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И

збори за председника Републике Србије,
парламентарни избори и избори за локалну власт
у Београду и у још 13 градова
одржани су 3. априла 2022.
године, а право гласа имало
је више од 6,5 милиона пунолетних грађана Србије.
Неколико сати након затварања биралишта, пред-

седник Александар Вучић
обратио се медијима у централи СНС и саопштио прелиминарне резултате. Како
је рекао, листа „Александар
Вучић - Заједно можемо све“
освојила је 43,95 одсто гласова грађана, „Уједињени за
победу Србије“ 13,6 одсто,
а листа „Ивица Дачић - премијер Србије“ 11,4 одсто. Kо-

и од канцелара Аустрије Карла Нехамера, председника Владе Албаније Едија
Раме и премијера Северне Македоније
Димитра Ковачевског. Принц престолонаследник Абу Дабија шеик Мухамед
бин Зајед ал Нахјан честитао је председнику Вучићу у телефонском разговору, а
честитку, у име краља Бахреина, упутио
је шеик Насер бин Хамад бин Иса ал Калифа. Победу на изборима, председнику
Вучићу честитао је и српски члан Председништва БиХ Милорад Додик, председник Светског економског форума
Клаус Шваб, високи представник ЕУ за
спољну политику и безбедност Жозеп
Борељ...
алиција „Нада“ освојила је
5,3 одсто, „Морамо“ 4,7 одсто, „Заветници“ и „Двери“
по 3,8 одсто.
Председник Вучић истакао је да је утицај украјинске
кризе био огроман на резултате избора и да се Србија
драматично померила у десно. Најавио је да ће листа
коју је предводио водити ра-

чуна приликом формирања
Владе и да неће улазити у
сарадњу са онима који су на
неодговоран начин злоупотребљавали ситуацију.
„Србија ће морати да се
определи како и на који начин ће да иде у будућност.
Немам никакве сумње и
илузије да ће се разговарати са свим политичким фак-
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наставак са стране 3
торима, чак и са онима које
делују да су најудаљенији од
нас. Они којима је све лако
у изборној кампањи, нека
наставе да се баве лагодном
политиком, али неће им бити
места у Влади Србије, а то
важи и за градску скупштину
и власт“, поручио је председник Вучић.
Према његовим речима, на
изборе је изашло 3.840.000
људи, огроман број, највећи
у последње време. Гласање
је готово свуда протекло у
најбољем реду и миру, сем
непотребних и бесмислених
тензија око неважних ствари,
зато што је неко желео да направи проблеме. Рекао је да
је задовољан што су грађани
изашли у толиком броју и потврдили демократску природу српског друштва.
Такође, саопштио је и да
је, на основу до тада обрађеног материјала, он освојио
између 59,9 и 60,1 одсто на
изборима за председника
Републике. Здравко Понош
освојио је 17,7 одсто гласова,
Милош Јовановић 5,9 одсто,
а Милица Ђурђевић Стаменковски 4,5 одсто, Бошко Обрадовић 4,4 одсто, Биљана
Стојковић 3,15 одсто, Бранка
Стаменковић 2 одсто и Миша

Вацић 0,9 одсто.
„Добио сам 2,245 милиона
гласова, што је далеко више
него што су у првом кругу
добијали председнички кандидати у Србији. Поносан
сам на чињеницу што сам
успео да урадим нешто што
нико није никада у Србији
успео. Томислав Николић
и Борис Тадић су у првом
кругу председничких избора
имали око 950.000 и 850.000
гласова. То је велика разлика
и показује да ћу, оно због
чега сам необично поносан,
после Николе Пашића, вероватно бити Србин који је нај-

дуже био на власти у нашој
земљи“, истакао је председник Вучић.
Рекао је да то не каже да
би се хвалио том чињеницом,
већ зато што је поносан пред
народом, чије поверење му
је то омогућило. Захвалио
се и нашем народу на KиМ и
у Републици Српској и навео
да је од Срба са KиМ добио
више од 90 одсто гласова, а
од народа из Српске готово
90 одсто гласова. Истакао је
да је пред Српском напредном странком да се потруди
да уради још много важних
ствари. Такође, казао је да су

листа СНС и листа Драгана
Ђиласа због жестоких међусобних борби претрпеле ударе од оних који су били са
стране и који су из лагодне
позиције стицали поене на
рачун тога.
„Kада се буде видело ко
ће да формира Владу, онда
ће бити јасно ко је добитник
или губитник“, нагласио је
председник Вучић, и поручио да жели да се настави
модернизација земље, да се
и даље води рачуна о привлачењу страних директних
инвестиција, да се чувају мир
и стабилност.

ИЗ ИЗБОРНОГ ШТАБА СНС ИЗВЕШТАВАЛО ЈЕ ВИШЕ ОД
100 РЕДАКЦИЈА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ МЕДИЈСКИХ КУЋА

Нагласио је да је за Србију
најважније да има добре односе у региону и да настави
свој европски пут, али да не
руши добре односе са традиционалним пријатељима.
Рекао је и да се власт неће
додворавати бирачима по
сваку цену, већ да ће радити
озбиљан и одговоран посао,
а да ће народ судити о делима. Истакао је и да ће СНС
чинити највећи део и будуће
градске владе Београда, али
да хоће да сачека коначне
резултате.
„У Београду има много

опција које се пружају, али
да то није прича која ће се
знати за дан, пет или 20. И
ту ће СНС бити највећи део
и будуће градске владе. Да
сачекамо до краја, не бих желео да прејудицирам“, рекао
је и додао:
„Желим да честитам свим
противницима и да се захвалим мојој СНС, коју бескрајно
волим. Такође, хвала СПС-у и
СВМ-у и свима другима који
су ме подржали. Честитам и
истраживачима по питању
прецизних података за председничке изборе. Честитам и

ТРАДИЦИОНАЛНО У ИЗБОРНОЈ НОЋИ, ТРУБАЧИ
СУ УВЕЛИЧАЛИ СЛАВЉЕ

грађанима, а да ли ћемо бити
снажнији што смо овако удесно отишли? Надам се да ће
СНС чувати крму брода, да не
одемо сувише у десну страну,
јер и то носи опасности“.
На крају обраћања, истакао је да ће се Србија трудити да сачува пријатељске и
партнерске односе у многим
областима са Руском Федерацијом, али да ће наставити
и са политиком војне неутралности.
„Морамо да гледамо шта
да радимо по питању нафте,
предстоје преговори по пи-

тању гаса. Наставићемо са
тим, а оно што је важно и за
Европљане и за Русе и Американце - наставићемо политику војне неутралности,
која је добила подршку, и
нећемо се прикључивати
ниједном војном савезу“,
рекао је председник Вучић,
одговарајући на питање новинарке из Русије о томе какви ће бити односи две земље
после формирања нове Владе, и истакао да гарантује да
нико у Србији неће никада
протерати Достојевског нити
Чајковског.
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ОБНОВА ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊА НОВИХ БОЛНИЦА

Почело са радом Дедиње 2

Пуштена је у саобраћај деоница
брзе пруге Београд - Нови Сад,
у оквиру међународне пруге Београд
– Будимпешта, на којој се достиже
брзина од 200 километара на сат

„Соколом”
од Београда
до Новог Сада
за пола сата
П

редседник Србије Александар Вучић присуствовао је церемонији отварања
новоизграђене зграде Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ и поручио да
је поносан на наше лекаре који
не живе за свој комфор, већ за
здравље наших грађана.
„Желим да честитам министру Златибору Лончару
и председници Владе Ани
Брнабић, као и извођачу радова, фирми W.D. Concord
West. Пре свега, желим да

честитам запосленима и да
их замолим да буду једнако
вредни и пажљиви као што
су били до сада, да им кажем велико хвала за све спасене животе и велика дела
која су учинили. Желим вам
много успеха и да излечите
што више људи“, поручио је
председник Вучић.
Он је замолио лекаре и
особље Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ да се посвете томе
да нестану листе чекања и

захвалио им за све спасене
животе. Такође, рекао је да
је захвалан свим запосленима који су изразили задовољство изгледом Института у време кад је тешко чути
речи похвале. Додао је и да
је запазио неадекватне капацитете за паркинг, те да ће
морати да буде направљена
нова гаража која ће опслуживати Институт, као и да
се разматра изградња хелиодрома.
„Питање је да ли ће ваз-

духопловне власти дозволити да овде слећу летелице.
Не могу да обећам, али ако
буде могуће, решићете тиме
још један проблем“, навео је
председник Вучић и истакао
да је поносан што имамо лекаре који живе за здравље
својих суграђана и што је
код њих и данас препознао
страст према спасавању живота. Додао је и да није лако
одржавати све савремене
болнице, али да ће држава
то урадити.

Отворен Клинички центар Србије

Н

акон завршене прве
фазе радова, председник Александар Вучић
присуствовао је отварању
Клиничког центра Србије
и поручио да је срећан што
наша земља добија медицинску установу са опремом најновије генерације, у коју је
уложено 260 милиона евра.
Oбилазећи нове просторије
ове здравствене установе,
која се простире на 86.000
квадратних метарa, председник је поручио да је овај објекат понос сваког грађанина
Србије и најбољи показатељ
колико је наша земља напредовала.
„Здравство је од пресудног значаја за животни
стандард људи, а здравље
најважније за сваког чове-

Зграда Клиничког центра Србије завршена је после 40 година

ка и сваку породицу. Бескрајно сам срећан што смо
у овоме учествовали и желим да захвалим грађанима

Србије, који су веровали да
заједно можемо да градимо
нашу земљу. Нови Клинички центар ће бити бољи од

свих у региону, а и шире“,
рекао је председник Вучић,
најављујући нова улагања у
здравство.
Током церемоније отварања, председник је обишао
просторију у којој се налази
један од најмодернијих рендген апарата, салу „роботик
хирургија“, као и простор интензивне неге, који има укупно 231 кревет, и изразиo посебно задовољство због тога
што је цео пројекат плаћен
из буџета, осим мањег дела,
који је финансиран из кредита.
„Најважније је да лекари
и медицинске сестре имају
најбоље услове за рад, а пре
свега пацијенти најбоље лечење“, поручио је председник Вучић.

