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У ЖИЖИ

Кина нам поклонила 100 
респиратора у најтежем 
тренутку

Хвала нашим херојима 
– лекарима, сестрама, 
војницима, полицајцима, 
продавцима, 
снабдевачима, 
волонтерима...

Током недеља и недеља 
борбе против коро-
на вируса Ковид – 19, 

председник Србије Алек-
сандар Вучић уложио је сву 
своју енергију, али и међу-
народне контакте и лична 
познанства у готово надљуд-
ском напору да нашу земљу 
и људе, посебно најстарије, 
сачува од смртоносног виру-
са, обезбеди заштитну опре-
му и респираторе, нормално 
снабдевање намирницама у 
радњама и избегне економ-
ски колапс државе.

Током тих тешких дана, 
када су уведени ванредно 
стање и мере изолације, када 
се зараза муњевито ширила,  
болнице пуниле, а сваког 
дана растао број заражених 
и, нажалост, преминулих, 

ПАНДЕМИЈА

КОРОНА ВИРУСА

КОВИД - 19

СРБИЈА ПОБЕДИлА У БОРБИ 
ПРОТИВ ОПАСНОГ ВИРУСА

НИКАД НЕћЕМО ЗАБОРАВИТИ ПОМОћ КИНЕ
Први у низу авиона који 

су довезли стручњаке и ме-
дицинску помоћ из Кине, 
дочекао је председник Ср-
бије Александар Вучић на 
београдском аеродрому, 
и поручио да Србија Кини 
никада не сме да забора-
ви ову помоћ. Из Кине су 
стигли медицински апара-
ти, дезинфекциона сред-
ства, маске и заштитна оп-
рема, али и шесторо меди-
цинских стручњака који су 
се борили против корона-
вируса у Вухану, одакле је 
епидемија и кренула.

Председник Вучић по-
себно се захвалио ки-
неском председнику Си 
Ђинпингу и кинеском на-
роду, и указао да сваки 
респиратор који је стигао 
значи неколико спасених 
живота.

„Кина која још није завр-

шила своју борбу рекла је - 
помоћи ћемо српским прија-
тељима и даћемо им део 
наших респиратора. Србија 
то не сме да заборави. Кина 
нам је пријатељ за вијек вје-
кова“, рекао је председник, 
и замолио кинеску амба-
садорку Чен Бо да пренесе 
председнику Сију да ће га 
у Србији дочекати стотине 
хиљада људи када буде до-
шао.

Амбасадорка Чен Бо је ре-
кла да су Кина и Србија че-
лични пријатељи који деле 
добро и зло. Подсетила је 
да је Кина добила помоћ 
Србије када се суочавала са 
изазовом ширења вируса и 
да је спремна да сада упу-
ти помоћ нашој земљи. До-
дала је да се свет налази у 
најтежим тренуцима и да је 
Ковид-19 непријатељ целог 
човечанства.

када на светском тржишту 
није било да се купе респи-
ратори ни заштитна опрема, 
Србији су највећу помоћ пру-
жили братски кинески народ 
и кинеска држава.

„Током пандемије коро-
навируса највише нам је по-
могла Кина. Захваљујем се 
свима на помоћи, али Кина 
је највише помогла Србији, 
и људи то треба да знају. 
Поклонили су нам 100 кли-
ничких респиратора када 
нам је било најпотребније. 
Из Европе није стигао није-
дан респиратор, али је ЕУ 
платила лет авиона са ро-
бом из Кине и преусмерили 
су 93 милиона евра из ИПА 
фондова. Хвала и норвеш-
ком амбасадору који се 
заложио да из Хонгконга 

стигне 15 респиратора, хва-
ла председнику Ердогану на 
маскама... Хвала свима који 
су помогли Србији“, рекао је 
председник Вучић.

Српски председник посеб-
но се захвалио онима који 
су поднели највећи удар, 
нашим лекарима, медицин-
ским сестрама и другом 
особљу, људима који су се 
даноноћно борили за жи-
воте наших грађана, радећи 
страшан посао и не плашећи 
се за себе. Захвалио се и 
продавцима, снабдевачима 
и дистрибутерима намирни-
ца, затим нашим војницима, 
полицајцима и свима који су 
дали максимум да земља не 
стане и да грађани наставе 
колико-толико нормално да 
живе.

РУСИЈА ПОСлАлА лЕКАРЕ 
И 11 АВИОНА ПОМОћИ

На војни аеродром у 
Батајници слетело је 11 
авиона којима је Русија 
послала помоћ Србији у 
борби против корона ви-
руса. Први руски авион на 
аеродрому су дочекали 
премијерка Ана Брнабић, 
министар одбране Алек-
сандар Вулин, начелник ге-
нералштаба Војске Србије 
Милан Мојсиловић и руски 
амбасадор Александар Бо-
цан-Харченко.

Поред медицинске опре-
ме, респиратора и маски, 
Русија је у Београд посла-
ла и осам лекара специја-
листа, вирусолога и епи-
демиолога. Стигло је и 16 
јединица војне технике, 
као и средства и опрема за 
дезинфекцију објеката и 
болница у које су смештени 
оболели од коронавируса.

„Наши пријатељи, браћо, 
хвала вам. Хвала вам што 
сте се тако брзо одазва-
ли на наш позив и што су 
дошли лекари свих спе-
цијалности“, поручила је 
премијерка Ана Брнабић, 
а амбасадор Александар 
Боцан-Харченко пожелео 
је добродошлицу и успех 
руским специјалистима.

„Ово није виђено у на-
шим досадашњим одно-
сима и потврђује наше 
стварно пријатељство. Ру-
сија ће допринети у бор-
би у сузбијању епидемије 
корона вируса и врхунски 
стручњаци спремни су да 
помогну српском народу, 
без обзира на лични ризик. 
Сигуран сам да ова помоћ 
стиже на време и да ће до-
нети резултате“, поручио 
је Боцан-Харченко.

ПредседниК АлеКсАндАр Вучић и АмбАсАдорКА Кине чен бо

министАр АлеКсАндАр Вулин, АмбАсАдор русКе 
ФедерАције АлеКсАндАр боцАн - ХАрченКо и ПредседницА 

ВлАде АнА брнАбић
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ПАНДЕМИЈА КОРОНА ВИРУСА КОВИД - 19

ИЗ ТУРСКЕ ЗАшТИТНА ОПРЕМА И ТЕСТОВИ

РЕСПИРАТОРИ И 10 ТОНА 
ПОМОћИ ОД УАЕ

Авион са медицинском помоћи 
из Турске (маскама, заштитним 
оделима и тестовима), дочекали 
су министар одбране Александар 
Вулин и амбасадор Турске Танжу 
Билгич.

„Пријатељ се познаје у невољи“, 
поручио је турски амбасадор, на-
водећи како турска помоћ неће ре-

шити све проблеме Србије, али да 
Турска жели да покаже да стоји уз 
Србију у тешким тренуцима. Ми-
нистар Вулин оценио је да ће Србија 
умети да памти ко је био уз њу.

„Када нам је било најтеже, нису 
се јавиле све земље. Оне које су се 
јавиле, имају нашу вечну захвал-
ност“, поручио је Вулин.

Уједињени Арапски Емира-
ти послали су у Србију, у првом 
делу донације, 3.750 заштитних и 
15.000 болничких одела, 500.000 
рукавица, 30.000 средстава за 
заштиту ципела, 20.000 маски, 
6.000 санитизера – укупно 10 тона 
помоћи, а у другом делу донације 
респираторе.

Авион су на аеродрому дочекали 
министар одбране Александар Ву-
лин, министар здравља Златибор 
Лончар, амбасадор УАЕ у Србији 
Мубарак Саид Ел Дахерија...

„У име председника Републи-
ке и врховног команданта Војске 

Србије, имам част да пренесем 
његову захвалност и захвалност 
свих грађана, шеику Бин Заједу 
и грађанима УАЕ. Мало је земаља 
на свету које нису затражиле по-
моћ од УАЕ, а још је мање земаља 
на свету које су добиле овако 
велику, овако потребну, велико-
душну помоћ као што је добила 
Србија“, истакао је Вулин.

Авион је стигао по инструкција-
ма шеика Халифе бин Заједа ел На-
хјана, председника УАЕ, а под над-
зором шеика Мухамеда бин Заједа 
ел Нахјана, престолонаследника 
Абу Дабија.

7,5 МИлИОНА ЕВРА ОД ЕУ Председник Србије Алек-
сандар Вучић одржао 

је, путем конференцијског 
позива, састанак са пред-
седником Европске банке 
за обнову и развој (ЕБРД) 
Сумом Чакрабартијем. Тема 
састанка била је сарадња 
Србије и ЕБРД у условима 
пандемије Ковид - 19, као 
и њен утицај на привредни 
раст Србије и Западног Бал-
кана и на глобална економ-
ска кретања.

Председник Вучић рекао 
је да пандемија има вели-
ки утицај на економију Ср-
бије, али да се показало да 
су здраве и стабилне јавне 
финансије допринеле да бу-
демо отпорнији на тај утицај 
од других у региону. Додао 
је да је стање наших финан-
сија такво захваљујући и 
подршци ЕБРД.

Чакрабарти је честитао 
Вучићу на томе како је Ср-
бија одговорила на актуелне 
изазове и рекао да је импре-
сиониран предузетим ме-
рама, посебно на фискалној 
страни, што иначе није лако 
учинити. Током састанка, 
посебна пажња посвећена је 
плановима за сарадњу ЕБРД 
са локалним самоуправама, 
које ће допринети развоју 
градова и места у Србији.

ЧАКРАБАРТИ 
ИМПРЕСИОНИРАН 

МЕРАМА КОЈЕ 
СПРОВОДИ СРБИЈА

Европска унија упутила је помоћ 
од 7,5 милиона евра Србији за ја-
чање капацитета и подршку актив-
ностима у борби против пандемије 
корона вируса. Овај грант део је 

финансијске подршке од 93 мили-
она евра, коју Европска унија пру-
жа Србији за хитне, краткорочне 
и средњорочне мере за сузбијање 
последица Ковид-19.

Председник Србије 
Александар Вучић 
боравио је у Новом 

Пазару, где је уручио десет 
клиничких и три транспорт-
на респиратора болници. 
Испред зграде Општине до-
чекали су га министри Расим 
Љајић и Златибор Лончар, 
као и градоначелник Нихад 
Бишевац и директор болнице 
Мехо Махмутовић.

„Дошао сам у Нови Пазар 
да кажем народу Пазара, али 
и Рашке и Сјенице и Тутина 
да смо заједно у тешкој бор-
би. Донели смо велику помоћ 
за Пазар, нисам човек који 
воли да претерује, али заиста 
велику помоћ. Донели смо 10 
капиталних клиничких рес-
пиратора, три транспортна 
која можете у овом тренутку 
да користите као клиничке, 
донели смо 22.000 хирурш-
ких маски, на хиљаде рука-
вица, каљаче, капе, заштит-
на одела, 250 скафандера... 
Желимо да људи у Новом 

Пазару знају да се бринемо 
о њима, да се секирамо и да 
водимо рачуна о њиховом 
здрављу и да се надамо да ће 
успети да избегну ширење 
вируса“, рекао је председник 
Вучић.

Помоћ државе 
после више 
деценија
Председник Србије за-

молио је грађане да буду 
дисциплиновани и да по-
себно чувају и заштите своје 
најстарије. Истакао је да је 
поносан на то што смо по-
казали да нам је свеједно да 

ли је неко Бошњак или Србин 
и што се боримо за здравље 
једни других.

„Разговарајући о пробле-
мима које имамо, половина 
нас били су Срби, половина 
Бошњаци, и као браћа разго-
варали смо без икакве разли-
ке. Молим људе да буду дис-
циплиновани, да покажу од-
говорност, озбиљност. Први 
пут смо почели да говоримо 
и о ономе што долази иза 
овога, о великим пројектима 
које ћемо да радимо“, рекао 
је председник.

Додао је да помоћ, која 
је уручена, није само за ко-
рону, већ као најава тога да 

ће у Новом Пазару ускоро 
бити подигнут клинички 
центар. Овај град добиће и 

НОВИ ПАЗАР / НИш

Председник Србије Александар Вучић посетио је градове који 
су били међу најтеже погођеним вирусом Ковид-19, однео 

респираторе и заштитну медицинску опрему и охрабрио грађане

УЈЕДИњЕНИ У БОРБИ ЗА 
ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ СВИх

248 КАМИОНА ОПРЕМЕ 
ПОСлАТО НА КИМ

Председник Вучић рекао је да је Србија преузела 
медицинску бригу о осам Албанаца, без обзира на то 
што су били без икаквих докумената, и додао да је 
држава упутила 248 камиона са неопходном робом и 
опремом на Косово и Метохију.

лЕКОВИ ИЗ 
ФРАНЦУСКЕ

Као помоћ Француске, 
у Србију стиже 5.000 
лекова фармацеутске 
компаније „Санофи“. 
Захвалност због тога, 
како је истакао срп-
ски председник, дугује 
француском председни-
ку Емануелу Макрону.

„После нашег разго-
вора, упркос свим про-
блемима са којима се 
Француска суочава, а 
имају више од 12.000 
преминулих од вируса, 
успео је да обезбеди 
5.000 „Санофијевих“ ле-
кова. хвала му на томе“, 
рекао је председник Ву-
чић.
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Министар финансија 
Синиша Мали пред-
ставио је пакет еко-

номских мера за опоравак 
привреде после увођења 
ванредног стања и престанка 
дела привредне активности 
због пандемије корона вируса. 
План је, како је навео, усме-
рен ка очувању радних места, 
смањењу губитака и јачању 
ликвидности привреде.

Пакет мера направљен је 
тако да држава највећи терет 
кризе преузме на себе, јер је 
довољно економски снаж-
на, као и да је жеља да се из 
кризе изађе са што мање по-
следица. Реч је о укупном из-
носу од 5,1 милијарди евра, 
односно 608,3 милијарди 
динара.

„То је 50 од-
сто нашег го-
дишњег буџе-
та, односно 11 
одсто нашег 
БДП-а. На пр-
сте једне руке 
могу да се из-
броје земље 
које су изашле 
са тако вели-
ким пакетом. 
Циљ мера је 
да се охрабре 
предузећа да 
не отпуштају 
раднике и да се максимално 
подржи економија земље. 
Око 900.000 људи ће добити 
исплату минималне зараде од 
државе  - мала и микро пре-
дузећа, занатлије, таксисти, 
обућари, фризери, који имају 
сада затворене радње. То је 
нешто мало изнад 90.000 ди-
нара, односно око 750 евра 
по раднику“, рекао је ми-
нистар Мали.

Према његовим речима, 
исплате би требало да ус-
леде након 1. маја, а у про-
грам улазе само привредни 
субјекти који нису отпусти-
ли више од 10 одсто радни-
ка након 15. марта, датума 
када је проглашено ванредно 
стање у Србији.

„Поручујемо, не отпуштајте 
људе, држава ће платити ми-
нималне зараде. Држава по-
казује овим мерама колико је 
економски снажна и жели да 
пружи додатни импулс еко-
номији да после кризе што 

пре настави са развојем. Сума 
која је намењена за исплату 
радницима биће исплаћена на 
наменски рачун предузећа, па 
преко тога директно радници-
ма, како не би дошло до зло-
употреба“, нагласио је Мали.

Један од највећих захтева 
привредника било је и осло-
бађање од плаћања пореза 
на зараде и доприносе, чему 
се и изашло у сусрет, како 
би се сачувала радна места. 
Држави ће само по овом ос-
нову неуплаћивања пореза 
и доприноса недостајати 
око 161 милијарди динара, 
односно 1,3 милијарди евра, 
али пакет мера направљен је 
тако да држава највећи терет 
кризе преузме на себе.

Као трећу, не мање значај-
ну меру, министар је навео 
и издвајање 2,2 милијарде 
евра за кредитну подршку 
привреди и очување ликвид-
ности. Реч је о суми од око 
2,2 милијарди евра, од чега 
ће око 200 милиона евра 

бити издвојено за кредите 
које ће одобравати Фонд за 
развој Републике Србије по 
минималној камати од један 
одсто, док ће преостала сума 
бити намењена за гаранто-
вање кредита које ће пре-
дузећа добијати од послов-
них банака, како би банке 
смањиле ризик од могућег 
невраћања позајмице.

И последња мера, упла-
та 100 евра на рачун сваког 
пунолетног грађанина у Ср-
бији, биће реализована, на-
кон истека ванредног стања.

„Наша жеља је да држава 
уплати на рачун сваког пуно-
летног грађанина сто евра у 
динарској противвредности, 
да подигнемо оптимизам и 
да сви заједно јединствено 
и солидарно прођемо кроз 
кризу, да покажемо економ-
ску снагу, а добро је и што ће 
тај новац завршити у потро-
шњи, јер ће отићи на купови-
ну произведене робе“, објас-
нио је министар Мали.

1. МИНИМАлАЦ ОД ДРЖАВЕ

2. БЕЗ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ 
      И ДОПРИНОСЕ

3. ПОВОЉНИ КРЕДИТИ 
       ЗА ПРИВРЕДУ

4. 100 ЕВРА ЗА СВАКОГ 
       ПУНОлЕТНОГ ГРАЂАНИНА

ПОВЕћАњЕ 
ПлАТЕ 10% 
ЗДРАВСТВЕНИМ 
РАДНИЦИМА

Сви здравствени радни-
ци, од возача, стоматоло-
га, сестара, лекара специја-
листа од 1. априла добили 
су повећање зарада за 10 
одсто. Председник Вучић 
рекао је да је то договоре-
но на састанку са премијер-
ком Аном Брнабић како 
би се држава захвалила 
здравственим радницима 
на величанственом раду у 
борби са корона вирусом.

4.000 ДИНАРА ЗА СВЕ ПЕНЗИОНЕРЕ
На предлог председника Србије Александра Вучића, свим пензионери-

ма у Србији исплаћена је једнократна помоћ из буџета од по 4.000 динара.

ПАКЕТ ЕКОНОМСКИх МЕРА ЗА ПОДРшКУ ПРИВРЕДИ ВРЕДАН 5,1 МИлИЈАРДИ ЕВРА

ДРЖАВА НАЈВЕћИ ТЕРЕТ КРИЗЕ 
ПРЕУЗИМА НА СЕБЕ

пет неинвазивних респира-
тора, тзв. вештачких плућа, 
који се користе када се бо-
лесници скину са класичних 
респиратора. Председник 
Вучић поручио је градона-
челнику Нихату Бишевцу и 
директору болнице Меху 

Махмутовићу да је најваж-
није да се што више дезин-
фикују болнички простори 
и да се оболели од короне 
одвоје од свих других па-
цијената.

Најављујући посету Новом 
Пазару, председник Вучић ре-
као је да је то место где зајед-
но живе Бошњаци и Срби, и 
истакао да стиже медицинска 
помоћ државе, после више де-
ценија, и да ће све што стигне - 
тамо и остати, на корист људи 
који живе у том крају.

49 респиратора 
стигло у Ниш
Председник Александар 

Вучић посетио је и Ниш, који 
је, такође, био међу градо-
вима који су били највише 
захваћени вирусом Ковид-19, 
где се састао са представ-
ницима локалне самоупра-
ве, Клиничког центра Ниш и 
других здравствених инсти-
туција, и уручио велики број 
маски, инвазивних и неинва-
зивних респиратора и друге 
медицинске опреме.

