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У ЖИЖИ

Као награду за час-
но вршење дуж-
ности, председник 

Србије Александар Ву-
чић уручио је одлико-
вања капетану Ненаду 
Ђурићу, који је обављао 
функцију директора Ре-
гионалног директората 
полиције Митровица Се-
вер, и капетану Алексан-
дру Филиповићу, који је 
био на дужности шефа 
Регионалне оперативе 
директората полиције 
Митровица Север.

Ђурић је одликован 
Орденом заслуга за 
одбрану и безбедност 
првог степена, која се 
додељује за натпрос-
ечно, узорно и часно 
извршавање дужности 
и задатака у областима 
одбране и безбедности, 
а Филиповићу је уру-

чена Златна медаља за 
храброст „Милош Оби-
лић“, која се додељује 
за дела у којима је до 
изражаја дошла лична 
храброст.

Председник Србије 
обратио се одликова-
нима уз оцену да су се 
сврстали у ред јунака о 
којима се прича.

„Драги Ненаде и 
Александре, ваша мир-
на и сталожена, а ипак 
одлучна акција, сврс-
тала вас је у ред оних 
обичних јунака о који-
ма се говори. Поносни 
смо да узвишени део 
слободе баштинимо 
као наши преци. Ви сте 
послушали своју држа-
ву, чак када се нисте 
слагали са њеним одлу-
кама. Урадили сте оно 
што вам је срце желело. 

Ви сте, браћо, бранили 
српски народ и културу 
и, ако неки не разумеју, 
бранили сте исконске 
европске вредности, 
што би требало да буде 
поштовање међународ-
них споразума. Србија 
свој потпис поштује“, 
поручио је председник 
Вучић.

Челници Регионал-
ног директората поли-
ције Митровица Север 
су одбили да спроводе 
одлуку косовске владе 
мерама према возачима 
који нису пререгистро-
вали возила, након чега 
је Ђурић смењен са мес-
та директора. Након 
тога су сви припадни-
ци Косовске полиције 
српске националности 
напустили службу у тој 
институцији.

Председник Алексан-
дар Вучић рекао је, по 
повратку из Брисела, 

са разговора који су имали за 
циљ покушај проналажења 
решења за ситуацију на севе-
ру КиМ, да је поносан на деле-
гацију Србије која је допуто-
вала са намером да разговара 
и договара се, да пристане на 
компромисе и по сваку цену 
покуша да сачува мир.

„Поносан сам што је деле-
гација Србије дошла у Брисел 
да разговара, да пристаје на 
компромисе, да не тражи дла-
ку у јајету и готово по сваку 
цену покуша да сачува мир, 
животе људи, стабилност 
региона. Ја се тога не сти-
дим. Видео сам да су многи у 
својим целодневним сплетка-
ма говорили о понижавању 
Срба и свему другом“, рекао 
је председник Вучић.

Нагласио је да се делегација 
Србије понашала одговорно 
и рационално, јер сматра да 
нема те мајке која би волела 
да јој се дете враћа у ковчегу.

„Сматрали смо да је стра-
ховито важно да дамо све од 
себе да прихватамо компро-
мисна решења, ма колико за 
то били критиковани. Дали 
смо све од себе у више навра-
та, прихватали нове и нове за-
хтеве. У једном тренутку рекао 
сам високом представнику ЕУ 
Жозепу Борељу и изаслани-

ку Мирославу Лајчаку „нема 
ништа од овога“. Схватио сам 
да ће време да пролази и да ће 
се појављивати нови захтеви, 
да албанска страна не жели 
да одустане од малтретирања 
Срба, које није засновано на 
дијалогу, већ на једностраној 
политичкој акцији коју је врх 
приштинског руководства 
предузео“, истакао је пред-
седник Вучић.

Пренео је да је у више на-
врата потврдио да Србија 
нема проблем са „КС“ таб-
лицама, да је спремна да их 

прихвати на целој терито-
рији Косова и Метохије.

„Довољно је да имамо ста-
тусно неутралне „КС“ таб-
лице, не морамо да имамо 
„КМ“, додао је он.

Друга страна, како је ре-
као, врло је негативно реа-
говала, речима да је УНМИК 
давна прошлост, да је Међу-
народни суд правде потвр-
дио да независност није не-
легална и да имају право да у 
складу с тим извлаче правне 
консеквенце. Поручио је и 
да је Београд био  спреман 

да прихвати предлог ЕУ да 
не издаје нове таблице, али 
да Приштина суспендује све 
акције у вези са пререгистра-
цијом возила, али да друга 
страна то није желела, те 
поручио да се из тога види 
да неко други жели сукобе 
и припрема их месецима. Та-
кође, прочитао је како је тре-
бало да гласи усмена изјава 
Жозепа Бореља о мерама за 
избегавање ескалације.

Поновио је да је боље да се 
100 година разговара, него 
да се један дан сукобљава, 
додајући да је то неколико 
пута поновио и на састанци-
ма у Бриселу, чак и на нешто 
јаснији и бруталнији начин 
и пред Аљбином Куртијем и 
представницима Европске 
уније. Пренео је и да је ре-
као да може да се разговара 
о свим темама, али да се зна 
шта је за Београд црвена ли-
нија - Уједињене нације и да 
мора да се имплементира све 
што је већ потписано и што 
је на снази јер је ЗСО про-
извод Бриселског споразума 
и нема везе са новим плано-
вима и идејама. Замолио је 
западне силе да помогну да 
сви заједно сачувамо мир и 
поручио да је захвалан пред-
ставницима ЕУ на томе што 
су имали много стрпљења и 
што су разговарали са њима 
осам сати.

Председник АлексАндАр Вучић обрАтио се грАђАнимА 
После сАстАнкА у бриселу

србијА ПокушАВА дА сАчуВА мир, 
жиВоте људи и стАбилност регионА

одликоВАњА зА ђурићА и ФилиПоВићА

сВрстАли сте се међу 
јунАке о којимА се гоВори

Новоизабрани пред-
седник Републике 

Српске Милорад Додик 
и српски члан Председ-
ништва Босне и Херцего-
вине Жељка Цвијановић 
разговарали су у Бео-
граду са председником 
Србије Александром 
Вучићем, који им је по-
желео много успеха у бу-
дућем раду у корист ин-
тереса народа у Српској.

„Заједнички смо раз-
мотрили политичку си-

туацију, додатно смо 
усагласили ставове који 
су најчешће готово је-
динствени између Ср-
бије и Републике Српске, 
говорили о проблемима 
који постоје у региону. 
Упознао сам Цвијановић 
и Додика са ситуацијом 
на Косову и Метохији, 
разговорима које смо 
имали у Бриселу, ситу-
ацији на КиМ“, објаснио 
је председник Вучић, и 
рекао да је договорено 

да се формира тим који 
ће чинити представници 
РС и Србије.

„Конкретизовали смо 
идеју о изградњи мемо-
ријалног комплекса у 
Доњој Градини. Спремни 
смо да уложимо десе-
тине милиона евра, јер 
сматрамо то једном од 
најважнијих ствари које 
треба урадити на тери-
торији РС. Договор је да 
Србија у пројекту учест-
вује са 80 одсто финан-

реПубликА срПскА у србији уВек имА ослонАц и Помоћ
сијских средстава“, рекао је 
председник Вучић.

Поручио је да је било 
речи и о инфраструктурним 
пројектима, подсећајући да 
Србија у значајној мери фи-
нансира пројекат изградње 
ауто-пута Рача-Бијељина.

„Разговарали смо и о подр-
шци коју би Србија требало 
да пружи пре краја године 
још једном за више општина 
- Дрвар, Костајница, Дубица, 
Невесиње. Додик је пред-
ложио још једну општину 

Српце, где смо договорили 
да градимо Дом здравља“, 
пренео је председник Вучић 
и поручио је да ће Српска у 
Србији увек имати некога на 
кога може да се ослони.

Српски члан Председни-
штва БиХ Жељка Цвијановић 
изразила је задовољство што 
је Србија стала иза свих зајед-
ничких стратешки важних 
пројеката, а председник Ре-
публике Српске Милорад До-
дик захвалио се председнику 
Вучићу на прилици да Цвија-

новић и он имају први радни 
састанак управо у Београду 
и пренео је и да би почетком 
децембра требало да буде 

формирана нова Влада Српс-
ке, а након тога и одржана 
заједничка седница влада Ре-
публике Српске и Србије.

Награда за часНо вршење дужНости: Полицајци НеНад Ђурић 
и алексаНдар ФилиПовић са ПредседНиком србије

жељка цвијаНовић, алексаНдар вучић, милорад додик
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Председник Ср-
бије Александар 
Вучић био је гост 

председника Француске 
Емануела Макрона у Јели-
сејској палати у Паризу, а 
након разговора обратио 
се новинарима и открио 
да је изузетно задовољан 
што је имао прилику да 
веома дуго разговара са 
председником Макроном.

„Постоје ствари о који-
ма не могу да говорим. 
Разговарали смо о ситу-
ацији на КиМ, нашим би-
латералним односима. 
Почетком следеће године 
надам се и очекујем посе-
ту председника Макрона 
нашој земљи”, рекао је он.

Поручио је и да је по-
нео сва документа која 
говоре или потврђују ста-
вове Србије и да је гово-
рио о озбиљности нашег 
приступа и жељи да се 
ситуација умири и ста-
билизује, али и фрустра-
цијама нашег народа, по-
што десет година неко не 
испуњава своје преузете 
обавезе.

„Српска реч значи мно-
го више него нечији пот-
писи”, подвукао је он.

Председник Вучић 
указао је на то да је са 
председником Макроном 
разговарао и о европ-
ској перспективи Србије, 
али и свим питањима са-
радње, наших привред-
них комора, МЕДЕФ-а, 
напретку нашег аеродро-
ма, додајући да компанија 
„Ванси“ ради фантастичан 
посао, али и метроу и дру-
гим темама.

На констатацију нови-
нара да га је председник 
Макрон у Јелисејској па-
лати дочекао врло срдач-

но, и на исти начин исп-
ратио, председник Вучић 
рекао је да је на францус-
ком председнику да гово-
ри о томе.

„Он је председник вели-
ке земље, друге највеће у 
Европи, ја сам председник 
једне поносите, дивне, 
за мене најлепше земље, 
мале у односу на Фран-
цуску. Доживљавам га 
као искреног пријатеља 
наше земље и чини ми се 
да и он поштује што га не 
лажем, што увек говорим 
истину, увек сам отворен 
и зна да ми, што кажемо, 

то и урадимо”, истакао је 
председник Вучић.

Додао је и да се веома 
добро познаје са фран-
цуским председником и 
да је уверен да је још мно-
го ствари пред нама које 
можемо заједнички да 
урадимо. На питање да ли 
је оптимистичнији после 
састанка са председником 
Макроном, одговорио је да 
никада није оптимистичан, 
али да је имао врло добар 
састанак, из угла билате-
ралних и других односа.

„Што се односа са 
Приштином тиче, не 

постоји разлог због којег 
бих био оптимистичан. 
Донео сам и документа и 
око таблица о којима при-
чамо и показао сам пред-
седнику Макрону – ево, 
изволи, је л` овде пише КС 
цртица РКС? Пише, само 
то тражим, али они неће 
то да дају јер су то укину-
ли једностраном одлуком 
2020. године. Зато што 
су то статусно неутралне 
таблице, само тражимо 
оно што пише, само да 
нам нико не измишља оно 
што не пише”, поручио је 
председник Вучић.

Председник мАкрон је 
искрени ПријАтељ србије

ПАриз

емаНуел макроН и алексаНдар вучић

Током дводневне зва-
ничне посете Норвеш-
кој, председник Србије 

Александар Вучић састао се 
са норвешким краљем Харал-
дом Петим и принцом прес-
толонаследником Хаконом, 
као и са председником Вла-
де Јунасом Гаром Стереом и 
председником парламента 
Масудом Гараханијем.

Такође, разговарао је и са 
норвешким привредници-
ма из енергетског сектора, 
а његова посета уследила је 
након скупа лидера Запад-
ног Балкана о улагањима у 
обновљиве изворе енергије. 
Подсетимо, Влада Србије је у 
септембру потписала уговор 
с норвешком фирмом „Рyстад 
Енерџи“ о консултантским 
услугама за унапређење 
енергетског сектора Србије.

Председник Вучић истакао 
је да су у области енергети-
ке потребне реформе, про-
мена навика, али и огромна 
улагања. Потврдио је да су 
Норвежани завршили студију 
о развоју енергетског секто-
ра у Србији и пренео да су 
понудили три решења, која 
подразумевају велике про-
мене у јавним предузећима. 
Како је пренео новинарима у 
Ослу, студија је направљена 
на неколико страница и то 
једноставно, прецизно, без 
филозофије за разлику од на-
ших стратегија које се, како је 
рекао, пишу на 200 страна.

„Код нас је то списак лепих 
жеља и оно што се некоме 
допада, али је најмање шта 
је то конкретно што треба да 
урадимо. Овде су јасно рекли 
шта треба да се уради, шта да 
се промени уколико хоћемо 
да будемо успешни“, испри-
чао је председник Вучић.

Председник Вучић истакао 
је да су само за једно од на-
ших четири или пет главних 
предузећа у сфери енергети-
ке Норвежани рекли да није 
неопходна промена руковод-
ства, док су за све остале ре-
кли да морамо да променимо 
људе. Како је рекао, Норве-
жанима је српска делегација 

понудила да неког од њихо-
вих људи пошаљу да преузму 
извршну функцију, што они 

не раде и претпоставља да 
не желе да ураде.

„Жеља нам је да поступа-

мо онако како су нам рекли 
они који знају боље од нас, 
најбољи на свету. Када буде-
мо ушли у промене, мењаће-
мо нешто што постоји 50 или 
60 година у нашој земљи. 
Добро је да имамо од кога 
да научимо. Желимо да из-
вршимо озбиљну енергетску 
транзицију и да се онда по-
забавимо екологијом, угљем, 
обновљивим изворима енер-
гије“, поручио је председник 
Вучић, и додао:

„Енергетика постаје најви-
ши интерес сваког грађанина. 

Видели смо најмодернија по-
стројења везана за обновљиве 
изворе енергије. То је кључ-
на тема, то је тема свих тема. 
Преживећемо ову зиму, имамо 
још доста гаса, релативно до-
бро стање у хидро капаците-
тима, 1,5 милиона тона угља... 
Цена нафте ићи ће доле, што 
ће нам помоћи да зауставимо 
инфлацију. Презимићемо уз 
проблеме са којима се суоча-
ва држава, јер она подноси 
највећи терет. Ако не буде не-
ких непредвиђених ситуација, 
имаћемо довољно струје и 
гаса и топлих станова“.

Председник Вучић разго-
варао је са својим домаћини-
ма и о политичкој ситуацији у 
свету и посебно о ситуацији 
на Косову и Метохији, а затим 
се сусрео и са српским сту-
дентима Норвешког универ-
зитета науке и технологије у 
Трондхајму, поручивши им да 
ће Србији у наредном пери-
оду бити потребни стручња-
ци за обновљиве изворе 
енергије.

убрзАно трАжимо решењА 
зa енергетске Проблеме

осло

... са ПредседНиком владе Норвешке јуНасом 
гаром стереом

ПредседНик алексаНдар вучић сусрео се са ПриНцом 
ПрестолоНаследНиком ХакоНом и Норвешким 

краљем Харалдом Петим

... са ПредседНиком ПарламеНта Норвешке 
масудом гараХаНијем

састаНак делегација србије и Норвешке

сусрет са срПским студеНтима који се усавршавају На 
Норвешком уНиверзитету Науке и теХНологије у троНдХајму
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Хиљаде Срба окупило 
се на великом скупу 
у центру Северне Ко-

совске Митровице, код спо-
меника кнезу Лазару,  одакле 
су Аљбину Куртију и међу-
народној заједници послали 
јасну  поруку да више не могу 
да издрже терор Приштине. 
Тог дана, многобројне српс-
ке тробојке красиле су град, 

 низ сАстАнАкА ПредседникА ВучићА

срби сА косоВА и метохије Поручили сА Великог нАродног скуПА

достА нАм је куртијеВог терорА!

певале су се српске песме, а 
људи су се тискали да чују 
шта им поручују говорници 
са бине.

Дан раније, Срби са Косова 
и Метохије донели су одлуку 
да се повуку из свих инсти-
туција, владе и скупштине у 
Приштини, из четири општи-
не, правосуђа и полиције на 
северу, као одговор на не-
поштовање међународног 
јавног права, непоштовање 
Бриселског споразума, јед-
ностране одлуке око прере-
гистрације возила са српским 
таблицама и неформирање 
Заједнице српских општина. 
Срби са КиМ поручили су да 
су морали да устану у одбра-
ну Бриселског споразума и 
ЗСО, који су кључни за њи-
хов опстанак у покрајини, јер 
су изложени насиљу инсти-
туција у Приштини, од кр-
шења слободе кретања, на-
силних упада на север КиМ 
специјалних јединица, до 
изградње четири нелегалне 
албанске полицијске базе у 
зеленој зони, на узурпираној 
приватној имовини Срба.

