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У ЖИЖИ

аме и господо, дра-
ги пријатељи, по-
штовани грађани, 

у политици сам дуго, али 
никада овакав тренутак 
нисам доживео. Вечерас 
смо добили огромно по-
верење народа, највеће 

икада у Србији у условима 
када је мало ко веровао 
у то. И добили смо вели-
ко упозорење народа да 
морамо да будемо још 
одговорнији, озбиљнији, 
марљивији и да морамо 
да направимо најбоље мо-

гуће резултате за наш на-
род и грађане.

Овим речима обратио 
се грађанима председник 
Српске напредне стран-
ке Александар Вучић, 
у ноћи 21. јуна, након 
пребројавања гласова би-

рача на парламентарним, 
покрајинским и локалним 
изборима, одржаним тог 
дана у Србији.

„Добили смо, на неш-
то мање од три милиона 
људи који су изашли на 
изборе, као листа број је-

Састанак Брдо-Бриони процеса од-
ложен је због епидемиолошке си-

туације у региону, а председник Србије 
Александар Вучић и председник Слове-
није Борут Пахор разговарали су, тим 
поводом, телефонски.

Председник Вучић рекао је да потпуно 
разуме одлуку председника Пахора да 
одложи састанак, који је требало да се 
одржи 29. јуна у Брду код Крања. Изра-
зио је наду да ће околности ускоро до-
зволити могућност да се лидери Запад-
ног Балкана и председници Словеније и 

Хрватске састану у оквиру ББ Процеса, 
који Србија веома цени и у њему актив-
но учествује, а који се показао значајним 
покретачем сарадње у региону.

Председник Вучић захвалио се пред-
седнику Пахору на подршци Словеније 
европском путу Србије, као и европској 
будућности Западног Балкана, а двоји-
ца државника изразилa су наду да ће се 
свет, уз међусобну солидарност, ускоро 
изборити са пандемијом корона вируса 
и вратити се на пут друштвеног и еко-
номског напретка.

Председник Републике Србије Алек-
сандар Вучић састао се у Бриселу 

са председником Европског савета Шар-
лом Мишелом, са којим је разговарао о 
европској перспективи Србије, рефор-
мама на путу ка чланству у ЕУ и наставку 
дијалога између Београда и Приштине.

Том приликом, председник Вучић ис-
такао је значај спровођења реформи не-
опходних за напредак евроинтеграција 
Србије, а посебно наставак економских 
реформи, владавине права и борбе про-
тив корупције.

Председник Европског савета Ми-
шел нагласио је важност поновног ус-
постављања дијалога између Београда 
и Приштине, под покровитељством Ев-
ропске уније, што је кључно за европске 
интеграције региона. Разговарало се и о 
последицама пандемије корона вируса 
и помоћи којом ЕУ планира да подржи 
регион. План је да Комисија на јесен 
представи економски и инвестициони 
пакет, који ће помоћи дугорочном опо-
равку региона и приближити га Европ-
ској унији.

нА ЈеСен ИнВеСтИцИОнИ пАкет еу

теЛефОнСкИ РАзгОВОР СА пАХОРОм

21. ЈУН 2020.

пАРЛАментАРнИ пОкРАЈИнСкИ ЛОкАЛнИ ИзБОРИ

ОВО Је ИСтОРИЈСкИ мОменАт, 
дОБИЛИ СмО ВИше Од 

2 мИЛИОнА гЛАСОВА

Д

АлексАНдАр ВУчић и ШАрл МиШел

ВУчићПАхор ПредседНик АлексАНдАр ВУчић НА глАсАчкоМ МестУ
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потпредседник главног 
одбора СнС и директор 
канцеларије за ким мар-
ко ђурић изнео је податак 
да је излазност на парла-
ментарним изборима на 
косову и метохији била 
близу 60 одсто и додао 
да је највише гласова ос-
војила та странка. након 
обрађених свих 140 би-
рачких места на ким, СнС 
је остварила 86 одсто гла-

сова изашлих бирача, док 
су све остале изборне ли-
сте заједно освојиле 5,83 
одсто гласова.

Ово је историјски резул-
тат, историјска излазност. 
Више од 46 одсто увећања 
у односу на претходне из-
боре, имамо 14.675 нових 
гласача СнС на ким“, ре-
као је ђурић и подсетио 
да је на претходним избо-
рима 2016. године резул-

тат листе СнС био 67,73 
одсто.

