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У ЖИЖИ

100 годиНа ПеНзијског систеМа у србији

Пр е д с е д н и к 
Србије Алек-
сандар Вучић 

најавио је да су у 
припреми нове пен-
зионерске картице 
које ће од 1. октобра 
омогућити значај-
не попусте и погод-
ности за пензионере 
у целој Србији. На 
скупу поводом обе-
лежавања 100 година 
пензијског система у 
Србији, у Палати Ср-
бија, подсетио је да 
су пензионери имали, 
у последња два месе-
ца, укупно повећање 
пензија од укупно 
20,8 одсто и истакао 
да је то највеће по-
већање до сада.

Председник је ре-
као да ће увећану 
пензију за јануар 
управо тог дана до-
бити последња кате-
горија пензионера, 
њих око 1,4 мили-
она, који су били за-
послени и суштин-
ски плаћали порезе 
и доприносе.

„Размишљамо како 
да додатно побољ-
шамо стандард пен-
зионерима. Картице 
ће им омогућити да 
обаве и здравствене 
прегледе, који ће бити 
организовани и у пар-
ковима у великим гра-
довима и домовима 
здравља са најбољом 
здравственом зашти-
том и негом. Такође, 
у продавницама да 
имају попуст, када 
уђу у „Меркатор“ и 

„ДИС“, али верујем 
да ћемо то договори-
ти и са „Делезом“ и 
„Максијем“ и остали-
ма, да када пензио-
нери имају пуну цену 
10.000 динара, да ће 
платити мање 200, 
300 или 500 динара 
мање, што није мало“, 
рекао је председник 
Вучић.

Најавио је да би то 
све могло да крене 
од 1. октобра, пошто 
се тада обележава 
Међународни дан 
старих, а да ће већ 
од 15. марта кренути 
пријаве.

„Онда идемо у жес-
току акцију, као држа-
ва, да ангажујемо што 
више фирми који ће 
да нуде своје услуге. 
Желимо да пензионе-
ри имају више новца и 
бољи животни стан-
дард, ми смо то ради-
ли пре за Београд, а 
сада први пут радимо 
у целој Србији. То ће 
моћи сви једнако да 
користе, на пример, у 
Бабушници, Прибоју, 
Кикинди, Београду и 
сваком другом мес-

ту“, поручио је пред-
седник.

Нагласио је да се 
без пензионера, њи-
хове одговорности, 
озбиљности и раз-
умевања, ништа у 
Србији не би мог-
ло направити, нити 
произвести. Према 
његовим речима, да 
пензионери 2014. го-

дине нису разумели 
економске реформе 
и да их нису прихва-
тили, земља се не 
би извукла из кола-
пса. Он је најавио да 
ће пензије да прате 
плате и да ће имати 
значајније повећање 
сваке године. Циљ је 
да за две године про-
сечна пензија у Ср-
бији буде 450 евра, 
што је, како је рекао, 
велики напредак, као 
и да се у 2026. годи-
ни крене на просечну 
пензију од 500 евра.

„Хвала на одговор-
ности, озбиљности, 
очекујемо од вас ве-
лику помоћ, знамо да 
за нас има ко да ради, 
а то сте ви“, закључио 
је он.

- Желимо да пензионери 
имају више новца и бољи 
животни стандард. Са 
пензионерима нема преваре, 
то су људи који су увек на 
страни државe. Хвала вам 
што сте знали да се иза 
тешког рада налазе 
добри резултати

»

без разуМевања и одговорНости 
ПеНзиоНера Не бисМо Ништа иМали
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АлексАндАр Вучић и МухАМед бин ЗАјед Ал нАхјАн

ЖоЗеп борељ и АлексАндАр Вучић

На позив шеика Мухамеда бин Заједа ал Нахја-
на, председника Уједињених Арапских Емирата, 
председник Александар Вучић присуствовао 
је отварању Међународног сајма наоружања 
IDEX, на којем су учествовали и представници 
наменске индустрије Србије. Током боравка у 
Абу Дабију, председник Вучић имао је и била-
терални састанак са шеиком Мухамедом бин 
Заједом ал Нахјаном.

МеЂуНародНи сајаМ 
НаоруЖања у абу дабију

„поносан сам на велики број српских 
штандова на Међународном сајму 
наоружања, јер ово је добар начин да 
србија представи своју индустрију. 
наставићемо да улажемо у одбрамбену 
индустрију и у нашу војску”.

Нова руНда разговора у бриселу

„састанак је био тежак и верујем да ће бити још 
много састанака. Важно је и добро што смо 
разговарали, Важно је и што ће у саопштењу еу 
бити речи о неопходности спровођења свих 
претходних договора. инсистирао сам 
на формирању Зсо. курти није био спреман да то 
прихвати сада, да ли ће у будућности, видећемо”.

У Бриселу је одржана нова рунда преговора Београда и Приштине, у 
којој су учествовали европски комесар за спољну политику Жозеп Борељ, 
специјални изасланик ЕУ за дијалог Мирослав Лајчак председник Србије 
Александар Вучић и премијер привремених приштинских институција 
Аљбин Курти. Тема састанка био је француско-немачки, односно 
европски, предлог о нормализацији односа између Београда и Приштине.



ИНВЕСТИЦИЈЕ
СНС ИНФОРМАТОР 114/2023  |  76 |  СНС ИНФОРМАТОР 114/2023

Председник Александар Вучић свечано је дочекао испред Палате „Србија“ председника 
Чешке Милоша Земана, уз интонирање химни двеју земаља, црвени тепих и гарду Војске Ср-
бије. Србија и Чешка имају искрено пријатељство, односи двеју држава су напредовали, 2,8 
пута је увећана трговинска размена у последњих десет година. Идеја председника Вучића је 
да председник Земан добије улицу у Београду. Током посете, потписана је и заједничка де-
кларација о јачању културне сарадње и отварању обновљене Чешке куће у Београду. Пред-
седник Земан истакао је да је поносан што има највише српских ордена, те честитао Србији 
на успешним економским резултатима.

Председник Александар Вучић боравио је у 
дводневној посети Савезној Републици Немачкој, 
где је учествовао на 59. Минхенској конференцији о 
безбедности. Том приликом, имао је низ билатерал-
них сусрета са светским званичницима, међу којима 
су државним секретаром САД Ентони Блинкеном, ми-
нистром спољних послова Велике Британије Џејмсом 
Клеверлијем, председником Владе Грчке Кирјакосом 
Мицотакисом, као и са високим представником ЕУ за 
спољну политику и безбедност Жозепом Борељем.

Током боравка у Минхену, председник Вучић 
састао се са председником Француске Емануелом 
Макроном и канцеларом Немачке Олафом Шолцом. 
Разговарао је и са државном секретарком Немачке 
Франциском Братнер и премијером Северне Македо-
није Дмитром Ковачевским.

Посета ПредседНика 
чешке Милоша зеМаНа

59. МиНхеНска 
коНфереНција 
о безбедНости

„Тешко да познајем неког ко има такву 
популарност у једној земљи као што 
председник Милош Земан има у србији, 
зато што је показао храброст какву 
нико у европи није - то што је рекао о 
косову српски народ и грађани србије 
никада неће заборавити”.

„Важно је што је србија учествовала на 
конференцији у Минхену, јер је могла да изнесе 
свој став, а посебно је важно што смо могли 
да заступамо земљу на најбољи могући начин”.

ЖоЗеп борељ и АлексАндАр Вучић

еМАнуел МАкрон, АлексАндАр Вучић, олАф Шолц
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Имам једну
 отаџбину
и она се 

зове
 Србија.

МОЈЕ ЈЕ ДА 
СЛУЖИМ
СРБИЈИ 

И НИКОМЕ 
ДРУГОМ!



ВЕСТИ
СНС ИНФОРМАТОР 114/2023  |  1110  |  СНС ИНФОРМАТОР 114/2023

Председник Србије 
Александар Вучић 
присуствовао је по-

себној седници Народне 
скупштине Републике Србије 
посвећеној Косову и Мето-
хији, и обраћајући се посла-
ницима указао да се нала-
зимо у веома деликатном 
тренутку, да с једне стране 
морамо да помажемо нашем 
народу на КиМ, са друге да 
избегнемо осуду и кажња-
вање, а са треће да водимо 
рачуна о својим виталним 
интересима.

„Ако дође до питања Ко-
сово у УН или не, а видећемо 
хоће ли доћи, за мене, као 
председника Србије, Устав 
је Свето писмо, капитулација 
и предаја нису опција и знам 
шта ћу да учиним. Између 
останка на власти у мандату 
који ми је Уставом загаран-
тован - који не можете да 
скратите, смањите и проме-
ните - знам шта ми је чинити. 
Јер, не постоји избор Вучић 
или Србија. Вучић је увек на 
страни Србије и изабраћу 
Србију, а Вучић није важан“, 
поручио је председник Ву-
чић том приликом и народу 
представио политику Србије 
за КиМ у 10 тачака.

1. САЧУВАТИ МИР 
И СТАБИЛНОСТ
Морамо да се уздржимо 

и не одговарамо на про-
вокације, осим ако животи 
и имовина не буду били 
угрожени, као што су били 
2004., када су наши вели-
ки хероји - херојски ћута-
ли. Говорим о тадашњим 
властима. Мир и стабил-
ност нису парола, то враћа 
и доноси живот у Србију и 
омогућава нам да сачувамо 
опстанак нашег народа.

2. ФОРМИРАЊЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИХ 
ОПШТИНА
ЗСО мора да буде правни 

и физички оквир за права 
нашег народа и политичко 
организовање на КиМ за сва-

ку врсту подршке Републике 
Србије, коју више нико и ни-
када не може да спречи, да 
не размишља да ли ће неко 
да нам укине платни промет 
и забрани лекове, храну и 
новине.

3. БЕЗБЕДНОСТ 
ЗА СРБЕ НА КиМ
Морамо чинити све да 

Срби на КиМ буду безбедни, 
пошто би они први страдали, 
а не они који се бусају по ка-
фанама. Због тога се боримо 
за мир. Безбедност за Србе 
је и део тачке мир и ста-
билност, део и тачке о ЗСО, 
безбедност за Србе значи да 
нико не брине да ће му дете, 
када га пошаље у школу, 
бити нападнуто јер носи срп-
ско име и презиме.

4. БОЉИ ЖИВОТ 
ЗА НАШ НАРОД
Безбедност је предуслов 

да можемо да се бавимо и 
другим питањима и бољим 
животом за наш народ на 
КиМ. То подразумева и ди-
ректан новац који дајемо за 
наш народ. Зато је потребно 
да наставимо са инсисти-
рањем и у ономе што нам се 
не допада, али доносиће до-
бро и за нас. Зато нисмо пре-
кидали разговоре.

5. РАЗГОВОРИ И О 
НАЈЛОШИЈИМ 
ПАПИРИМА
Србија ће да преговара 

и разговара о свим кључ-
ним питањима важним за 
сарадњу Срба и Албанаца, 
и о најлошијим папирима, 
јер немамо право да поно-
вимо грешке из прошлости. 
Наметнули су нам Рамбује, 
прихватили смо и гурнули 
Србију у провалију. Када је 
Косово требало да нам буде 
само демократско питање 
2006. и 2007. године, Ко-
сово је постало независно. 
Онда смо тражили пребаци-
вање преговора из УН у ЕУ 
и поставили чувено питање 
Међународном суду правде.

6. ОЧУВАЊЕ ВИТАЛНИХ 
ДРЖАВНИХ ИНТЕРЕСА
Наставићемо да чувамо 

своју војну неутралност. 
Очување нашег самосталног 
и независног одлучивања. 
Да не идемо по мишљење ни 
у Вашингтон, ни у Москву ни 
у Брисел. Поштовање Устава 
Републике Србије.

7. НАСТАВАК 
ЕВРОПСКОГ ПУТА
Наш животни интерес је да 

останемо на европском путу. 
Мање од 43 одсто људи је за 
улазак у ЕУ, али то ме неће на-
терати да кажем да је то лоша 
политика за Србију. Европски 
пут значи и инвестиције и 
стандард за Србију, и плате 
и пензије. Тај пут нам је пот-
ребан и због тога што данас 
живимо у другачијој реално-
сти, окружени смо земљама у 
НАТО или је НАТО у њима, на 
КиМ је НАТО.

8. РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА, 
ЕНЕРГЕТИКЕ, ВОЈСКЕ
Веома су битни здравство, 

енергетика, храна, али и 
војска. Недостатак хране је 
носилац инфлације и на томе 
мора да се ради. Имамо ре-
кордне количине гаса, како 
у Србији тако и у Мађарској, 
акумулација је већа од 5.000 
киловат- сати. Такође, војска 
мора да буде снажнија јер је 
она та која је сачувала наш 
народ на КиМ. Потребан нам 
је развој здравства да ула-
жемо у иновативне лекове и 
болнице.

9. БОРБА ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Србија је рекордер по ин-

вестицијама. При одлуци да 
наставимо разговоре о КиМ, 
а ништа нисам потписао, нема 
нигде парафа - руководио сам 
се тиме да су нам потребна 
улагања, фабрике, технолош-
ки паркови, да младе задржи-
мо овде. У супротном, били 
бисмо потпуно изловани, нико 
са нама не би разговарао, нико 
на нас не би гледао као на са-
везника због рата у Украјини и 

због тога што Србија није уво-
дила санкције Русији.

10. ПРОГРАМ 
СРБИЈА 2025.
Упркос кризама и рату у 

Украјини, просечне плате 
ће 2025. прећи 1.000 евра, 
чиме излазимо из реда си-
ромашних и стижемо неке 
земље ЕУ. То ће нам враћати 
људе.

Председник Вучић нагла-
сио је да ће о плану за КиМ 
одлучивати Скупштина, те 
да никада није бежао од 
одговорности и да жели 
грађанима да предочи све 
што предстоји и са чим се су-
очавамо. Изнео је хроноло-
гију догађаја у вези са КиМ 
у последњих неколико месе-
ци - од прве верзије францу-
ско-немачког плана прошлог 
септембра, преко измењеног 
текста који је у децембру 
прихватило и пет чланица ЕУ 

које не признају Косово, до 
доласка представника Квин-
те у Београд 20. јануара.

