрих чворова и рампе. Наши активисти разговарали су са грађанима
на штандовима, а Градски одбор посетила је Ирена Вујовић.

67. Осечина

Дечије игралиште
Први пут у историји урађено је
игралиште за децу млађих узраста. Одржане су две седнице СО.
Услед падавина, оштећена је локална путна мрежа, али је брзом
реакцијом надлежних штета брзо
санирана. Потписани су уговори

Заменица
председника
Општине Анка Симин Дамјанов потписала је уговор у
Покрајинском секретаријату
за спорт и омладину о изградњи мини пич терена у Сефкерину. Општина је од АПВ
добила два пројекта за израду плана детаљне регулације.
Посетила нас је државна секретарка Министарства за
бригу о породици Милка Миловановић Милић и са председником Општине Милошем
Марковим разговарала о демографској ситуацији. Као и
претходних година, локална
самоуправа обезбедила је огрев за социјално угрожена и
старачка домаћинства.
о субвенцијама за пољопривредну механизацију. Традиционално
Прело одржано је у Пецкој.

69. Инђија

Ламинат за угрожену
породицу
Активисти МО у Бешки, Јарковцима, Новим Карловцима,
Марадику и Новом Сланкамену
одржали су штандове и разговарали са суграђанима. Активисти
Трећег МО уредили су простор
око спортског игралишта „Леје“,
а чланови Другог МО обезбедили
су из личних средстава ламинат
за социјално угрожену породицу.
Активисти Првог МО уредили су
пролаз у Блоку 63.

70. Рековац

Пут Лоћика-Секурич
У току је изградња државног
пута који спаја Лоћику и Секурич,
по обећању председника Александра Вучића приликом посете
Рековцу. Асфалтиран је пут у МЗ
Кавадар и реконструисана је зграда школе у Драгову, средствима
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.

71. Пландиште

ганизовали су едукативни штанд
на тргу. Потписани су уговори за
унапређење енергетске ефикасности на кућама и зградама, као
и први уговори за куповину кућа
на селу. Министарство заштите
животне средине обезбедило је
средства за пошумљавање.

76. Кикинда

12.000 садница дрвећа

72. Кладово

Чишћење дивље
депоније
У насељу Ртково очишћена је
дивља депонија и уклоњено је
300 кубика отпада, захваљујући
пројекту Општине и Министарства за заштиту животне средине.
На поменутој површини изграђени су еко-парк и дечије игралиште
са мобилијаром.

73. Бачки Петровац
Енергетска санација
кућа

Угостили смо државну секретарку Министарства за бригу о
породици и демографију Милку
Миловановић Минић, која прикупља податке о стању на терену,
у циљу израде свеобухватног документа који ће министар Радомир
Дмитровић представити Влади
Србије. Министарство рударства и
енергетике доделило је средства
за енергетску санацију породичних кућа, а уговоре је корисницима уручила председница Општине
Јасна Шпрох.

74. Краљево

Нова дечија игралишта
Представници Омладине и МО
Зеленгора 1 и 3 и МО Поповићи
уручили су пензионерима апарате за мерење шећера у крви. Први
човек краљевачких напредњака
Небојша Симовић и председник
Омладине Стефан Аџић посетили
су породицу Јаковљевић, чију је
кућу захватио пожар, и донирали новац, прикупљен из личних
средстава чланова ГО. Поводом
Међународног дана борбе против
насиља над женама, представни-

Бесповратна средства за спровођење мера енергетске санације добила су 72 домаћинства.
Почело је уређење простора између Старог језера и Спортског
центра „Језеро“, захваљујући
пројекту прекограничне сарадње
ци Омладине разговорали су на
штанду са грађанима. Реконструисано је игралиште на левој обали
Ибра, а издвојена су средства за
изградњу два дечија игралишта.