„Дисциплина грађана сада 
је најважнија, а Нишлијама 
хвала на томе што поштују 
прописане мере. У Нишу 
се резултати мера виде, у 
протеклих месец дана до-
премљено је 29 клиничких 
и 20 неинвазивних респира-
тора. Чаир је пун, зато ћемо 
овде припремити нове капа-
цитете. То ће бити касарна 
на Пантелеју, хотел „Наис“ и 
други, а имаћемо и посебна 
амбулантна возила са транс-
портним респираторима“, 
нагласио је председник Ву-
чић.

Према његовим речима, у 
Клинички центар Ниш биће 
допремљено око 700 ле-
жајева за средње тешке и 
тешке пацијенте оболеле од 
Ковида-19. Увећаће се и број 
тестова, што ће се решавати 
на Торлаку, и резултати тес-
тирања стизаће за само 24 
сата.

„Сигуран сам да ћемо од-
говорношћу успети да побе-
димо и овај вирус. Овде сам 
да кажем народу свих округа 
на југу, људима у Нишу, да 
је Србија уз вас“, поручио је 
председник Вучић.

„ВАТРЕНО ОКО” СТИГлО У СРБИЈУ
У Клиничком центру 

Србије отворена је нова 
лабораторија „Ватрено 
око”, донација Кине у бор-
би против вируса, која ће 
радити 2.000 тестова на 
Ковид-19 дневно. У новој 
лабораторији радиће 40 
здравствених радника, 
молекуларних биолога, у 
три смене, седам дана у 
недељи. Објекат је пројек-
тован као посебна цели-
на и има 750 квадратних 
метара, а лабораторија је 

потпуно аутоматизована.
„У Београду и Нишу отво-

рићемо две најсавременије 
лабораторије на свету. На-
зив „Ватрено око“ потиче 
из кинеске бајке и значи да 
ватрено око може да види 
сваког духа, сваког ђаво-
ла. Надамо се да ћемо овим 
ватреним оком успети да 
победимо непријатеља, ви-
рус“, рекао је представник 
кинеског тима који је учест-
вовао у инсталирању нове 
лабораторије.

НОВИ ПАЗАР / НИш

ОДлИКОВАњА 
ЗА лЕКАРЕ

Председник Србије наја-
вио је да ће 28. јуна на-
градити орденом српске 
лекаре за заслуге у борби 
против вируса корона.

„Ови људи ући ће у ис-
торију као хероји Србије и 
зато ћу све те који су били 
најхрабрији одликовати 
ванредно 28. јуна на Видо-
вдан, орденом Републике 
Србије, за заслуге за наш 
народ“, рекао је председ-
ник Вучић, који се захвалио 
и свим пољопривредници-
ма, продавцима, запосле-
нима у фармацији, војни-
цима, полицији, а посебно 
лекарима и медицинском 
особљу који су примили на 
себе најтежи део посла.

диреКтор биА брАтислАВ ГАшић, ГрАдонАчелниК нишА дАрКо 
булАтоВић и ПредседниК србије АлеКсАндАр Вучић

ЗАХВАљујући ПредседниКу Вучићу, србијА је у нАјтежим оКол-
ностимА нАбАВилА ВелиКи број ресПирАторА синишА мАли и мАрКо чАдеж
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ЗАПРАТИ НА ИНСТАГРАМУ

www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/

О  ПУТЕВЕ, АЕРОДРОМЕ, ПРУГЕ

О  ГАСОВОДЕ

О  ФАБРИКЕ ВОДЕ

О  КАНАЛИЗАЦИЈУ

О  СПОРТСКУ И ТУРИСТИЧКУ
     ИНФРАСТРУКТУРУ

О  ИНДУСТРИЈСКЕ ПАРКОВЕ

О  СТАНОВЕ ЗА МЛАДЕ 
     ПАРОВЕ

О  ОБРАЗОВАњЕ

О  КУЛТУРУ

О  ИНОВАЦИЈЕ И 
     ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ

О  Повећали смо директне стране инвестиције више од
     три пута и достигли врх светске ранг листе по броју
     инвестиција у односу на величину привреде.

О  Наша економска политика привукла је инвеститоре 
     и донела раст броја запослених грађана Србије. 
     За седам година запослено је 700.000 људи.

О  Старији грађани су темељ нашег друштва 
     и обезбедићемо њихову сигурност.

О  До 2025. подићи ћемо пензије са тренутних 235 евра
     на 440 евра.

О  Наши стари живеће достојанствено, јер су 
     то заслужили.

О  Грађани Србије заслужују бољи
    животни стандард и наш план је да
    то и остваримо.

О  У 2010. години просечна плата 
     је била 331 евро, а данас она 
     износи 480 евра.

О  План Србија 2025. просечну 
     плату повећаће 
     на 900 евра до 2025. године.

2025. Србија ће изгледати потпуно другачије
У наредних пет година уложићемо 14 милијарди евра у:

НАПРАВИћЕМО НОВУ СРБИЈУ ЗА НАшУ ДЕЦУ.

Улагање ће директно утицати на раст 
економије, стварање нових радних места и 

повећање просечне плате на 900 евра.

ПОВЕћАњЕ ПлАТА

ПОВЕћАњЕ ПЕНЗИЈА

ЗАПОСлЕНОСТ

ПРОСЕЧНА ПлАТА 
900 ЕВРА

ПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА 440 ЕВРА

700.000 ЗАПОСлЕНИх ГРАЂАНА
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Кандидаткиња за на-
родну посланицу 
под бројем пет листе 

„Александар Вучић – за нашу 
децу“ Ивана Поповић (1989), 
предузетница из Крупња, 
власница је „Планинске џе-
маре“, погона за производњу 
природних џемова и слатких 
деликатеса. Она за „СНС Ин-
форматор“ каже да је одрас-
тала у турбулентно доба, 
доба санкција, демонстра-
ција, опште кризе. Гледала је, 
објашњава, како нам се от-
цепљују делови територије 
и како нам се не пише свет-
ла будућност. Са доласком 
СНС, а посебно Александра 
Вучића на место председни-
ка Србије, осетила је, како 
каже промену. Почели су да 
се граде нови путеви, отва-
рају радна места, долазе ин-
вестиције...

- Као предузетник, видела 
сам да се репутација наше 
земље побољшала полит-
иком Александра Вучића и 
његовим преданим радом 
да оствари што боље дипло-
матске односе са светом. По-
ред тога, он стиже да мисли 
на све грађане и посвети им 
пажњу. Тако смо имали част 
да нас у малом планинском 
селу, Кржави, изнад Крупња, 
посети председник и обиђе 
погон за производњу до-
маћих планинских делика-
теса „Џемара“. Имали смо 
отворен разговор и дао ми 
је много савета. Захваљујући 
његовим речима, моја пер-
цепција политике се проме-
нила. Схватила сам да желим 
да будем део његовог мла-
дог тима, који ће, са њим на 
челу, наставити да гради још 
успешнију Србију.

Колико је политика СНС 
учинила за развој преду-
зетништва и приватног 
сектора?
- Довољно је да погледа-

те на које је све тачке наше 
земље стигао и које је све 

породичне фирме наш пред-
седник обишао, да би вам 
било јасно да му је стало до 
људи као што сам ја, до ма-
лих предузетника. Видим да 
се много инвестира у програ-
ме подршке младим, новим 
предузетницима, у њихову 
едукацију. Тиме се отварају 
нова радна места и постиже 
просперитет за све нас. До-
бра економска клима, која 
је завладала у нашој земљи, 
плод је мукотрпног рада и 
важних одлука које су доне-
те у последње четири годи-
не. Просечне плате повећале 

су се са 330 евра 2012. годи-
не, на више од 500 евра да-
нас. Све то доприноси бољој 
клими за покретање нових 
пословних подухвата, јер је и 
платежна моћ наших грађана 
знатно већа.

Први пут у Србији имамо 
на делу то да се инсисти-
ра на смени генерација у 
политици, на новој енер-
гији и младима. Какве 
промене таква политика 
може да донесе Српској 
напредној странци и Ср-
бији?
- Сви можемо да видимо 

колико је наша држава нап-
редовала у последње четири 

године. Довољно је да пог-
ледамо колико је светских 
државника посетило Србију, 
председник Кине Си Ђин-
пинг, председник Руске Фе-
дерације Владимир Путин, 
председник Француске Ема-
нуел Макрон, председник 
Турске Реџеп Тајип Ердоган... 
Поред тога, људи из дијаспо-
ре враћају се у своју домови-
ну. О томе пишу иностране 
новине. И чувени „Еконо-
мист магазин“ писао је о Ср-
бији као земљи са највећим 
економским бумом. Наравно 
да постоји још много тога 

што би требало да 
постигнемо и зато су 
нам потребни млади 
људи и нова енер-
гија. Захвална сам 
што ми је, као и дру-
гим младим лидери-
ма, пружена шанса да 
представљам странку 
и будем на листи за 
народног посланика. 
Драго ми је, такође, 
што се на тој листи 
налази више од 40 
одсто жена. Сигурна 
сам да говорим и у 
њихово име, да ћемо 
вредно радити да оп-
равдамо поверење.

Када сте одлучили 
да се, поред бизниса, оп-
робате и у свету полити-
ке?
- Сви ми свакодневно се 

бавимо политиком, својим 
одлукама, ставовима, избо-
рима. То што ће ми политика 
прећи у посао, доживљавам 
само као један корак даље. 
Доласком у планинско село 
Кржаву изнад Крупња, ви-
дела сам колико појединац 
и један мали, нови бренд као 
што је наша „Џемара“, могу 
да утичу на средину. То ми је 
дало воље и снаге да се више 
ангажујем за свој крај и људе 
који живе у њему. Урађено је 
много путева ка нашем крају, 
планира се и ауто-пут до 

Лознице. Све то допринеће 
побољшању и просперитету, 
да се овај део Србије постави 
на заслужено место.

Како Ваше окружење 
реагује на то што сте на 
месту број пет СНС листе 
за парламентарне избо-
ре?
- То је за мене част, а знам 

да то место са собом носи 
велику одговорност. У Рађе-
вини, крају где сам дошла 
да живим из мог родног Бе-
ограда, људи су ме упознали 
кроз добру пословну праксу. 
Такође, наша „Џемара“ је 
први локални бренд који се 
нашао на полицама великих 
маркета широм земље. Из 
угла предузетника, свесрдно 
радим на промоцији нашег 
краја. Ова позиција пред-
ставља надоградњу, као и 
могућност да се даље и јаче 
чује глас народа из западне 
Србије. Од својих суграђана 
добила сам велики број чес-
титки, наравно и по неку по-
куду. Али, ма које политичке 
оријентације били, мислим 
да су грађани Крупња понос-
ни што сам добила прилику 
да браним боје нашег краја у 
Парламенту.

Да ли постоје неке теме 
које Вас посебно инте-
ресују, нешто на шта 
ћете највише усмеравати 
енергију у Скупштини 
Србије?
- Моја сфера интересо-

вања јесте, свакако, преду-
зетништво. Сматрам да ће 
јак стуб друштва у будућ-
ности чинити управо мање 
породичне компаније. Ср-
бија је величанствена земља 
са сјајном перспективом. 
Баш зато заслужује да буде 
препозната по новим брен-
довима, драгуљима који 
могу да засијају широм све-
та. Поред тога, свакако бих 
волела да, како кроз свој 
пример, тако и кроз поли-

тику, помогнем женама да 
се остваре и у пословном 
свету. Не треба гледати Ср-
бију само кроз Београд или 
Нови Сад, мора се сагледати 
и унутрашњост земље, где је 
ситуација драстично друга-
чија. Потребно је да се подр-
же жене из руралних крајева, 

те да им се помогне у оства-
ривању њихових пословних 
идеја. Ту је, такође, неизос-
тавна и пољопривреда, као 
грана од које и мој приват-
ни посао зависи. У селу, где 
сада живим, свакодневно сам 
окружена пољопривредни-
цима, људима који свој хлеб 

зарађују на њивама. 
Разговарам са њима, 
дискутујемо како на 
тему усева и рода, 
тако и на тему субвен-
ција. Волела бих да сва 
та сазнања преточим у 
праксу, кроз свој глас 
у реформама и одлука-
ма које ће се доносити 
у Скупштини.

Да ли познајете још 
младих људи који 
су спремни да се оп-
робају у приватном 
послу који је везан за 
пољопривреду? Ко-
лико држава чини да 
ову област учини ат-
рактивнијом за младе 
људе?

- Свакако да по-
знајем, једне који су се 
већ остварили у послу, 
који желе да иду даље 
и граде нове идеје, 
и друге који се спре-
мају на тај први корак 
како би ушли у пре-
дузетништво. Млади 
људи имају нове идеје, 
нову енергију да све то 
изнесу и верујем у њих. 
Не би требало градити 
бизнис размишљајући 
како ће и ко да вам по-
могне. Свакако је човек 
на том путу у великом 
проценту сам, мора да 
доноси важне и брзе 
одлуке, и ту нема прос-
тора за премишљање и 
чекање. Ипак, некада 
је потребна само мала 
помоћ, ветар у леђа, 
да бисте постигли 
свој сан. Можемо бити 
захвални да наша др-
жава много инвестира 

у програме подршке младим 
предузетницима. Поред тога, 
улаже се, из године у годину, 
све више и у пољопривре-
ду. Све су то поља где наши 
млади људи могу да пронађу 
себе и уједно добију потпору 
и подршку од стране државе.

Како сте се Ви определили 
за производњу домаћих 
џемова?
- Моја пасија је храна и 

изучавам је од малих ногу, 
кроз бројну литературу и 
праксу. Сва моја путовања 
оријентисана су на упозна-
вање других култура кроз 
њихову традиционалну хра-
ну. Увидела сам компаратив-
не предности наше земље, 
те да ми имамо благо у си-
ровинама. Управо зато сам 
одлучила да на 600 метара 
надморске висине, у не-
такнутој природи, где смо 
окружени само органским 
малињацима, купињацима и 
другим воћњацима, покре-
нем производњу домаћих 
планинских деликатеса од 
воћа и поврћа. Тако се родио 
бренд „Џемара“, чија је сва-
ка теглица напуњена дивним 
намирницама, спреманим по 
традиционалним рецептура-
ма и обогаћеним модерним 
зачинским нотама из чита-
вог света. Моја жеља је да 
свету представим Србију као 
земљу богату прехрамбеним 
деликатесима.

Како видите Србију 2025. 
године?
- Верујем у наставак на-

претка и просперитета наше 
земље. Верујем у стручњаке 
који су радили на формирању 
плана „Србија 2025“, као и 
то да ће Србија бити водећа 
земља на Балкану. То је упра-
во један од кључних разлога 
због којег сам се придружила 
СНС тиму, јер желим да учест-
вујем у реализацији тог проје-
кта. Скупштина је место где се 
одлучује о реформама и где 
посланици могу да решавају 
проблеме грађана. Такође, то 
је место где ће се одлучивати 
о реализацији плана „Србија 
2025“. Баш зато желим да бу-
дем сигурна да ће се чути глас 
младих људи, као и људи из 
краја из кога долазим - запад-
не Србије.

ИВАНА ПОПОВИћ, 

кандидаткиња за народну посланицу

ЖЕлИМ ДА БУДЕМ У ТИМУ КОЈИ ГРАДИ 
ЈОш УСПЕшНИЈУ СРБИЈУ

»
- Наша држава много 
инвестира у програме 
подршке младим 
предузетницима и све више 
се улаже у пољопривреду. 
Све су то поља где млади 
људи могу да пронађу себе 
и започну бизнис

- Доласком у Кржаву изнад Крупња, 
видела сам колико појединац и његов 
бренд могу да утичу на средину. То ми 
је дало вољу да се више ангажујем за 
свој крај и људе

»
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Од 2012. године изградили смо и 
отворили више од 350 километара 
ауто-путева који пролазе кроз Ср-
бију. Само у 2019. отворено је 130 
километара ауто-пута на Коридору 
10 и ауто-путу Милош Велики.

У плану је да се изгради још 750 

километара на више од 10 великих 
деоница.

Унапређени су и развијени желез-
нички, ваздушни и водни саобраћај.

Србија постаје веза између европ-
ских земаља.

2025. Србија ће изгледати потпуно другачије

О  Извоз из Србије је важан
   фактор за развој 
   економије
   и отварање нових радних
   места.

О  У 2009. години извоз
     робе из Србије износио
     је 5,9 милијарди долара.

О  У 2018. години извоз је
     досегао вредност од 16,2
    милијарди долара.

О  Захваљујући напорима
     председника Александра 
Вучића, Кина је постала 
стратешки партнер Србије.
Заједно са председником 
Си Ђинпингом, председ-
ник Вучић ради на до-
вођењу кинеских инвести-
ција у земљу.
У 2012. годишњи извоз у 
Кину износио је 4,9 мили-
она евра, а у 2019. дости-
гао је вредност од 300 ми-
лиона евра.

БДП ИЗВОЗАВИО -  САОБРАћАЈНИСКА ИНФлАЦИЈА

ИЗГРАДњА ПУТЕВА

123.000 ПУТНИКА У 2019.ИНФлАЦИЈА 1,9%
У 2011. години 
инфлација је из-
носила 11 одсто, 
а у 2019. изно-
сила је 1,9 од-
сто. Председник 
Александар Ву-
чић и СНС спро-
воде политику 
која води ка еко-
номској стабил-
ности и ниској 
инфлацији.

О  Пре седам година имали смо два, а данас 
      имамо три међународна аеродрома.

О  Број путника на београдском аеродрому 
     порастао је са 3,1 милиона у 2011. 
     до 6,2 милиона путника у 2019. години.

О  Улагања у нишки аеродром су се вишеструко 
     исплатила - од 1 335 путника у 2014. години 
     до 422.255 путника у 2019.

16,2 МИлИЈАРДЕ ДОлАРА 
ПОРАСТ ИЗВОЗА

ПОРАСТ 5,6% ПО ГлАВИ 
СТАНОВНИКА

750 КИлОМЕТАРА НОВИх ПУТЕВА

О  

О  

О  

О  

О  

О  

Политика председни-
ка Александра Вучића и 
Српске напредне стран-
ке осигурава економску 
стабилност и води Ср-
бију ка економској раз-
вијености земаља Запад-
не Европе. БДП по глави 
становника повећао се 
са 5.583 долара на 7.239 
долара.
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По т п р е д с е д н и к 
Главног одбора СНС, 
председник Градског 

одбора СНС Нови Сад и 
градоначелник Новог Сада, 
Милош Вучевић, каже да су 
најбољи одговор на питање 
какве су биле мере које је 
држава Србија спровела 
током трајања пандемије 
корона вируса, дали наши 
еминентни стручњаци из 
здравственог тима, који су 
месецима мукотрпно радили 
на спречавању ширења епи-
демије.

Они су, како истиче Ву-
чевић, једногласни у оцени 
да би, без подршке државе 
и председника Александра 
Вучића, доживели праву ка-
тастрофу.