С

вечаном пуштању у саобраћај деонице пруге
Београд - Нови Сад, у
оквиру међународне пруге
Београд - Будимпешта, присуствовали су председник
Србије Александар Вучић и
мађарски премијер Виктор
Орбан. Воз је кренуо из Београда са станице Прокоп, а
у Новом Саду га је дочекало
више од десет хиљада људи.
„Нема сумње да је ово још
један знак добрих односа
Србије и Мађарске. Виктор
ми је рекао јутрос да је ово
нова ера. Просто не можете
да верујете да ће овај воз,
који је споро кренуо, за 33
минута бити у Новом Саду.
Пресрећан сам, ово је за нас
историја. Лагао бих кад бих
рекао да сам ја толико заслужан за добре односе, Виктор
је то иницирао више. Обратите пажњу на трговинске
односе Србије и Мађарске.
Били су нам 12. трговински
партнер, данас су пети. Наша
размена расте и расте из
године у годину“, рекао је
председник Вучић новинарима на првој вожњи брзим
возом „Соко“, а и мађарски
премијер потврдио је одличну сарадњу две земље.
„Многи само причају, а
председник Вучић и ради.
Ово је заиста нова ера. Односи Србије и Мађарске су
одлични и ово ће много значити за даље продубљивање
односа. Србија је најбољи ев-

ропски пример како треба да
се односи нека земља према
једној мањинској заједници“,
нагласио је мађарски премијер, док је воз „Соко“ јурио
брзином од 200 километара
на сат и за 33 минута стигао
на одредиште у Нови Сад.
„Ево, ја нисам стигао ни
ову чашу вина да попијем, а
већ смо у Новом Саду“, рекао
је председник Вучић, а након величанственог дочека
на станици, Орбан и Вучић
обратили су се окупљеним
грађанима.
„Ова брза пруга још ће нас
више приближити. Истина је
да сте ви мало боље напредовали од нас, али трудићемо се
да вас стигнемо. Сада је тешка
ситуација, сви причају о рату.
Најбољи рат је онај који може
да се избегне, то нас ставља
пред огроман изазов јер смо
се тако лепо развили и кренули узлазном путањом, а сада
када је свет постао несигуран,
многе ствари морамо поново
да размислимо. Морам да кажем да ћемо председник Вучић и ја имати много планова у наредним годинама. Са
каквим год ситуацијама да се
суочимо, сачуваћемо мађарско-српско
пријатељство,
сачуваћемо мир. Бог поживео Србију, мађарско-српско
пријатељство и желим вам велику победу“, рекао је Орбан.
„Србија данас пушта најмодернију европску деоницу. Ово су градили наши

виктор орбан и александар вучић

кинески и руски пријатељи.
Надзирали Немци, возове
дали Швајцарци. Захвалан
сам свима који су радили на
овоме, и Зорани Михајловић,
Мировићу, Вучевићу, Весићу, Радојичићу, Момировићу, Вујовић и Ани Брнабић.
Више пута је Виктор говорио
џентлменски да сам ја допринео стварању пријатељства
између Срба и Мађара. Највише је томе допринео Виктор Орбан. Његова жеља да
истраје у томе је била огро-

мна и хвала Иштвану Пастору на стварању пријатељских
односа између нас и Мађара.
Ми смо данас донели одлуку. Било шта да недостаје
Мађарској, Србија ће бити
прва да јој то понуди. Било
шта да недостаје Србији,
Мађарска ће то да јој понуди.
Тако се граде добри односи.
Србија је трајно посвећена
међународној сарадњи и
миру. Хвала свима, честитам
вам, народе!“, поручио је
председник Вучић.

8 | СНС ИНФОРМАТОР 105/2022

СНС ИНФОРМАТОР 105/2022 | 9

ВЕСТИ

КАмпАЊА ЗА ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ

СРДАЧАН ДОЧЕК ШИРОМ СРБИЈЕ
Председник Српске напредне странке и кандидат
за председника Србије, Александар Вучић,
током предизборне кампање обишао је многе
градове и села, разговарао је са народом,
представљао резултате досадашњег рада
и говорио о плановима за будућност. Председника
су широм Србије грађани дочекивали окупљени
у великом броју, уз осмехе, заставе, бубњеве,
балоне... Велики митинзи одржани су у халама
или на отвореном у Мерошини, Лесковцу, Бачкој
Паланци, Врању, Кикинди, Крагујевцу, Ужицу,
Бору, Пожаревцу, Суботици, Нишу, Параћину
и Београду, а председник Вучић разговарао је са
грађанима и у великом броју мањих места.

ниш

крагујевац

београд

бор

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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СРДАЧАН ДОЧЕК ШИРОМ СРБИЈЕ

лесковац

врање

параћин

београд
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ИНТЕРВЈУ
МАЧВАНСКИ ОКРУГ

борски ОКРУГ

браничевски ОКРУГ

Ирена Вујовић, Миленко Јованов, Ивана Поповић и Лука Кебара обишли су МУЗЕЈ У КрупњУ И РАЗГОВАРАЛИ СА ГРАЂАНИМА

ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
Бранислав Недимовић,
Невена Ђурић и Дејан Илић
обишли су газдинство
Богдановић у Милошевцу,
у близини Велике Плане

Kандидати за посланике листе „Александар Вучић-Заједно
можемо све“ Синиша Мали, Невена Ђурић и Ана Белоица
посетили су фирму ,,Жакица и Дакица’’ која се бави сакупљањем
и обрадом шумских плодова

Даница Грујичић, Милош Вучевић, Ђорђе Тодоровић
и Сара Павков обишли су Петровац на Млави и разговарали
са грађанима

ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ

МОРАВИЧКИ ОКРУГ

НИШАВСКИ ОКРУГ

Сандра Божић,
Лазар Ристовски,
Дарија Кисић и
Марко Младеновић
обишли су
столарску
радионицу Ненада
Милетића у Старчеву

Даница Грујичић, Милица Николић и Крсто Јањушевић кандидати
за посланике листе ,,Александар Вучић - Заједно можемо све’’
обишли су ТаковО, ГорњИ МилановАц и ЧачАк

ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ

Милена Турк, Ђорђе Тодоровић и Јелена Обрадовић посетили су породицу Костић у селу Доње Крајинце

ПЧИЊСКИ ОКРУГ

Никола Селаковић, Наташа Тасић Кнежевић, Оља Петровић и
Милош Терзић обишли су музеј-кућу Боре Станковића

Владимир Орлић, Јелена Жaрић Ковачевић и Зоран Томић
РАЗГОВАРАЛИ су СА ГРАЂАНИМА НИША

ПИРОТСКИ ОКРУГ

Владимир Орлић, Наташа Тасић Кнежевић и Оља Петровић
посетили СУ Музеј Понишавља У ПиротУ

14 | СНС ИНФОРМАТОР 105/2022

СНС ИНФОРМАТОР 105/2022 | 15

ИНТЕРВЈУ

СНС ПАНОРАМА

БРИГА О ГРАЂАНИМА
ЗДРАВЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

Наставак извоза пшенице
у Северну Македонију

Спремно смо дочекали
и ову кризу

Г

увернер Јоргованка Табаковић одржала је састанак с мисијом Међународног монетарног фонда, на којем су анализирана актуелна кретања, с посебним
освртом на дешавања у међународном
окружењу, где је утицај корона вируса
на светска робна и финансијска тржишта

М и н и с т р и
пољопривреде Србије и Северне Македоније договорили су се, на састанку
у Београду, да извоз
пшенице, кукуруза,
брашна и јестивог
уља у Северну Македонију буде настављен према раније

додатно појачан због геополитичких тензија. „Важан фактор стабилности у Србији
јесте стабилност девизног курса и извесност у пословању. И ову кризу дочекали
смо спремно, са високим нивоом девизних резерви од 16,5 милијарди евра“, рекла је Табаковић.

Чврсте везе Србије и Аустрије

П

редседница
Владе
Ана
Брнабић састала
се са аустријским
канцеларом Карлом Нехамером,
којем је пренела
да је Србија стуб
мира и стабилности на Западном
Балкану. Брнабић
је истакла да је
потврђено прија-

тељство Србије и Аустрије,
као и чврсте политичке и
економске везе, будући да
је Аустрија један од најближих партнера Србије. Исказала је захвалност Аустрији
на подршци по питању ев-

ГРАЂЕВИНАРСТВО

Градимо Ђердап 2 и подижемо
капацитете Дунава

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

Јачање сарадње са Немачком
Министар
Никола
Селаковић састао се са
министарком спољних
послова Немачке Аналеном Бербок и истакао
да, иако се реализује у
сложеним међународним околностима, ова
посета сведочи о високој посвећености Немачке нашем региону.
Указао је на то да је Немачка

један од најзначајнијих
економских партнера
и највећих инвеститора у српску привреду,
нагласивши да смо заинтересовани за даље
унапређење економске
сарадње кроз континуиран раст спољнотрговинске размене и
коришћење инвестиционих потенцијала.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Побољшан положај младих
на тржишту рада
Током 2021. године положај младих
на тржишту рада је
побољшан, у четвртом кварталу је у поређењу са истим периодом 2020. године
запослено
15.200
младих више, изјавила је министарка
Дарија Кисић на кон-

ропских интеграција, поменувши бившег канцелара
Себастијана Курца, који је,
како је нагласила, много
учинио како би тема проширења била стално на агенди
ЕУ.

ференцији „Покрени
се - Крени у бизнис“
у Привредној комори Србије. „Млади су
наша покретачка снага, а држава је препознала њихов значај и
жели све своје ресурсе
да усмери да их укључи у заједнички тим “,
истакла је Кисић.