„Предлог је прошао на 
брзину, прихватило га је 
свих 27 држава ЕУ и тиме је 
постао нови европски оквир 
за преговоре. Онда у Београд 
долази петорка, представ-
ници најмоћнијих западних 
земаља који су нам рекли да 
се надају да разумем и да су 
они одлучни да реше проб-
леме, али да неће да дозволе 
нову ескалацију и проблеме 
на Балкану. У три реченице су 
саопштили да ћемо се, уколи-
ко се не прихвати рад на ини-
цијативи и имплементацији, 
суочити са: под један - заус-
тављањем преговора са ЕУ, 
под два - са прекидом долас-
ка инвестиција и повлачењем 
свих инвестиција, и под три 
- са другим свеобухватним 
мерама које морају да покажу 
како пролазе они који се не 

усклађују са ЕУ“ објаснио је 
председник Вучић.

Нагласио је да не може да 
изнесе све из немачко-фран-
цуског предлога за КиМ, 
јер он није званични доку-
мент, већ „нон-пејпер“, али и 
нагласио да је 90 одсто оно-
га што је изашло у јавност о 
том папиру тачно.

„Опасна је тачка 4. став 
други, где се каже да се Ср-
бија неће противити чланству 
Косова у међународним орга-
низацијама. Међутим, важније 
чак и од самог плана је да се 
разговара о околностима, по-
литичком оквиру у којем се 
све дешава, јер присуствујемо 
некој врсти трећег светског 
рата, који ће бити све гори и 
тежи. Ми смо једна од ретких 
земаља која самостално доно-
си одлуке, више од већих, раз-
вијенијих и богатијих земаља. 
Поносан сам на то“, поручио је 
председник Србије. 

десНичари Позивали 
На убиство ПредседНика

ПредседНик алексаНдар вучић Представио одговор Наше зеМље На Притиске око киМ

ПлаН од 10 тачака за одбраНу србије
ПослаНици оПозиције НасрНули На вучића

Права драма догодила се 
у сали Скупштине Србије 
када је део посланика опо-
зиције кренуо да виче на 
председника Александра 
Вучића, а затим насрнуо 
да се физички обрачуна са 
њим.

„Оволика вика и дрека је 
само зато што нису у стању 
да чују одговор. Лепо је 
викати и мислити да уда-
рате у врећу, а чим вам 

неко одговори и смести вас 
тамо где вам је место, по-
чиње вика и дрека“, рекао 
је председник Вучић док су 
посланици опозиције вика-
ли на сав глас и покушали 
да насрну на њега, а посла-
ници СНС телима правили 
живи штит око свог пред-
седника.

„Ви сте Косово дали, 
ми бранимо Косово од 
таквих као што сте ви. Ви 

сте Косово дали, а ми га 
враћамо и дајемо га на-
шем народу и нашој држа-
ви. Срам вас било, лажови 
једни! Очекивали сте да 
ће неко да вам се склони. 
Пословник је важнији од 
Косова, Косово је срце 
Србије, то је разлика из-
међу нас“, нагласио је 
председник, уз констата-
цију да толике дивљаке 
још није видео.

На дан државности Ср-
бије, 15. фебруара, одржан 
је скуп десничара испред 
Председништва Србије, које 
је полиција спречила да 
насилно уђу зграду. Учес-
ници скупа узвикивали су 
увредљиве и претеће па-

роле упућене председнику 
државе, позивали на његово 
убиство и на насилно преу-
зимање власти. Уочи проте-
ста ухапшене су и две особе, 
које су се упутиле на протест 
у Београду, а код којих је 
пронађено ватрено оружје.
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Министар грађе-
в и н а р с т в а , 
саобраћаја и 

инфраструктуре Горан 
Весић често, као члан 
Владе Србије, учест-
вује у раду Народне 
скупштине. Недавна 
немила дешавања, 
када је део опозиције 
буквално физички на-
пао председника Алек-
сандра Вучића под 
куполама овог здања, 
оцењује као бруку за 
Србију и велику неод-
говорност људи који 
су то радили.

- У тренутку када се 
председник обраћао 
посланицима и гово-
рио о разговорима 
које води у вези са 
КиМ, поједини посла-
ници опозиције поку-
шали су физички да 
га нападну. То значи 
да тим насилницима 
КиМ не значи ништа 
и да би они да то пи-
тање искористе за 
стицање јефтиних по-
литичких поена. Тим 
лажним патриотама 
важније је да сруше 
Вучића на питању 
КиМ, него да наша 
јужна покрајина оста-
не у Србији. Да је неко 
питао Куртија шта би 
волео да се догоди у 
Скупштини Србије то-
ком расправе о КиМ, 
он би нацртао оно што 
су урадили поједини 
посланици опозиције. 
Зато су и били звезде 
албанских медија у 
Приштини - поручује 
министар Весић.

Председнику ву-
чићу и његовој по-
родици се већ го-
динама прети да ће 
завршити на разне 
начине. како заус-
тавити ово стра-
вично насиље у по-
литичком животу 
србије?
- Насиље у поли-

тички живот у Србији 
унели су представни-

ци дела опозиције, а 
највећа жртва је по-
родица председника 
Вучића. Међутим, они 
колико год да су не-
разумни - имају јасан 
план. Кроз кампању 
коју воде желе да де-
хуманизују председни-
ка Вучића и његову по-
родицу, како би поста-
ли легитимна мета за 
насилнике попут оних 
у Скупштини. То раде 
систематски већ годи-
нама, од кампање пре-
ко друштвених мрежа, 
писања опскурних таб-
лоида попут „Табло-
ида“, али и „Данаса“, 
ширећи најгнусније 
лажи о председнику 
и његовој породици. 
Ово насиље можемо 
и морамо да преки-
немо једино на неким 
будућим изборима, 
на којима верујем да 
народ неће гласати 
за праве насилнике и 
лажне патриоте.

Kада ћете опет 
бити у скупштини 
и какве законе при-
према Министар-
ство  грађевинар-
ства, саобраћаја и 
инфраструктуре у 
2023. години?
- Волим скупштин-

ске расправе и увек 
ми је част да браним 
политику председ-
ника Вучића и наше 
странке пред наро-
дним посланицима. 
Припремљене су из-
мене три железничка 
закона - о железници, 
о безбедности у же-
лезничком саобраћају, 
као и о интеропера-
билности железничког 
система, у оквиру про-
цеса усклађивања до-
маћег законодавства 
са прописима Европске 
уније, у приступним 
преговорима о члан-
ству у Унији. Заврше-
на је јавна расправа о 
изменама и допунама 
Закона о планирању 

и изградњи, који ће обезбе-
дити већу транспарентност 
и убрзавање процедура у из-
давању грађевинских дозво-
ла. Предвидели смо снажне 
антикорупцијске процедуре, 
обезбедили већи степен заш-
тите природних и заштићених 
културних подручја и увели 
обавезне сертификате „зеле-
не градње“ за јавне објекте, 
као и оне чија је површина 
већа од 10.000 метара ква-
дратних. Биће прописано и да 
инвеститори морају да имају 
полису осигурања од штете 
трећим лицима, чија вредност 
ће зависити од локације, како 
би грађани могли да наплате 
евентуалну штету до које би 
дошло због несавесне градње. 
Идеја је и да се уведе законска 
обавеза да свако треће пар-
кинг место у новим зградама 
има електро пуњаче. Инвес-
титори ће имати и обавезу да 
приликом добијања употребне 
дозволе, приложе доказ о кре-
тању грађевинског отпада, да 
је он предат оператеру, како 
се не би формирале дивље де-
поније. Такође, биће у обавези 
да пре пријаве радова, под-
несу елаборат о стању путева 
око градилишта и финансијс-
ку гаранцију, како би локална 
самоуправа могла да наплати 
евентуалну штету на локалним 
улицама.

Kолико је у последњих де-
сет година обновљено ки-
лометара пруга и путева, и 
урађено нових?
- Од 2012. године изграђен 

је 381 километар ауто-путе-
ва и брзих саобраћајница, а 
тренутно је у изградњи 502,7 
километара, док се планира 
изградња више од 944,5 ки-
лометара. Брзу саобраћајницу 
Сурчин - Нови Београд отва-
рамо 31. марта, као и први део 
Моравског коридора од Поја-
та до Макрешана, дужине око 
20 километара. Део Морав-
ског коридора од Макрешана 
до Kошева биће готов до краја 
септембра и Kрушевац ће бити 
прикључен на ауто-пут. Оби-
лазница око Београда до Бу-
бањ потока биће завршена до 
1. јуна, а у току пројектовања и 

наставка обилазнице до Пан-
чева, са великим друмско-же-
лезничким мостом код Винче. 
У септембру нас очекује отва-
рање деонице брзе саобраћај-
нице Рума - Шабац, прве на 
траси Рума - Шабац - Лозница, 
а до краја године и деоница 
Сремска Рача - Kузмин, као део 
ауто-пута Београд - Сарајево. 
Тренутно се увелико изводе 
радови на Фрушкогорском ко-
ридору, где градимо најдужи 
тунел у Србији, Иришки тунел, 
дужине 3,1 километар. Биће 
завршена деоница Прељина 
- Пожега, а од Пожеге наред-
них година градимо још два 
ауто-пута, један ка Kотроману, 
Вишеграду и Републици Срп-
ској, и други ка Дугој пољани, 
Бољару, односно Црној Гори. 
До половине године уговара-
мо изградњу брзе саобраћај-
нице Бачки брег - Наково, 
која ће спојити Сомбор, Кулу, 
Врбас, Србобран, Нови Бечеј, 
Бечеј и Кикинду, а наредне 
године потписујемо уговор за 
изградњу ауто-пут Београд - 
Зрењанин - Нови Сад. Упркос 
кризи у свету, изградња ауто-
путева неће стати.

Kолико је развој пут-
не инфраструктуре ва-
жан за свеукупни развој 
друштва?
- Председник Александар 

Вучић је први председник у 
модерној српској историји 
који разуме значај саобраћај-
ног повезивања свих делова 
земље. Сви инфраструктурни 
пројекти део су његове визије 
и политике да Србија буде 
добро саобраћајно увезана и 
равномерно развијена. Једнос-
тавно, тамо где има пута - има 
и инвестиција. Градњом брзих 
саобраћајница, чувамо живот 
у Србији. Инвеститори желе 
пут, како би могли лакше и 
брже да пласирају своје про-
изводе, а то онда значи и више 
радних места, веће плате и 
бољи животни стандард свих 
људи, који ће у том случају 
остати да живе у својим мес-
тима, пристојно, од свог рада. 
То даље доприноси и развоју 
туризма, а прилив од туризма 
такође је значајна ставка у на-

шем буџету. За капиталне ин-
фраструктурне пројекте у овој 
години, Србија издваја 3,6 ми-
лијарди евра, што је више него 
све остале земље на Западном 
Балкану. Желимо да Србија 
буде повезана и развијена, јер 
само економски снажна и ста-
билна Србија може да се носи 
са свим изазовима који се пред 
њом налазе.

докле се стигло са из-
градњом Моравског ко-
ридора, а докле са „ауто-
путем мира“ према Приш-
тини?
- Ове године завршавамо 

део до Кошева, а потом и де-
оницу од Адрана до Прељи-
не, што је већ прикључење 
Kраљева на ауто-пут, док ће 
последњи део Моравског ко-
ридора, између Kошева и Врбе 
код Kраљева, који подразуме-
ва прикључење Трстеника и 
Врњачке бање, бити завршен 
до половине 2025. године. То 
је први ауто-пут у Србији који 
се простире правцем исток-
запад и биће први дигитални 
ауто-пут. Спојиће пола ми-
лиона људи који живе на том 
потезу и од Појата до Прељи-
не стизаће се за 45-50 минута. 
„Ауто-пут мира“, од Ниша до 
Мердара, дуг 77 километара, 
значи живот за грађане у том 
делу Србије, јер ће се од Ниша 
до Мердара путовати свега 
45 минута. Kао што је рекао и 
председник Вучић, овај ауто-
пут биће спас за развој Топли-
це, дела Нишавског округа, 
српски народ из Грачанице, у 
Kосовском поморављу, Сири-
нићкој жупи.

Најавили сте и скори по-
четак изградње брзе са-
обраћајнице сомбор-Kи-
кинда. Kолико ће то зна-
чити за север земље?
- Изградња брзе саобраћај-

нице која ће спојити Бачки 
Брег, на граници са Мађар-
ском, и Наково, на граници са 
Румунијом, требало би убрзо 
да почне, и биће покретач 
развоја севера Војводине. Та 
саобраћајница биће дуга 175 
километара и спојиће два 
гранична прелаза, и између 

њих  Сомбор, Kулу, Врбас, 
Нови Бечеј и Kикинду. По-
себан значај овог ауто-пута 
огледа се у чињеници да он 
није важан само за Србију, 
већ и за Европску унију, јер 
представља најбржу везу 
Румуније према Мађарској, 
ка Аустрији и даље ка ЕУ. То 
значи да ће пут бити итека-
ко фреквентан и да ће зна-
чити и Србима, и Мађарима, 
и Румунима. Општине које 
ће повезати биле су дуго за-
постављене, а сада ће доби-
ти прилику за развој, кроз 
инвестиције које ће привући. 
Цела Србија мора да буде по-
везана и развијена, за бољи и 
комфорнији живот људи. Ове 
године почињемо изградњу 
дела од Бачког Брега до Сом-
бора и код Врбаса.