Председник Српске листе 
Горан Ракић поручио је да је 
чиста образа вратио мандат 
грађанима који су га бирали.

„Окупили смо се да једин-
ствено кажемо Приштини и 
међународној заједници да 
је доста шиканирања, угње-
тавања и обесправљивања 
Срба на КиМ. Сведоци смо да 
је Србима у последњих годи-
ну дана забрањено да гласају 
на изборима и референдуму, 
да нам је забрањена слобода 
кретања и да су политички 
представници Срба били под 
оптужбама без иједног дока-
за и да су нам отимали имања 
и тамо градили полицијске 
базе“, поручио је Ракић, и 
додао да су специјалци из 
Приштине Србима отимали 
и лекове и санитете, бранили 
вакцинацију и да су покуша-
ли да изазову хуманитарну 
катастрофу на северу, те да 
је крајње време да се прес-
тане са гажењем Бриселског 
споразума.

Потпредседник Српске 
листе Игор Симић истакао је 
да су Срби оставке поднели 

мирне савести, јер су десет 
година пружали руку поми-
рења.

„Кажу у Приштини да нема 
Срба на северу, нека виде 
да нас има и да ће нас овде 
тек бити. Ово је наше и биће 
наше. Поднели смо оставке, 
то је наш наставак борбе за 
поштовање међународног 
права, за поштовање Брисел-
ског споразума, и наша борба 
за мир и стабилност. Нисмо 
се уморили од борбе, али не 
желимо да будемо параван 
приштинским институцијама 
да наставе да врше насиље 
над нашим народом. Десет 
година смо чекали, а добија-
ли смо пребијање, лажне 
оптужбе против оних који 
нису спремни да се одрекну 

Србије. Боримо се за мир и 
стабилност и за Србе, Ал-
банце, Бошњаке, Горанце“, 
нагласио је Симић.

Скуп у центру града завр-
шен је песмом „Ово је Србија“ 
и речима председника Српске 
листе да ће држава Србија и 
председник Александар Ву-
чић увек бити уз свој народ, у 
сваком смислу.

одликоВАње зА смењеног 
комАндирА ђурићА

Председник Србије Алек-
сандар Вучић одликоваће 
Ненада Ђурића, директора 
Регионалне дирекције поли-
ције за регион Север, којег 

је Аљбин Курти сменио јер 
одбио да кажњава свој народ  
за то што не прихвата РКС ау-
томобилске таблице, које им 
намеће приштинска власт.

Док су представници Срба са КиМ у Зве-
чану доносили кључне и одлуке и догова-
рали наредне потезе као одговор на терор 
Приштине, у Београду је, поводом поли-
тичке и безбедносне ситуације на КиМ, одр-
жан низ састанака државног врха.

Председник Србије Александар Вучић, на 
позив премијерке Ане Брнабић, присуство-
вао је седници Владе Србије о КиМ, где је 

министрима поднео извештај о вишесатним 
разговорима са представницима Срба из 
јужне покрајине, које је имао претходних 
дана. Уследили су и његови разговори са 
Мирославом Лајчаком, амбасадорима Чен 
Бо, Александром Боцан-Харченком, Кристо-
фером Хилом, патријархом српским Порфи-
ријем и члановима Синода Српске право-
славне цркве.

У прошлом броју „СНС 
Информатора“ грешком 
смо објавили фотогра-
фију Данета Басте уместо 
фотографије новог мини-
стра у Влади Србије Раде-
та Басте. Извињавамо се 
господи Данету и Радету 
Басти и читаоцима.

На скуПу је говорио и смењеНи Полицајац НеНад ЂурићНа великом митиНгу окуПило се више Хиљада срба
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Потпредседник Саве-
та министара и ми-

нистар спољних послова 
Италије Антонио Тајани 
и министар одбране Ита-
лије Гвид Крозето били 
гу гости Београда, где су 
разговарали са председ-
ником Александром Ву-
чићем о геополитичким 
приликама и регионалним 
односима, као и о даљем 
развоју билатералне са-
радње и евроинтеграција-
ма Србије.

Председник Вучић из-
разио је уверење да ће 
Србија и са новом ита-
лијанском Владом нас-
тавити дугу традицију 
добрих и пријатељских 
односа, будући да је Ита-
лија један од најважнијих 
политичких и економских 
партнера наше земље, 
али и утицајан чинилац 
на међународној поли-
тичкој сцени, који својим 
позицијама и активност-
има може додатно да до-
принесе развоју мирног и 
стабилног окружења на 
Западном Балкану.

„Ово је изузетно важна 
посета за нас, јер Србија 
жели да види још већу 
улогу Италије у региону“, 
истакао је председник и 
додао да је наша земља 
посебно захвална не само 

на доследној подршци 
Италије нашем европском 
путу, већ и на доприно-
су који даје безбедности 
и стабилности на Косову 
и Метохији кроз ангаж-
ман своје војске у саставу 
КФОР-а, а поготово заш-
тити коју пружа манасти-
ру Високи Дечани.

„Италија је ту, Италија 
жели да буде ту, јер смо 
врло заинтересовани за 
регион Западног Балка-
на“, истакао је министар 
Тајани, изразивши спрем-
ност његове земље да по-
могне у одржању мира и 
стабилности у региону.

„Ова посета два мини-
стра је политички знак и 
показује колику важност 
Италија даје Србији“, по-
ручио је министар Крозе-
ти и додао да је за његову 
земљу од највећег значаја 
да на Косову и Метохији 
буде мир и да српска 
заједница буде поштова-
на и безбедна.

На састанку је израже-
на нада да ће ускоро бити 
одржана и Четврта зајед-
ничка седница Влада двеју 
земаља, која ће ојачати 
свеобухватну сарадњу, као 
и Бизнис форум српских и 
италијанских компанија, 
заинтересованих за чвр-
шће пословне везе.

Петар Петковић, члан 
Председништва СНС 
и директор Канцела-

рије за Косово и Метохију, 
након бурних дешавања са 
таблицама и са напуштањем 
приштинских институција 
представника српског наро-
да, каже за „СНС Информа-
тор“ да је на КиМ напетост 
и даље присутна, али да је 
присутна и одлучност нашег 
народа да одбрани своја еле-
ментарна људска права.

Срби, како је објаснио, 
неће ни Kуртијеве табли-
це, нити његове наметнуте 
изборе, нити албанске по-
лицајце са југа, који немају 
шта да траже на северу KиМ. 
Према његовим речима, из-
вор свих проблема је то што 
Аљбин Курти не признаје 
нашем народу право на вољу 
и мишљење, ни право на 
постојање.

- Срби су, зато, показа-
ли да су спремни да се боре 
расположивим демократ-
ским средствима, на миран и 
достојанствен начин, и уве-
рен сам да ће однети побе-
ду. За све то време, Београд 
води жестоку политичку и 
дипломатску борбу да се 
Курти обузда у свом рато-
борном деловању - навео је 
Петковић.

како оцењујете да ће се 
догађаји даље развија-
ти?
- Сведоци смо агресивног 

и милитантног деловања вла-
сти у Приштини, која прети 
да угрози мир и стабилност, 
за коју се свих ових годи-
на снажно бори председник 
Александар Вучић. Са једне 
стране налазе се неприкриве-
ни шовиниста Аљбин Курти и 
његови истомишљеници, чији 
је циљ да се српско постојање 
затре, тако што ће се свако-
дневно Срби прогонити и 
обесправљивати. Са друге 
стране имамо српски народ, 
који не пристаје да буде за-
страшен и обесправљен, јер 

је оснажен чињеницом да је 
у тој бори уз њега, раме уз 
раме, држава Србија. Овде  је 
реч о најбазичнијем егзистен-
цијалном, па ако хоћете и ху-
манитарном питању: хоће ли 
једном народу бити дозвоље-
но да опстане? За Куртија је, 
међутим, свако питање ста-
тусно, и зато он тврдоглаво 
инсистира на свакој и нај-
мањој концесији, јер рачуна 
да је сваким, чак и најсимбо-
личнијим повлачењем Србије 
са КиМ, самопроглашено Ко-
сово више независно. То је 
суманута рачуница, али какав 
рачунџија - таква и рачуница. 
Очекујем да стварни доноси-
оци одлука на КиМ, којима 
Курти не може да каже „не“, 
коначно интервенишу и спре-
че Приштину да ситуацију на 
терену доведе до тачке кљу-
чања.

ко ће доћи на упражње-
на места која су срби на-
пустили?
- Ако говоримо о местима 

у Привременим институција-
ма самоуправе које су напус-
тили представници српског 
народа на северу, јасно је да 
се ради о позицијама које ис-
кључиво припадају Србима и 
Српској листи, као једино ле-
гитимном представнику срп-
ског народа на КиМ. За сада 
та места су замрзнута и тако 
треба да остане, све дотле 
док се не испуне захтеви да 
се хитно формира Заједница 
српских општина. Било какав 
покушај да се, противно го-
тово једногласној вољи Срба 
на КиМ, на та места доведу 
неки послушници Приштине, 
неки људи без икаквог поли-
тичког легитимитета, осуђен 
је на пропаст. То би неми-
новно изазвало несагледи-
ве проблеме, јер како да у 
већински српским срединама 
организујете изборе које го-
тово нико од грађана не би 
признао? Подсетићу, потез 
Срба запослених у привре-
меним институцијама само-

управе на северу КиМ из-
нуђен је зулумом и насиљем 
Приштине, и представља вр-
сту демократске борбе про-
тив институционалног на-
сиља. Свако занемаривање 
тог бојкота и расположења 
Срба на КиМ, а организо-
вање избора које Срби не би 
прихватили било би управо 
то, био би, заправо, наставак 
срљања Приштине у деста-
билизацију.  Када је реч о 
местима у полицији и право-
суђу, ни по једном једином 
слову Бриселског споразума 
Kурти нема право да та места 
попуњава Албанцима.

какве су реакције у срп-
ским, а какве у албан-
ским срединама после 
величанственог митинга 
у косовској митровици?
- Срба на Косову и Ме-

тохији нема превише, али 
када су заједно, руковођени 

заједничким интересом, они 
су снага. Протест у Косовској 
Митровици показао је коли-
ко су Срби одлучни, снажни 
и јединствени. Величанстве-
ни народни скуп у Косовској 
Митровици, на коме је било 
преко десет хиљада Срба, 
показао је у којој држави 
Срби живе и коме једино 
верују - председнику Алек-
сандру Вучићу. Албанске по-
литичке структуре сигурно 
нису биле срећне због тог 
скупа, јер рачунају на то да 
је српски народ у протеклим 
деценијама толико измрцва-
рен да му није остало снаге 
и жара за било какву борбу, 
али наши храбри сународни-
ци показали су и доказали 
супротно. Сви су стали под 
један барјак, под српску тро-
бојку, којом су закитили чи-
тав север и та слика била је 
јача од свих напада Пришти-
не и њених ментора.

ИНТЕРВЈУ

ПетАр ПеткоВић, 
директор Канцеларије за 

Косово и Метохију

јединстВо је нАјснАжније оружје нАшег 
нАродА у борби зА оПстАнАк

јАчАње ВезА србије 
и итАлије

колико је важно то што 
су срби показали једин-
ство у овако тешкој ситу-
ацији?
- Јединство је најснажније 

оружје нашег народа у борби 
за опстанак на КиМ. Српска 
листа је настала као поли-
тичка надградња инстинкти-
вног јединства Срба, рођеног 
из тежње за голим опстанком. 

Зато је Српска листа главна 
мета онима који хоће да раз-
бију јединство Срба у нашој 
јужној покрајини. Срби су 
протеклих седмица, посебно 
на северу КиМ, показали и 
речју и делом да ће се за своја 
права борити јединствено 
и одлучно, и док год је тако 
нико им ништа не може. Њи-
хово јединство, у комбина-
цији са чврстом и недвосмис-
леном подршком Београда, 
биће несавладив бедем за 
свакога ко жели да науди на-
шем народу у покрајини.

да ли верујете да ће, по-
сле свега, бити форми-
рана заједница српских 
општина?
- Заједница српских 

општина је темељ бриселског 
дијалога. Она је била наш ос-
новни мотив за учешће у том 
процесу, и сам дијалог нема 

никаквог суштинског смисла, 
уколико се не реализује ње-
гово главно постигнуће. А 
реч је, подсетићу вас, о је-
дином механизму којим се 
угроженом српском народу 
омогућује да има своје јасне 
надлежности, да управља 
својим пословима и штити 
своја права, безбедност и 
идентитет. Онај ко избегава 

обавезу формирања ЗСО, а 
Курти то свакодневно ради, 
српском народу оспорава 
права, угрожава му безбед-
ност и идентитет. Није за 
Приштину проблем да нађе 
законске механизме да спро-
воде оно што су њени пред-
ставници у Бриселу потписа-
ли, већ је за Приштину ЗСО, 
пре свега, неприхватљиво 
идеолошко питање. Деце-
нијама је политичка идеоло-
гија Приштине антисрпска, 
а формирање ЗСО би било 
и формално признање да је 
српском народу потребна 
посебна заштита, али и јасно 
дефинисан начин друштве-
но-политичког и економског 
деловања. Курти је, дакле, 
заробљен у неспојивости 
онога што он заиста јесте и 
онога што је Приштина при-
хватила Бриселским спора-
зумом.

држАВА уВек уз сВој нАрод
како оцењујете подршку 
државе србије нашем на-
роду на ким?
- Србија, на челу са пред-

седником Александром Ву-
чићем, чини све да омогући 
останак и опстанак српског 
народа на КиМ. Београд је 
до сада без оклевања пру-
жао подршку свакој ра-
ционалној одлуци и захте-
ву нашег народа у јужној 
покрајини. Помагали смо и 
помажемо нашем народу и 
политички и економски, и 
то ћемо наставити да чи-
нимо. И у овој тешкој ситу-

ацији, свим Србима који су 
у знак протеста напустили 
привремене институције 
самоуправе на КиМ, надо-
местили смо сва примања. 
Тиме је испуњено још једно 
велико обећање председ-
ника Вучића. Србија је про-
теклих десетак година оја-
чала на сваки начин, и биће 
кадра да нашем народу на 
КиМ настави да помаже, а 
чињеница да данас улаже-
мо у српске средине више 
него за последњих 40 го-
дина, говори више од свих 
речи.

ПредседНик вучић са миНистрима тајаНијем и крозетом
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Председник Србије Алек-
сандар Вучић био је 
домаћин другог три-

латералног Самита Мађарске, 
Србије и Аустрије, на којем је 
договорена  сарадња у поме-
рању одбрамбене границе од 
илегалне миграције на југ.

„Потписали смо важан 
Меморандум о разумевању, 
а наши тимови наставиће да 
раде на конкретизацији, како 
бисмо још пре краја годи-
не кренули у реализацију“, 
рекао је председник Вучић 
после Самита са аустријским 
канцеларом Карлом Нехаме-
ром и мађарским премијером 
Виктором Орбаном.

Како је објаснио, реч је о 
регистрованим и нерегистро-
ваним лицима, илегалним 
мигрантима, чији број се го-
тово удвостручио у односу на 
прошлу годину. Што се тиче 
регистрованих, највећи број 
лица стиже из Авганистана 
40 одсто, из Сирије 27 одсто, 
Марока 12,5 одсто, Бурундија 
седам одсто и два одсто из 
Пакистана. Истакао је да је 
Србија већ предузела неколи-
ко корака, и да више нема сло-
бодног визног режима са Ту-
нисом, који је трајао од 1962. 
године, као и са Бурундијем, а 
ускоро ће и са још две земље 
морати да се уведе исти визни 
режим какав је у ЕУ.

„Наше власти су конста-
товале значајан пораст броја 
илегалних миграната у 2022. 
години - раст од 191 одсто, а 
у нашу земљу стижу мигранти 
из Северне Македоније и Бу-
гарске“, објаснио је председ-
ник Вучић и истакао:

„Договорили смо да се 
заједнички ангажујемо да 
укључимо већи број поли-
цајаца на граници према 
Северној Македонији, као 
и додатну опрему, као што 
су аутомобили са термови-
зијским камерама. Желимо да 
одбрамбену границу помери-
мо на југ, ка Северној Македо-
нији. А касније смо спремни, 

са Северном Македонијом, 
да даље померамо ту грани-
цу одбране. Тиме штитимо и 
Европу и своју земљу. Ни ми, 
као ни други, не желимо да 
будемо паркинг за мигранте“.

Указао је и на то да Србија 
остаје солидарна са свим из-
беглицама којима је потреб-
на помоћ, те да је постигнут 
договор око реадмисије. 
Пренео је и да је договорено, 
пошто ће морати да се обез-
беде авиони за повратак, 
што је скупо, да се трошкови 
поделе са партнерима.