„Ђердап 2“ је симбол достигнућа из
прошлог
времена
на који смо поносни, али поносни смо
и на инвестиције
које смо ми покренули, изјавио је министар
Томислав
Момировић, након
потписивања
уговора о адаптацији бродске
преводнице у саставу ХЕ

„Ђердап 2“. „Ускоро
ћемо кренути са реконструкцијом Луке
Прахово, која је значајна за пословање
РТБ Бора и хемијске
индустрије, а уговорићемо и почетак
вађења
потопљене немачке флоте
из Другог светског
рата“, рекао је Момировић.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Састанак Јоксимовић
и Ван ден Енде
Министар Јадранка
Јоксимовић
разговарала је у
Београду са делегацијом Министарства спољних послова
Холандије,
коју је предводила
генерални
директор Дирекције за
европску сарадњу,
Анита ван ден Енде.
Јоксимовић је информисала
саговорницу о најважнијим

активностима које
институције Србије
предузимају у спровођењу реформи у
области владавине
права, пре свега у
унапређењу правосудног система и услова за рад медија,
али и у секторским
политикама, као што
су Зелена агенда,
инфраструктурно повезивање, одрживи развој.

уговореним количинама. Министри Бранислав Недимовић и
Љупчо Николовски
разговарали су о иницијативи Отворени
Балкан, чији се значај посебно истиче у
актуелној ситуацији
када се затварају многа тржишта у свету.

ОДБРАНА

Усељење у 375 станова
у насељу Галеника
Министар Небојша Стефановић присуствовао је почетку
усељења припадника
снага безбедности у
375 новоизграђених
станова у београдском насељу Галеника. Истакао је да је
реч о првим станови-

ма од 1.000, колико
је планирано у овом
насељу, подсетивши
на то да су у Нишу
уручени кључеви 152
стана за активне и
пензионисане припаднике Министарства
одбране и Војске Србије.

Састанак са Мисијом ММФ-а
номске и финансијске
стабилности. Мали
је истакао да су већ
остварени значајни
кораци који су предвиђени аранжманом,
те да нас очекују
структурне
реформе које се односе на
даљу реформу јавних
предузећа, Пореске
управе, зелену агенду...

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

имунизацију,
ментално здравље, антимикробну резистенцију, дигитализацију
у здравству и хроничне незаразне болести, уз подразумевану подршку опоравка
од ефеката изазваним Ковид пандемијом.

ЕКОЛОГИЈА

Суфинансирање пројеката за
чистији ваздух
Министарка Ирена
Вујовић потписала
је уговоре са представницима локалних самоуправа за
реализацију замене
котларница у јавним
установама и индивидуалних ложишта
у
домаћинствима
широм Србије, у

циљу
унапређења
квалитета
ваздуха.
Истакла је да ће Министарство кроз два
конкурса суфинансирати укупно 47 пројеката, додајући да су
потписани уговори за
подршку реализацији
41 пројекта у 35 локалних самоуправа.

Наставак улагања
у Пироту и Нишу
Министарка Маја
Гојковић најавила је
да ће Пирот добити
модерни мултифункционални културни
центар до краја 2023.
године, а Ниш адаптиран и изграђен део
Народног позоришта. Гојковић је, приликом посете Пироту

и Нишу, напоменула
да се Министарство
пре годину дана
определило за кредит Развојне банке
Савета Европе, који
је намењен за изградњу и адаптацију
инфраструктурних
пројеката у области
културе.

ДРЖАВНА УПРАВА

Зелена агенда значајна за
енергетску безбедност и стабилност
Министарка Зорана Михајловић изјавила је у Прагу да
национална безбедност сваке државе
зависи од енергетске стабилности и
независности, и да
ће и Србија, кроз
Зелену агенду, обезбедити дугорочну

Министар Златибор Лончар и директор Светске здравствене организације
за Европу др Ханс
Клуге Ханс потписали су двогодишњи
Споразум о сарадњи
између Министарства здравља и СЗО,
који ће обухватити

КУЛТУРА

ФИНАНСИЈЕ

Министар Синиша
Мали разговарао је
са Мисијом Међународног монетарног
фонда, коју је предводио Јан Кејс Мартејн,
а поводом друге ревизије аранжмана са
Србијом, чији је циљ
даље
спровођење
структурних реформи и одржавање макроеко-

Споразум о сарадњи са СЗО

енергетску стабилност. Михајловић је
учествовала на округлом столу о енергетској безбедности
и диверзификацији у
Европи, у организацији Партнерства за
трансатлантску енергетску и климатску
сарадњу.

Тимски рад инспектора
„У протеклих 500
дана инспектори су
свакодневно били на
терену и извештавали нас о раду. Овако
организован систем
рада никада раније
није постојао, сада је
држава први пут радила као један. Поред
наших хероја - лекара

и медицинских радника, инспектори су
били у првим редовима и захваљујући
њима мере на сузбијању ширења вируса Ковид 19 су се
поштовале и дале су
ефекта“, поручила је
министарка Марија
Обрадовић.

СНС
14
| СНС ИНФОРМАТОР 64/2018
ПАНОРАМА

СНС ПАНОРАМА

СНС ИНФОРМАТОР 105/2022 | 17

БРИГА О ГРАЂАНИМА

1. Уб

Десет рампи за особе са инвалидитетом

4. Неготин

Форум послодаваца

Национална служба за запошљавање организовала је из републичког и општинског буџета, започело самостални
Форум послодаваца на којем су презентовани јавни позиви приватни бизнис. Општина је и ове године за самозапоза реализацију мера активне политике запошљавања. Та- шљавање издвојила два милиона динара. Активисти Повекође, 25 грађана је у прошлој години, уз помоћ средстава реништва СНС разговарали су са суграђанима.

5. Бачка Топола

Дрва за комшије
Асфалтирана је последња деоница
Првомајске улице ка Гуњевцу, урађени
су тротоари и острвца намењена за зелене површине, као и парк. Завршава се
раскрсница, тзв. лепеза, која ће повезивати главну саобраћајницу ка ауто-путу,
са обилазницом „Милош Велики“. Гради

се десет рампи које ће инвалидима омогућити несметан прилаз зградама ПИО
фонда, РФЗО, апотеке, школе, дома културе, као и амбулантама и школама у
Памбуковици и Туларима, у Новацима и
Трлићу. У засеоку Грачица у Новацима
реконструисана је нисконапонска мрежа.

2. Лебане

3. Кикинда

Разговор са грађанима

Отворена најсавременија пијаца
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Активисти ОО поделили су више од 1.200 празничних пакетића деци. На Бадњи дан, 10 породица
у Томиславцима и Карађорђеву добило је печеницу.
Активисти МО Томиславци организовали су сечење и
поделу 30 кубика дрва социјално угроженим мештанима.

6. Бабушница
ИГОР МИРОВИЋ И НИКОЛА ЛУКАЧ ОБИЛАЗЕ НОВУ ТРЖНИЦУ

Повереник ОО Горан Јовић
и Иван Богдановић разговарали су са грађанима и пре-

зентовали резултате СНС, на
штанду испред Дома културе
„Радан”.

Отворена је најсавременија
градска пијаца, у коју је инвестирано 335 милиона динара. Завршена је изградња новог објекта
Завода за јавно здравље, у којем
ће бити смештен Центар за микробиологију. Кикинда би наред-

не године могла да добије први
тржни центар на отвореном. Расписан је оглас за продају парцеле у Блоку 9. Активисти ГО су у
граду и у селима делили промотивни материјал и разговарали
са суграђанима.

Нове електронске услуге
Грађани могу да користе нове електронске услуге
које је општинска управа развила уз подршку Владе
Швајцарске, кроз програм Swiss PRO и у сарадњи са
Канцеларијом за ИТ. Манифестацијом у Драгинцу обележено је Богојављење, а манифестацији Модроглед
присуствовала је председница Општине Ивана Стојичић.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
13. Нова Црња

За бољу безбедност
у саобраћају

7. Ниш

Разговори са Нишлијама

ДРАГАНА СОТИРОВСКИ РАЗГОВАРАЛА ЈЕ СА ГРАЂАНИМА

Нова Црња је Дан државности
дочекала са државним заставама
на путним правцима из Кикинде, Зрењанина и Румуније. Одржана је „Пажљивкова смотра“
за све основне школе, а такмичењу у познавању саобраћаја
присуствовали су представници
локалне самоуправе и Полицијске станице. У Александрову је
одржана изложба на тему Првог
светског рата. Организована је
садња туја испред старе школе
„Бранко Радичевић“, у сарадњи
са ученицима осмог разреда, као
и акција добровољног давања
крви.

14. Пожаревац

17. Врњачка Бања

Подела „СНС Информатора” и дружење са грађанима
„Локална самоуправа издваја
10 одсто годишњег буџета за породице с децом, социјално угрожена лица и породице расељених
и избеглих“, рекао је председник
Општине Бобан Ђуровић, током састанка с помоћницом министра за
бригу о породици и демографију,
Александром Чамагић. Двадесет
породица избеглих и расељених
лица добило је ваучере за два метра кубних дрва. Додељено је и по
10.000 динара за 60 расељених и
избеглих лица. Локална самоуправа донирала је Дому здравља три
возила. Функционери и активисти
ОО делили су „СНС Информатор“
и разговарали са суграђанима.

Најхуманији град

ОТВОРЕНА ЈЕ БЕОГРАДСКА КАПИЈА НИШКЕ ТВРЂАВЕ

Министар Томислав Момировић и градоначелница Драгана Сотировски присуствовали су потписивању уговора о
доградњи зграде аеродрома „Константин Велики“. На предлог Града, немачки „Леони“ и НСЗ обучили су 25 радника
старијих од 45 година за рад у аутоиндустрији, који су затим добили и стални
посао у тој компанији. Сотировски је разговарала са Нишлијама у централним деловима ГО Медијана, насељима Сићево,

Лазарево село, Поповац, Горњи Матејевац,
9. мај. Настављена је изградња водоводне
и канализационе мреже, а поједине улице, попут Жичке у ГО Пантелеј, добиле су
први пут асфалт. Реконструисани су многи путни правци, а Лазарево село добија
нови сеоски дом. Професионални управници стамбених зграда разговарали су са
градоначелницом о проблемима са којима
се сусрећу. Пресељена је Цветна пијаца и
отворена је „Београдска капија“ Нишке

8. Црвени крст

Посета Поповцу и Медошевцу
Мирослав Милутиновић и Драгана Сотировски посетили су Поповац, где су договорени радови
на завршетку канализационе
мреже. Јелена Жарић Ковачевић
обишла је Медошевац и Поповац, и разговарала са мештанима

о пројекту „Србија 2025“ и субвенцијама за пољопривреднике.
Активисти Савета за здравство
обишли су мештане свих сеоских
и градских насеља. Активисти свакодневно разговарају са
грађанима.