гради се пруга према су-
ботици... које нове пруге 
можемо да очекујемо?
- Председник Вучић је не-

давно најавио да ће брза пруга 
од Новог Сада до Суботице 
бити завршена до краја 2024. 
године, шест месеци пре рока. 
То значи да ће током 2025. 
године између Београда и 
Будимпеште саобраћати брзи 
воз, а путовање ће трајати 
испод три сата. Наредних не-
деља потписујемо уговор са 
ЕУ о изградњи брзе пруге Бе-
оград - Ниш, па ће се до краја 
деценије путовати брзом пру-
гом од Ниша до главног града 
Мађарске. Почећемо, после 
пет година, да реконструише-
мо пругу Ниш - Димитровград. 
Градимо пругу Ниш - Брес-
товац и железничку обилаз-
ницу око Ниша, о чему се у 
овом граду прича деценијама. 
Са ЕУ радићемо и пругу Ста-
лаћ - Краљево – Рудница, као 
и четири регионалне пруге и 
то Сомбор - Врбас, Панчево 
- Зрењанин - Банатско Мило-
шево - Чока - Кањижа - Субо-
тица, Рума - Шабац - Лозница 
и Мала Крсна - Пожаревац - 
Мајданпек - Зајечар. Радиће се 
и пруга од Ваљева до Врбни-
це, што представља део пруге 
Београд – Бар, а са бугарском 
страном и пруга од Видина до 
Неготина и Зајечара.

НаставићеМо изградњу ауто-Путева уПркос кризи у свету
гораН весић, 

министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре
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Сретење
15. фебруар 2023.              СРЕЋАН ДАН ДРЖАВНОСТИ!

Не постоји лепши 
и важнији задатак и циљ, 

од тога да чувате 
и волите своју државу.



ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БАдЊЕГ дАНА И БОЖИЋА БрИГА О ГрАЂАНИМА

београд

куршуМлијска бања
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„све који дођу у србију, дочекаће топла 
добродошлица, срдачнија него у било којој 
европској земљи. последњих година 
направљени су велики помаци, а приход од 
туризма порастао је на 2,5 милијарде евра”.

ТУРИЗАМ ИНВЕСТИЦИЈЕ

На Београдском сајму свечано 
отворен 44. Међународни сајам 
туризма, под слоганом „Кад је 
одмор није тешко”.

„Топлица је имала славну 
прошлост, а имаће и славну 
будућност. куршумлијска 
бања добила је прелепе 
смештајне капацитете, од 
рушевина смо направили 
прелепи хотел”.

Отварање реконструисаног хо-
тела „Планинка“ у Куршумлијској 
бањи

„ово је велика 
ствар за србију, 
овде ће стасавати 
нове генерације 
инжењера које 
ће освајати нова 
знања”.

отвореНа друга 
фабрика „коНтиНеНтал 
аутоМотива”

На отварању друге фабрике компаније „Continental 
Automotive Serbia“ у Каћу код Новог Сада, која је јед-
на од њихових највећих фабрика у свету, председник 
Александар Вучић рекао је да „Континентал“ планира 
да уложи још 150 милиона евра и отвори још 1.500 
додатних радних места у наредне четири године. 
Компанија је до сада у ову „мега“ фабрику, површине 
30.000 квадрата производног, канцеларијског и ма-
гацинског простора, уложила око 140 милиона евра.

Председник Србије Александар Вучић и председник 
Бугарске Румен Радев присуствовали су обележавању 
почетка радова на изградњи гасног интерконектора Бу-
гарска-Србија, на бугарској територији у Костинброду у 
близини Софије. Кроз гасовод у правцу Србије моћи ће 
да прође 1,8 милијарди кубних метара гаса годишње, као 
и да из Србије оде 150 милиона кубних метара гаса го-
дишње.

Укупна вредност гасног интерконектора Ниш - Дими-
тровград - Бугарска, према процени Европске инвести-
ционе банке, је 85,5 милиона евра, од којих ЕИБ у виду 
кредита обезбеђује 25 милиона евра, 49,6 милиона је 
бесповратно суфинансирање ЕУ из ИПА фондова, док 
ће се остатак трошкова покривати из буџета Србије и ЈП 
„Србијагас“.

„ово је важан европски пројекат и србија 
ће моћи да снабдева и друге земље на 
Западном балкану. Моћи ће и да увози 
више течног нафтног гаса, којег и сама све 
више троши, јер се реиндустријализује, 
за разлику од значајног дела европе”.

Почела изградња 
гасовода 
бугарска - србија

АлексАндАр Вучић и руМен рАдеВ



ВЕСТИ
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Првих 100 дана 
рада Владе Србије 
обележено је на 

свечаној седници Владе 
у Лебану, у Дому кул-
туре „Радан“, на којој је 
премијерка Ана Брнабић 
рекла да је, током тог пе-
риода, постигнута ста-
билност и остварен даљи 
раст и заштита животног 
стандарда грађана, те да 
је просечна плата у јавном 
сектору премашила 700 
евра.

„Постигнута је стабил-
ност и континуирани раст 
плата и пензија, подршка 
најугроженијем делу ста-
новништва, даље инвес-
тиције и раст, као и борба 
без обзира на тешка вре-
мена“, истакла је предсе-
дница Владе.

Према њеним речима, 
Србија има стабилну др-
жавну касу - дефицит је на 
крају прошле године био 

3,3 одсто БДП-а, јавни 
дуг 55,2 одсто БДП-а, а и 
даље се смањује. Такође, 
подсетила је да су плате у 
јавном сектору повећане 
1. јануара за 12,5 одсто, а 
у војсци 25 одсто, док су 
пензије у новембру и јану-
ару повећане укупно 20,8 
одсто, тако да ће просеч-
на пензија у 2023. бити 
око 320 евра.

Премијерка је објасни-
ла и да су првих сто дана 
Владе обележиле четири 
велике целине. Прва се 
односи на буџет, а друга 
на енергетику, односно 
како смо се суочили са 
енергетском кризом. 
Трећа целина односи се 
на владавину права, као и 
привођење крају процеса 
уставних реформи. Четвр-
та целина представља 
сталну нестабилност, про-
вокације и нападе на Србе 
на КиМ, као и сто тешких 

дана које је на себи изнео 
председник Вучић, а који 
су се одразили и на рад 
Владе.

Брнабић је истакла и 
да ће држава изменама 
Закона о планирању и 
изградњи, укинути кон-
верзију права коришћења 
грађевинског земљишта у 
право својине над грађе-
винским земљиштем уз 
накнаду, што ће додатно 
повећати ниво инвести-
ција у Србији.

„Када решимо проблем 
конверзије, биће обез-
беђен већи ниво додатних 
инвестиција, па чак и од 
постојећих инвеститора 
у Србији, да не доводимо 
нове, а преговарамо и са 
новима, као и са новим 
инвеститорима за ула-
гање у југ земље“, рекла 
је председница Владе и 
нагласила да у Србији не-
мачки инвеститори запо-

шљавају 80.000 људи, као 
и да је 95 одсто њих рекло 
да би поново инвестирало 
у нашу земљу и ширило 
пословање.

Такође, према ње-
ним речима, формирање 
Заједница српских општи-
на, како је дефинисано 
Бриселским споразумом, 
јесте услов свих услова. 
Подсетила је и да ће у ап-
рилу бити десет година 
откако је потписан први 
Бриселски споразум, до-
дајући да је његово спро-
вођење нешто сасвим 
природно и што се оче-
кује.

Поручила је и да нема 
убрзања европског пута 
Србије, отварања нових 
поглавља и кластера у 
приступним преговорима 
зато што је, према њеном 
мишљењу, услов свих ус-
лова за наставак европ-
ских интеграција увођење 

иНфлација ће 
до краја 
годиНе Пасти 
На 7-8%

резултати рада Првих 100 даНа рада владе реПублике србије

одрЖали сМо стабилНост, иМаМо 
раст Плата и ПеНзија

100

санкција Руској Федера-
цији.

„Направили смо вели-
ке кораке и помаке. То 
говоре и два извештаја о 
напретку ЕК. Ти извештаји 
свим земљама чланицама 
ЕУ дају препоруку да се 
отвори Кластер 3 у пре-
говорима са Србијом. То 
се још није десило, тај део 
смо завршили, чека се ЕУ“, 
рекла је премијерка.

Изјавила је и да је оси-
гурана енергетска ста-
билност, да Србија није 
осетила енергетску кризу, 
стабилизован је ЕПС, на-
прављена је уштеда струје 
вредна 67 милиона евра, 
док су резерве нафте и 
деривата увећане. Како 
је навела, у функцију су 
стављена постројења за 
хомогенизацију угља у 
Блоку Б ТЕ „Никола Тесла“ 
и три пута више грађана 
добило је право на суб-

венционисану електричну 
и топлотну енергију.

„Зима је стигла полако 
на исток, а енергетску кри-
зу нисмо ни осетили у Ср-
бији“, рекла је Брнабићева 
и додала да Србија и даље 
има најјефтинију или међу 
најјефтинијим цену елек-
тричне енергије и гаса.

Поводом обележавања 
сто дана рада Владе Ср-
бије, сваки министар 
имао је засебне посете, 
у оквиру свог ресора, у 
општинама Јабланичког 
округа. Председница Вла-
де почела је посету југу 
Србије обиласком радова 
на изградњи амфитеатра 
у центру Бојника, а затим 
је посетила Царичин град, 
археолошки локалитет 
чије истраживање и от-
кривање траје више од 
100 година, и где се оче-
кује значајно улагање у 
туризам.

Изгледи глобалног при-
вредног раста повољнији 
су него пре три месеца и 
због тога Народна банка 
Србије предвиђа да ће ин-
флација до краја године 
да падне на седам до осам 
одсто, а да ће привредни 
раст бити између два и три 
процента.

Гувернер Јоргованка Та-
баковић рекла је да очекује 
да ће међугодишња инфла-
ција остати повишена и у 
првом тромесечју ове годи-
не, пре свега као последица 
наставка преношења висо-
ких трошковних притисака 
из претходног периода на 
цене хране и других индус-
тријских производа, као и 
корекције цена електричне 
енергије и гаса.

„Процењујемо да ће се 
инфлација након тога наћи 

на опадајућој путањи, уз 
знатнији пад у другој по-
ловини ове године, тако да 
би крајем 2023. требало да 
буде упола нижа него поче-
тком ове године. Повратак 
у границе циља очекујемо 
средином 2024. У смеру 
ниже инфлације требало 
би да делују досадашње 
заоштравање монетарних 
услова, слабљење ефеката 
глобалних фактора који су 
водили раст цена енерге-
ната и хране у претходном 
периоду, успоравање увоз-
не инфлације, као и нижа 
екстерна тражња у услови-
ма успоравања глобалног 
привредног раста“, рекла је 
Табаковић.



БрИГА О ГрАЂАНИМАСНС ПАНОрАМА ИНТЕрВЈУ
СНС ИНФОРМАТОР 114/2023  |  2120 |  СНС ИНФОРМАТОР 114/2023

НаграЂеНи 
сретењскиМ ПризНањиМа

србија Не заборавља оНе који су учиНили Нешто за њу
На Сретење, Дан 

државности Ре-
публике Србије, 

председник Александар 
Вучић присуствовао је 
Сретењској академији 
„Кнежев запис“, у Старој 
скупштини у Крагујевцу, 
где га је дочекао велики 
број грађана, a затим је 
у згради Председништва 
Србије у Београду доде-
лио ордење заслужним 
појединцима и колекти-
вима.

Ток приликом, истакао 
је да овим одликовањи-
ма Србија показује да не 
заборавља пријатеље др-
жаве, да мисли на све оне 
који су нешто учинили за 
њу и за грађане. Рекао је 
да су се добитници, при-
хватајући ордење, свр-
стали у ред појединаца 
и институција без чијег 
деловања Србија не би 
била оно што јесте данас 
- просперитетна држава 
која, поштујући дипло-
матске обичаје, гаји ис-
крена пријатељства са на-
родима широм света.

„Ви, који сте поводом 
Дана државности заслу-
жили ово блиставо одли-
ковање, знајте да су у вас 
упрте очи грађана, као и 
њихово неисцрпно пове-
рење у вашу љубав и лепе 

намере. Ви данас носите 
већу одговорност од оних 
који немају одликовање. 
Ваш посао је да служите 
држави на сваком месту, од 
кафане и ресторана, кућ-
ног подрума до улице, на 
сваком месту и увек морате 
да будете уз своју државу, 
никад против ње“, поручио 
је председник Вучић.

Одликовани глумац Ла-
зар Ристовски обратио се у 
име свих добитника, захва-
ливши се на указаној части 
и пожелевши председнику 
добро здравље, храброст и 
мудрост. Ристовски је ис-
такао да сматра великом 
чашћу што је добио орден 
који носи име вожда Ка-
рађорђа, као и прилику 
да се у име свих добитни-
ка, захвали посебно, јер је 
филмски унук Карађорђа - 
краљ Петар Први.

„У овом признању је 
сублимирано све - исто-
рија, традиција, патри-
отизам, култура, прија-
тељство, поверење и по-
штовање. Када се говори 
о наградама, сви поста-
вљају питање себи да 
ли сам заслужио? Да се 
нисмо питали и преиспи-
тивали, не бисмо ништа 
постигли и не бисмо да-
нас били овде“, поручио 
је Ристовски.

Орден српске заставе пр-
вог степена добили су ри-
чард Гренел, Сахил Бабајев и 
Станислав Хочевар, а Орден 
српске заставе трећег сте-
пена добила је Елена Мина. 
Сретењски орден првог сте-
пена понели су Владимир 
Кањух, Библиотека Матице 
српске, Београдска фил-
хармонија, Балет Народног 
позоришта у Београду, Ми-
лован Бојић... добитници 
Сретењског ордена другог 
степена су радмила Живко-
вић, Вуков сабор у Тршићу, 
Народни музеј Ниш... Сре-
тењски орден трећег степе-

на добили су Етнографски 
институт САНУ,  Институт за 
проучавање лековитог биља 
„др Јосиф Панчић“, ПТТ му-
зеј... Орден Карађорђеве 
звезде понели су Лазар рис-
товски, дејан Станојевић, 
а постхумно Синиша Ми-
хајловић и Корнелије Ковач. 
Златну медаљу за храброст 
„Милош Обилић“ понели су 
дејан Пантић и постхумно 
Божидар Жугић. Златну ме-
даљу за заслуге, између ос-
талих, добили су Бранимир 
Ђокић, Константин Костју-
ков, Верица ракочевић, Бојан 
Суђић...