77. Кула

Посета Бранислава
Недимовића
Министар Бранислав Недимовић, покрајински секретар Чедомир Божић и председник Општине Дамјан Миљанић посетили су
пољопривредно газдинство у Руском Крстуру. Поводом Светског
дана превремено рођене деце,
чланице Унија жена организовале
су штанд, а поводом Аранђеловдана активисти су обишли чланство
и честитали славу. Чланице Уније
жена прикључиле су се кампањи
„Стоп насиљу над женама“. Активисти ОО делили су „СНС Информатор“ и уручили огрев социјално
угроженим комшијама. Председник Општине Дамјан Миљанић
уручио је уговоре за енергетску
санацију кућа и станова. Одржан
је Фестивал науке, манифестација
„Домаћи шпајз“, Фестивал профе-

75. Пећинци

Возило за Предшколску установу

Куповина кућа на селу
Угостили смо представнике
Националног савета румунске националне мањине који су поклонили интерактивну таблу школи
у Барицама. Државна секретарка
Министарства за бригу о породици и демографију посетила је
Пландиште. Одржан је хуманитарни турнир у стоном тенису у
Хајдучици и манифестација „Нај
пита“ у Пландишту. Поводом
Светског дана борбе против насиља над женама, чланови ОО ор-

између Кикинде и Жомбоља. На
деоници Шумице, у улицама Башаидски друм и Карловачки пут,
гради се фекална канализација.
У великој акцији пошумљавања,
посађено је 12.000 садница храста лужњака и багрема.
сионалних позоришта и обележен
је Дан општине. У току су припреме за изградњу Спомен парка.
Постављен је камен-темељац за
изградњу фабрике за прераду парадајза.

78. Кнић

Александар Вучић
почасни грађанин
Поводом Дана општине, на
свечаној седници СО за почасног
грађанина проглашен је председник Александар Вучић. Признање
је у његово име примио Милорад
Вељовић. Седници је присуствовао
и министар Томислав Момировић,
који је примио општинску плакету
и отворио радове на изградњи канализационе мреже и постројења
за пречишћавање. Свечана седница одржана је у реконструисаном
Дому културе, који је први пут обновљен од изградње, уз велику помоћ Министарства културе, чији је
представник Бранислав Маричић,
такође, примио плакету.

79. Богатић

Пакет за болесну
суграђанку
Активисти ОО уредили су двориште амбуланте у Салашу Црнобарском, а активисти МО Црна
Бара посетили су старију и болесну суграђанку, и уручили јој пакет
са намирницама и средствима за
хигијену, припремљен из личних
средстава чланова.

80. Стара Пазова
Пријем грађана

Од средстава добијених
на конкурсу Министарства
правде, Предшколска уста-

нова „Влада Обрадовић Камени“ купила је ново теретно
возило.

Организован је пријем грађана у
просторијама ОО, а наши активисти обилазили су чланство. Делегати ОО присуствовали су Изборној скупштини странке и свечаној

СНС ПАНОРАМА
академији поводом 13. рођендана.
Председник Општине Ђорђе Радиновић најавио је изградњу пута
Стари Бановци-Крњешевци. Завршена је реконструкција пута Стара
Пазова-Голубинци.

ИНТЕРВЈУ
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о селу Миланом Кркобабићем о
додели бесповратних средстава
за куповину минибуса за превоз
сеоског становништва. На конкурсу
је пристигла 81 пријава, а Трговиште
и Босилеград деле прво место на
ранг листи са освојених 95 бодова.

85. Врњачка Бања

Нови асфалт

81. Мали Зворник

82. Алибунар

Помоћ студентима
Алибунар је треће место у Општини које је добило дечије игралиште.
Општина ће финансирати учешће
талентованог каратисте Милутина
Цветковића на Балканском првенству у Ријеци. У току је санација путева и улица у Банатском Карловцу,
што ће бити настављено и у другим
местима. Организовни су први Михољски сусрети села. У Банатском
Карловцу постављена је тартан
подлога на кошаркашком терену и
уређен је парк испред школе. У циљу
ефикаснијег промовисања мера
Владе Србије у борби за наталитет,
посетила нас је државна секретарка Милка Миловановић Минић. На
седници СО усвојена је одлука о
пружању помоћи студентима. Активисти МО Николинци уредили су
аутобуско стајалиште.

83. Прибој

Реконструкција
фискултурне сале
Почела је комплетна реконструкција
фискултурне
сале
Спортског центра. Болница је добила модеран, шеснаестослајсни
скенер, поклон РФЗО и Министарства здравља. Министар Томислав
Момировић обишао је радове
на путу Кокин Брод - Прибојска
Бања. Посетио нас је државни секретар Министарства заштите животне средине Александар Дујановић и са грађанима разговарао
о покренутим пројектима.