9. Медијана

Дружење са грађанима
Напредњаци са Медијане и
Драгана Сотировски разговарали
су са суграђанима у Обреновићевој улици. Кандидати за народне

посланике Милица Николић, Зоран Томић и Драган Ђорђевић
дружили су се са грађанима на
Тргу краља Милана.

11. Палилула

Ускоро нови вртић
Наши активисти разговарали су са комшијама и симпатизерима широм Палилуле.
Чланови Савета за здравство
свакодневно
обилазе
суграђане. У селима Лалинац,
Крушце, Горње Међурово и
Девети Мај уређене су зелене
површине. У селима Габровац и Вукманово разговарало
се о комуналним проблемима, а пољопривреднике смо
упознали са субвенцијама

које даје држава. Са Општином Пирдом из Бугарске,
одржан је округли сто на
тему управљања природним
ресурсима, у оквиру програма Прекограничне сарадње
Бугарска - Србија. Десет
улица у Деветом Мају добија
водоводну мрежу. Град Ниш
и Епархија нишка почињу изградњу цркве у насељу, а ускоро ће бити отворен и нови
вртић.

12. Гаџин Хан

За боље водоснабдевање

10. Сврљиг

Подела „СНС Информатора”
Чланови и активисти ОО, у
више наврата, на штанду на пијаци информисали су грађане о

тврђаве. Град и Паркинг сервис донирали
су НУРДОРУ опрему за родитељску кућу.
Градоначелница и ратни војни ветерани
засадили су 108 стабала за погинуле борце
са Кошара.
У Народном позоришту представили смо
кандидате за посланике са листе „Александар Вучић - Заједно можемо све“, а присутнима су се обратили Даница Грујичић, Наташа Тасић Кнежевић, Стојан Раденовић и
Јелена Жарић Ковачевић.

активностима и раду странке, уз
поделу „СНС Информатора“ и
календара.

Председник Општине Милисав Филиповић посетио је село
Мали Вртоп, где се мења главно
црево које води до резервоара,
како би се решио проблем во-

доснабдевања
становништва.
Локална самоуправа је за 2022.
годину определила више средстава за сличне акције и у другим
селима.

Градоначелник Саша Павловић потписао је уговоре о стипендирању 66 студената. Пожаревац је 12. пут добио признања
„Најхуманији град“ и „Шампион
солидарности“ Института за
трансфузију и Црвеног крста.
Делегација из грчке Ираклие посетила је Пожаревац. Одборници
СГ усвојили су одлуку о куповини Дома војске. Чланице Уније
жена ГО подржале су акцију лекарских прегледа, мерења притиска и шећера за све суграђане.
Реализована је и акција добровољног давања крви.

15. Сокобања

Превентивни
офталмолошки
прегледи
Почиње друга фаза радова на
обнови биоскопске сале „Моравице”. Локална самоуправа,
у сарадњи са Специјалном болницом „Сокобања”, Офталмолошком болницом „Еликсир“ из
Новог Сада и Очном клиником
„Фјодоров” из Калуге, организује
превентивне, бесплатне офталмолошке прегледе. Најављена је
реконструкција више градских
улица и сеоских путева.

16. Кучево

Лидер по студентским
стипендијама
Председник Општине др Иван
Рајичић посетио је компанију
„Зиђин“ у Мајданпеку, присуствовао је седници Савета Браничевског управног округа и представљању Програма унапређења
недовољно развијених општина.
Кучево је апсолутни лидер по
броју студентских стипендија. У
присуству министра Томислава
Момировића, почели су радови
на комуналној инфраструктури из
пројекта „Чиста Србија“. Наста-

вљена је ревитализација пута Кучево-Волуја.

18. Аранђеловац

Радови на 200 путних
праваца
У присуству највиших државних званичника, у МЗ Орашац
обележен је Дан државности.
Потпредседник Главног одбора
СНС Владимир Орлић посетио је
наше активисте на штанду. Чланови Председништва СНС Владимир Ђукановић, Ана Бeлoица,
Јелена Обрадовић, Ђорђе Тодоровић и Ђорђе Дабић разговарали су са активистима. У току је
уређење паркинга око зграда, а
радиће се око 200 путних праваца
у наредних месец дана. Завршени
су радови у Улици Илије Гарашанина и на платоу око ЈКП „Букуља“. Избегнуте су рестрикције
воде, улагањем у нове начине
пумпања на акумулацији Гараши.
Реконструисан је терен за мали
фудбал ФК „Шумадија“.

19. Брус

Дечије игралиште
у ромском насељу
Мештанима Блажева уручене
су бране за чишћење снега, а у изради је још 10 брана које ће бити
подељене по селима. Социјално
угроженим особама подељени
су пакети помоћи. У ромском
насељу уграђено је 700 кубика
виргенове масе и уређује се игралиште за децу. Активисти ОО
делили су промотивни материјал
и разговарали са грађанима.

20. Сомбор

Бесплатни курсеви
страних језика
Одржана је свечана академија
поводом обележавања 273. годишњице од проглашења Сом-

бора слободним и краљевским
градом. У Центру за стручно
усавршавање запослених у образовању стартовали су бесплатни
курсеви језика. Градоначелник
Антонио Ратковић угостио је
председника Боксерског савеза
Ненада Боровчанина и представнике БК „Сомбор“. Представљено
је идејно решење Центра за релаксацију у Светозару Милетићу.
У оквиру пројекта „Чиста Србија“,
градиће се пет пречишћивача отпадних вода и 243 километара
водоводне и канализационе мреже. Активисти БМ 23 очистили су
Улицу Грује Дедића. На више локација у граду и насељеним местима, активисти ГО, заједно са
повереницима Душанком Голубовић и Зораном Русом, организовали су штандове и разговарали
са грађанима.

21. Сремски
Карловци

Поклони за бебе
Наши активисти, сваке суботе, друже се са суграђанима и
деле „СНС Информатор“. Петнаест избегличких породица
добило је грађевински материјал од Комесаријата за избеглице и Општине. Сваку бебу
рођену ове године у Сремским
Карловцима, локална самоуправа дариваће са 40.000 динара, десет хиљада више него
лане. Породице у којима се
роде близанци или тројке добиће, уместо прошлогодишњих
15.000, 20.000 динара. Толико ће припасти и првој беби у
2022. години.

22. Зрењанин
Акције уређења

Велики број Зрењанинаца потписима је подржао листу „Александар Вучић - Заједно можемо

све“. Чланице Уније жена организовале су предавање о важности
превентивних здравствених прегледа. Чланови Градског већа позвали су суграђане да добровољно
дају крв и са по 50 хиљада динара
подржали су изградњу НУРДОР
Родитељске куће у Београду. Активисти МО Шумице уредили су
простор на раскрсници Синђелићеве и Топличине улице, а активисти
МО Стајићево дечије игралиште
у центру. Активисти су на штандовима делили публикацију „Урадили смо заједно“. Градоначелник
Симо Салапура обишао је радове
на замени столарије у школи у Ченти и асфалтирану улицу Милоша
Црњанског. Активисти МО Доситеј
Обрадовић уредили су насеље.

23. Голубац

Обнова пута за
туристички возић
Организована је подела хипохлорасте киселине јавним установама на територији Општине.
Такође, ископан је и продубљен је
канал, дуг 200 метара, у МЗ Малешево. Реконструише се пут у близини шетне стазе, којим ће пролазити туристички возић.

24. Суботица

Еколошки пројекат
Министарка Ирена Вујовић, градоначелник Стеван Бакић и представници општина Сента, Кањижа,
Бачка Топола, Мали Иђош, Нови
Кнежевац и Чока обишли су постројење за сепарацију отпада у
Регионалној депонији. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ добило је 25 нових ауто-смећара и ауто-подизача
за контејнере. Министар Бранислав
Недимовић, покрајински секретар
Чедомир Божић и градоначелник
Бакић обишли су хладњачу мале
породичне фирме „Суфрут“. Градоначелник се састао са шефом Ми-
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25. Косовска Каменица

Саднице воћа на поклон

Привремени орган и Канцеларија за КиМ финансирали су
ископ бунара у Великом Ропотову за потребе јавних институција. Челници ПО обишли су

породицу Бобана Ђорђевића у
Рајановцима. ПО и Канцеларија
за КиМ учествовали су у програму расподеле садница воћа
за воћаре.

26. Витина

Помоћ за Симиће
Председник ПО Срђан Николић обишао је породицу Југослава Симића из села Бинач и уверио се да живи у веома тешким условима са
болесном мајком, и обећао помоћ у сарадњи са Канцеларијом за КиМ.

27. Приштина

Камен-темељац за кућу
Привремени
орган
Града
Приштине, уз подршку Канцеларије за КиМ, започео је изградњу
сије ОЕБС у Србији, амбасадором
Јаном Братуом у Градској кући. У
2021. години Суботица је забележила рекордне резултате у туризму - 72.000 посета и око 180.000
ноћења, а озбиљно се припрема и
за предстојећу туристичку сезону.

31. Србобран

Разговор са мештанима
Чланови ОО разговарали су са
мештанима и делили рекламни
страначки материјал на штандовима.

32. Оџаци

Реконструкција стазе
ЈВП „Воде Војводине“ реконструисаће близу шест километара
стаза поред канала ДТД у Оџацима, Српском Милетићу, Каравукову и Дероњама. Културноуметничко друштво из Каравукова
организовало је Врањанско вече.
Одржано је Отворено првенство у
стоном тенису. Активисти ОО редовно организују инфо штандове,

куће породици Ђорђевић у Грачаници, а камен-темељац положио
је председник ПО Новак Живић.
деле страначки материјал и разговарају са суграђанима.