ђурић је захвалио Срби-
ма на ким на поверењу у 
Александра Вучића, СнС и 
државу Србију, те истакао 
да ће Србија наставити да 
ради на реализацији проје-
ката започетих у оквиру 
плана председника Вучића 
за подршку и помоћ нашем 
народу на ким.

„наставићемо да улаже-

мо у наше школе, болнице, 
путеве, да градимо инфра-
структуру, да радимо на 
стварању економске осно-
ве опстанка нашег народа 
на ким, да се свуда и на 
сваком месту боримо за 
српске државне и нацио-
налне интересе када је реч 
о ким“, истакао је ђурић 
и открио да је СнС нај-
бољи резултат остварила у 
штрпцу 92,7 одсто.

РезуЛтАт СнС нА кИм 86% ИзЛАзнОСт 60%

дан, више од два милиона 
гласова, што је апсолут-
ни рекорд. Победили смо 
свуда где смо губили. По-
бедили смо у сваком месту 
у иностранству. Победили 
смо тамо где никада нис-
мо победили. У Републи-
ци Српској добили смо 90 
одсто гласова. Победили 
смо од Берна, Беча, до 
Москве и Сочија. Велико 
хвала нашим људима на 
КиМ. Тамо је била рекорд-

на излазност и  и први пут 
смо у Косовској Митрови-
ци имали више од 10.000 
гласача“, рекао је пред-
седник Вучић и захвалио 
се свим грађанима који су, 
упркос претњама, сталним 
покушајима заплашивања 
короном, били одговорни 
и разумни знајући да је бу-
дућност Србије важнија од 
свакога од нас.

Председник Вучић зах-
валио се грађанима на ис-
торијској подршци и на по-
верењу које је СНС добила 

у кључним тренуцима за 
земљу и то за, како додаје, 
одличне резултате којима 
су се многи подсмевали.

„Ово не значи да је на-
род задовољан нама, ово 
значи да је народ разу-
мео какву одговорност и 
озбиљност тражи будућ-
ност. Да се мењамо и уло-
жимо још већу енергију 
за још боље резулате, за 
нови и већи циљ - да се 
Србија додатно изгради и 
људи запосле. Мораћемо 
да на нашем европском 

путу покажемо да можемо 
да радимо брже и снаж-
није, али никоме се неће-
мо улизивати и чуваћемо 
пријатеље који су били 
уз Србију и у најтежим 
временима“, нагласио је 
председник Вучић.

Честитао је свима на 
фер и коректној кампањи, 
а на констатацију да нису 
забележени значајнији 
инциденти на бирачким 
местима, рекао је да су на-
паднута два представника 
листе око СНС, али да то 
није ништа страшно. Иста-
као је и да се напредњаци 
нису крили иза његовог 
имена, јер је он, како је део 
опозиције говорио, ваљ-
да најнеугледнији човек 
којем су сви у породици 
криминалци, али да народ 
у те лажи није поверовао, 
што се недвосмислено по-
казало на изборима.

Према прелиминарним 
резултатима листа „Алек-
сандар Вучић - За нашу 
децу“ освојила је најви-
ше гласова на парламен-
тарним изборима, 60,68 
одсто, док је излазност 
била 49,51 одсто. Цензус 
од три одсто прешли су 

ЖАГУБИцА

Изашло:                       69,09%

СНС:                              81,07%

црНА ТрАвА

Изашло:                       58%

СНС:                              83,35%

УБ

Изашло:                       63,83%

СНС:                              82,53%

ТрГОвИшТЕ

Изашло:                        76,76%

СНС:                              94,62%

БОСИлЕГрАд

Изашло:                        65,90%

СНС:                               90,25%

ГРАДОВИ 
РЕКОРДЕРИ

само Социјалистичка пар-
тија Србије и листа Српски 
патриотски савез, док су 
испод црте остали ПОКС, 
СРС, Суверенисти, Метла, 
Заветници…

На гласачком листићу 
за парламентарне изборе 
налазила се 21 листа коју 
су грађани Србије могли 
да бирају, а кандидати 
су били поређани онако 
како су изборне листе 
потврђиване. Републичка 
изборна комисија најкас-
није у року од 96 сати по 
затварању бирачких мес-
та има законску обавезу 
да утврди коначне резул-
тате избора.