- У ту реченицу стаје све 
- одговорност, озбиљност, 
професионализам и држав-
ничка мудрост нашег пред-
седника, али и невиђено 
пожртвовање и љубав према 
сопственом народу и држа-
ви. Као политичар пратио 
је све савете струке, као 
државник активирао је све 
пријатеље широм света, и 
борио се да обезбеди респи-
раторе за лечење и заштит-
ну опрему, да Србија добије 
више него економски много 
развијеније земље, које су 
све то плаћале „сувим зла-
том“. Као патриота још јед-
ном је показао да је уз свој 
народ увек и свуда, ишао је 
у жаришта вируса да лично 
подржи здравствене радни-
ке на тешком задатку, да од-
несе опрему, да својим при-
мером још једном покаже 
да му је Србија изнад свега. 
А не заборавите да је и сам 
председник све то време во-
дио и тешку личну битку, јер 
му је син Данило био један 
од заражених.    

Како коментаришете то 
што припадници дела 
опозиције користе сваку 
трагедију или околност 
(попут корона вируса) 

како би окривили власт и 
напали своју државу?
- Не коментаришем ту 

багру која је и током ванред-
ног стања нападала пред-
седникову децу, а позивала 
на његово убиство, на др-
жавни удар... Пљували су 
борбу коју је држава водила 
за здравље сопственог на-
рода, ликовали над трагич-
ним жртвама, позивали на 
линч доктора Кона, докторке 
Дарије... Покушавали су да 
шире страх и панику. Срећа 
па те олоше нико и не слуша. 
Али, тужно је знати да вам 
је таква опозиција. Дебело 
су раније зарађивали на не-
срећи свога народа, а неки 
њихови тајкуни вероватно су 

напунили џепове и током ове 
епидемије. А питајте их, пи-
тајте Ђиласа, колико су мас-
ки и респиратора купили?! 

Пред нама је наставак 
предизборне кампање. 
Какве новине доноси лис-
та „Александар Вучић - за 
нашу децу“?
- Иако смо обуставили све 

политичке активности и пре-
кинули кампању, ова тешка 
ситуација још више нас је 
оснажила. До сада смо се ла-
вовски борили за економски 
опоравак Србије, а сада нас 
је ујединила борба за сваки 
живот у нашој Србији. Многе 
људе са наше листе виђали 
сте у првим редовима те бор-

бе, показали су ко су, колико 
могу и колико им је важно да 
граде што бољу будућност 
за нашу децу. Чињеница је 
да ће брига о здрављу наших 
грађана диктирати и то како 
ће изгледати, и какве ћемо 
активности имати током пре-
дизборне кампање, када се 
стекну услови за њен наста-
вак.

На листи је много младих 
људи. Да ли је било која 
политичка странка у Ср-
бији икада дала толику 
прилику младима да се 
истакну у првим редови-
ма?
- На овакав начин сигурно 

није. Није ми познато да је 
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МИлОш ВУЧЕВИћ, 
потпредседник Главног одбора СНС

ВУЧИћ ЈЕ ПОКАЗАО НЕВИЂЕНО ПОЖРТВОВАњЕ 
ПРЕМА НАРОДУ И ДРЖАВИ

неко раније у Србији органи-
зовао школу за обуку младих 
кадрова, попут Академије 
младих лидера, коју имамо 
ми у СНС-у. На нашој листи 
за народне посланике је 57 
одсто нових лица, од којих 
не мали део чине полазници 
Академије, а слична ситу-
ација је и на покрајинској и 
листама за локалне парла-
менте.

Колико је политика пред-
седника Александра Ву-
чића визионарска и по 
овом основу?
- Погледајте и сами. Нико 

пре њега није дао такву 
шансу младим, образова-
ним људима, неукаљаних 

биографија, спремним да 
дају максимум у борби за 
будућност Србије. Имао сам 
прилику да их упознам и да 
радим са њима, и то је неве-
роватна енергија. Они су ту 
из убеђења, спремни да уче и 
јачају своју странку.  

Какав резултат Српске 
напредне странке оче-
кујете на изборима?
- Пораз за нас никада није 

била опција, па тако није ни 
сад!

На шта сте најпоноснији 
што је урађено у Новом 

Саду током Вашег манда-
та?
- Поносан сам на сваки 

сачуван људски живот то-
ком борбе против корона 
вируса. Поносан сам и на 
сваки нови живот, јер је 
то једини гарант наше бу-
дућности. Поносан сам на 
солидарност и снагу свих 
мојих Новосађана који су, 
претходних језиво тешких 
месеци, бројним примери-
ма показали како се воли 
сопствени град. Много 
посла је пред нама. Моја 
политика претходних осам 
година била је да се град 
не задужује и да максимал-
но штедимо, тако да сада 
можемо да обезбедимо да 

град несметано функцио-
нише, да сва социјална да-
вања стижу без кашњења, 
да имамо бесплатне вртиће 
и бесплатне књиге за ђаке 
прваке, да помогнемо свим 
закупцима градског по-
словног простора и малим 
привредницима. Покрену-
ли смо новосадски „пакет 
плус“ помоћи, уз оне мере 
које је држава усвојила. 
Очекујем да ћемо настави-
ти снажан инвестициони 
циклус, и да ћемо се врло 
брзо вратити на ниво ак-
тивности од пре избијања 
епидемије корона вируса.

- Александар Вучић је као политичар пратио 
савете струке, као државник активирао је 
пријатеље широм света у борби за 
респираторе и заштитну опрему, а као 
патриота још једном је показао да је увек уз 
свој народ - ишао је у жаришта вируса, носио 
опрeму и лично подржао напоре 
здравствених радника на тешком задатку

»

Као помоћ Италији у борби 
против вируса Ковид - 19, 

Србија је, у присуству пред-
седника Србије Александра 
Вучића и амбасадора Италије 
у Београду Карла Ло Коша, 
послала прва четири, од укуп-
но осам авиона, пуних меди-
цинских средстава и опреме.

„Србија има довољно оп-
реме, зато мислимо да је сада 
најважније да то дамо и по-
могнемо нашим пријатељима 
Италијанима“, рекао је пред-
седник Вучић на аеродрому 
„Никола Тесла“ пре полетања 
авиона ка Италији, земљи 
најјаче у Европи погођеној ко-
рона вирусом.

У Италију је послато два 
милиона хируршких маски, 
два милиона епидемиолош-

ких маски и милион рукавица.
„Наша помоћ није мала и 

ово је роба коју смо купили и 
новцем грађана Србије, а коју 
дајемо нашој браћи и сестра-
ма у Италији. Ми смо своје 
магацине снабдели. Можда 
смо могли и више, али ово је 
гест да покажемо колико нам 
Италија значи“, рекао је пред-
седник Србије и послао пору-
ку саучешћа за све преминуле.

Италијански амбасадор 
Карло Ло Кошо рекао је да ће 
овај материјал бити од велике 
помоћи за све оне који се са 
короном још боре у Италији.

„Желим свима да се зах-
валим на порукама солидар-
ности. То много значи и мени 
и Италији“, нагласио је амба-
садор Италије.

СРБИЈА ПОСлАлА ПОМОћ ИТАлИЈИ

ОСАМ АВИОНА ПУНИх 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

ПредседниК Вучић исПрАћА АВион сА медицинсКом Помоћи 
Коју је србијА уПутилА брАтсКој итАлији
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РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

ЗДРАВЉЕ

ПРИВРЕДА

ПОЛИЦИЈА

ПРАВДА

КОСОВО И МЕТОХИЈА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

ФИНАНСИЈЕ

Посланици Скупштине Србије, уз јаке мере 
заштите од ширења корона вируса, започе-
ли су прву седницу од како је проглашено 
ванредно стање. На дневном реду било је 
потврђивање Одлуке о проглашењу ванред-
ног стања и Предлог закона о потврђивању 

уредаба које је Влада уз супотпис председ-
ника Републике донела за време ванредног 
стања. Сви у згради Скупштине добили су 
довољан број маски и рукавица за цео дан, а 
у посланичке клупе постављене су преграде 
како би се одржало прописано растојање.

ПРВО ЗАСЕДАњЕ ОД УВОЂЕњА 
ВАНРЕДНОГ СТАњА

СРБИЈИ СЕ ПРЕДВИЂА ПУН 
ОПОРАВАК СлЕДЕћЕ ГОДИНЕ

„Србија је једна од малобројних земаља за 
коју се пројектује пуни опоравак економије 
од последица пандемије вируса Ковид - 19 
већ следеће године, док се на глобалном 
нивоу, као и у европским оквирима, очекује 
делимични опоравак“, истиче гувернер НБС 
Јоргованка Табаковић, и каже да никада 

није било теже давати процене у погледу 
раста било које економије. „Светска банка, 
а посебно ММФ, урадили су захтеван посао. 
Оцена ММФ-а је да ће Србија имати једну 
од најбољих стопа раста БДП-а у 2020. го-
дини, односно најмањи пад од свих земаља 
у Европи“, објашњава гувернер Табаковић.

Председница Владе Србије Ана Брна-
бић састала се са амбасадорима Квинте 
у Београду и са шефом Делегације ЕУ 
у Србији, и упознала их са мерама које 
Србија предузима у складу са епидеми-
олошким подацима и саветима струке, 
а најавила је и почетак епидемиолош-

ке студије коју ће радити Медицински 
факултет у Београду. Амбасадори су 
поздравили мере које је Влада Србије 
предузела, а Брнабић је још једном из-
разила захвалност на помоћи коју су Ев-
ропска унија и други партнери упутили 
Србији.

АМБАСАДОРИ КВИНТЕ ПОЗДРАВИлИ 
МЕРЕ ВлАДЕ СРБИЈЕ

Министар Зоран 
Ђорђевић одржао је 
састанак са шефом 
Канцеларије Светске 
здравствене органи-
зације др Маријаном 
Иванушом, у циљу 
разматрања сарадње 
и помоћи СЗО Ср-
бији у борби против 
епидемије Ковид - 19, 
посебно у циљу спречавања и 

контроле инфекције у 
установама социјал-
не заштите. На пред-
лог министра Ђорђе-
вића, СЗО је прихва-
тила да се укључи у 
детаљну анализу од-
говора Министарства 
на епидемију вируса, 
у чему ће учествова-
ти и остала стручна 

јавност.

Министар Јадранка 
Јоксимовић разгова-
рала је путем видео 
позива са амбаса-
дорима држава чла-
ница ЕУ о питањима 
од значаја за одно-
се Србије са ЕУ, као 
и актуелностима у 
погледу помоћи ЕУ и 
држава чланица Ср-
бији у превазилажењу после-
дица изазваних пандемијом. 

Наглашена је неоп-
ходност заједничког 
европског одговора, 
али и солидарности 
ЕУ са државама кан-
дидатима, попут 
укидања одлуке о 
ограничавању извоза 
медицинске опреме и 
њиховог укључивања 
у фондове ЕУ, који ће 

се користити за економски 
опоравак од кризе.

Министар Злати-
бор Лончар рекао је 
да је запослено више 
од 2.500 лекара и ме-
дицинских сестара, 
који су претходно 
били на специјали-
зацији или имали 
уговоре на одређено 
време. „Здравствени 
систем Србије тре-
нутно запошљава више од 
100.000 људи, који су морали 

да се брзо прилагоде 
новонасталој ситу-
ацији, када је регис-
трован први пацијент 
позитиван на корона-
вирус. Морамо да се 
навикнемо да живимо 
са короном. Морамо 
да држимо дистанцу, 
нећемо ићи без мас-
ке у ресторане, про-

давнице, код фризера“, рекао 
је министар Лончар.

Министар Небојша 
Стефановић обишао 
је један од пунктова 
на коме полицијски 
службеници контро-
лишу поштовање заб-
ране кретања, и зах-
валио им се на огро-
мном пожртвовању 
и залагању. Стефа-
новић је рекао да је 
више хиљада полицајаца на 

задацима широм Ср-
бије, чиме показују да 
су уз свој народ увек 
када је тешко. „Хтео 
бих још једном да 
позовем све грађане 
да поштују наложене 
мере, јер тиме чува-
мо животе и утичемо 
да се смањи ширење 
вируса“, нагласио је 

Стефановић.

М и н и с т а р с т в о 
правде објавило је 
извештај о примени 
Закона о бесплатној 
правној помоћи за 
првих шест месеци 
примене. Од 1. ок-
тобра 2019. године 
до краја марта 2020. 
године, поднето је 

укупно 2.079 захтева 
за бесплатну правну 
помоћ, од којих је 
одобрено 1.902. По-
моћ је најчешће пру-
жана у парничним и 
управним поступци-
ма, али и у другим об-
ластима - извршењи-
ма, ванпарницама.

Министар Сини-
ша Мали рекао је да 
је држава изашла 
са снажним мерама 
подршке привре-
ди, попут одлагања 
плаћања пореза и 
доприноса на зараде 
и пореза на добит, 

директне помоћи 
приватном секто-
ру кроз исплату три 
минималца за три 
месеца, подршке од 
2,2 милијарде евра 
за ликвидност и 100 
евра свим пунолет-
ним грађанима. 

Министарка Зорана 
Михајловић, зајед-
но са председником  
Александром Вучићем, 
обишла је радове на 
изградњи брзе пруге 
Београд-Будимпешта, 
на деоници од Старе 
Пазове до Новог Сада. 
Истакла је да су гради-
лишта на 11 највећих 

инфраструктурних 
пројеката радила све 
време епидемије и да 
је ангажовано више 
од 3.600 радника. Ми-
хајловић се захвалила 
Руској Федерацији, НР 
Кини и Европској унији 
на помоћи и солидар-
ности коју су показали 
према српском народу.

Директор Канце-
ларије за КиМ Мар-
ко Ђурић позвао 
је грађане у јужној 
покрајини да се при-
државају мера које 
су прописали струка, 
Кризни штаб и на-
длежне институције. 
Ђурић је констатовао 

да је у српским среди-
нама на КиМ кренуло 
набоље када је реч 
о епидемиолошкој 
ситуацији и поручио 
да се наставља снаб-
девање наших здрав-
ствених установа и 
да грађани ни у чему 
неће оскудевати.

Влада Србије, на 
предлог Министарства 
привреде, усвојила је 
Програм финансијске 
подршке привредним 
субјектима за одржа-
вање ликвидности у 
отежаним економским 
условима изазваним 
пандемијом Ковид - 19. 
Право на коришћење 

средстава имају преду-
зетници, задруге, мик-
ро, мала и средња при-
вредна друштва, која 
су у већинском при-
ватном или задруж-
ном власништву и која 
обављају производну, 
услужну, трговинску 
и пољопривредну де-
латност.

Пољопривредници не морају 
да буду у систему ПДВ да би 
конкурисали за помоћ државе, 
већ је довољно да су уписани у 
Регистар пољопривредних газ-
динстава“, рекао је министар 
Бранислав Недимовић. Свим 
пољопривредницима, који 
имају регистровано пољопри-
вредно газдинство у активном 

статусу, на 
р а с п о л а -
гању је помоћ државе у вред-
ности од 2,6 милијарди динара. 
Пољопривредници могу да је 
користе кроз кредите, са ка-
матном стопом од један одсто 
и отплатом на три године, али 
и кроз директну финансијску 
помоћ.

ЗАЈЕДНО СА СЗО У БОРБИ 
ПРОТИВ ЕПИДЕМИЈЕ

СА АМБАСАДОРИМА ЕУ 
О БОРБИ ПРОТИВ КОВИД - 19

ПОСАО ЗА 2.500 НОВИх 
ЗДРАВСТВЕНИх РАДНИКА

ЗАхВАлНОСТ НА ОГРОМНОМ 
ПОЖРТВОВАњУ И ЗАлАГАњУ

БЕСПлАТНА ПРАВНА ПОМОћ 
ЗА 1.902 ГРАЂАНА

ПРИЈАВА ЗА 100 ЕВРА ОД 15. МАЈА

11 НАЈВЕћИх ГРАДИлИшТА 
РАДИлО СВЕ ВРЕМЕ

ЂУРИћ ПОЗВАО ГРАЂАНЕ НА 
КИМ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ МЕРА

ПРОГРАМ ПОМОћИ 
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

ДРЖАВА ПОМАЖЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ СА 
2,6 МИлИЈАРДИ ДИНАРА
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије

БРИГА О ГРАЂАНИМА
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2. Mионица
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Одржан је штанд на шеталишту, 
где су активисти и руководство 
ОО разговарали са суграђанима 
и делили промотивни материјал и 
„СНС Информатор“.

3. пожаревац
СТИПЕНДИЈЕ ЗА 
60 СТУДЕНАТА

Подељени су пакетићи малиша-
нима ПУ „Љубица Вребалов“. Гра-
доначелник Бане Спасовић поде-
лио је више од 40 комплета спорт-
ске опреме у Атлетском клубу и 
потписао уговоре о стипендирању 
60 студената. Обишао је и погон 
компаније „Еколукс“. Ова фирма, 
која се бави рециклажом пластике, 
тренутно има око 100 запослених, 
а има потребу за још 200 радника. 
У оквиру пројекта „Нова шанса за 
младе“, 40 младих добило је серти-
фикате за завариваче.

4. горњи 
Милановац
ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО

Председник Општине Дејан Ко-
вачевић одржао је састанак са ми-
нистарком Зораном Михајловић на 
тему изградње приступне саобраћај-
нице од Горњег Милановца до пе-
тље Таково, на ауто-путу „Милош 
Велики“. Презентован је и План де-

таљне регулације за изградњу ове 
саобраћајнице. Одржана је панел-
дискусија „Покрени се за посао“, 
како би се средњошколцима предо-
чило са којом дипломом ће најбрже 
стићи до најбоље плаћеног посла.

7. пријепоље
СРЕДСТВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ 
ОПЛОДЊУ

Општина је определила сред-
ства за вантелесну оплодњу за 19 
корисника. Зaхвaљуjући Амбасади 

Јaпaна, породилиште је добило 
oпeрaциoну сaлу сa нajсaврeмe-
ниjoм oпрeмoм. Почела је изградња 
обалоутврде на десној обали Лима 
у Шарампову, у оквиру пројекта 
„Управљање сливом Дрине”.

8. ариље
БРИГА О ЗДРАВЉУ

Чланице Уније жена обишле су 
малишане у школи у Радошеву и 
уручиле школски прибор, лопте и 
друштвене игре. Савет за здравље 
подржао је акцију превентивних 
прегледа у Крушчици.

9. врњачка бања
ДРУГА ФАЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
ДОМА ЗДРАВЉА

Потписан је уговор за другу 
фазу реконструкције Дома здра-
вља „Др Никола Џамић“, којом је 
предвиђено комплетно унутрашње 
уређење, замена подова, плафона, 
модернизација шалтерске службе, 
централна климатизација и лифт.

10. жабари
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

Почиње асфалтирање Пута пре-
ко потока, Пута за Дубницу, Пута 
Трмчар и једне улице у Породину. 
ОО и Центар за културу обезбеди-
ли су калорифер и клупе за прос-
торије КУД „Жабари“.