председник Вучић уручује одликоВАње лАЗАру рисТоВскоМ ... дуШАну МихАјлоВићу, сину синиШе МихАјлоВићА ... ЗорАну ЂорЂеВићу
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Морамо да имамо најбољу и најснажнију војску, 
као гарант одбране суверенитета.

Наша војска мора да буде јача,
неупоредиво снажнија него пре.



Народна посланица 
са Косова и Мето-
хије у Скупштини 

Србије, Данијела Вујичић, 
коментаришући седни-
цу на којој је део опози-
ције физички насрнуо на 
председника Александра 
Вучића, као и окупљање 
десничара и испред Пред-
седништва и доношење 
оружја, објашњава да  на-
шој опозицији недостају 
познавање Устава и поли-
тичка култура.

- Такво понашање не би 
било неуобичајено у било 
ком парламенту, да напад 
није био уперен на пред-
седника Републике Ср-
бије Александра Вучића 
лично и на институцију 
председника. Опозиција 
не делује против председ-
ника само у парламенту. 
Сведоци смо, годинама 
уназад, озбиљних претњи 
упућених председниковој 
породици, деци, брату, 
њему лично. Последње 
дивљаштво на улицама 
Београда, испред зграде 
Председништва, и претње 
убиством, наводно због 
КиМ, говоре о жељи поје-
динаца да Србију врате 
у мрак, безнађе и понор. 
Иза председника стоји 
више од два милиона 
људи који су му дали ле-
гитимитет да води Србију, 
а испред те нечасне руље 
је слепа улица која мојим 
сународницима на КиМ 
не може да донесе бољи-
так, већ је само прст на 
обарачу сепаратиста који 
свакога дана бирају другу 
мету.

шта кажу срби са 

киМ, а шта кажу ал-
банци кад гледају не-
миле сцене у Народној 
скупштини и испред 
Председништва у бе-
ограду?
- Албанци помно пра-

те све што се дешава на 
политичкој сцени Србије. 
Многе идеје и решења 
у њихову корист инспи-
рисана су понашањем 
појединаца на нашој по-
литичкој сцени. Посебно 
их радује наше несрећно 
нејединство, које је тра-
гедија када су у питању 
национални интереси, су-
веренитет и интегритет 
Србије. С друге стране, 
њихово јединство допри-
нело је да стигну ту докле 
су стигли. Срби су разоча-
рани. Све наде уперене су 
ка Београду. Ситуација је 
сложена, опасна, све вре-
ме их прогања Пришти-
на... Они очекују решење, 
а не шамар који је оваквим 
понашањем опозиција лу-
пила и сопственој држави 
и њима.

како српски народ 
живи данас на косову 
и Метохији?
- За Србе на КиМ нема 

правде и права. Само у 
протекла четири и по 
месеца било је 68 етнич-
ки мотивисаних напада, 
изазваних реториком Аљ-
бина Куртија. Можда је 
за некога КиМ интерес-
на сфера, политичка или 
дипломатска тема, али за 
нас Србе, КиМ је праг који 
није само улазак у кућу, 
већ Пећаршија, камени 
престо Светог Саве, икона 

Красница која ту столује 
шест и по векова, Милути-
нова Грачаница, Љевиш-
ка, Бањска, Високи Деча-
ни... Одатле снага да се 
издржи и „буде оно што 
бити не може“. Живети на 
КиМ је привилегија. Стара 
Србија, данашње Косово и 
Метохија, вапи вековима 
за слободом. Свака при-
ча је појединачна, тешка 
и трагична, али тај опти-
мизам и вера у слободу 
још увек је сан који сања 
сваки Србин. Нашим љу-
дима потребна је економ-
ска сигурност, да, поред 
свакодневних стресова и 
страхова, који су језиви и 
нажалост оправдани, јер 
безбедност никада није 
била угроженија, бар не 
морају да брину о егзис-
тенцији.

Недавно сте поручи-
ли да је упад косовс-
ке полиције у штрпце 
потврдио да српском 
народу на киМ тек 
предстоји терор. шта 
можемо да урадимо 
да то спречимо?
- Албанци, уз помоћ за-

падних савезника, поку-
шавају да одузму 10.887 
квадратних километара 
територије Србије - Ко-
сово и Метохију - упркос 
уставном и историјском 
праву, које је старије 
од етничког права, не у 
упркос томе што Повеља 
УН забрањује насилно 
отимање делова сувере-
них држава. Тих 10.887 
квадратних километара 
је историјско, духовно и 
културно наслеђе срп-

ског народа, на коме се 
налази око 1.400 цркава 
и манастира и десетине 
светиња, саграђених од 
12. до 14. века, које су ув-
ршћене међу највећа дос-
тигнућа хришћанске ци-
вилизације. Албанотерор 
је специфичан феномен 
који данас има последи-
це по Србе, али је јасно 
да ће донети и велике 
проблеме Европи. Очиг-
ледно је да међународна 
заједница, која толерише 
албански терор над Ср-
бима, ипак дубоко про-
мишља о последицама и 
зато још нема уласка „Ко-
сова“ у међународне ин-
ституције, нити има виз-
не либерализације. Сви 
догађаји на КиМ мере се 
двоструким аршинима и у 
таквим околностима нема 
правде и права за Србе. 
Можемо да учинимо само 
оно што и чине председ-
ник Вучић и наша Влада 
- да свакодневно и у свим 
контактима на међуна-
родној сцени инсистира-
мо на поштовању међу-
народног права, Повеље 
УН, потписаних догово-
ра, и да подсећамо да је 
Србија суверена земља 
која не тражи ништа више 
од онога што траже друге 
суверене државе, борећи 
се искључиво за своје ин-
тересе, не угрожавајући 
никога.

колико је наш народ 
на киМ задовољан 
оним што за јужну 
покрајину чине влада 
србије и председник 
александар вучић?

- Народ је на избори-
ма показао да подржава 
председника Вучића. На-
жалост, политика прет-
ходних председника није 
била државотворна. За 
Србе на КиМ најдрагоце-
нији је мир и зато је дија-
лог неопходан. Искуство 
нам каже да насиља го-
тово нема док је дија-
лог у току, јер је пажња 
међународне заједнице 
уперена на КиМ. Срби 
желе мир, стабилност 
и економски проспери-
тет. Уморни су од ми-
нута ћутања, који на 
Косову траје вековима, 
и враћања синова у сан-
дуцима. Жељни су песме 
и орања. Само мир и до-
говор могу да им донесу 
слободу, а у председни-
ку и Влади Србије виде 
сигурност и препознају 
снагу која може коначно 
да реши њихов опстанак 
на вековним огњиштима. 
Сматрају да је једино ре-
ално и одрживо решење 
формирање ЗСО, за коју 
се тренутно бију битке на 
свим пољима. Верују да 
је ЗСО једини механизам 
који може да им обезбе-
ди институционални ок-
вир за заштиту елемен-
тарних индивидуалних и 
колективних права, као 
и безбедност. Захвални 
су председнику Вучићу 
што разуме њихове про-
блеме, што им приступа 
са пажњом и појединач-
но, што више не осећају 
одсуство своје матице. 
Косово и Метохија је ра-
није било тема само пред 
изборе, а Срби монета 
за поткусуривање за ос-
танак на власти. Пред-
седник Вучић се са по-
штовањем односи према 
сваком човеку на КиМ, 
води одговорну полити-
ку и никада неће, како су 
му спочитавали, продати 

или издати Косово.
шта можете да из-
двојите као најваж-
није што је до сада 
урађено за бољи жи-
вот срба на киМ?
- Канцеларија Владе РС 

за КиМ је свакодневно 
присутна на целој тери-
торији КиМ и упозната 
са потребама заједница и 
појединца. На иницијати-
ву председника Вучића, 
КиМ је први пут увршће-
но у Национални инвес-
тициони план 20/25 и 
издвојено је 160 милиона 
евра за капиталне инвес-
тиције. Граде се стамбе-
не зграде, обданишта, 
игралишта, помаже ма-
лим привредницима, 
пољопривредницима... 
Изграђено је и рекон-
струисано 2.470 станова 
и кућа за интерно ра-
сељена лица, повратни-
ке и социјално угрожене 
породице, 226 индивиду-
алних станова и кућа, и 
40 нових зграда. На ини-
цијативу председника, 
биће изграђен нови КБЦ 
„Приштина“ у Грачаници, 
а издвојене су и четири 
милијарде динара за јед-
нократну помоћ грађа-
нима и за капиталне ин-
вестиције. Обновљено је 
35 цркава, манастира и 
сакралних објеката СПЦ. 
У пакету помоћи у пери-
оду пандемије Ковида 
19, сваком грађанину уп-
лаћено је 100 евра по-
моћи, а свако незапосле-
но лице на КиМ добило 
је 200 евра помоћи. У па-
кету помоћи, Влада је, у 
просеку, дала 600 евра 
за сваку породицу на 
КиМ. Захваљујући пред-
седнику Вучићу, на КиМ 
је урађено онолико коли-
ко је урађено и у остатку 
Србије, што није урадио 
нико у протеклих 50 го-
дина.

даНијела вујичић, 
народна посланицасрби са киМ ЖељНи су Мира, ПесМе и орања

Моји сународници у председнику 
александру вучићу и влади србије виде 
сигурност и препознају снагу која може да 
заштити и њих и њихова вековна огњишта

БрИГА О ГрАЂАНИМАСНС ПАНОрАМА ГрАд БЕОГрАд
СНС ИНФОРМАТОР 114/2023  |  2524 |  СНС ИНФОРМАТОР 114/2023

ИНТЕрВЈУ



БрИГА О ГрАЂАНИМАСНС ПАНОрАМА
СНС ИНФОРМАТОР 114/2023  |  27

ИНТЕрВЈУ
26 |  СНС ИНФОРМАТОР 114/2023

Људи у Србији знају
ко Су они који Се боре,

који Су у рингу и никада не беже,
ко Се бори за Србију.
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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

Ускоро нова зграда библиотеке

На подручју трафостанице Врело 2, на из-
воду према Лазићима, 35 дрвених бандера 
замењено је бетонским и постављено је 1,5 
километара самоносећег кабла, уместо ста-
рих проводника. Обновљена је електромре-

жа и на подручју Бањани 3, где је поставље-
но 13 нових бетонских стубова и 800 метара 
самоносећег кабла. Чланови ОО и народна 
посланица Ивана Николић уручили су паке-
тиће деци са сметњама у развоју издвојеног 

одељења Ош „Милан Муњас“. Председник 
Општине дарко Глишић и директорка Град-
ске библиотеке Јелка Панић потписали су 
уговор о изградњи и опремању нове зграде 
библиотеке.

2. бЕлА ПАлАНкА
Поклони за најУгроженије 
Породице

3. ПРОкУПљЕ
гардероба за Угрожене сУграђане

Председник Општине Горан 
Миљковић божићне празни-
ке је традиционално провео 
са суграђанима. Обишао је 
вишечлане породице из кате-
горије социјално угроженог 
становништва и уручио им 
поклоне у виду кућних апара-

та и пакетића за децу. Током 
целе године пружа се помоћ 
угроженим појединцима и по-
родицама. У циљу обезбеђи-
вања економске сигурности, 
локална самоуправа активно 
ради на отварању нових рад-
них места.

Чланови Савета омладине ГО 
СНС одржали су састанак на коме 
је било речи о акцијама које су 
реализоване претходне године 
и плановима за наредни период. 
Састанку је присуствовао и гра-
доначелник Милан Аранђеловић, 
као и гошће из централе странке. 
Чланови Савета омладине поде-

лили су гардеробу и играчке најуг-
роженијим житељима села Житни 
Поток. Гардероба је прикупљена 
тако што су ови млади људи, али 
и остали чланови ГО, донирали 
очуване или нове ствари. Члано-
ви Савета омладине свакодневно 
разговарају са Прокупчанима и 
труде се да им помогну.

6. ВРњАчкА бАњА
даљи развој сПортске 
инфрастрУктУре
Спортска инфраструктура, ре-

ализоване инвестиције и планови 
за будуће пројекте били су тема 
састанка министра Зорана Гајића 
и председника Општине Бобана 
Ђуровића. Такође, организован је 
и обилазак Хале спортова, која је, 
заједничким улагањима Министар-
ства спорта и Општине, прилагођена 
потребама особа са инвалидитетом, 
а уградњом расхладног система 
омогућено је коришћење и у летњем 
периоду. Државни секретар Марко 

Кешељ присуствовао је састанку 
Савета за спорт ОО СНС. Пуштено 
је у саобраћај пет нових аутобуса ЈП 
„Нови аутопревоз“, чија је вредност 
570.000 евра. Право на бесплатни 
превоз имају добровољни даваоци 
крви са више од 30 давања, трудни-
це, старији од 65 година, основци, 
средњошколци... Компанија „Леони“ 
и Општина обрадовали су седамна-
есторо малишана, из три врњачке 
породице, пакетима са играчкама и 
ваучерима за набавку намирница.

4. МАлИ ЗВОРНИк
нови мост Преко борањ

На реци Борањи у селу 
доња Трешњица завршена је 
изградња моста, на месту где 
је бујица пре неколико година 
однела прелаз. За свако ново-
рођено дете локална самоупра-
ва издваја по 100.000 динара, 
а обезбеђује и беби-пакет, 
вредан око 6.000 динара. Уз 
подршку Владе швајцарске, 

изграђено је обданиште за 50 
малишана и више нема листе 
чекања за упис. Изграђено је 
и седам игралишта за децу, 
на које је локална самоуправа 
ради безбедности поставила 
и видео надзор. Санирано је 
клизиште у Првомајској улици, 
које се обрушавало на пут и уг-
рожавало саобраћај.