„Договорили смо да буде 
фер расподела. Неко може 
дати више људи, технике, 
неко више новца. Направиће-
мо фер расподелу и урадити 
нешто заједнички, нешто о 
чему смо могли само да сања-
мо раније“, рекао је пред-
седник Вучић и истакао да је 
поносан на то што ће српски, 
аустријски и мађарски поли-
цајци радити заједно, јер се 
тиме показало да смо памет-
нији, и да смо из историје  из-
вукли најбоље. 

Такође, пренео је да су раз-
говарали и о другим темама, 
изградњи нашег нафтовода, 

али и мреже за извоз зеле-
не енергије која ће ићи пре-
ко Азербејџана, Румуније и 
Мађарске, као и о европском 
путу Србије и геополитичкој 
ситуацији.

Канцелар Аустрије Карл 
Нехамер поручио је да је Ср-
бија снажан и поуздан парт-
нер и да за партнере на За-
падном Балкану, као што је 
Србија, треба да постоје кон-
кретни помаци у европским 
интеграцијама.

„Охрабрујуће је што се од 
нашег сусрета у Будимпешти 
много тога догодило. Хвала 
Србији и председнику Ву-
чићу што се заложио за то 
да тај азилантски туризам 
буде окончан, услед визне 
либерализације за Индију, 
Тунис и друге државе. Вучић 
је озбиљно схватио бриге 
Аустрије. Имали смо вели-
ки број азиланта из Индије, 
Вучић је реаговао и није ос-
тавио Аустрију на цедилу. 
То нам је драгоцено и много 
значи“, рекао је Нехамер.

Истакао је да је то што 
раде Србија, Мађарска и 
Аустрија снажан сигнал за 
Брисел и да је Аустрија ст-

раствени борац 
за то да државе 
Западног Балка-
на приступе ЕУ.

„ А у с т р и ј а , 
Мађарска и Ср-
бија су успоста-
виле партнерство 
у борби против 
нелегалних миг-
рација, експло-
атације људи и 
организованог 
криминала. То је 
неопходно, јер је 
једна ствар јас-
на - да је азилски 
систем ЕУ дожи-
вео неуспех. До-
шли смо до тачке 
да су државе ЕУ 
појединачно при-
моране да налазе 
нове видове са-
радње у оквиру 
онога што је мо-

гуће у ЕУ“, рекао је Нехамер.
Премијер Мађарске Виктор 

Орбан изјавио је да, уколико 
се из те земље гледа безбед-
ност Европе, када је реч о 
миграцијама, зависи од Ср-
бије јер, како је навео уколико 
Србија брани своје границе, 
брани и Мађарску и остатак 
континента. Рекао је и да би 
трилатерална сарадња и бор-
ба против илегалних мигра-
ција била много лакша и ус-
пешнија да је Србија чланица 
ЕУ, као и да Мађарска настоји 
да се Србији што пре омогући 
пуноправно чланство у ЕУ.

„Док се то не деси, мораће-
мо границу одбране да спус-
тимо што јужније. Мађарска 
ће обезбедити људство и 
опрему“, објаснио је Орбан и 
посебно се захвалио председ-
нику Вучићу, којег је назвао 
историјски најбољим српским 
партнером Мађарске.

„Односи између Србије и 
Мађарске имају посебну сна-
гу. Делимо судбину и у доб-
ру и у злу и помажемо једни 
другима. То није политичко 
питање, већ питање ин-
стинкта опстанка“, поручио 
је Орбан.

У Београду је одржана 
Регионална конфе-
ренција „Могућности 

улагања у обновљиве изворе 
енергије на Западном Балка-
ну“, коју организују aмбасадe 
Краљевине Норвешке у Бео-
граду и Сарајеву, у сарадњи 
са Нордијском пословном 
алијансом, Пословном асо-
цијацијом Норвешка-БиХ и 
норвешким партнерима за са-
радњу у области енергетике. 
У раду конференције учество-
вали су председник Републи-
ке Србије Александар Вучић, 
председник Владе Албаније 
Еди Рама, председник Владе 
Северне Македоније Дими-
тар Ковачевски, председник 
Владе Црне Горе Дритан Аба-
зовић и председавајући Већу 
министара Босне и Херцего-
вине Зоран Тегелтија.

Председник Вучић рекао је 
да је закључак разговора да 
се иде на формирање регио-
налног тржишта, како бисмо 
једни другима помагали.

„За нас је питање енер-
гетике од кључног значаја, 
краткорочно, средњорочно 
и дугорочно. Зато радимо 
са Норвежанима, од којих 
смо добили препоруке шта, 
као Србија, морамо да ура-

димо, који су приоритети. 
У сектор енергетике следи 
огроман ниво инвестиција, 
у зависности од тога за који 
се предлог одлучимо, свака-
ко између 17 и 32 милијарди 
евра. То је потребно да бис-
мо могли да опстанемо, да 
имамо довољно гаса, струје, 
нафте, довољно свега за 
функционисање наше индус-
трије и домаћинстава“, пору-
чио је председник Вучић.

„Чекају нас велике и тешке 
реформе, овог пута у енер-
гетском сектору, почињемо 
себе да мењамо, за добро-
бит свих“, рекао је председ-
ник Вучић и приметио и да у 
земљама региона 30 година 
није било нових објеката. 
Нагласио је да је у Србији из-
грађен гасовод дужине 402 
километара, да се завршава 
термоблок у Костолцу, али 
да ће морати додатно да се 
ради и инвестира. Додао је 
да Норвешка има 800 мини 
хидроцентрала, а да их у Ср-
бији нема ни 100.

„Они луди и глупи, а ми 
много паметни. Они не чувају 
животну средину, а ми чува-
мо. И све је то тако код нас. 
Да сам их послушао да смо 
укинули руднике угља, не 
бисмо имали струје уопште. 
Да нисмо изградили гасовод, 

опет не бисмо имали струје. 
Да вам не објашњавам да да-
нас зависимо од панонских 
електрана, термоелектране 
топлане Нови Сад, термо-
електране топлане Панчево, 
Сремска Митровица“, рекао 
је председник Вучић и захва-
лио се на предлозима које су 
изнели представници Нор-
вешке током конференције.

„Идем у Норвешку да 
договорим за шта можемо 
да добијемо финансијску 
подршку и да то изведемо, да 
бисмо нешто у земљи уради-
ли“, истакао је председник, 
додајући да ће следеће годи-
не бити готов Б3 блок Косто-
лац, који ће доносити 350 
мегавата инсталисане снаге, 
што чини више него 350 ме-
гавата у хидроелектранама, 
чија производња зависи од 
временских услова. Такође, 
осврнуо се и на честе кри-
тике када је реч о начинима 
производње енергије.

„Када кажете да подиже-
мо ветропаркове, кажу вам 
да убијате птице, уништа-
вате нам пољопривредно 
земљиште. Када кажемо да 
имамо солар паркове, ту тре-
ба неколико квадратних ки-
лометара, они питају што нам 
одузимате земљу за пласте-
нике. Шта год да урадите, у 

проблему сте, а без енергије 
не можете да живите, нити 
земља може да иде напред“, 
поручио је председник Вучић.

Истакао је да је Србија 
близу договора са Северном 
Македонијом, и додао да 
постоји велика жеља и воља, 
али и свест да једни без дру-
гих не можемо.

„Албанија има 100 обно-
вљивих извора, али шта да 
ради када нема воде и кише? 
Нема струје, морају да увозе. 
Шта да радимо ми када нам се 
поквари Б2 у Обреновцу или 
нема довољно угља?“, запи-
тао је председник Србије.

„Можемо много тога зајед-
но да урадимо, разговараће-
мо да проширимо идеје на све 
у региону. Морамо да радимо 
заједно, иначе нисам сигуран 
шта нас чека. Прегураћемо 
ову зиму али нико не зна шта 
ће бити следеће, која ће бити 
тежа и окрутнија него што 
смо очекивали“, упозорио је 
председник Вучић.

Поручио је да је закључак 
скупа да су у области енерге-
тике потребне бројне рефор-
ме, промена наших навика, 
али и огромна улагања. Зато 
смо, како је рекао, и замоли-
ли партнере из Норвешке, 
али и Велике Британије да 
помогну.

регионАлнА конФеренцијА о могућностимА улАгАњА у обноВљиВе 
изВоре енергије нА зАПАдном бАлкАну

Потребно регионално тржиште 
да бисмо помагали једни другима

беогрАд

трилАтерАлни сАмит мАђАрске, србије и Аустрије

не желимо дА будемо 
ПАркинг зА мигрАнте

беогрАд

дритаН абазовић, еди рама, аНдреас ериксеН, алексаНдар вучић, зораН тегелтија, дмитар ковачевски

карл НеХамер, алексаНдар вучић и виктор орбаН
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Народна скупштина 
Републике Србије 
недавно је усвојила 

ребаланс државног буџета 
за 2021. годину, а на реду је 
и доношење буџета за наред-
ну годину. Тим поводом, пи-
тамо Јоргованку Табаковић, 
гувернера Народне банке 
Србије, какво је стање у др-
жавном буџету, чему допри-
носи ребаланс, каква је тре-
нутна економска ситуација у 
земљи и шта грађане чека у 
наредној години.  

- Недавно усвојени реба-
ланс буџета доприноси 
очувању постигнутих еко-
номских резултата и оства-
ривању циљева економске 
политике, у условима пре-
плитања неколико криза, са 
којима се суочава цео свет, 
па и наша земља. Предвиђе-
но је довољно средстава за 
набавку енергената неоп-
ходних због очувања стабил-
ности енергетског система 
земље. Забележена је знатно 
боља наплата прихода у до-
садашњем делу године, чему 
је у великој мери допринео 
и раст економске активнос-
ти, наставак раста зарада и 
запослености у приватном 
сектору, већа профитабил-
ност привреде, а и повећана 
ефикасност наплате прихода. 
Најављени раст плата и пен-
зија у јавном сектору јесте и 
примерен и оправдан, како 

са аспекта актуелне фискалне 
позиције, тако и кретања ин-
флације. Позитивно је што је 
у ребалансу пронађен додат-
ни простор за финансирање 
капиталних расхода - каже за 
„СНС Информатор“ гувернер 
Табаковић.

како теку разговори са 
представницима мисије 
међународног монетар-
ног фонда?
- Привели смо крају дого-

воре са ММФ-ом и очекује-
мо да се у децембру Борд 
директора састане и одобри 
стендбај аранжман од 2,4 
милијарде евра. Нови аран-
жман биће подршка наставку 
вођења одговорне економс-
ке политике и спровођењу 
структурних реформи, уз до-
датну подршку финансијској 
стабилности у периоду ван-
редних светских околности. 
Почетком новембра заврши-
ли смо званичне разговорe 
с мисијом ММФ-а, у оквиру 
трећег разматрања резултата 
економског програма, подр-
жаног Инструментом за ко-
ординацију политике, који ће 
бити замењен стендбај аран-
жманом. Мисија је позитивно 
оценила спровођење дого-
вореног економског програ-
ма и похвалила континуитет 
добре економске политике. 
Оценили су да је, управо зах-
ваљујући одговорном вођењу 

економске политике и свео-
бухватном пакету монетар-
них и фискалних мера, Србија 
успешно очувала макроеко-
номску, финансијску и фи-
скалну стабилност. Похваље-
на је благовремена припрема 
српских власти за даље по-
тенцијалне шокове из међу-
народног окружења. Српска 
привреда има добре механи-
зме одбране, који укључују и 
адекватне девизне резерве, 
умерен ниво спољног и јавног 
дуга. Посебно је констатова-
но да је очувана финансијска 
стабилност, као и стабилност 
девизног курса, упркос непо-
вољним условима у међуна-
родном окружењу.

колико је важно да др-
жава има на располагању 
новац по повољнијим ус-
ловима од тржишних?
- То је доказ да размишља-

мо о свим алтернативама за 
стварање резерви за кризна 
времена, у тренутку када 
није повољан излазак на 
међународно финансијско 
тржиште због очекиваних 
високих камата које нико не 
жели да плати ако не мора.  
Зашто бисмо плаћали камате 
које тренутно плаћају Руму-
нија и друге земље ЕУ, које 
се крећу од седам до осам 
одсто, ако можемо од ММФ-
а да добијемо значајно ниже 
камате на основу своје члан-
ске квоте и оствареног и до-
казаног угледа у вођењу еко-
номске политике? Не значи 
да ћемо свих 2,4 милијарде 
евра предвиђених аранжма-
ном користити – разговарали 
смо о тој цифри, а да ли ће, 
када и колико бити коришће-
но - зависиће од потреба 
које утврди Влада. Аранжман 
је потпуно специфичан и не 
користи се за јачање девиз-
них резерви, јер су оне на ре-
кордно високом нивоу, већ 
као подршка финансирању у 
условима изазова у светском 
економском окружењу, по-
себно када је већина земаља 
суочена са потребом набавке 
енергената како би се обез-
бедила енергетска стабил-
ност.

који се потези очекују од 
србије у наредном пери-
оду?
- Обуздавање инфлације 

јесте приоритет број један 
широм света, али је важно 
да се одреди и права мера 
којом реагујемо. Ми то ра-
димо постепеним, али кон-
тинуираним заоштравањем 
монетарних услова, које смо 
започели у октобру прошле 
године, али истовремено во-
димо рачуна и о расту при-
вредне активности. Верујемо 
да ће нам добре економске 
основе и рекордне девизне 
резерве помоћи да савлада-
мо ефекте енергетске кризе 
и пооштрених финансијских 
услова на глобалном нивоу. 

колико за инвеститоре 
значи када држава има 
споразум са ммФ-ом?
- Сарадња Србије с ММФ-

ом доприноси остваривању 
циљева економске политике 
наше земље и на тај начин 
што представља додатну 
гаранцију инвеститорима 
да је Србија сигурна земља 
за улагање, са одрживом 
и одговорном економском 
политиком и способна да у 
роковима доспећа сервиси-
ра своје обавезе. То, свакако, 
повољно утиче на инвес-
тиције у нашу земљу, које 
упркос кризним временима 
бележе нове рекорде.

да ли ћемо успети да за-
држимо исти ниво инвес-
тиција, упркос глобалној 
кризи?
- У првих десет месеци 

ове године прилив страних 
директних инвестиција био 
је 3,5 милијарди евра, чиме 
је премашен ниво из истог 
периода претходне године, 
која је била рекордна по том 
питању. Прилив је остао ге-
ографски распрострањен и 
претежно усмерен у извоз-
но оријентисана предузећа. 
Ако буде настављен темпо 
од почетка године, прилив за 
целу годину, који смо веома 
конзервативно проценили 
на 3,8 милијарди евра, си-
гурно ће бити премашен.  То 

за нас  значи - благовремена 
набавка енергената, ства-
рање нових радних места, 
примање плата, плаћање по-
реза, пуњење буџета, а кроз 
то и гаранција безбедности, 
функционисање школства, 
здравства и свега оног што 
су надлежности државе.

да ли у следећој години 
можемо да очекујемо ус-
поравање инфлације?
- Као што знате, суоче-

ни смо са додатном ескала-
цијом конфликта у Украјини 
и геополитичких тензија, што 
ствара огромну неизвесност, 
па је инфлација у свим земља-
ма које су наши кључни трго-
вински партнери виша од оче-
киване и, кроз увозне цене, 
врши се притисак и на домаћу 
инфлацију. Зато такву ин-
флацију и називамо увозном. 
Као и прошле године, има-
ли смо сушу и нешто слабију 
пољопривредну сезону, а ви-

соке цене енергената и даље 
се преносе на произвођачке 
цене наших трговинских парт-
нера, што преко цена увозних 
производа утиче на инфлацију 
у Србији. У земљама региона 
са којима имамо значајну раз-
мену инфлација је двоцифре-
на, а у неким земљама већ 
прелази 20 одсто. Дешавају 
се ствари које не можемо да 
предвидимо и све прогнозе 
су незахвалне, али очекујемо 
да ће инфлација остати на по-
вишеном нивоу до краја ове и 
почетком наредне године, али 
ће се након тога наћи на опа-
дајућој путањи. Знатнији пад 
инфлације очекујемо у другој 
половини 2023. године, а по-
вратак у границе циља у дру-
гој половини 2024. године. На 
нама је да радимо на обузда-
вању инфлације у мери у којој 
је то у нашој моћи, и то је дуж-
ност свих учесника у друштву, 
од тржишта до медија.  Зајед-
но са председником и са Вла-
дом, радићемо најодговор-
није што можемо да се криза 
и инфлација осете што мање. 
Снажна кочница већег раста 
инфлације јесте стабилност 
курса динара - динар је у току 
ове године ојачао за 0,2 одсто 
према евру, а од почетка годи-
не били смо нето купац девиза 
на девизном тржишту у изно-
су од 450 милиона евра.