1. уб

УРЕЂЕЊЕ ХАЛЕ, 
НОВЕ БАНДЕРЕ
Припаднице лепшег пола 

у Убу доминантне су у ло-
калној самоуправи, култури, 
здравству и образовању, по 
чему се Уб издваја од ос-
талих општина у Србији. У 
Лончанику је реконструис-
ана нисконапонска мрежа и 
постављено је 30 нових бан-
дера, а у Стубленици 48 бе-

тонских стубова. Обновљене 
су просторије РФЗО и ПИО 
фонда и урађен је нови улаз 
са подизном платформом за 
инвалиде. Завршени су радо-
ви на уређењу хале, окречене 
су све просторије, замењена 
расвета, електроинсталације 
и плочице, и обновљена је 
спољна фасада.

11. чачак

РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ
Председник ГО Милун 

Тодоровић обишао је ра-
дове на реконструкцији 
ОШ „Ратко Митровић“ 
и Први регионални ино-
вациони старт ап центар 
у Србији. У МЗ Доња Го-
ревница асфалтиран је 

Величковића пут, а Град 
је издвојио средства и 
за покривање крова и 
уређење мале сале. Дру-
жили смо се са мештани-
ма МЗ Мрчајевци, где је 
асфалтиран пут у насељу 
Крњине.

6. крушевац

РАЗВОЈ СЕОСКОГ 
И СПОРТСКОГ ТУРИЗМА

Активисти МО Јасика очистили су Улицу 14. октобар, обилазили 
најстарије суграђане и помогли у набавци грађевинског материјала 
мештанки којој се урушио кров куће. Савет за пољопривреду одржао 
је трибину у селу Трмчаре на тему коришћења субвенција и правил-
не употребе средстава за заштиту биља. Чланови Савета за туризам 
посетили су Глобаре и са мештанима разговарали о развоју сеоског и 
спортског туризма. Активисти МО Бивоље очистили су месно гробље.

5. леСковац

ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ

МО Вељко Влаховић, Прва 
Јужноморавска бригада, Са-
вет за друштвене делатности 
и Унија пензионера спровели 
су хуманитарне активности. 
Активисти МО Раде Жунић, 
Дубочица 3, Савета за друш-

твене делатности и Форума 
жена посетили су угрожене 
породице поводом Дана со-
цијалне правде. Чланови МО 
Прва Јужноморавска наста-
вили су са акцијом „Помози 
комшији“, а МО Бобиште и 
МО Печењевце донирали су 
комшијама дрва за огрев. Ак-
тивисти МО Вељко Влаховић 
2 обилазили су старачка до-

маћинства и подржали акцију 
превентивних здравствених 
прегледа. Разговарали смо са 
грађанима у свим МО, делили 
страначки материјал и уређи-
вали јавне просторе. Чланови 
Уније младих делили су „СНС 
Информатор“, чланице Фо-
рума жена подржале су уд-
ружење НУРДОР, а Савет за 
просвету штампао је брошуру 
о очувању матерњег језика. 
Народни музеј и Гимназија 

одликовани су Сретењским 
орденима. Градоначелник 
Горан Цветановић уручио је 
уговоре о финансирању из 
области спорта и награде 
младим талентима. Рекон-
струисани су вртић „Бамби“ и 
ОШ „Јосиф Костић“. Отпоче-
ла је гасификација града.

12. апатин
ОБИЛАЗАК УГРОжЕНИХ 
ПОРОДИЦА
Поводом Међународног дана социјалне 

правде, борбе против сиромаштва и стварања 
једнаких шанси за све, представнице Уније 
жена посетиле су угрожене породице и уру-
чиле пакете. Активисти свих месних одбора 
дамама су честитали празник и даривали при-
годне поклоне.

13. прибој
АНА БРНАБИЋ 
У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ
Председница Владе Србије Ана Брнабић по-

сетила је Слободну зону Прибој. Поводом Дана 
Општине, награђени су најбољи студенти. У рено-
вираној згради МЗ у Саставцима, почео је са ра-
дом шалтер Општинске управе, на којем грађани 
могу обавити административне послове.

14. бела паланка
ЛАПТОП 
ЗА МЛАДЕНОВИЋЕ
Некадашњи објекат фабрике „Фемид“, 

који је у општинској својини, биће дат у за-
куп аустријском инвеститору „ТГРС“, који 
ће покренути производњу ауто-делова и за-
послити 100 радника. Обавеза Општине је да 
до краја јуна реконструише објекат. Председ-
ник ОО Горан Миљковић обишао је социјално 
угрожену породицу Младеновић и Немањи 
уручио лаптоп.

16. беочин        ДРВА ЗА НАЈУГРОжЕНИЈЕ
Председник ОО Митар Милинковић и 

активисти уручили су пакете и дрва уг-
роженој породици из Черевића. Такође, 
обишли су најстарије суграђане и обез-
бедили им огрев. Акција пошумљавања 
настављена је садњом у школском дво-
ришту у Беочин Селу. Додељена су при-
знања наjбољим спортистима. Одржан 

је традиционални Базар вина, рукотво-
рина и тамбурице. Уз подршку председ-
ника Милинковића и Савета за здрав-
ство, подељен је страначки материјал 
на пулту на градској пијаци. Поделом 
флајера и разговором са суграђанима, 
обележили смо Светски дан борбе про-
тив пушења.

15. Суботица
ЦЕНТАР ЗА ВАНТЕЛЕСНУ 
ОПЛОДЊУ

Суботица је добила Центар за вантелесну оп-
лодњу, на који се чекало деценију и по. На месту зе-
лене фонтане, која није радила целу деценију, биће 
изграђена модерна партерна фонтана. Градоначел-
ник Богдан Лабан и председник Заједничког већа 
општина из Вуковара Срђан Јеремић потписали су 
споразум о сарадњи. Аташе за културу Амбасаде 
Аустрије Адријан Фајкс посетио је Суботицу. Одр-
жана је изложба посвећена хуманитарки Дијани 
Будисављевић.

реКонструКцијА нисКонАПонсКе мреже

обилАЗАК нАјстАријиХ суГрАђАнА

милун тодороВић у рАЗГоВору сА млАдимА
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СНС ПАНОРАМА БРИГА О ГРАЂАНИМА
17. нова варош
НОВИ ТОПЛОВОД

У току је поступак израде доку-
ментације за изградњу пречишћи-
вача отпадних вода. Завршена је 
комплетна конкурсно-техничка 
документација за изградњу топло-
вода са две подстанице за грејање 
школа и спортске дворане, које ће 
бити повезане са новом топланом 
на биомасу.

18. ћуприја
ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА 
ЗГРАДА

Министарство рударства и 
енергетике доделило је Ћуприји 
део средства за енергетску рекон-
струкцију Музичке школе, енер-
гетски је унапређена зграда Гим-
назије, а санира се и зграда ПИО 
фонда. У селу Супска завршава 
се реновирање Дома културе. 
Амбасадор Кипра Константинос 
Елијадес посетио је Ћуприју и са 

председником Општине Ниносла-
вом Ерићем разговарао о сарадњи. 
Општина је први пут обезбедила 
средства за вантелесну оплодњу.

20. СМедеревСка 
паланка
НОВА ФАБРИКА

Кореанска компанија „Kyungshin 
Cables“ уложиће 24 милиона евра и 
запослити 1.000 радника у фабри-
ци за производњу електронских 
компоненти за аутомобилску ин-
дустрију. Активисти ОО одржали 
су штанд, делили „СНС Информа-
тор“ и разговарали са грађанима.

21. жагубица
БЕСПЛАТНА ПРАВНА 
ПОМОЋ

Општина је оформила службу 
за пружање бесплатне правне по-

моћи грађанима, у оквиру програ-
ма „Подршка Владе Швајцарске 
развоју општина кроз унапређење 
доброг управљања и социјалне 
укључености“, у партнерству са 
СКГО.

23. бор
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

ОО подржао је акцију превен-
тивних здравствених прегледа 
суграђана. Одржан је састанак по-
вереника ГО Благоја Спасковског 
са представницима Националног 
савета Рома региона Ниш и Бор, са 
циљем уједињавања на парламен-
тарним изборима.

24. неготин
ПОСЕТА ЗОРАНЕ 
МИХАЈЛОВИЋ

Чланица Председништва СНС 
Зорана Михајловић обишла је 
СНС штанд и разговарала са ак-
тивистима у просторијама ОО. 
Асфалтирана је деоница пута Јабу-
ковац - Михајловац и обновљен је 
иконостас у Храму Свете Тројице.

25. зрењанин
ПРЕМОШЋЕН БЕГЕЈ НА 
ОБИЛАЗНИЦИ

Градоначелник Чедомир Јањић 
обишао је радове на асфалти-
рању улица Тодора Манојло-
вића, Потиске, Живе Брцанског 
и Драгољуба Жаркова, и најавио 
обимне инфраструктурне радове. 
Премошћен је Бегеј на траси оби-
лазнице и постављено је 18 бетон-
ских носача, чиме је завршен нај-
захтевнији део посла на изградњи 
новог моста, првог у Зрењанину 
након 27 година. Према подаци-
ма НСЗ, значајно је смањена не-
запосленост на територији Града. 
Председник Савета за спорт и ом-
ладину Симо Салапура рекао је да 
су значајно побољшани услови за 
бављење спортом.

26. књажевац
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЦЕВОВОДА

У току је реконструкција магис-
тралног цевовода, један од нај-
захтевнијих и највећих пројеката 
за будућност. Радове је обишао 
председник Општине Милан Ђо-
кић и истакао да ће овим пројек-
том бити обезбеђено стабилно 
водоснабдевање.

27. петровац 
на Млави
ЕДУКАЦИЈА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Наставља се подршка пољопри-
вредницима кроз Зимску шко-
лу пољопривреде, у организа-
цији Буџетског фонда за развој 
пољопривреде. Предавању је 
присуствовао и помоћник пред-
седника Општине Борис Гвоздић, 
који је најзаслужнији за пројекат 
едукације пољопривредника.

28. пландиште
СТОЛАРИЈА ЗА 
ДОМ КУЛТУРЕ

Чланови ОО донирали су и мон-
тирали столарију на Дому култу-
ре у Великом Гају. Поводом Дана 
матерњег језика, организована је 
изложба са мотивима националних 
мањина. Активисти на штандовима 
разговарају са грађанима у свим 
насељеним местима. ОО помогао 
је организацију традиционалног 
турнира ветерана у малом фудбалу.

29. бач
ПОСЕТА БРАНИСЛАВА 
НЕДИМОВИЋА

Чланови Удружења пензионе-
ра обишли су угрожене породице 
и уручили им пакете са храном и 
кућном хемијом. Организовали 
смо пријем грађана у МЗ Вајска 
и излет у Апатин за старије акти-

висте. Чланови МО Плавна и МО 
Бач разговарали су са грађанима, 
делили пропагандни материјал 
и „СНС Информатор“. Чланице 
Уније жена уручиле су пакете 
самохраним мајкама у Вајској и 
Плавни. Члан Председништва СНС 
Бранислав Недимовић обишао је 
газдинство Штефана Даничека 
у Селенчи, газдинство Мандић у 
Вајској и ОЗЗ „Низине“ у Плавни.

30. ада Мол
ГРАДЊА ВЕЛНЕС ЦЕНТРА

Постављен је камен-темељац 
за велнес центар у оквиру базен-
ског комплекса, инвестиција која 
ће утицати на развој привреде и 
туризма. Потписан је уговор за 
реновирање ОШ „Новак Радонић“ 
у Молу, реконструкцију фискул-
турне сале, дворишта, изградњу 
спортских терена, паркинга и мо-
дернизацију грејања.

31. Мали зворник
УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА ГРАДА

На штанду СНС, наши суграђа-
ни могли су да сазнају више о пла-
ну за уређење Малог Зворника, 
који је иницирала Одборничка 
група СНС, а односи се и на из-
градњу пијаце, уређење плаже на 

Дрини и парка испред занатског 
центра. На иницијативу Савета за 
омладину, покренута је бесплатна 
Омладинска школа бокса.

33. СреМСки 
карловци
БЕЛА ТЕХНИКА ЗА 
ПОРОДИЦУ ТЕПАВАЦ

Породици Тепавац са четворо 
деце, Туристичка организација 
омогућила је куповину беле тех-
нике и кућних апарата. Средства 
су прикупљена хуманитарном 
продајом вина током програма за 
дочек Нове године. Активисти ОО 
и чланице Уније жена спроводе 

хуманитарне акције, разговарају 
са грађанима, деле страначки ма-
теријал и обилазе пензионере.

35. краљево
ПОМОЋ ЗА ДВЕ ПОРОДИЦЕ

Активисти МО Чибуковачке 
чете обишли су брачни пар Радоји-
чић, који су у тешкој материјалној 
ситуацији, уручили им пакет са 
намирницама и подржали акцију 
здравствених прегледа. Члано-
ви Савета за бригу о породици и 
социјална питања уручили су на-
мирнице породици Јовановић у 
Лешеву.

36. кањижа
РАЗГОВОР СА 
СУГРАЂАНИМА

Активисти ОО разговарали су 
са суграђанима у Кањижи и Веле-
биту, а повереник Небојша Ракић 
најавио је штандове у свим на-
сељима како би се што боље при-
казали резултати странке.

37. Мало црниће
БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА 
СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Општина је донела одлуку да се 
свим ученицима средњих школа, 
који школу похађају на територији 
Браничевског округа, признају пут-
ни трошкови у износу од 100 одсто.

38. ужице
ПОМОЋ ЗА КИНЕСКИ 
ХАРБИН

Преко пројекта ЕУ, 2.500 до-
маћинстава добило је канте за 
примарну селекцију отпада. Град 
суфинансира мере за унапређење 
квалитета ваздуха, односно на-
бавку котлова на пелет и гас, из-
раду термоизолације и замену 
столарије у стамбеним зградама. У 

кинески Харбин, град побратим са 
Ужицем, који се суочава са корона 
вирусом, упутили смо 20.000 заш-
титних маски.

39. бољевац
СУБВЕНЦИЈЕ ПчЕЛАРИМА

Општина ће удвостручити суб-
венције за пчеларство, а регистро-
вана пчеларска газдинства моћи 
ће да рачунају и на државне суб-
венције.

40. љиг
ВРЕДНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Активисти ОО деле промотив-
ни материјал и „СНС Информа-
тор“. Суграђани су, током ових 
разговора, посебно похвалили 
набавку колпоскопског апарата 
за гинекологију. Међу значајније 
инвестиције убрајамо реконструк-
цију школе, изградњу вртића и 
фискултурне сале у Белановици.

41. нови пазар
ПОМОЋ ПОРОДИЦИ 
БЈЕЛАК

Чланице Уније жена посетиле 
су Удружење за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама 
„Тахир Таша Делић“. Активисти 
ГО, поводом Дана заљубљених, 
делили су цвеће дамама, а поро-
дици Хедије Бјелак уручили су 
намирнице. Асфалтира се пут до 
цркве у селу Осоје.

43. варварин
ПОПРАВКА ОГРАДЕ МОСТА

Активисти ОО поправили су и 
офарбали ограду моста на Кале-
нићкој реци, а прикупили су и ве-
лики број чепова у хуманитарној 
акцији „Чеп за хендикеп“.

44. СМедерево
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Активисти ГО сваког викенда 
организују штандове на више ло-
кација, разговарају са суграђани-
ма и деле промотивни материјал.

45. рача
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА

Почела је реконструкција два 
пута у селима Вишевац и Поповић, 
као и уређивање 10 километара 
водотокова другог реда.

46. владичин Хан
КАНАЛИЗАЦИЈА У СТУБЛУ

Завршена је изградња канали-
зационе мреже у селу Стубал и 
створени су услови за прикљу-
чење око 30 домаћинстава.

47. Tител
НАСИПАЊЕ ПУТЕВА

Насут је туцаник на путеве у 
рубним деловима Лока. Такође, 
поравнат је сурдук грађевинским 
машинама како би неометано по-

чела пољопривредна сезона. За-
вршава се атарски пут према Ду-
наву. Чланови МО Тител редовно 
одржавају састанке и разговарају 
са грађанима.

48. параћин
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Свакодневно, на више локација, 
разговарамо са суграђанима и 
делимо страначки материјал. На-
шем ОО приступила је Живадинка 
Ђорђевић, председница Удружења 
Рома „Ђурђевдан“. Наши активисти 
посетили су мештане села Давидо-
вац, Извор и Крежбинац. Министар 
Вања Удовичић уручио је дресове и 
реквизите спортским клубовима у 
селима Бошњане и Дреновац.

49. Мали иђош
ТЕЛЕВИЗОР ЗА УГРОжЕНУ 
ПОРОДИЦУ

Завршена је санација Дома 
здравља и направљено је дечије 
игралиште у Ловћенцу. Подеље-
но је 105 дечијих ауто-седишта. У 
потпуности су реновиране прос-
торије ФК „његош“. Активисти 
ОО из личних средстава купили су 
телевизор за социјално угрожену 
породицу. У сва три МО грађанима 
је подељен страначки материјал, 
а одржани су и редовни пријеми 
грађана у просторијама ОО.

50. бечеј
ПРИСТАНИШТЕ НА ТИСИ

Завршава се реконструкција 
Зелене улице, а почињу радови у 
Улици Золтана Чуке. Захваљујући 
ИПА пројекту, изграђено је прис-
таниште на обали Тисе. Потпред-
седник ОО Драган Тошић обишао 
је породицу која је изгубила дом 
у пожару и рекао да су обезбеђе-
ни донатори који ће помоћи из-
градњу нове куће.

34. нови Сад

ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ

Активисти су делили „СНС Информатор“ у 
свим месним одборима. Активисти МО Ковиљ 
организовали су приредбу поводом обележа-
вања рођења Лазе Костића. Савет МЗ и МО 
Салајка организовали су Салајачки доручак, 
а МО Будисава одбојкашки турнир. Члано-
ви МО Шангај чистили су дивље депоније, 
канале и улице, и организовали дружење за 

најстарије суграђане. Активисти МО Бистрица 
заменили су обруче на кошаркашким таблама 
на игралишту, а МО Гаврило Принцип и Срем-
ска Каменица 1 очистили су дечије игралиште.

Поводом Дана Града, градоначелник Ми-
лош Вучевић даривао је бебе рођене на тај 
дан. Град подржава породице са децом бес-
платним уџбеницима за прваке, бесплатним 

боравком у државним вртићима, субвенцио-
нисањем приватних вртића. Пољопривредна 
газдинства у Ковиљу, Каћу, Степановићеву, 
Кисачу и Руменци обишли су градоначелник 
Вучевић и министар Недимовић. Град сти-
пендира десет студената са по 17.000 дина-
ра месечно. Градоначелник је обишао радо-
ве на асфалтирању улица у Руменки.

22. ваљево

НОВИ СКВЕР

Др Слободан Гвозденовић разговарао је са мештанима Котеши-
це, Попучки, Златарић Горића и Жабара. Град је обезбедио 1.000 
ауто-седишта за најмлађе. Гради се сквер у насељу Ослободиоци 
Ваљева. Активисти ГО прикупљали су, из личних средстава, огрев 
и намирнице за угрожене комшије, разговарали су са суграђанима 
и делили „СНС Информатор“.

19. аранђеловац
ПОМОЋ ЗА 
ЛЕчЕЊЕ 
СУГРАЂАНИНА
Општина је определила 

милион динара за помоћ у ле-
чењу Ђорђа Гавриловића. Ре-
конструисан је хол, замењена 
столарија и кров, и изграђена 
модерна галерија у склопу по-
зоришног простора Дворане 
парк. Почела је реконструк-
ција хотела „Шумадија“ у пар-
ку Буковичке бање. У МЗ Ра-
ниловић организовано је Сре-
тењско посело, а додељене су 
и награде за најбоље произ-
вођаче вина и ракија. Одржан 
је турнир у малом фудбалу 
ученика средњих школа.

