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У

вину права.
Министарка Јоксимовић истакла је да је
Србија од званичника
из Брисела добила позитиван тон и ветар у
леђа за све што се очекује током француског

раво због свега што је
Србија урадила у претходном периоду, посебно у области владавине
права“, рекла је Јоксимовић.
Како је истакла, веома позитиван одјек у

Бриселу је одржан шести састанак Савета за
стабилизацију и придруживање између ЕУ
и Србије, на којем су
делегацију Србије
предводили премијерка Ана Брнабић и министар за
европске интеграције Јадранка Јоксимовић. Испред
ЕУ, Саветом је
председавао шеф
дипломатије Жосеп Борељ, а присуствовао је и европски комесар за
проширење Оливер Вархеји.
Такође, Брнабић се састала и
са председницом
Европске комисије
Урсулом фон дер
Лајен,
председником Европског
савета
Шарлом
Мишелом, новоизабраном председницом Европског
парламента
Робертом Мецолом, Председница Владе Србије Ана Брнабић и председница Европске
комисије Урсула фон дер Лајен у седишту Савета ЕУ у Бриселу
председником
Одбора за спољБриселу имао је рефепредседавања, а то је
не послове Дејвидом
рендум о промени Устаотварање кластера 3,
Мекалистером, комесава у области правосуђа,
за који је, како каже,
рима за проширење и
а сада нас очекује проЕК већ дала препоправосуђе.
цес припреме за доноруку у годишњем из„То се не дешава чесшење закона којима ће
вештају.
то и говори колико је ЕУ
се те промене реализо„Имали смо један од
посвећена Србији и ковати.
најважнијих формата
лику пажњу посвећује
„Представили
смо
у односима Србије као
реформама које смо
наше планове, да не
приступајуће
земље
спровели у последњих
стајемо, да радимо и
и ЕУ, а то је Савет за
неколико
месеци
на другим кластерима.
стабилизацију и призакључно са референРазговарали смо и о
друживање. Овог пута
думом“, рекла је Брназеленој агенди и друсмо подигли ниво набић и нагласила да су јој
гим питањима која су
шег учешћа - учешћем
сви честитали на успеху
важна за европски пут.
премијерке и са друге
референдума о проМислим да је општи
стране високим предмени Устава у области
закључак да је посета
ставником за спољну и
правосуђа, оцењујући
била позитивна“, рекла
безбедносну политику
да је то важно за владаје Јоксимовић.
Жозепом Борељом, уп-

Н

а референдуму о промени Устава, који је
одржан 16. јануара
2022. годне, гласало је 30,65
одсто од броја уписаних
бирача, односно 1.960.010
грађана. Према подацима Републичке изборне комисије,
сагласност да се измени највиши правни акт Србије дало
је око 59,71 одсто изашлих
грађана, док је против било
39,26 одсто изашлих.
Прелиминарне резултате
референдума саопштио је
председник Александар Вучић и рекао да је неважећих
листића било 1,01 одсто. Он
је честитао грађанима Србије на демократској атмосфери на одржаном референдуму.
„Готово да нигде није било
проблема и људи из различитих политичких странака
сарађивали су на бирачким
местима. Србија је послала веома позитивну слику у
свет. Верујем да ћемо успети
да у наредном периоду урадимо нешто за земљу по питању даље демократизације,

независног судства, самосталног тужилаштва. Верујем
да ће људи бити задовољни

у Србији оним што долази
након референдума, а то је
суштински независно пра-

восуђе, самостално судство
и тужилаштво“, истакао је
председник Вучић.

О ЧЕМУ СМО ОДЛУЧИВАЛИ НА РЕФЕРЕНДУМУ
Референдумом о уставним променама мењају се одредбе о избору судија и
председника судова, избору јавних тужилаца и заменика, надлежности Народне скупштине и начин одлучивања
у Скупштини, саставу Високог савета
судства, односно Државног већа тужилаца.
Судије и председнике судова бира
искључиво Високи савет судства,
чији се састав и начин избора мења
усвојеним изменама на референдуму. Додуше, он ће и убудуће имати
11 чланова, али је састав другачији.
То значи да ће Високи савет судства
убудуће имати шест чланова - судија
(бирају судије из редова судија),
четири члана биће из редова истакнутих правника (бира их Народна
скупштина, на предлог надлежног
одбора).
Међутим, уколико се деси да
Скупштина не изабере четири

истакнута правника у одређеном року, њих ће бирати комисија у чијем су саставу председник
Скупштине Србије, председник Врховног суда, председник Уставног
суда, Врховни јавни тужилац и
Заштитник грађана. Они се бирају
већином гласова.
Такође, изменама је предвиђено да
уместо Скупштине, све судије бира
Високи савет судства, а мандат ће
им бити неограничен. Прецизније,
судије на функцијама остају до пензије или разрешења, тако да им се
на овај начин гарантује останак на
функцијама без реизбора. Промена
је и то што ће се Врховни касациони суд убудуће звати Врховни суд.
Измењено је и то што ће председника Врховног суда, уместо Народне скупштине, бирати Високи савет
судства, на период од пет година без
могућности реизбора.
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ВЕСТИ

ЕКОНОМИЈА

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НА ГОДИШЊОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ПРЕДСТАВИО ЈЕ ПЛАНОВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

НОВЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ ГРАЂАНИМА
300 милиона за пољопривреду. Посебно радује то
што се све више људи враћа
у Србију. Имамо 92.300 више
људи који су се вратили у
нашу земљу у односу на октобар прошле године. То је
фантастична вест, углавном
се враћају високообразовани,
али мораћемо много да уложимо и у повратак занатлија.
Како је рекао, прошле године отворено је 18 фабрика
и положени темељи за изградњу још шест нових фабрика. Највећи раст имали
смо у рударству, пре свега,
захваљујући „Зи Ђину“. Очекујемо да у капиталне инвестиције до 2025. уложимо 14
милијарди евра. Од тога је
девет за саобраћајну инфраструктуру. До 2030. Србија
мора да буде препозната и
као важна тачка на светској
мапи развијених технологија. Циљ нам је да наставимо са улагањима у вештачку
интелигенцију, те да Србија
2030. године има најмање
шест научно-технолошких
паркова.

ПОДРШКА ГРАЂАНИМА
Сви млади од 16 до 30 година добијају 100 евра
Пензионерима стиже помоћ од 20.000 динара
Здравственим радницима 10.000 динара награде

Мере за
подстицај
наталитета
Од 1. јануара од државе Србије за прво дете
биће обезбеђена једнократна помоћ од 300.000
динара. За друго и треће
дете биће издвојено по
100.000 динара једнократне помоћи уз досадашње подстицаје, за
друго по 10.000 динара
наредне две године, а за
треће по 100 евра месечно наредних десет година.
Подршка
младима
Помоћ у виду новчаних средстава за куповину
стамбене јединице држава
ће спремити од 5. јануара,
када ће бити донета уредба којом желимо да помогнемо првенствено мајкама
поклоном у висини од 10 до
50 одсто цене стамбене јединице. Припремљена је и
потпуно нова мера, која се
односи на сва лица од 16 до
30 година, а предвиђено је
да се од 15. до 30. јануара
пријаве за новчани износ од
100 евра.

Просечна плата 900
евра
Наша је идеја да Србија
2025. године има просечну
плату 900 евра. Сматрамо да
је боље зрно по зрно - погача, него да угрозимо стање
наших јавних финансија. Чак
14 милијарди евра планирамо да уложимо до 2025.
године, од тога је девет милијарди само за саобраћајну
инфраструктуру. Србија је у
последње две године земља
са највећом стопом раста у
Европи и на корак смо од инвестиционог рејтинга какав

имају најразвијеније земље
ЕУ и надамо се да ћемо га
стићи током 2022. године.
„Због корона вируса и
бриге о животима људи, пре
свега наших најстаријих, као
да смо заборавили на младе
људе, и сада овим мерама
показујемо да се држава и те
како брине о њима. Такође, и
здравствени радници добиће
10.000 динара подршке, а 10.
фебруара биће уплаћена помоћ пензионерима од 20.000
динара“, поручио је председник Вучић.
Према његовим речима,

стопа јавног дуга је испод нивоа који смо очекивали,
захваљујући
и уштедама, а да нисмо имали проблема у
енергетском сектору та
би стопа била и нижа,
што показује да смо
домаћински
водили
привреду. Процена је
да 2022. годину завршавамо са стопом раста од +7,5 одсто. После
Ирске, која има велики
број мултинационалних
компанија, Србија у последње две године јесте
држава са највећом стопом раста у Европи.
„Такав плус нико неће
имати, то је велики успех грађана Србије и
хоћу да им честитам.
Хоћу да покажем да можемо да побеђујемо, не
само у спорту, већ да
смо уједињени успели
да направимо, у претходне две године, највећу
стопу раста. Очекујемо
да наш БДП за ову годину буде 53 милијарде, а
пре седам година имали смо
33 милијарде евра. По томе
видите колико је Србија напредовала. Следеће године очекујем 58 милијарди
евра“, истакао је председник
Вучић, и поручио:
„Наша идеја је да Србија
2025. има просечну плату
900 евра. До 2025. године
очекујемо да 14 милијарди
евра буде уложено у капиталне инвестиције. Чак 500
милиона евра иде за енергетику, 500 милиона за развој
спортске
инфраструктуре,

БЕОГРАД

П

редседник
Србије
Александар Вучић
присуствовао је у
Дому гарде састанку војног врха на којем су представљени резултати анализе стања, оперативних и
функционалних способности Војске Србије за 2021.
годину.
Председника Вучића је
дочекала постројена Гарда
Војске Србије у Топчидеру, а
министар Небојша Стефановић истакао је да је прошла
година прва година, после
дуго времена, у којој имамо
већи прилив официра, подофицира и професионалнних војника као и војника на
добровољном
одслужењу
војног рока, као и то да је
набављена велика количина
оружја и војне опреме.
Такође, од јануара сви
запослени у Војсци Србије
и Министарству одбране
добиће повећање плата од
осам одсто, а Министарство
ће из сопствених средста-

Гарда Војске Србије поздравља председника Александра Вучића

ва обезбедити додатно повећање плата од 10 одсто за
припаднике Гарде.
„Србија није никоме претња. Наоружава се у обиму
који је потребан јединицама
да одбране Србију. Не тркамо се ни са ким, него се
наоружавамо само онолико колико је потребно да се
одбрани земља. Да је раније
улагано више, сада не бисмо
морали толико да улажемо да бисмо надокнадили
пропуштено“, истакао је ми-

нистар Стефановић.
Састанку, који је одржан
у Дому Гарде у Топчидеру,
присуствовали су министар
унутрашњих послова Александар Вулин, председник
Скупштине Србије Ивица Дачић, председници скупштинских одбора за одбрану и
унутрашње послове Александар Марковић и за контролу служби безбедности
Игор Бечић, те директор
Канцеларије за КиМ Петар
Петковић.

Теме важне за живот обичних људи
Нови Пазар, Сјеница, Тутин

Н

а годишњој конференцији
за
новинаре у Палати Србија, председник
Александар Вучић представио је досадашње
резултате рада и најавио
планове за 2022. годину,
међу којима и нове мере
подршке за грађане Србије.

Војска остварила
значајан напредак у 2021.

П

редседник
Србије
Александар Вучић посетио је Рашки округ, где
је обишао Клиничко-болнички центар у Новом Пазару, манастир Сопоћани,
радове на путу Нови Пазар - Тутин, фабрику „Екстрасан“. Том приликом,
рекао је да је задовољан
јер је саслушао грађане и
видео шта желе.
„Потпуно сам уверен да
људи разумеју и да су задовољни колико држава
улаже у овај крај“, рекао
је Вучић.
Приликом
обиласка,
медицинско особље и лекари КБЦ Нови Пазар поздравили су председника
аплаузом јер је решио

проблеме који се тичу
снабдевањем електричном енергијом и изградње
болнице.
„Хоћу да почнемо да
градимо болницу за три
месеца, а не за годину
дана. Ово су велике ин-

вестиције, велике вести
и ствари за Нови Пазар.
Болница мења људима
живот овде“, нагласио је
председник Вучић, који
се састао и са председницима месних заједница,
јединица локалне само-

управе и привредницима
из Сјенице, Тутина и Новог Пазара.
„Дошао сам да разговарамо о темама битним
за живот обичних људи,
али и да конкретизујемо
све оно што би требало да
се уради. Спреман сам да
одговорим на свако ваше
питање и да чујем сваку
примедбу и критику. Све
што радимо значајно је за
сваког појединца, а то ће
вам довести нове фабрике и по први пут у овом
крају инвеститоре, а затим створити и боље услове за промоцију вашег
туристичког садржаја“,
поручио је председник
Србије.
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Сарадња Србије и Турске одлична,
важно очување мира и стабилности

»

- Верујем да ћемо
туристички
повезати људе, да
ћемо људе
из Србије
заинтересовати да
посете Истанбул,
Анкару... Позивам
и Турке да посете
Ниш, Београд, Нови
Пазар, али
и Копаоник и Нови
Сад и друга места

Да не буде празан сто где
седе представници РС

Александар Вучић и Реџеп Тајип Ердоган

Додик и Вучић

Ч

БЕОГРАД

лан Председништва БиХ
Милорад Додик и председник Србије Александар
Вучић разговарали су у Београду и договорили одржавање великог сабора Србије
и Републике Српске 27. јануара, укључујући и састанак
две владе када ће одлучивати о стратешким економским пројектима и даљем
унапређењу сарадње у свим
областима.
На састанку је наглашено да
постоје проблеми код остваривања дејтонских права у
БиХ, а да су мир и стабилност
од кључног значаја за цели
регион. Председник Вучић је
нагласио да су санкције САД
против Милорада Додика и
других званичника Републике Српске ужасан преседан,
те да једино могу да донесу

катастрофалне последице по
развој односа између три народа и два ентитета у БиХ, али
и шире, у региону.
„Санкције су увек доносиле само проблем, а никада
решење”, додао је председник Вучић. Свака одлука је,
како је рекао, на руководству
РС, а Милорада Додика и све
политичке представнике у
Републици Српској посебно
је замолио да размотре његов предлог да се врате у институције БиХ.
„Моја молба Додику и свим
политичким факторима у РС
није захтев да се са било чим
сагласе, или за било шта гласају, напротив, моја молба је
да сто где треба да седе представници РС не буде празан и
да се на најбољи могући начин боре за интересе ентитета и српског народа”, нагласио је председник Вучић.

Т

АНКАРА

оком званичне посете
Анкари,
председник
Србије
Александар
Вучић и председник Турске
Реџеп Тајип Ердоган оценили су да односи две земље
напредују и да се реализује
много заједничких пројеката. Истакли су неопходност
очувања мира и стабилности на Западном Балкану,
као и решавање регионалних питања.

„Мир и стабилност немају цену, зато је важно

да их сачувамо, да се
понашамо одговорно и
озбиљно, да разумемо
околности и да гурамо
наше земље напред, а не
у прошлост. Прошлост је
важно да знамо, да из ње
извлачимо поуке, проучавамо, али да својим
рукама градимо другачију и бољу будућност“,
истакао је председник
Србије.
Додао је да је за Србију
веома важно што расте
економска сарадња са

Турском и да је дугорочни циљ да трговинска
размена достигне пет милијарди долара. Подсетио је да у Србији послује
110 турских компанија,
које су, каже, добродошле и посебно важне јер
се не налазе само у великим градовима, већ и
у малим местима попут
Лебана, Малог Зворника,
Крупња. Такође, напоменуо је, важно је што се са
Турском ради на повезивању целог региона,
инфраструктурно, али и
енергетски, и у сваком
другом смислу.
„Верујем да ћемо туристички повезати људе,
да ћемо људе из Србије
заинтересовати да посете овај дивни град, не
само Истанбул, који је један од најлепших на свету, али је Анкара један од
најмодернијих градова.
Позивам и Турке да посе-

те и Ниш и Београд, Нови
Пазар, али и Копаоник и
Нови Сад и друга места
у прелепој Србији“, рекао
је председник Вучић.
Навео је да очекује да
председник Ердоган посети Београд, било у виду
билатералне посете или
на неком трилатералном
састанку, а председник
Турске истакао је да су
односи две земље на савршеном, одличном нивоу.
„Детаљно смо разговарали о достигнутом нивоу
наше сарадње, о корацима у наредном периоду,
разменили мишљења о
регионалним и међународним питањима, посебно на Балкану“, рекао
је Реџеп Тајип Ердоган,
и нагласио да је прошла
година била изузетна за
односе Србије и Турске,
подсећајући да је Турска 1. септембра отвори-

ла генерални конзулат у
Новом Пазару. Изразио
је наду да ће ове године
бити отворен и конзулат
у Нишу, додајући да је
Србија током претходне
године повећала број конзулата у Турској на пет.
„Разговарали смо и о
кризи у БиХ. Подршка Србије територијалном интегритету и суверенитету
БиХ важна је за мир и стабилност целе наше регије.
Очигледно је да је потребно заједнички деловати са
међународном заједницом да се превазиђе криза
у тој земљи. Императив је
да се све стране суздрже
од корака који би допринели угрожавању суверенитета и територијалног
интегритета БиХ и да се
понашају одговорно. Турска ће предузети све да се
смање напетости на Балкану“, додао је председник Ердоган.