народна банка србије 
недавно је зауставила 
повећање цене полиса 
ауто-осигурања. да ли 
грађани могу да се на-
дају још некој сличној 
мери нбс?
- Као што смо реаговали 

када је неодговорно и без 
консултације са НБС повећа-
на цена обавезног осигурања 
од аутоодговорности и вра-
тили неоправдано повећане 
цене, реаговали смо и огра-
ничили распон продајног и 
куповног курса у мењачни-
цама, умањили износ нак-
нада које банке наплаћују 
становништву за платне ус-
луге. Kонтинуирано прати-
мо ситуацију на тржишту и 
благовремено ћемо, као и до 
сада, предузимати све мере 
како би се омогућило несме-
тано функционисање финан-
сијског система, заштитили 
интереси и очувао стандард 
грађана. Волела бих да и 
остали учесници у нашем 
економском животу размис-
ле да ли су само банкарске 
марже питање о којем треба 
расправљати или и друге тр-
говачке марже. Не можемо 
да утичемо на међународне 
цене енергената, осим у делу 
у којем је председник Вучић 
договорио са председником 
Путином одређену количину 
гаса по нижој цени, не може-
мо да утичемо на цене при-
марних берзанских произво-
да, али можемо да утичемо 
да интереси одређених група 
или лобија не доприносе за-
четку инфлационе спирале. 
Имамо сидро које се зове 
стабилан курс и држимо га 
чврсто. Али би и сви остали 
требало да схвате да тренут-
ни профит, створен неоправ-
даним повећањем маржи или 
другом врстом краткорочне 
добити, јесте велика штета 
за све остале грађане наше 
земље.

јоргоВАнкА тАбАкоВић, 
гувернер Народне банке Србије

штитимо грАђАне стАбилним курсом
тренутни профит, створен 
неоправданим повећањем маржи или 
другом врстом краткорочне добити, 
чини велику штету грађанима

Волела бих да и остали учесници 
у економском животу размисле да ли су 
само банкарске марже питање о којем 
треба расправљати или и друге 
трговачке марже

знатнији пад инфлације очекујемо 
у другој половини 2023. године, 
а повратак у границе циља у другој 
половини 2024.

Свим пензионерима у Ср-
бији износ на чеку ће од 

децембра бити увећани за 
девет одсто. Најављена по-
вишица значи да ће просечна 
пензија уместо 30.973, сада 
бити 33.760 динара, односно 
да ће бити већа за око 2.800 
динара.

Следећа повишица од још 

12,1 одсто најављена је од 
Нове године, а у припреми 
су и три нова модела обра-
чунавања висине пензија, 
кроз измене Закона о пен-
зијском и инвалидском оси-
гурању. Министар финан-
сија Синиша Мали најавио 
је да ће од 1. јануара бити 
примењивана швајцарска 

формула плус за усклађи-
вање пензија, према којој ће 
пензије бити додатно заш-
тићене.

Суштина измена је у томе 
да ће се индексација пензија 
од 2023. године радити у 
складу са бруто друштвеним 
производом. Први предвиђа 
да ако издвајања за пензије 

буду мања од 10 одсто БДП, 
да се оне усклађују само 
са просечном нето платом, 
други ако издвајања буду 
између 10 и 10,5 одсто да се 
пензије уклађују као и сада, а 
трећи да ако издвајање пре-
маши 10,5 одсто БДП да се 
пензије усклађују са инфла-
цијом.

ноВо ПоВећАње ПензијА
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Немачка компанија „ZF 
Fridrihshafen“ гради дру-

гу фабрику у панчевачкој Се-
верној индустријској зони, а 
радове на објекту обишао је 
председник Србије Алексан-
дар Вучић. Он је истакао да 
је ово велики дан за Србију 
и да ће та фабрика пуно до-

нети Панчеву и Банату, као и 
целој земљи.

Рекао је и да, када је своје-
времено обавестио у Давосу 
Ангелу Меркел да „ZF“ дола-
зи у Србију, она je била изне-
нађена и честитала му је на 
огромном успеху.

„Ово је прави гигант не-
мачке индустрије и то оне 
најмодерније“, истакао је 

председник Вучић и рекао 
да је држави остало да завр-
ши трафо станице и путеве и 
поновио да ће Панчево, по-
пут Чачка и Ниша, бити ново 
чвориште ауто-путева.

Додао је да је питао пред-
ставнике компаније „ZF“ како 
држава може још да помог-
не и да су му рекли да су им 
потребни школовани млади 

људи, и са средњом школом 
и факултетом. Нагласио је 
да Србија сада има и посебну 
Kанцеларију за дуално об-
разовање и подсетио да смо 
преузели немачки, швајцар-
ски и аустријски модел ду-
алног образовања, због чега 
сада 69 одсто ђака, који кроз 
њега прођу, одмах по заврше-
ном школовању нађу посао.

Србија и Азербејџан, 
споразумима који су 
потписани у Београ-

ду, подижу сарадњу на нови 
ниво, истакао је председник 
Србије Александар Вучић 
након састанка са председ-
ником Азербејџана Илхамом 
Алијевим, који је био његов 
гост током званичне посете 
Србији.

Председник Вучић, на 
заједничкој конференцији 
за штампу са председником 
Алијевим, пренео је да оче-
кује да ће у наредних 20 дана 
отпутовати у радну посету 
Бакуу, како би се настави-
ли разговори око неколико 
важних тема за нас, и да ће 
повести са собом више ми-
нистара како би се продубило 
ово стратешко партнерство 
конкретним споразумима.

Председник Вучић нагла-
сио је да две земље имају 
много заједничког, пре 
свега то да непоколебљиво 
чувају свој територијални 
интегритет и да једни дру-
гима помажу у међународ-

ној арени и међународним 
институцијама, поштујући 
Повељу УН и међународно 
правне норме.

Пренео је да су разговара-
ли о свим важним питањима, 
међу којима је била енерге-
тика, и истакао да ће за се-
дам до 10 година Азербејџан 
извозити више од 35 ми-
лијарди кубних метара, а да 
је данас извоз 22 милијарди 
кубних метара гаса, од чега 
половина иде у европске 
земље.

„Зато радимо и на успоста-
вљању интерконектора из-
међу Србије и Бугарске да 
бисмо могли да купимо зна-
чајне количине од пријатеља 
у Бакуу. Разговарали смо и 
о трансмисији електричне 
енергије, а разговараћемо 
са европским партнерима да 
се прикључимо, јер је реч о 
подводном каблу испод Цр-
ног мора, којим би обезбеди-
ли енергетску безбедност“, 
рекао је председник Вучић 
додајући да ће о томе раз-
говарати са Румунијом или 
Мађарском.

Истакао је и да је разго-

варано и о другим важним 
питањима, као што је неста-
шица ђубрива, као и о војно-
техничкој сарадњи.

„Сада је Илхам најпо-
пуларнији човек у Европи. 
Помало сам љубоморан, не-
вероватне промене су се до-
годиле. Раније нису имали 
времена за њега, а сада је све 
време резервисано за њега 
јер им је потребан гас. Знам 
да је паметан и да све види и 
разуме. Мене зову само око 
Косова, када треба неко да 
ме лупи по глави, а њега зову 
што га воле и моле“, рекао 
је председник Вучић у шали, 
додајући да се радује када је 
успешан један такав прија-
тељ Србије.

Председник Алијев пору-
чио је да су Србија и Азер-
бејџан стратешки партнери 
који сарађују у бројним обла-
стима, али и пријатељи, те да 
се Београд и Баку подржавају 
међусобно када је у питању 
територијални интегритет и 
суверенитет земаља.

„Хвала на позиву, на љу-
базним речима о мени и о 
народу Азербејџана, то су 

речи правог пријатеља. Нас 
веже пријатељство, а то је 
основни услов за развој од-
носа Азербејџана и Србије“, 
рекао је Алијев и додао да 
потписана документа о са-
радњи представљају правни 
основ за даљи развој односа. 
Нагласио је да су Србија и 
Азербејџан увек подржавали 
једни друге у међународној 
арени и додао да је са пред-
седником Вучићем разгова-
рао о бројним билатералним 
питањима, регионалним и 
питањима са међународне 
агенде, као и о енергетици.

„Наставићемо разговоре о 
природном гасу и струји, јер 
постоје нове могућности за са-
радњу. Азербејџан има ресур-
се који играју улогу у енергет-
ској безбедности. Наша улога 
ће да расте, сарађиваћемо, на 
првом месту, са пријатељским 
земљама, не само у енергети-
ци, него у свим областима“, 
рекао је Алијев, и пренео да 
је позвао председника Србије 
у посету Азербејџану већ до 
краја године, као и то да би и 
сам могао поново да посети 
Србију.

Председник АлексАндАр Вучић угостио је ПредседникА АзербејџАнА илхАмА 
АлијеВА који је борАВио у зВАничној Посети србији

сАрАдњу сА АзербејџАном 
Подижемо нА Виши ниВо

беогрАд

ПАнчеВо

ноВА ФАбрикА комПАније „зФ”

Председник Србије 
Александар Вучић 
боравио је на рад-

ној вечери у Атини, коју је 
организовао председник 
Владе Грчке Кирјакос Ми-
цотакис, и том приликом 
још једном се захвалио на 
подршци коју Грчка пружа 
Србији на свом путу ка ЕУ.

„Хвала драгом прија-
тељу Кирјакосу Мицота-
кису на срдачном дочеку. 
Разговарали смо о Косову 
и Метохији, свим темама 
од значаја не само за наше 

земље, већ и за цео реги-
он. Причали смо и о енер-
гетској ситуацији, као и 
међусобној подршци то-
ком изазовних времена 
која су пред нама“, навео 
председник Вучић.

Такође, поручио је и да 
се на састанку са премије-
ром Мицотакисом разго-
варало о учвршћивању 
и снажном унапређењу 
политичких и економских 
односа две земље. И пре-
мијер Мицотакис огласио 
се након састанка, пору-
чивши да је са председни-
ком Вучићем разговарао о 

билатералним односима, 
регионалном развоју и 
још ближој сарадњи.

„Вечера са пријатељем 
Александром Вучићем у 
Атини. Имали смо прили-
ку да разговарамо детаљ-
но о нашим билатералним 
односима, регионалном 
развоју и о начинима како 
можемо ближе да са-
рађујемо у овом тешком 
периоду за све, о рату у 
Украјини и енергетској 
кризи“, навео је грчки 
премијер на Твитеру.

Председник Вучић је 
након састанка рекао да 

су дочек и разговор били 
срдачни, на чему се зах-
валио премијеру Мицота-
кису. Једна од тема разго-
вора, како је истакао, била 
је и ситуација на Косову и 
Метохији, као и питања 
важна за регион.

„Још једном сам се зах-
валио на подршци коју Гр-
чка пружа Србији на свом 
ЕУ путу, а причали смо и 
о енергетској ситуацији, 
као и међусобној подр-
шци током изазовних вре-
мена која су пред нама“, 
написао је председник Ву-
чић на Инстаграму.

Председник србије био је гост ПредседникА ВлАде грчке, који је, 
нАкон сАстАнкА, нАПисАо нА тВитеру

ВечерА сА ПријАтељем 
АлексАндром Вучићем

АтинА

срдачаН дочек у атиНи: ПредседНик алексаНдар вучић и Премијер киријакос мицотакис

ПредседНик азербејџаНа илХам алијев и ПредседНик србије алексаНдар вучић исПред Палате „србија“
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Председник Републике 
и врховни командант 
Војске Србије Алек-

сандар Вучић присуствовао 
је здруженој вежби „Мане-
ври 2022“ резервног саста-
ва 3. бригаде Копнене војс-
ке на полигону Пасуљанске 
ливаде.

Заједно са министром од-
бране Милошем Вучевићем 
и начелником Генералштаба 
Војске Србије генералом Ми-
ланом Мојсиловићем, имао је 

прилику да се увери у висок 
ниво оспособљености про-
фесионалних припадника 
Војске и лица из резервног 
састава, у извршењу бојевих 
гађања наоружањем пеша-
дије, артиљерије и оклоп-
них јединица. После оби-
ласка вежбе и састанка са 
представницима наменске 
индустрије, председник Ву-
чић похвалио је припадни-
ке резервног састава Војске 
Србије и оценио да су врло 

добро испунили задатке.
„Видели сте део новог на-

оружања и део онога што 
стављамо у систем. Посебно 
радимо на дроновима и на 
наоружавању дронова. Сада 
смо у специфичној ситуацији, 
јер морамо све сами да про-
изводимо. Немамо од куда 
више да довеземо било шта, 
чак и оно што платимо на За-
паду, онда нам по две годи-
не не испоручују. А ово што 
смо платили на Истоку, не 

може да долети, пошто нико 
неће да пусти. Морамо да 
се посветимо себи и да про-
изводимо довољно оружја, 
оруђа и муниције“, поручио 
је председник Вучић, и ука-
зао на значај модернизације, 
како бисмо изашли из оквира 
технологије осамдесетих и 
деведесетих година.

Председник Вучић оби-
шао је више тачака на који-
ма су активни и резервни 
припадници Треће бригаде 

ПАСУЉАНСКЕ ЛИВАДЕ

здруженА ВежбА Војске србије „мАнеВри 2022”

МОРАМО САМИ ДА ПРОИЗВОДИМО 
ОРУжЈЕ, ОРУђЕ И МУНИцИЈУ

приказали акција: дејство 
стрељачког вода на оклоп-
ном борбеном возилу точ-
кашу „Лазар 3” и МРАП 6X6, 
затим гађања полуаутомат-
ском снајперском пушком 7,9 
мм М-76, пушкомитраљезом 
7,62 мм М-84, далекометном 
пушком 12,7 мм М-93 и мит-
раљезом 12,7 мм на даљин-
ски управљивој борбеној 
станици.

Уследио је, затим, приказ 
гађања механизованог вода 

на борбеном возилу пешадије 
БВП М-80А противавионским 
топом 20 мм и митраљезом 
7,62 мм, као и гађање које су 
извршиле послуге аутомат-
ског бацача граната БГА 30 
мм М93. Потом су приказана 
гађања послуга противоклоп-
ног ракетног система КОРНЕТ 
М, као и гађања тенковског 
вода на тенку М-84. Гађање 
су, затим, извршили и вод 
самоходне хаубице 122 мм 
ГВОЗДИКА. На последњој та-

чки, председник је присуство-
вао гађању вода минобацача 
120 мм М75.

Председник Вучић је, у 
разговору са учесницима 
вежбе, рекао да треба про-
наћи начин да се награде они 
који су се одазвали позиву 
у резервни састав, да имају 

предност при запошљавању 
у државне органе или неке 
друге предности. Након при-
каза наоружања са бојевим 
гађањем, председник Вучић 
обишао је и статички приказ 
средстава наоружања и вој-
не опреме из домаће произ-
водње.

ПредседНик алексаНдар вучић са ПриПадНицима резервНог састава треће бригаде коПНеНе војске На ПолигоНу ПасуљаНске ливаде
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ЕКОЛОГИЈА

ДРЖАВНА УПРАВА

студентимА 800 местА у јАВним 
устАноВАмА зА ПрАксу

Велике штете због Промене 
климе

ИНФРАСТРУКТУРА

ПоПис Висећих мостоВА 
у србији

Министар Горан 
Весић рекао је да 
је, након пописа ви-
сећих мостова у Ср-
бији, утврђено да је 
од укупно 66 пописа-
них мостова девет за 
рушење, 46 за сана-
цију, а да је 11 у до-
бром стању. Навео је 
да надлежне локалне 
инспекције сада имају 
обавезу да, у складу са за-

коном и проценом 
коју су направиле, 
забране коришћење 
појединих мостова и 
наложе рушење или 
санацију оних чије 
стање то захтева. Од 
145 локалних самоу-
права које су добиле 
налог, 126 урадило 
је попис и извршило 
процену стања, а 19 

није послало извештај.

КУЛТУРА

сАрАдњА гАлерије мАтице 
срПске и бечких музејА

Протокол о сарадњи 
између Галерије Ма-
тице српске и Саве-
за уметничко-исто-
ријских музеја у Бечу 
потписан је у Бечу. Ми-
нистарка Маја Гојко-
вић нагласила је да ће 
продубљење сарадње 
Галерије Матице српс-
ке и Савеза култур-
но-историјских музеја, кроз 

размену стручњака, 
размену уметнич-
ких дела и приређи-
вање заједничких 
изложби, значајно 
допринети укупним 
односима у домену 
културе, имајући 
у виду традицију, 
значај и углед ових 
установа у Србији и 

Аустрији.