У ЖИЖИ

обЈАВљиВАње изборНих резУлтАтА У цеНтрАли сНс
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Председник Србије 
Александар Вучић и 
председник Руске Фе-

дерације Владимир Путин 
састали су се у Москви, где 
су имали билатерални разго-
вор, а дан касније председ-
ник Вучић био је гост пред-
седника Путина на Паради 
победе поводом 75 година 
од краја Другог светског 
рата.

Председник Вучић изразио 
је велико признање председ-
нику Путину за недвосмисле-
ну подршку животно важним 
националним и државним 
интересима Србије, посебно 
територијалној целовитости 
и суверенитету.

„Србија и Русија су искре-
ни пријатељи и хтео бих, пре 
свега, да Вам се захвалим за 
то што увек имате времена за 
Србију. То је за нас веома ва-
жно и ми то веома ценимо“, 
рекао је председник Вучић 
председнику Путину на ру-
ском језику, уз оцену да су 
политички односи две земље 

СРБИЈА И РуСИЈА Су ИСкРенИ пРИЈАтељИ
на највишем нивоу.

Уз подсећање да је на За-
падном Балкану политичка 
ситуација веома сложена, 
председник Србије најавио 
је председнику Путину да 
ће и о томе разговарати са 
њим у четири ока, али до-
дао и да се нада да ће моћи 
да ураде много тога зајед-
но на повећању трговинске 
размене, две земље. Још јед-
ном је нагласио да је Србија 
слободна и независна земља 
која чува војну неутралност и 
да једина у региону има так-
во опредељење. Захвалио се 
и председнику Путину и ру-
ском народу за помоћ у вре-
ме епидемије корона вируса, 
а посебно на позиву да учес-
твује у Паради победе.

„За мене и за моју земљу, 
Србију, ово је велика част. 
Поносимо се нашом зајед-
ничком победом“, рекао је 
председник Вучић, и одао 
признање Русији која је, како 
је рекао, урадила све за очу-
вање историјског сећања из 

Другог светског рата, и до-
дао да ће и Србија помагати 
по том питању.

„Очекујемо Вас до краја 
године у Београду, Србији, 
и надам се да ћемо моћи да 
Вам укажемо топао пријем и 
гостопримство које Ви нама 
стално указујете“, закључио 
је председник Вучић на по-
четку отвореног дела састан-
ка.

Председник Путин чести-
тао је председнику Вучићу на 
изборној победи и потврдио 
да у октобру долази у Ср-
бију. Према његовим речима, 
између Русије и Србије раз-
вијају се веома прагматични 
и истовремено добри поли-
тички односи.

„Односи Србије и Русије 
су веома прагматични, али 
у исто време и посебни, од-
носи наше две савезничке 
земље добро се развијају. 
Желео бих да Вам се захва-
лим на доласку на прославу 
поводом победе у Великом 
домовинском рату, на војну 

параду. Сутра ће јединице 
Војске Србије, заједно са 
руским друговима по оружју, 
марширати Црвеним тргом“, 
рекао је председник Путин.

Након разговора са пред-
седником Руске Федерације, 
председник Вучић испричао 
је новинарима да су се дота-
кли различитих тема.

„Сваког од нас испратио је 
до аутомобила по завршетку 
пријема у Кремљу. Добар је 
осећај и посебно је велика 
ствар кад видите да је у била-
тералну посету примио само 
председника Узбекистана и 
мене, као председника Ср-
бије, а добили смо у руским 
медијима много већи прос-
тор. То је част за Србију, и 
хвала председнику Путину“, 
рекао је Вучић новинарима.

На Паради у Москви, по-
водом обележавања 75. го-
дишњице победе над фашиз-
мом у Другом светском рату, 
учествовали су и припадни-
ци Војске Србије, а при-
суствовао је и председник 

Србије Александар Вучић. 
Параде у част 75. годишњи-
це победе одржане су у 28 
градова у Русији, укључујући 
градове хероје и градове у 
којима су смештени штабо-
ви војних округа, армија и 
флота. Московским Црвеним 
тргом продефиловало је и 
75 припадника Гарде Војске 
Србије, наше најстарије је-
динице. Председник Србије 
с поносом је испратио дефи-
ле српских гардиста. Вучић 
је са трибина, одакле је са 
председником Русије Влади-
миром Путином и другим ви-
соким званичницима пратио 
параду, ставио руку на срце, 
чиме је показао колико је по-
носан што уз руске војнике 
на Црвеном тргу марширају и 
српски гардисти.