84. Вршац

Беби паркинг карте
Завршена је комплетна реконструкција Бихаћке улице. Недавно реновирано СУП-ово одмаралиште на Вршачком брегу, постаће
Научно-истраживачки
центар.
Радници ЈКП „Други октобар“

Акција пошумљавања

БРИГА О ГРАЂАНИМА
95. БЕОГРАД

91. Лозница

Ради се 35 километара
путева
Општина асфалтира 35 километара локалних путева, а радови су
извођени у селима Брасина, Доња
Борина и Радаљ. Приликом обиласка радова, председник Општине
Зоран Јевтић рекао је да ће уређење
путева бити настављено и у осталим месним заједницама. Почела је
са радом нова топлана на биомасу.
Топлане у Малом Зворнику и Прибоју изграђене су кредитним средствима немачке KFW банке, преко
Министарства енергетике.

ГРАД БЕОГРАД

36 | СНС ИНФОРМАТОР 49/2017

Нови вртић
у Лозничком пољу

„Настављамо са активностима које побољшавају услове и
квалитет живота свих нас“, рекао је председник Општине Бобан Ђуровић, приликом поделе
50 ваучера за огрев интерно
расељеним лицима. Ђуровић и
председник СО Иван Радовић
обишли су радове на изградњи
зграде на локацији Дубоки поток за 20 породица расељених
из Хрватске и БиХ. Постављена
је климатизација у Спортској
поставили су нове контејнере и
избетонирали контејнерско место
у Стеријиној улици. За свако новорођено дете, ЈКП „Други октобар“
и „Паркинг сервис“ поклањају 50
беби паркинг карата. Обележен је
Светски дан ромског језика и Дан
ОШ „Вук Караџић“. Представници
Града положили су венце поводом Дана примирја. Дом здравља
спровео је акцију поводом обележавања Светског дана борбе против дијабетеса. Председник Владе АПВ Игор Мировић уручио је
Вршцу уговор за суфинансирање
ИПА пројеката. Ветрозаштитни
појас сади се на Малом вршачком
риту. Активисти СНС у МЗ Братство Јединство уредили су урушене мостиће и поклонили намештај
социјално угроженој породици, а
у Уљми су посадили 50 стабала.

86. Нова Варош
Замена столарије

Општина и Министарство рударства и енергетике финансирају енергетску санацију кућа,
односно замену столарије. Услове
је испунило 25 домаћинстава која
ће добити енергетски ефикасније
станове, који ће трошити мање
енергије и мање загађивати животну средину.

87. Зајечар

Механизација за воћаре
и сточаре
Потписан је Протокол о сарадњи између Савета Европе, Министарства за људска и мањинска
права и 14 општина и градова који
учествују у фази 2 ROMACTED
програма, међу којима је и Зајечар.

хали. Одржан је први „Futsal
love Serbia“ турнир. Врњачка
Бања је једна од 37 локалних
самоуправа које су потписале уговор о суфинансирању
програма уградње соларних
панела за домаћинства са Министарством рударства и енергетике. Асфалтиране су улице
Цара Душана, Српских ратника и Југ Богданова у Врњачкој
Бањи, као и главна улица у Отроцима.
На пет локација изведена је оперативно-тактичка вежба „Систем
2021“. Пољопривредници су потписали уговоре о подстицајима за
набавку механизације за воћарство и сточарство. Представници
Центра компетенција за напредно
инжењерство из Нове Градишке у
Хрватској разговарали су са представницима локалне самоуправе и
Регионалне агенције за развој источне Србије о будућој сарадњи.

88. Ћићевац

Обилазак фарме
и газдинства
Посетио нас је министар Бранислав Недимовић и разговарао
са пољопривредницима о подстицајима за даљи развој. Најпре је
посетио фарму „Спасић“, лидера
у производњи јаја и пилића по
европским стандардима, а затим
и газдинство „Маринковић“, које
производи јабуке.

89. Бабушница
Књиге за ученике

Поводом Светског дана детета,
представници локалне самоуправе посетили су школе и поделили
књиге свим ученицима од првог
до осмог разреда. Председница
Општине истакла је да су деца и
млади приоритет локалне самоуправе.