7. бОЈНИк
разговор 
о сУбвенцијама

10. бЕОчИН
Помоћ Породицама чије 
сУ кУће изгореле

Активисти МО Беочин Село очистили су снег 
у школском дворишту. Изграђено је најмодер-
није дечије игралиште у Новоградњи, као по-
беднички пројекат партиципативног буџети-
рања. Такође, изграђена је и теретана на отво-
реном у парку у Кулама. Председница Општине 
Биљана Јанковић присуствовала је отварању 
клизалишта код Спортског центра. Активисти 
ОО учествовали су у хуманитарној акцији Цр-
веног крста, како би помогли породицама чији 
су домови изгорели у пожару у Колонијама. 
Одржано је пливање за Часни крст. Компанија 
„Лафарж“ донирала је опрему, у вредности од 
200.000 евра, за ЈКП „Беочин“.

Активисти ОО поделили су пакетиће деци из со-
цијално угрожених породица, које су обезбедили 
из личних средстава. Такође, активисти су делили 
и „СНС Информатор“ на пијаци у Бојнику, где је 
директор Буџетског фонда за развој пољопривреде 
Ивица Јовановић разговарао са грађанима о субвен-
цијама у пољопривреди.

11. ВАРВАРИН
ваУчери за младе брачне Парове
Божић је обележен уношењем бадњака 

у страначке просторије и акцијом у центру, 
где су активисти и функционери делили 
суграђанима бадњаке и „СНС Информа-
тор“. По први пут, Општина је организова-
ла ломљење чеснице у центру Варварина, а 
подељено је и више од 1.000 пакетића ма-

лишанима из темнићког краја. Председни-
ца Општине др Виолета Лутовац Ђурђевић 
уручила је поклон ваучере младим брачним 
паровима и најавила да ће у 2023. години 
подршка износити 30.000 динара. Органи-
зован је и пријем за 50 најбољих студената, 
којима су уручени уговори о стипендијама.

5. ГОлУбАЦ
чишћење канала
У току је куповина старе 

зграде Подунавља, са плацем 
и инфраструктуром, за пот-
ребе КЈП „Голубац“. Такође, 
купљен је лим за покривање 
хангара за паркирање возила 
КЈП-а. У МЗ Миљевић очишће-
но је 200 метара канала. Оре-
зано је дрвеће у висини банки-

на на општинским путевима. 
Подељени су пакетићи за децу 
основних школа и предшкол-
ских установа. Општина, у 
складу са програмом мера за 
развој пољопривреде, доде-
лила је газдинствима средства 
за вештачко осемењавање го-
веда.

8. ЖАбАРИ
Помоћ ђацима 
и ПољоПривредницима

Општина је расписала конкурс за доделу по-
моћи породицама ученика и студената за школску 
2022/2023 годину. Одржан је састанак са власници-
ма пољопривредних газдинстава како би им се изда-
ли параметри за платформу еАграр, која је услов за 
исплату субвенција у пољопривреди.

9. МАлИ ИђОш
ограда око Парка

Чланови општинске управе, предвођени пред-
седником Марком Лазићем, обишли су дечији 
парк око којег је постављена нова ограда. Акти-
висти ОО обишли су суграђане који славе Светог 
Јована, честитали им славу и уручили пригодне 
поклоне.
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13. ВЕлИкО ГРАдИшТЕ
Подела Пакетића

Чланови ОО, повереник Влади-
мир Штрбац и заменик председ-
ника Општине Слађан Марковић, 
уочи Божића, поделили су паке-
тиће најмлађим суграђанима.

14. бРУС
обилазак криве реке

Координатор за Расински ок-
руг Ненад Дејановић и послани-
ца Марија Тодоровић обишли су 
најудаљеније село Крива Река и 
најмлађима поделили нового-
дишње пакетиће. Повереник ОО 
Валентина Милосављевић обишла 
је радове на асфалтирању пута у 
селу Кобиље, у засеоку Божано-
вићи.

15. ИНђИЈА
разговор са сУграђани-
ма

Чланови ОО обишли су су-
грађане и разговарали о актуел-
ним темама и плановима за на-
редни период. Такође, поделили 
су симболичне поклоне, за које су 
средства обезбеђена донацијама 
активиста, чланова и симпатизера 
странке.

16. ПОЖАРЕВАЦ
акција младих

Исплаћене су субвенције 
пољопривредним произвођачи-
ма и потписано је 276 уговора са 
физичким лицима и удружењима. 
На простору код Чачалице, иза 
Центра за социјални рад, отворен 
је први Парк за псе. Инвестиција, 
вредна око два милиона динара, 
реализована је у сарадњи Града, 
ЈКП „Комуналне службе“ и КПЗ 
„Забела“. Омладина ГО СНС орга-
низовала је штанд у центру града, 
где су млади  разговарали са су-
грађанима уз топли чај.

17. дЕСПОТОВАЦ
грејање за центар за 
кУлтУрУ

Почело је прикључење згра-
де Центра за културу на систем 
грејања топлане на биомасу. Рок 
за завршетак радова је 60 кален-
дарских дана. Средства су добије-
на на основу конкурса „Градови у 
фокусу“ Министарства културе.

18. лАПОВО
нова оПрема за 
комУнално ПредУзеће

Општина је додатно опремила 
ЈКСП „Морава“ новим трактором, 
приколицом са дуплом страница-
ма, посипачем соли, дробилицом 
за грање и цистерном.

19. МАлО ЦРНИћЕ
разговор са 
сУграђанима

У сусрет новогодишњим и бо-
жићним празницима, чланови ОО 
разговарали су са мештанима, нај-
више са људима из дијаспоре који 
су дошли у матицу поводом праз-
ника, о развоју општине и њихо-
вом повратку у родно место.

20. АРАНђЕлОВАЦ
Поклони за малишане

Традиционално пливање за 
Часни крст одржано је на бра-
ни језера Гараши. Организова-
но је дружење поводом дочека 
Православне нове године у МЗ 
Прогореоци, где су подељени и 
пакетићи најмлађима. У кабине-
ту председника Општине Бојана 
Радовића организован пријем 
у част прве рођене бебе у 2023. 
години, трећег детета брачног 
пара Павловић. Општина је и ове 
године издвојила 150 хиљада ди-
нара за ову намену, што је само 
једна од мера које се спроводе 
за помоћ мајкама, деци и брач-

ним паровима. Захваљујући до-
бротвору Мики Бошковићу, који 
је припремио поклоне за Божић, 
представници локалне самоу-
праве обрадовали су малишане у 
социјално угроженим породица-
ма. Вртић „Машталица“ прикљу-
чио се акцији да што више деце 
добије пакетиће. Председник Ра-

довић, са сарадницима, боравио 
је на литургији у храму у Гараши-
ма где су, захваљујући хуманим 
људима, подељени и пакетићи. 
У Дому омладине организована 
је додела пакетића за малишане 
ромске националности, посред-
ством Канцеларије за ромска 
питања и Канцеларије за младе. 
Одржана је Светосавска свита, 
уз присуство ученика, суграђана, 
свештенства и чланова локалне 
самоуправе.

22. СРЕМСкИ 
кАРлОВЦИ
сарадња са Прњавором 
из срПске

Како би се подстакло рађање 
што већег броја деце, усвојене су 
одлуке о повећању висине јед-
нократне новчане помоћи за пр-
ворођено дете, за свако рођено 
дете и за помоћ породици у којој 
се роде близанци или тројке. На 
позив председника СО Бобана 
Петковића, у узвратну посету 
Сремским Карловцима дошла је 
делегација Општине Прњавор из 
Републике Српске. У првој полови-
ни децембра 2022. године, карло-
вачка делегација била је у посети 
Прњавору, када су обављени први 
разговори о будућој сарадњи у 
области туризма, културе и обра-
зовања.

23. ћУПРИЈА
сарадња са 
казахстаном

Председник СО Ћуприја и члан 
Посланичке групе пријатељства 
са Казахстаном, Нинослав Ерић, 
разговарао је са амбасадором Ка-
захстана Мадијем Атамкуловим и 
представио потенцијале Ћуприје. 
Почела је друга фаза реконструк-
ције Дома културе у селу Супска. 
Председник Општине Јовица Ан-
тић уручио је победнику пливања 
за Часни крст дукат и сребрни 

крст. Уз подршку Општине, шко-
ла у Јовцу решила је проблем во-
доснабдевања. Удружење жена 
„Наше златно доба“ организовало 
је новогодишњи базар.

25. НОВА ЦРњА
Прослава савиндана

Општина је набавила књигу 
о Светом Сави, која је подеље-
на ђацима првацима у основ-
ним школама  поводом Савин-
дана. Општина је обезбедила и 
више од 650 пакетића за мали-
шане, који су подељени након 
литургије у четири православ-
на храма.

27. ЗРЕњАНИН
Пакетићи, Пливање за 
часни крст, школска 
слава

Обележен је Бадњи дан, уз све-
чане литургије и поделу пакетића. 
Одржано је и традиционално пли-
вање за Часни крст у Зрењанину, 
Фаркаждину и Клеку. У зрењанин-
ским школама обележена је школ-
ска слава Свети Сава. Одржана је 
четврта јавна расправа поводом 
Нацрта плана развоја АП Војводине 
до 2030. године. Уручено је 145.200 
килограма меркатилног кукуруза 
као помоћ узгајивачима млечних 
крава. ЈКП „Чистоћа“ почело је са 

расподелом канти и контејнера за 
комунални отпад, а највише их је 
додељено болници. Градоначелник 
Симо Салапура објавио је нови јав-
ни позив за остваривање права на 
Поносну картицу „Цена минус за 

3+“, на коју имају право родитељи 
са троје и више деце.

29. ВАљЕВО
садња дрвећа

Директорат за радијациону и 
нуклеарну сигурност и безбед-
ност Србије, у сарадњи са Гра-
дом и компанијом „Color Media 
Communications“, реализоваo je 
акцију садње дрвећа у парку Вид-
рак, у оквиру пројекта „Зелена 
Србија“. Додељена су решења о 
стипендијама за ученике и студен-
те ромске националности, а за ин-
клузију Рома издвојено је више од 
4,7 милиона динара.

12. кУлА

са грађанима на штандУ
Активисти МО разговарали су са суграђа-

нима на штанду на пијаци. Председник 
Општине дамјан Миљанић и директорка 
дома здравља др Весна Томић обишли су, 
у првим минутима Нове године, дежурну 
Службу хитне медицинске помоћи. Одржа-
на је празнична манифестација „Божићна 
чаролија“. Општина је усвојила нову стра-
тегију социјалне заштите. У вртићу „Буба-
мара“ замењен је кров и урађена је унутра-
шња реконструкција објекта. У руском 
Крстуру обележен је Национални празник 
русина. Завршавају се радови у новој згра-
ди Полицијске станице. Одржана је зајед-
ничка седница Савета за запошљавање и 
Савета за привреду. Обележена школска 
слава Свети Сава.

21. лЕСкОВАЦ
два велика 
градилишта

Градоначелник Горан Цве-
тановић и министар Марко 
Благојевић обишли су радове 
на реконструкцији болнице 
и изградњи стадиона. Акти-
висти Уније младих делили 
су „СНС Информатор“. Чла-
нови кабинета градоначе-
лника обишли су запослене у 
касарни у доњем Синковцу, 
у Полицијској управи, ЈКП 
„Комуналац“, Ватрогасно-
спасилачкој служби, Служби 
за хитну медицинску помоћ... 
У последњих шест месеци, 
Служба за радиолошку дијаг-
ностику опремљена је са два 
нова скенера и два рендген 
апарата. Представници Цр-
веног крста, поводом Право-
славне нове године, подели-
ли су пакетиће деци из самох-
раних и социјално угрожених 
породица. Градоначелнику 
Цветановићу, том приликом, 
уручен је Златни знак, пово-
дом 145 година рада Црвеног 
крста. Уочи почетка другог 
полугодишта, градоначелник 
је одржао традиционални 
састанак са просветарима. 
Такође, поделио је уговоре о 
финансирању и суфинанси-
рању спортских клубова и ор-
ганизација. Одржана је Све-
тосавска академија, на којој 
је градоначелнику уручена 
Светосавска повеља.

24. кРАљЕВО

Пакетићи и Пакети са намирницама
Министар Никола Селаковић, 

државни секретар Крсто Јањуше-
вић и помоћник министра Биља-
на Барошевић разговарали су са 
градоначелником др Предрагом 
Терзићем о будућој сарадњи. 
Министар Селаковић поделио 
је и пакетиће деци из породица 
чланова Удружења ратних војних 
инвалида, Удружења учесника 
рата деведесетих, Удружења по-
родица палих бораца... Такође, 
присуствовао и седници ГО СНС. 
Одборница у СГ Живка Вујовић 
уручила је поклоне породицама 
Пантелић и Станишић поводом 
Светог Саве. Народни посланик 
Стефан Аџић, председник СГ 
Ненад Марковић и председник 
МЗ Студеница драган Јевремо-
вић поделили су светосавске 
пакетиће малишанима у школи у 
Мланчи. Захваљујући донатори-
ма и МО Опланићи, сва деца из 
овог села до 12 година добила су 
пакетиће за Српску нову годину. 
Чланови МО Центар организо-
вали су новогодишњи програм, 

а чланови штаба 9 обезбедили 
су више од 50 пакетића за децу. 
Стефан Аџић и Милица Јелић, 
заједно са представницима Саве-

та младих, уручили су пакете са 
намирницама, средствима за хи-
гијену, одећом и обућом за чети-
ри социјално угрожене породице. 

Градоначелник Терзић, на Божић, 
уручио је пакете са намирницама 
за 14 најугроженијих породица из 
Берановца и Јовца.

26. кРУшЕВАЦ

Подела Пакетића и бадњака

Чланови ГО СНС подели-
ли су више од 400 пакетића 
најмлађима, а делили су и 

бадњак суграђанима на чети-
ри локације. У сусрет Божићу, 
уз присуству функционера 

странке, председник ГО СНС 
Ненад Андрић унео је бадњак 
у Градски одбор. Градски од-

бор посетио је Марко Кешељ и 
разговарао са члановима Саве-
та за спорт.