Председник Србије поло-
жио је, по завршетку дефилеа 
војске на Црвеном тргу, цвеће 
на споменик Незнаном јуна-
ку , заједно са председником 
Путином, Додиком и другим 
шефовима делегација.

мОСкВА

дефиле срПских гАрдистА НА црВеНоМ тргУ

сА рУскиМ МиНистроМ одбрАНе сергеЈоМ ШоЈгУоМ

ПредседНик ВлАдиМир ПУтиН и ПредседНик АлексАНдАр ВУчић
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Бугарски премијер Бојко 
Борисов дочекао је на 

аеродрому у Софији пред-
седника Србије Александра 
Вучића који је боравио у рад-
ној посети Бугарској, а затим 
су хеликоптером обишли два 
важна заједничка пројекта: 
завршетак ауто-пута између 
границе две земље и Софије, 
и трасу будућег гасовода 
Балкански ток, којим ће се 
допремати гас из Турског 
тока.

„Ово није инвестиција коју 
људи разумеју и одмах виде 
резултате, али је од дугороч-
ног значаја. Људи ће увек 
да мисле да је ауто-пут који 
спаја Софију и Ниш најваж-
нији, али је изградња гасово-

да стратешки неупоредиво 
важнија“, рекао је председ-
ник Вучић, и захвалио се Бо-
рисову на подршци Србији у 
њеном европском путу.

Премијер Борисов рекао 
је да ће гасовод Балкански 
ток бити од користи за обе 
земље и да ће допринети гас-
ној диверсификацији целог 
региона, а да ће цена бити 
конкурентна. Према њего-
вим речима, пројекат не носи 
узалуд име Балкански ток, 
јер почиње од Бугарске и 
наставља се до Србије. Пред-
седник Вучић и премијер Бо-
рисов обишли су и манастир 
40 мученика у Трнову, где су 
положили цвеће на месту где 
је био гроб Светог Саве.

пОдРшкА узАЈАмнО 
пРИХВАтљИВА РешењА

дА СпОРАзум Буде 
кОРИСтАн зА ОБе СтРАне

дВА СтРАтешкА пРОЈектА СА БугАРСкОм

С
О

ф
И

ЈА

Председник Александар 
Вучић састао се у вили 

„Мир“ са специјалним пред-
ставником Европске уније за 
дијалог Београда и Пришти-
не, Мирославом Лајчаком, а 
након састанка рекао је да 
Србија, у складу са одлуком 
Генералне скупштине УН, у 
потпуности подржава дијалог 
Београда и Приштине који 
треба да се одигра под покро-
витељством Европске уније.

„Сматрамо да Лајчак 
својим ауторитетом, знањем 
и посвећеношћу може да 
гарантује објективност и не-
пристрасност у процесу. Бе-
оград очекује наставак дија-
лога у најкраћем временском 
периоду, могуће већ у јулу“, 
рекао је председник Србије.

Председник је пренео да је 

рекао Лајчаку да дијалог не 
може да има смисла ако само 
једна страна суштински учес-
твује, те да је за Србију важно 
да се разговара о формирању 
Заједнице српских општина, 
која је основа Бриселског 
споразума.

Мирослав Лајчак изјавио је 
да је први пут у посети Београ-
ду као представник Европске 
уније за дијалог и да је спреман 
да се потпуно ангажује на на-
ставку дијалога под окриљем 
ЕУ, без даљег одлагања.

„Желим да будем веома 
јасан. Као посредник нисам 
овде да никога присиљавам 
на договор, већ да помогне-
мо обема странама да нађу 
решења и постигну споразум 
који ће бити користан за обе 
стране“, рекао је Лајчак.

Гост Београда био је ми-
нистар спољних посло-

ва Руске Федерације Сергеј 
Лавров, са којим је председ-
ник Александар Вучић раз-
говарао о билатералним од-
носима, економској сарадњи 
и ситуацији на Косову и Ме-
тохији.

„Добили смо одређене 
оцене Русије које су мене, као 
председника, додатно забри-
нуле, а тичу се различитих 
планова“, рекао је председ-
ник Вучић после разговора, 
и поручио да ће Србија умети 
да заштити државне интере-

се, без обзира на цену коју ће 
морати да плати.