Он је нагласио да обим
трговине
две
земље
наставља да обара рекорде и да је циљ да буде пет
милијарди, те да ће турска
држава наставити да пружа подршку српским инвеститорима у тој земљи.
Додао је и да је Агенција
ТИКА реализовала 323
пројекта и активности, а
да је у порасту број путовања и туриста.
„Турска је за уклањање
свих препрека у региону,
а заједно са господином
Вучићем, улажемо велике
напоре и наставићемо да
улажемо напоре за решавање тих проблема. Након
избора у Србији, желимо
да одржимо заједнички
састанак са тројним Председништвом БиХ да би се
успоставио територијални интегритет и целовитост БиХ, да учинимо потребне кораке“, поручио
је председник Ердоган.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Са Ђурђицом Загорац, управницом Железничке станице Инђија

Обилазак реновиране
железничке станице

Н

ИНЂИЈА

ову железничку станицу
Инђија, која се реконструише у оквиру изградње
брзе пруге на деоници Стара
Пазова-Нови Сад, посетио је
председник Александар Вучић и обишао пероне и станичну зграду, који су сада у
новом руху, а специјалним
мерним колима проверио је
брзину нове пруге.
Станица је изграђена 1883.
године и више деценија уназад није била реконструисана. Радовима је обухваћена

реконструкција фасаде, замена столарије и надстрешница,
обнова ентеријера, спољно
уређење, уређење станичног
партера и зелених површина.
Поред тога, предвиђена је и
израда нових сигнално-сигурносних и телеграфско-телефонских објеката и уређаја.
„Са Ђурђицом Загорац,
управницом станице Инђија,
обишао сам данас њено старо радно место у потпуно
новом руху. Поносан на Србију!“, написао је тим поводом председник Вучић на
Инстаграм профилу.

Нови рекорд на српској
прузи - воз достигао
км на сат

В

201,5

оз са мерним колима
Немачких железница за
тестирање брзе пруге од
Београда до Новог Сада,
достигао је брзину од 201,5
километара на сат. Први пут
брзина од 200 километара
на сат остварена је приликом
саобраћаја воза за тестирање на деоници брзе пруге
између Старе Пазове и Нове
Пазове, а тестирање ће бити
настављено и наредних дана.

У главној железничкој
станици Београд Центар у
Прокопу, у функцији је нова
Телекоманда за саобраћај
возова великих брзина, односно Диспечерски командни центар, у коме стручне
службе Инфраструктуре железница Србије и извођача
радова непрекидно прате
функционисање саобраћаја
на брзој прузи и тестирања
која се обављају.

Председник Александар Вучић разговарао је са Србима и Бошњацима, са верским поглаварима обе конфесије, и посетио и џамију и манастир

ПОСЕ Т А ПРЕДСЕДНИК А СРБИЈЕ А ЛЕКС А НДР А В УЧИЋ А ПРИБОЈУ

Морамо да живимо заједно
М

и морамо да живимо заједно“, пору„
чио је председник
Србије Александар
Вучић током посете Прибоју, граду на југозападу
Србије у којем живи српско
и бошњачко становништво.
Вучић је у Прибој дошао 12.
јануара, након више инцидената у првим данима 2022.
године у којима су вређани
Бошњаци.
„Морамо да живимо заједно, ја сам Србин, председник
сам Србије, али не могу да
замислим да Прибој буде без
Бошњака и неће бити без Бошњака. Ово је њихова земља
једнако као и наша“, поручио
је председник Вучић и истакао да ће сви који су одговорни за било какво прављење проблема и чињење
кривичних дела бити санкционисани.
„Свако ко помисли да
може да угрози нечији живот
или кућу, нечију џамију или
цркву, имаће посла са државом која ће врло немилосрдно да реагује. За нас је Прибој испит јесмо ли или нисмо
људи“, додао је председник.
Током обиласка Прибоја,
посетио је Хасан-агину џамију и манастир Светог
Николе у Прибојској бањи.
Такође, разговарао је са
грађанима, привредницима
и верским представницима.

Најавио је да ће Прибој добити гасовод на јесен што ће,
како је рекао, омогућити јефтиније грејање и могућност
привлачења нових инвестиција.
Обишао је и две фабрике
у Слободној зони - „Флекс
академи“ и „Инмолд“. Турска
компанија „Флекс академи“,
на 20.000 квадратних метара
пословног простора, од 2017.
године, производи црева, челичне и пластичне водоводне
цеви, и извози у земље ЕУ, Русију и САД. Фабрика породичне компаније „ИНмолд“ је у
систему дуалног образовања
и послује на нивоу успешних
немачких фирми.
„Стварно је дивно, поносан сам што је једна породица ово направила. Питао
сам да ли можемо да помогнемо овој фирми, јер помоћ
оваквим српским пословним
људима нема цену“, рекао је
председник Вучић, и додао
да су посебно богатство млади људи од 16, 17 и 18 година, који уче посао.
Он се састао и са представницима локалне самоуправе, политичких партија,
привредницима и представницима обе верске заједнице.
Захвалио се владики Атанасију и ефендији Дудићу, као
и другима из исламске и православне заједнице, који су га
сачекали да разговарају.

Обилазак фабрика „Флекс академи“ и „Инмолд“ у Слободној зони

„Дошао сам да причамо о
неколико важних ствари. У
Прибоју смо урадили много.
Пут до Кокиног брода се ради
и завршиће се до маја, почетка јуна, то ће скратити пут до
Нове Вароши, Златибора и Београда. То су велика улагања
од око осам милиона евра, а
значе Прибојцима више него
било ком другом. Пре краја
јесени довешћемо гас. Томе
се радују сви у индустријској
зони, али треба да се радују и
грађани јер ће бити јефтиније
грејање и привући инвестиције“, рекао је председник Вучић и најавио обнову Гимназије, Опште болнице и Дома
здравља, што ће коштати око
15 милиона евра.
„То су велике промене,
које свакоме у Прибоју живот значе. Моја молба је да

не направимо нешто чиме
би зауставили тај напредак.
Сувише смо мала земља да
бисмо имали право на било
какве сукобе. А добри и разумни, довољно смо велики
људи да разумемо да само
заједнички и уједињено, решавањем проблема, можемо
земљу економски развијати“,
поручио је председник Вучић и подсетио да је у Прибоју просечна плата била 250
евра, а данас је 450 евра и да
мора да буде много већа.
Муфтија Исламске заједнице у Србији Мевлудин
Дудић поручио је да ће та
верска заједница учинити
све да муслимани у овом
граду и региону поштују државу Србију и додао да верска заједница и они који су у
Божјој служби на одређени

начин сносе део одговорности за стање до којег је
дошло у Прибоју, када је реч
о подигнутим тензијама у
међунационалним односима.
Владика милешевски Атанасије поручио је да је важна изградња путева и фабрика, али
пре свега изградња човека и
заједнице људи, позивајући се
на речи патријарха Павла да
само ако сви будемо сарађивали, без обзира на разлике,
можемо да победимо кризу.
Владика је захвалио председнику Србије на доласку у Прибој, додајући да је састанак у
том граду добро сабрање, са
добрим намерама.
„Морамо да живимо заједно. Нападаће ме Бошњаци,
рећи ће да је то празна прича и бајка. Није бајка, јер је
ово земља Бошњака и Срба

једнако. Никоме не може да
припада, само људима који
овде живе. Могао бих да причам о стотину неправди према српском народу, али хоћу
да се ставим у ципеле других.
Молим и друге да се ставе
у наше, јер само тада ћемо
имати нормалну ситуацију.
Дивно ми је почео дан у фабрикама. Прибој ће имати све
више прихода. Када путеве
урадимо, урадићемо друге, а
добио сам већ списак нових.
Верујем да је присуство највиших црквених великодостојника овде знак колико су
мир и суживот битни. Само
уједињени можемо да гурамо
Прибој напред“, закључио је
председник Вучић и апеловао
да се грађани Прибоја боре
заједно и покажу да је то место заједничког живота.

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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Срећан сам што сам део
тима председника Вучића
Д

ржавни секретар у Министарству здравља
Републике Србије и
однедавно члан Председништва СНС, др Мирсад
Ђерлек, специјалиста неурологије, дуго се бави политиком на локалном и регионалном нивоу. Током година, како
каже, трудио се да допринесе
економском и политичком
развоју Новог Пазара и других
градова, и верује да је успео у
тој намери.
У разговору за „СНС Информатор“ објашњава да
су га много разочарали несарадња,
ускостраначка
политика и сукоби између
бошњачких
политичких
странака, који су за последицу имали успорен економски
развој региона и, нажалост,
неколико изгубљених људских живота.
- То није, нити може бити
политика, то је примитивизам. Врло сам срећан што смо
успели да у најтежим тренуцима сачувамо међунационалну стабилност и добре
односе између муслимана
и Срба, који вековима живе
на овим просторима - каже
др Ђерлек, одговарајући на
питање из којих разлога је
приступио Српској напредној странци и какву сарадњу
има са председником Александром Вучићем.
- Увек су ме импресионирали енергија, искуство и начин вођења политике Александра Вучића. Желео сам
да будем део његовог тима,
и ако нешто заиста желите и
сањате, то вам се и оствари.
Срећан сам због тога. Пре
свега, то је један од најуспешнијих српских државника у историји, одлично ради
свој и страначки и државнички посао, и делима ствара
нову, успешну економски и
политички јаку и стабилну
Србију. Имамо коректне односе, поштујем хијерархију и
моје је да што више радим и

учим, да оправдам поверење
које ми је указано.
Какви су Вам утисци после прве седнице Председништва СНС, чији сте,
такође, постали члан?
- Бити члан Председништва СНС је велика част и
привилегија, али истовремено и велика одговорност.
Чланови Председништва су
изузетни
професионалци,
посвећени својој странци и
држави, задовољство је сарађивати и радити са људима од којих може много да се
научи.
Како оцењујете баланс
који је направљен између очувања здравља
становништва и очувања
привредне активности у
нашој земљи?
- Изузетно тежак задатак,
али врло успешно одрађен
мудром, зналачком и државничком политиком, коју је водио Александар Вучић. Једна
смо од малог броја земаља
у свету, која је успела истовремено да спасава људске
животе и развија економију.
Држава је, не само очувала,
већ и унапредила здравствени систем, изградњом три ковид болнице, четири клиничка центра, реконструкцијом
20 општих болница и великог
броја домова здравља, набавком најсавременије опреме
за дијагностику и лечење пацијената. Први смо набавили
вакцине против Ковида 19 у
региону, а међу првима у Европи. Набављено је све што је
потребно за лечење Ковида
19. Председник Вучић је личним контактима успео оно у
шта је врло мало људи веровало, да обезбеди грађанима
заштиту здравља и живота,
као и квалитетно лечење.
Упоредо са тим, настављен
је успешан економски развој
земље, изградња ауто-путева, брзих саобраћајница,

МИРСАД ЂЕРЛЕК,
члан Председништва СНС

»

- У последњих осам година, примљено је око
24.000 нових здравствених радника.
Размишља се и да се младим лекарима
помогне у решавању стамбеног питања, како
би лакше засновали породицу. Желимо да
заокружимо све што је потребно да
мотивишемо младе стручњаке да остану
у земљи, да лече свој народ и да овде
успешно граде своје каријере
реконструкција железнице,
изградња школа, вртића, музеја, очување културне баштине. У 2021. години држава
је успела да смањи дуг испод
60 одсто, да спусти незапосленост испод 10 одсто, да постигне 3,9 милијарди долара
директних страних инвестиција, да изгради 403 километра изузетно важног гасовода, као и обезбеди стабилне
јавне финансије и државне
резерве које су омогућиле
повећање плата и пензија, и
побољшање животног стандарда грађана.
Да ли се назире крај пандемији корона вируса?

- Желим да верујем да се
ближимо тренутку када ћемо
се коначно вратити нормалном животу, после исцрпљујуће и тешке борбе са пандемијом. Светска здравствена
организација и бројни светски
стручњаци најављују да би
корона вирус у 2022. години
могао да пређе у ендемску
фазу. То значи да ће клиничка
слика бити изузетно блага и
да ће вероватно бити потребно једном годишње се вакцинисати, те да ћемо моћи да
предвидимо у којем периоду
ће се јавити болест, и да нас
неће изненађивати као у претходним таласима. Оптимиста
сам по том питању и верујем

светским и нашим стручњацима из области вирусологије,
имунологије, инфектологије и
епидемиологије.
Колико сте задовољни
тиме како је здравствени
систем Србије издржао
налет пандемије?
- Многи су прогнозирали
да ће здравствени систем Србије доживети колапс на почетку пандемије корона вируса, међутим, захваљујући
доброј организацији здравственог система, одличном
вођењу од стране министра
др Златибора Лончара, као
и несебичној помоћи председника Републике, успели
смо да се изборимо са свим
тешкоћама. Врло је незахвално говорити, јер сам део тог
система, али све смо показали својим делима, превасходно великим ангажовањем
лекара, медицинских сестара
и техничара, који су хероји у
сваком смислу те речи, и који
су, не жалећи своје здравље
и животе, ушли у борбу против корона вируса.
Да ли можете да упоредите опремљеност и
улагања државе у здравствени систем пре 2012.
године и данас?
- Улагање у здравствени систем до 2012. године
фактички није ни постојало.
Здравствене установе су,
нажалост, биле у катастрофалном стању, пацијенти су
сами куповали лекове за своје
лечење, а о инфраструктури
и да не говорим, јер се ништа
ново није направило. Здравствени систем био је срамота
и брука за нашу земљу, ниво и
квалитет пружања здравствене заштите био је на изузетно
ниском нивоу, а наши грађани
имали су огромну штету када
је у питању рана дијагностика и лечење болести које су
озбиљно угрожавале њихове
животе. После 2012. године,

држава је уврстила здравство
у један од пет приоритета у
развоју, уложен је огроман
новац у инфраструктурне
капиталне пројекте, набавку
опреме и повећање плата
здравственим
радницима.
Здравствени систем је данас
потпуно друга „димензија“
у односу на оно што смо наследили. Поседујемо најбоље
и најсавременије болнице у
региону, а циљ нам је да будемо у прва три здравствена
система у Европи.
Шта је још потребно учинити да нам млади лекари и медицинско особље
остану у земљи?
- С обзиром на то да је од
2000. године велики број
здравствених радника, због
лошег стања у здравственом
систему, незадовољан својим
статусом и односом државе,
напустио земљу, држава је од
2012. године почела озбиљно да се бави унапређењем
здравственог система, како
би омогућили лекарима и медицинском особљу да раде
у најбољим условима, да се
усавршавају, брину о здрављу грађана и да за све то
буду адекватно новчано награђени. У неколико наврата,
Министарство здравља је окупило најбоље студенте медицине, којима је одмах уручено
решење о пријему у стални
радни однос и додељена
жељена специјализација. У
последњих осам година, примљено је око 24.000 нових
здравствених радника, чиме
је држава показала вољу да
ојача кадровски капацитет и
ресурсе. Размишља се и да се
младим лекарима помогне у
решавању стамбеног питања,
како би лакше засновали породицу. Желимо да заокружимо све што је потребно да
мотивишемо младе стручњаке да остану у земљи, да лече
свој народ и да овде успешно
граде своје каријере.