28. бУЈАНОВАЦ
Пакетићи Пово-
дом светог саве

Организована је трaди-
циoнaлнa пoдeлa пaкeтићa у 
цркви Свeтог Пeтра и Пaвла, у 
сарадњи са Милошем Стојко-
вићем из Јагодине, пoвoдoм 
шкoлскe слaвe Свeтог Сaвe.
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31. СМЕдЕРЕВО
дрУжење са 
малишанима

Активисти ГО СНС посетили 
су Установу за дневни боравак 
деце, младих и одраслих особа 
са сметњама у развоју „Сунце“ 
и поделили им пригодне покло-
не. Oрганизовано је и дружење 
са децом из хранитељских по-
родица и хранитељима у прос-
торијама странкe, где су деци 
уручени пакетићи. Активисти 
су организовали и низ штандо-
ва, разговарали са суграђани-
ма, делили „СНС Информатор“ 
и страначки промотивни мате-
ријал.

34. клАдОВО
Уређена два објекта 
вртића

Предшколска установа „Невен“, 
захваљујући средствима локалне 
самоуправе, опремила је и уредила 
своја два објекта, а вртић су посе-
тили Саша Николић, председник 
Општине, и Славољуб Малетић, 
помоћник председника. Одржано 
је традиционално богојављенско 
пливање за Часни крст. Локална са-
моуправа поклонила је Фудбалском 
клубу „Ђердап“ опрему за тренинг у 
зимским условима, тренерке и ква-
литетне лопте. У Основној школи 
„Вук Караџић“ и у Средњој школи 
обележен је Савиндан.

35. бАч
традиционалне 
манифестације

Одржано је традиционално 
пливање за Часни крст на језеру 
Провала у Вајској. На Светосав-
ском турниру у малом фудбалу, 
проглашени су најбољи спортски 
појединци и колективи за 2022. 
годину. Одржана је свечана ака-
демија поводом Светог Саве, а 
програм су организовали предста-
вници Народне библиотеке „Вук 
Караџић“, у сарадњи са КУД „Мла-
дост“ и Општином.

36. лАЈкОВАЦ
Пакетићи и разговор 
са сУграђанима

Председник Општине и ОО Ан-
дрија Живковић обишао је радове 
на изградњи великог паркинга у 
центру. Активисти ОО редовно 
су одржавали штандове, делили 
„СНС Информатор“ и пропаганд-
ни материјал, а функционери ОО 
разговарали су са суграђанима. 
Наши чланови традиционално су 
делили новогодишње пакетиће 
деци слабијег материјалног стања 
и деци чланова и симпатизера 
странке.

37. СУбОТИЦА
клУб за особе 
са инвалидитетом

Министар Никола Селаковић и 
градоначелник Стеван Бакић при-
суствовали су отварању Клуба за 
особе са инвалидитетом. Градона-
челник Бакић уручио је кључеве 
две „шкоде октавије“ начелнику 
полиције Боривоју Муцаљу, а нова 
возила обезбеђена су из градског 
Фонда за унапређење безбедности 
саобраћаја. Суботички гимнасти-
чари добили су нове справе, а гим-
настичку салу у Соколском дому 
обишли су градоначелник Бакић и 
покрајински секретар Дане Баста. 
Градоначелник Бакић уручио је 
поклоне и картицу, у вредности од 
100.000 динара, мајци прворођене 
бебе у 2023. години.

38. СРЕМСкА 
МИТРОВИЦА
ново возило за школУ

Градоначелница Светлана Ми-
ловановић уручила је поклоне 
родитељима прворођене бебе 
у 2023. години (честитку од 
50.000 динара, ауто-седиште и 
два пакета). Град ће наставити 
са поделом ауто-седишта свим 
новорођеним бебама. Одржани 
су традиционални Дани руске 
културе. Град је обезбедио ново 
возило за Школу „Радивој Попо-
вић“ за превоз ученика из днев-
ног боравка. Сви грађани који су 
конкурисали за енергетске вау-

чере, добиће ту врсту помоћи, у 
износу од 10.000 динара. Одр-
жана је Светосавска академија 
на којој су ученици основних и 
средњих школа добили светоса-
вске повеље.

40. АдА МОл
Помоћ Угроженим 
сУграђанима

Јануар месец посветили смо 
бризи о суграђанима који су у 
неком виду стања социјалне пот-
ребе. Наши активисти поделили 
су више од 700 пакета са намир-
ницама, 300 пакетића за децу и 
осталих поклона.

41. кОВИН
скенер за сПецијалнУ 
болницУ

Ученици основних школа при-
суствовали су радионици стри-
па у Библиотеци „Вук Караџић“. 
Влада АП Војводине ставила је на 
располагање ЦТ скенер Специјал-
ној болници за психијатријске 
болести. Такође, у току су радови 
на адаптацији простора у болни-
ци, по највишим стандардима, за 
инсталирање скенера и командне 
просторије. Уочи школске славе 
Светог Саве, у позоришту Центра 
за културу одиграна је представа, 
а у ССШ „Васа Пелагић“ одржана 
је свечана академија. Настављена 
је акција промоције вакцинације 
против Ковид-19.

42. ВлАдИМИРЦИ
Пакети са 
намирницама

Активисти ОО обилазе социјал-
но угрожене породице и уручују 
пакете са намирницама и сред-
ствима за хигијену. Такође, сваке 
седмице одржавају штандове на 
којима деле „СНС Информатор“ и 
страначки промотивни материјал. 
Започета је реконструкција крова 
зграде бившег среског начелства, 
која је у народу позната као згра-
да Конака, а које суфинансира 
Министарство културе. У сарадњи 
Општине и МЗ Прово, организо-
вано је пливање за богојављенски 
крст на Сави. Одржан је састанак 

са повереницима свих месних 
заједница, којем је присуствовао и 
председник ОО Горан Зарић.

44. ТИТЕл
разговор са грађанима

Активисти свих месних одбора 
разговарали су са суграђанима на 
пијацама, делили страначки ма-
теријал и „СНС Информатор“. Та-
кође, подељени су новогодишњи 
пакетићи најмлађима и пакети са 
храном и средствима за хигијену 
најугроженијим суграђанима.

45. СОкОбАњА
Плато дУшана 
ковачевића Поред 
биоскоПа „моравица“

Отворен је биоскоп „Морави-
ца“, а плато у оквиру тог компле-
кса добио је по драмском писцу 
и академику Душану Ковачевићу. 
Председник Општине Миодраг 
Николић одржао је састанак, на 
тему реконструкције Сокогра-
да, са представницима Завода за 
заштиту споменика културе Ниш, 
Завода за заштиту природе и Ср-
бијашума. Министарка Дубравка 
Ђедовић, са сарадницима, и пред-
седник Николић присуствовали су 
почетку извођења радова на повр-
шинском копу „Биљкина струга“ у 
РМУ „Соко“, на ободу Читлука.

46. кРУПАњ
стУдијска Посета 
мариборУ

У оквиру пројекта „Општине са 
нула отпада“, који финансира ЕУ 
у оквиру ИПА програма прекогра-
ничне сарадње Србија-Босна, 
организована је студијска посе-
та Марибору. Весна Марјановић, 
заменица председника Општине, 
Младен Марковић, секретар СО, 
и Јелена Ивановић, учесница на 
пројекту, посетили су словеначко 
ЈKП „Снага“ и упознали се са начи-
нима за прераду отпада. Општина 
је организовала и поделу бесплат-
них ауто-седишта за децу.

47. НЕГОТИН
дигитализација 
мокрањчеве кУће

Пројектом „Дигитализација ту-
ристичке понуде Србије“ Министар-
ства културе, као један од локали-
тета биће обухваћена и Родна кућа 
композитора Стевана Стојановића 
Мокрањца. На свечаности поводом 
обележавања десетогодишњице 
пословања компаније „Еликсир“ 
Прахово, председник Општине Вла-
димир Величковић истакао је важ-
ност развоја индустријског парка, 
али и донаторство ове компаније и 
улагање у дечија игралишта, школе, 
путну инфраструктуру и заштиту 
културне баштине.

30. НОВИ САд

дрУжење са грађанима У свим насељима

Градоначелник Милан Ђурић 
посетио је породилиште Бета-
нија и уручио поклон за бебу 
која се прва родила у 2023. го-
дини (300.000 динара). За сву 
децу са територије Града која 
су се родила 1. јануара обез-
беђено је по 200.000 динара. 
Заједно са министром Гораном 

Весићем, градоначелник Ђурић 
присуствовао је презентацији 
пројеката за изградњу три мо-
ста у Новом Саду. Градона-
челник је обишао блоковску 
површину уз Тургењеву улицу, 
чије уређење је финансирано 
из буџета Града. Министарка 
правде Маја Поповић, шеф де-

легације ЕУ у Србији Емануел 
Жиофре, председник Вишег 
суда у Новом Саду Мирослав 
Алимпић и градоначелник Ђу-
рић обишли су радове на из-
градњи зграде правосудних 
орагана. Напредују радови на 
изградњи Спортског комплекса 
у Футогу. Настављене су редов-

не активности свих месних од-
бора на обиласку суграђана и 
одржавању путева широм град-
ских и приградских насеља. 
Активисти МО Булевар дони-
рали су оброке Свратишту за 
бескућнике у Футошкој улици, 
а активисти МО Петроварадин 
бицикл за девојчицу.

32. ОПОВО

божићне Печенице за комшије
Као и претходних година, у Опову 

се колективно спремала божићна пе-
ченица. догађају су присуствовали и 
представници локалне самоуправе, која 
је и подржала организацију ове хумани-
тарне акције. У присуству председника 
Општине Милоша Маркова, његових 
сарадника и представника јавних уста-
нова, положен је бадњак у све четири 
цркве. други пут се на обали Тамиша у 
Опову, на Богојављење, одржало пли-
вање за Часни крст. У оквиру пројекта 
„Посади свој хлад“, у парковима Сакула, 
Сефкерина, Баранде и Опова посађене 
су саднице црвеног храста. Акције су 
спроведене у организацији савета мес-
них заједница и уз учествовање великог 
броја волонтера и представника локал-
не самоуправе.

39. РЕкОВАЦ
Пакетићи и Представа за децУ

Чланови Савета за омла-
дину ОО одржали су штанд 
у Белушићу. Подељени су па-
кетићи у страначким просто-
ријама поводом Српске нове 

године. Одржана је дечија 
представа поводом нового-
дишњих празника и подеље-
ни су пакетићи за сву децу до 
четвртог разреда.

33. СОМбОР
боље водоснабдевање
Првој беби у 2023. години, 

градоначелник Антонио ратко-
вић и заменица Љиљана Тица 
уручили су поклон честитку 
од 100.000 динара и поклоне. 
Градоначелник и члан Градског 
већа Ђорђе Зорић обишли су 
почетак радова на изградњи 
доводника воде од Светозар 
Милетића ка Станишићу. У 
оквиру посете Савезу самос-
талних синдиката Сомбора, 
представници Синдиката Ло 
из шведске састали су се са 
градоначелником ратковићем. 

Захваљујући сарадњи Града и 
ЈВП „Воде Војводине“, изграђе-
но је 50 молова на обали Вели-
ког бачког канала за спортски 
риболов. У току је реконструк-
ција фискултурне сале Средње 
техничке школе. Одржано је 
богојављенско пливање за Час-
ни крст и 12. Међународни тур-
нир у женском боксу. Одржан је 
састанак координационог тима 
за решавање проблема паса лу-
талица. Активисти ГО СНС раз-
говарали су са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“.

43. ЦРНА ТРАВА
возило за 
комУнално 
ПредУзеће

У порти цркве Светог Нико-
ле организовали смо паљење 
бадњака, ломљење чеснице 
и поделу пакетића најмлађи-
ма. Купљен је трактор са 
приколицом и грталицом за 
чишћење снега за потребе ко-
муналног предузећа. У окви-
ру обележавања Светог Саве, 
ученици Средње техничке 
школе „Милентије Поповић“ 
приредили су сценски приказ 
посвећен највећем српском 
просветитељу.
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55. ИРИГ
дрУжење са 
сУграђанима

Организовали смо нового-
дишње дечије представе и по-
делу пакетића у центру Врдни-
ка и у центру Ирига. Поделили 
смо бадњаке и честитали Божић 
православним верницима. Орга-
низовали смо штандове, делили 
„СНС Информатор“, а у странач-
ким просторијама малишанима 
делили пакетиће. Активисти ОО 
предали су 80 џакова са чеповима 
у оквиру акције „Чепом до осме-
ха“. Обележена је школска слава 
Свети Сава. Општина и Канцела-
рија за младе поделили су ауто-
седишта за децу рођену у 2022 
години. У току је реконструкција 
сале МЗ Јазак.

56. кОВАчИЦА
огревно дрво за 
Угрожене сУграђане

Делегација Општине, заједно 
са начелницом Јужнобанатског 
управног округа Марином Томан, 
боравила је у посети Словачкој, 
на позив Канцеларије за Словаке 
у дијаспори. Повод састанка је 
израда Акционог плана, чији је за-
датак да унапреди услове живота 
Словака који живе ван Словачке. 
Чланови ОО разговарају са грађа-
нима у свим местима, а одржано је 
и 12 састанака са представницима 
Општине. Активисти МО Црепаја, 
Самош и Идвор поделили су ог-
ревно дрво породицама слабијег 
материјалног стања. Одржан је 
традиционални Светосавски ша-
ховски турнир у Дебељачи.

57. ОСЕчИНА
Помоћ родитељима 
беба

Организована је манифеста-
ција Божићни коњи у варошици 
Пецкој, на којој се окупило више 
хиљада посетилаца. Такође, роди-
тељима који су у претходних пола 
године добили децу, додељена 
је једнократна помоћ и ауто-се-
дишта за бебе.