„Чека нас тежак период у 
којем ћемо се суочити са ве-
ликим притисцима да би се 
остварили неки планови које 
ми званично и незванично 
нисмо добили, али на осно-
ву неких оцена наших руских 
пријатеља, чини се да ћемо 
морати да будемо изузетно 
обазриви и у праћењу сваке 
идеје која нам се буде пред-
стављала“, рекао је Вучић, 
и захвалио се руским прија-
тељима што у СБ УН и међу-
народним форумима подр-

„Верујем да улазимо у нову 
фазу односа са Европском 
унијом и верујем да до 
2024. и краја мандата 
нове Владе завршавамо 
сва поглавља, и да 
чланица Уније постајемо 
2026. године“, рекао 
је председник Србије 
Александар Вучић након 
састанака са највишим 

СРБИЈА пОСтАЈе 
чЛАнИцА еу 2026.

жавају позицију Србије и за-
молио и за подршку Српској 
православној цркви, чији је 
опстанак угрожен у региону.

„Верујем да ће и долазак 
председника Путина на отва-
рање храма Светог Саве зна-
чити додатни импулс нашим, 
не само културним, него и 
религиозним везама, и да ће 
додатно оснажити позицију 
нашег народа, земље и српс-
ке цркве“, објаснио је пред-
седник Вучић.

Шеф руске дипломатије 
Лавров рекао је да се Русија 
поузда у то да ЕУ, која има 
улогу посредника у дијалогу 
Београда и Приштине, не сме 
да се изолује од својих оба-
веза. Поновио је да се руски 
став о Косову не мења.

„Потврдили смо да ћемо 
подржавати било које ко-
раке и иницијативе које ће 
помоћи Београду и Приш-
тини да постигну узајамно 
прихватљиво решење на 
основу Резолуције 1244. Ре-
шење мора да буде у складу 
са међународним правом и 
одобрењем Савета безбед-
ности УН и да обезбеди мир 
и безбедност у овом регио-
ну Европе“, нагласио је Лав-
ров.

европским званичницима 
у Бриселу.

Навео је да је о томе 
више од сат времена раз-
говарао са председни-
цом Европске комисије  
Урсулом Фон дер Лајен, 
али и са осталим званич-
ницима. Према његовим 
речима, очекује и наста-
вак дијалога Београда и 
Приштине, али да ће се 
пре тога десити Самит 
који ће се тицати настав-
ка дијалога и даљег убр-
завања европског пута 
Србије, и на коме ће бити 
представници највећих 
земаља.

„Нисам човек који се 
истрчава. Приштина је 
објавила датум, иако 
смо замољени и једни и 
други да ћутимо. Знам 
датуме, али као частан 
човек не могу у јавност 
о нечему што је посао 
ЕУ и појединих чланица, 
Француске и Немачке“, 
рекао је председник Ву-
чић и поновио да верује 
у то да ће Србија добити 
и званичну потврду о за-
вршетку преговара са ЕУ 
2024. године.

Говорећи о разгово-
рима са Фон дер Лајен, 
комесаром за проши-
рење Оливером Вар-
хељијем и изаслаником 
ЕУ за дијалог Миросла-
вом Лајчеком, нагласио 
је да убрзање европског 
пута мора да буде једна 
од суштинских ствари у 
нашој политици. Иста-
као је и да је било речи 
и о инфраструктурном 
повезивању региона, те 
да са изаслаником ЕУ 
за дијалог Мирославом 
Лајчаком, након његове 
посете Београду, постоји 
комуникација на днев-
ном нивоу.

БРИСеЛ

АлексАНдАр ВУчић и УрсУлА фоН дер лАЈеН

сА коМесАроМ олиВероМ ВАрхељиЈеМ

сУсрет сА изАслАНикоМ еУ МирослАВоМ лАЈчАкоМ

БеОгРАд

боЈко борисоВ и АлексАНдАр ВУчић

сАстАНАк сА сергеЈоМ лАВроВоМ

лАЈчАк и ВУчић



СНС ИНФОРМАТОР 85/2020  |  1110  |  СНС ИНФОРМАТОР 85/2020

зАпРАтИ нА ИнСтАгРАму

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

вЕСТИ

Поред прва два науч-
но-технолошка пар-
ка који су отворени 

у Београду и Новом Саду, 
прошлог месеца председник 
Србије Александар Вучић 
отворио је још два оваква са-
времена и иновативна парка 
- у Нишу и Чачку.  