Други Сајам сту-
дентске стручне 
праксе у јавној уп-
рави, у организацији 
Министарства др-
жавне управе и ло-
калне самоуправе, на 
коме је студентима 
врата отворило 56 
органа јавне управе, 
одржан је у онлајн 
формату. Представници ор-
гана државне управе и ло-

калне самоуправе 
понудили су готово 
800 места за струч-
ну праксу. Сајам је 
отворио министар 
Александар Мар-
тиновић, који је 
истакао да су нам 
потребни образо-
вани млади профе-
сионалци који носе 

нове идеје, енергију, енту-
зијазам и креативност.

„Климатски от-
порна Србије је ви-
зија Владе Србије, и 
она чини окосницу 
будуће Стратегије 
н и с к о у г љ е н и ч н о г 
развоја, која ће тра-
сирати пут декарбо-
низације на нивоу це-
лог друштва“, рекла 
је министарка Ирена 
Вујовић учесницима 
конференције о климатским 
променама ЦОП 27 у Шарм ел 

Шеику. „Док је осмо-
трен пораст глобалне 
средње температуре 
1,1 степен, Србија је 
већ на 1,8 степени, а 
лети на чак 2,6 степе-
на Целзијуса. Више од 
70 одсто штете нас-
тало је услед суша и 
високих температура 
изазваних променом 
климе, и то мора да се 

мења“, поручила је министар-
ка.

ФИНАНСИЈЕ

е-ФискАлизАцијА зА сВе у ПдВ 
систему

Од 1. јануара за 
све привреднике 
у систему ПДВ-а, 
биће обавезне елек-
тронске фактуре. 
Министар Синиша 
Мали објаснио је да 
је корист огромна, 
да је све бесплатно 
и транспарентно, а 
да је привреда де-
ценијама чекала овај ко-
рак. „Планира се велики 
реформски потез, увођење 

електронских фак-
тура и е-фискализа-
ција. Идемо у корак 
са дигитализацијом 
и трошкови ће бити 
нижи. За привреду 
је најважније што 
ћемо моћи да по-
враћај ПДВ-а ра-
димо у року од 24 
или 48 сати, а тако 

ћемо се успешније борити 
против сиве економије“, на-
вео је министар Мали.

ПОЛИЦИЈА

обилАзАк ПоПлАВљених 
ПодручјА

Министар Бра-
тислав Гашић изја-
вио је да је, због 
обилне кише и 
поплава на подручју 
Новог Пазара и Ту-
тина, било више ин-
тервенција. „Река се 
повукла, интерве-
нишемо како бисмо 
помогли грађанима 
Тутина да извуку 
воду из подрума, а у Но-
вом Пазару ситуација је под 

контролом. Про-
блем је што се не 
води довољно рачу-
на о рекама, што су 
оне постале места за 
бацање смећа, због 
чега долази до загу-
шења и онемогућа-
вања нормалног 
тока у случају већих 
падавина“, поручио 
је министар Гашић, 

који је обишао поплављена 
подручја.

Подигнуте Премије 
осигурАњА

БРИГА О ПОРОДИЦИ кисић ПосетилА Породицу у стАјкоВцу
Министарка Дарија Кисић по-

сетила је породицу Јовић у Стај-
ковцу, Аниту и Јовицу, који су 
крајем септембра постали роди-
тељи тројице дечака. Уручила им 
је поклоне овог Министарства, 

међу којима су и ауто-седишта за 
бебе. „Ово је најлепша слика Ср-
бије, слика младих људи који су 
остали у свом селу, који се баве 
пољопривредом и који су заснова-
ли породицу. Такође, ово је одли-

чан пример свим другим паровима, 
који имају одређених потешкоћа 
да добију потомство, да знају да је 
држава уз њих и да ћемо урадити 
све да нас буде више“, рекла је Ки-
сић.

У претходних десет година, кључ-
ни показатељи пословања ин-

дустрије осигурања кретали су се 
узлазном путањом, изјавила је гу-
вернерка НБС Јоргованка Табако-
вић, на отварању шестих Српских 
дана осигурања. НБС је створила 

стабилне услове пословања, па су 
износи капитала, укупна имовина, 
техничке резерве и премије живот-
них осигурања више него удвостру-
чени у деценији за нама. То је по-
дигло премију осигурања по глави 
становника са 77 на 149 евра.

ит сектор - нАјбрже рАстући сектор

Председница Владе Ана 
Брнабић отворила је у 

Београду Развојни центар 

светски познате компаније 
за софтверска решења „Лук-
софт“ која планира да до 

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ОДБРАНА

обележен дАн ПримирјА 
у ПрВом сВетском рАту

Код Спомен-косту-
рнице бранилаца 
Београда у Првом 
светском рату на Но-
вом гробљу, обеле-
жен је Дан примирја 
у Првом светском 
рату, а државну це-
ремонију полагања 
венаца предводио је 
министар Никола Се-
лаковић, који је и председник 

Одбора за неговање 
традиције ослободи-
лачких ратова Србије. 
Селаковић се уписао 
и у спомен-књигу, у 
којој је написао да 
је „победа славне 
српске војске у Вели-
ком рату немерљив 
допринос моралном и 
историјском капита-

лу српске нације“.

ВојскА је сПремнА нА сВе 
сценАрије

Министар Милош 
Вучевић рекао је да 
ће, уколико пред-
седник Србије наре-
ди, Војска предузети 
све мере да зашти-
ти Србе на Косову 
и Метохији и да је 
Војска спремна на 
све сценарије. По-
новио је да су прего-
вори, колико год били дуги 

и исцрпљујући, боље 
решење од конфли-
кта. „Наш маневарски 
простор је сужен, али 
било би добро да се 
од Србије не тражи 
да покаже све карте 
унапред. Разматрају 
се све опције, али 
радимо на томе да се 
разговор настави“, 

рекао је Вучевић.

ТРГОВИНА

уВећАти робну рАзмену сА 
егиПтом

Министар То-
мислав Момировић 
рекао је да је робна 
размена Србије и 
Египта на годишњем 
нивоу вреди 100 ми-
лиона долара, а да 
се иде ка томе да 
се увећа. „Циљ нам 
је да у наредне две 
године она буда по-
већана на 400 милиона до-
лара. Основни предуслов да 
се то догоди је закључивање 

билатералног спо-
разума о слободној 
трговини са Егип-
том“, поручио је он 
током састанка са 
амбасадором Египта 
Баселом Салахом. 
Циљ је да се да до-
датни импулс, пре 
свега произвођачи-
ма пољопривредних 

производа који на египат-
ском тржишту имају велике 
могућности.

краја 2023. има више од 2.000 
запослених у Србији. Брнабић 
је истакла изузетне резулта-
те ИТ сектора у Србији, која 
је најбрже растући сектор и 
ове године оствариће више 
од 2,6 милијарди евра извоза. 

„Луксофт“ ради софтверска 
решења за ауто-индустрију, 
банкарство, телекомуника-
ције, а клијенти су им неки од 
највећих светских брендова и 
има више од 20.000 запосле-
них у 30 земаља.
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У рубрици 
СНС Панорама 
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора СНС, 
током претходног 
месеца, у циљу 
бољег живота наших 
суграђана
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1. УБ

ДРУЖЕЊЕ СА чЛАНОВИмА СТРАНКЕ

Завршена је изградња саобраћајни-
це на Сандића имању, са комуналном 
инфраструктуром (водовод, кишна и 
фекална канализација и јавна расвета). 
Почели су припремни радови за асфал-
тирање пута у Докмиру, у засеоку Боји 
брдо. Реконструисана је мрежа ниског 

напона на подручју трафо станице Врхо-
вине 2. Поводом обележавања 14 година 
постојања СНС, у просторијама странке 
окупили су се чланови ОО, на челу са 
Дарком Глишићем и Александром Јова-
новићем Џајићем, и захвалили се чла-
новима и активистима који су давали 

подршку и вредно радили. Општински 
одбор, свечаним чином сечења славског 
колача, обележио је славу Свету Петку. 
Прослави у страначким просторијама 
присуствовали су чланови и симпатизери 
странке, председници месних заједница 
и одборници у СО.

2. МЕДВЕђА
АСФАЛТ У НЕГОСАВЉУ

Општина је завршила ре-
конструкцију и асфалтирање 
локалних путева у селу Него-

савље. Постављен је асфалт у 
дужини од 910 метара, а ра-
дови су трајали 15 дана.

4. ВЕЛИКО ГРАДИшТЕ
ОБНОВА ЛОКАЛНОГ ПУТА

Завршава се рехабилитација 
локалног пута Камјево-Деси-
не, у дужини од око 1500 ме-
тара. Председник Општине 

Драган Милић, повереник Вла-
димир Штрбац и одборница 
Сузана Танасковић обишли су 
радове.

3. БЕчАЈ

НОВА СПОРТСКА ОПРЕмА 
ЗА ФК „ЈЕДИНСТВО”
Фудбалски клуб „Јединство“ из Бачког Петро-

вог Села добио је нову спортску опрему. Почело 
је постављање скеле са дворишне стране Град-
ског позоришта, ради санације крова. Завршена 
је рехабилитација атарског пута у викенд насељу 
у Бачком Градишту.

5. КРАГУЈЕВАц
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА
Градоначелник Никола Дашић при-

суствовао је почетку радова на рекон-
струкцији Трга војводе Радомира Путника. 
Завршено је уређење пута за стрелиште у 
насељу Десимировац и асфалтирање Ули-
це Животе Николића у МЗ Ждраљица. 
Машине се, затим, селе у Ердеч, а затим 
у Белошевац. Активисти ОО уређивали 
су јавне површине у Вињишту, Пивари, 
Трмбасу, Ждраљици и МО 21. октобар. 
Реконструисан је отворени терен за мале 
спортове у насељу Вишњак. Активисти МО 
Маршић уредили су простор око Спомен 
обележја стрељаним грађанима.

6. АРАНђЕЛОВАц
ПОКЛОН ЗА ПОРОДИЦУ 
СА чЕТИРИ БЕБЕ

Обележили смо страначку славу Свету Петку. За-
менице председника Општине и председника СО, 
Невена Ирић и Марија Елез, присуствовале су коме-
морацији у Крагујевцу. Велики број грађана узео је 
учешће у јавној расправи и дао предлоге пројеката за 
буџетирање наредне године. Општина је обезбедила 
200.000 динара породици Марковић из МЗ Мисача, 
која је за само годину дана добила четворо деце. Рад-
ници СРЦ „Шумадија“ поставили су дечија игралишта 
у насељима Колонија и Бангладеш.

7. цРНА ТРАВА
ОБЕЛЕЖЕНА ДЕчИЈА НЕДЕЉА

Поводом Дечије недеље, у сарадњи са Библио-
теком, организовали смо представу за предшколце 
и основце.

8. ЛОЗНИцА
ПОчЕЛА ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА

Урађен је нови асфалт на деоницама путева у Каменици и Јадран-
ској Лешници. Започето је асфалтирање Улице Вука Караџића у МЗ 
Доњи Добрић, асфалтиране су и четири улице у Воћњаку, путеви 
кроз Зајачу и једна деоница у Новом Селу. У изградњи је и пешач-
ка стаза дуж Улице Саве Ковачевића у МЗ Ново насеље. Одржане 
су манифестације Дани Јована Цвијића и Михољски сусрети села у 

Лешници, док је у Драгинцу обележена 81. годишњица страдања ци-
вилног становништва у Другом светском рату. Започета је изградња 
Атлетског стадиона у Лозници. Изграђено је шесто типско дечије 
игралиште у граду. Постављени су семафори на две најфреквент-
није раскрснице у Пашићевој улици. По налогу градоначелника 
Видоја Петровића, започета је комплетна реконструкција Улице др 
Миленка Марина, која повезује део града око болнице. Поводом 
14. рођендана СНС, уприличен је пријем за највредније активисте у 
просторијама Градског одбора. Такође, обележили смо и страначку 
славу Свету Петку.

Нова улица На саНдића имањуокуПљање у страНачким Просторијама
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9. ЋИЋЕВАц
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 
И хАЛЕ

Током октобра, радило се на 
реконструкцији једне од најду-
жих улица у Ћићевцу, уз помоћ 
Министарства пољопривреде. 
Завршена је реконструкција и 
спортске хале у Сталаћу, уз помоћ 
Министарства спорта и омладине. 
Реконструисан је и кров на ватро-
гасном дому, након 30 и више го-
дина. МЗ Плочник победила је на 
смотри „Сусрети села“ и довела 
овај фестивал у нашу општину, за 
наредну такмичарску годину. Сла-
ва странке је прослављена у свеча-
ној атмосфери.

10. ПЕЋИНцИ
КАНАЛИЗАЦИЈА 
У ДВА НАСЕЉА

Министарка Ирена Вујовић 
и министар Марко Благојевић, 
заједно са председником Општи-
не Пећинци Синишом Ђокићем, 

обишли су радове на изградњи 
канализационе мреже у Попин-
цима. Вујовић је рекла да ће у два 
насеља бити изграђена 24 кило-
метра недостајуће канализационе 
мреже, чиме ће бити решен више-
деценијски проблем грађана.

12. КЛАДОВО
ПОПРАВКА УЛИЦЕ

Почели су припремни радови за 
асфалтирање Улице хајдук Вељко 
у Давидовцу, која је оштећена 
приликом замене азбестних цеви. 
У Бечу је одржана Инвестицио-
на и пословна конференција за 
дијаспору, чији је циљ подсти-
цање инвестиција српске дијаспо-
ре из Аустрије ка Србији, којој су 
присуствовали Бојан Божановић, 

заменик председника Општине 
Кладово, и Славољуб Малетић, 
помоћник председника.

14. НЕГОТИН
ЗАмЕНА СТОЛАРИЈЕ

Издвојена су додатна средства 
из општинског буџета за покри-
вање захтева свих грађана који су 
аплицирали на конкурсу за замену 
старе столарије, као и за радове у 
три градске улице.

15. ВЕЛИКА ПЛАНА
СУБВЕНЦИЈЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИмА

Обележили смо Дан осло-
бођења у Првом и Другом свет-
ском рату. Манифестација „Моје 

село весело“ одржана је у школи у 
Новом Селу, Брђанска пасуљијада 
у Бугарији, а у Лозовику обележе-
но је 113 година постојања КУД-
а. Председник Општине Игор 
Матковић доделио је првих 60 
уговора пољопривредним произ-
вођачима, а за овај вид субвенција 
издвојено је 13 милиона динара. 
Михољски сусрети села одржани 
су у Доњој Ливадици. Обележили 
смо страначку славу Свету Петку.

17. БАчКА ТОПОЛА
ГАСИФИКАЦИЈА СВИх 
мЕСТА

Захваљујући Влади Србије, 
покренута је гасификација свих 
насељених места, пројекат вредан 
више од 20 милиона евра. Одржана 

је трећа пијаца, базар цвећа и де-
чије радости. У просторијама стран-
ке обележена je слава Света Петка.

18. ПЛАНДИшТЕ
УРЕђЕЊЕ КАНАЛСКЕ 
мРЕЖЕ

Расписан је конкурс за суфи-
нансирање eнергетске санације 
стамбених зграда. Председник СО 
Горан Доневски присуствовао је 
потписивању уговора за куповину 
куће на селу за још једну породи-
цу. Одржана је 23. Зонска смо-
тра сликара аматера Војводине. 
Настављено је уређење каналске 
мреже у атарима насеља Марко-
вићево, Велика Греда, Хајдучица, 
Маргита и Лаудоновац. Уклања 
се дивља депонија и замењује део 

гасне мреже у Великој Греди. Рас-
писан је конкурс за доделу новча-
них помоћи студентима.

24. БЕОчИН
ПОДЕЛА ПАКЕТА СТАРИЈИм 
СУГРАђАНИмА

Активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
суграђанима на штанду у центру 
града. Активисти МО Беочин, Бео-
чин град 1 и 2 уредили су простор 
код аутобуске станице. Одржана 
је манифестација Дечија недеља. 
У сарадњи са Црвеним крстом, ор-
ганизована је подела хуманитар-
них пакета старијим суграђанима 

у Сусеку. Уручена су признања и 
новчане награде најбољим спор-
тистима. У Раковцу је oдржан 
Фестивал хране, а у Беочину тур-
нир рукометних ветерана. Предсе-
дница Општине Биљана Јанковић 
обишла је радове на неколико 
локација. У Беочин селу ради се 
канализациона мрежа. Одржана 
је акција озелењавања, у оквиру 
Октобарских свечаности. Асфал-
тира се улица Станка Пауновића 
Вељка на Планти. Свечано је 
обележен Дан Општине. Предсе-
дница Општине Биљана Јанковић 
обишла је МЗ Раковац и МЗ Бео-
чин село. Свечано је обележена 
страначка слава Света Петка.