Представљен руски
систем „корнет”

Србија набавила најбоље противоклопно оруђе које
тренутно постоји у свету

П

ПАНЧЕВО

редседник Србије Александар Вучић обишао
је 72. бригаду за специјалне
операције и присуствовао је
презентацији противоклопног система „корнет“, као и
приказу способности дела те
јединице у касарни „Растко
Немањић“ у Панчеву.
„Момци, хвала што сте
овде трећег јануара, честитам вам Нову годину, и наставите вредно да радите, да
волите своју земљу и да се
борите. Што се опреме тиче,
гледаћемо да то побољшавамо из месеца у месец, године
у годину, и гледајте да идете
у корак са најбољима из света. Учите од свих, а чувајте
своје“, рекао је председник
Вучић током представљања
система „корнет“.
Генерал Милан Мојсиловић обавестио је председника да је део људства већ у
Русији прошао обуку за овај
систем, који је интегрисан

у „Соколове“ и „Грифоне“.
Приказани су тактички поступци јединица бригаде у
једној од могућих употреби
„корнета“, заједно са поносом наше наменске индустрије великим „Милошем“.
Тактичка вежба симулирала
је уништење терористичке
групе у руралној и урбаној средини, а након вежбе
председник је присуствовао
приказу наоружања и опреме 72. бригаде за специјалне
операције.
„Посебно сам задовољан
када видим да су они задовољни и срећни због набавке „корнета“ из Русије. То
је можда најбоље оклопно
оруђе које постоји тренутно у свету и задовољан сам
што је Србија могла да купи
значајне количине. То је
дефанзивно средство, али
је јако важно да бисте одвратили свакога од потенцијалне агресије на нашу
земљу“, истакао је председник.
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Подршка референдуму
омогућава напредак Србије

ЈЕЛЕНА ЖАРИЋ
КОВАЧЕВИЋ,
чланица
Председништва
СНС

Г

рађани Србије
изјашњавали
су се 16. јануара
на референдуму о
променама Устава у области правосуђа. Народна
посланица Јелена
Жарић Ковачевић,
председница Одбора за уставна
питања и законодавство, за „СНС
Информатор“
каже да можемо да
будемо задовољни бројем грађана
који су се одазвали, посебно ако се
сетимо 2006. године, када је референфум поводом
доношења Устава
трајао два дана и
излазност је била
око 50 одсто.
- Најважније је
да је народ дао
подршку
држави да настави са
реформама, и не
само у области
правосуђа, већ нам
позитиван исход
референдума омогућава свеукупан
напредак - отварање нових поглавља, привлачење
страних инвестиција, нова радна
места и бољи животни
стандард.
Показали смо да
смо истрајни у одлуци да спроведемо реформе како
би се изборили за
пуноправно чланство у ЕУ. Србија
одавно може да
стане раме уз раме
са најразвијенијим
земљама Европе, а
то смо видели и у
борби са Ковидом
19, када је грађа-

нима обезбеђено да бирају
чак између пет врста вакцина. Било је и оних који су сматрали да нам уставне промене у области правосуђа нису
потребне и за такву одлуку
били су пресудни различити разлози, од недовољне
информисаности до тога да
је негативна кампања унела
пометњу и збунила људе, а
коју су водиле опозиционе
партије, кршећи закон на тај
начин. У сваком случају, легитимно је да грађани изнесу
своје мишљење. Због тога је
њихово учешће важно, јер је
референдум знак да је и демократија на високом нивоу
и да народ учествује у доношењу одлука.
Шта, заправо, добијамо
са Уставним променама
које се односе на правосуђе?
- Најједноставније речено
- већу независност судства
и самосталност тужилаштва. Оно чему тежимо као
демократска земља јесте
владавина права, која ће
обезбедити једнак третман
грађана, односно једнако
право на приступ правди.
Са друге стране, уставне
промене ће значити и јачање институција кроз чији
рад делују носиоци правосудних функција. Први пут
постоји политичка воља да
Народна скупштина изађе
из избора носилаца правосудних функција. То је морало бити подржано и од
стране стручне јавности и
цивилног сектора и само
са најширим друштвеним
консензусом могли смо да
будемо сигурни да смо на
правом путу. Можемо да кажемо да је струка победила.
Судије ће бирати судије, тужиоци тужиоце - за носиоце
највиших функција у правосуђу. То ће значити њихова шира овлашћења, али и
већи степен одговорности

пред колегама и грађанима.
Очекујемо да се позитивни
ефекти виде и у функционисању институција, већој
ефикасности и стручности.
Посебно бих истакла одсуство политичког утицаја
на избор судија и тужилаца.
Не смемо да дозволимо да
се понови реформа из 2009.
године, када су судије биране у локалним одборима Демократске странке, да би заменили „неподобне“ који су
завршили на улици. Грађане
Србије је та реформа коштала на десетине милиона
евра и много лошег рејтинга
и Европи и свету.
Шта је све претходило
изради коначне верзије
текста Устава?
- Поступак промене Устава је дуг и компликован
процес. Започет је пре 2018.
године, али никада није
дошао у фазу која подразумева ангажовање Народне
скупштине. У актуелном
мандату, на самом почетку,
успостављена је тесна веза
и континуирана сарадња
између Народне скупштине и Владе, а нарочито Министарства правде са циљем
заједничког рада на тзв.
уставним
амандманима.
Уследиле су консултације,
састанци, седнице Одбора
и пленума, формирање Радне групе и јавнe расправе у
више градова Србије, онлајн конференције са представницима
Венецијанске
комисије и на крају одлазак
у Венецију, где смо, осим
честитки, добили позитивно мишљење на заседању
Венецијанске комисије. Велика је част бити у делегацији која представља Србију
и бори се за реформе важне
за наш даљи европски пут.
Пред нама је био тежак задатак - изменити део највишег правног акта Србије.
Са једне стране, требало је

имплементирати препоруке добијене од експерата
Венецијанске комисије. Са
друге стране, требало је те
принципе уклопити у наш
правни систем и друштвено
уређење уопште, како би
сутрадан одредбе које смо
изменили биле применљиве. После 11 јавних расправа и 13 вишесатних седница
Радне групе, дошли смо до
златне средине и више варијанти, које смо представили Венецијанској комисији.
Колики је био Ваш ангажман као председнице
скупштинског Одбора за
уставна питања и законодавство?
- Одбор за уставна питања и законодавство је
скупштинско радно тело
које се најчешће састаје. Сви
предлози закона и амандмани који су поднети од стране овлашћених предлагача
морају да се нађу на седници Одбора да би о њима
уопште могло да се расправља у пленуму. Што се
тиче поступка израде Акта
о промени Устава Србије,
овај Одбор је имао кључну
улогу, јер је по Пословнику
предлагач промена, али и
свака одлука која се тицала
самог поступка морала је
бити донета на седници Одбора. Такође, Одбор је био и
организатор јавних расправа широм Србије и предлагач Радне групе за израду
нацрта Акта о промени Устава. Све је то подразумевало
моје свакодневно ангажовање, али и чланова Одбора, и били смо спремни на
рад и викендом и до касно
у ноћ. Још један аспект ангажовања подразумевао је
да председавам радом Радне групе, на чији рад нисам
утицала са политичког аспекта гледано, ако узмемо у
обзир да сам ја, ипак, као народни посланик политичка

фигура, а примат је требало
дати струци. Због природе поступка, увек сам била
присутна на консултацијама са највишим државницима, представљала Народну
скупштину на састанцима са
дипломатским кором, али и
нашу државу пред експертима Венецијанске комисије.
Поред тога, организација и
координација рада је била
искључиво мој део посла,
као и обавештавање медија
и јавности о корацима које
предузимамо. Ако знамо да
је Одбор одржао до референдума 85 седница, док су
се други састајали у просеку
три пута мање, јасно је колико је било посла.
Како оцењујете рад Народне скупштине у овом
сазиву?
- Овај сазив Народне
скупштине је спој искуства
и младости. Поносна сам на
младе колеге и колегинице
који су показали да желе
да уче и раде на себи, али
и на старије, којима борбеност ни у овом сазиву није
мањкала. Најпре председник
Александар Вучић, па онда
и сви ми вођени његовом
политиком, дали смо шансу
младим људима да уче, пронађу се, покажу шта знају
и граде будућност у нашој
земљи. Од почетка мандата
провејавала је информација
о ванредним парламентарним изборима 2022. године
и руководили смо се тиме,
према томе планирали рад
и усвајали акте. Донели смо
много добрих закона - о
финансијској подршци породици са децом, о подршци грађанима и привреди
због последица изазваних
Ковидом 19, о културном
наслеђу,
финансирању
пројеката изградње ауто-путева и пруга, пољопривреди
и руралном развоју, контроли загађивања животне

средине, о спречавању корупције, образовању, родној
равноправности, пензијском
и инвалидском осигурању...
Народни посланици обављају и друге послове, као
што је стални контакт са
грађанима, представљање
Народне скупштине и државе у делегацијама и на
састанцима, одржавање добрих односа са амбасадорима и активности посланичких група пријатељства,
и свака активност била је
спроведена на највишем нивоу.
Какву предизборну кампању очекујете и какав
резултат на изборима 3.
априла?
- Српска напредна странка
је већ показала да предизборне кампање гради на резултатима. Рад и резултати
- то је наш мото. Председнички избори су за мене лично најважнији, јер сматрам да
Србија заслужује да је води
председник који је померио
границе у вођењу државе.
Немам ни трунку сумње да ће
Александар Вучић убедљиво победити у првом кругу.
Са друге стране, увек имате
оне који ће водити прљаву
кампању, пласирајући лажи
и афере, нападајући председника и његову породицу.
Не би ме изненадило да се
лидери различитих политичких опција удруже, јер
једино чиме се руководе је
мржња према Александру
Вучићу, зато што знају да никада не би били способни да
постигну резултате који улазе у историју, а Србији отварају путеве у Европу и свет.
Очекујем прљаву кампању
опозиције, ниске ударце,
али сигурна сам у убедљиву
победу. Победиће рад и резултати, развојни политички
програм, пристојна Србија
која граби крупним корацима
напред.

Влада
поништила
све акте
везане за
Рио Тинто

Ана Брнабић

П

ремијерка Србије Ана
Брнабић саопштила је да
је Влада на седници укинула
Уредбу и Просторни план
подручја посебне намене за
реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарит, од 13. фебруара 2020. године.
„Просторни план је укинут
и он више не постоји. Самим
тим поништени су сви управни акти који су везани за Рио
Тинто, све дозволе, решења,
одлуке и све остало“, рекла
је Брнабић на конференцији
за новинаре непосредо након седнице.
Уговоре са Рио Тинтом никада нисмо имали, као што
смо више пута рекли, додала
је премијерка и истакла да је
укинута и одлука о образовању радне групе за имплементацију пројекта Јадар из
2021. године.
„Тиме смо испунили све
захтеве еколошких протеста
и ставили тачку на Рио Тинто у Србији. Овим је, што се
тиче пројекта Јадар и Рио
Тинта, све завршено. Готово је”, рекла је Брнабић, и
подсетила да су последњих
месеци одржани протести
у вези са пројектом Јадар и
компанијом Рио Тинто, односно њеном кћерком фирмом у Србији, која је од 2004.
године када је, каже, добила
прво решење којим се дозвољавају истражне радње,
кренула у истраживање
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Стратешки споразум
за картице

Н

ародна банка Србије и компанија
Discover потписале су стратешки споразум којим се омогућава корисницима картица Discover, Diners Club International PULSE
и Network Alliance да своје картице користе

П

Представљање Србије у Чикагу
је Србија у протекле
две године имала
најбрже растућу економију у Европи, да
је, упркос пандемији,
остала стабилна по
питању јавног дуга и
да је убедљиво прва
у региону по нивоу
страних инвестиција.

Довољно новца за нове
врсте помоћи
Министар Синиша
Мали изјавио је да
су јавне финансије
стабилне и да имамо довољно новца
за помоћ пензионерима и здравственим радницима, као
и за помоћ младим
људима, што је резултат одговорне и

озбиљне економске политике. Пензионери ће добити 20.000 динара,
млади од 16 до 29
година по 100 евра,
за прво дете добијаће се 300.000
динара, за друго и
треће дете додатних
100.000 динара.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Одлична сарадња са УАЕ
Министарка Дарија Кисић Тепавчевић разговарала
је у Абу Дабију са
министарком за државна питања УАЕ
др Маитом Салем
Алсхамси о јачању
сарадње две земље
у области запошљавања,
социјалне
заштите и унапређењу поло-

редседница Владе Ана
Брнабић поручила је да
ће се кроз Пројекат „ЕУ за
Зелену агенду у Србији“ побољшати квалитет живота
грађана, и то унапређењем
квалитета ваздуха, воде и
земљишта. Брнабић је изразила захвалност Европској
унији, Шведској и УНДП-у на
партнерству и финансијској
подршци. Пројекат ће трајати до 2024. године и усмерен
је на унапређење животне
средине и зелену транзицију.

жаја жена на тржишту
рада. Министарка је
нагласила да су Емирати важан политички
и економски партнер
Србије и да су успешним односима допринели
председник
Александар Вучић и
принц
престолонаследник Мохамед Бин
Зајед Ал Нахјан.

инвеститора. „Планирамо да отворимо хиљаде радних
места, од тога ће
само једна фабрика
„Хансгроје“ отворити око 500 места, а
тога не би било да не
постоји перспектива
изградње овог пута“,
рекао је Момировић.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Србија на делу показала да је
ЕУ стратешки циљ
Министар Јадранка
Јоксимовић рекла је,
на онлајн семинару
„Да ли ће Србија бити
28. чланица Европске
уније?“, да је Србија
учинила важан корак
прихватајући
нову
методологију
проширења, што је ЕУ
препознала и дала сагласност за отварање

на. „Било је оних који
су мислили да наш
систем неће издржати. Драго ми је да излазимо из овога јачи,
са новим болницама, новом опремом.
То показује да наш
здравствени систем
има будућност и да
има ко да нас лечи”,
рекао је Лончар.

Здравствени систем Србије је током
пандемије
корона
вируса показао снагу и из ње ће изаћи
још јачи, рекао је
министар Златибор
Лончар и истакао
да ће земља, кад је
реч о здравственом
кадру, бити збринута
за наредних 10 годи-

ЕКОЛОГИЈА

Уручени кључеви станова
у Новом Саду

Путеви доводе инвеститоре
Министар Томислав
Момировић обишао је
радове на изградњи
брзе саобраћајнице
Иверак - Лајковац,
која ће Ваљево повезати са ауто-путем Милош Велики.
Нагласио је да овај
пројекат ствара услове за долазак страних

цијатива „Отворени
Балкан“ је договор
за будућност којим
се руше баријере између Србије, Северне
Македоније и Албаније. Србија је 2021.
године, како је рекао,
имала пет милијарди
долара извоза робе,
а иде се ка милијарди
евра.

Министар
Бранислав Недимовић
рекао је да је од
јануара
заживео
„Отворени Балкан“,
да су усаглашене
све лабораторијске анализе, тако
да на границама
нема фитосанитарне и ветеринарске
инспекције.
Ини-

ОДБРАНА

ГРАЂЕВИНАРСТВО

ФИНАНСИЈЕ

Здравствени систем
издржао

Корист за све од „Отвореног
Балкана”

на прихватној мрежи DinaCard, која укључује
продајна места, платформе за е-трговину и
банкомате широм Србије. Споразум корисницима омогућава приступ на више од 111.000
ПОС терминала и више од 3.000 банкомата.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

ЗДРАВЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

ЕУ за Зелену агенду у Србији

Министар
Никола Селаковић састао
се у Чикагу са представницима највећих
компанија из тога града и представио им
економске прилике у
нашој земљи и шансе
које се пружају инвеститорима. Навео је да
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кластера 1 - Основе
и кластера 4 - Зелена
агенда и одрживо повезивање. Како је рекла, процес европских
интеграција за Србију
био је другачији него
за остале кандидате
јер су нам постављени и политички критеријуми, које друге
државе нису имале.