У Научно-технолошки 
парк у Нишу, који сарађује 
са академском заједницом и 
обезбеђује инфраструктуру 
и помоћ иновативним пре-
дузећима, уложено је 12,5 
милиона евра. Фирме које се 
буду уселиле почеће да раде 
у августу, а укупно ће им 
бити на располагању 14.000 
квадрата простора.

Председник Александар 
Вучић рекао је да је Србија 
била земља у којој људи 
нису веровали у своју будућ-
ност, али се то променило и 
да смо почели да верујемо 
да можемо и у економском 
развоју да будемо бољи од 
других.

„У овај пројекат биће уло-
жено 20 милиона евра. Мно-

го пара уложили смо у Ниш, 
који је каскао за другима, а 
сада иде убрзано напред. 
Нишлије су се деценијама 
бориле за овај Научно-тех-
нолошки парк. Сећам се 
страховите енергије и енту-
зијазма који сам видео код 
Горана Ђорђевића, који је по 
сваку цену желео да уради-

мо лабораторијску ламелу 
при Електронском факул-
тету и Научно- технолошки 
парк“, рекао је председник 
Вучић и нагласио да ће Ср-
бија унапредити законски 
оквир за развој блокчејн тех-
нологије, која ће се развија-
ти у Научно-технолошком 
парку Ниш, а захваљујући 

ФАЈНЕНшл ТАЈМС 
О СрБИЈИ

ОвдЕ СУ љУдИ 
ГлАдНИ УСПЕхА

Један од најутицајнијих 
дневних листова на свету, 
Фајненшл тајмс, пише да 
у Србији постоји значајан 
таленат и да раде многе 
успешне технолошке ком-
паније. Према њиховим 
речима, многи технолошки 
предузетници изабрали су 
Србију за место где ће ос-
новати своје компаније и да 
целокупни сектор бележи 
изузетно висок годишњи 
раст од 20 одсто.

Наводи се да важан део 
домаће ИТ сцене чине по-
вратници из иностранства, 
али и дигитални номади 
- професионалци из других 
земаља којима природа 
посла омогућава да, уз по-
моћ технологије, раде са 
било које тачке на планети, 
па и из Србије. Посебан 
простор у тексту дат је ста-
ву да на овим просторима 
постоји већа глад за успе-
хом и снажнији осећај при-
падности него у другим де-
ловима света, те да Србија 
запосленима и инвестито-
рима, уколико размишљају 
дугорочно, пружа више 
стабилности од других тех-
нолошких центара.

ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА ИТ ИНДУСТРИЈА КАО РАЗВОЈНА ШАНСА

СРБИЈА уБРзАнО РАзВИЈА ИнОВАтИВне теХнОЛОгИЈе

којој ће у сваком тренутку 
моћи да се уђе у траг сваке 
новчане трансакције.

И Научно-технолошки 
парк у Чачку добио је нови 
простор, а његовом отва-
рању присуствовали су пред-
седник Александар Вучић 
и премијерка Ана Брнабић. 
Влада Србије одобрила је 

330 милиона динара за ку-
повину некадашњег погона 
„Цер“ и земљишта, и за оп-
ремање четвртог парка овог 
типа у земљи.

Председник Вучић се то-
ком обиласка упознао са 
неким од нових технологија 
које развијају млади Чачани 
и поручио им да је најваж-

није то што су гладни успеха 
и имају „тигра у оку“. Млади 
иноватори показали су му 
део технологија коју раз-
вијају - примену вештачке 
интелигенције за детекцију 
абнормалних догађаја, од-
носно како се паметна техно-
логија, уз помоћ алгоритама, 
користи у лечењу деце, на 
пример код дијализе. Пред-
седник Вучић разговарао је 
и са младима који су током 
ванредног стања направи-
ли 5.000 визира и донирали 
грађанима Чачка и других 
градова.

„Код вас видим ту дрскост, 
глад за успехом и жељу за 
знањем, да будете бољи од 
других. И зато ће држава по-
моћи ваше пројекте колико 
буде могла. Лепо је што има-
мо све више оваквих места у 
Србији. Срећан сам због ове 
деце и њихових професора 
који се баве науком, јер овде 
могу да напредују“, поручио 
је он.