25. КОВАчИцА
СУФИНАНСИРАЊЕ 
НАБАВКЕ СОЛАРНИх ПАНЕЛА

Организована је конференција 
намењена Словацима у дијаспори, 
којој је присуствoвао и председ-
ник Општине Јарослав Хрубик. У 
просторијама ОО обележена је 
страначка слава Света Петка. Ма-
ријана Мелиш, помоћница пред-
седника Општине, потписала је 
уговоре са једним брачним паром 
и једним младим пољопривредни-
ком за доделу средстава за купо-
вину куће са окућницом. Општина 
је расписала конкурс за суфинан-
сирање набавке соларних панела.

26. ГОРЊИ 
МИЛАНОВАц
ШИРЕЊЕ 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ 
мРЕЖЕ

У току је изградња фекалне 
канализације у МЗ Велереч. У 
циљу наставка добре сарадње 
са МУП-ом, уручен је уређај за 
откривање присуства нарко-
тика код возача. Председник 
Општине Дејан Ковачевић, на 
позив Међународне организа-
ције ИРЕ, присуствовао самиту 
о енергетици у Салцбургу. Обе-
лежена је страначка слава Све-
та Петка.

13. КРУшЕВАц

ОТВОРЕН ПАРК мИРА

У просторијама ГО СНС 
обележена је слава на-
предњака Света Петка. 
Одборници и омладина СНС 

делили су „СНС Информа-
тор“ и разговарали са грађа-
нима. Отворен је Парк мира, 
споменик који је први у Ср-

бији постао део глобалног 
Парка мира Међународног 
института за мир кроз тури-
зам.

19. КОСОВСКА КАМЕНИцА

мОРАВСКИ ДАНИ

16. АЛИБУНАР
ЈЕСЕЊЕ мАНИФЕСТАЦИЈЕ

У Девојачком Бунару одржана је трећа 
трка по пешчари „Fox Trail“. Удружење жена 

из Владимировца организовало је манифеста-
цију Дуња и јесењи плодови. На захтев мешта-
на, уређен је прилаз згради у Улици Жарка 
Зрењанина у Алибунару. У организацији МЗ 
Иланџа и Центра за културу, обележен је Дан 
Милоша Црњанског. Општински одбор обе-
лежио је страначку славу Свету Петку.

23. ЗВЕчАН

ЛЕТЊИКОВАЦ У ПОРТИ

Дечија недеља обележена 
је активностима ПУ „Пчелица 
Маја“ у местима Косовска Ка-
меница, Беривојце, Ајновце, 
Босце, Ранилуг, Кормињане. У 
организацији Туристичке ор-
ганизације Гњилане, под по-

кровитељством Канцеларије за 
КиМ, у Горњем Кусцу одржани 
су Моравски дани, на којима су 
представљени домаћи произ-
води, ручни радови, обичаји и 
традиција Косовског Помора-
вља.

22. ПАСЈАНЕ

ЛИТУРГИЈА И ПРИГОДАН ПРОГРАм

У цркви Преображења Гос-
подњег служена је литургија 
поводом празника новомучени-
це Свете Босиљке, коју је слу-
жио епископ рашко-призренски 
Теодосије, након чега је при-
ређен богат културно-умет-

нички програм. Овом догађају 
присуствовали су директор 
Канцеларије за КиМ др Петар 
Петковић, председница ПО Ко-
совске Каменице Тања Аксић, 
представници других општина 
и мештани.

20. КОСОВСКА МИТРОВИцА
ПРИЈЕм ЗА ПРОСВЕТАРЕ И ДЕЦУ

Поводом Светског дана учи-
теља, Привремени орган Општи-
не организовао је пријем за 
просветне раднике, а поводом 
обележавања Дечије недеље, 
председник Општине Алексан-
дар Спирић уприличио је до-

чек за предшколце и основце 
у Митровачком двору. Такође, 
председник Спирић уприличио 
је пријем и доделио награду од 
100.000 динара светској шампи-
онки у кик боксу Нади Петро-
нић.

21. ЛЕПОСАВИЋ

мЕђУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
Одржана је 15. Међународ-

на ликовна колонија „Копао-
ник 2022“, на којој су учест-
вовали уметници из Турске, 
Бугарске, Северне Македо-
није, Хрватске, Црне Горе, 
Централне Србије и КиМ. У 
оквиру обележавања Дечије 
недеље, локална самоупра-
ва помогла је организацију 
представе „Нака Супербака“ 

за малишане из ПУ и ученике 
нижих разреда основне школе, 
а председник Општине Зоран 
Тодић посетио је малишане у 
ПУ „Весело детињство“ у Леш-
ку. Такође, Тодић је обишао и 
радове на реконструкцији два 
пута у насељу Тврђан. Прет-
ходно је асфалтирана деони-
ца пута у селу Кијевчиће, која 
води до засеока Савићи.

Туристичка организација 
представила се на Београд-
ском туристичком & MICE 
форуму. Општина је финанси-

рала изградњу летњиковца у 
манастиру Девине воде, где 
ће верници моћи да предахну 
у порти.

11. СВИЛАЈНАц
ЈОШ ЈЕДАН 
СТРАНИ 
ИНВЕСТИТОР

Више од 500 тркача из целе 
Србије, добра атмосфера и 
леп, сунчан дан, обележили 
су четврти Свилајначки по-
лумаратон, у организацији 
Атлетског клуба „Дуге ста-
зе“ и под покровитељством 
Општине. Стигла је турска 
компанија „Доку-сан отомо-
тив“, нови страни инвести-
тор, четврти у овој години, а 
седми за мање од две године. 
Компанија се бави обрадом 
метала, ради за аутомобил-
ску индустрију и ово им је 
прва инвестиција ван Турске. 
У току је комплетна рекон-
струкција Поп Лукине улице.

Прослава страНачке славеНа отварању Парка мира

Посета београду
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28. КАЊИжА
КУћЕ ЗА ШЕСТ ПОРОДИЦА

У оквиру конкурса Министар-
ства за бригу о селу, по којем се 
додељују бесповратна средства 
за куповину куће са окућницом, 
заменик председника Општине 
Небојша Ракић потписао је нови 
уговор о додели средстава за шест 
породица.

30. ЛАЈКОВАц
НОВИ ФАБРИчКИ 
ПОГОН

Председник Општине Андрија 
Живковић обишао је, пово-
дом Дечије недеље, ОШ „Миле 
Дубљевић“ и ПУ „Лептирић“, и 
малишанима даривао мајице и 
спортске реквизите. Компанија 
„ИГБ Аутомотив“ отвара погон 
у Лајковцу и 200 нових радних 

места. У просторијама ОО обе-
лежена је страначка слава Света 
Петка.

32. РАчА
ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА

У просторијама ОО СНС, у при-
суству чланова, функционера, 
симпатизера и пријатеља стран-
ке, традиционалним резањем 
славског колача и ручком обе-

лежена је страначка слава Света 
Петка.

34. ИРИГ
ПРОмОЦИЈА ВИНСКОГ 
ТУРИЗмА

Посетио нас је Игор Мировић, 
председник Покрајинске владе, и 
најавио одржавање Фрушкогорс-
ке винске шетње, манифестације 
која у први план ставља вински ту-

ризам и иза које стоје Покрајинска 
влада, ТО Војводине, Општина и 
Удружење фрушкогорских вина-
ра. Одржане су манифестације: 
Шатриначка гушчијада, Михољски 
сусрети села, ауто-трка која се бо-
довала за шампионат Војводине... 
Уређен је централни трг у бањи 
Врдник, као и атарски путеви.

35. ВРАЊЕ
НОВЕ АКЦИЈЕ ПОмОћИ

Свакодневне донаторске акције 
у храни и средствима за личну хи-
гијену, Савет за социјална питања 
ГО СНС обогатио је значајним за-
лихама у зимници, за шта су сред-
ства обезбеђена из личних прихо-
да чланова Савета.

36. СРЕМСКА 
МИТРОВИцА
САЈАм ДОмАћИх
ПРОИЗВОДА

Одржан је Агробизнис сајам ло-
калних пољопривредно-прехрам-
бених производа. Свечано је отво-
рена фабрика „Белт“, а у Великим 
Радинцима одржани су и Ми-
хољски сурети села. Деца из еду-
кативног центра „Малац генија-
лац“ донирали су играчке Школи 
за основно и средње образовање 
„Радивој Поповић“.

37. ПОжЕГА
ПРОСЛАВА СЛАВЕ

Повереништво ОО СНС обе-
лежило је страначку славу Свету 
Петку, заједно са члановима, сим-
патизерима и грађанима који су 
дошли у великом броју.

38. БАчКИ ПЕТРОВАц
ЗА БОЉУ БЕЗБЕДНОСТ 
У САОБРАћАЈУ

Бројним манифестацијама 
обележена је Дечија недеља. 
Министарство заштите животне 
средине одобрило је средства 
за субвенционисање куповине 
бицикала, а Министарство ру-
дарства и енергетике средства за 
унапређење енергетске ефикас-
ности кућа и станова. Обележен 
је Дан Општине, уз откривање 
бисте сликарке Зуске Медвеђове. 
Савет за безбедност саобраћаја, 
на челу са председницом Општи-
не Јасном Шпрох, угостио је пред-
ставнике Агенције за безбедност 
саобраћаја. Том приликом, одр-
жана је представа „Пажљивкова 

правила у саобраћају“, а ђацима 
и учитељима подељени су едука-
тивни материјал и рефлектујући 
прслуци. Обележена је годишњи-
ца страдања бораца у НОБ-у.

41. ЋУПРИЈА
НОВА ГРИНФИЛД 
ИНВЕСТИЦИЈА

У плану је изградња још једне 
фабрике турске компаније „Фека“, 
која ће у два постројења имати око 
500 запослених. У склопу обеле-
жавања Дана Општине, одржане 

су бројне спортско-културне ма-
нифестације. У току је реновирање 
Дома културе у Бигреници и школе 
у Старом Селу. ОО СНС прославио 
је страначку славу Свету Петку. 
Пуштањем у рад нове  фонтане, 
означен је крај радова на изградњи 
Трга сећања на НАТО агресију.

42. ТРСТЕНИК
ЗДРАВСТВЕНА ТРИБИНА

Активисти ОО дружили су се са 
суграђанима и делили „СНС Ин-
форматор“ на штанду код Зелене 
пијаце. У организацији ОО и МЗ 
Велика Дренова одржана је три-
бина о карциному дојке.

43. ПРИБОЈ
ПУТ ДО СТРмЦА

Одржани су Михољски сусре-
ти прибојских села, а домаћин 
је била МЗ Сјеверин, мултина-

ционалнa срединa, где вековима 
заједно живе Срби и Бошњаци. 
Настављено је асфалтирање пута 
за Стрмац, по обећању председ-
ника Србије Александра Вучића, 
приликом његове посете При-
боју. Министарка Ирена Вујовић 
обишла је радове на санирању 
депоније Дубоки поток и уручила 
је грађанима уговоре за замену 
ложишта у домаћинствима.

44. БАч
ПРОмОЦИЈА ЛОКАЛНЕ 
ДЕмОКРАТИЈЕ

Додељене су Октобарске на-
граде поводом обележавања Дана 
ослобођења Бача. Четворочлана 
репрезентација у дизању тегова 
освојила је седам медаља на шам-
пионату Европе за јуниоре и млађе 
сениоре у Драчу. Општина се при-
кључила паневропској манифес-
тацији „Европска недеља локалне 

40. НОВИ САД

хУмАНОСТ НА ДЕЛУ

Активисти МО Сајло-
во поделили су огрев за 
социјално угрожене по-
родице, док су активисти 
МО Нова Детелинара уру-
чили зимску гардеробу Ге-
ронтолошком центру. Ак-
тивисти Координације 4 
обишли су кућу породице 
Крагуљац, која је изгорела 
у пожару, а чију обнову су 
помогли кроз више хума-
нитарних акција. Органи-
зована је хуманитарна ма-
нифестација „Будисавска 
забијачка“ за суграђанина 
Бојана Матавуљу, које је 
задобио тешке повреде 
у саобраћајној несрећи. 
Његова светост патријарх 
Порфирије одликовао је 
градоначелника Милоша 
Вучевића Орденом Све-
тог Саве. Градоначелник је 
обишао новоизграђени вртић у Ветернику, у који 

је уписано 274 деце. Ове године, у изградњу и 
обнову путева уложено је 2,2 милијарде динара.

29. ВРшАц
ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА

Градски одбор СНС просла-
вио је страначку славу Свету 
Петку. Активисткиње Уније 
жена припремиле су славски 
колач и слана пецива која су 
послужена гостима у центра-
ли СНС у Београду. Комунал-
но предузеће спроводи акцију 
чишћења и уређења града. 
Организована је интерактивна 
радионица у склопу Недеље 
менталног здравља. Потписани 
су уговори за мере енергетске 

санације за набавку и уградњу 
котлова, замену столарије... 
Посланица у Скупштини АП 
Војводине Јелена Јовановић 
посетила је ромска насеља. 
Организована је свечана акаде-
мија поводом 78 година од ос-
лобођења Вршца од фашизма. 
Одржана је 29. Вршачка позо-
ришна јесен, Сајам запошља-
вања, као и разговори грађана 
са директором ЈКП „Други ок-
тобар“.

27. ОПОВО

РАДОВИ У СВИм мЕСТИмА
31. ТРГОВИшТЕ

СТРАНАчКА СЛАВА

Одржана је манифестација 
Михољски сусрети села - Ба-
натски слатки дан, под покро-
витељством Министарства за 
бригу о селу, а три наша удру-
жења учествовала су на Сајму 
стваралаштва сеоских жена у 
Војводини. Обележена је стра-

начка слава Света Петка. Уређе-
ни су атарски путеви у Баранди 
и Сефкерину. Реконструисан 
је фудбалски терен и уређен је 
парк у Сефкерину. У Баранди је 
уређен простор око гробља. У 
Опову и Сакулама у току је ре-
конструкција водоводне мреже.

Чланови ОО СНС обележили 
су страначку славу Свету Пет-

ку, уз присуство руководства и 
великог броја активиста.

39. ЛЕБАНЕ
НОВО ИЗЛЕТИШТЕ

Председник Општине Иван 
Богдановић обишао је почетак 
радова на новом туристичко 
рекреативном комплексу „Чу-

кљеник“. За изградњу садр-
жаја за спортско-рекреативне 
активности, Влада Србије из-
двојила је 30 милиона динара.

33. СОМБОР
НОВО ВОЗИЛО ЗА ДОм ЗДРАВЉА

Одржан је други Сомборица 
фест, у организацији Сомбор-
ског тамбурашког друштва, 
као и Међународни фестивал 
органске и етно хране и пића, 
домаће радиности и фолклора. 
Градоначелник Антонио Ратко-
вић обишао је Чонопљу, где се 
уређује центар. Додељени су 
уговори о самозапошљавању и 
новозапошљавању, по основу 
јавних позива које је расписао 
Град. Градоначелник Ратковић 
предао је кључеве новог са-
нитетског возила директорки 

Дома здравља. Обележен је Дан 
ослобођења у Другом светском 
рату. Сомбор је други пут био 
домаћин Сајма стваралаштва 
сеоских жена у Војводини. Рад-
ници ЈКП „Чистоће“ уклонили 
су већи број дивљих депонија. 
Подељена су ротациона свет-
ла пољопривредницима из 
Кљајићева, Чонопље и Телечке. 
У Стапару се завршава рекон-
струкција раскрснице улица 
Милоша Обилића и Партизан-
ске. Обележена је страначка 
слава Света Петка.

активисткиње уНије жеНа са страНачким колегиНицама 
у цеНтрали сНс у београду

милош вучевић одликоваН је ордеНом светог саве

НовоизграЂеНи вртић у ветерНику
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демократије“, коју координира 
Конгрес локалних и регионалних 
власти Савета Европе, а у Србији 
Стална конференција градова и 
општина. У оквиру манифеста-
ције, организоване су радионице 
са предшколцима у Бођанима и 
средњошколцима у Бачу.

46. КРУПАЊ
КОРАК КА ЦИЉУ „НУЛА 
ОТПАДА”

Уручена је опрема набављена у 
оквиру пројекта „Општине са нула 
отпада“, која ће олакшати рад ко-
муналних предузећа, а грађани ће 
моћи да преузму сетове канти за 
дволинијско одлагање отпада и 
компостере.

47. ТИТЕЛ
АСФАЛТИРАЊЕ 
СПОРТСКОГ ТЕРЕНА

Заменик председника Општине 
Богољуб Марковић и директор 
ЈКП „Комуналац“ Љуба Панић 
обишли су завршне радове на ас-
фалтирању спортског терена шко-
ле у Вилову.

48. ЗАЈЕчАР
РЕЦИКЛАЖНА ЗВОНА 
У НАСЕЉИмА

Резањем славског колача, у 
присуству чланова ГО СНС и ко-
алиционих партнера, обележена 
је страначка слава Света Петка. 
Град Зајечар је од фирме „Екостар 
пак“ добио на коришћење 15 ре-
циклажних звона, која ће бити по-
стављена у стамбеним насељима. 
У Градској управи одржан је први 
састанак тима који ради на Плану 

развоја града. Обележени су Дан 
града и Дан ослобођења у Првом 
светском рату.