33. Горњи
Милановац

Асфалтирање пута
између две општине
Посетили су нас Даница
Грујичић, Ивана Николић и
Дејан Кесар и разговарали са
грађанима. Министар Томислав
Момировић обишао је радове на
приступној саобраћајници аутопуту „Милош Велики“. Расписан
је јавни позив за субвенције у
пољопривреди. Милановац добија државну високошколску установу Академију „Шумадија“,
смер графичко инжењерство и
дизајн. У разговору са мештанима Прањана, засеок Катрићи, између Милановца и Чачка, заједно са градоначелником Чачка
Милуном Тодоровићем, договорили смо решавање вишедеценијског проблема асфалтирања
пута који спаја две општине. У
току су радови на отвореним ба-

ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА
38. Нови Сад

28. Звечан

Вожња новим брзим возом

Превоз за пчеларе

Чланови Привременог органа
поделили су саднице воћа за три
породице. Председник ПО Иван
Тодосијевић обезбедио је превоз
за пчеларе који су учествовали
на 18. Државном сајму пчелара.
Опрема за прераду и производњу

меса додељена је газдинству Милоша Марковића, као помоћ за
повећање производње. Председник Тодосијевић угостио је градоначелника Крагујевца Николу
Дашића, а заједно су обишли манастир Бањску и Рајску бању.

29. Зубин Поток

Спортска опрема
Канцеларија за КиМ и Општина доделили су пољопривредницима саднице воћа. Удружење
родитеља деце са тешкоћама у
развоју „Подржи ме“, у сарадњи
са Привременим већем, одржали

су округли сто, на којем су учествовали директори школа, педагози и психолози. Општина је набавила спортску опрему за школу у
селу Зупче и за Рукометни клуб
„Мокра гора“.

30. Лепосавић

Орезивање винограда
Поводом празника Светог
Трифуна, председник Општине
Зоран Тодић присуствовао је сезенима и Визиторском центру на
Руднику.

34. Ада Мол

Подстицаји за закуп
тезги
Активисти ОО на штанду у
Молу делили су страначки материјал и разговарали са суграђанима. Завршен је конкурс за доделу
подстицајних средстава за закуп
тезги на пијацама.

35. Владимирци

Обнова вртића у Дебрцу
Активисти ОО подржавају
хуманитарне акције и помажу
социјално угроженим породицама пакетима са намирницама.
Такође, на штандовима деле
„СНС Информатор“ и разговарају са суграђанима. У склопу
унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног
значаја, почела је реконструкција вртића у Дебрцу. Завршава се уређење приобаља реке

чењу славског колача и орезивању чокота у винограду винарије „Лакићевић“ у селу Кутње.
Врбићанке заједно са парком.
Председник Општине Горан Зарић присуствовао је стручном
скупу „Петница 2022“ посвећеном еколошким пројектима.

36. Смедеревска
Паланка
Посета Владимира
Ђукановића

Члан Председништва СНС Владимир Ђукановић посетио је ОО
и разговарао са активистима. На
састанку је било речи о функционисању одбора, изборима и актуелним темама.

37. Чока

Припреме за Дан жена
Активисти МО Остојићево и
МО Чока су, у више наврата, на
штандовима, у разговору са грађанима, делили промотивни материјал. Активисткиње МО Падеј
припремиле су медењаке поводом
Дана жена.

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОР МИРОВИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛОШ ВУЧЕВИЋ,
СА САРАДНИЦИМА, ИСПРЕД ПРВОГ БРЗОГ ВОЗА У СРБИЈИ

Градоначелник Милош Вучевић и министар Александар Вулин положили су камен-темељац за изградњу полицијске испоставе „Стари град“. За мање од 30 минута
спектакуларне вожње новим брзим возом,

39. Мали Иђош

Обнова мини пич
терена у Ловћенцу
Чланови ОО обишли су симпатизере и честитали им Светог
Трифуна, уз пригодне поклоне.
Активисти ОО на штандовима у
Малом Иђошу, Ловћенцу и Фекетићу делили су брошуре „Урадили смо заједно“. У току је реконструкција мини пич терена у
Ловћенцу.

40. Петровац
на Млави

Шампион
солидарности
Наша Општина добитник је
Бронзане плакете, као шампион
солидарности Института за трансфузију крви Србије. Плакета је додељена за највећи број давалаца
крви у Зимској кампањи 2021. године, а примио ју је заменик председника Општине Горан Ристић.

Милош Вучевић, у друштву председника
Александра Вучића и Гехарда Шредера,
„долетео“ је до станице у Петроварадину.
Активисти свих месних одбора и ГО СНС држали су пултове и разговарали са грађани-

41. Бела Паланка
Подршка младима
да се баве спортом

Наш град обишао је министар
Вања Удовичић и са председником Општине Гораном Миљковићем разговарао о реализацији
пројеката. Обишао је спортску
халу, где 450 деце и младих бесплатно тренира, а школи у Црвеној
Реци донирао је спортску опрему.

42. Бечеј

Опрема за Коњички
клуб
Економско-трговинска школа
аплицирала је за средства код
Министарства просвете, науке
и технолошког развоја за реконструкцију крова и првог спрата школске зграде. Отворено
је Спортско билијар удружење
„Тиса“. Члан Општинског већа
Дане Мандић уручио је спортску
опрему члановима Коњичког клуба „Потисје“.

ма. Социјално угроженим породицама у МО
Гаврило Принцип донирани су замрзивач и
веш машина. Такође, активисти МО Никола Тесла донирали су замрзивач породици
Илић и телевизор породици Заварко.

43. Бач

Сарадња са
хуманитарном
организацијом
Представници Општине потписали су меморандум о сарадњи
са непрофитном организацијом за
подршку хуманитарним програмима „Руска хуманитарна мисија“.
Пчелари удружења „Мостонга“
посетили су Сајам пчеларства у
Београду.

44. Краљево

Намирнице за угрожене
породице
Министарка Анђелка Атанасковић обишла je погоне породичних
компанија „Радијатор инжењеринг“ и „Елипса“, и разговарала
са власницима. Омладинци ГО
СНС уручили су пакете са намирницама породицама Андрић и
Марић из Сирче, као и породицама из Раванице, а пензионере су
обрадовали апаратима за мерење

шећера у крви, купљеним од сопствених средстава. Омладинци су
посетили и породицу Вујичић из
Доситејеве улице, а на две градске локације делили су брошуре
„Урадили смо заједно“. Више од
сто мештана Сирче и Опланића
приступило је ГО СНС Краљево,
а добродошлицу им је пожелео
Небојша Симовић. Невена Ђурић,
Зоран Томић и Стефан Аџић разговарали су са мештанима Сирче
и уручили пакете помоћи породицама Драгојловић и Ђокић, обезбеђене из сопствених средстава.
Одржан је састанак МО Стара
чаршија.

45. Смедерево
Разговори са
грађанима

Чланови ГО СНС свакодневно
организују штандове на више локација, разговарају са суграђанима, информишу их о инфраструктурним и другим пројектима, и
деле промотивни материјал.

Наставак на 26. страни
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КАМПАЊА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ИЗБОРЕ
поморавски ОКРУГ
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ИНТЕРВЈУ

севернобачки ОКРУГ

БРИГА О ГРАЂАНИМА
златиборски ОКРУГ

Милош Вучевић, Милица Николић и Крсто Јањушевић
посетили су Бајину Башту и Пожегу
Никола Селаковић, Сара Павков и Ивана Николић обишли су
Поморавски округ и истакли да се не може напредовати без
малих породичнИХ фирмИ

Бранислав Недимовић, Миленко Јованов, Биљана
Пантић Пиља и Сара Павков на газдинству породице Брајков
у Суботици

ЧАЧАК

Кандидати за посланике листе „Александар Вучић – Заједно
можемо све“ путовали су ауто-путем „Милош Велики’’
од Београда до Чачка, где су их дочекале колеге из Градског
одбора СНС Чачак

голубац
шумадијски ОКРУГ

топлички ОКРУГ

Лазар Ристовски и Бојана Борић Брешковић обишли Голубачку тврђаву

Петар Петковић, Милица Николић и Ђорђе Дабић обишли
су АранђеловАц

зајечарски ОКРУГ

Марија Здравковић, Дејан Илић и Дејан Кесар обишли су
газдинство породице Ђокић

БЕОГРАД

Невена Ђурић, Сандра Божић, Биљана Пантић Пиља, Дарија
Кисић Тепавчевић и Јелена Обрадовић говориле су на трибини
у Прокупљу о положају жена политичком животу Србије

западнобачки ОКРУГ

Миленко Јованов, Сара Павков и Ана Белоица разговарали су са
грађанима и посетили породичну фирму „АТИ Терминг“ у кули

На скупу поводом Међународног дана жена говорили су Марија
Здравковић, Стојан Раденовић, Ирена Вујовић, Невена Ђурић, Синиша
Мали и Александар Шапић
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ГРАД ИЗБОРЕ
БЕОГРАД
КАМПАЊА ЗА БЕОГРАДСКЕ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Дејан Kесар, Ђорђе Тодоровић и Сања Лакић са најстаријим
суграђанима
александар шапић најавио је увођење јединственог канала
комуникације са Београђанима. телефонског броја на који ће
грађани моћи да изнесу своје проблеме, постављају питања
и дају предлоге

Уређени Цветни трг и споменик књижевнику Бориславу Пекићу обишли
су Лепомир Ивковић и Ива Штрљић

Ана Брнабић, Синиша Мали и Марија Здравковић обишли
су новоизграђено дечије игралиште на Новом Београду

на потписивању протокола о сарадњи са представницима Удружења особа са инвалидитетом града Београда

Александар шапић и чланови лазаревачког Удружења “Свети Сава”
Синиша Мали И РАДОСЛАВ МАРЈАНОВИЋ РазговараЛИ СУ
са пензионерима на Старом граду

Поводом Светског дана шума, Ирена Вујовић и Марко Кешељ посадили су 40 садница брезе на палилули, а у акцији су учествовали
и Ђорђе Тодоровић, Дејан Кесар, Александар Мирковић и Немања Јоксимовић

александар Шапић обишао је Научно-технолошки парк

Синиша Мали, Наташа Тасић Кнежевић и Ђорђе Тодоровић обишли
су радове на Кули „Београда на води“

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
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ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Велики број акција

47. Ковин

Донација Амбасаде
Јапана
Амбасада Јапана донирала је
амбулантно возило и кревете Специјалној болници за психијатријске
болести. Активисти МО Центар 1,
Центар 2 и Ковин 2 разговарали су
са суграђанима на штанду на зеленој пијаци и делили „СНС Информатор“. Започети су радови на замени
застареле уличне расвете, кроз
пројекат јавно-приватног партнерства. У оквиру мултифункционалног спортског објекта, почеле су да
раде теретана и кардио сала.