32. владиМирци
ФАРБАЊЕ ОГРАДЕ, 
НОВА УЛИчНА 
РАСВЕТА

Активисти ОО одржавају 
штандове, разговарају са 
грађанима, деле „СНС Ин-
форматор“ и страначки мате-
ријал. Такође, спроводе ху-
манитарне акције и пружају 
помоћ социјално угроженим 
породицама. Повереник Го-
ран Зарић прима грађане у 
просторијама странке. По-
стављена је нова расвета у 
МЗ Звезда, а активисти ОО 
офарбали су ограду моста у 
Лојаницама.

42. јагодина
БРИГА О МЛАДИМА
У последње четири године велики број младих људи приступио 

је СНС-у. Они дају пун допринос раду странке, први су у акцијама 
помоћи суграђанима, уређења простора, екологије, спорта, кул-
туре... За њих смо организовали дружење, у изузетној атмосфери 
пуној позитивне енергије.

милош ВучеВић у обилАсКу рАдоВА



51. ниш

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА
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62. шабац
КОНФЕРЕНЦИЈА МИЛЕНКА 
ЈОВАНОВА

Потпредседник Главног одбо-
ра СНС Миленко Јованов позвао 
је, на конференцији за новинаре 
у Шапцу, Небојшу Зеленовића да 
јавности пружи на увид комплет-
ну пресуду Апелационог суда, за 
који је тврдио да га је ослободио 
за крађу новца из буџета Града. 
Јованов је рекао да је Апелацио-
ни суд донео пресуду којом је 
оптужба против Зеленовића од-
бијена због застарелости кривич-
ног гоњења. „Суд није одлучивао 
о томе да ли је Зеленовић невин 

или није, него је рекао да је пос-
тупак застарео. Дакле, Зеленовић 
није ослобођен“, нагласио је Јо-
ванов.

63. крупањ
ПОМОЋ ЗА 
БАКА жИВКУ

Председник Општине Иван 
Исаиловић посетио је преду-
зеће „БиМ Трејд“ и разговарао 
са власником и запосленима. У 
току је припрема за асфалтирање 
пута Бела Црква - Врбић. Почело 
је уређење простора иза зграде 
Општине. Чланице Уније жена 
однеле су баки Живки из Церове 

храну, огрев, окречили просторију 
у којој борави и санирали цреп. 
Активисти су на штандовима де-
лили „СНС Информатор“ и разго-
варали са грађанима.

64. СреМСка 
Митровица
ТАч СКРИН ТАБЛА 
ЗА ТУРИСТЕ

На Тргу Ћире Милекића поста-
вљена је тач скрин табла за тури-
сте. У току је изградња новог обје-
кта ОШ „Јован Поповић“ и радови 
на пружном прелазу између Петра 
Прерадовића и Новосадске. Пре-
мијерка Ана Брнабић обишла је 

фабрику „Металфер“ и радове на 
изградњи вртића у Лаћарку. Ми-
нистар Вања Удовичић донирао 
је спортску опрему за ПСЦ „Пин-
ки“ и ОШ „Свети Сава“. Уређује се 
Мачвански кеј у Мачванској Мит-
ровици.

65. велика плана
РЕНОВИРАЊЕ ШКОЛА

У Трећој МЗ насипане су 
улице и креће асфалтирање 
Дунавске улице. Комплетно је 
реновирана ОШ „Радица Ранко-
вић“ у Лозовику, а у току је ре-
конструкција ОШ „Карађорђе“ у 
Великој Плани.

66. рашка
ВОЗИЛО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

Председник Општине Игњат 
Ракитић уручио је санитетско 
возило Дому здравља. Општина, 
у сарадњи са ЈП Скијалишта Ср-
бије, омогућила је школарцима и 
студентима бесплатан превоз до 
Копаоника и бесплатне ски карте.

67. оСечина
УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА

Уређени су путеви у МЗ Лопа-
тањ, Братачић и Село Осечини. 
Такође, у планинским преде-
лима општине организовано је 
чишћење снега, у којем су учест-
вовали и активисти СНС.

68. СоМбор
РАДНЕ АКЦИЈЕ

Градоначелница Душанка Го-
лубовић примала је грађане МЗ 
Селенча и Нова Селенча. У току 
је санација уставе Шебешфок и 
реконструкција преводнице Без-
дан. Обележен је Дан Града. Гра-
доначелница Голубовић примила 
је представнице Асоцијације жена 
Србије. Активисти ГО у Колуту су 
уредили центар села, у Светозар 
Милетићу више локација, а у Ба-
чком Брегу - Бајски канал. Активи-
сти МО Горња Варош уредили су 
парк и обилазницу на Гаковачком 
путу, а чланови МО Стара Селенча 
терене на Буковцу. ГО организује 
штандове, поделу „СНС Информа-
тора“ и разговор са грађанима.

69. бачки петровац
ДРУжЕЊЕ СА 
СУГРАЂАНИМА

Активисти ОО разговарају са 
суграђанима на пултовима, а пред-
седник ОО Срђан Симић и коор-
динатор Милош Егић организују 
пријем грађана у страначким прос-
торијама. Чланице Уније жена ор-
ганизују здравствена предавања, 
посете деци са посебним потреба-
ма, дружења... Чланови МО Маг-
лић разговарали су са суграђанима 
на пијаци. Министар Бранислав 
Недимовић обишао је пољопри-
вредна газдинства у Маглићу и Ба-
чком Петровцу. Одржан је Међуна-
родни фестивал кобасица.

70. врање
ПОСЕТА ЗОРАНЕ 
МИХАЈЛОВИЋ

Министарка Зорана Михајло-
вић обишла је завршне радове на 
изградњи станова за припаднике 
снага безбедности и присуство-
вала почетку градње постројења 
за пречишћавање отпадних вода. 
Активисти МО Вртогош покрену-
ли су иницијативу за уклањање 
дивљих депонија и помогли ЈКП 
„Водовод“ у овој акцији.

72. прокупље
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ДОМА ЗДРАВЉА

Реконструкција Дома здравља 
реализује се захваљујући Влади 
Србије, председнику Александру 
Вучићу и народном посланику 
Дарку Лакетићу. Почетку радо-
ва присуствовали су премијерка 
Брнабић и министар Лончар. У 

току су радови у Улици Војводе 
Мишића и асфалтирање сеоских 
путева. Отворене су нове просто-
рије ОО, у присуству председника 
ИО Дарка Глишића и потпредсед-
ника Драгана Стевановића.

74. нови кнежевац
МНОГО ГРАДИЛИШТА

Почиње гасификација свих на-
сељених места. Завршен је проје-
кат за канализациону мрежу, у 
току је израда пројекта за пречис-
тач, а следе за санацију водовода 

у Српском Крстуру и Улицу Пете-
фи Шандора у Филићу. У току су 
радови на Црнобарском путу и 
спортској хали у Новом Кнежевцу.

75. инђија
чИШЋЕЊЕ КАНАЛА

Активисти МО Крчедин и Љу-
ково обишли су суграђане слабијег 
материјалног стања и уредили 
школско двориште. Чланови МО 
Бешка очистили су канал у улицама 
Цара Душана и Милоша Обилића, 
а чланови МО Јарковци уредили 
су Дом културе. Активисти осталих 
месних одбора помагали су ста-
ријим и суграђанима. У свим мести-
ма редовно су одржавани инфо пул-
тови и разговори са грађанима. ОО 
СНС у Инђији први је предао листу 
подршке грађана за републичке, 
покрајинске и локалне изборе.

76. кикинда
ПОСТЕЉИНЕ ЗА ОПШТУ 
БОЛНИЦУ

Чланови, активисти и функцио-
нери ГО одржали су штандoве у 
Кикинди и свим селима, на којима 
су представљени резултати рада 
и развојни планови. Отворене су 
нове просторије МО Центар. Ак-
тивисти ГО донирали су комплете 
постељине Онколошком одељењу 
Опште болнице. Окончана je реха-
билитација Суваче, јединог млина 
на коњски погон у Србији, у окви-
ру ИПА програма прекограничне 
сарадње Србија-Мађарска.

77. оџаци
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
КОЛОВОЗА

Активисти ОО Оџаци уредили су 
Кнез Михаилову улицу, а на штан-
довима у свим местима разговарали 
су са грађанима. Министар Зоран 

Ђорђевић посетио је компанију 
„Магна ситинг“ и најавио отварање 
још једног погона те компаније у 
Алексинцу. Почела је реконструк-
ција колосека Железничке станице. 
Представљена је туристичка понуда 
на Сајму туризма у Београду. КУД 
„Борисав Бора Станковић“ органи-
зовало је Врањанско вече.

78. богатић
чИШЋЕЊЕ ОТПАДА 
ПОРЕД ПУТА

Активисти ОО очистили су ди-
вље депоније поред путева у више 
МЗ. Савет за здравство одржао је 
трибину о превенцији карцино-
ма. Функционери и чланови ОО 
разговарали су са суграђанима на 
штанду у центру града и делили 
„СНС Информатор“.

79. чока
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

У просторијама ОО организо-
ван је пријем грађана. Поред по-
вереника ОО Михајла Поповића, 
са мештанима Чоке разговарали 
су Стана Ђембер и Никола Лукач.

80. коцељева
УРЕЂЕЊЕ ПАРКА

Активисти ОО уређивали су 
парк, орезивали воћке и делили 
пакете са намирницама породи-
цама лошијег материјалног стања. 
Сваке недеље одржавамо штандо-
ве и дружимо се са суграђанима.

81. Србобран
АКЦИЈЕ ПОШУМЉАВАЊА

Активисти OO подржали су 
акцију пошумљавања, у којој је 
учествовало више од 200 грађа-
на. Парк природе Бељанска бара 
богатији је за 200 садница храста.

82. трСтеник
МОГУЋНОСТ ГРАДЊЕ 
ЦЕНТРА ЗА РОБОТИКУ

Министар Младен Шарчевић, 
у разговору са руководством 
Општине, размотрио је могућност 
изградње центра за роботику. За 
потпредседника Уније младих 
изабран је Стефан Унић, иноватор 
кога зову и млади Никола Тесла. Он 
је аутор персонализованог оргони-
та, који штити од зрачења, поспе-
шује раст биљака и прочишћава 
ваздух. Чланице Уније жена орга-
низују бројне активности.

83. црна трава
ПОСЕТА ДАРКА ГЛИШИЋА

Председник ИО СНС Дарко 
Глишић посетио је Општински од-
бор у Црној Трави и разговарао са 
активистима. Ученицима средње и 
основне школе даривао је три лап-
топа, из личних средстава.

Радови на обнови дворца Хертеленди у Бочару, у оквиру којег 
ће бити комплекс за децу предшколског и раношколског узраста, 
требало би да буду завршени током године. Завршено је асфалти-
рање улица: Грмечке, Друге крајишке, Петра Кочића и Милошевог 
пута, након чега су радови настављени у Првој и Другој слатинској 
улици. Добијена је грађевинска дозвола за асфалтирање Улице 
Доже Ђерђа, а почиње и крпљење ударних рупа.

71. нови бечеј

ОБНОВА ДВОРЦА ХЕРТЕЛЕНДИ

73. врбаС
ХУМАНИТАРНЕ 
АКЦИЈЕ

Активисти ОО свакодневно 
разговарају са суграђанима у 
свим насељеним местима. Уру-
чили су телевизор, обезбеђен 
из личних средстава, Клубу за 
стара и одрасла лица и пећ Ло-
вачком удружењу. Белу тех-
нику уручили су породици Лу-
кић, удовици са четворо деце, 
и вртићу у Бачком Добром 
Пољу. Активисти МО Савино 
Село даривали су књиге биб-
лиотеци. Општина је предала 
Центру за социјални рад стан 
за прву помоћ жртвама поро-
дичног насиља.

У Малчи смо организовали 
прославу Светог Трифуна за 
припаднице лепшег пола. По-
лазници из Ниша учествовали 
су у завршној фази школовања 
Академије младих лидера СНС 

на Авали. Пријеме грађана ор-
ганизовали су народна посла-
ница Љубица Мрдаковић Тодо-
ровић, Савет за правна питања 
и повереник Звездан Милова-
новић.

52. Медијана
ПОДЕЛА ЋИРИЛИчКИХ СЛОВА
Матерњи језик је чувар култур-

ног идентитета народа, препо-
знавања и различитости, порука 

је којом је, уз поделу ћириличких 
слова, балона и флајера, омладина 
обележила Дан матерњег језика.

53. палилула
ОБЕЛЕжЕН ДАН ДРжАВНОСТИ
Поделом летака обележен 

је Дан државности, а омла-
дина је подсетила грађане на 
важност очувања српског је-

зика и значај Међународног 
дана матерњег језика. Пријем 
грађана одржан је у просто-
ријама ОО.

54. пантелеј
ОБИЛАЗАК СТАРИХ И БОЛЕСНИХ
Активисти ОО обилазили су 

старе и болесне, а функционери 
су са суграђанима разговарали о 
комуналним, инфраструктурним, 
здравственим и другим потре-
бама. Од почетка године, поста-

вљено је 46 контејнера, урађени 
су летњиковци на излетиштима, 
дечија игралишта и шест рампи за 
особе са инвалидитетом. Оваква 
помагала биће постављена на још 
десет локација.

61. Мерошина
ОБИЛАЗАК МЕШТАНА
Чланови Савета за здравље 

разговарали су са мештанима 
села Брест, Мерошина, Доња Ра-
совача и Костадиновац.

56. црвени крСт
ОБИЛАЗАК МЕШТАНА
Сваке недеље омладинци раз-

говарају са суграђанима и деле 
страначки материјал. Организо-
ван је и састанак Уније младих. 
Чланови Савета за здравство 

обилазили су мештане Доње и 
Горње Трнаве, Суповца, Веле-
поља, Рујника, Миљковца, Бер-
чинца, насеља Ратко Јовић и 
Бранко Бјеговић.

57. нишка бања
ПОСЕТА СЕЛИМА
Организоване су акције раз-

говора са мештанима у сеоским 
срединама. Посетили смо Горњу 

Студену, Островицу, Банцарево и 
Јелашницу и поделили „СНС Ин-
форматор“.

58. ражањ
КОАЛИЦИОНИ ПАРТНЕР

Групa грађана „Добрица 
Стојковић“ наступиће као коа-
лициони партнер СНС на пред-
стојећим изборима. На скупу у 

Ражњу, којем је присуствовала 
чланица ГО СНС Драгана Соти-
ровски, окупило се више од 300 
људи.

59. Сврљиг
НОВИ САВЕТИ
Формирани су Савети за 

економију и комуналну инфра-
структуру, и договорене актив-

ности, са посебним акцентом 
на бољи квалитет водоснабде-
вања.

60. гаџин Хан
ПОСЕТА ГАЗДИНСТАВА
Помоћник министра 

пољопривреде Александар Бо-
гићевић посетио је газдинства 
која су, уз подршку Министар-

ства, повећала производњу и 
добила сигурно место за пласи-
рање производа. Формирана је 
Унија младих ОО.

55. алекСинац
НОВИ ВОДОПРОПУСТ
Председник ОО Ненад Станко-

вић обишао је новоизграђени во-
допропуст у насељу Копривница, 
на месту старог који је срушен у 

поплавама пре неколико година. 
Функционери и омладина делили 
су „СНС Информатор“ и разгова-
рали са суграђанима.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

дрАГАнА сотироВсКи нА сАстАнКу у рАжњу

бочАр
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2025. Србија ће изгледати потпуно другачије

ЗДРАВЉЕ

ДИГИТАлНИ БУМ

КУлТУРА И ОБРАЗОВАњЕ

НОВЕ, САВРЕМЕНО 
ОПРЕМЉЕНЕ БОлНИЦЕ

НОВИ МУЗЕЈИ, ГАлЕРИЈЕ, 
СПОМЕНИЦИ

НОВА РАДНА МЕСТА НА 
ПОСлОВИМА БУДУћНОСТИ

У наредних пет година уложиће-
мо 14 милијарди евра у путеве, ае-
родроме, пруге, гасоводе, фабрике 
воде, канализацију, спортску и ту-
ристичку инфраструктуру. Инвес-

тираћемо у индустријске паркове, 
станове за младе парове, образо-
вање, културу, иновације и диги-
тализацију.

Улагања ће директно утицати на 

раст економије, стварање нових 
радних места и повећање просеч-
не плате на 900 евра. Направићемо 
нову Србију за нашу децу. Србију у 
којој деца желе да живе.

Србија 2025. биће здрава земља. Ин-
вестирамо 600 милиона евра у наш 
здравствени систем. Изградићемо 
клиничке центре у Београду и Кра-
гујевцу, нове опште болнице, спе-
цијалистичке клинике за онкологију, 
радиологију и тропске болести. Ре-
новираћемо Институт за мајку и дете, 
изградити и опремити потпуно нови 
ГАК, Народни фронт и нову Дечију 
клинику Тиршова 2.

О  Култура је темељ наше 
будућности. До 2025. 
имаћемо нове музеје, 
културне центре, гале-
рије, библиотеке, ар-
хеолошка налазишта и 
споменике. Градићемо 
нову зграду Филхармо-
није. Наша деца учиће о 
нашим коренима у новом 
музеју у Ресавској ули-

ци у Београду. Музеј 20. 
века у Новом Саду грађа-
нима ће представљати 
догађања која су обеле-
жила 20. век.

А то је тек почетак. Же-
лимо да свој деци обез-
бедимо што више култур-
них садржаја. Желимо да 
генерације које долазе 
буду поносне на нас.

О  

О  

О  

О  

45.000 људи ради у хај 
тек индустрији

Стране компаније инвес-
тирале су 500 милиона 
долара у домаће фирме

6% БДП потиче из ове 

индустрије
Слободна економија и 
смањење бирократије 
стварају нова радна 
места

Радимо на повратку 
младих људи

О  

О  

ДАЈЕМО МлАДИМА шАНСУ 
ДА БУДУћНОСТ ГРАДЕ У СРБИЈИ

План „Србија 2025“ посебно 
се односи на младе, на њи-

хово запошљавање, оснивање 
породица, на боље плате и већи 
животни стандард. Задржавање 
младих људи, младих парова и 
младих породица у Србији једи-
ни је начин да се осигура опста-
нак српске нације и будућност 
земље.

У наредних пет година биће 
уложено 600 милиона евра у из-
градњу јефтиних станова намење-
них младим паровима. Држава ће 

помоћи у финансирању трошкова 
за станове који ће бити понуђени 
онима који у Србији виде своју бу-
дућност и желе да оснивају поро-
дице.