Министар
Небојша Стефановић
присуствовао је уручењу кључева новоизграђених станова,
у насељу Југовићево у Новом Саду,
припадницима Министарства одбране, Војске Србије и
других снага безбедности, као и породицама погинулих бораца. У три

нове зграде уселиће
се 140 припадника
система
одбране.
„Честитам свим људима који су од данас
своји на своме, који
су заслужено, захваљујући
вредном
раду,
пожртвованости и љубави према Србији, власници
свог крова над главом“, поручио је Стефановић.

Зелена агенда доноси нова
радна места

ДРЖАВНА УПРАВА

Министарка
Марија
Обрадовић и амбасадор
Француске Пјер Кошар
разговарали су о наставку досадашње ус-

на Вујовић. Стара
планина је до сада
имала статус парка
природе, а проглашењем националног парка добиће
максимални степен
заштите, а подручје
Кучај-Бељанице је
први пут под заштитом.

Подручја Старе
планине и планина Кучај-Бељаница
под највишим су
степеном
заштите државе, јер је
покренут поступак
њихове
заштите
као националних
паркова, изјавила
је министарка Ире-

КУЛТУРА

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Министарка Зорана
Михајловић
изјавила је, поводом обележавања
почетка
пројекта
„ЕУ за Зелену агенду у Србији“, да је
Зелена агенда могућност за бржи
привредни развој и
нове инвестиције, а
не претња по енер-

После 40 година, два нова
национална парка

гетски сектор. Указала је да су најважнија питања за сваку
земљу да има довољно енергије и да
истовремено чува
животну
средину.
То је, како је рекла,
могућност за бржи
развој и прилика за
нове инвестиције и
радна места.

„Дубаи експо 2020”
Министарка Маја
Гојковић посетила је
павиљон Србије на
сајму „Дубаи експо
2020“ и истакла значај
представљања
наше земље на овој
светској
манифестацији.
Честитала
је тиму који је припремио импозантну
изложбу из које се
види спој наше прошлости,

садашњости, и будућности модерне
Србије. „У последња
три месеца овде је
прошло чак 500.000
људи, углавном странаца, који можда и
нису знали колико је
личности обележило
историју
човечанства, а који потичу
из Србије“, рекла је
министарка.

Наставак подршке Француске нашој
администрацији
пешне сарадње српске и
француске администрације у области реформе
јавне управе. Указавши
на ступање на функцију

међународног експерта
за РЈУ при Министарству
Франсоа Лафона, министарка Обрадовић изразила је уверење да ће

његова подршка српској
администрацији бити од
великог значаја за даље
спровођење реформе јавне управе.

СНС
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5. Ваљево

1. Уб

Чишћење снега

Нови асфалт, балон сала и пакетићи

Млади
активисти
ГО
СНС очистили су снег и лед
испред вртића, школа, аутобуске станице... Организујемо разговоре са грађанима
у страначким просторијама
и штандове на тргу, где делимо промотивни материјал
и „СНС Информатор“. Потписан је уговор о изградњи
депоније Каленић. Подељене
су саднице дрвећа у акцији
„Посади свој хлад“. Реконструисан је кошаркашки те-

рен на Пећини. Чланови ГО
СНС обезбедили су пакетиће
за најмлађе суграђане. Повереник Јелена Николић Лекић,
градоначелник Лазар Гојковић и председник Савета за
социјалну политику Марко
Јевтић уручили су пакетиће
малишанима у Удружењу за
помоћ деци са посебним потребама и породици у Бранковини. У свим МО подељени
су пакетићи, обезбеђени донацијом чланова.

6. Лебане

Учешће жена у политици
Дарко Глишић са мештанима и радницима који асфалтирају
локалне путеве

Асфалтирана су три пута у
Докмиру и три пута у Гвозденовићу. На подручју трафо-станице Докмир 4 реконструисана је

нисконапонска мрежа на изводу Перијанице и изводу према
школи. У Предшколској установи отворена је стоматолошка

2. Бела Паланка

Дечија игралишта

ординација. Отворена је балон
хала на Спортско- рекреативном центру Школарац, а ускоро
би требало да буде отворен и

излагачки простор Музеја фудбала. Чланови ОО поделили су
пакетиће за сву децу до четвртог разреда.

4. Трстеник

Састанак Женске
парламентарне мреже

Чланице Актива жена одржале су састанак на
којем се говорило о учешћу жена у политици. Потписан је меморандум о изградњи објекта за складиштење и прераду пољопривредних производа
са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде. Листа „Александар Вучић - За нашу
децу“ освојила је свих 148 мандата у 32 месне
заједнице.
Општина је 6. јануара наставила поделу пакетића свој деци до седам година. Оваква акција
одржава се први пут.

7. Ириг

Реквизити за Фудбалски клуб

Општина, у сарадњи са Министарством заштите животне средине,
изградила је још један дечији парк са мобилијаром у граду. До сад је у
граду и селима постављено 13 дечијих мобилијара.

3. Кањижа

Празнична
атмосфера
Чланови нашег ОО честитали су Бадњи дан и Божић суграђанима римокатоличке вероисповести, а
затим, две недеље касније,
и суграђанима православне вероисповести, уз кувано вино, чај и медењаке
испред страначких просторија.

Наши активисти присуствовали су новогодишњем коктелу
у централи СНС у Београду. На
изборима за чланове савета МЗ,
кандидати СНС победили су у
све 32 месне заједнице. Одржана је конференција Женске

парламентарне мреже, којом је
председавала Сандра Божић,
а којој су присуствовали представници локалних самоуправа
Расинског округа, невладине организације и представници УН-а
и ОЕБС-а.

88
57

Пакетићи за најмлађе суграђане

62
18
46

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

54 58
3 22

77
105 102
106
91 20
29 13
96 79
59 24
56 8
103
73 51 52
119
45 47 81
78 7
34 121 113
101
93
43 104 108 107 118
76
61
115 116 117
31
70
112 120
49
14 27
60
109 123 110
84
32
19
21
23
114
122
74
83
111 86 50
92
33
26
44 5 1 17
55
87
90
11
89
10
99
42 100
80
15
85
30
97 98
48
72
41
94
4
95
53
38
37 35
36
9
40
82
39
12 63
2
16
66
71
6
69

Урађен је пут од бензинске пумпе до центра Врдника. Министарство за заштиту животне средине
донирало је камион смећар комуналном предузећу.
Подељени су пакетићи деци са посебним потребама.
Покрајински секретар за спорт Дане Баста и председник Општине обишли су ФК „Раднички“. Подељен је
огрев угроженим грађанима и очишћен је снег са прилаза установама.

8. Житиште

Разговор са пољопривредницима
Нашу Општину посетили су министар
Бранислав
Недимовић,
покрајински секретар Чедомир Божић
и државна секретарка Милка Миловановић Минић. Потписани су уговори у
вези са енергетском санацијом кућа и
станова. Председник Владе АПВ Игор

Мировић уручио је уговор о суфинансирању активности из ИПА програма
прекограничне сарадње Румунија - Србија. Реконструишу се трибине на стадиону у Банатском Карађорђеву. Обележена је кампања „16 дана активизма
против насиља над женама“.

64

68
65
67

28
75
25

9. Брус

Испуњена обећања
Мештани села Кочине добили су асфалт. Са нашим
активистима разговарао је члан Председништва СНС Зоран Ђорђевић. Председник Александар Вучић испунио је
све што је обећао мештанима Бруса, током недавне посете. ЈКП „Расина“ добило је нови камион за превоз смећа.
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10. Крагујевац

Подела пакетића

Унапређење енергетске
ефикасности
Почело је унапређење енергетске ефикасности јавних установа
средствима Министарства рударства и енергетике. Љиг је посетила помоћница министра за бригу
о породици Александра Чамагић
и разговарала о проблемима везаним за демографију. Прва група
од 30 породиља била je на пријему
код председника Општине Драгана Лазаревића, а свака породиља
добија 500 евра у динарској противвредности. Обележили смо
општинску славу Ђурђиц. Одржане су седнице ОО и Савета за
интернет и друштвене мреже.
Активисти ОО чистили су снег са
најпрометнијих улица.

12. Нови Пазар

Почео да ради нови
вртић
У оквиру кампање „Посади свој
хлад“, Одељење за заштиту животне средине поделило је школама саднице јасена. У насељу Шестово почео је са радом нови вртић
„Чаролија“.

13. Нова Црња

Пакетићи за малишане
Активисти МО Александрово
посадили су саднице дрвећа. Немачка хуманитарна организација
организовала је акцију у којој су
деца из Ботропа припремала пакетиће за другаре из Србије, а поделу
пакетића организовало је Удружење грађана „ЕФА“. Активисти

Пакети са намирницама
Активисти ГО СНС, на
иницијативу градоначелника Горана Цветановића, уручили су пакете
са намирницама и средствима за хигијену угроженим суграђанима. Подељено је 1.000 пакета.
Чланови ГО организовали су традиционалну
поделу садница воћа суграђанима. Обележили
смо Дан људских права и
Дан особа са инвалидиГоран Цветановић уручује пакетиће
тетом и подржали бројне хуманитарне акције.
1.060 субвенција за пољоприЧланови Савета за просвету
вреднике. Уручене су награде
поклонили су прибор за ранајбољим спортистима и угодионице Дому културе Рома.
вори за енергетску санацију доГрадоначелник Горан Цветаномаћинстава. Реконструисан је
вић изабран је за председника
водовод у селу Горње Стопање.
СКГО. Туристичка организација
Град је поклонио инструменте
добила је Туристички цвет, најМузичкој школи „Станислав Бивише признање у држави. Град
нички“. Пуштена је у рад прва
је обезбедио пакетиће за све
фаза постројења за пречишћамалишане до седам година и
вање отпадних вода.

Начелница Шумадијског округа и чланица Главног одбора
СНС Биљана Илић
Стошић доделила је
пакетиће деци из социјално угрожених
породица на Шумадија сајму.

11. Љиг

16. Лесковац

МО Српска Црња уредили су парк
у центру. Такође, подељени су и
пакетићи за децу из вртића и за
основце, као и пакети са намирницама за најугроженије суграђане.
Посетила нас је државна секретарка Милка Миловановић Минић и
са председником Општине Владимиром Бракусом разговарала о демографији. Одржани су Михољски
сусрети села. Потписано је 27 уговора за куповину сеоских кућа са
окућницом. Обележили смо „16
дана активизма против насиља над
женама“. Чланови МО Радојево санирали су зид куће чији су власници у Хрватској.

14. Костолац
Пријем грађана

Председник Градске општине
Серџо Крстаноски обишао је почетак радова на изградњи фекалне канализације у насељу Дидино
село. Дарко Грубетић, заменик

председника Општине, сваког
уторка и среде прима грађане.
Центар за културу организовао је
бројна дешавања поводом Нове
године. Председник Александар
Вучић посетио је раднике ТЕ-КО
Костолац.

17. Лајковац

Са грађанима
на штандовима
Активисти ОО организовали
су акцију чишћења снега са мини
пич игралишта и паркинга новоизграђеног базена.Активисти ОО
одржавали су штандове и грађанима делили „СНС Информатор“.
Такође, чистили су снег и припремали пакетиће за децу. Председник Општине Андрија Живковић
рекао је да су социјална давања
иста као претходних година, а да
су смањене дневнице функционерима.

18. Бачка Топола
Радови на
путевима

Завршена је санација и ојачавање коловозних трака у МЗ
Његошево. Урађене су три улице, а вредност радова је више
од шест милиона динара. На деоници пута Бачка Топола- Бачки
Соколац саниран је коловоз и
проширене су банкине. Пресвучен је пут Бачки Соколац- Стара
Моравица.

19. Смедеревска
Паланка
Пакетићи за децу
у вртићима

Локална самоуправа је ове
године први пут издвојила средства за новогодишње пакетиће
за све малишане ПУ „Чика Јова
Змај“.

20. Темерин
15. Зајечар

Помоћ породицама са више деце
и старачким домаћинствима
Наши активисти су у Великом
Извору уручили пакете са намирницама и лековима старим
људима и породици са више
деце. У селу Лубница намирнице су уручили породици са
више деце, а у селу Велика Јасикова организовали су доделу
пакетића. Такође, у Лубници су
помогли комшијама у сечи дрва
и малишанима поделили пакетиће. Градоначелник Бошко

Ничић организовао је пријем за
амбасадора Египта Амра Алгувејлија и клавирски дуо Мохамед Шамс -Јованка Вишекруна
Јанковић. Седам младих Зајечараца потписало је уговоре о коришћењу субвенција у области
омладинског предузетништва.
У оквиру акције „Посади свој
хлад“, пристигло је 100 садница
белог јасена. Одржан је Позоришни фестивал за децу „ЗајеЧАР.

Пакети са
намирницама
Активисти ОО, поводом католичког Божића, поделили су
пакете са намирницима најугроженијим суграђанима римокатоличке исповести.

21. Бор

Поклони за
школу
Активисти ГО обишли су
Оштрељ и донирали школи рачунар и телевизор, из личних средстава.

24. Нови Сад

Акције помоћи и уређења

Посета председнице Владе Ане Брнабић

Градоначелник Милош Вучевић обишао
је радове на ОШ „Васа Стајић“ и на наткривању базена на Сајмишту. Председник Александар Вучић, представници „Нидека“ и
градоначелник Вучевић положили су каментемељац за фабрику овог јапанског гиганта.
Министар Томислав Момировић и градоначелник обишли су радове на изградњи надвожњака. Поделили смо 11.235 пакетића за
децу. Чланови МО Сремска Каменица 1 и
МО Парагово донирали су дрва самохраној
мајци и пензионерки. Чланови МО Лиман
2 организовали су Дане ботанике, часове
плеса, енглеског језика... Активисти МО 7.
јули очистили су дечије игралиште и дво-

22. Сента

Уређење атарских
путева
Чланови и активисти ОО у Кевију уредили су атарске путеве, а
у Сенти су, уз разговор и пригодан
поклон, честитали грађанима Божић по грегоријанском календару.

23. Кучево

Апликација „Моја башта”
У оквиру SALL пројекта-Школе као отворене лабораторије,
у школи у Турији направљена је
апликација „Моја башта“, која ће
бити представљена међународним
партнерима. Одржани су Кучајнски
дани. Општина је добила минибус
од Министарства за бригу о селу.
Туристичка организација анимира домаћине да почну да се баве
сеоским турзимом. Додељени су
уговори о субвенцијама за самозапошљавање и обезбеђене су субвенције за пољопривреднике.

25. Бујановац

Хуманитарна акција
Активисти ОО поделили су пакете помоћи социјално угроженим
породицама са децом.

26. Петровац
на Млави

Пешачка стаза
Председник Општине Душко
Нединић отворио је прву фазу
пешачке стазе Мало Лаоле-

Председник Александар Вучић и градоначелник Милош Вучевић
на полагању камена-темељца за фабрику јапанског „Нидека“

риште МЗ, а у Бегечу и Футогу поделили
су угаљ суграђанима слабијег материјалног
стања. Активисти у Футогу дружили су се
са пољопривредницима, помогли промоцију
филма, организацију културне вечери... Активисти из Ветерника поделили су дрва, а
активисти са Ченеја и Видовданског насеља
уручили су пакетиће и машину за судове
ШОСО „Милан Петровић“. Чланови МО
Пејићеви салаши посадили су дрвеће, а чланови МО Ченеј обезбедили су ношњу за чланове КУД „Младост“ и организовали вашар.
Активисти МО Кисач и Руменка поклонили
су фрижидер школи у Кисачу. МО Руменка
организовао је мјузикл за најмлађе, а МО

Ждрело-Горњачка
клисура,
која ће допринети промоцији
туристичких потенцијала бање
Ждрело.

27. Голубац

Насипање путева,
осветљење улица
У току је реконструкција објекта на водоизворишту у насељу
Клење, насипање путева и осветљење улица у викенд насељу
Усије-Винци, као и осветљење

28. Сурдулица

Акција
уређења

Активисти Уније младих
очистили су круг Дома за
стара и незбринута лица, а у
акцији су учествовали и повереник Игор Костић и директорка Дома Слађана Тасић
Стојановић.
зграде вртића у Голупцу. Реконструише се Ловачки дом у Браничеву и гради бунар у Малешеву.
У току је и уређење атарског
пута у Душманићу. Постављена
су огледала за сигнализацију у
насељима Шувајић и Миљевић.
Окречена је унутрашњост цркве
у Баричу, а у цркви у Миљевићу
изграђен је потпорни зид. Урађена је дренажна јама и постављене су решетке за одвод воде у
насељу Винци.