49. Свилајнац

Посета Момировића
Члан Председништва СНС и министар грађевине Томислав Момировић посетио је ОО СНС, након
разговора са општинским руководством о почетку изградње новог моста и обилазнице око града.

ма. Завршена је фасада Парохијског дома, као и спортски
терен у школи у Брзи и столарија у школи у Винарцу. Почела је изградња улица Ђука
Динић и Димитрија Туцовића,
као и изградња новог објекта
буланте у Милошевцу. Општина
је добитник Сребрне плакете за
добровољно давалаштво крви.
Сви одлични ученици основних
и средњих школа добили су по
10.000 динара. Дечији додатак повећан са 21.000 динара на 50.000
динара.

50. Жабари

Помоћ за студенте
Општина је расписала конкурс
за доделу материјалне помоћи за
студенте од друге године студија
који нису обновили годину, са
просеком вишим од осам. Право

Посета кандидата за народне
посланике

МЗ Милентије Поповић и МЗ
Раде Жунић. Настављени су
радови на уређењу стаза на
Светоилијском и Шпитаљском
гробљу. Отворен је дистрибутивни центар компаније „Прима Нова“. Руководство Града,
на материјалну помоћ имају и студенти и ђаци без једног или оба
родитеља. Материјална помоћ додељује се 10 месеци у години, а за
апсолвенте шест месеци.

52. Трстеник

Штандови на више
локација
Активисти ОО организовали
су штандове у градским и сеоским срединама, разговарали са
грађанима и делили брошуре које
описују све области друштвеног
живота у којима наша политика
бележи резултате.

51. Крушевац

Подела „СНС Информатора”
и разговор са грађанима

на челу са Гораном Цветановићем, обезбедило је средства
за деблокирање рачуна месних заједница. Лесковац има
највећу стопу раста запослених у Јабланичком округу (5,8
одсто).

53. Ваљево

Решавање
инфраструктурних
проблема
Члан Председништва СНС Владимир Ђукановић посетио је ГО и
разговарао са активистима. Чланови ГО одржали су штандове на најпрометнијој локацији, разговарали
са суграђанима и делили „СНС
Информатор“ и промотивни материјал. Одржане су и трибина посвећене култури, младима, социјалној заштити, здравственој заштити,
превенцији насиља... Чланови Савета за националне мањине посетили су МЗ Седлари и насеље Баир
у МЗ Стари град, и разговарали са
ромским становништвом о решавању инфраструктурних проблема.

54. Тител

Разговори
са грађанима
Активисти ОО, у свим местима,
промовисали су рад странке, разговарали са мештанима и делили
брошуре у којима је презентован
рад СНС и представљени планови
за даљи развој.

48. Велика Плана

Награда за основце и
средњошколце
Бранислав Недимовић и Невена Ђурић посетили су газдинство
Радета Богдановића у Милошевцу
и обишли штанд у Великој Плани,
где су разговарали са активистима и грађанима. Завршено је асфалтирање великог броја улица,у
току је замена дрвених бандера
бетонским на путу ка Крушеву
и изградња водовода у Крњеву.
Почела је реконструкција вртића у Великом Орашју и Бресју,
и уређење дечијег одељења ам-

55. Осечина

Поклони за бебе

Наши активисти и функционери делили су на више
локација „СНС Информатор“,
страначке брошуре и флајере,
и разговарали са грађанима.
Одржан је радни састанак чланова ГО СНС са председником

63. Опово

56. Крагујевац

46. Лесковац

Активисти месних одбора и
страначких савета подржали
су велики број хуманитарних
акција, делили су „СНС Информатор“ и брошуру „Урадили смо заједно“, и разговарали
са суграђанима на штандови-

СНС ИНФОРМАТОР 105/2022 | 27

ИО Дарком Глишићем, којем су
присуствовали Ненад Дејановић и Невена Ђурић. Функционери, чланови и симпатизери
странке присуствовали су почетку кампање СНС за предстојеће изборе у Мерошини.

Организовано је више састанака са становницима засеока у
месним заједницама. Наши активисти разговарали су са суграђанима на штандовима. Организована је и подршка родитељима
који су добили децу у предходној години, у виду доделе новчане помоћи и ауто-седишта.

Градски одбор СНС посетили су кандидати за народне
посланике Јелена Обрадовић
и Ђорђе Дабић, и разговарали

57. Зајечар

Страначки састанци
Активисти ГО СНС делили су
страначке брошуре и разговарали
са грађанима. Одржан је састанак ГО СНС, као и састанци МО
у Грљану и Градскову. Зајечарско
позориште обележило је 75 година постојања.

58. Ириг

Обнова јавних објеката
Наставили смо да обилазимо
суграђане и делимо пакете са
намирницама.На штандовима у
центру Ирига и Врдника активисти су разговарали са грађанима.
Започето је реновирање школе,
а у току је реконструкција старе
месне канцеларије у Врднику. Реконструишу се кров школе у Ривици и амбуланта у Нерадину.

59. Рача

Зборови грађана

са активистима и са окупљеним Крагујевчанима, уз поделу
страначког промотивног материјала.

61. Црна Трава
Обилазак месних
одбора
Организовали смо прикупљање потписа грађана
за листу „Александар Вучић - Заједно можемо све“.
Наши активисти присуствовали су почетку предизборне
кампање СНС у Мерошини.
Настављен је обилазак месних одбора и упознавање
грађана са актуелном ситуацијом.
Живковић разговарао је са министарком Маријом Обрадовић о
унапређењу рада општинске управе, а обишао је и радове на изградњи Извиђачке улице.

Уређење гробља
и обнова парковског мобилијара

Додељени су уговори за
финансирање пројеката из
области спорта за општински
Спортски савез и 12 клубова.
Настављено је уређење Малог
гробља у Опову, где је завршена ограда на североисточној страни плаца. У Сефкерину
и Баранди обновљен је парковски мобилијар. У Баранди

64. Кула

Штандови у свим
насељеним местима
Активисти ОО организовали су
у свим насељеним местима штандове и разговарали са грађанима.
Чланови МО Црвенка поделили
су грађанима рекламни материјал
и поклоне. Активисти свих МО
настављају поделу пакета помоћи
социјално угроженим грађанима.
У Сивцу је одржан други Чварак
фест. ЈКП „Комуналац“ проширио
је возни парк новим камионом
смећаром. Почела је обука намењена запошљавању Рома и лица
са инвалидитетом. Председник
Привременог органа Дамјан Миљанић угостио је представнике добровољних ватрогасних друштава
и обишао Удружење пензионера.

62. Врање

Резултати рада

Млади активисти ОО разговарали су са грађанима и делили промотивни материјал на штанду у центру
града. Председник ОО Александар
Сенић и чланови ОО обилазе месне
одборе и на зборовима грађана разговарају о изборима, резултатима и
плановима за даљи развој.

65. Рековац

Страначке активности
Одржали смо два састанка ОО
и састанке МО у Беочићу и Цикоту, као и више штандова у центру
Рековца. Чланови ОО присуствовали су великом страначком скупу
у Мерошини, на којем је говорио
председник Александар Вучић.

66. Књажевац
Обнова зграда
свих вртића

Председник Општине Милан
Ђокић најавио је да ће у Минићеву
бити уређено двориште школе, фискултурна сала, санитарни чворови,
као и градски парк са мобилијаром.
Такође, у току су радови у вртићима
ПУ „Бајка“, сви објекти стављени су
под видео надзор, уведена је интернет веза, а покренут је и сајт.

67. Нова Варош
Велика спортска
манифестација

Донета је одлука да се Међуопштинске омладинске спортске
игре одрже идућег лета у Новој Вароши. Реч је о највећој аматерској
спортској манифестацији на простору Балкана, а игре су 57. по реду.

68. Трговиште

60. Лајковац

Светосавски пакетићи

Радови у Извиђачкој
улици
Активисти ОО одржавали су
штандове, делили „СНС Информатор“, пропагандни материјал
и разговарали са грађанима.
Председник Општине Андрија

је постављена теретана на отвореном и завршава се капела,
заједно са кишним каналом и
обновом Гробљанске улице. У
Сакулама је бетониран прилаз
гробљу и комплетно је реновирана и опремљена капела.
У центру Сакула постављена
су камена слова са називом
места.

Савет за социјална питања ГО СНС представио је резултате
рада, а овај састанак у проширеном саставу оборио је све рекорде
посећености.

Хуманитарна организација „Осмех на дар“ из Београда донирала
је светосавске пакетиће деци основних школа и вртића, а поделили су их председница Општине
Миљана Стојановић Златковић и
заменик Небојша Трајковић.

СНС ПАНОРАМА
69. Мало Црниће
На штандовима са
грађанима

Сви месни одбори одржавају
штандове, разговарају са грађанима, деле брошуре и пропагандни
материјал и презентују планове за
наредни период.

70. Пећинци

Помоћ студентима
Председник Општине Синиша
Ђокић уручио је уговоре о стипендирању студената и регресирању
њихових путних трошкова. Општина ће у овој школској години стипендирати укупно 23 студента, док
ће средства за регресирање путних
трошкова добијати 54 студента.