90. Трговиште

Минибусеви за превоз
сеоског становништва
Председница Општине Миљана
Стојановић Златковић потписала
је уговор са министром за бригу

Присуствовали смо Изборној
скупштини СНС и обележавању
13 година постојања странке.
Градоначелник Лознице Видоје
Петровић и представник Светске
банке обишли су градилиште
новог вртића у Лозничком пољу,
за који је камен-темељац положен
половином септембра. Одржан је
састанак Уније пензионера и Савета
за интернет и друштвене мреже.

БАРАЈЕВО

РАКОВИЦА

92. Оџаци

Огрев за избегличке
породице
Министарство за бригу о
селу
доделило
је
средства
земљорадничкој задрузи из Бачког
Грачаца, а Покрајински секретаријат
за привреду и туризам Туристичкој
организацији Оџака. Расписан је
позив за доделу огревног дрвета
избегличким породицама. У току
су јавни огласи за регресирање
трошкова превоза и смештаја у
студентским домовима. Уговоре о
суфинансирању мера енергетске
санације потписали су председник
Општине Горан Николић, грађани
као крајњи корисници и фирме
извођачи. Општина је расписала
конкурс за доделу студентских
стипендија. Санирана је једна
од најпрометнијих раскрсница
у Раткову и одржан је Фестивал
фолклора.

93. Србобран

Акција пошумљавања
Министарка Ирена Вујовић
учествовала
је
у
акцији
пошумљавања простора крај
хиподрома. Грађани, ученици и
екипе ЈКП „Градитељ“ засадили
су на стотине садница багрема,
од укупно 5.500 садница, које
су обезбедили Министарство
заштите животне средине и
Воде Војводине.

94. Александровац
Нови асфалт

Радове на постављању асфалта
на путу Бановац-Ботурићи обишли
су председник СО Славољуб
Миљковић, председник Општине
Мирко Михајловић и помоћник
Бојан Ковачевић. Реконструише се
пут кроз Љубинце и покрива кров
сеоске цркве. У МЗ Горње Ратаје
асфалтира се деоница пута Горње
Злегиње-Ћелије.

МЛАДЕНОВАЦ

ПАЛИЛУЛА

Чланови ГО СНС Београд једногласно су предложили Александра Вучића за председника
странке. Повереница ГО Ана
Брнабић одржала је састанак са
члановима и функционерима ОО
Младеновац, Раковица, Палилула

и Барајево. У оквиру акције пошумљавања, повереница Брнабић
посадила је дрво на шеталишту у
Борчи и поручила да СНС континуирано улаже у заштиту животне средине. Током акције посађено је 50 стабала јавора.

96. ВОЖДОВАЦ

97. БАРАЈЕВО

Дрва и пакети за угрожене суграђане
Активисти ОО сваког
викенда држе штандове и
разговарају са суграђанима.
Један од координатора ОО
Реља Огњеновић обезбедио је, из личних средстава,
огрев Слађани Поповић из
Зуца, а у сарадњи са ЈКП
„Градска чистоћа“ обезбедио је и 12 канти за смеће у
Улици породице Трајковић.
Активисти МО Кумодраж
Село уредили су паркић и
игралиште у Степојевачкој
улици. Активисти МО Бели
Поток поделили су пакете,

припремљене из личних
средстава, угроженим суграђанима и помогли им
око припреме огрева. Активисткиње МО Кумодраж 2,
Аутокоманда и Душановац
одржале су штанд на Душановачком платоу, поводом
Међународног дана борбе
против насиља над женама.
Пуштена је у рад нова саобраћајница са комплетном
инфраструктуром, чиме је
решен дугогодишњи проблем становника насеља
Степе Степановића.

Прва Е-фискализација
у Србији
Министар
Синиша
Мали, председник ГО
Барајево Слободан Бата
Адамовић и директорка
Пореске управе Драгана Марковић обишли су
продавницу „3М“, која
је прва у Србији почела
да примењује нови систем
е-Фискализације.
Завршава се уређење
гробља у Вранићу, а
планирано је уређење
још пет гробља. Заме-

ник
градоначелника
Горан Весић обишао је
Мељак и разговарао са
мештанима. Активисти
ОО разговарали су са
суграђанима на штанду
испред Поште. Одржан
је састанак председника општина Барајево и
Сопот, Слободана Адамовића и Живорада Милосављевића, на тему
изградње резервоара за
воду у Лисовићу.
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СНС ПАНОРАМА