Српска напредна странка на 
себе је преузела задатак да побе-
ди тренд који траје деценијама, да 
млади напуштају Србију у потрази 
за бољим животом у иностранству 
и не враћају се. Инвестиције и мере 
које планирамо већ су увериле мно-
ге младе људе да треба да остану у 
Србији, а примећујемо и да они који 

су отишли – почињу да се враћају.   
Понекад је потребно само мало 

помоћи. Обезбедићемо додатна 
средства за мере подизања ната-
литета и подстицаја рађања. За 
многе младе жене могућност да 
се врате на посао након порођаја, 
од пресудног је значаја за одлу-
ку да имају децу. Такође, у по-
следњих осам година обезбедили 
смо на хиљаде места у вртићима, 
а још хиљаде биће понуђено у на-
редних пет година. Циљ нам је да 
се укину листе чекања за упис у 
вртић.
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панчево ковин

бела црква

пландиште

вршац

алибунар

ковачица

опово

ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ

Александра Попа
Повереница МО Гре-
бенац, чланица Уније 
жена и оснивач Удру-
жења жена „Zestrea 
Grebenceana“. Ра-
дом у насељеном 
месту са претежно 
румунским станов-
ништвом, фокусира 
се на права жена и 

националних мањина.

Дијана Маџовски
Члан је странке од 
2014. године, за-
послена је у кабинету 
председника Општи-
не. Завршила је Висо-
ку пословну школу 
струковних студија у 
Чачку. Истицала се у 
свим активностима, 
увек на располагању 

грађанима који имају проблем.

Марко Рашић
Повереник је Уније 
младих, одборник 
у СГ Вршца, поново 
кандидован на лис-
ти „Александар Ву-
чић - За нашу децу“. 
Полазник je Акаде-
мије младих лиде-
ра. Заслужан за до-

вођење много нових младих чланова, 
организатор акција Уније младих.

Татјана Ђурђевић
Мастер економиста, 
координатор Савета 
за интернет и друш-
твене мреже и полаз-
ник Академије мла-
дих лидера. У СНС-у 
је од 2016. године и 
један је од најактив-
нијих чланова.

Петар Вишњички
Мастер инжењер 
информатике. Вре-
дан, упоран, са 
снажном иницијати-
вом и покретачком 
снагом. Повере-
ник МО Црепаја и 
одборник у СО Ко-
вачица.

Марија Цветковић
Дипломирани вас-
питач, у странци је 
од своје 21. године. 
Изузетно вредна 
и одговорна су-
грађанка, добар 
комшија и сарад-
ник. Од првог дана 
учествовала је у 

свим кампањама и активностима. Од-
говорним и константним радом, узор је 
осталим активистима.

Снежана Лазић
Од учлањења учес-
твује у свим акција-
ма и кампањама. 
Стално усаврша-
вање и предан рад 
сврстали су је међу 
највредније и најс-
пособније омладин-
це ГО СНС Панчево. 

Полазник је Академије младих лидера.

Бојана Јањевић
Изузетно је пос-
већена страначком 
раду и активност-
има на терену, са 
акцентом на хума-
нитарним акцијама. 
Чланица је Уније 
жена.

Српска напредна 
странка је, уз Кому-

нистичку партију Кине 
и бројне странке широм 
света, потписница Заје-
дничког отвореног пис-
ма политичких партија 
света о ближој међуна-
родној сарадњи у борби 
против вируса Ковид-19 
у којем, између осталог, 
пише:

„Суочени са овом не-
запамћеном ситуацијом, 
ми, главне политичке 
партије из разних земаља 
које носимо тешку одго-
ворност за унапређење 
добростања људи, про-

мовисање националног 
развоја и очување мира и 
стабилности у свету, овим 
објављујемо заједнички 
апел:

Одајемо изузетну по-
част свим људима, на-
рочито здравственим 
радницима, изражавамо 
најискреније саосећање 
и бригу за оне који трпе 
болове и чији су животи 
угрожени вирусом, као 
и саучешће породицама 
преминулих. Позивамо 
све земље да на прво ме-
сто поставе животе, без-
бедност и здравље људи 
и предузму одлучне мере 

да зауставе ширење ви-
руса.  

Подржавамо земље да 
донесу планове и страте-
гије за ванредне ситуације 
за борбу против КОВИД-19 
и у потпуности примене мо-
дерну науку и технологију.

Подстичемо земље да 
искористе моћ организа-
ција грађанског друштва и 
волонтера да би искористи-
ле снаге свих друштвених 
сектора у борби против 
вируса. 

Подстичемо све земље 
да предузму мере за заш-
титу социјално рањивих 
група, малих и средњих 

ЗАЈЕДНИЧКО ОТВОРЕНО ПИСМО ПОлИТИЧКИх ПАРТИЈА СВЕТА О БлИЖОЈ 
МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДњИ У БОРБИ ПРОТИВ ВИРУСА КОВИД-19

Члан Главног одбора и 
Савета за међународ-

ну сарадњу СНС Никола 
Ерић, разговарао је путем 
видео-конференцијске 
везе са председником Ев-
ропске народне партије 

(EPP) Доналдом Туском, 
који је учествовао на са-
станку Председништва 
YEPP-a. Говорећи о тре-
нутној ситуацији у Европ-
ској унији и Србији током 
епидемије корона вируса, 
Доналд Туск је похва-
лио напоре које Србија и 
председник Александар 
Вучић, кога сматра лич-
ним пријатељем, улажу 

у борби против корона 
вируса и нагласио значај 
помоћи коју ЕУ пружа Ср-
бији као земљи која се на-
лази на европском путу.

Туск је истакао да се у 
разговорима са највишим 

званичницима ЕУ лично 
залагао за упућивање 
помоћи Србији и региону 
Западног Балкана јер се 
ради не само о непосред-
ном суседству ЕУ већ и 
о њеним партнерима са 
јасном европском перс-
пективом, нагласивши 
неопходност брже реа-
лизације те помоћи. Он је 
такође оценио као добру 

и одговорну одлуку пред-
седника Вучића да од-
ложи одржавање парла-
ментарних избора док се 
ситуација са епидемијом 
у земљи не стабилизује, 
као и да се нада да ће у 
наредном периоду посе-
тити Србију.

Говорећи о одгово-
ру Србије на актуелну 
кризу, Ерић је нагласио 
значај благовремене и 
одлучне реакције вла-
сти у Србији предвођене 
председником Александ-
ром Вучићем, где је у ко-
ординацији са специјал-
ним тимом медицинских 
стручњака и адекватним 
мерама онемогућено 
ширење епидемије на 
већи део становништва. 
Такође, Ерић је укратко 
представио пакет мера 
којима се Србија бори са 
економским последицама 
епидемије, нагласивши 
да се њен крај назире, 
као и да је за то неоп-
ходан заједнички напор 
свих грађана, висок ниво 
самодисциплине, али и 
поштовања прописаних 
мера и препорука власти 
и медицинских стручња-
ка које су до сада показа-
ле добре резултате.

ЕРИћ И ТУСК О БОРБИ 
ПРОТИВ ЕПИДЕМИЈЕ

предузећа, да појачају 
међународну коорди-
нацију ради одржавања 
стабилности глобалног 
финансијског тржишта и 
тржишта индустријских 
ланаца и ланаца снабде-
вања, те да смање или 
изузму трговинске тари-
фе. Такође, охрабрујемо 
земље да одрже пре-
когранични транспорт 
медицинске опреме и 
заштитног материјала.

Земље морају да се међу-
собно помажу и подржавају 
како се ситуација буде по-
горшавала.

Изузетно поздрављамо 

земље, укључујући Кину, 
које су заузеле отворен, 
транспарентан и одгово-
ран став да благовремено 
саопштавају информа-
ције, размењују искуства 
и дају медицинске и дру-
ге потрепштине другим 
земљама захваћеним ви-
русом.

Поздрављамо сао-
пштење са ванредног са-
мита лидера земаља Г-20 
и подржавамо земље да 
појачају медицинску са-
радњу, укључујући и пут 
заједничког развоја ле-
кова, вакцина и тестова. 
Позивамо на пружање 

материјалне, техничке и 
друге подршке земљама 
у развоју и онима са угро-
женим системима јавног 
здравства.

Оштро се противимо 
политизацији питања из 
домена јавног здравства 
и стигматизацији других 
земаља изговарајући се 
на КОВИД-19.  

Сматрамо да је из-
бијање вируса КОВИД-19 
показало потребу да све 
земље подрже водећу 
улогу УН и Светске здрав-
ствене организације у 
глобалној управи јавним 
здравством.“

Председник Србије Александар Вучић 
састао се са акредитованим амбаса-

дорима Европске уније у Србији, а састан-
ку су присуствовали и министри Ивица 
Дачић, Златибор Лончар, Синиша Мали и 
Јадранка Јоксимовић.

„Имали смо добар и отворен, веома дуг 
састанак, разговарали смо о свим важним 
темама. Србија је изузетно захвална ЕУ на 
финансијској помоћи и на солидарности 
коју показује према Србији, не само од када 
се заједнички боримо са последицама Ко-
вид-19, него у свим ситуацијама. Захвални 
смо пореским обвезницима ЕУ и њеним 
чланицама, умећемо то увек да поштујемо“, 
рекао је председник Вучић, и нагласио:

„Србији је одобрено 93 милиона евра, 
78 милиона иде на подршку економском 
опоравку, а 15 милиона на хитну меди-

цинску помоћ. Србија је понудила свој 
вишак опреме, па чак и респираторе, било 
којој чланици и можемо их изпоручити у 
року од 12 часова. Надамо се брзом опо-
равку економије ЕУ, јер од ње зависи и 
економија Србије”.

Сем Фабрици рекао је да је ЕУ подржа-
ла начин на који се Србија руководила 
током пандемије. „Доказали сте да је ваш 
здравствени систем опстао, упркос вели-
ком ударцу, и издржао велики тест. Чес-
титам свим медицинским радницима, по-
лицајцима, радницима који су помогли да 
се одржи систем. Такође, изјављујем сау-
чешће због свих жртава корона вируса у 
Србији. Велики посао урађен је у размени 
грађана ЕУ који су били у Србији и вашим 
грађанима у ЕУ. Посебно смо разговарали 
о економији“, истакао је Фабрици.

СРБИЈИ 93 МИлИОНА ЕВРА ОД ЕУ

сем ФАбрици и АлеКсАндАр Вучић

ерић тусК
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Младе снаге Српске на-
предне странке Ми-
лош Терзић (мастер 

политиколог, 1988), Марија-
на Крајновић (дипломирани 
менаџер безбедности, 1988) и 
Ђорђе Тодоровић (дипломи-
рани инжењер организацио-
них наука, 1991) завршили су 
обуку на Академији младих 
лидера, у оквиру Фондације 
за српски народ и државу 
СНС, и нашли су се на висо-
ким местима на листи канди-
дата за народне посланике 
„Александар Вучић - за нашу 
децу“. Они за „СНС Информа-
тор“ отворено говоре о обуци 
коју су прошли и плановима 
за даљи рад, а на питање ка-
кав је осећај бити кандидат за 
народног посланика на листи 
СНС, овако одговарају:

МИЛОШ: Велика част и 
задовољство је прилика да 
представљамо СНС у На-
родној скупштини и убеђен 
сам да ћемо, са нашим ста-
ријим и искуснијим колега-
ма, донети најбоље резулта-
те Србији и СНС-у. Прилика 
која је указана полазницима 
Академије младих лидера 
показује да су председник 
Александар Вучић и СНС 
посвећени развоју младих 
и да је циљ да се оформи 
следећа генерација лидера, 
који ће са новом енергијом 
наставити да се боре за Ср-
бију. Осећамо велику одго-
ворност, али имамо шансу 
да урадимо нешто корисно 
за своју земљу. Сигуран сам 
да ћемо испунити очеки-
вања и оправдати поверење.

МАРИЈАНА: Изузетно ми 
је велика част и задовољство 
што сам кандидат за на-
родног посланика на листи 
„Александар Вучић - за нашу 
децу“. Драго ми је што сам 
део листе на којој је велики 
број младих људи и велики 
проценат жена, тачније 45 
одсто. Осећај одговорности 
је огроман, с обзиром на то 
да сам међу првих 20 канди-
дата на листи.

ЂОРЂЕ: Велика је част и 
одговорност бити кандидат 
за народног посланика на 
листи „Александар Вучић - 
за нашу децу“. Да будем ис-
крен, осећам узбуђење и по-
зитивну трему што је мени, 
као младом човеку, пружена 
шанса да обављам тако одго-
ворну дужност.

Какви су Вам планови у 
политици? Чиме желите 
да се бавите, чему да до-
принесете?

МИЛОШ: Ми, млади, оче-
кујемо да узмемо још актив-
није учешће у друштву и поли-
тици и да се боримо да Србија 
буде још снажнија и економ-
ски напреднија земља. План 
нам је да младима обезбеди-
мо да овде граде будућност. 
План „Србија 2025“ истиче 
младе као приоритет. Чак 700 
милиона евра биће уложе-
но да они остану у земљи, да 
буду стуб Србије у којој ће се 
вредновати њихово знање, 
енергија и поштен рад. Циљ 
нам је да допринесемо да Ср-
бија буде још модернија и да 
заједно градимо будућност за 
нове генерације.

МАРИЈАНА: Изузетно ми је 
важно да слушам глас наро-
да, односно потребе грађана, 
и да се бавим решавањем њи-
хових проблема и стварањем 
бољих услова за живот. Тру-
дићу се да својим радом до-
принесем да Србија остане 
стабилна, економски снажна 
и перспективна земља у којој 
ће млади моћи безбрижно да 
граде будућност.

ЂОРЂЕ: У политици се је-
дино цене и вреднују напо-
ран рад и резултати. Успели 
смо да, кроз економске ре-
фоме, успоставимо фискал-
ну консолидацију и суфицит 
у буџету. Можда је најбољи 
показатељ успешне полити-
ке највећи раст плата и пен-
зија. На темељу ових успеха, 
циљ ми је да допринесем 
даљем унапређењу Србије. 
Нико се на политичкој сцени, 
пре СНС, није бавио развојем 
политичког живота младих 
људи на овај начин. Мени, 
као младом човеку, то пред-
ставља јединствену прилику 
да допринесем реализацији 
политике СНС и председни-
ка Вучића кроз план „Србија 
2025“, а који се односи на об-
разовање, нова радна места 
и стамбено питање младих.

Колико сте задовољни 
оним што сте научили на 
Академији младих лиде-
ра СНС?

МИЛОШ: Наравно да смо 
задовољни, научили смо 
много. Унапредили смо 

знања из области политике, 
економије, права и стекли 
додатна знања из области 
политичке теорије, прак-
се и политичких вештина. 
Научили смо да је преду-
слов за постизање добрих 
резултата одговорно по-
нашање према грађанима, 
који вам указују поверење 
да управљате државом, као 
и да је неопходно да бу-
демо снажан тим, што смо 
после Академије и постали. 
Сада се од нас очекује пре-
дан рад и примена знања, 
како бисмо постигли још 
боље резултате.

МАРИЈАНА: Академија мла-
дих лидера покренута је са 
намером да се млади људи 
додатно едукују и активније 
укључе у политички живот. 
Имали смо предавања из по-
литичке теорије, политичких 
вештина, симулације дебата 
и изјава за медије. То ми је 
много значило да употпуним 
досадашња знања и вештине. 
Сви савети које смо добили од 
наших тренера, предавача и 
функционера СНС свакако ће 
ми користити у даљем раду.

ЂОРЂЕ: Обрадовала ме је 
могућност додатног усаврша-
вања знања и вештина. Драго 
ми је што сам у странци, у 
којој сам годинама активно 
доприносио својим радом 
и залагањем, добио шансу 
да се политички едукујем и 
афирмишем. Посебно бих из-
двојио вештине јавног пред-
стављања и дебатовања, које 
су изузетно важне за развој 
каријере сваког младог по-
литичара. Такође, имали смо 
и низ предавања и тренинга 
из области јавних политика 
и политичких система, рада 
локалних самоуправа, исто-
рије вишестраначја у Србији и 
међународне сарадње.

Какав предавач је пред-
седник Александар Ву-
чић? Да ли Вам се нека 
његова реченица посеб-
но урезала у памћење?

МИЛОШ: Велика је част 
што сам добио шансу да 
прођем кроз овај едукативни 
програм и што смо имали је-
динствену прилику да учимо 
од председника Александра 
Вучића, највећег политичког 
визионара на овим просто-
рима, човека који поседује 

невероватну снагу и енергију, 
и који је успео да земљу из-
веде из кризе и да од Србије 
направи модерну и стабил-
ну државу. На мене је посе-
бан утисак оставило то што 
председник Вучић инсистира 
на томе да је најбоља инвес-
тиција - инвестиција у своје 
знање, односно да можемо 
да остваримо своје амбиције 
и помогнемо Србији само ако 
свакодневно учимо, читамо и 
усавршавамо се.

МАРИЈАНА: Председник 
Александар Вучић је на свом 
предавању инсистирао на 
даљем учењу, усавршавању 
сваког од нас, јер улагање 
у младе је улагање у будућ-
ност. Оно што ми је остало 
урезано у памћењу то је да 
једино учењем, радом и тру-
дом можемо победити.

ЂОРЂЕ: Велика привиле-
гија је била слушати преда-
вања шефа државе. Мислим 
да је свако од нас, ко је тога 
дана био у тој просторији, 
могао да чује нешто корисно 
и поучно, и надам се да ће 
такви сусрети председника 
и младих бити чешћи. Посеб-
но ме је мотивисало када је 
рекао да морамо да водимо 
одговорну политику и да не 
дозволимо себи да живимо 
на рачун своје будућности, 
већ да сада градимо темеље 
за генерације које долазе.

Ко је још на Вас оставио 
снажан утисак?

МИЛОШ: На мене су посе-
бан утисак оставила преда-
вања Марка Ђурића о ситу-
ацији на Косову и Метохији. 
Акценат је стављен на мере у 
циљу заштите српских држав-
них и националних интереса, 
а посебна пажња била је пос-
већена положају српског наро-
да. Представљени су нам нови 
инфраструктурни пројекти на 
КиМ, у складу са најављеним 
планом „Србија 2025“, и јасно 
је да ће подршка Србима на 
КиМ бити још снажнија.  

МАРИЈАНА: Поред пред-
седника Вучића, снажан 
утисак на мене оставио је и 
председник Извршног одбо-
ра СНС Дарко Глишић. Са-
ветовао нас је да никад не 
одустајемо, да се боримо, јер 
у политици постоје и успони 
и падови, и да на то морамо 
бити спремни. Само упорно-

ОПРАВДАћЕМО ПОВЕРЕњЕ КОЈЕ НАМ ЈЕ УКАЗАО ПРЕДСЕДНИК ВУЧИћ

шћу и доследношћу стићи 
ћемо до својих циљева.

ЂОРЂЕ: Имали смо велики 
број гостујућих предавача 
из света политике, медија, 
али и професора различитих 
факултета. Међутим, Сандра 
Божић, Миленко Јованов, 
Милош Вучевић и Марко Ђу-
рић, као високи функционе-
ри СНС, оставили су на мене 
најјачи утисак. Кроз своје 
непроцењиво политичко ис-
куство, дочарали су нам на-
чине представљања и одбра-
не ставова Странке.

Како сте се слагали са 
колегама са Академије? 
Како бисте оценили под-
младак који је изнедрила 
СНС?