71. Прибој

Енергетска санација
зграда и кућа
За енергетску санацију зграда и
породичних кућа, Министарство
рударства и енергетике одобрило
је 2,5 милиона динара, а локална
самоуправа издвојиће још толико. Завршена је трансфер станица
„Бањица“, где ће се прикупљати комунални отпад из општина Прибој,
Пријепоље и Нова Варош, пресовати и транспортовати до депоније
у Ужицу. Општинско веће донело
је одлуку о награђивању 23 талентована студента, који студирају на
државним факултетима у Србији.

72. Вршац

Постављен Мост
љубави
Чланице МO Избиште посетиле
су старије мештанке, уручиле им
поклоне, слаткише и воће. Активисти МО Жарко Зрењанин поставили
су ограду на мосту преко Јовановог
канала у улици Михајла Пупина и
назвали га Мост љубави. Млади
активисти Градског одбора разговарали су са суграђанима и делили
промо материјал на штандовима
широм града. Обележен је Дан Народног позоришта „Стерија“ у Вршцу, а у Гудурици су одржани Дани
младих вина. Такође, обележен је
Дан матерњег језика и додељена су
признања најбољим спортистима и
екипама у 2021. години.

73. Ковачица

Слатки пакетићи за
најмлађе
Чланови МО Идвор и МО Самош обишли су малишане слабијег
материјалног стања и однели им
слатке пакетиће. На више места постављени су страначки штандови, а
бројни активисти разговарали су
са грађанима и делили промотивни
материјал. Обележен је Међународни дан матерњег језика. Након
асфалтирања улице Војвођанских

ИНТЕРВЈУ

бригада у Падини и насипања у
Идвору, насипање је почело и у
Самошу, а ускоро креће и наставак
асфлатирања у Дебељачи. Такође,
почели су радови на спортској хали
у Црепаји и замена столарије на
Дому културе у Падини. У плану је
и покривање самошке пијаце и замена прозора на Дому културе.

74. Пирот

Помоћ старијим
суграђанима
Функционери и активисти ОО
обилазе чланство и разговарају са
суграђанима. Приликом обиласка
комшија, чланови МО Нови Завој
делили су био-разградиве торбе, у
циљу подизања свести о заштити
животне средине. Такође, дељени
су и стикери старијим суграђанима са важним телефонима дежурних служби. На предизборном
скупу СНС у Мерошини, којим је
и званично започела кампања, говорила је наша народна посланица
Оља Петровић.
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78. Ћуприја

Подела брошура
Омладина ОО је на штандовима делила брошуре о свему што је
урађено у претходном периоду и
разговарала са грађанима. На Сретење, организовано је традиционално путовање у Орашац. Чланови ОО, у великом броју, одазвали
су се почетку кампање „Заједно
можемо све“ у Мерошини. Редовно се одржавају састанци по изборним јединицама.

79. Беочин

Огрев за најугроженије
Aктивисти ОО разговарали су
са суграђанима и делили „СНС Информатор“. Чланови МО Беочин
Село, Раковац, Черевић, Беочин
град 1 и Сусек, из личних средстава,
купили су дрва и угаљ угроженим
суграђанима, а чланови МО Раковац и МО Черевић уредили су центар својих насеља. Чланови МО Раковац поделили су школски прибор

75. Кладово

Посета Брнабић, Кисић и Вујовић
Ана Брнабић, Дарија Кисић
Тепавчевић и Ирена Вујовић
посетиле су ОО СНС, разговарале са грађанима на штанду
и обишле радове на обнови

тврђаве Фетислам. Повереник
ОО Саша Николић разговарао
је са граћанима о будућим улагањима и оствареним резултатима.

76. Пландиште

вишечланој породици у Думбову, а
чланови МО Бразилија уредили су
терене за мале спортове. Активисти МО Бразилија и МО Раковац,
из личних средстава, омогућили су
насипање струганог асфалта и равнање некатегорисаних путева.

Месец чистоће

Одржан је Међународни турнир
ветерана и заборављених асова. У
Хајдучици су уређене јавне површине и фудбалско игралиште. Министри Синиша Мали и Бранислав
Недимовић посетили су газдинство Душка Тасевског у селу Дужине, где су са пољопривредницима
разговарали о примени најновијих
технологија. Уз подршку ЈП „Полет“, активисти МО Пландиште
спровели су кампању „Месец чистоће“ и поставили канте на јавним
површинама. Дом здравља организовао је превентивне прегледе
грађана у селу Дужине.

77. Александровац
Обилазак суграђана

Фебруарска награда, највеће признање Александровца, уручено је
министарки Анђелки Атанасковић.
Чланови општинског руководства
разговарали су са мештанима МЗ
Мрмош, Доње Ратаје и Лаћислед.
Активисти ОО делили су страначки
материјал и разговарали са грађанима. Велики број чланова и симпатизера странке пружио је подршку
председнику Александру Вучићу на
првом митингу у кампањи за парламентарне и председничке изборе.
Наши активисти обилазе суграђане
у свим месним заједницама.

80. Кањижа

Обележен Дан жена
Активисти и функционери ОО
дружили су се на штандовима са
својим суграђанкама и, поводом
Дана жена, делили цвеће и пригодне поклоне.

81. Алибунар

Уређење тротоара и
стаза
Струганим асфалтом насут
је део улице Михајла Пупина у
Алибунару и Железничка улица у Николинцима. Активисти
ОО и повереница Зорана Братић организовали су штандове у
Алибунару, Банатском Карловцу
и Владимировцу, делили пропагандни материјал и разговарали са суграђанима. Министар
Бранислав Недимовић посетио
је газдинство породице Стефан
у Локвама и одржао састанак са
пољопривредницима. Бетониран
је тротоар испред Хале спортова, који Вашарску улицу спаја са
центром насеља. Уређена је ста-

ГРАД БЕОГРАД
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за ка румунском православном
гробљу.

86. БЕОГРАД

82. Лапово

Ново санитетско
возило
Дом здравља добио је ново санитетско возило са комплетном
опремом преко Министарства
здравља. Ускоро почињу радови
на реконструкцији објекта Дома
здравља, а средства су обезбеђена
преко Канцеларије за управљање
јавним улагањима.

89. ВОЖДОВАЦ

87. ВРАЧАР

Посете породицама

Брнабић обишла радове
у позоришту Дадов

83. Лозница

Афирмација старих
заната
Одржана је трибина о подстицајним мерама у области популационе
политике и родне равноправности.
Другу колонију пустовања вуне у
Тршићу, посетили су градоначелник Видоје Петровић, амбасадори
Финске, Швајцарске и Белгије са
супругама, председница Етно мреже, извршна директорка НАЛЕД-а,
директорке УНХЦР-a и УНИЦЕФa... Чланови ГО, функционери и
директори јавних предузећа и
установа, предвођени градоначелником Петровићем, делили су
страначки материјал и разговарали
са суграђанима.Традиционални осмомартовски сусрет са суграђанкама организован је испред просторија ГО СНС.

84. Љиг

Добровољно давање
крви
Састанцима ОО присуствовала
је кандидаткиња за народну посланицу Ивана Николић. Одржан је
састанак са директорком Републичке дирекције за воде и стручњацима за воде из ЕУ фонда, како би се
унапредило водоснабдевање. Активисти ОО разговарају са грађанима
на штандовима и деле промотивни
материјал. И овог месеца подржана је акција добровољног давања
крви. Набављен је нов намештај за
Дoм здравља. Председник Општине Драган Лазаравић посетио је МЗ
Диће и МЗ Пољанице и разговарао
са мештанима.

Премијерка Ана Брнабић обишла је
радове на реконструкцији Омладинског
позоришта Дадов. Општина је организовала излет у Орашац за најстарије

суграђане. Реконструисана је фасада на
згради у Новопазарској 40. Наши млади
активисти свакодневно разговарају са
комшијама.

88. БАРАЈЕВО

Слушамо проблеме грађана

Активисти ОО сваког викенда на штандовима разговарају са суграђанима. Активисти
МО Доњи Вождовац донирали су телевизор
и слатке пакетиће породици Николић. Један
од координатора Реља Огњеновић донирао је
дрва суграђанину са Бањице и прозоре за кућу
самохраној мајци Жани Дакић. Активисти МО
Кумодраж 1 донирају телевизоре и фрижидере
породицама са троје и више деце. Активисти
МО Бели Поток посетили су породицу Старовлах и уручили им машину за прање веша,
намирнице и средства за хигијену, а породици
Стојковић донирали су телевизор. Активисти
МО Кумодраж село уредили су простор око
споменика Војводи Степи, на молбу грађана
из Винарске и Пролећне улице санирали су саобраћајни знак и уредили простор око спортског игралишта на Старој порти. Све донације
обезбеђене су из личних средстава функционера и активиста. Почела је реконструкција МЗ
у Белом Потоку, дечијег диспанзера и улица
Орахове и Баштованске.

90. НОВИ БЕОГРАД

Нове саднице у блоковима 29 и 30

85. Сремска
Митровица

Кључеви за припаднике
снага безбедности
Додељена су признања за најбољег спортисту 2021. године.
Библиотека „Глигорије Возаровић“ обележила је 156 година од
оснивања. Подељена су ауто-седишта свим бебама рођеним у овој
години. Министарка Дарија Кисић
Тепавчевић уручила је кључеве
станова за припаднике снага безбедности (изграђене су три зграде
са 190 станова).

Активисти ОО и координатор
Слободан Адамовић организовали су штандове на више лока-

ција, разговарали са комшијама
и делили страначки промотивни
материјал.