58. СВИлАЈНАЦ
царински реферат

Отворен је царински рефе-
рат, који ће за 53 привредника 
омогућити брже и ефикасније 
пословање. За 11 месеци 2022. 
године, спољно-трговинска раз-
мена на територији Општине 

била је више од 153 милиона до-
лара, са суфицитом од 14 мили-
она долара. Уручени су пакети 
и ауто-седишта за бебе рођене 
у новембру и децембру. Иначе, 
2022. године рођено је највише 
беба у последњих пет година, 
укупно 155.

59. бЕчЕЈ
ПоПравка крова зграде 
Позоришта

Одржан је Новогодишњи тур-
нир у малом фудбалу. У току је 
реконструкција крова на Градском 
позоришту, а средства су обез-
беђена на конкурсу „Градови у 
фокусу“. Након прибављања свих 
потребних дозвола, семафор на 
раскрсници улица Зелене и Змај 
Јовине пуштен је у рад.

60. НИш

градоначелница сотировски Поделила Пакетиће малишанима

63. МЕдИЈАНА
Подела страначког материјала

После 12 година, за посетиоце 
је отворено археолошко нала-
зиште Медијана, које је за само 
месец дана посетило 12.000 људи. 
Поводом Дана ослобођења Ниша, 
уручене су награде најистакну-
тијим појединцима и колективи-
ма. Уочи Божића, градоначелница 
Драгана Сотировски поделила је 
пакетиће малишанима у ГО Цр-
вени крст и селима Лесковику и 
Рујнику, а Бадње вече дочекала 

је са мештанима Доњег Међуро-
ва. Градски караван наставио је 
да обилази грађане. Договорени 
су радови са житељима Сиће-
ва код Нишке бање, где почиње 
и реконструкција главног пута 
кроз село. У Првој Кутини рекон-
струисаће се школа. Град Ниш је 
деци српског порекла, који живе 
у Аустрији и баве се фолклором, 
послао опанке које је урадио 
последњи сврљишки опанчар. 

Градоначелница је уручила на-
мештај, намирнице и гардеробу 
породици ратног војног ветерана 
Бојана Јовановића. Уочи Српске 
нове године, малишани из Горњег 
Матејевца и Кнез Села добили су 
пакетиће. Обележена је и Кинеска 
нова година, а прослави су се при-
дружили Кинези који живе у граду 
и околини. Сотировски је разго-
варала са корисницима Прихва-
тилишта за стара лица. Наставља 

се реконструкција улица, замена 
водоводних цеви и изградња ка-
нализације. Убрзано се ради топ-
лификација и гасификација града. 
Настављени су пријеми грађана у 
Градској кући, а најбољим студен-
тима и постдипломцима Град је 
традиционално поделио награде. 
Поводом Националног дана без 
дуванског дима, чланови Савета 
за здравство ГО СНС организова-
ли су предавање.

64. ГАџИН ХАН
Поклони за ђаке Прваке
Председник Општине Мили-

сав Филиповић и директорка 
ОШ „Витко и Света“ Милена 
Стојадиновић Антић обишли су 
ђаке прваке у матичној школи и 
истуреним одељењима, уручили 
им новчану награду и „Пажљив-
кова правила у саобраћају“, а 
Народна библиотека уручила 
им је чланске карте. Алекса Ни-
колић, ученик Специјализова-
ног одељења за рачунарство и 
информатику Гимназије, добио 

је лаптоп, као донацију орга-
низације „Космету на поклон“, 
која традиционално помаже и 
мештанима Заплања. Општина и 
парохија заплањска организова-
ли су поделу пакетића свој деци 
рођеној после 2016. године. 
Улица ка гробљу у Гаџином Хану 
добила је нови асфалт. У селу Гр-
киња одржана је традиционална 
Пихтијада. На кеју Кутинске реке 
одржано је прво пливање за Час-
ни крст.

61. ЦРВЕНИ кРСТ
Подела Пакета
Подела новогодишњих и бо-

жићних пакетића обележила је 
јануар у ОО СНС. Повереник ОО 
Драган Станковић, активисти, 
чланови Уније младих и Здрав-
ственог савета разговарали су са 
суграђанима. Чланови Савета за 

здравство обилазили су градска 
и сеоска насеља подсећајући на 
важност превентивних прегледа. 
Активисти, заједно са народном 
посланицом Јеленом Жарић Ко-
вачевић, поделили су пакете са 
намирницама.

65. СВРљИГ
обнављање мобилијара У ПаркУ
Одржан је састанак чланова МО 

Падалиште са повереником ОО 
Игором Давидовићем. Почели су 
радови на обнављању мобилијара 
у градском парку. Активисти ОО 
делили су страначки материјал и 
разговарали са суграђанима на 

штанду. Такође, делили су паке-
тиће најмлађим суграђанима и ка-
лендаре члановима и симпатизе-
рима странке. У дворишту Центра 
за туризам, културу и спорт гради 
се летња позорница. Отворено је 
дечије игралиште „Мали пират”.

62. ПАлИлУлА
разговор са мештанима
Чланови ОО поделили су 

бадњаке суграђанима на неко-
лико локација. Такође, разгова-
рали су са мештанима насеља 
Делијски Вис, Палилула, Гаврило 

Принцип, Паси пољана и Девети 
мај. Председник Градске општи-
не Братислав Вучковић уручио је 
пакетиће установама и организа-
цијама.

Активисти ОО поделили су 
бадњаке и промотивни материјал 
својим комшијама у парку код 

Саборне цркве и код Храма цара 
Константина и царице Јелене на 
Булевару Немањића.

48. ПРИЗРЕН

обележен свети сава

54. ГОРА
разговор о 
Проблемима 
горанске 
заједнице

Представници Општине, ди-
ректори основних и средњих 
школа и директор Дома здра-
вља представили су проблеме 
горанске заједнице заменици 
директора Канцеларије за КиМ 
Душици Николић и помоћници 
Милени Парлић, а уједно су се 
захвалили Влади Србије што 
се брине о народу у овој опш-
тини.

У цркви Светог Ђорђа, у присуству великог броја 
грађана, представника Канцеларије за КиМ и Срба са 

КиМ, свечано је обележен Свети Сава. Представници 
Канцеларије уручили су помоћ младим богословима.

53. ОРАХОВАЦ
вредна оПрема 
за винаре

Канцеларија за Косово 
и Метохију финансирала је 
радове испред једине српс-
ке школе - уређење платоа, 
поплочавање дворишта, 
постављање новог коша и 
клупица, уређење ограде... 
Такође, финансирала је и 
уређење главне улице и но-
вог трга у Великој Хочи. И 
Дечанској виници у Великој 
Хочи уручена је пчеларска 
опрема, кошнице и ројеви, уз 
прекопотребни виљушкар за 
утовар и истовар флашира-
них вина и грожђа. Манастир 
Зочиште добио је воћарски 
трактор са приколицом. И 
десет породичних винарија 
из Велике Хоче добило је са-
времену опрему за почетак 
или развој производње вина. 
Винари су добили муљаче за 
грожђе, инокс бачве, барик 
бурад, казане, пумпе за ис-
такање вина и вредну меха-
низацију.

51. ЗВЕчАН
Помоћ После ПоПлаве
Услед обилних киш-

них падавина, поплаве су 
изазвале велику материјал-
ну штету на територији 
наше општине. Поплављене 
су главне саобраћајнице, 
локални путеви, домаћин-
ства у селима Житковац, 
Дољани, Бањска, Рударе, 

Грабовац, Србовац... Пред-
ставници Канцеларије за 
КиМ обећали су помоћ 
и обишли поплављене, 
заједно са председником 
Општине Иваном Тодосије-
вићем, који их је детаљно 
информисао о проблемима 
на терену.

49. ВУчИТРН
реновирање кУће ристића

Четворочлана породица Ристић из При-
лужја, која живи у трошној кући, добиће 
комплетно реновирани дом захваљујући 
средствима Kанцеларије за KиМ. Породи-
цу Милоша Ристића обишла је помоћница 
директора Kанцеларије за KиМ за инфра-
структурне пројекте, Јелена Стојковић, и 
истакла да се испуњава још једно обећање 
директора Kанцеларије Петра Петковића.

50. кОСОВСкА кАМЕНИЦА
разговор са 
ПољоПривредницима

Руководиоци Привременог органа по-
сетили су село Мочаре, у којем је након 
обилних киша оштећена путна инфра-
структура. У сарадњи са Пољопривредном 
саветодавном службом, обишли су до-
маћинства и едуковали пољопривреднике.

52. ИСТОк
Уређење црквене Порте 
и гробља
Канцеларија за КиМ наста-

вила је са уређењем право-
славних гробаља. Уз подршку 
Привременог органа, уређе-
но је гробље у Ђураковцу, на 
којем се налазе остаци Храма 

Светог Николе из 14. века, 
који је порушен 1999. године. 
Уређује се и порта Храма са-
бора Срба светитеља у овом 
месту, који је био запаљен 
1999. године.
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66. кИкИНдА
163 Пакета за бебе

Завршени су радови на ре-
конструкцији објекта у којем је 
смештена Трећа здравствена ста-
ница. У току су радови на замени 
расвете у школи у Мокрину, а 
настављени су радови у оквиру 
прве фазе реконструкције објекта 
Опште болнице. У оквиру акције 
„Кикиндски беби клуб“, уручена 
су 163 пакета за бебе рођене у по-
следња три месеца.

67. ћИћЕВАЦ
најмодерније 
игралиште

Ћићевац први пут добија нај-
модерније мултифункционално 
игралиште, које се састоји од ре-
конструисаног терена за кошар-
ку, нове теретане на отвореном и 
од новог игралишта за најмлађе, 
које је прилагођено и деци са по-
себним потребама. Планирана је 
изградња игралишта и у осталим 
насељеним местима. Уз подршку 
Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална пи-
тања, обезбедили смо медицин-
ски тим за обилазак старачких 
домаћинстава у селима.

68. ПЕћИНЦИ
реконстрУкција Улице

Председник Општине Синиша 
Ђокић обишао је радове на рекон-
струкцији Улице посавског одре-
да, које суфинансирају Министар-
ство пољопривреде и Општина. 
„Ова улица води на надвожњак 
према Попинцима и њеном ре-
конструкцијом растеретићемо део 
саобраћаја из централних улица“, 
рекао је Ђокић, и најавио санацију 
споредних улица и у другим на-
сељима.

69. бАчкА ПАлАНкА
разговор на 
штандовима

Председник Општине Бра-
нислав Шушница обишао је ОШ 
„Свети Сава“ и најавио улагање 
више од 112 милиона динара у 
развој спорта. Додељено је 19 
стипендија студентима и ђацима 
ромске националности. Потписано 
је пет уговора о суфинансирању 
енергетске санације породичних 
кућа. У оквиру озелењавања јавних 
површина, посађене су саднице 
у Силбашу и Гајдобри. Бранислав 
Шушница присуствовао је састан-
ку код председника Покрајинске 
владе Игора Мировића на тему ту-
ристичких потенцијала. Активисти 
ОО разговарали су са суграђанима 
на штандовима и делили „СНС Ин-
форматор“, а председник Шушни-
ца организовао је пријем грађана у 
страначким просторијама. Чланови 
свих МО обилазили су чланство.

71. ВЕлИкА ПлАНА
Поклон за ПрвУ бебУ, 
Уношење бадњака

Представници локалне само-
управе Живан Ђуришић, Игор 
Матковић и Никола Ристић тра-
диционално су обишли прву бебу 
рођену у Новој години. Бадњи 
дан обележен је уношењем 
бадњака у зграду општине. У 
библиотеци „Радоје Домановић“ 
представљени су романи проф. 
др Горана Милашиновића „Слу-
чај Винча“ и „Мук“. Традицио-
нално богојављенско пливање 
одржано је у Етно селу „Морав-
ски конаци“, а Центар за културу 
обележио је славу. Делегације 
Општине, Библиотеке и Дома 
здравља положиле су цвеће на 
бисту проф. др Милана Банета 

Ђорђевића, поводом тридесето-
годишњице његове смрти.

73. кРАГУЈЕВАЦ
одмаралиште на 
бешњаји

Градоначелник Никола Дашић 
и Славољуб Милановић, отац 
рано преминулог Богдана, пот-
писали су уговор о регулисању 
међусобних права и обавеза о 
заједничком финансирању из-
градње Дечијег одмаралишта 
на Бешњаји. Одмаралиште ће, 
на иницијативу оца, понети име 
„Богдан Милановић“. Славољуб 
Милановић обезбедио је део 
средстава (380.000 евра), а Град 
се уговором обавезао да изгради 
објекат и саобраћајницу до одма-
ралишта.

74. ВРАњЕ
Посета рањеном дечакУ

Члан Председништва СНС Бра-
тислав Гашић обезбедио је нового-
дишње пакетиће које су у Грачани-
ци поделили председник Савета за 
социјална питања Ненад Милоје-
вић и потпредседници Савета. Ак-
ција је обухватила посету Стефану 
Стојановићу, дечаку из околине 
Штрпца, који се, након рањавања, 
налазио на опоравку у Клиничко-
болничком центру у Грачаници. 
Љиљана Шубарић, председница 
Општине Грачаница, уручила је 
захвалницу председнику Савета за 
социјална питања ГО СНС Врање.

75. АлИбУНАР
реновиране две слУжбе У 
домУ здравља

Реновирани су Диспанзер за 
жене и Стоматолошка служба у 
Дому здравља. Свечано смо обеле-
жили Бадње вече, уз традиционал-
но паљење бадњака, а прославили 
смо и школску славу Светог Саву. 
Активисти ОО одржали су штан-
дове у Алибунару, Владимировцу 
и Банатском Карловцу, разгова-
рали са грађанима и делили „СНС 
Информатор“. Полицијска станица 
добила је апарат за дрога тест.