МИЛОШ: Упознао сам 
велики број младих, обра-
зованих и способних људи 
из целе Србије. Функциони-
сали смо као снажан тим и 
бодрили једни друге. Доби-
ли смо прилику да се боље 
упознамо, да заједно учимо 
и да наставимо да се, као 
тим, боримо да Србија буде 
још снажнија, стабилнија и 
економски јача, и да не до-
пустимо да неодговорни 
политичари који су некада 
вршили власт, Србију врате у 

време политичких и економ-
ских криза. Млади су будућ-
ност сваке државе. Сигуран 
сам да са подмлатком који је 
изнедрила Фондација за срп-
ски народ и државу, Србија 
има светлу будућност. Хоће-
мо да стварамо будућност и 
осигурамо извесност за нове 
генерације.

МАРИЈАНА: На Академији 
сам упознала много младих 
људи из читаве Србије. На-
кон само неколико сати у 
едукативном центру, функ-
ционисали смо као велика 
породица. То су све висо-
кообразовани, паметни, 
млади људи, спремни да се 
свом снагом боре за бољу 
будућност наше земље. Ра-
дује ме што ће се у Народ-
ној скупштини чути глас 
младих.

ЂОРЂЕ: Српска напред-
на странка располаже мно-
штвом младих и образованих 
људи који су спремни да своје 
знање и искуство понуде у 
политичкој борби за бољу 
и модернију Србију. Имао 
сам прилику да се упознам 
са младима из свих делова 
Србије. Драго ми је због по-
зитивне енергије коју смо де-
лили и што је плод свега била 
богата дискусија, којом се 
завршавало свако предавање.

Недавно сте посетили 
Косово и Метохију, и 
упознали се са животом 
српског народа. Да ли је 
та посета оставила траг 
на Вама?

МИЛОШ: На Косову и Ме-
тохији боравили смо на ини-
цијативу председника Алек-
сандра Вучића, који је желео 
да се сви полазници Акаде-
мије упознају са српским кул-
турним и духовним наслеђем. 
Имали смо прилику да обиђе-
мо Пећку патријаршију, Гра-
чаницу, Дечане, Зочиште, 
Архангеле... У питању је спе-
цифичан осећај који можете 
да разумете само када дођете 
на извориште нашег култур-
ног и духовног кода, који је 
основа националног иден-
титета. Вратили смо се са 
осећајем одговорности пре-
ма сународницима који чу-
вају Србију на КиМ. Уверили 
смо се да су Срби на Космету 
вољни да остану и да опстану 
на својим огњиштима, и да су 
јединствени и поред изазова 
са којима се суочавају. Виде-
ли смо да председник Вучић 
на најбољи начин брани ин-
тересе Срба на Космету. Мир 
и економски развој Србије су 
од пресудног значаја за борбу 
за наше националне интересе 
на КиМ. 

МАРИЈАНА: Увидела сам 
колико наши људи тамо теш-
ко живе, међутим направљен 
је помак у настојањима да се 
решавају проблеми најугро-
женијих, а ради се и радиће 
се још више како ниједно 
српско домаћинство не би 
било заборављено или за-
постављено.

ЂОРЂЕ: СНС, на челу са 
председником Вучићем, 
води политику поштовања 
Устава и одбране сувере-
нитета и територијалног 
интегритета Србије. Сви ми 
који му у томе помажемо, као 
једну од најважнијих ствари 
на агенди ове борбе морамо 
уврстити и посету Косову и 
Метохији. Тамо смо имали 
прилику да се упознамо са 
најзначајнијим културним и 
историјским наслеђем, али и 
да разговарамо са нашим на-
родом и видимо шта Србија 
на КиМ брани.

Какви су Вам планови за 
будући рад?

МИЛОШ: План нам је да 
изградимо мост ка новој 
ери српске политике и пру-
жимо нову енергију и идеје. 
Част нам је што смо добили 
прилику и поверење пред-
седника Вучића и СНС. Даћу 
све од себе да то поверење и 
оправдам кроз рад у Скупш-
тини Србије и трудићу се да 
остварим најбоље резултате 
за народ и за земљу. Хоћемо 
да направимо нову Србију 
за нашу децу. Србију у којој 
деца желе да живе.

МАРИЈАНА: Спремна сам да 
се максимално посветим раду 
у Народној скупштини и ост-
варењу плана „Србија 2025“, 
за који су опредељена зна-
чајна средства за подстицај 
младих, и који предвиђа сјајну 
економску будућност Србије.

ЂОРЂЕ: Изазов који је 
пред нама захтева темељ-
ну припрему, како би се 
кроз марљив рад постигли 
врхунски резултати. Же-
лим да подстакнем младе 
да искористе прилику коју 
пружа СНС, да се укљу-
че у политички живот и да 
заједно радимо и градимо 
будућност. Идеја ми је и да, 
по угледу на председника 
Вучића, константно радим 
на себи.

МИЛОШ ТЕРЗИћ, МАРИЈАНА КРАЈНОВИћ, ЂОРЂЕ ТОДОРОВИћ

М л А Д И  л И Д Е Р И  С Н С

МИЛОШ ТЕРЗИћ МАРИЈАНА КРАЈНОВИћ ЂОРЂЕ ТОДОРОВИћ
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

С н С 
панораМа

95. лајковац
ПРИКУПЉАЊЕ ГАРДЕРОБЕ

Омладина ОО организовала је 
прикупљање гардеробе за децу у 
Звечанској и чишћење приобаља 
Колубаре. Активисти су на штан-
ду сваке недеље делили „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
грађанима. Такође, поставили 
су метални поклопац на бунар и 
очистили помоћну зграду у ОШ 
„Миле Дубљевић“. Сваке сре-
де разговарамо са грађанима у 
просторијама странке. Асфалти-
ран је пут за Ђориће у МЗ Јабучје. 
Општина наставља са подстицаји-
ма пољопривредне производње.

96. Стара пазова
НОВЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ

Настављена је пракса пријема 
грађана у просторијама ОО. Aкти-
висти, током пијачних дана, разго-
варају са грађанима на пултовима 
у Старој и Новој Пазови, Каблару, 
Бановцима... Стари Бановци до-
бијају савремену спортску халу. У 
току је изградња нове зграде шко-
ле у Белегишу и Новим Бановцима.

97. бачка паланка
ПОМОЋ ЗА УГРОжЕНЕ, 
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Активисти ОО разговарали су 
са суграђанима у свим насељеним 
местима. Чланови МО Гајдобра, 
личним прилозима, прикупили су 
помоћ за суграђанку, активисти 
МО Параге рачунарску опрему за 
ОШ „Браћа Новаков“, а активисти 
МО Нештин телевизор за пензио-
нере. Отворене су нове страначке 
просторије у Силбашу. Повереник 
Бранислав Шушница разговарао је 
са суграђанима у просторијама ОО. 
Активисти МО Стари град уредили 
су двориште вртића, чланице Уније 
жена уручиле су поклоне социјално 
угроженим породицама, а чланови 
МО Пивнице подржали су акцију 
превентивних здравствених пре-
гледа. Културни центар реализовао 
је пројекат „Биоскоп на селу”. Чла-
нови МО Пивнице засадили су 150 
садница бреста.

98. кула
НОВА СПОРТСКА 
САЛА У СИВЦУ

У Сивцу је одржан први Чварак 
фест, покрајински секретар Вла-
димир Батез обишао је новоиз-
грађену спортску халу и почела 
је санација Дечијег диспанзера. 
Подржали смо акцију превентив-
них прегледа у Руском Крстуру, 
Црвенки и Крушчићу. Кула је била 
домаћин састанка поводом про-
грама прекограничне сарадње 
Хрватска - Србија. Активисти МО 
Кула, Црвенка, Сивац, Крушчић, 
Руски Крстур и Липар свакоднев-
но разговарају са суграђанима.

100. зајечар
УВОЂЕЊЕ ДУАЛНОГ 
ОБРАЗОВАЊА

Одржана је конститутивна се-
дница Уније жена ГО. Организо-
вана је подела „СНС Информато-
ра“ и календара у центру града. 
Компанија „Аптив“ организовала 
је сусрет са грађанима који су за-
интересовани за рад у овој фабри-
ци. Договорена је динамика за ус-
постављање дуалног образовања 
у све четири школе. У Которској 
улици засађен је нови дрворед.

101. лапово
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРМАТОРА”

Активисти и функционери ОО 
одржали су штанд на којем су раз-
говарали са суграђанима и делили 
„СНС Информатор“.

102. панчево
АКРЕДИТАЦИЈА 
ЗА БОЛНИЦУ

Општа болница добила је акре-
дитацију на седам година, што ука-
зује на побољшање рада после ре-
конструкције Интерног одељења. 
У ОШ „Бранко Радичевић“ рено-
вирана је сала за физичко. Бранка 
Максимов почела је производњу 
свећа у својој радионици, коју је 
отворила захваљујући средстви-
ма Града. Одржана је 33. Слани-
нијада у Качареву. Дан матерњег 
језика обележен је у Иванову, уз 
присуство бугарског амбасадора и 
културно - уметнички програм на 
13 језика. У сарадњи са јапанском 
делегацијом, санираће се Поња-
вице и пратити ситуација око 
Петрохемије и депоније. МЗ Цен-
тар организовао је здравствену 
трибину. У Улици Борислава Ши-
поша почела је реконструкција во-

доводне мреже, а нови контејнери 
постављени су у Улици Максима 
Горког. Велика акција садње др-
већа организована је у Котежу 2.

103. љубовија
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРИЈЕМ 
ГРАЂАНА

Почела је са радом Канцеларија 
за пријем грађана. Активисти ОО 
делили су „СНС Информатор“ 
и разговарали са грађанима. На 
састанку МО Црнча покренута је 
иницијатива за изградњу инфра-
структурних објеката, а одржан је 
и састанак МО Грачаница. Акти-
висти МО Црнча, из личних сред-
става, набавили су дрва за огрев 
социјално угроженој породици.

104. ириг
САДЊА ДРВЕЋА 
НА ДЕПОНИЈИ

Унија жена одржала је трибину 
поводом Дана борбе против ду-
ванског дима. Активисти МО Нера-
дин очистили су пролаз код Месне 
заједнице и код школе, а активисти 
МО Ириг поставили су ламинат у 
просторијама МЗ, купљен дона-
цијама чланства. Активисти МO 
Врдник учествовали су у акцији 
садње дрвећа на депонији.

105. кучево
СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

Више од 70 пољопривредни-
ка из Кучева посетило је Први 
међународни сајам воћарства. 
Председник Општине Владимир 
Стојановић уручио је 28 уговора о 
стипендирању студената. У Волуји 
је одржан састанак представника 
локалне самоуправе и удружења 
са мештанима. Министар Зоран 
Ђорђевић обишао је хранитељску 
породицу у којој је смештен Јован 

(који је зимус пронађен у корпи 
у засеоку Понори) и Центар за 
социјални рад. Поново ради ам-
буланта у Буковској. МЗ Волуја 
организовала је акцију чишћења 
простора испред Поште.

106. житиште
ПОМОЋ У КУЋИ 
ЗА НАЈСТАРИЈЕ

За пољопривреднике је органи-
зовано упознавање са конкурси-
ма Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде, а упућен је и јавни 
позив за осигурање усева пшени-
це. Активисти МО Српски Итебеј 
очистили су своје место. Наста-
вљена је и изградња зграде месне 
заједнице у Торку. Општина већ 
четири године организује програм 
„Помоћ у кући“, који обављају ге-
ронтодомаћице.

107. куршуМлија
ПРОЛЕЋНО ОРЕЗИВАЊЕ

Радници одржавања зелених и 
јавних површина ЈПКД „Топлица“ 
почели су са пролећним орези-
вањем старијих стабала листопад-
ног дрвећа у центру града.

108. бела црква
ГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ

У току је изградња спортске хале 
у дворишту ОШ „Жарко Зрењанин“ 
и адаптација постојеће мале сале. 
Завршава се комплетна рекон-
струкција Улице Јована Поповића.

109. ковачица
ПОКЛОНИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Обележен је Међународни дан 
матерњег језика. Активисти свих 
МО делили су промотивни мате-
ријал и „СНС Информатор“. Кара-
ван наивне уметности наставио је 

коСово и МетоХија
84. ново брдо
ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА 
жРТВЕ ПОРОДИчНОГ НАСИЉА
Градоначелник Новог Брда по-

сетио je породицу Ненада Ђокића 
у Бушинци и Прихватилиште за 

жртве породичног насиља, које се 
налази у објекту који је Општина 
уступила на коришћење.

90. ранилуг
БЕСПЛАТНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ
Председник Општи-

не Владица Аритоно-
вић и члан Привре-
меног органа Дејан 
Јовановић посетили 
су породицу Станко-
вић у селу Одевце. 
Заменик директора 
Канцеларије за КиМ 
Дамјан Јовић посетио 
је српска села у Опш-
тини Вучитрн, између 
осталих Гоjбуљу и Граце, која, 
према речима мештана, никада 
није посетио ниједан званич-
ник Србије. Срби из Косовског 
Поморавља бесплатно су опе-
рисани у приватној Специјалној 
очној болници у Београду, која 

седми пут спроводи акцију опе-
рација катаракте. Председник 
Александар Вучић посетио је 
штанд Kанцеларије за KиМ на 
Сајму туризма у Београду, Сајам 
завичаја у Новом Саду посетио 
је Душан Козарев, а штанд у Бе-
ограду Горан Весић.

99. пирот

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

У бројним хуманитарним ак-
цијама помоћ је пружена нају-
гроженијим грађанима у виду 
хране, одеће, обуће, средстава 

за хигијену. Савет за културу 
обележио је Међународни дан 
матерњег језика. Чланство ОО 
свакодневно се увећава, а при-

дружују нам се углавном млади 
људи. Странци је приступио и 
градоначелник Пирота, мр Вла-
дан Васић.

85. клокот/витина
ПОСЕТА ШКОЛАМА И ЦРКВАМА
Председник Привременог орга-

на Срђан Николић обишао је по-
родицу Дејана Весића у Врбовцу, 
која је недавно претрпела вели-
ку штету. Помоћник директора 
Канцеларије за КиМ Петар Пет-
ковић, заједно са градоначелни-
ком Kлокот-Врбовца Божидаром 
Дејановићем, председником При-

временог органа Витине Срђаном 
Николићем, посетио је ОШ „Мар-
ко Рајковић“, ОШ „Младен Мар-
ковић“, Техничку школу, цркве у 
Грнчару и Витини. Такође, посе-
тили су и локацију за изградњу 
бањског лечилишта, фабрику ми-
нералне воде и бројне породице 
којима је помоћ потребна.

Председник При-
временог органа 
Зоран Тодић оби-
шао је пет породи-
ца у Дрену. Заједно 
са Петром Петко-
вићем, обишао је 
социјално угрожене 
суграђане у селима 
Мошница, Горње 
Јариње, Kајково и 
Јелениће са десне 
стране Ибра, Стр-
мац и неколико 
породица из Kаљи-
на. Решен је дуго-
годишњи проблем 
мештана Бербе-
ришта, где је саниран пут на кри-
тичним деоницама и регулисан 
пропуст на реци. Председник То-
дић обишао је Јошаницу и уручио 
грађевински материјал и течно 

ђубриво за неколико социјално 
угрожених породица. Положен је 
камен-темељац за Ученички дом 
у оквиру Пољопривредне школе 
Приштина са привременим се-
диштем у Лешку.

86. лепоСавић
ПОМОЋ ЗА УГРОжЕНЕ МЕШТАНЕ 91. коСовСка Митровица

ПОСЕТА МЛАДИХ ИЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
Група од 160 студената и 

постдипломаца окупљених у 
Академији младих лидера СНС 
провела је Дан државности Ср-
бије на Косову и Метохији. Град 
Београд уплатио је ДП „Урбани-

зам“ Kосовска Митровица сред-
ства за изградњу станова за 
житеље зграде „Самачки блок“, 
који су изгорели у пожару, а 
којима Општина плаћа стана-
рину.

Још четири социјално угро-
жене породице добиле су ог-
рев и белу технику. Заменик 
директора Канцеларије за КиМ 
Дамјан Јовић најавио је почетак 
изградње нове болнице. Јовић и 

начелник Косовскомитровачког 
округа Славко Симић посетили 
су ПУ „Цар Константин и цари-
ца Јелена“, ОШ „Вук Караџић“ и 
неколико социјално угрожених 
породица.

92. грачаница
ОГРЕВ И БЕЛА ТЕХНИКА

93. гораждевац
МОТОКУЛТИВАТОРИ НА ПОКЛОН

Заменик директора Канцеларије 
за КиМ Душан Козарев предао је 
пољопривредницима шест мото-
култиватора, обезбеђених у окви-

ру програма за развој пољопри-
вреде Владе Србије. Председник 
Александар Вучић најавио је поче-
так изградње вртића.

87. подујево
ТУжНО СЕЋАЊЕ
Парастосом и књижевним 

часом у цркви Свете Петке у 
Лапљем Селу, обележено je 

19 година од терористичког 
напада у Ливадицама код По-
дујева.

88. липљан
ОБИЛАЗАК УГРОжЕНИХ ПОРОДИЦА
Заменик директора Канце-

ларије за КиМ Дамјан Јовић и 
помоћница директора Слађана 
Марковић Стојановић разговара-

ли су са члановима Привременог 
органа, директорима јавних и об-
разовних установа и обишли со-
цијално угрожене породице.

89. зубин поток
ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ
Помоћници директора Кан-

целарије за КиМ обишли су  со-
цијално угрожене породице 
у селима Дољани, Жеровни-

ци, Бресница и Бањска. Милан 
Ранђеловић, током посете Срби-
ма у селу Јабуке, децу је обрадо-
вао поклонима.

94. коСовСка каМеница
ДИСТРИБУЦИЈА ПОМОЋИ
Дамјан Јовић, Радован Стојко-

вић и Владица Аритоновић разго-
варали су о томе да локални орга-

ни власти морају дати допринос 
како би државна помоћ стигла до 
оних којима је најпотребнија.

КАмен-темељАц ЗА ученичКи дом

рАЗГоВор сА мештАнимА

АКтиВисти Го снс Пирот у рАЗГоВору сА суГрАђАнимА
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ГРАД БЕОГРАД БРИГА О ГРАЂАНИМА

126. београд

РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА РЕСНИКА
путовање ка Сремској Митровици. 
Чланови ОО уручили су телеви-
зор, купљен из личних средстава 
чланова, Удружењу пензионера из 
Самоша, лаптоп пензионерима из 
Падине, а пензионерима из Цре-
паје помогли су да уреде просто-
рије после кречења. Дом здравља 
започео је превентивне прегледе 
у Идвору.

110. житорађа
ДАВАЊЕ КРВИ

Обезбеђена су возила за потре-
бе Дома културе и Народне биб-
лиотеке. Тридесетак чланова ОО 
одазвало се позиву за добровољ-
но давање крви. Омладина ОО 
одржала је састанак, на којем су 
представљени резултати и поста-
вљени задаци за наредни период.

111. ковин
НОВИ ВРТИЋ

Чланови МО Центар 1 и Центар 
2 уредили су простор на којем ће 
се градити Дечије село. Активисти 
Другог МО помогли су усељење 
вртића у новоизграђени објекат. 
Активисти МО Гај помогли су 
уређење терена ФК „Партизан“, а 
активисти МО Дубовац уредили 
су парк. Чланице Уније жена МО 
Гај, Мраморак и Баваниште уру-
чиле су пакете, купљене личним 
донацијама чланова, социјално 
угроженим породицама. Члано-
ви Уније пензионера уручили су 
пакете најстаријим суграђанима. 
Гради се постројење за пречишћа-
вање воде у Плочици.