Чланови ОО на најпрометнијим
локацијама постављају промо пултове и разговарају са грађанима.
Поред великог броја активиста,
сваког викенда инфо пултовима присуствују повереник Стево
Марушић и чланови Општинског
већа. Активисти су организовали

и садњу дрвећа у блоковима 29 и
30, а акцију су подржали Соња Божовић и Немања Јоксимовић. Активисти МО Савски кеј и блокова
70 и 70а донирали су телевизоре,
јакне и пакете са намирницама за
три угрожене породице, из личних
извора.
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91. ЗЕМУН

97. ПАЛИЛУЛА

Нова амбуланта у Угриновцима
У току је реконструкција
Кеја ослобођења, завршава се асфалтирање улица у
насељу Војни пут, израда
тротоара дуж ауто-пута Београд-Нови Сад, асфалтирање
улице Живка Петровића у
насељу Колонија Б Змај...
Ради се на изградњи нових
и реконструкцији постојећих
дечијих игралишта на седам
локација, у току су и завршни радови на уређењу ентеријера Завичајног музеја.
Здравствена станица у Угриновцима примила је прве пацијенте. Активисти и функционери ОО свакодневно су
у контакту са грађанима, добровољно дају крв, старијим
суграђанима набављају лекове и кућне потрепштине,
а гардеробу породицама са
више деце.
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Почетак изградње канализације

Посета Горана Весића
Заменик градоначелника Горан
Весић, председник Општине Владан
Јеремић и директор ЈКП „Градска
чистоћа” Марко Попадић обишли
су радове на реконструкцији платоа Храма Светог Трифуна у ММЛ.
Такође, Весић је обишао и радове
на реконструкцији објекта у којем

ће се налазити Општински услужни центар у насељу ММЛ. Почела је
изградња паркинг места и уређење
порте Цркве Светог Пантелејмона
у Миријеву. Активисти ОО уручили
су пакете са намирницама породицама лошијег материјалног стања,
обезбеђене из личних средстава.

95. РАКОВИЦА

Разговор са грађанима

Нове пешачке стазе

Активисти ОО свакодневно су
разговарали са грађанима на више
локација и делили страначки материјал. Потпредседник Главног
одбора СНС Александар Шапић
посетио је Палилулу. „Градска
чистоћа“ уклонила је дивљу депонију на углу улица Винка Грдана и
Данице Јовановић у насељу Браће
Марић у Крњачи. Уређен је међублоковски простор и прилази згради у Косте Јосиповића у Крњачи

и код улица Стевана Дукића и
Хусинских рудара на Карабурми.
Започета је изградња тротоара у
Кикиндској улици у Борчи. ГО Палилула завршила je реновирање
вртића у Ковилову. Председник
Општине Мирослав Ивановић,
заменик градоначелника Горан
Весић и министар Томислав Момировић присуствовали су почетку изградње канализације на левој
обали Дунава, у Крњачи.

98. МЛАДЕНОВАЦ

Обнова стамбених зграда
ција чишћења јавних површина и
уређена су школска дворишта у
Дрлупи, Неменикућу, Дручини и
Бабама.

93. Гроцка

Шпорети и огрев за најугроженије

У току је реконструкција објекта МЗ Петлово брдо и Кијево у
улици Милорада Драшковића,
где ће се налазити општински
услужни центар, библиотека,
клуб пензионера и простор за
организацију догађаја. Изграђена је пешачка стаза која повезује
ОШ „Иво Андрић“ са улицом
Велизара Станковића, а гради се
још једна која ће повезати улице Ивана Мичурина и Велизара
Станковића. На Светог Трифуна, члан Председништва СНС
Милосав Миличковић посетио

је домаћинство Стоиљковић из
Ресника, честитао славу и помогао у орезивању винограда. Породици Маринковић из Ресника,
која производи мед, уручене
су погаче за прихрану пчела, а
пољопривредном произвођачу
из Ресника - 20 садница шљиве.
Уређени су прилази МЗ Ресник и
дечије игралиште у улици Александра Војиновића. За ученике
завршних разреда основних
школа, четврту годину за редом,
Општина је обезбедила бесплатну припрему за малу матуру.

96. ОБРЕНОВАЦ

Уклањање дивље депоније

СО Гроцка донела је одлуку о
пружању финансијске помоћи породиљама, а за најстарије суграђане предвиђени су једнодневни
бесплатни излети. Ради се привремени пијачни плато у Винчи. Драган Пантелић и његови сарадници
обезбедили су из личних средстава шпорете и огрев за породице

Разговор са будућим
одборницама

94. ЗВЕЗДАРА

92. СОПОТ

Активисти и повереник ОО
обилазе суграђане и разговарају са њима на штандовима. И
овог месеца настављена је ак-

100. САВСКИ ВЕНАЦ

којима је таква помоћ неопходна
(седам породица из Лештана, девет из Гроцке, по две из Болеча
и Ритопека, седам из Винче и по
једна из Калуђерице и Бегаљице). Такође из личних средстава
чланова, обезбеђени су и пакети
са намирницама за 15 породица у
Калуђерици.

Активисти Савета за комунални ред спровели су акцију
уклањања дивље депоније у МЗ
Ратари. Представници Општине
и министар Томислав Момировић
обишли су МЗ Грабовац, где је у
последњих годину дана асфалтирано више од 10 километара
путева. Такође, Момировић је обишао и пољопривредно газдинство
породице Филимоновић. У току
су грађевински радови у насељу

Старо игралиште, где се граде
додатна паркинг места и асфалтирају оштећени делови саобраћајница. Млади из Обреновца имаће
прилику да стекну основна знања
из ИТ области на бесплатним курсевима које организује Канцеларија за младе. Почело је уређење
насеља Тополице. Асфалтира се
улица Бранка Ћопића у МЗ Барич,
коловоз у насељу Сунце, а почиње
и изградња вртића у Баричу.

Ана Брнабић обишла је Гимназију, а затим се дружила са
активистима
и
разговарала
са грађанима на штандовима.
Потпредседник Главног одбора
СНС Александар Шапић посетио
је Младеновац. Општина наставља да улаже у обнову зграда,
а тренутно се ради у 35 улаза, а
поред кречења ходника, обављају
се и лимарски радови, уградња
интерфона, бетонирање стаза и
уградња противпожарне опреме.

Подељено је још 100 ауто-седишта родитељима новорођених
беба. Изграђена су паркиралишта
у улицама Јанка Катића и Михаила Миловановића и асфалтирана је улицa Сува јаруга Трговачки
бунар у Ковачевцу. Активисти ОО
свакодневно обилазе комшије
и разговарају са грађанима на
штандовима. Чланови Савета за
пољопривреду разговарали су са
пољопривредницима у више села
на тему подстицаја.

Проф. др Марија Здравковић и
Ирена Вујовић разговарале су са
будућим одборницама о положају
жена у друштву. Ирена Вујовић посетила је породицу Мацура са Сењака и старији брачни пар. Александар
Шапић и Ирена Вујовић посетили су
активисте на штандовима на Променади. Функционери и активисти
ОО сваког викенда разговарају са
грађанима на штандовима. Петар
Петковић разговарао је са члановима и симпатизерима на Сењаку.
Милош Видовић и Страхиња Кукић
посетили су старије симпатизере и
поклонили им витамине. Почели су
бесплатни курсеви страних језика

101. СТАРИ ГРАД

Реновирање вртића
Општина Стари град поклонила
је 90 пречишћивача ваздуха малишанима Предшколске установе
„Дечији дани“. Општина и ове године организује бесплатну припремну наставу за завршни испит
за осмаке. Вртић „Липа“ у Солунској 19, уз обновљено двориште и
нове справе за игру, добија и обновљену фасаду. Први пут се организује бесплатни програм професионалне оријентације, који ће
помоћи матурантима да изаберу
професионални пут.

99. СУРЧИН

Посета председника Вучића
Компанија „Nestle Adriatic S“
обележила је завршетак прве
фазе изградње нове фабрике, у
присуству председника Александра Вучића. Уређена су два паркића за најмлађе и постављени
су нови мобилијари у дворишту
школе и вртића у Добановцима. У школама у Добановцима и
Прогару уведено је грејање на
гас, а почела је и изградња фискултурне сале у Добановцима.
Томислав Момировић одржао
је трибину у Јакову. Општина је
Предшколској установи поклонила 240 комплета постељине

за малишане. У Прогару је настављено са изградњом пешачких
стаза. Активисти ОО свакодневно обилазе социјално угрожене
породице и односе пакете са
намирницама, које обезбеђују из
сопствених средстава. Чланови
Унија омладине у свим насељима на штандовима разговарају
са суграђанима. Председник
ОО Милош Дангубић обишао је
мештане Бечмена и Петровчића.
Омладинци
МО Петровчић
очистили су канал у Прогарској
улици. Штанд у центру Сурчина
посетио је Александар Шапић.

за младе и основце, као и бесплатна припремна настава за полагање
мале матуре. Расписан је још један
јавни конкурс за бесповратно суфинансирање уређења зграда. У току
је обнова још две фасаде. Завршени
су радови на текућем одржавању
две школе. Организован је бесплатни излет за пензионере. Општина
и Аутомото савез обезбедили су
дечија ауто-седишта. Председник
Општине Милош Видовић, са сарадницима, отворио је ново игралиште у вртићу „Краљица Јелена
Анжујска“. Еко патрола очистила
је још неколико запуштених јавних
површина.

102. ЧУКАРИЦА

Акције уређења
Активисти ОО уручили су
пакете солидарности и поклон
ваучере, обезбеђене из личних
средстава. Активисти МО Виногради 2 уредили су простор на
тргу између ВМЦ и продавнице.
Чланови МО Виногради 2 очистили су дечије игралиште у близини ОШ „Уједињене нације“ и
уредили простор између улица
Бреза и Липа, као и велики парк
испод Церове улице. Поред тога,
почистили су суво лишће и оре-

зали живу ограду испред ОШ
„Уједињене нације“. Почела је
реконструкција две прометне саобраћајнице у Сремчици. Такође,
реконструише се водовод у Љубе
Ранковића у Остружници и Кир
Јањиној улици у Сремчици. На
иницијативу становника Железника, уређују се међублоковске
површине у Улици Стјепана Супанца. Уклоњене су дивље депоније на потоку Париповац, испод
надвожњака у Трговачкој улици.
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председник александар вучић обишао је србију, представио резултате досадашњег рада и разговарао о плановима за даљи развој земље
са грађанима који су му у сваком граду и селу приредили срдачан дочек