Слана бара обележио је 100 година свог места. Активисти МО Каћ 1 поделили су угаљ
социјално угроженим суграђанима. Активисти МО Ковиљ уредили су центар места.
Активисти МО Будисава уручили су поклон
ратном инвалиду, поделили дрва за 26 породица и прибор за вртић. Чланови МО Јаша
Томић уручили су поклоне комшији који је
остао инвалид после саобраћајне несреће и
донирали бојлер суграђанки. Активисти МО
Центар 1 поделили су таблете најмлађима, а
активисти МО Дунав прикупљали су одећу
за Свратиште за одрасле. Чланови МО Житни трг 1 ишли су у куповину уместо старијих
суграђана.

29. Зрењанин

Почиње изградња
аутопута
Министар Томислав Момировић
најавио је за 20. фебруар почетак изградње ауто-пута Београд
– Зрењанин и обишао је и градилиште „Линглонга“. Министар
Вања Удовичић и покрајински
секретар Дане Баста уручили су
поклоне спортским клубовима и
посетили изложбу о историји спорта у Народном музеју. У оквиру
кампање „16 дана активизма у
борби против насиља“, одржана
је трибина. Активисти МО Чента
садили су дрвеће у свом месту.
Град и АПВ обезбедили су средства за реконструкцију водоводне
мреже у насељу Ружа Шулман и за
уклањање дивљих депонија у Перлезу. Градоначелници Зрењанина
и кинеског Јентаја, Симо Салапура
и Џенг Дејен, потписали су Споразум о успостављању пријатељских
односа.

30. Сокобања

Представљање у Дубаију
На предлог Туристичке организације Србије, Туристичка организација Сокобања представља
се на изложби Eкспо 2020 у Дубаију. Угостили смо представнике Општине Грачаница у склопу
државног школског такмичења у
стоном тенису за ученике основних и средњих школа. У Јошаници
је почела са радом пошта у новим
просторијама.

31. Велико Градиште

Студентске стипендије

Председник Општине Драган
Милић потписао је уговоре са
студентима којима су додељене
стипендије за школску 2021/2022.
годину.

32. Пожаревац

Посета председника
Вучића
Председник Александар Вучић
посетио је ТЕ-КО Костолац, а министарка привреде Анђелка Атанасковић разговарала је са градоначелником Сашом Павловићем.
Завршена је обука за 40 варилаца,
пројекат Министарства омладине
и спорта. Чланови МО Васа Пелагић пружали су правну помоћ социјално угроженим лицима, чланови МО Браћа Вујовић поделили
су пакете најугроженијим пензионерима. Чланице Уније жена организовале су здравствену трибину.
Активисти МО Брадарац подржали су акцију прикупљања помоћи
за раднике школе са здравственим
проблемима.

33. Неготин

Поспешивање
самозапошљавања
Председник Општине Владимир
Величковић уручио је девет уговора за самозапошљавање суграђанима који желе да покрену сопствени
бизнис. Средства је добило деветоро предузетника, чија је обавеза да
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35. Ниш

Посета председника Александра Вучића

36. Медијана

38. Сврљиг

Поклони за најмлађе

Подела „СНС Информатора”

Више од 1.000 деце учествовало је у Зимским данима, а најбољи у креативним радионицама добили су пакетиће и слаткише.
Председник Општине Небојша Коцић уручио
је поклоне деци из вишечланих породица у
насељу Брзи брод. Шесторо студената и десеторо средњошколаца и основаца добило је
стипендије и награде из Фонда „Света Петка“.

Кров над главом
за Поповиће

Реконструкција Кованлучке
улице
У оквиру акције „Помози комшији“, млади напредњаци обишли су суграђане. Савет
за здравство и Унија младих обележили су
Међународни дан против ХИВ-а. Драгана Сотировски и Братислав Вучковић обишли су
реконструкцију Kованлучке улице. Чланови
Већа поделили су пакете угроженим породицама. Канцеларија за младе обележила је Дан
особа са инвалидитетом.

34. Инђија

поклони за најстарије
суграђане
Активисти ОО обишли су комшије пензионере и уручили им
поклоне, које су обезбедили од
личних прилога. Чланови свих
МО обилазили су суграђане, а на
Светог Николу честитали су славу
онима који славе уз пригодан поклон.

42. Рековац

Куће за младе који желе
да живе на селу
Потписани су уговори са
Министарством за бригу о
селу за куповину сеоских кућа

Активисти су разговарали са суграђанима и делили „СНС Информатор“. Повереници Игор Давидовић и Михајло Петковић,
и одборник Милан Костић поделили су
најмлађима пакетиће у селу Рибаре. Новогодишњи караван обрадовао је децу чланова
странке пакетићима у МО Нишевац, Лалинац,
Грбавче и Преконога.

39. Гаџин Хан

37. Палилула

у наредних годину дана отворе предузетничке радње. Такође, субвенције за самозапошљавање добило је
још 15 Неготинаца.

су хуманитарне пакете. Најбољим привредницима и ученицима уручене су награде.
Најмлађим Нишлијама подељени су па-

кетићи.
Чланица
Председништва СНС Драгана
Сотировски одржала је
пријем грађана , а сусрете
са суграђанима имали су и
функционери свих пет ОО.
Савет за здравство одржао
је бројне акције и трибине.
Активисти Савета за популацију, бригу о деци и социјална питања посетили су
Удружење
дистрофичара.
Чланице Уније жена договориле су активности са колегиницама из Сврљига. Млади
напредњаци организовали
су дебату о вакцинацији. Савет за интерно расељена лица делио је пакете
интерно расељеним лицима.

Породица Поповић из Великог Крчимира
добила је, захваљујући Општини, а на предлог
пароха Душана Јанковића, контејнер за становање. Општина је од Министарства за бригу
о селу добила средства за куповину два мини
буса. Одржани су традиционални Михољски
сусрети села у Доњем Душнику и Гаџином
Хану, а уочи празника сва деца до шест година
добила су пакетиће.

за млади брачни пар и једног
младог пољопривредника. Асфалтирана су два пута у МЗ
Мотрић и Опарић, што је било
обећање председника Александра Вучића приликом посете Рековцу. Такође, асфалтиран је и пут у МЗ Белушић.
Организована је представа и

40. Црвени крст

Акција озелењавања
Савет за здравство обележио је Светски
дан борбе против ХИВ-а разговором са младима, а о вакцинацији причали су са мештанима Доњег Комрена и Медошевца. Повереник Драган Станковић обишао је угрожене
породице, које су се на пријему грађана обратиле за помоћ. Чланови Уније младих реализовали су акцију „Помози комшији“, а у
страначким просторијама Вања Стојковић
одржала је предавање о запошљавању младих. Чланица Председништва СНС Јелена
Жарић Ковачевић и чланица Главног одбора
СНС Стана Божовић учествовале су у акцији
Уније младих на озелењавању Улице 63. падобранске бригаде.

41. Пантелеј

Сусрети са грађанима
Настављени су сусрети с грађанима, а дуж
Књажевачке улице организовано је „Дружење са Деда Мразом“ за најмлађе.

подела пакетића за децу до
четвртог разреда.

43. Рума

Затварање дивље
депоније
У Жарковцу је затворена дивља
депонија, постављен је видео над-

45. Опово

Паркинг места за особе са инвалидитетом
Почело је крпљење рупа на
коловозима, а у Баранди и Сакулама асфалтиране су споредне улице. У организацији
Удружења параплегичара и
квадриплегичара и локалне самоуправе, постављене су табле
на паркинг местима за особе са
инвалидитетом испред јавних
установа. У Сефкерину су насуте земљане улице, а у Опо-

ву се реконструише део малог
гробља. Поводом уградње котларница на пелет у школи и ПУ
у Опову, као и поводом садње
пољозаштитног појаса, посетила нас је министарка Ирена Вујовић. Опово је добило подршку
за санацију дивље депоније у
Сефкерину. Локална самоуправа организовала је програм и
поклоне за децу до 10 година.

зор, урађена је ограда и засађена
су стабла.

44. Мали Зворник

Скенер за Дом здравља
Активисти ОО помогли су у
чишћењу снега у дворишту вртића
у Доњем насељу. Локална самоуправа купила је ЦТ скенер за Дом
здравља и уредила просторије за
потребе његовог рада.

46. Мали Иђош
Додељена кућа
са окућницом

Плакета Општине уручена је
Адриани Вилагош, јуниорској шампионки света у бацању копља. Организован је пријем за чланице Удружења „Изида“. Фатими и Ирфану
Ковачи из Фекетића додељена су
средства за куповину сеоске куће.
У Фекетићу је одржано предавање
о превенцији Ковида 19. Предш-

колцима и ђацима првацима подељени су приручници „Пажљивко“. Председник Општине Марко
Лазић обишао је радове на реконструкцији центра Ловћенца. Генерална конзулка Црне Горе Невенка
Ћировић посетила је Мали Иђош.
Чланови ОО уручили су пакетиће
деци у забавишту у Фекетићу.

52. Сремски Карловци

Посета министра Недимовића

Активисти МО Падеј делили су
промотивни материјал и обележили празник Микулаш, а чланови
МО Црна Бара припремили су огрев и очистили двориште старијим
суграђанима.

Поклони за суграђане

48. Књажевац

Светосавски конкурс
У постојеће конкурсе, Општина
је уврстила и конкурс „Будућност
Књажевца“, којим ће 30 најбољих
студената добити једнократну
помоћ од 300 евра. Локална самоуправа обезбедила је 2.400 пакетића за малишане.

49. Кладово

Обновљено игралиште
Обновљено је дечије игралиште
у Новом насељу и опремљено
најсавременијим
мобилијаром.
Општина је донирала Здравственом центру возило за транспорт
пацијената.

50. Лапово

Представљање
резултата
На свечаној седници поводом
30 година од оснивања Општине, представили смо досадашње
резултате рада. У акцији „Добар
комшија“, уручили смо пакете са
намирницама за пет социјално угрожених породица. Обезбедили
смо новогодишње пакете за децу
у Предшколској установи.
Општина и ове године стипендира најбоље ученике и студенте.
Стипендисти су разговарали са
председником Општине Бобаном
Миличићем и о плановима за развој свог места.

51. Беочин

Чишћење снега, подела
пакета
Одржан је састанак ОО којем су
присуствовали Милош Вучевић и

58. Чока

Помоћ старијим
суграђанима

47. Ковачица

Активисти МО Падина и МО
Уздин посетили су старачка и самачка домаћинства, и суграђане
обрадовали поклонима из сопствених средстава. Активисти МО
Идвор посетили су породице слабијег материјалног стања и уручили им поклоне. Активисти ОО
помогли су поделу 2.700 пакетића
у свим местима које је обезбедила
Општина, а чланови МО Ковачица
разговарали су са суграђанима током Божићно-новогодишњег вашара. Манифестација „Кобасице и
вино“ организована је у Ковачици,
Дебељачи, Падини и Уздину.

амбасадор посетио је удружење
„Ленка“.

59. Бач
У винарији „Веритас“

Министар Бранислав Недимовић и покрајински секретар Чедомир Божић посетили
су винарију „Веритас“ и разговарали са пољопривредниЗоран Адамовић, а састанку Савета за интернет и друштвене мреже
присуствовао је Томислав Јанковић. Активисти свих 11 МО чистили
су снег испред институција у својим
местима. Чланови ОО организовали су штандове у Лугу, Грабову,
Свилошу и Беочину, где су делили
„СНС Информатор“, а подржали су
и акцију поделе прехрамбених пакета и давања крви.

53. Краљево

Поклони за угрожене
суграђане
Чланови Савета младих посетили су домаћинство у Шумарицама
и попричали о условима живота
младих у селу и субвенцијама. Посетили су и баку која сама живи у
Сирчи и уручили јој намирнице.
Породица Павловић из Стубла добила је ауто-седишта за три седмомесечна дечака. Председник Савета младих Стефан Аџић посетио је
породице Станишић и Миловић и
уручио им намирнице и средства за
хигијену. Активисти МО Стара чаршија обишли су самохрану мајку
Јовану Ђуровић и њеним синовима
уручили пакетиће. Чланови Савета
за бригу о породици и председник
МО Матарушка бања Никола Девић и уручили су поклоне породици Живковић.

54. Ада Мол

Огрев и пакети
за комшије
Чланови ОО обезбедили су огрев
и пакете са намирницама и хемијом
комшијама у лошијој материјалној
ситуацији. Такође, подељено је и
200 пакетића малишанима.

55. Аранђеловац

Пакетићи за децу
ромске националности
Почео је са радом општински
услужни центар - Јединствено
управно место. Општина је оп-

цима. У току је поправка коловоза и појачано одржавање
саобраћајница. Почела са радом Женска одборничка мрежа у СО.
ределила шест милиона динара
Јовани Прековић, која је освојила злато на Олимпијским играма
у Токију, и повећала средства
за стипендије. Бојан Радовић
поново ће обављати функцију
председника НО СКГО. Радовић је подржао манифестацију
„Окрени се, покрени се“, којом
је обележен Међународни дан
особа са инвалидитетом. Отворен је реконструисани Дом
културе у Орашцу и одржана је
акција „Селу у походе“ у Раниловићу. У току је конзервација
фресака на археолошком локалитету Дворине. Подељени су
пакетићи за децу ромске националности.

56. Сечањ

Помоћ
пољопривредницима
У организацији Канцеларије за
младе, отворена је изложба слика Виолете Тодоров. Додељена
су средства за суфинансирање
инвестиција у физичку имовину
пољопривредних
газдинстава.
Отворена је канцеларија ОО СНС
у Сечњу.

57. Оџаци

Куће за 18 породица
Туристичкој организацији додељена су средства на конкурсу
Секретаријата за привреду и туризам АПВ. Потписан је и споразум о успостављању Регионалног
центра за управљање отпадом.
Захваљујући програму за оживљавање села, скућило се 18 породица. Отворено је клизалиште
и организован је Зимски турнир
у малом фудбалу. Завршен је јавни позив за доделу средстава за
набавку грађевинског материјала
за избегле и расељене. Општини
су додељена средства за развој
путне инфраструктуре. Смањене су накнаде угоститељима за
постављање башти. Канадски

Прерада комуналног
отпада
Државни секретар у Министарству државне управе Стеван Глигорин посетио је Бач. Туристичка
организација реализовала је „Новогодишње загревање“ и поделу
пакетића школској деци. Потписани су уговори за субвенције
пољопривредницима за набавку
механизације. Сомбор, Кула, Оџаци, Апатин и Бач успостављају
Регионални центар за управљање
отпадом Ранчево.

60. Жабари

Асфалтирање улица
Жабаре је посетила државна
секретарка Министарства за бригу
о породици и демографију Милка
Миловановић Минић. Асфалтиране су четири улице у Влашком
Долу и једна у Свињареву.

61. Владимирци

Пакети са намирницама
Активисти ОО подржавају
акције у којима се пружа помоћ
социјално угроженим породицама и на штандовима деле „СНС
Информатор“.
Реконструисана
је нисконапонска мрежа у месту
Крнуле. Асфалтирани су путеви у
местима Прово, Дебрц и Јаловик,
а радове је обишао председник
Општине Горан Зарић. Активисти
ОО чистили су снег испред ПУ
„Сунцокрети“ и делили пакетиће.

62. Суботица

Унапређење енергетске
ефикасности
Суботица
се
прикључила
пројекту „Зелена Србија“. Министарка Татјана Матић посетила је Палић, а амбасадор Ирана
Суботицу. Градоначелник Бакић
обишао је радове на уклањању
дивље депоније. Предузеће „Суботицатранс“, уз подршку Града,
набавило је 11 аутобуса. У изградњу, насипање и рехабилитацију путева уложена су до сад
највећа средства. Суботица, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Хрватске и Србије,
сарађује са Општином Сатница
Ђаковачка.