Председник Вучић посетио 
је изложбени простор Цен-
тра за роботику и вештачку 

интелигенцију у образовању 
у простору Учитељског фа-
култета Универзитета у Бе-
ограду, заједно са министри-
ма Младеном Шарчевићем и 
Ненадом Поповићем, као и 
са амбасадорком Кине у Ср-
бији Чен Бо.

„Роботика и иновативне 
технологије су пут у бу-
дућност и веома су важне 
за нашу земљу. Данас мо-
жемо да видимо да је и ово 
могуће у Србији. Захвални 
смо нашим кинеским прија-
тељима и компанији „Нет 
драгон“. Кина је водећа 
земља света у вештачкој 
интелигенцији и роботици, 
срећан сам што смо могли 
много тога да научимо“, ре-
као је, приликом обиласка, 
председник Вучић.

Њега је у Центру за робо-
тику дочекао хуманоидни 
робот Ема, која има могућ-
ност интеракције са човеком, 
а коју је председник упитао 
због чега је дошла у Србију.

„Дошла сам јер волим Ср-
бију. Ово је земља са див-
ном природом и људима и 
има пред собом будућност 
за развијање роботичких 
дисциплина. Сигурна сам 
да ћете постати једна од 
најнапреднијих земаља на 
свету“, одговорила је робот 
Ема.

Председник Вучић имао је 
прилику да види и паметне 
учионице опремљене инте-
рактивним таблама, које су 
повезане са таблетима које 
имају ученици, и да се упоз-
на са софтверима који су 
направљени да би олакшали 
одржавање часова.

„Србија је добро разуме-
ла да је област иноватив-
них технологија, роботике и 
вештачке интелигенције пут 
у будућност и зато марљиво 
радимо на том пољу. Наша 
земља могла би да буде јед-
на од најуспешнијих земаља 
у дигиталној сфери“, нагла-
сио је председник након оби-
ласка.

НАУчНо-техНолоШки ПАрк У чАчкУ цеНтАр зА роботикУ У беогрАдУ

НАУчНо-техНолоШки ПАрк У НиШУ
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пОЖегА чАчАк СмедеРеВСкА пАЛАнкАЛОзнИцА

нОВе фАБРИке И РАднА меСтА

Председник Алек-
сандар Вучић 
отворио је фа-

брички погон америчке 
компаније „Адијент“ у 
Лозници и најавио да 
ће бити запослено 1.500 
људи. Рекао је и да је 
већ запослено 838 људи 
и да ће радници имати 
најбоље услове за рад и 
одмор у оквиру фабри-
ке, која има и тренинг 
центар. Подсетио је да 
је пре само годину дана 
ту била ливада, а да је 
данас предивни погон. 
У фабрици у Лозници 
прво ће се производити 
пресвлаке за ауто-се-
дишта, а планирано је да 
се производња проши-
ри и на седишта за нај-
познатије аутомобилске 
марке.

„Држава је уплатила 1,1 
милион евра и уплатиће 
још значајнија средства 
да би „Адијент“ могао 
још успешније да ради. 
Само у ову индустријску 
зону држава је уложи-
ла готово три милиона 
евра, преко наших јавних 
предузећа. Ова фабрика 

подићи ће и Лозницу, и 
цело Подриње, и Рађеви-
ну“, истакао је председ-
ник Вучић.

Навео је да ће бити 
изграђено и 13,6 кило-
метара обилазнице око 
Лознице, као и ауто-пут 
и брза саобраћајница 
Рума-Шабац-Лозница, 
те ће се од Београда до 
Лознице стизати за сат 
времена.

„Лозница је стратешко 
место за Србију, најсе-
верније у Подрињу, за 
државу је веома важно 
да град напредује и чува 
своје становништво. 
Овде ће ускоро доћи 
батаљон специјалне је-
динице Војске Србије од 
око 400 људи, који ће 
подстаћи потрошњу. Жи-
вот се на најбољи начин 
враћа у Подриње. Остаје 
да уложимо у Љубовију, 
Мали Зворник и Баји-
ну Башту. Наставићемо 
да бринемо, а ви својим 
радом вратите углед др-
жаве, јер ће то значити и 
долазак нових инвести-
тора“, поручио је радни-
цима председник Вучић.