ГРАД БЕОГРАД

98. ГРОЦКА

103. ЛАЗАРЕВАЦ

Нове канцеларије месних одбора

нацију кућа које су претрпеле
највећа оштећења. На иницијативу председника Општине Драгана
Пантелића, озбезбеђени су огрев
и шпорет на дрва за породицу
из Умчара, а за најмлађе чланове гардероба и школски прибор.
Чланови ОО обезбедили су огрев,
из сопствених средстава, за неколико породица, ангажовали су се
на истовару дрвета, а комшијама
из Умчара уручили су пакет са намирницама и хемијом.

99. ВРАЧАР

Излети за пензионере

Наши активисти викенде проводе у разговору са
комшијама, на Каленићу и
Скверу Милене и Гаге. Организовани су бесплатни изле-

БРИГА О ГРАЂАНИМА

101. ЗВЕЗДАРА

Брига о комшијама

Уређени су паркинг простори
код амбуланте, ловачког дома и
фудбалског клуба. Широм Општине асфалтиране су улице и три
платоа. Организовани су излети
за пензионере и за инвалиде рада.
У току је реконструкција објекта
Центра за социјални рад. Успостављена је нова минибус линија
309Л. Након експлозије у фабрици ракетног горива у Лештанима,
Општина је формирала комисију
за процену штете и помогла са-

Члан Председништва СНС
Зоран Ђорђевић разговарао
је са Звездарцима о будућим
пројектима. Активисти ОО уручили су пакете са намирницама
социјално угроженим породицама, које су обезбедили из
личних средстава. Одржан је
састанак Савета за комуналне
делатности, трибина о учешћу
грађана у креирању политика
Владе, а отворене су и канцеларије МО Старо Миријево,
Вуков споменик и Смедеревски

Ђерам. ЈКП „Градска чистоћа“
отпочела је замену старих контејнера. У ВМЛ и Миријеву,
подељене су плаве канте за
рециклажу. У Улици Николе
Груловића у ВМЛ посечена су и
уклоњена стабла која су претила да угрозе саобраћај и људе.
Санирана је дивља депонија у
близини цркве и дечијег игралишта у ВМЛ, као и депонија
у близини Орловског насеља.
Уређен је међублоковски простор око Капија Београда.

102. СТАРИ ГРАД

Партиципативно буџетирање

ти за најстарије суграђане. У
току је обнова сквера између
Крунске и Београдске улице,
где се поставља 50 метара
нове ограде.

Испоручено је више
од 50 пречишћивача
ваздуха у основне школе. Након постављања
нових справа и подлоге, у дворишту вртића
„Липа“ посађена су
стабла липе. ГО Стари
град позива све Старограђане да се укључе у
процес партиципативног буџетирања и да
сами одлуче како ће
бити утрошен део новца из локалног буџета.

На иницијативу мештана МЗ,
асфалтирани су путеви Марковића крај у Јунковцу, Јанковића
крај у Миросаљцима, главни пут
ка центру Стрмова, пут ка Крушевичком Вису у Крушевици,
Ранђића крај у Трбушници. У улицама Милана Којића и Проте Чеде
замењена је азбестна водоводна
мрежа, након чега су улице асфалтиране. Изграђен је паркинг
код ОШ „Кнез Лазар“ у Лазаревцу, а реконструисан је и паркинг
у Улици Воке Савића. Започета
је изградња Улице Воје Даниловића у МЗ Чибутковица, паркинг
простора код парка у Лазаревцу,
Железничке улице са комплетном
инфраструктуром, као и канализационе мреже у Улици Милице
Српкиње и Ботаничкој улици.
Изграђена су дечија игралишта у
шест месних заједница.

104. СОПОТ
Изградња
резервоара за воду
Потписан
је
споразум
којим се дефинишу актвности
општина Сопот и Барајево и
достављен Дирекцији за развој и изградњу Београда, као
инвеститору изградње резервоара за воду у Лисовићу, из
којег ће се снабдевати грађани Губеревца и Лисовића. Активисти ОО очистили су дворишта школа у Неменикућу,
Малој Иванчи, Ђуринцима и
Малом Пожаревцу.