49. СМЕДЕРЕВО
БОРБА ПРОТИВ ОПАКЕ 
БОЛЕСТИ

У склопу обележавања Међуна-
родног месеца борбе против рака 
дојке, ГО СНС организовао је штанд 
на којем су активисти делили флаје-
ре о превенцији и розе балоне, сим-
боле борбе против ове болести.

50. чОКА
БРОЈНЕ АКЦИЈЕ

Активисти МО Црна Бара уре-
дили су центар свог насеља, ак-
тивисти МО Остојићево уручи-
ли су шпорет на дрва породици 

Поморишац, док су чланови МО 
Чока разговарали са суграђанима 
и делили промотивни материјал. 
Свечано смо обележили странач-
ку славу Свету Петку.

52. АЛЕКСАНДРОВАц
НОВИ АСФАЛТ И ЈАКА 
СТРУЈА

Прославили смо страначку сла-
ву Свету Петку. Асфалтиране су 
деонице путева у засеоку Ивано-
вићи у МЗ Руденице и у атару села 
Грчак. ЕПС и Општина наставили 
су улагања тако да су, поред десе-
так нових трафостаница, и мешта-
ни Пољане Стањево 2 добили јаку 
струју. Пут Златибора кренула 
су шесторица најбољих студена-
та Жупе, који ће учествовати на 
Међународном омладинском са-

миту. Верници Јелакца и околних 
села организовали су донаторски 
ручак за обнову Цркве Светих 
апостола Петра и Павла, а обнову 
је помогла и Општина.

53. ПОжАРЕВАц
НОВИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

Градоначелник Саша Павловић 
обишао је нови спортски терен у 
Маљуревцу, намењен за фудбал и 
рукомет. Град Пожаревац донирао 
је два возила Дому здравља. Чел-
ни људи Града обишли су радове 
на изградњи црквених објеката 
у Батовцу и Живици и радове на 
палионици свећа у цркви у Бусију. 
Ревијалном фудбалском утакми-
цом отворен је помоћни терен у 
Пожаревцу. Завршени су радови у 
Ратарској улици.

54. ЛАПОВО
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЦЕНТРАЛНОГ ТРГА

Уз подршку Европске уније, запо-
чета је реконструкција трга у центру 
Лапова, а радови обухватају поста-
вљање осветљења, паметних клупа 
и штандова, као и изградњу паркинг 
простора. Укупна вредност радо-
ва је више од 133.000 евра, који су 
обезбеђени преко програма ЕУ ПРО 
Плус, који се спроводи у сарадњи 
са Министарством за европске ин-
теграције.

55. БРУС
АСФАЛТ ДО ГОНДОЛЕ

Асфалтирани су прилазна са-
обраћајница гондоли и плато за 
паркинг, а средства су обезбеђена 
од ЈП „Путеви Србије“. Активисти 

ОО делили су промотивни мате-
ријал и разговарали са суграђа-
нима.

57. СРБОБРАН
УНАПРЕђЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ

Општина је наставила да по-
маже грађанима да унапреде 
енергетску ефикасност на кућама 
и становима. За замену прозора, 
врата и гасних котлова издвојено 
је још пет милиона динара. Укупно 
49 домаћинстава добило је сред-
ства за унапређење енергетске 
ефикасности.

58. КНИЋ
ВОДОВОД У ГУБЕРЕВЦУ

Испуњено је још једно обећање 
које је дао председник Александар 
Вучић приликом посете Општини 
Кнић - у Губеревцу је почела из-
градња сеоског водовода. Влада 
Србије издвојила је 68 милиона 
динара и, заједно са Општином, из-
градиће водовод за 700 мештана.

59. АДА МОЛ
УРЕђЕЊЕ КАНАЛСКЕ мРЕЖЕ

У току је уређење каналске 
мреже за одводњавање пољопри-
вредног земљишта. Укупна вред-
ност инвестиције је 7,4 милиона 
динара, а финансирање је делом 
из средстава Покрајинског секре-
таријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, а делом 
из општинског буџета.

60. СОКОБАЊА
РОТАЦИОНА СВЕТЛА ЗА 
ТРАКТОРЕ

Савет за безбедност саобраћаја 
обезбедио је ротациона светла за 
тракторе. Председник Општине 
Миодраг Николић присуствовао је 
свечаности поводом Дана школе 
„Бранислав Нушић“, као и отва-
рању 14. симпозијума Андрићеве 
поезије.

61. жАБАРИ
ЈЕСЕЊЕ СВЕчАНОСТИ

Свечано су обележени Дан ос-
лобођења и Дан општине Жабари, 
уз доделу октобарских плакета 

заслужним суграђанима и органи-
зацијама. У Ореовици су одржани 
Дани Војислава Илића Млађег, 
уз песничке сусрете, промоције и 
представе.

64. КИКИНДА
АКЦИЈЕ УРЕђЕЊА

Активисти МО Центар ор-
ганизовали су акцију уређења 
Старог језера. У току је уређење 
новог галеријског простора у 
Народном музеју. Уз подршку 
Града, обезбеђене су нове уни-
форме и опрема за добровољна 
ватрогасна друштва. Поставље-
не су 24 туристичке табле за 12 
пољопривредних газдинстава. 

Бесповратна средства за спро-
вођење мера енергетске сана-
ције у домаћинствима добила су 
74 корисника.

65. ИНђИЈА
СТРАНАчКА СЛАВА

У просторијама ОО СНС Инђија 
обележена је страначка слава Све-
та Петка, уз поруку да је потребно 
да живимо у слози и заједништву 
ако желимо бољу Инђију, бољу 
Србију и бољу будућност за нашу 
децу.

66. МАЛО цРНИЋЕ
СПОмЕН НА БИТКУ НА 
ВРАЊЕВЦУ

Уз присуство државног секрета-
ра Мирка Јањића, начелника Вој-
ног кабинета председника Србије 
Славољуба Ристића, председника 
Општине Малише Антонијевића, 
представника Војске Србије, пред-
ставника многобројних општина 
и грађана, положени су венци по-
водом 107. годишњице Битке на 
Врањевцу.

67. КЊАжЕВАц
ПОмОћ 
СУГРАђАНИмА

Чланови ОО обележили су стра-
начку славу и најавили подршку 
формирању добротворног-хума-
нитарног друштва, које ће пома-
гати свим суграђанима чије стање 
захтева финансијску, материјалну 
и физичку помоћ.

45. ЛЕСКОВАц

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
АЛЕКСАНДРА ВУчИћА

Лесковац је био домаћин прославе 14. 
рођендана Српске напредне странке, а 
прослави је присуствовао председник 
Александар Вучић и највиши функционери 
СНС-а. Пре обележавања рођендана, пред-
седник Вучић и градоначелник Цветановић 
обишли су радове на новом градском стади-
ону. На Међународни дан старијих особа, 
активисти МО Бобиште посетили су једног 
од најстаријих и највернијих чланова, а ху-
манитарну акцију спровеле су и медицин-
ске сестре у оквиру Савета за здравство у 
Губервцу. Одржана је свечана седница по-
водом Дана града и уручене су октобарске 
награде. Градоначелник Цветановић оби-
шао је новоизграђена дечија игралишта по-
ред аеродрома и у Радничком насељу, као и 
тениске терене и игралиште за псе у склопу 
СРЦ „Дубочица“. Лесковцу је од стране НА-
ЛЕДА уручен БФЦ сертификат са највећим 
процентом испуњености критеријума, као 
и награда за екоопштину у категорији „одр-

живо управљање водом“. Градоначелници 
Лесковца и Криве Паланке потписали су 
споразум о сарадњи. Организован је пријем 
представника Окружне организације слепих 
и слабовидих, подељена је спортска опрема 

фудбалским клубовима и столови за стони 
тенис основним школама. Одржане су ма-
нифестације: Европска ноћ истраживача, 
Изађи ми на теглу, Дечија недеља, Изложба 
ајвара, зимнице, меда, вина и ракије...

56. ВРЊАчКА БАЊА

ЈОШ ЈЕДАН ЛУКСУЗНИ ОБЈЕКАТ
63. БЕЛА ПАЛАНКА

ПОДРШКА ЗА мАЛУ УНУ

Део хонорара, који је на 
Данима банице Дејан Петро-
вић по други пут наменио у 
хуманитарне сврхе, уручен је 
малој Уни Живковић за даље 
лечење од церебралне пара-
лизе и страбизма. Председник 
Општине Горан Миљковић 
и директор Центра за со-
цијални рад обишли су по-
родицу Живковић и уручили 

им 100.000 динара. Локална 
самоуправа ће обезбедити и 
превоз за Уну до Ниша, где ће 
јој бити потребна физикална 
терапија, након операције. 
Председник Миљковић оби-
шао је и најстаријег суграђа-
нина Александра Поповића, 
који је прославио 100. рођен-
дан, и уручио му ТВ уређај и 
слушни апарат.

У току је изградња фискул-
турне сале у школи у Подунав-
цима. Полагањем венаца код 
споменика Краљу Александру I 
Карађорђевићу, обележен је Дан 
ослобођења у Првом светском 
рату. У току је партерно уређење 
у насељу Дубоки поток, где су из-
грађене зграде за расељена лица 
и социјално угрожено станов-
ништво. Потписан је споразум о 
сарадњи између Општине и Еко-
номског факултета у Крагујевцу. 
Полагањем венаца код Споме-

ника на Попини, одата је пошта 
борцима страдалим на овом мес-
ту пре 81 годину. Изграђено је 
пет великих потпорних зидова на 
рекама и један потпорни зид у на-
сељу Река, где је грађанима који 
живе на узвишењу угрожен пут. У 
току је реконструкција капеле на 
Врњачком гробљу. Председник 
Општине Бобан Ђуровић обишао 
је завршне радове на изградњи 
„Цептерми“, новог луксузног 
објекта у бањи. Обележена је 
страначка слава Света Петка.

51. ОСЕчИНА

РАДОВИ НА АСФАЛТУ И КРОВУ

Настављени су радови на 
асфалтирању у Белотићу, Бас-
таву и Коњицу, као и радови на 

крову Предшколске установе. 
Обележена је страначка слава 
Света Петка.

62. РЕКОВАц

УРЕђЕЊЕ СЕОСКИх ПУТЕВА
Од Министарства 

заштите животне сре-
дине добили смо нов 
камион смећар. Обе-
лежен је Дан Општи-
не. Одржани су први 
Михољски сусрети 
села, под покрови-
тељством Министар-
ства за бригу о селу. 
Завршено је уређење 
сеоских путева у Ко-
марану, Калудри и 
Доброселици. Асфал-
тиран је сеоски пут у 
МЗ Лоћика.

ПредседНик вучић и градоНачелНик цветаНовић са Фудбалерима Фк „дубочица“

рекоНструкција зграде Предшколске устаНове

гораН миљковић Посетио је Породицу живковић

бобаН Ђуровић у обиласку цеПтерми



36  |  СНС ИНФОРМАТОР 49/2017

грАд беогрАд БРИГА О ГРАЂАНИМА
ИНТЕРВЈУ

28 |  СНС ИНФОРМАТОР 111/2022

СНС ПАНОРАМА

78. БЕОГРАДФОРмИРАНИ СТРУчНИ САВЕТИ
68. ЉИГ
РЕШАВАЊЕ 
ВИШЕДЕЦЕНИЈСКОГ 
ПРОБЛЕмА

Почело је ископавање хоризон-
талне бушотине у селу Ба, чиме 
ће бити решен вишедеценијски 
проблем водоснабдевања Љига. 
Одржано је предавање о реформи 
јавне управе у процесу присту-
пања ЕУ, као и презентација ком-
паније „Горење“ због потребе за 
запошљавањем радника у произ-
водњи. Том састанку присуство-
вали су и председник ОО Драган 
Лазаревић и председници месних 
одбора. Обележили смо странач-
ку славу Свету Петку. Најбољи 
студенти отпутовали су на Међу-
народни омладински самит „От-
ворени свет“ на Златибору.

69. МАЛИ ИђОш
ПРИЗНАЊЕ ЗА ЛАЗИћА

Председник Општине Марко 
Лазић добитник је повеље Ду-
навски капетан, додељене на 12. 
Дунавском бизнис форуму у Врд-
ничкој кули.

70. СУБОТИцА
СТИПЕНДИЈА ЗА 
СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Полагањем венаца на спомени-
ке жртвама фашизма, обележен 
је Дан ослобођења града. Градо-
начелник Стеван Бакић обишао 
је ЈКП „Суботича топлана“ и ис-
такао да је све спремно за грејну 
сезону и да су испланиране мере 
штедње. Стипендију Града, на-
мењену ученицима првих разреда 
трогодишњих образовних профи-
ла, добило је тридесеторо ђака у 
Техничкој и Политехничкој школи. 
Градоначелник Бакић обишао је 
радове на уклањању дивље де-
поније у Мишићеву. Одржана је 
завршна конференција пројекта 
„Оптимизација саобраћаја у пог-
раничној зони изградњом бицик-
листичких стаза - „Опти-бајк 2“.

73. ВЛАДИМИРцИ
ПАКЕТИ СА 
НАмИРНИЦАмА

Активисти ОО редовно уру-
чују пакете са намирницама и 
средствима за хигијену социјално 
угроженим породицама и одр-
жавају штандове на којима деле 
„СНС Информатор“. Свечано смо 
обележили страначку славу Све-
ту Петку. Штаб за ванредне ситу-
ације учествовао је на Окружној 
командно симулационој вежби 
„Шабац 2022“. Општина је потпи-
сала још три уговора са Министар-
ством за бригу о селу за куповину 
сеоских кућа са окућницом. Одр-
жани су Михољски сусрети села 
у Прову, под покровитељством 
Министарства за бригу о селу. 

Представници Агенције за безбед-
ност саобраћаја одржали су еду-
кативну представу „Пажљивко“ за 
ђаке прваке.

74. БАчКА ПАЛАНКА
НОВИ ВРТИћ

Председник Општине Бра-
нислав Шушница отворио је нови 
вртић у Обровцу. ОО СНС обе-
лежио је страначку славу Свету 
Петку. Унија пензионера органи-
зовала је меморијални турнир у 
шаху „Зоран Николић“. Активисти 
ОО разговарали су са суграђа-
нима на штанду у центру града и 
делили „СНС Информатор“. За-
вршена је изградња недостајуће 
инфраструктуре у Мајевичкој ули-
ци. Потписано је девет уговора о 

додели грађевинског материјала 
избеглим и расељеним лицима. 
Обележен је Дан општине.

75. СРЕМСКИ 
КАРЛОВцИ
ТРАДИЦИОНАЛНА БЕРБА 
ГРОЖђА

Након двогодишње паузе 
због корона вируса, одржана 
је тродневна светковина у част 
грожђа и вина „Карловачка бер-
ба грожђа“. Поводом Дана осло-
бођења у Другом светском рату, 
положени су венци  и одата је по-
шта страдалима. Обележили смо 
страначку славу Свету Петку.

76. ГОЛУБАц
чИШћЕЊЕ ДЕПОНИЈЕ 
И РЕчНОГ КОРИТА

У МЗ Сладинац у току је ре-
конструкција Дома културе, а у 
МЗ Душманић реконструкција 
ловачке куће. Убрзано радимо 
на санацији и чишћењу градске 
депоније, као и на чишћењу де-
лова Туманске реке - код Вои-
лова и у МЗ Усије, до граничног 
прелаза.

77. КОВИН
мОДЕРНИЗАЦИЈА 
ИНФОРмАЦИОНОГ 
СИСТЕмА

Свечано је обележен Дан 
општине, уз почасну стражу при-
падника Војске Србије, у при-
суству многобројних делегација 
и великог броја деце. У центру 
града приређена је традицио-
нална манифестација „Банатски 
фруштук“, у организацији актива 
жена Прве МЗ Ковин, након чега 
је организован и пријем. У оквиру 
Дечије недеље, Општину су посе-
тила деца из ПУ „Наша радост“, а 
ученици ОШ „Ђура Јакшић“ посе-
тили су Дом пензионера. Општина 
је реализовала пројекат модерни-
зације и унапређења рада инфор-
мационог система.

72. ЗРЕЊАНИН

ТРИБИНЕ И АКЦИЈЕ УРЕђЕЊА

Обележили смо страначку 
славу Свету Петку. Чланице 
Уније жена делиле су промо-
тивни материјал у оквиру обе-
лежавања Међународног ме-
сеца борбе против рака дојке. 
Активисти МО Соња Маринко-

вић уредили су зелене површи-
не у насељу Багљаш, а активи-
сти Уније младих организовали 
су трибине „Симулација деба-
те и вештине преговарања“ и 
„Превенција сајбер насиља и 
безбедност на интеренету“.