Наставак на 26. страни

СНС ПАНОРАМА

Председник
Александар
Вучић разговарао је у Нишавском округу са представницима локалних самоуправа и
посетио је компанију „Јумис“.
Свих пет градских општина
добило је мобилијаре за опремање паркова, а завршени
су и радови на Прихватилишту за одрасла и стара
лица. Пензионери су добили
реконструисан и опремљен
простор, у којем су са градоначелницом Драганом Сотировски провели новогодишњу
ноћ. Драгана Сотировски и
Душица Давидовић уручиле су
малишанима пакетиће, а социјално угрожене
породице и особе са инвалидитетом добиле
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Поносни смо на резултате
са којима идемо на изборе
Н
акон седница Председништва Српске напредне
странке у седишту странке,
грађанима се обратио Игор
Мировић, члан Председништва СНС, и позвао грађане
да у што већем броју изађу на
референдум о уставним променама, 16. јануара, како би
подржали јачање функције
и независности правосуђа у
земљи. Тиме би, како је истакао, грађани на најдиректнији начин утицали да се у
будућности кроз механизме
предвођене Уставом створили услови за што ефикасније,
независно правосуђе.
„Била је жива расправа,
донели смо већином гласова
одлуку да позовемо грађане
да 16. јануара изађу на референдум, јер је то прилика да
се кроз измене Устава ојача
улога правосуђа и да се у
тој области уведу промене
на корист грађана. У недељу
ћемо заједно подржати уставне промене и заједно градити важан сегмент живота

Игор Мировић

у земљи, који је на известан
начин увек био под утицајем
политичких структура“, поручио је Мировић.
Пренео је и да је на седници донета одлука да странка
на предстојеће изборе изађе
са резултатима постигнутим
у претходном мандату, на
које је поносна.
„Разматрали смо питања

која су важна када је реч о
изборима који ће се одржати у априлу - председнички,
парламентарни, и београдски, као и неколико локалних скупштина којима истичу
мандати“, објаснио је Мировић и закључио да је странка имала велике резултате у
свим областима живота.
„Изаћи ћемо са резултатима и програмом на изборе,
који ће понудити континуитет, али и нове програме и
правце“, најавио је он, и навео је да ће до краја месеца
бити одржане седнице Председништва и Главног одбора
странке, на којима ће се разматрати коалицони савези.
Истакао је да странка има
разлога да буде задовољна,
пре свега када је реч о мандату председника који је изнео велики терет економских
промена, чији су резултати
видљиви и јасно мерљиви,
који су гарант да ће бити
континуитет и још бољи резултати.

Синиша Мали унео бадњак
у централу СНС

С

рпска напредна
странка
традиционално је обележила Бадњи дан,
а
потпредседник
Главног одбора СНС
Синиша Мали унео је
бадњак у просторије
централе странке у
Београду. Он је гостима и грађанима пожелео срећан Бадњи
дан и Божић истичући да је Србија у
овим изазовним временима, научила да
побеђује. Нагласио је
да нова година треба
да буде прекретница
и да се још јаче боримо за нашу Србију.
„Предстоје нам избори на којима грађани доносе одлуку да
ли ћемо на овај начин и истом брзином градити земљу
и борити се за будућност
наше деце или ће се Србија
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Прослава Бадњег дана

вратити у прошлост. Излазимо да победимо и дамо
подршку председнику у визији да од Србије направи
успешније и лепше место за

живот“, поручио је Мали и
објаснио да уношење бадњака подсећа на хришћанске
вредности које треба да нас
воде напред.

У

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Србија је сада најснажнија
у новијој историји

спели смо да Србија у
свету буде препозната
као земља победника.
Србија је данас земља која
има најбрже растућу економију у Европи, стабилан курс
динара, стопу незапослености
на историјском минимуму,
највише инвестиција у односу на регион, што гарантује
отварање нових радних места
и повећање животног стандарда за грађане. Србија се
равномерно развија и нема
области где није забележен
значајан напредак. Отварају
се фабрике и гради се десет
нових ауто-путева - овим
речима почиње разговор за
„СНС Информатор“ Милош
Терзић, народни посланик и
однедавно члан Председништва СНС. Према његовим речима, сви успеси постигнути
су и поред кризе која је проузрокована корона вирусом.
- Успели смо да изградњом
нових ковид болница покажемо економску снагу наше
државе и да је подигнемо у
врх европских здравствених
стандарда. Наравно, циљ
нам је да се живи још боље.
Чињеница је да континуирано расту плате и пензије и
да смо грађанима успели да
омогућимо бољи животни
стандард. Иако је још пуно
посла пред нама, Србија иде
у правом смеру и јасно је да
постоји напредак у свим областима. Србија је данас економски и политички најснажнија у последњих 50 година и
то је резултат са којим излазимо пред грађане на изборе.
За сваку кампању кажемо да ће бити прљава, а
да ли мислите да ће ова,
ипак, бити најпрљавија
до сада?
- Избори су за два месеца,
а ово је већ сада најпрљавија
кампања у којој се отворено
прети председнику Вучићу
и то стрељањем. Над породицом Вучић спроводи се
језива кампања мржње и
пласирају свакодневне лажи,
које одмах буду раскринка-

МИЛОШ ТЕРЗИЋ,
члан Председништва
СНС

не, али на које треба реаговати, како најгори у друштву
не би успели да манипулишу
грађанима. Кампања против
Александра Вучића и његове породице биће нешто
најпрљавије што смо икада
имали прилику да видимо у
политичком животу Србије.
Добро је увезана са медијима у региону, који сви имају
истог власника, а циљ им
је да сруше Вучића, како би
срушили Србију и зауставили њен даљи економски,
здравствени, војни и демографски напредак и развој.
Како оцењујете одуговлачење опозиције да
изађе у јавност са својим
кандидатом за председника Србије?
- Људи окупљени око Ђиласа немају политику, немају
ништа, осим патолошке жеље
да раде оно што су радили
док су били на власти, а то је
да краду народне паре и складиште их на тајним рачунима
широм света или да купују клу-

бове у Премијер
лиги, смејући се
у лице народу.
Свако ко има
иоле политичке
свести неће прихватити да буде
кандидат оних
који су одговорни за економско
и
политичко
уништавање Србије, оних који
су
спроводили пљачкашке
приватизације,
немо посматрали мартовски
погром, понижавали српски
народ у региону, затварали
фабрике и оставили без посла
више од пола
милиона грађана. Суштински
ништа се неће
променити ко
год буде њихов
кандидат, јер ту
политике нема.
И када није кампања део
опозиције и медија које
они контролишу, константно напада породицу председника Вучића.
Шта вам то говори?
- Управо то говори да немају ништа да понуде, осим
мржње према Александру
Вучићу, јер их је послао тамо
где им је и место, на маргине
политичке сцене. Сведоци
смо монструозних напада
Ђиласове и Шолакове медијске машинерије на све
чланове породице Вучић. То
је део опасног плана чији је
циљ превратничко деловање
и рушење државе, како би
се отворио простор да се од
Вучића направи легитимна
мета. Знају окупљени око Ђиласа да могућност њиховог
повратка на власт подразумева да се уклони Александар Вучић, па зато не презају
ни од чега, чак ни од напада
на мајку, брата и децу пред-

седника. Знају да на изборима никада неће победити
Вучића, јер се добро памти
њихова лоповска политика.
Ипак, морају да знају да напади најгорег талога друштва
на породицу председника,
неће поколебати никога у
Српској напредној странци,
а посебно не Александра Вучића, да настави са борбом за
још снажнију Србију.
Како
коментаришете
блокаде
најважнијих
саобраћајница због Рио
Тинта и наводног очувања екологије, а затим
паљење контејнера и
бацање ђубрета на тим
истим еколошким скуповима?
- Велику штету нашој држави наносе блокаде путева.
Грађани су имали прилике да
се увере да иза еколошких
протеста стоје политиканти
окупљени око Ђиласа и да
им је једини циљ да насилним
путем и уз помоћ странаца,
преузму власт, јер су свесни да
их грађани на изборима неће.
Што се тиче Рио Тинта, ништа
се неће радити док се не пита
народ и то је више пута нагласио председник Вучић, који
је отишао да разговара са
грађанима како би их питао
шта мисле, како би заједно са
њима решавао проблеме. Не
смемо да дозволимо да у Србији прођу некакве насилне
револуције, под маском лажне борбе за животну средину.
Грађани ће се питати на изборима, а не улица и патолошки
лажови, који су спремни да
уништавају животе туђој деци
и да пребијају грађане. Зато
је веома важно да грађани не
наседају на лажи осведочених
мрзитеља Србије и да не стају
у ред са Мариником Тепић,
Брајаном Брковићем, Наташом Кандић, јер те људе не
занима животна средина, већ
само Србија која је поражена,
на коленима.
Какав резултат очекујете
на изборима 3. априла?

Нови српски
код
Живите на територији
Општине Гроцка. Колико
се променила ситуација у
главном граду од доласка
Српске напредне странке?
Где су највидљивије промене на боље?
- Никада више није урађено за Београд него за време СНС, и те промене су
видљиве свим становницима
главног града. Што се тиче
Гроцке, наставили смо са
реализацијом
најважнијег
пројекта - изградњом водовода Макиш-Младеновац. У
насељу Лештане изграђена
је најсавременија школа у
Србији, а депонија у Винчи,
после четири деценије, одлази у заборав и у року од
три године ту ће бити шума,
чиме доказујемо да мислимо
и на заштиту животне средине. Претходна година остаће
упамћена у историји Београда, јер је започета изградња
метроа, подигнут је споменик Стефану Немањи, завршена је изградња Храма Светог Саве, чиме смо доказали
да идентитет и друштвено
материјални прогрес могу да
иду заједно, и да је то нови
српски код.
- Захваљујући одговорној
политици председника Вучића, Србија је економски
најснажнија у својој модерној историји и управо због
тога ефикасно штитимо
српске државне и националне интересе по питању
Косова и Метохије и по питању Републике Српске, а
наш задатак је да, заједно
са народом, наставимо да
снажимо државу у свим областима. Зато је неопходно,
пре свега, да сачувамо мир и
стабилност. Сигуран сам да
ће то грађани препознати и
да ће на изборима пружити
подршку политици Александра Вучића.
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ГРАД БЕОГРАД

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Изглед будућих станица
Београдског метроа

Почиње изградња Линијског
парка на Дорћолу

Крушевац

Снежана Југовић
Професорка историје, активна у странци пуних 10
година. Одазива се сваком
задатку, од кол центра,
преко штандова до ВДВ-а
и сваке друге акције. Завршила Средњу економску школу и Филозофски факултет у Нишу.

Александровац

Јасна Вујић
Учествује у активностима
омладине и Савета за интернет и друштвене мреже.
По професији је струковни
васпитач, део је Одборничке групе у СО и ради на пословима техничког секретара ОО.

Н

Ћићевац

Марина
Урошевић
По занимању струковни економиста, увек расположена
за разговор са грађанима и
поделу „СНС Информатора“, али и за борбу и промовисање резултата
на терену и путем друштвених мрежа.

Варварин

Марија Радовановић
Чланица Српске напредне
странке од 2014. године,
активна у свим догађајима
које организује странка.
Чланица је Савета за младе и Савета за интернет и
друштвеме мреже.

Трстеник

Маријана Младеновић
Дипломирала на Високој
школи струковних студија
за васпитаче у Крушевцу.
Иницијатор је бројних активности, координаторка
Савета за интернет и друштвене мреже, одборница
у СО и чланица Женске
одборничке мреже.

З

аменик градоначелника Горан Весић најавио је почетак изградње
Линијског парка на најатрактивнијој локацији у старом делу Београда,
на Дорћолу, уз Дунав. Навео је да ће
бити потребно три године да се Линијски парк заврши јер, како је рекао,
постоје нелегални и легални објекти
који ће морати да буду уклоњени, као
и старе железничке шине.
„Када завршимо Линијски парк,
имаћемо јединствен парк у свету уз
обалу река дужине 4,6 километара.
Поносан сам на овај пројекат зато што
је то најважнији пројекат уређења јавних простора. Уређење прве две целине извешће ЈКП „Зеленило Београд“,
а то је простор од Бетон хале, преко

Куле Небојша до СЦ „25. мај Милан Гале Мушкатировић“. За
осталих осам целина Линијског
парка, Секретаријат за инвестиције објавиће јавну набавку
за пројектовање и извођење
радова. Очекујем да у летњим
месецима кренемо са радовима
у осталих осам целина“, рекао
је Весић.
Подсетио је да су Линијски
парк пројектовале младе домаће архитекте због чега је, каже, посебно
поносан. Линијски парк замишљен је
тако да нема трајне садржаје, већ измењиве у односу на доба и време када
се догађаји и културне активности
обављају. Како је навео, ту ће бити и
спортских активности, привремених
комерцијалних садржаја, амфитеатара
и више од сто других садржаја.
„Обезбедили смо и простор за паркирање, а посебно је интересантно то што
ћемо садити терапеутске врсте биљака,
што је веома модерно у свету“, додао је
заменик градоначелника и прецизирао
је да се уређењем парка добија 4,6 километара зелених површина.

а конкурс, који је организовао и спровео
Град Београд, стигла
су идејна решења за првих
шеснаест станица Београдског метроа, које је израдио
архитектонски Студио „ОБЕ“
из Београда. Циљ конкурса
је да се изабере најквалитетније идејно решење са аутентичним стилом и концептом
дизајна, не само за метро
станице, већ и за брендирање целокупне прве линије
метроа.
Заменик градоначелника
Горан Весић рекао је да ће
метро линија 1, на потезу
Макиш–Миријево, бити дуга
око 21,1 километар, са укупно двадесет и једном станицом.
„Део трасе од станице
„Макиш“ до станице „Беле
воде“ планира се у отвореном ископу у дужини од око
2,15 километара, потом ће

се на деоници дужине 11,2
километра од станице „Беле
воде“ до станице „Панчевачки мост“ градити метро
у дубоком тунелу да би се

ископу – прецизирао је Весић.
Такође, објаснио је да ће
линија 2 Београдског метроа
бити на потезу Земун - Ми-

последња деоница дужине
5,7 километара од станице
„Панчевачки мост“ до Миријева радила у отвореном

ријево, укупне дужине 21,1
километар, са 23 станице.
„Француска
компанија
„Ежис” ради на пројекто-

вању друге линије Београдског метроа, као и на идејном
решењу треће линије на потезу Бањица–Бежанија, дужине око 24 километра са 23
станице“, рекао је заменик
градоначелника и додао да
ће се линије 1 и 2 укрштати
на станици „Савски трг”, линије 2 и 3 на станицама „Парк
Мањеж” и „Београдска арена”, а линије 1 и 3 на станици
„Трг републике”. Поновио је
да ће прва линија Београдског метроа бити завршена
до 2028. године, а друга линија до 2030. године.
„Изградња
Београдског
метроа је најзначајнији инфраструктурни пројекат Београда у 21. веку и остварење
сна који траје 51 годину. То
је пројекат који ће омогућити много већи комфор у саобраћају и наш град увести у
ред модерних светских престоница“, поручио је Весић.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
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Канцеларија за КиМ

66. Звечан

Лаптоп за будућу
докторку

Петковић на Божић са народом на КиМ

Завршава се уређење простора
код гробља у селу Сендо, заштита
каскадног потпорног зида, асфалтирање пута према цркви и израда
тоалета. Средства су обезбедили
Влада Србије преко Канцеларије за
КиМ и Привремени орган. Председник ПО Иван Тодосијевић уручио је
лаптоп Катарини Соврлић, студенткињи пете године Медицинског факултета у Косовској Митровици.

Директор Канцеларије за
КиМ и члан Председништва
СНС Петар Петковић боравио
је на КиМ поводом Божићних празника. Присуствовао
је паљењу Бадњака у Звечану и Косовској Митровици и
био је положајник у шеснаесточланој породици Милана и
Снежане Здравковић из Прилужја, а потом је присуствовао литургији у Грачаници.
Заједно са владиком Теодосијем, поделио је топле оброке корисницима Народне кухиње у Прековцу и пакетиће
најмлађима.

67. Витина

Турнир у малом фудбалу
Општина је учествовала на новогодишњем турниру у малом фудбалу у Косовској Митровици, у организацији српских општина на КиМ.