Рeкoнструисaни Днeвни
бoрaвaк зa дeцу са
сметњама у развоју

Посета Момировића
и Вучевића

бљавања канала, као и поделе беби колица.
Општина је наградила најбоље студенте екскурзијом, док је за најстарије суграђане организовала излет. Национални савет румунске

Асфалтирање улица
и путева

105. МЛАДЕНОВАЦ

100. ПАЛИЛУЛА

Активисти ОО разговарали су са суграђанима и делили „СНС Информатор“ и страначки материјал на више локација. Постављена је
библиотека у канцеларији ОО СНС. У оквиру
активности „Са функционером на ти“, гости су
нам били Томислав Момировић и Милош Вучевић. Омладинска медијска секција одржала
је још један тренинг јавног наступа. Заменик
градоначелника Горан Весић разговарао је са
грађанима Великог Села и Сланаца. Наставља се уређење међублоковских простора,
завршено је асфалтирање некатегорисаног
пута Атови 1009. Завршена је реконструкција
вртића „Невен“. Настављена је акција пори-
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националне мањине донирао је интерактивну
таблу, пројектор и лаптоп ОШ „Краљица Марија“ у Овчи, кроз пројекат који финансира
Амбасада Румуније.

Општина је покренула радове
на реконструкцији 270 саобраћајница и изградњи девет бунара
који ће бити повезани у систем
водоснабдевања, а планирано је
и пројектовање секундарне водоводне мреже. Заменик градоначелника Горан Весић и министар
Томислав Момировић пустили су
у саобраћај реконструисани надвожњак преко железничке пруге.
Сeкрeтaркa зa сoциjaлну зaштиту
Нaтaшa Стaнисaвљeвић и прeдсeдник Општинe Влaдaн Глишић
oбишли су рeкoнструисaни Днeвни бoрaвaк зa дeцу и омладину
са сметњама у развоју. Уручено
је још 130 дечијих ауто-седишта
родитељима новорођених беба.
Oрганизованa је трибинa за возаче пољопривредних машина.
У наставку пројекта „Садимо за
будућност“, засађено је још 28
стабала у МЗ Драпшин. Савет за
пензионере организовао је такми-

чење у пикаду и дружење у просторијама ОО. Чланице Уније жена,
организовањем штанда и разговором са суграђанкама, обележиле
су Међународни дан борбе против
насиља над женама. Активисти и
функционери редовно разговарају
са грађанима на штандовима.

109. ЗЕМУН

Акције помоћи суграђанима

106. НОВИ БЕОГРАД

Разговор са грађанима
У просторијама ОО организован
је пријем грађана, а са комшијама
разговарали су Слободан Станојевић, генерални директор „Зеленила Београд“, и Стево Марушић,
члан Градског већа и повереник
ОО. Грађани Бежанијске косе имали су прилику да у разговору укажу
на проблеме са којима се сусрећу.
Активисти ОО поставили су штандове на најпрометнијим локацијама, а са суграђанима су разговарали Стево Марушић и чланови Већа.

107. РАКОВИЦА
Уређење потока
и канала

Покретна канцеларија заменика градоначелника Горана Весића
посетила је Ресник. У Раковици је
асфалтирана Улица пилота Михаила Петровића, а почела је и изградња паркинга у Вукасовићевој
улици. Реконструисани су спортски терени у Видиковачком венцу
и у Патријарха Јоаникија. Такође,
почела је изградња кутка за одмор
на углу Варешке и Челебићке улице, а у парку на Петловом брду
посађено је 25 стабала. У Улици
миљаковачке шуме постављена је
нова јавна расвета. Настављено
је чишћење Сикиљевачког потока
и канала у насељу Патин Мајдан.
Уклоњен је отпад који су нанеле
падавине, а поток и канали су проширени како би могли да приме
веће количине воде. У Реснику су
уређени игралиште и зелене површине у Пландишкој улици. Уређени су и тротоари у улици Александра Војиновића.