71. КУЛА

ДРУЖЕЊЕ СА ГРАђАНИмА
Активисти ОО Кула свакодневно организују 

штандове и разговарају са суграђанима. Свечано је 
обележена слава странке Света Петка. Одржан је 
Фестивал цвећа и обележена је Дечија недеља. Одр-
жана  је седница Савета за безбедност, са акцентом 
на борбу против малолетничког насиља и наркома-
није. Председник Општине Дамјан Миљанић обишао 
је ОШ „Петефи бригада“, на којој се изводе радови 
вредни 30 милиона динара. Обележен је Дан осло-
бођења у Другом светском рату. У Липару је заврше-
на изградња Еко парка и реновиране су просторије 
ФК „Липар“. Председник Миљанић одржао је саста-
нак са директором Гаранцијског фонда АПВ Ђорђем 
Раковићем на тему обезбеђивања средстава за запо-
чињање бизниса жена и младих до 35 година.

Градски одбор СНС Бео-
град обележио је страначку 
славу Свету Петку, а домаћин 
славе ове године био је члан 
Главног одбора Дејан Матић. 
Градски одбор СНС Београд 
организовао је четвороднев-
ни боравак на Златибору за 
200 омладинаца. У оквиру 
Градског одбора СНС Бео-

град, формирани су савети 
за правна питања, комунална 
питања, социјална питања, 
екологију, омладину, здрав-
ство, образовање и информи-
сање. Сви савети биће на ус-
лузи свим нашим члановима, 
како би решавали проблеме и 
унапредили заједнички рад у 
корист свих Београђана.

79. БАРАЈЕВО

ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА

Сечењем славског колача, ОО је 
обележио страначку славу Свету 
Петку. Домаћин славе Слободан 

Адамовић честитао је свим члано-
вима, симпатизерима и верницима 
који славе.

80. чУКАРИцА

УРЕђЕЊЕ СПОмЕН ПАРКА

Активисти МО редовно по-
сећују своје комшије, а сваког 
викенда на више локација одржа-
вају штандове, где деле страначки 
материјал. Активисти МО Велика 
Моштаница уредили су простор у 

Спомен парку палим борцима и ос-
лободиоцима Велике Моштанице. 
На иницијативу ГО, а у сарадњи 
са ЈВП „Београд воде“, очишћени 
су одводни канали извора у Водо-
водској улици у Жаркову.

домаћиН славе ове годиНе био је дејаН матић

дружење 200 омладиНаца На златибору

аНа брНабић са активистима го сНс београд
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83. ВОжДОВАц
АКЦИЈА чИШћЕЊА

Активисти МО Горњи Вождовац 
раскрчили су и посекли грање и 
шибље на пролазу између зграда и 
омогућили комшијама безбедније 
кретање. Активисти МО Кумод-
раж 1 уредили су зелене површи-
не, а активисти МО Чиновничка 
колонија простор око МЗ, део око 
гаража и прилаз дечијем терену. 
Активисти МО Митрово брдо по-
правили су кров на МЗ и очистили 
простор око саме зграде. Коорди-
натори и активисти ОО делили 
су члановима огрев, који су обез-
бедили из сопствених средстава. 
Активисти МО Бањица уредили су 

парк код вртића Љоља и офарба-
ли ограду око централних терена. 
Активисти МО Бели Поток су из 
личних средстава поставили бе-
тонске поклопце на шахтове ради 
боље безбедности посетилаца 
парка Карабунар. Активисти свих 
МО разговарају са суграђанима и 
обилазе чланство.

85. ЗВЕЗДАРА
ПАКЕТИ ПОмОћИ

У току је реконструкција де-
чијег игралишта, спортског терена 
и система за одвођење атмосфер-
ских вода у Улици Олге Алкалај. 
Активисти МО обишли су дваде-
сетак социјално угрожених чла-

нова странке и уручили им пакете, 
док су активисти МО Мали Мокри 
Луг делили пакете помоћи најста-
ријим члановима, обезбеђене из 
личних средстава. Омладинци 
МО Мали Мокри Луг покосили су 
траву и уредили двориште здрав-
ствене станице. У Миријеву су 
очистили парк на Стојчином брду, 
а од личних средстава офарбали 
клупе. Активисти МО Северни 
булевар очистили су паркић у 
Лединачкој улици. На Медаковић 
падини уређена је запуштена јав-
на површина. Активисти МО Вуков 
споменик уредили су међублоков-
ски паркић. У Новом Миријеву 
уређен је парк у Улици Војина Ђу-

рашиновића Костје, а активисти 
МО Старо Миријево очистили су 
зелену површину поред Седме бе-
оградске гимназије. Дан општине 
обележен је свечаном академијом. 
У просторијама ОО обележена је 
страначка слава Света Петка. Ве-
лики број чланова и гостију поз-
дравио је домаћин славе и повере-
ник ОО Марко Попадић.

87. ЛАЗАРЕВАц
ТРАКТОРИ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Председник ГО Бојан Стевић 
организовао je пријем за сту-
денте који су се пријавили на 
јавни позив за доделу новчаних 
награда. У Железничкој улици 
постављен је ивичњак и насут je 
завршни слој ризле и камена као 
припрема за асфалтирање. По-
стављени су ивичњаци и 30 нових 
стубова за расвету. Захваљујући 
Електродистрибуцији Лазаре-
вац, измештено је 14 бандера за 
нисконапонску мрежу, који су се 
налазили на траси улице. Поста-
вљена је нова оптичка мрежа и 
насипа се завршни припремни слој 
за асфалтирање. Председник ГО 
Бојан Стевић и градски секретар 
за пољопривреду Сава Павичић 
доделили су кључеве 13 трактора 
нашим пољопривредницима. На-
бавку трактора субвенционисао 

је Секретаријат за пољопривреду 
Града Београда. Активисти ОО 
обележили су Светски дан шетње 
стазама здравља у Стубици.

89. МЛАДЕНОВАц
ДРУЖЕЊЕ СА КОмШИЈАмА

За најстарије суграђане ор-
ганизован је једнодневни излет 
у Крагујевац, а срећан пут им је 
пожелео председник ГО Владан 
Глишић. Одржана је Оснивачка 
скупштина Привредног клуба. У 
присуству великог броја привред-
ника, Скупштини су присуствова-
ли Милан Љушић, државни секре-
тар Министарства привреде, Игор 

Мушић, члан Већа Града, и Никола 
Кожовић, секретар за привреду 
Града Београда. Свечаним ре-
зањем славског колача, ОО обеле-
жио је страначку славу, Свету Пет-
ку. И овог месеца, дружили смо 
се са комшијама на штандовима у 
центру града, обилазили суграђа-
не и организовали радне акције 
уређења зелених површина.

91. НОВИ БЕОГРАД
АКЦИЈЕ УРЕђЕЊА

У неколико акција уређења, 
офарбане су клупе у МЗ Царина, у 
Блоку 30, а у Блоку 61 офарбани су 
реквизити на дечијем игралишту. 

У Булевару Михајла Пупина завр-
шена је реконструкција терена на 
отвореном. Очишћено је двориште 
у ОШ „Влада Обрадовић Камени“ 
на Лединама и парк у МЗ Младост, 
а у насељу Милева Марић Ајнштајн 
ограђене су зелене површине. 
Настављена је промоција уређења 
шеталишта „Лазарос Карденас“. 
У просторијама странке МО Сав-
ски кеј, одржана је едукација на 
тему „Превенција, рано откривање 
и лечење карцинома дојке“, а у 
блоку 70А организован је турнир 
у боћању. На неколико локација 
одржани су штандови, а активисти 
су делили страначки материјал.

93. РАКОВИцА
ПОРОДИчНИ ДАН

Чланови ОО организовали су По-
родични дан на Кошутњаку. Обеле-
жили смо страначку славу Свету 
Петку, Дан општине и општинску 
славу Покров пресвете Богороди-
це. Уређен је прилаз ОШ „14. окто-
бар“ у Кнежевцу и дониране су две 
кошаркашке табле. Постављена је 
нова јавна расвета у деловима ули-
ца 14. октобар и Тунелска у Кијеву. 
У Јелезовачкој улици постављена је 
нова сливничка решетка. Активисти 
ОО уредили су парк у Улици пило-
та Михаила Петровића. Покошена 
је велика зелена површина у Мра-
ковичкој улици на Петловом брду. 
Комплетно је уређен кошаркашки 
терен на Сунчаном брегу и околне 
зелене површине. У Улици Љуби-
ше Јеленковића, такође, уређено 
је дечије игралиште. Посађена су 
стабла у Вукасовићевој улици и на 
углу Шесте личке и Борске. Чла-
нови ОО организовали су три из-
лета за пензионере. Раковичким 

пољопривредницима уручено је 25 
противпожарних апарата за маши-
не и возила.

95. СУРчИН
ДЕчИЈА НЕДЕЉА

Дом здравља у Сурчину почео је 
са самосталним радом. Одржано 
је предавање са циљем да се по-
могне предузетницима да остваре 
пословне планове. ГО је припре-
мила културно-забавни програм 
током Дечије недеље за најмлађе 
суграђане. ОШ „Вук Караџић“ ор-
ганизовала је Фестивал здраве хра-
не, а ОШ „Бранко Радичевић“ обе-
лежила је Дан јабуке, док је у ОШ 
„22. октобар“ одржано општинско 
такмичење у одбојци. Обележена 
је страначка слава Света Петка. Ак-
тивисти су наставили дружење са 
суграђанима, a свакодневно обила-
зе и социјално-угрожене породице 
и уручују пакете са намирница-
ма, које обезбеђују из сопствених 
средстава.

88. ВРАчАР

ПРОСЛАВЉЕНА СТРАНАчКА СЛАВА

У просторијама ОО свечано је 
прослављена слава Света Петка. 
Поводом Дана ГО Врачар, уче-
ници свих седам основних шко-
ла, волонтери Канцеларије за 

младе и чланови Већа засадили 
су по једно дрво у Улици Грчића 
Миленка. Представљена је нај-
новија ласерска технологија за 
уклањање графита са фасада.

92. СТАРИ ГРАД

СВЕТСКИ ДАН мЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Поводом Међународног 
дана старијих особа, наши 
омладинци дружили су се са 
пензионерима и играли друш-
твене игре. У просторијама 
ОО одржана је трибина „Мен-
тално здравље младих у сај-
бер ритму 21. века“, поводом 

Светског дана менталног здра-
вља. Омладина нашег ОО је на 
симболичан начин обележила 
Светски дан јабука, а омладин-
цима на штанду придружио се 
и потпредседник ОО Владимир 
Димитријевић. Обележили смо 
славу Свету Петку.

81. ПАЛИЛУЛА

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ

Активисти ОО разговарали су 
са суграђанима на више локација 
и делили „СНС Информатор“ и 
страначки материјал. У канцела-
рији ОО у Крњачи организовано 
је дружење пензионера. Поводом 
Међународног дана борбе против 
сиромаштва, функционери и ак-
тивисти ОО обишли су угрожене 
суграђане и уручили им пакете 
са намирницама. У оквиру Дана 
европске баштине, отворена је 
изложба фотографија „Портрети 
патријарха Павла“. Уз подрш-
ку ГО Палилула и Канцеларије 

за младе, Национални контакт 
центар за безбедност деце на 
интернету организовао је преда-
вање. Делегација најбољих свет-
ских кувара обишла је Центар за 
смештај и дневни боравак деце 
и омладине ометене у развоју у 
Диљској улици, а тим поводом 
је одржана донаторска вечера за 
прикупљање средстава за рекон-
струкцију овог Центра. Асфал-
тирана је Деспотовачка улица из 
правца Вишњичке до раскрснице 
Дрварске чесме. Обележили смо 
страначку славу Свету Петку.

86. ГРОцКА

СПОРТСКЕ ИГРЕ ЗА ДЕЦУ
Завршено је уређење и на-

сипање струганим асфалтом 
улица у свих петнаест МЗ, у 
укупној дужини од 20 киломе-
тара. Потпуно су реконстру-
исана два дечија игралишта. 
Општина Гроцка је прва бео-
градска општина која је до-
била мобилни центар за сепа-
рацију и рециклажу опасног 
отпада. Чланови Уније младих 
уредили су простор код де-
чијег паркића у Болечу. Ор-
ганизоване су спортске игре 
за децу, у којима су учество-

вала сва спортска удружења 
и сви клубови. Активисти МО 
Калуђерица организовали 
су неколико великих акција 
уређења јавних простора. Ак-
тивисти МО Винча и Лештане 
уредили су простор стамбеног 
блока у Светосавској улици у 
Винчи. Свечано смо обележи-
ли страначку славу Свету Пет-
ку. Координатори МО Гроцка, 
Болеч, Бегаљица и Камендол 
обишли су најстарије чланове 
ОО и уручили им пригодне 
поклоне.

84. САВСКИ ВЕНАц

РАЗГОВОР СА СУГРАђАНИмА
Функционери Општине су из личних средстава 

обезбедили електромоторна колица за дечака који 
болује од спиналне мишићне атрофије. Обележен 
је Међународни  дан старијих особа. Општина ор-
ганизује бесплатне курсеве страних језика за мла-
де, бесплатну школу пливања за предшколце, као 
и бесплатан курс коришћења рачунара и мобилних 
телефона и излете за пензионере. Подељени су ва-
учери за куповину зеленила победницима у тради-
ционалној акцији „Најзелено 2022“. У Кући Краља 
Петра одржан је концерт „Покрет и звук“, групе 
ученика са сметњама у развоју. Општина је распи-
сала конкурс за суфинансирање мера енергетске 

санације породичних кућа и станова, а у сарадњи 
са Комесеријатом за избеглице и миграције учес-
твује у помоћи интерно расељеним лицима. Запо-
чета је реконструкција интерблоковске саобраћај-
нице између улица Дурмиторске и Вишеградске. 
Потпредседник ОО Милиш Видовић посетио је 
Милицу Младеновић, једну од најбољих студена-
та Медицинског факултета, и уручио јој књиге за 
трећу годину студија. Чланица Већа Славица Тр-
нинић и председница Савета за социјална питања 
ОО Марија Марзчијев обишле су нашег члана Дра-
гослава Радића за његов 90 рођендан. Омладина 
ОО уредила је игралиште у насељу Стјепан Фили-
повић. Обезбеђено је огревно дрво за угрожене 
породице, из личних прихода функционера ОО. 
Наши активисти разговарали су са суграђанима на 
штандовима.

90. ОБРЕНОВАц

ИЗЛЕТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ

Обреновац је своје најстарије суграђане обрадовао дводневном 
посетом источној Србији.

82. ЗЕМУН
АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ ЗА УчЕНИКЕ

Завршено је асфалтирање 
Угриновачке улице и комплет-
на реконструкција Кеја осло-
бођења. ГО Земун организовала 
је две додатне аутобуске линије 
за превоз ученика насеља Грмо-
вац и Плави хоризонти. Акти-
висти МО Стари Земун, Доњи 
град, Алтина, Плави хоризонти, 
Горњи град, Калварија разго-
варали су са суграђанима на 

инфо пултовима. Функционери 
и активисти МО Стари Земун и 
Земун центар донирали су ог-
рев за пет социјално угрожених 
породица, а активисти МО Нови 
град пакете са намирницама 
за две породице. Обе дона-
ције финансиране су властитим 
средствима. У просторијама ОО 
свечано је прослављена стра-
начка слава Света Петка.

94. СОПОТ
БИСТА БАТЕ 
ЖИВОЈИНОВИћА

Асфалтиране су улице 
Алексија Милосављевића и 
Народних хероја. Легендар-
ни глумац Бата Живојиновић 
добио је спомен бисту, коју 
су открили председник ГО 
Живорад Милосављевић и 
градски менаџер Мирослав 
Чучковић. Активисти и пове-
реник ОО обишли су МЗ Бабе, 
Парцани и Раља, где су разго-
варали са суграђанима.

дружење у страНачким Просторијама



САСТАНАК СА ПАТРИЈАРХОМ СРПСКИМ ПОРФИРИЈЕМ, 
ЧЛАНОВИМА СВЕТОГ СИНОДА И ПРЕДСЕДНИКОМ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ МИЛОРАДОМ ДОДИКОМ

СРДАЧАН СУСРЕТ СА ЕСТЕР БАЈЕР, ЈЕДНОМ ОД ПРЕЖИВЕЛИХ 
ЛОГОРАШИЦА ИЗ ЛОГОРА САЈМИШТЕ, И СА ОПЕРСКОМ ДИВОМ 
БРЕДОМ КАЛЕФ, КОЈА ЈЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ ИЗГУБИЛА 

25 ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ
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У ЛОГОРИМА ОКУПИРАНЕ НОРВЕШКЕ

СА ПРЕДСЕДНИЦОМ МАЂАРСКЕ КАТАЛИН НОВАК

 ПАриз

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
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