76. ПРИбОЈ
нови багер и минибУс

Општини Прибој испоручена 
је професионална комбинована 
грађевинска машина, а средства 
од непуних 11,5 милиона динара, 
обезбедили су Министарство за 
унапређење развоја недовољно 
развијених подручја и Општина. 
Овај багер користиће се током зиме 
за чишћење градских улица и се-
оских путева, а током грађевинске 
сезоне за насипање путева, утовар, 
ископе... По конкурсу Министарства 
за бригу о селу, Општина је добила 
седам милиона динара за набавку 
минибуса за превоз сеоског стано-
вништва и других грађана.

77. ГОРњИ 
МИлАНОВАЦ
сУбвенције за УградњУ 
соларних Панела

Општинско веће донело је ре-
шење о додели бесповратних сред-
става за енергетску санацију пу-
тем уградње соларних панела. Од 
укупно шест пријава, три корисни-
ка испуњавала су услове за ове 
субвенције, које појединачно из-
носе 420.000 динара. Усвојене су 
и мере подршке пољопривредни-
цима. Завршено је крпљење улица 
најсавременијом технологијом су-
вог асфалта. Полагањем венаца и 
отварањем сталне изложбе, обеле-
жили смо 170 година од оснивања 
вароши Деспотовица, данашњег 
Горњег Милановца.

70. лОЗНИЦА
Постављен видео 
надзор на Улицама
И ове године, из буџета Гра-

да издвојена су средства за пр-
ворођено дете у Новој години. 
Одржани су Зимски фестивал 
и Светосавска академија. Са-
вети МЗ Трбушница и МЗ доњи 
добрић организовали су поде-
лу пакетића деци. Почео је са 
радом видео надзор и у првој 
фази постављено је 40 камера 
на приоритетним локацијама. 
Семафорску сигнализацију 
добила је раскрсница на Вла-
дића брду. Проглашени су нај-
бољи спортисти, колективи и 
појединци у прошлој години. 
Градоначелник Видоје Петро-

вић и народна посланица дра-
гана Лукић, уочи Српске нове 
године, посетили су дечије 
одељење болнице и уручи-
ли пакетиће деци и пригодне 
поклоне здравственим радни-
цима. Међу добитницима на-
града са конкурса ,,Наша најле-
пша Србија“ је и Лозничанин 
Бојан Лучић за фотографију 
„Железничка станица у Лозни-
ци“. Одржана је прва седница 
новог сазива ГО СНС, на којем 
је завршено конституисање од-
бора. Подељени су пакетићи 
деци из породица слабијег ма-
теријалног стања.

72. ВРшАЦ
чишћење канала, Уклањање 
шибља Поред ПУтева

У Градском музеју свечано 
су уручени пакетићи деци из 
дома „Вера радивојевић“ из 
Беле Цркве. Одржано је тра-
диционално пливање за Часни 
крст. На путу ка Потпорњу, 
машински се уклања шибље 
поред коловоза. Настављено 
је уређење општинског пута 
до Малог Средишта. Подељена 
је санитарна опрема за купа-
тила ромским породицама. У 
Народном позоришту инстали-
рана је најсавременија опрема 

за расвету, тон и видео пројек-
ције. Настављено је чишћење 
канала за одвођење атмос-
ферских вода и уређење бан-
кине поред коловоза на више 
потеза у граду. На свечаности 
поводом школске славе Светог 
Саве, додељена су признања 
„Никола Брашован“ најуспеш-
нијим просветним радницима. 
Одржан је избор за спортисту 
године 2022. У Саборном хра-
му одржана је Светосавска ака-
демија.

78. бАРАЈЕВО
разговори са сУграђанима

Активисти ОО организо-
вали су штандове, честитали 
суграђанима празнике и раз-
говарали на тему постигнутих 
резултата у претходној години, 

као и о томе шта може да се ура-
ди у 2023. години. Пролазници-
ма су подељени „СНС Информа-
тори“, календари и промотивни 
страначки материјал.

81. ВОЖдОВАЦ
обилазак чланова

Активисти свих МО сва-
кодневно разговарају са су-
грађанима и обилазе чланове. 
Активисти МО Тешића купати-
ло, Виногради и Пашино брдо 
посетили су породицу са двоје 
деце, чији су родитељи особе 
са инвалидитетом, и уручили 
поклоне за децу, обезбеђене 
из личних средстава. Активи-
сти МО Пиносава уручили су 
поклон за Српску нову годину 

девојчици која живи само са 
мајком, а одлична је учени-
ца. Активисти МО Кумодраж 
село обезбедили су огрев ком-
шијама. Све донације су биле 
из личних средстава чланова. 
Члан ГО СНС реља Огњеновић 
обилазио је породице у МО 
Зуце и донирао, такође из соп-
ствених средстава, пакете са 
намирницама и хемијом за до-
маћинство.

80. ВРАчАР
Прослављена 
слава оПштине

Градска oпштина Врачар просла-
вила је своју cлаву Светог Саву. до-
маћин славе био је председник ака-
демик проф. др Милан А. Недељко-
вић. Заједно са руководством  
Општине, председник је преломио 
славски колач, честитао Савиндан 
запосленима, гостима и суграђа-
нима. У организацији ГО Врачар, 
првог дана Нове године, одржана 
је традиционална манифестација 
„Паркић отвореног срца“ у Чубур-
ском парку. За наше најмлађе орга-
низована је додела новогодишњих 
пакетића, који су обезбеђени из 
средстава чланова.

82. лАЗАРЕВАЦ
Пријем грађана
Председница ОО Лазаревац 

Тијана Давидовац организовала 
је пријем грађана у просторијама 
странке. Чланови Савета за со-
цијална питања делили су пакете 
са намирницама угроженим су-
грађанима, обезбеђене из личних 
средстава. Одржани су састанци 
МО Барошевац, као и дружења 

чланова Савета за младе. На ини-
цијативу мештана МЗ Врбовно, 
саниран је мост на потоку Врбови-
ца, који је угрожавао безбедност 
становника у том делу села. Амба-
садорка Немачке уручила је, као 
донацију, кључеве комби возила 
Црвеном крсту Лазаревац за пре-
воз оброка народне кухиње.

79. СТАРИ ГРАд
дрУжење са најстаријим сУграђанима

У просторијама ОО организова-
ли смо дружење са најмлађим су-
грађанима „Староградска детели-
на“. Такође, омладина је органи-
зовала дружење и са најстаријим 

суграђанима. Омладинци су посе-
тили и удружење „Живимо зајед-
но“ којем су донирали гардеробу. 
Наши активисти одазвали су се 
акцији добровољног давања крви.
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84. ОбРЕНОВАЦ
бесПлатно 
зимовање 
за најмлађе
Градска општина Об-

реновац већ десет годи-
на организује програм 
бесплатних зимовања за 
децу нижих разреда ос-
нових школа. Овог пута, 
малишани одлазе на 
Тару, Букуљу и рудник.

88. СОПОТ
разговор са сУграђанима

Активисти ОО учествовали су у орга-
низацији деветог турнира у малом фудба-
лу. Настављена је пракса обиласка месних 
заједница, а активисти и повереник ОО раз-
говарали су са суграђанима. У МЗ Губеревац 
асфалтирана је Улица Леке Иванковића, а у 
МЗ Неменикуће - Баставска улица.

90. ПАлИлУлА
са сУграђанима 
на штандовима
Чланови ОО обишли су са-

мохрану мајку Саву Хуђец и 
њену шесточлану породицу, 
која живи у тешким условима. 
Поверник ОО Ненад Милено-
вић, заједно са члановима ОО, 
однео је породици намирнице, 
ваучере за децу и електрични 
шпорет, све обезбеђено из лич-
них средстава. Такође, органи-
зовали смо дружење за велики 
број најстаријих Палилулаца. 
Свакодневно организујемо 
штандове на више локација и 
обилазимо чланове.

93. САВСкИ ВЕНАЦ
брига о комшијама

Општина Савски венац орга-
низује бесплатне курсеве стра-
них језика за основце и младе. 
дом здравља и Завод за заштиту 
здравља радника железнице ор-
ганизовали су бесплатне здрав-
ствене прегледе. У организа-
цији Националне фондације 
за уметничку игру, одржани 
су дани уметничке игре. Завр-
шена је реконструкција вртића 
„Краљица Марија“ и текуће 
одржавање у неколико основ-

них школа. Уручени су пакетићи 
деци у дому „дринка Павловић“ 
и деци у Одсеку за аудиолошку 
рехабилитацију КЦС. На Бадњи 
дан организовали смо позори-
шну представу, поделу паке-
тића и бадњака. Функционери 
ОО обезбедили су средства за 
набавку годишње имунолошке 
терапије за девојчицу чији су 
нам се родитељи обратили за 
помоћ. Организоване су посете 
старијим суграђанима.

91. РАкОВИЦА
Улица отвореног срца

Првог дана Нове године ор-
ганизована је традиционална 
манифестација Улица отворе-
ног срца, са забавним програ-
мом за малишане. На Бадњи 
дан организовано је традицио-
нално паљење бадњака, а до-

гађају је присуствовао и члан 
Председништва СНС Милосав 
Миличковић, заједно са функ-
ционерима и активистима ОО. 
На молбу грађана, уређен је 
прилаз згради у Гочкој улици 
на Лабудовом брду.

92. НОВИ бЕОГРАд
на штандовима Уочи божића

Уочи божићних празника, ак-
тивисти ОО делили су бадњаке 
и честитали комшијама празнике 
на више локација на Новом Бео-
граду. У блоку 70 спроведена је 

акција озелењавања у оквиру које 
су засађене саднице бора. Разго-
варали смо са комшијама на инфо 
пултовима и делили страначки ма-
теријал.

83. ГРОЦкА
Пливање за часни крст

Потписан је уговор о из-
градњи 8,5 километара водово-
дне мреже од Умчара ка Жив-
ковцу. Постављено је 15 нових 
надстрешница на стајалиштима 
јавног превоза. Породица Јерко-
вић из Плавинаца добила је при-

кључак на електричну енергију. 
Традиционално пливање за Час-
ни крст на Богојављење органи-
зовано је на Дунавском кеју, де-
сету годину за редом, а више од 
3.000 посетилаца присуствовало 
је догађају.

87. ЗВЕЗдАРА
Пакетићи за најмлађе

Сви месни одбори СНС Звез-
дара, у „договору“ са Деда 
Мразом, организовали су по-
делу пакетића најмлађим су-
грађанима. Активисти ОО 
помогли су чланове слабијег 
материјалног стања уручивши 

им пакете са намирницама или 
са огревним дрветом, који су 
обезбеђени из личних сред-
става. Обишли смо све чланове 
који су у овом месецу славили 
славу и уручили им пригодан 
поклон.

94. СУРчИН
хУманитарне акције
Одржана је традиционална 

манифестација „Сурчин општина 
отвореног срца“. На Богојављење, 
на излетишту Бечменска бара, 
одржано је пливање за Часни 
крст. Ловци са подручја ГО Сур-
чин добили су Ловно-економски 
центар у Прогару, у чијем склопу 
је и Ловачки дом. ЈП за спорт и 
рекреацију, у сарадњи са Град-
ским секретаријатом за спорт и 
омладину, реализовало је Спорт-
ске зимске дане, који су током рас-
пуста били бесплатни за основце. 
Председник ОО СНС Милош Дан-
губић поклонио је грејалице амбу-

лантама у Јакову и Добановцима, 
које је обезбедио из сопствених 
средстава. У просторијама ОО 
одржана је акција добровољног 
давања крви, у сарадњи са Инсти-
тутом за трансфузију крви КБЦ Зе-
мун. Чланови МО Бечмен и Савета 
за здравство, поводом Европске 
недеље превенције рака грлића 
материце, организовали су три-
бину. Активисти ОО наставили су 
дружење са суграђанима и обила-
зак угрожених породица, којима 
су уручивали пакете са намирни-
цама, обезбеђене из сопствених 
средстава.

85. ЗЕМУН
акција „чеП 
за хендикеП“

Сваког викенда активисти 
ОО разговарају са суграђанима 
на инфо пултовима. Чланови 
ОО организовали су поде-
лу новогодишњих пакетића, 
обезбеђених из сопствених 
средстава. Активисти МО Пла-
ви хоризонти учествовали су 
у допремању помоћи у српску 
енклаву на Косову и Метохији. 
Активисти МО Стари Земун и 
МО Ново насеље донирали су 
знатну количину пластичних 
чепова у оквиру акције „Чеп за 
хендикеп“. Одржана је свеча-
на седница ОО СНС Земун, на 
којој је за председника изабран 
Бранислав Простран, а за се-
кретара Гаврило Ковачевић.

86. МлАдЕНОВАЦ
Подела бадњака

89. чУкАРИЦА
слатки Пакетићи за Предшколце

Првог дана Нове године организована је 
традиционална манифестација „Пожешка 
- улица отвореног срца“. Градска општина 
Чукарица традиционално je обрадовала 
предшколце слатким пакетићима и дечијим 
представама уочи празника. Пакетиће је 
припремила и за малишане са Косова и Ме-
тохије. Богојављењско пливање за Часни 
крст одржано је и ове године на Ади Ци-
ганлији.

Бадњи дан је обележен 
традиционалним уношењем 
бадњака у просторије ОО. 
На штанду у центру града 
делили смо суграђанима 
бадњаке и честитали божић-
не празнике. Обезбеђено је 
400 нових контејнера за од-
лагање комуналног отпада у 

сеоским МЗ и градској зони. 
Набављено је и седам нових 
индустријских контејнера. 
Комисија за безбедност са-
обраћаја, у сарадњи са Са-
обраћајном полицијом, чес-
титала је возачима празнике 
и уручила им комплете прве 
помоћи и другу опрему.



срдАчАн сусреТ у Абу дАбију: Шеик МухАМед бин ЗАјед Ал нАхјАн 
и председник АлексАндАр Вучић

председник АлексАндАр Вучић присусТВоВАо је среТењској 
АкАдеМији у крАгујеВцу

нА оТВАрАњу 44. МеЂунАродног сАјМА ТуриЗМА у беогрАду

прослАВА дАнА дрЖАВносТи у председниШТВу србије

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