63. Лепосавић

64. Грачаница

Пакетићи на поклон из
Централне Србије

70. Смедерево

Пакетићи за малишане
Чланови ГО поделили су новогодишње пакетиће за децу из
социјално угрожених породица.
Средства за пакетиће обезбеђена
су од донација чланова странке.

71. Црна Трава

Уређење етно собе
Организовали смо украшавање трга и новогодишње јелке у
центру, а најмлађима смо уручили
пакетиће. У току је уређење будуће етно собе, јединственог кутка за промоцију нашег краја.

72. Врњачка Бања
Већи број туриста

Председник Општине Бобан Ђуровић обишао је фудбалски терен
у Новом Селу, где су постављене
трибине, бандере и рефлектори.
Захваљујући Министарству просвете и уз подршку локалне самоуправе, мења се столарија у ОШ
„Бранко Радичевић“. Дом здравља
добио је средства, по конкурсу

68. Косовска Каменица

Подршка за Јовановиће

Представници Општине обишли су радове
на асфалтирању две улице у насељу Сланиште.
Члан Привременог органа Стеван Петронијевић и директор Центра за социјални рад Градомир Настић уручили су помоћ породици
Јаснић у Кратини. Председник Општине Зоран
Тодић угостио је делегацију Општине Инђија,
а Владимир Гак и његови сарадници уручили
су ученицима школски прибор и спортску опрему. Порта цркве Светог цара Константина и
царице Јелене у селу Каменица поново је била
место окупљања поводом поделе пакетића и
посете делегација из Ужица, Пећинаца, Пожеге, Владимираца, Смедеревске Паланке, Бача и
Жабља.
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Привремени орган Града Приштине са
седиштем у Грачаници, уз помоћ Канцеларије за КиМ, обезбедио је мотокултиватор,
цистерну и пластеник Стефану Јовановићу
из Лапљег Села и моторну тестеру Игору
Јовановићу.

65. Гњилане

Помоћ у обнови кућа

Захваљујући средствима Канцеларије за
КиМ, породици Дејановић биће надограђена
кућа, а домаћинства Ђорђевић, Дикић и Симића добиће грађевински материјал за адаптацију кућа. Током 2021. године, Канцеларија
за КиМ помогла је стамбено збрињавање 103
породице.

69. Србица

Куће за 85 породица
Канцеларија за КиМ издвојила је више
од 46 милиона динара за изградњу и реконструкцију стамбених објеката за 85
породица. Последњим пакетом помоћи,
нову кућу од 65 квадрата добиће породице
Стојковић и Ристић.

Амбасаде Пољске, за потребе физикалне медицине. Акцији добровољног давања крви у Грачацу
прикључили су се Бобан Ђуровић,
Иван Радовић, Саша Грковић...
Општина и Центар за социјални
рад припремили су пакетиће за 200
малишана. Врњачка Бања бележи
60 одсто више домаћих и 250 одсто више страних туриста у односу
на новембар прошле године.

73. Бачки Петровац
Боља безбедност
у саобраћају

Одржана је трибина на тему
људских права поводом Локалног
плана за образовање Рома. Представници Савета за безбедност саобраћаја поделили су „Пажљивкова
правила у саобраћају“ школама у
Маглићу, Гложану, Кулпину и Бачком Петровцу и вртићу у Бачком
Петровцу. Општина је припремила
ваучере за спортску опрему ђацима
који су кренули у први разред гимназије. Oдржан је Божићни базар.
Савет за безбедност саобраћаја
организовао је обуку за употребу
дечијих ауто-седишта. Чланови ОО

Реновирана амбуланта
У селу Суво Грло амбуланта је реновирана
средствима Канцеларије за КиМ, а грађанима ће, поред лекара и медицинских сестара,
бити доступно и санитетско возило 24 сата
дневно.

разговарали су са суграђанима, делили „СНС Информатор“ и саднице,
а поделили су и 600 пакетића и 300
пакета са брашном, припремљене
из сопствених средстава.

74. Крупањ
Нула отпада

Председник Општине Иван Исаиловић и председник Удружења
„Инжењери заштите животне
средине“ Игор Јездимировић потписали су споразум „Општина са
нула отпада“. Пројекат је кофинансиран у склопу ИПА програма
прекограничне сарадње СрбијаБиХ, и обухвата шест општина, три
у Србији (Крупањ, Владимирци и
Бајина Башта) и три у БиХ.

75. Врање

Брига о најмлађим
и најстаријим
суграђанима
Активисти ГО и Савета за социјална питања поделили су пакетиће деци у свим селима. Активисти
Уније младих, у акцији „Помозимо
комшији“, обишли су старије су-

грађане и, уз поклоне и разговор,
понудили се да им помогну у обављању послова у домаћинству.

76. Ковин

Дечија ауто-седишта
за таксисте
У оквиру акције „Посади свој
хлад“, подељене су саднице белог
јасена. У Центру за културу организована је изложба фотографија, а у
школи у Мраморку обележено је
200 година од оснивања Народне
школе. Одржан је Божићни концерт у школи у Делиблату. Савет
за безбедност саобраћаја донирао
је три дечија ауто-седишта такси
превозницима. На порталу еУправа покренута је услуга - захтев за
паркинг особе са инвалидитетом.

77. Кикинда

Већа давања за бебе
Активисти ГО поделили су пакетиће деци i пакете солидарне
помоћи. Набављено је возило за
превоз анималног отпада за Зоохигијенску службу. Из буџета локалне самоуправе за рођење првог

детета издвајаће се 30.000 динара,
другог 20.000 динара, а за самохране мајке 60.000 динара. Савет за
безбедност саобраћаја обезбедио
је ауто-седишта за децу. Подељене
су картице „Три плус“ за 140 Кикинђана, који имају троје или више
деце. На иницијативу мештана
Семлачке улице, саниран је пут до
улаза у Старо језеро. Асфалтирана
је деоница у улици Шумица.

78. Сремска
Митровица

Пријем за волонтере
Црвеног крста
Одржан је 30. Фестивал беседништва у Позоришту „Добрица
Милутиновић“. У Градској кући уприличен је дочек волонтера Црвеног крста и Канцеларије за младе,
који су организовали велики број
акција давања крви и еколошких
акција. Председник Покрајинске
владе Игор Мировић и секретари за здравство и спорт, Зоран
Гојковић и Дане Баста, обишли су
инвестиције на територији Града.
Градоначелница Светлана Миловановић донирала је дрога тест
Полицијској управи. Отворена је
„Новогодишња улица“ и савремени Туристички инфо центар.

79. Бачка Паланка
100 годишњица ергеле Карађорђево
Потпредседник Главног одбора СНС Милош Вучевић и
потпредседник ИО Дамир Зобеница разговарали су са активистима. Председница Владе
Ана Брнабић присуствовала је
обележавању 100-годишњице
ергеле „Карађорђево“. Чланови Уније младих делили су
„СНС Информатор“, активисти МО Пивнице и МО Силбаш
разговарали су са суграђанима, а чланови Савета за родну
равноправност укључили су се
у кампању „16 дана активизма
против насиља над женама“.
Председник Општине организовао је пријем за каратисте
који су освојили медаље на
Светском школском првенству.
У просторијама странке организован је пријем грађана.

80. Горњи
Милановац

Изграђено
20 километара путева
Приступна саобраћајница до
петље Таково биће дугачка 9,4
километара, од чега ће на деоници од „Тенка“ до Клатичева бити
изграђено 4,7 километара потпуно
новог пута, а од Клатичева до Такова биће реконструисан постојећи
пут. Асфалтиран је пут од Такова
до центра Прањана. У 2021. години

81. Вршац

Камен-темељац за чешку фабрику
Активисти МО 12 војвођанских бригада обезбедили су
топлу гардеробу за Дом за душевно оболела лица у Старом
Лецу. Поводом Међународног
дана особа са инвалидитетом,
отворена је изложба фотографија и организовани су превентивни здравствени прегледи, а поводом акције „16 дана
активизма против насиља над
женама“ одржана је трибина.
урађено је више од 20 километара
локалних, некатегорисаних путева
и градских улица. Омладинци ОО
уручили су пакете са намирницама
најугроженијим суграђанима.

82. Сјеница

Чишћење снега
Активисти ОО помогли су
мештанима села Краиновиће у
рашчишћавању снежних наноса и
настављамо са оваквим акцијама.

83. Мало Црниће
Помоћ приватним
предузетницима

Поред помоћи пољопривредним
произвођачима, породицама са
децом, социјално угроженом становништву, спортским удружењима, удружењима грађана, верским
заједницама, Општина је определила и помоћ за приватне предузетнике за куповину машина и алата.

84. Лозница

Председник Вучић
разговарао са
мештанима
Председник Александар Вучић
посетио је села Горњег Јадра и у
Горњим Недељицама разговарао
са мештанима о Рио Тинту, инфраструктурним пројектима и улагањима у овај крај. Горње Недељице обишли су и градоначелник
Видоје Петровић и Милорад Грчић,
и најавили радове на побољшању
снабдевања струјом. Помоћник
градоначелника Љубинко Ђокић
и одборник Зане Шаулић уручили су огрев старијим и угроженим
суграђанима. Поводом празника
Материце, чланице Унија жена поделиле су поклоне малишанима.
Градоначелник је у новогодишњој
ноћи обишао болницу и дом здравља, уручио пакетиће и поклоне
здравственим радницима.

85. Пожега

Акција „Добар комшија“
Наши активисти, у оквиру акције „Добар комшија“, уручили су
пакетиће деци у социјално угроженим породицама, а учествовали

Потписани су уговори за куповину сеоске куће са окућницом.
Министарство просвете обезбедило је рачунаре за школе.
Положен је камен-темељац за
фабрику „ ИМГ Манукатуринг“,
део чешке групације „ИМГ
Бохемија“. Ученици школе из
Павлиша организовали су Наум
фест. Одржана је манифестација Празничне ђаконије и подељено је 5.000 пакетића.
су и у подели пакетића малишанима из Каменице код Лепосавића.
Посетили смо Дом за старе и корисницима уручили воће.

86. Велика Плана
Нова асфалтирања

Асфалтиране су улице у Марковцу, Крњеву, Ракинцу, Великој Плани, Радовању, Милошевцу и Лозовику. Ради се на путу Велика Плана
- Жабари, што је председник Александар Вучић обећао приликом
посете. У току је опремање индустријске зоне „Север“. У Доњој Ливадици уређује се свечана сала, а у
Радовању Дом културе. Подељени
су пакетићи у Центру за породични смештај деце, деци у Удружењу
„Воља за животом“, најмлађим
припадницима ромске националности. Чланови ОО обезбедили су

87. Јагодина

Дружење са
малишанима
У просторијама ГО СНС
приређена је традиционална
додела пакетића за велики
број деце, уз дружење са Деда
Мразом.
пакетиће за ПУ „Дечије царство“.
Реконструише се дечије игралиште
у парку. У новогодишњој ноћи
председник Општине Игор Матковић посетио је дежурне службе.

88. Сомбор

Стоматолошка
опрема за Дом здравља
Отворен је Центар за негу старијих лица. У организацији МЗ Бачки
Моноштор и УГ „Бодрог“, организована је посета Деда Мраза малишанима. Град је обезбедио стипендије
за 35 студената. Завршен је атарски
пут у Градини. Град је обезбедио стоматолошку опрему за Дом здравља.
Успостављен је Регионални центар
за управљање отпадом Ранчево.
Школа у Кљајићеву прикључена је
на гас. Пензионери са најнижим примањима добијају пакете са намирницама. Потписани су уговори са девет

породица за куповину кућа у селима.
Градоначелник Антонио Ратковић
приредио је свечану вечеру за донаторе који су помогли опремање породилишта. Подељени су пакетићи
у свим местима. Активисти свих МО
организовали су штандове, разговарали са суграђанима, делили „СНС
Информатор“. Чланови МО Колут,
из сопствених средстава, обезбедили су јелке за суграђане.

89. Свилајнац
Асфалт у селима

Општина је организовала поделу пакетића за децу до 10 година.
Асфалтирани су путеви у селима
Војска, Роћевац, Проштинац, Луковица, Бобово, Црквенац и Купиновац, и улица у центру града.

90. Рача

Отворен обновљени
вртић
Отворен је дограђени објекат
ПУ „Наша радост“, а радове је финансирала Канцеларија за јавна
улагања. Министарство државне
управе и локалне самоуправе обезбедило је намештај, клима уређаје,
опрему за вешерај и кухињу.

91. Тител

Посета Милоша
Вучевића
Општински одбор СНС у Тителу
посетио је потпредседник Главног
одбора СНС Милош Вучевић и одржао радни састанак са активистима.

92. Осечина

Помоћ у ванредној
ситуацији
Осечину је задесила ванредна
ситуација са снежним падавинама
и нестанком електричне енергије,
а активисти ОО дали су пун допринос у помоћи становништву. Повереник ОО Никола Томић поделио је
пакетиће малишанима у ПУ „Лане“
и ђацима издвојених одељења.

93. Шид

Бела техника за
удружења жена
Чланови ОО посетили су више
удружења жена и уручили им белу
технику, купљену из личних донација. У оквиру кампање „16 дана
активизма против насиља над женама“, на штанду су делили флајере и наранџасте балоне. Чланови
ОО, личним донацијама, обезбедили су угаљ за десетак социјално
угрожених породица. Обишли су и
домаћинства најстаријих суграђана и уручили им пакете са намирницама. Чланови МО Вишњићево,
Моровић и Ердевик разговарали
су са мештанима. Наши активисти
обезбедили су пакетиће за децу,
из личних средстава.

СНС ПАНОРАМА

ИНТЕРВЈУ
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94. Крушевац

Убедљива победа на изборима за савете МЗ

ГРАД БЕОГРАД
Потпредседница
Главног
одбора СНС Ана Брнабић одржала је састанак са члановима ГО СНС Крушевац. Наши
активисти су сваке суботе на
четири локације делили „СНС
Информатор“ и разговарали
са грађанима. На изборима за
чланове савета МЗ, кандидати
СНС остварили су победу у све
54 месне заједнице. Реализована је трећа акција добровољног
давања крви. У организацији
Фондације „За српски народ
и државу“, одржан je округли
сто о утицају Ковида на не-ковид болести.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

Дружење са Београђанима

107. БЕОГРАД

Дружење на штандовима са грађанима на централном градском тргу

95. Прибој

Еколошки пројекти
Чланови ОО поделили су више
од 500 пакетића малишанима.
Захваљујући Министарству заштите животне средине, на ушћу
реке Увац у Лим ниче еко парк
на два хектара површине. Министарство је финансирало и
уклањање дивљих депонија и
изградњу плутајуће преграде за
прикупљање отпада у Потпећком
језеру. Помоћник министра Александар Богићевић разговарао је
са пољопривредницима у МЗ Кратово. Стара ложишта замењена су
ефикаснијим ложиштима у 76 домаћинстава. Народна посланица
Ивана Поповић разговарала је са
предузетницима.

96. Бачка Паланка
Нова ЛЕД расвета

У организацији локалне самоуправе, Деда Мраз је поделио пакетиће у свим местима.
Активисти ОО разговарали су
са суграђанима на штандовима.
Спортска хала „Тиквара“ добила
је нову ЛЕД расвету. Председник
Општине потписао је уговоре о
додели грађевинског материјала избеглим лицима. Отворено
је клизалиште, а у просторијама
странке организован је пријем
грађана.

97. Александровац
Насипање локалних
путева

Асфалтира се пут Бановац- Ботурићи и насипају се путеви у МЗ
Латковац, Врбница, Горњи Ступањ, Горњи Вратари и Злегиње.
Наши активисти делили су „СНС
Информатор“ на тргу и пијаци.
Помагали смо мештанима села
горње Жупе у борби са великим
снежним наносима. Народни посланик Драгољуб Ацковић разговарао је са општинским руководством о проблемима ромске
заједнице. Покривена је црква у

МЗ Љубинци, санирају се водовод и канализација у Трифунском
потоку и асфалтира пут ка манастиру Дренча. Санирано је сметлиште Сињевац.