112. ћићевац
ПРАВНИ САВЕТИ

Активисти ОО обилазили су 
чланство и, у више наврата, на 
штандовима делили „СНС Инфор-
матор“. Чланови Правног савета 
помогли су у решавању проблема 
грађана.

113. пећинци
РАЗБОЈ НА ПОКЛОН

Чланови МО Шимановци дони-
рали су разбој за ткање Удружењу 
жена „Шимановчанке“, купљен из 
прилога чланова и симпатизера 
странке.

114. Сокобања
ТУРИСТИчКИ ПРОЈЕКТИ

Општини је одобрен наставак ис-
траживања воде на локацији Крки-
но кућиште, која би се користила у 
систему водоснабдевања. У оквиру 
прекограничне сарадње Бугарска-
Србија, одржана уводна конферен-
ција пројекта „Зимска прекогранич-
на тура: Вршец-Сокобања“, а ус-
војен је и програм развоја туризма у 
наредних десет година.

115. кнић
КОНФЕРЕНЦИЈА 
О ЗАДРУГАРСТВУ

Oдржана је Друга међународна 
конференција „Савремено задру-
гарство у Србији“, а организатор 
је била Општина, у сарадњи са 
Економским, Правним и Агроном-
ским факултетом из Крагујевца.

116. лозница
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНОГ 
ПРОСТОРА

Активисти и функционери ГО 
уредили су простор у центру гра-
да и поставили нове жардињере. 
На штандовима смо разговарали 
са грађанима, делили страначки 
материјал и „СНС Информатор“.

118. теМерин
ПОМОЋ УГРОжЕНИМ 
СУГРАЂАНИМА

Активисти МО Старо Ђурђево 
уредили су простор иза стадиона 
„Слога“, а активисти МО Сириг 
простор око фудбалског игра-
лишта. Чланови МО Бачки Јарак, 
МО Сириг и МО Темерин уручили 
су пакете угроженим суграђани-
ма, обезбеђене из донација чла-
нова. Чланови МО Центар разго-
варали су са грађанима, делили 
„СНС Информатор“ и промотивни 
материјал. МО Старо Ђурђево и 
МО Бачки Јарак уприличили су 
свечано отварање нових просто-
рија. Чланови МО Сириг постави-
ли су рампу за особе са инвали-

дитетом испред амбуланте. Савет 
за здравство организовао је три-
бину. Председник ОО Ђуро Жига 
обишао је станаре улица Кокаи 
Имре и Алмашке.

119. трговиште
РУжЕ НА ШТАНДУ

Омладинци ОО, поводом Дана 
жена, и ове године организовали 
су штанд и делили руже суграђан-
кама.

120. вршац
УНОШЕЊЕ ДРВА, 
чИШЋЕЊЕ КАНАЛА

Активисти МО Братство је-
динство уредили су игралиште у 
насељу Чукур Мала, а активисти 
Уније пензионера круг Геронто-

лошког центра. Активисти МО 
Паја Јовановић и 12. Војвођанска 
бригада очистили су корито Јо-
вановог канала. Чланови МО 2. 
октобар помогли су при уноше-
њу дрва старијим суграђанима. 
Удружењу пензионера уручили 
смо телевизор, купљен из личних 
средстава чланова. Активисти МО 
Загајица организовали су Сајам 
колача и рукотворина, и уреди-
ли парк. Активисти МО Братство 
јединство, Војвођанска бригада, 
Жарко Зрењанин и Унија жена де-
лили су промо материјал и „СНС 
Информатор“. Пчеларима су до-
ниране ретке медоносне саднице. 
Потписан је уговор о стратегији 
руралног развоја.

121. баточина
ПРЕДАВАЊЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Активисти и функционери ОО 
разговарали су са грађанима и 
делили „СНС Информатор“ и про-
мотивни материјал. Министар-
ство државне управе и локалне 
самоуправе одобрило је пројекат 
изградње пијаце. Организовано 
је предавање за око 250 пољопри-
вредника.

122. Aлибунар
ЗДРАВСТВЕНА ТРИБИНА

Савет за здравство организовао 
је трибину о карциному. Одржано 
је првенство Баната и Војводине у 
каратеу. Aктивисти ОО одржали 
су штанд, на којем је са грађанима 
разговарала повереница Данијела 
Лончар.

123. AлекСандровац
САСТАНЦИ СА 
МЕШТАНИМА

Организовани су састанци са 
мештанима села Доњи Ступањ, 
Парчин, Доње Ратаје, Суботи-
ца, Новаци, Дренча, Тржац, До-
брољупци и Плоча. Мештани 
Доњег Ратаја уредили су школ-
ско двориште. Обележили смо 
Дан Општине и доделили при-
знања најзаслужнијима. Повеља 
почасног грађанина додељена 
је председнику Александру Ву-
чићу. Активисти су делили „СНС 
Информатор“, а у селу Доброљу-
пци уредили су школско дво-
риште.

124. Свилајнац
НОВА ЛИЦА И НОВА 
ЕНЕРГИЈА

Редовно обилазимо све месне 
одборе и разговарамо са грађа-
нима. Указујемо на недостатак 
спортских програма за младе, не-
адекватну бригу локалне власти 
за пољопривреднике и одуговла-
чење са важним пројектима, какав 
је наводњавање. Нашој странци 
прикључио се велики број младих, 
образованих људи, као и оних који 
до сад нису били чланови ниједне 
странке, а доказали су се стручно-
шћу у својим професијама. 

125. бабушница
ЗА БОЉИ НАТАЛИТЕТ

Министарка Славица Ђукић 
Дејановић потписала је уговоре о 
додели бесповратних средстава 
за суфинансирање мера попула-
ционе политике, са представни-
цима 88 локалних самоуправа. Ба-
бушница је за програм вредан 4,3 
милиона динара, добила 3,7 ми-
лиона динара, а остатак је учешће 
Општине.

117. опово

БЕТОНИРАЊЕ ПАРКИНГА И СТАЗА

Избетонирано је више 
од 500 квадрата паркинга 

и стаза у Баранди. Локална 
самоуправа је уручила десет 
дечијих ауто-седишта, а со-
цијално угроженом домаћин-
ству донирала је агрегат за 
струју. У Сефкерину је поп-
лочано 180 квадрата стаза, 
а у Сакулама је уређен парк. 
Чланови Удружења виногра-

дара и винара „Пудар“, са 

председником ОО Зора-
ном Тасићем, обележили 
су Светог Трифуна. Уређен 
је простор око старе цркве у 
Сефкерину. Организован је 
пријем за фудбалере који су 
освојили државно првенство 
на Спортским играма младих. 
Председник Тасић уручио 
је Удружењу жена „Златне 
руке“ телевизор, купљен при-
лозима чланова странке.

Секретар ГО СНС Београд Александар Марковић и шеф Одборничке групе Александар Мирковић разговарали су са суграђанима у Реснику.

127. барајево

РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Координатор ОО Слободан Адамовић угосто је чланицу Стоно-
тениског клуба „Барајево“ Душицу Тодоровић, која ће бранити боје 
Србије на два међународна турнира. Редовно смо разговарали са 
грађанима на штандовима.

129. вождовац

чИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
Замењена су улазна врата 

на зградама у Kраљевачкој и 
Војводе Степе. На иниција-
тиву МО Раковица село ре-
конструише се дечији парк, 
а на иницијативу МО Митро-
во поље игралиште у Улици 
браће Јерковића. Активисти 

МО Митрово брдо, Чиновнич-
ка колонија и Доњи Вождовац 
учествовали су у акцији „Чеп 
за хендикеп“. Активисти МО 
Пиносава, Раковица село и 
Јајинци чистили су дивље де-
поније, а активисти МО Ауто-
команда простор око МЗ.

128. врачар

ПОДЕЛА РАчУНАРА

Председник ГО Врачар проф. 
др Милан А. Недељковић наста-
вио је традиционално даривање 
рачунара ученицима трећег раз-
реда основних школа и њиховим 
наставницима. Сваког викенда 

разговарамо са грађанима код 
Каленић пијаце, а осталим да-
нима на различитим локацијама. 
Сваке недеље организовани су 
једнодневни излети за више од 
200 врачарских сениора.

130. Младеновац

ПАКЕТИ ЗА СУГРАЂАНЕ

ОО СНС Младеновац органи-
зовао је такмичење пензионера 
у пикаду, радионицу декупажа, 
школу плеса... Организована је 
трибина „Поетски караван љу-
бави“. Активисти ОО обишли су 
вишечлано домаћинство Бећира 
Безакуа и уручили им пакете за 
личну хигијену, обезбеђене из 
личних средстава. Такође, по-

сетили су и шесточлану поро-
дицу Илић, као и Слободанку 
Виторовић и Радисава Милова-
новића, који живе у тешким ма-
теријалним условима. Чланови 
Савета за пољопривреду разго-
варали су са произвођачима у 
Шепшину и Влашкој, а чланови 
ОО посетили су домаћинство 
Горана Станишића.

СНС ПАНОРАМА

обилАЗАК уГрожениХ домАћинстАВА

милАн А. недељКоВић сА ученицимА
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138. нови београд
ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА

На иницијативу МО БК2 и Ду-
шан Силни, орезано је дрвеће. 
Чланови Уније младих посетили 
су Свратиште за децу и поклонили 
воће, друштвене игре, слаткише, 
прибор за цртање, обезбеђено из 
личних средстава. Активисти МО 
Фонтана организовали су садњу 
дрвећа испред тржног центра.

139. чукарица
АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

Активисти МО Горица уредили 
су зелене површине на углу улица 
Дворжакове и Жила Верна, и очис-
тили смеће са дечијег игралишта у 

Улици Томаса Едисона. Активисти 
МО Сремчица 2 уредили су зелену 
површину код окретнице аутобуса 
и парк у центру насеља. Наста-
вљена је акција уклањања плаката 
и рекламног материјала са банде-
ра, семафора, саобраћајних знако-
ва и зидова. У сарадњи Уније жена 
и Савета за културу, организова-

не су музичко-књижевне вечери. 
Организују се радионице изра-
де сапуна, плетења и декупажа. 
Уређена је рампа у Рушњу, почело 
је уређење Улице Василија Ива-
новића у Цераку, а у Сремчици се 
асфалтира Требешка улица.

142. Сурчин
ПОКЛОНИ ЦЕНТРУ ЗА 
ЗАШТИТУ ОДОЈчАДИ, ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ

Чланице Уније жена уручиле су 
поклоне Центру за заштиту одојча-
ди, деце и омладине, и организова-
ле здравствену трибину. Организо-
ван је молебан испред цркве Свете 
Петке у знак  подршке Србима у 
Црној Гори. Уређује се Словачко 

гробље у Бољевцима и почиње  ре-
конструкција свих сеоских гробља. 
Одржана је девета манифестација 
„Мало вина, а много љубави”. Уче-
ници основних и средњих школа 
могли су да похађају бесплатне про-
граме у спортском комплексу „Ин-
теграл“ и ОШ „Бранко Радичевић.

143. Стари град
САСТАНАК 
СА ПЕНЗИОНЕРИМА

Одржан је састанак са пред-
ставницима два удружења 
пензионера на тему заједнич-
ких активности и иницијатива 
Српске напредне странке које 
ћемо спроводити на територији 
Општине.

131. гроцка

ИЗГРАДЊА ШКОЛЕ У ЛЕШТАНИМА

У току је изградњa  школе у насељу Лештане. Грaд Бeoгрaд и 
Општинa улoжићe три милиoнa eврa кaкo би сви стaнoвници 
Лeштaна, Винче и дeлa Кaлуђeрицe били прикључeни нa грaдски 
вoдовод. Организована је манифестација „Љубав и вино“, а слу-
жен је молебан подршке нашем народу у Црној Гори. Асфалтиран 
је низ улица и путева у Врчину, Калуђерици, Винчи и Лештанима.

134. звездара

чЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛЕПИХ 
И СЛАБОВИДИХ ПРИСТУПИЛИ СНС

У Великом Мокром Лугу 
реконструисан је Милошев 
кладенац и започела је рекон-
струкција канализације у Весе-
лина Чајкановића. Комплетно 
је реновиран санитарни чвор у 
вртићу „Дечији луг“ и парк у Ус-
таничкој. Уређено је двориште 
Прихватилишта за децу и омла-
дину. Завршава се реконструк-
ција објекта Градског центра за 

социјални рад, вртића „Зека“ у 
ВМЛ, ОШ „1300 каплара“. Из-
грађена је кућа породици, чији 
је дом изгорео у пожару. Члано-
ви Организације слепих и сла-
бовидих приступили су СНС-у. 
Чланице Уније жена одржале су 
трибину „Невидљиви проблеми 
особа са инвалидитетом“. Акти-
висти редовно држе штандове и 
обилазе грађане.

132. зеМун

РЕКОНСТРУИСАН ВРТИЋ „ЗВРК”
Између зграда у 

улици Карађорђев 
трг 9 уређени су 
мали и велики парк 
и постављена прва 
соларна клупа. 
ГО Земун наста-
вља са бесплат-
ним програмима 
енглеског језика, 
обуком за рад на 
рачунару и рекре-
ацијом. Отворен је 
комплетно рекон-
струисани вртић 
„Зврк“. У оквиру 
економског оснаживања избе-
глих лица, седам корисника доби-
ло је опрему и машине. ГО Земун 
и Фонд „Мала Милица Ракић из 

Батајнице“ покренули су пројекат 
„Земунска беба“ и доделу пакета 
најмлађим Земунцима. Активисти 
ОО сваког викенда разговарају са 
суграђанима.

135. лазаревац

ИЗГРАДЊА
БАЛОН ХАЛЕ

Функционери ОО разгова-
рали су члановима МО Дуле 
Караклајић, Бранка Ради-
чевић, Загорке Драговић и 
Барзиловице. Реконструишу 
се улице др Ђорђа Коваче-
вића, Милоја Богдановића 

и Светог Саве. Завршава се 
уређење Ватрогасног дома, 
а у току је изградња балон 
хале у склопу ОШ „Војислав 
Вока Савић“. Изграђен је 
Дневни центар за децу са по-
себним потребама.

137. палилула

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕТЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ГО Палилула уложиће више од 500 милиона динара у унутрашњу 
реконструкцију Пете београдске гимназије, замену хидро и електро 
инсталација, уградњу најмодернијег система дојаве пожара, видео-
надзора, столарије... Настављена је подела дечијих колица за све 
бебе рођене у 2020. години. У организацији Уније жена, а поводом 
Светог Трифуна и Дана заљубљених, у канцеларији у Борчи окупили 
су се љубитељи поезије.

141. СавСки венац

БЕСПЛАТНИ ВАУчЕРИ

Председница Општине Ире-
на Вујовић уручила је ваучере 
за програме у оквиру ПД „25. 
мај“ и СРЦ „Ташмајдан“. У скло-
пу манифестације „Свети Три-
фун на Савском венцу“, одржа-
на је свечаност на којој су гово-
рили министар Синиша Мали, 
члан Већа Милош Видовић и 
председник Савеза винара и 
виноградара Божидар Алексан-
дровић. Одржана је обука „Пут 
до успешног предузетника“. Са 

грађанима смо разговарали о 
изградњи железничке станице 
и даљем развоју наше општи-
не, а за најстарије смо органи-
зовали предавање из области 
урологије. Чланици која се 
обратила за помоћ, уручени су 
брикети за огрев, обезбеђени 
из личних средстава чланова 
ОО. Активисти и функционери 
сваког викенда разговарају са 
суграђанима на штандовима на 
седам локација.

136. раковица

СТЕФАНОВИЋ СА НАЈСТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА

140. Сопот
САНИРАЊЕ 
КЛИЗИШТА

Санирано је клизиште на 
деоници пута од Губеревца до 
МЗ Стојник и насут пут за Ла-
линац у Рогачи.

Председник ГО СНС 
Београд Небојша Сте-
фановић, председник 
ОО Милосав Миличко-
вић, као и Наташа Ста-
нисављевић и Владан 
Коцић, разговарали су 
са најстаријим суграђа-
нима. Почело је про-
ширење Миљаковачких 
стаза. Реконструисане 
су Мраковичка улица, 
део Видиковачког венца 
и крак Славка Родића. 
Проширује се Корча-
гинова улица, гради се 
нови крак Патријарха 
Димитрија и паркинг у 
Реснику. Реконструи-
сана је ОШ „Владимир 
Роловић“. Радове на 

Булевару патријарха 
Павла, обишли су Горан 
Весић, Милосав Милич-
ковић и Владан Коцић. 
Почело је уклањање 
блок-водомера у делу 
Јелезовачке улице. Пуш-
тена је измењена линија 
аутобуса 506. У згради 
Општине почео је да 
ради катастар. Чланови 
ОО уредили су паркове 
у Пилота Ратка Јовано-
вића и Хајдук Вељковој. 
У акцији „Помозимо 
комшији“, обишли су 
више од 20 породица 
и уручили им пригодне 
поклоне, а на штандови-
ма су делили флајере и 
промотивни материјал.

133. обреновац

ОТВОРЕН НАЈСАВРЕМЕНИЈИ ДОМ ЗДРАВЉА
Свечано је отворен нај-

модернији Дом здравља 
у Србији. У току је рекон-
струкција канала Купинац 
и шест црпних станица, 
што ће омогућити ефикас-
нију одбрану од подзем-
них и атмосферских вода. 
Гради се котларница за 
салу дома МЗ Стублине. 
Комисија за безбедност у 
саобраћају наставља ак-
цију поделе пакета прве 
помоћи. Наставља се сана-

ција тротоара. Потписан 
је уговор за пројектовање 
III магистрале топлово-
да, највећег пројекта у 
Србији из области топ-
лификације. 150 ученика 
нижих разреда боравило 
је на Гочу и Дивчибарама, 
у склопу програма „Еко 
кампови“. Чланови Уније 
младих одржали су више 
акција чишћења, а Уније 
жена трибину „Стоп на-
сиљу“.

обилАЗАК рАдоВА

АКтиВисти сА суГрАђАнимА нА штАндоВимА

АлеКсАндАр јоВичић у АКцији Поделе дечијиХ КолицА

иренА ВујоВић сА сАрАдницимА



ПредседниК србије 
АлеКсАндАр Вучић 

обишАо је рАдоВе нА 
иЗГрАдњи брЗе ПруГе 

беоГрАд-будимПештА

нА отВАрАњу ноВе болнице у ВојномедицинсКом центру „КАрАбурмА“, КојА је нАмењенА лечењу оболелиХ од ВирусА КоВид-19

ЧОРТАНОВЦИ

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

БЕОГРАД

МАлА РЕМЕТА

ПредседниК Вучић Посетио је ВинАрију деурић нА ФрушКој Гори, ЗАједно сА ПремијерКом Аном брнАбић, КошАрКАшКим 
тренером мАрином мАљКоВић и 19 КАндидАтКињА ЗА нАродне ПослАнице сА листе „АлеКсАндАр Вучић - ЗА нАшу децу“