Активисти ОО подржали су
низ хуманитарних акција, акције уређења животне околине,
кречења и осветљавања улаза и
пролаза стамбених зграда, као и
свакодневне посете најстаријим
суграђанима. Заменик градоначелника Горан Весић разговарао је са грађанима Батајнице,
Угриноваца и Алтине. Завршава

110. ОБРЕНОВАЦ

Председник Вучић
обишао ТЕНТ Б
Председник Александар Вучић
обишао је Термоелектрану „Никола Тесла Б”, где су у току радови на
ревитализацији блока Б1. Обиласку су присуствовали министарка
Зорана Михајловић, председник
Општине Мирослав Чучковић и в.д.
директора ЕПС-а Милорад Грчић. У
насељу Рвати и око новог тржног
центра посађене су саднице. У МЗ
Дрен уклоњена је дивља депонија.
У току је изградња примарне водоводне мреже у МЗ Дрен, Орашац
и Вукићевица. У оквиру пројекта
„Чиста Србија“, гради се канализација у насељу Бреска, у МЗ Уровци.
Заменик градоначелника Горан
Весић обишао је Стублине и Трстеницу и разговарао са грађанима.
Асфалтиран је некатегорисани пут
у Јевтића крају у МЗ Трстеница.

108. САВСКИ ВЕНАЦ

Разговор са грађанима
Засађено је нових 30 садница дрвећа. Заменик председника ГО Урош Трипковић и члан
општинског Већа Љубомир
Ловре посадили су, заједно са
малишанима, дрвеће и цвеће
код вртића „Анђелак“. Пензионерима су уручени ваучери за
пливање на базенима „25. мај“.
Општина организује бесплатну школу кошарке за основце.
Одржана је трибина „Утицај
пандемије на насиље над женама“. Постављена је расвета
на стази у Булевару војводе
Мишића и реконструисана је
Улица Велисава Вуловића. По-

чео је нови круг уређења улаза
стамбених зграда. Председник
Општине Милош Видовић потписао је уговор о донацији новчаних средстава са саветником
амбасаде НР Кине. Најугроженијим породицама подељени
су пакети са намирницама и
огрев, које су функционери ОО
обезбедили из личних прихода. Члан Председништва СНС
Петар Петковић разговарао је
са члановима МО Топчидерско
брдо - Сењак, а Дејан Кесар,
Милош Видовић и Весна Видовић разговарали су са грађанима на штандовима.

се изградња пружног прелаза у
Батајници. Насеље Шангај добило је обилазницу око будућег
интермодалног терминала. Почиње са радом здравствена станица у Угриновцима. У току је
реновирање зграде Правно-биротехничке школе „Димитрије
Давидовић“ и реконструкција
Кеја ослобођења.

111. СУРЧИН

Чишћење депонија
У току је уређење тротоара широм Општине, а следи реконструкција улица Цара Лазара и Доктора
Пожара у Сурчину, Владе Вујића
у Добановцима и Николе Тесле у
Бечмену. Очишћене су две највеће
депоније у Петровчићу и Јакову.
Одржана је трибина на тему производње хране на традиционални
начин. Општина је обезбедила два
коша за школу у Петровчићу. ЈКП
„Сурчин“ богатије је за кипер камион и специјализовани багер. Активисти Уније омладине разговарају
са суграђанима на штандовима,
деле „СНС Информатор“ и помажу
социјално угроженим породицама
поделом пакета са намирницама,
које обезбеђују из личних средстава. Организована је трибина о
вакцинама, а чланице Уније жена
обележиле су Међународни дан
борбе против насиља над женама.

112. ЧУКАРИЦА
Уређење парка
у Железнику

Млади напредњаци уредили су
зелене површине у Железнику и
парк између улица Стјепана Супанца и Авалске. Акцију уређења
подржала је и повереница ГО СНС
Ана Брнабић, која је искористила
прилику да разговара са грађанима. Активисти и функционери готово свакодневно обилазе комшије
у њиховим домовима и организују
пултове на којима разговарају
са суграђанима. У току је обнова
травнатих и изградња бетонских
површина у вртићима „Невен“ и
„Радосно детињство“, а сваки терен добиће и нов мобилијар.

Председник Александар Вучић са члановима породице Росић
у Горњим Недељицама

Срдачан дочек за председника: Са грађанима Ниша
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Обилазак радова на пројекту Београд на води

Са Срђаном Митровићем, другом из војске

Председник Вучић посетио је, на своју крсну славу Светог Николу,
рударе термоелектране у Костолцу и послужио их посним колачима

У Музичкој школи у Дољевцу са младим уметником
Бошком Алексићем