98. Ћићевац

Обилазак старачких
домаћинстава
Сваке суботе организујемо
дружења чланова у просторијама странке. Обележили смо „16
дана активизма против насиља
над женама“. Обишли смо старачка домаћинства и за три
породице обезбедили огрев.
Народна посланица Ана Пешић
уручила је пакетиће, ђачки прибор и опрему за бебе породицама са више деце. Поделили
смо пакетиће деци са посебним
потребама и деци која се баве
спортом. Подржали смо акцију
давања крви.

99. Косјерић

Пакетићи за најмлађе
Уручили смо новогодишње
пакетиће деци из сеоског подручја Општине Косјерић.

100. Ћуприја

Одликовања од
председника Вучића
Најављен је долазак новог
инвеститора у индустријску
зону „Добричево“. Председник
Александар Вучић одликовао
је оперску певачицу Јелену Качавенду, предузетницу Мају
Јовановић и научника Милана
Павловића. Општина је обезбедила пакетиће за децу корисника социјалне помоћи и децу са
специфичностима у развоју.
Председник Општине обишао
је радове на санацији Остриковачког потока. Организован је
Новогодишњи базар са рукотворинама деце из дневног боравка
Центра за социјални рад. Спортски савез прогласио је најбоље у
2021. години.

101. Алибунар

Посета удружењима
грађана
Свих десет МО организовали
су поделу дечијих седишта, а МО
Банатски Карловац и МО Селеуш
уручили су огрев угроженим породицама. Чланови МО Алибунар
уредили су зелене површине, а чланови МО Банатски Карловац парк.
Чланови ОО разговарали су са суграђанима и делили „СНС Информатор“. Повереница Зорана Братић
и начелница Марина Томан обишле
су удружења грађана из Владимировца, Добрице и Локава. Општина је била домаћин хуманитарном
турниру у кошарци у колицима, а
чланови ОО донирали су лична
средства за куповину инвалидских
колица. Такође, даривали су пакетиће деци до 10 година. Потписани
су уговори са пољопривредницима
и награђени су најбољи спортисти.

102. Бечеј

Нови семафор
на стадиону
Покрајински секретар Огњен Бјелић уручио је представницима градова и општина уговоре за суфинансирање пројеката развоја саобраћаја
и путне инфраструктуре. Стадион
крај Тисе добио је нови семафор.
Постављени су нови стубови јавне
расвете у Змај Јовиној улици и на игралишту у насељу Вељко Влаховић.
Министар Бранислав Недимовић
посетио је фарму Шинковић и разговарао са пољопривредницима.

103. Пландиште
Куће за још три
породице

Чланице Уније жена организовале су Новогодишњи базар. Отворене су нове просторије Удружења
инвалида рада. Чланови ОО, из
личних средстава, обезбедили су
пакетиће за децу у свим местима.
Најбољим спортистима уручене
су награде. Председник Општине
Јован Репац уручио је уговоре о до-

дели грађевинског материјала породицама избеглих лица. Културни
центар и Национални савет македонске мањине организовали су
двојезичну позоришну представу.
Општина и Министарство за бригу о селу обезбедили су куповину
кућа за још три породице.

104. Пећинци

Пакетићи за најмлађе
Општина је обезбедила пакетиће за сву децу до четвртог разреда у свих 15 насеља. Подељено
је укупно 1.496 пакетића, а нису
заборављени ни корисници Дневног боравка за децу и младе са
сметњама у развоју, ни деца без
родитељског старања у хранитељским породицама.

105. Србобран

Деда Мраз и пакетићи
Чланови ОО обезбедили су 800
пакетића за најмлађе суграђане.

106. Кула

Дружење пензионера,
пакетићи за децу
Активисти ОО разговарали су
са суграђанима, а чланице Уније
жена организовале су дружење
у Новој Црвенки. Чланице МО
Горњи град прикључиле су се акцији „Три недеље хуманости“ и
малишанима уручиле слаткише и
друштвене игре. Из личних донација чланова, обезбеђено је 2.000
пакета за социјално угрожене
породице, 400 кубика огревног
дрвета и 2.000 новогодишњих
пакетића. Почео је нови круг
бесплатне школе за труднице и
родитеље, а Општина је добила
средства за подршку социјалном
становању и инклузији. Реновиран
је Дом културе у Сивцу. Ђаци прваци у Крушчићу, Липару и Новој
Црвенки добили су таблете. Оснива се Регионални центар за управљање отпадом Ранчево. Одржан
је вашар и подељени су пакетићи
у вртићима.

Повереница Ана Брнабић са младим народним посланицима и
активистима

Повереница ГО СНС Ана
Брнабић дружила се са децом
и родитељима који су уживали
у новогодишњем програму и
пакетићима, које су функционери ОО СНС Вождовац обезбедили из личних средстава.
У сусрет новогодишњим праз-

Александар Марковић уручује поклоне малишанима

ницима, млади посланици СНС
разговарали су са грађанима и
пожелели им срећне празнике.
Запослени у ГО СНС обишли су
породицу Милекић са Палилуле, а члан ИО Александар Марковић уручио је поклоне, обезбеђене из личних средстава.

108. ВРАЧАР

Пакетићи за малишане
Ђорђе Тодоровић

109. БАРАЈЕВО

Чишћење
снега

Активисти ОО обезбедили су
слатке пакетиће за све најмлађе
Врачарце. Чланови Председништва СНС Никола Селаковић,
Томислав Момировић и др Ненад
Ђорђевић, у друштву Деда Мраза,

обрадовали су малишане поклонима у просторијама ОО. Уочи
новогодишњих и божићних празника, обрадовали смо и најстарије
Врачарце још једним занимљивим
излетом.

Активисти ОО очистили су пешачку пасарелу на Ибарској магистрали у Мељаку и
поделили новогодишње
пакетиће најмлађима.
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СНС ПАНОРАМА
110. ГРОЦКА

Помоћ за породицу Петровић
Организован
је
излет за чланове Актива жена из Винче,
Удружења пензионера и Организације
инвалида рада. На
иницијативу председника
Општине
Драгана Пантелића,
обезбеђени су шпорет и дрва за породицу Петровић из Умчара, а за најмлађе
чланове гардероба
и школски прибор. У
акцију се укључило
и предузеће „Голден
маркет“, које је донирало дечије кревете и постељину. У Калуђерици је постављено клизалиште.
Активисти ОО чистили су снег
на централним локацијама.
Чланови МО Винча обишли су

најстарије суграђане и уручили
им друштвене игре, купљене из
сопствених средстава. Омладина наставља да обилази чланство.

111. МЛАДЕНОВАЦ

Посета Горана Весића
Заменик градоначелника Горан
Весић разговарао је са мештанима
насеља Влашка и 25. мај. ГО Младеновац ће стипендирати 45 студента. Организована је још једна
додела ауто-седишта, а родитељи
добијају и 20.000 динара за свако
новорођено дете. Наши активисти, у акцији „Помозимо комшији“,
посетили су више десетина до-

маћинстава старијих и социјално
угрожених суграђана. Приликом
посете Слободанки Вићовац из
Велике Крсне, представници Уније
младих исцепали су и сложили
дрва. Функционери и активисти
ОО константно разговарају са
грађанима, а организовали су и
дружење са најмлађима и уручење
пакетића.

112. РАКОВИЦА

Помоћ комшијама

Милосав Миличковић предаје шпорет „смедеревац“

Члан Председништва СНС Милосав Миличковић посетио је
породице Контић и Бојковић и
уручио им шпорете „смедеравац“
и огрев за зиму. За три породице
шпорет „смедеревац“ уручио је и
члан Главног одбора СНС Милош
Симић. Све донације обезбеђене
су из личних средстава. Велики
број малишана добио је пакетиће
које су обезбедили функционери и чланови ОО. Наши активисти, у наставку акције „Помозимо

комшији“, уклањали су снег и лед
са прилаза домовима здравља и
вртићима. Помогли су и старијој
комшиници Цани Јеремић да припреми огрев за зиму. Завршена је
реконструкција просторија Центра за социјални рад, изградња
два паркинга у Вукасовићевој улици и паркинг места у Гочкој улици.
Због великих снежних падавина,
Општина је ангажовала додатну
механизацију да помогне надлежним службама.
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ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА
116. САВСКИ ВЕНАЦ

113. ЗЕМУН

Парк отвореног
срца

Увек уз грађане
Активисти ОО
имали су мноштво
хуманитарних
акција и акција
уређења. Током
снежних падавина помагали су
старијим и болесним суграђанима
у набавци намирница и лекова.
Такође,
сваког
викенда разговарају са грађанима
на
пунктовима
широм
Земуна.
Чланови МО Нова
Галеника организовали су поделу
пакетића,
припремљених из личних средстава, а чланови МО Грмовац
манифестацију „Дечија чаролија“. Градска општина Земун

Милош Видовић са
суграђанима

поделила је ауто-седишта за
децу и пакетиће за најмлађе.
Грађани Шангаја добили су
обилазницу око интермодалног терминала.

Челници Београда у Лазаревцу
каменска улица, а у МЗ Трбушница
Улица Павла Бакића. У МЗ Лесковац, Лукића крај добио је нови асфалт. У МЗ Дудовица, у засеоку Маринац, изграђено је још једно дечије
игралиште. Председник ОО Бојан
Стевић разговарао је са мештанима
Дудовице и Трбушнице.

115. ОБРЕНОВАЦ

Боља безбедност у саобраћају

Посета Зорана Радојичића

Заменик градоначелника Горан
Весић разговарао је са извиђачима у Природњачком дому Арборетум, са мештанима Забрежја и са
становницима МЗ Конатице, где
је у току уређење речног корита
Бељанице и уклањање дивље депоније. Млади возачи присуствовали су обуци у Националној возачкој академији у Пећинцима, у
организацији Агенције за безбедност саобраћаја и Општине. Дан

Акција „Са функционером на ти”

Посета Милоша Вучевића

114. ЛАЗАРЕВАЦ

Заменик градоначелника Горан
Весић разговарао је са мештанима
Дудовице, Чибитковице и Барзиловице. На иницијативу мештана, Град
ће помоћи да се реше најважнији
проблеми. Градоначелник Зоран
Радојичић посетио је Гимназију. У
МЗ Рудовци асфалтирана је Слан-

118. ПАЛИЛУЛА

Општине обележен је свечаном
академијом и доделом признања
заслужним грађанима. Градоначелник Зоран Радојичић обишао
је омладински центар, Youth hub
и зграду Старе општине, која ће
постати, након реконструкције,
библиотека. Представници Комисије за безбедност у саобраћају
поделили су ученицима у МЗ
Звечка и Грабовац „Пажљивкoва
правила“.

Одржана је манифестација
„Парк отвореног срца“ на којој су,
уз новогодишњи програм, деци
подељени пакетићи. Одржана је
и едукативна трибина из области
климатских промена и општинско
такмичење „Брзином до звезда“.
Функционери ОО свакодневно
разговарају са грађанима, а члановима странке за славу су уручени пригодни поклони. Током
снежних падавина, наши активисти очистили су тротоаре испред
јавних институција и помагали
старијим суграђанима у набавци
намирница и лекова. Подељени су
и божићни пакетићи.

117. СТАРИ ГРАД

Зелени кровови
Београда

У оквиру пројекта „Зелени кровови Београда“, ГO Стари град, у
сарадњи са Удружењем грађана
„Зен арт“ и Секретаријатом за заштиту животне средине, отворило је
зелени кров на Дому здравља, а у
сарадњи са НВО „Зeлени развојни
центар“, поделила је Старограђанима саднице белог јасена, у оквиру акције „Посади свој хлад“. На
Топличином венцу, у Парку војводе Вука, одржава се 36-дневни
новогодишњи програм. Општина,
у сарадњи са Црвеним крстом, реализовала је први фестивал ђачких
представа „Промоција хуманих
вредности“.

Активисти ОО разговарали су са суграђанима
у Борчи, Крњачи и Карабурми, делили „СНС Информатор“ и страначки
материјал. У канцеларији
ОО у Крњачи организовано je дружење за
најстарије
Палилулце.
Активисти ОО чистили су
снег и лед широм Палилуле и обишли породице
Кончаревић и Ђекић из

Котежа. Потпредседник
Главног одбора СНС Милош Вучевић био је гост
омладине на трибини „Са
функционером на ти“.
Омладинска
спортска
секција организовала је
Међуопштински турнир,
у оквиру кога су се млади
из неколико београдских
општина такмичили у
фудбалу, стоном тенису и шаху. Омладинска

предузетничка секција
угостила
је
народног посланика и члана
Председништва
СНС
Зорана Томића. Одржан је „Трофеј победник
2021“. Чланица Већа
Елена Билић обишла је
реконструисане школе
у Сланцима и Великом
Селу, као и ОШ „Влада
Аксентијевић“. Чланови
Већа Бојана Мијушков-

121. НОВИ БЕОГРАД

119. СУРЧИН

Помоћ суграђанима
Градска општина Сурчин реализовала је пројекат
„Мали
чувари
природе“, а поред
слатких
пакета,
књига слушалица и ранчева, победници конкурса
добили су и бицикле. Набављене су
књиге за децу из
дијаспоре. Општина, у сарадњи са
Хуманитарном
организацијом
„Снага живота“, обезбедила
је огрев за социјално угрожене породице. За пензионере
су организована дружења.
Почела је подела канти за
одлагање рециклажног отпада. У оквиру акције „Помози
комшији“, наши активисти

Чишћење снега

Активисти ОО чистили су снег
са прилаза амбулантама, школама,
вртићима, аутобуским стајалиштима. Обишли су и бројне чланове и
уручили им поклоне поводом славе
Светог Николе. Чланови ОО разговарали су са суграђанима на пултовима.

122. СОПОТ

Пакетићи за децу

чистили су прилазе школама и другим институцијама.
Активисти ОО свакодневно
обилазе социјално-угрожене
породице и односе пакете
са намирницама, које обезбеђују из личних средстава, а
најмлађе суграђане увесељавају пакетићима.

120. ВОЖДОВАЦ

Разговори са грађанима
Активисти ОО сваког викенда на штандовима разговарају
са суграђанима и деле пакете
помоћи, обезбеђене из личних
средстава. У МО Шумице одржана је промоција књиге Александра Ђорђевића „Вучић-једна прича освајање политичких
простора“. Чланови ОО помага-

ић и Дејан Цветковић, и
председник Удружења
риболоваца „Лорд“ Марко Дабић обишли су породицу Лојковић у Овчи.
Подељени су пакетићи
најмлађим Палилулцима.
У току је изградња дечијег игралишта у Борчи
3. Уручена су колица за
94 бебе и покренута је
нова акција бесплатних
излета за пензионере.

ли су најугроженијим суграђанима током снежних падавина и
поделили пакетиће, обезбеђене
из личних средстава. Како би се
олакшало кретање грађана услед снежних падавина, Општина је организовала помоћ око
чишћења улица и уклањања
оборених стабала.

Поводом новогодишњих и божићних празника, активисти OO обрадовали су пакетићима најмлађе
суграђане чији су родитељи лошијег
материјалног стања. Такође, помагали су у чишћењу снега испред институција и станица јавног превоза, као
и испред старачких домаћинстава.
У вртићу у МЗ Рогача формирана је
нова мешовита вртићка група.

123. ЧУКАРИЦА

Помозимо комшији
Током снежних падавина, у акцији
„Помозимо комшији“, активисти ОО
уклањали снег и лед са аутобуских
стајалишта, испред вртића, школа и
степеништа. Током викенда дружили
су се са суграђанима на инфо пултовима. Подржали смо бројне хуманитарне акције, посебно за старије и
болесне суграђане, као и оне слабијег
социјалног статуса и оне који не могу
да се брину о себи. Приликом посета,
подељени су симболични поклони и
пакетићи за најмлађе, обезбеђени из
личних средстава.

Председник Александар Вучић гласао је на референдуму о променама
Устава у области правосуђа

Опело и помен у знак сећања на српског политичара са Косова
и Метохије Оливера Ивановића у Храму Светог Саве
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Састанак са представницима Срба са Косова и Метохије

Уношење бадњака у зграду Генералног секретаријата
председника Републике на Андрићевом венцу

Председник Вучић угостио је децу
српске националности из Хрватске,
са Баније и Кордуна