Чувена „Будимка“, 
некадашњи југо-
словенски гигант, 

фабрика прехрамбене 
индустрије у Пожеги, 
поново је на ногама. 
Њеном поновном отва-
рању присуствовао је 
председник Александар 
Вучић, који је рекао да 
је „Будимка“ изузетан 
бренд и да је њен понов-
ни рад симбол подизања 
Србије.

„Будимка је изузетан 
бренд и много сам срећан. 
Ово је стварно нека врста 
симбола. Важно је када 
од потпуне пропасти 
„Србијанке“, „Будимке“, 
„Џервина“, „Златног де-
лишеса“ и свега другог 
што смо имали, почнете 
да подижете те фирме. 
Онда људи разумеју да 
све можемо да урадимо“, 
нагласио је председник 
Србије.

Током обиласка погона, 
Вучић је истакао да је По-
жега воћарски крај, али 
да има и поврћа, које ће, 
такође, обрађивати ова 
фабрика. Иначе, „Будим-
ка“ је 2008. била прива-
тизована, а потом је оти-
шла у стечај.

Прошле године, на 
јавном надметању, ку-
пио ју је домаћи инвес-
титор, компанија „ITN 
Group“ из Косјерића, 
која се бави иновација-
ма у пољопривреди и 
смрзнутим поврћем, и 
уложио више од пет ми-
лиона евра како би по-
зната фабрика поново 
оживела. „Будимка“ тре-
нутно има 48 запосле-
них, а број радника ра-
шће и до 150 људи који 
ће правити 50 финалних 
производа, првенствено 
намењених извозу, али и 
домаћем тржишту.

Погоне нове чачан-
ске фабрике „Фор-
верк“, која произ-

води делове за „порше“ и 
друге најпознатније ауто-
мобилске брендове, оби-
шао је председник Алек-
сандар Вучић. У фабри-
ци, која се простире на 
40.000 квадратних ме-
тара, производиће се де-
лови за ауто-индустрију, 
а до завршетка финалне 
фазе биће запослено око 
1.000 радника.

„Нема „поршеа“ без 
Чачка, када видите да 
неко вози „порше“, да 
знате да то не би могло, 
да није Чачка и радника 
из Чачка. Дан када не-
мачки „Форверк“ покреће 
производњу у Чачку, 
велики је и важан дан 
за целу западну Србију. 
Долазак ове компаније 
једнако је важан као и 
изградња ауто-пута „Ми-
лош Велики“. Изграђени 
су путеви и тек ће се гра-
дити, и то је била једна од 
пресудних ствари за до-
лазак немачке компаније. 
Рекли су да ће размисли-
ти о Чачку ако гарантује-

мо ауто-пут. Гарантовао 
сам, не само пут, него то 
да ће бити завршен пре 
фабрике“, рекао је пред-
седник Вучић.

Пожелео је немачкој 
компанији много успеха, 
добар профит и да оста-
ну у Србији вековима, а 
младим радницима да их, 
када дође време, њихова 
деца замене на тим рад-
ним местима.

„Чачак има будућност, 
млади могу да остану и 
живе у Чачку, Горњем 
Милановцу, у читавом 
Моравичком округу. То 
показује да можемо да 
заменимо ону карту у 
једном смеру - Ибарском 
магистралом до Београда 
и даље за запад Европе 
- и да позовемо људе да 
се врате у Чачак, јер овде 
имају будућност“, рекао 
је председник Србије, и 
истакао да деценијама 
није било оваквих инвес-
тиција на западу земље. 
Према његовим речима, 
нема много бољих места 
од Србије за инвестиције, 
а долазак „Форверка“ ве-
лико је признање за нас.

У Смедеревској Палан-
ци почела је изградња 
постројења компаније 

„Кјунгшин кејбл“, јужноко-
рејске фабрике за произ-
водњу ауто-делова. Пред-
седник Александар Вучић 
захвалио се овој компанији 
што је изабрала Србију, јер, 
како је рекао, где се појави 
корејски инвеститор, види 
се огроман напредак земље.

Нова фабрика требало 
би да буде готова за само 
шест месеци и да запосли 
најмање 700 људи, а реч 
је о инвестицији вредној 
20 милиона евра.

„Молио сам за више 
корејских инвеститора у 
нашој земљи, јер знам да 
су неке европске државе 
ушле у ред најуспешнијих 
управо због корејских ин-
вестиција“, рекао је пред-
седник Александар Вучић 
на свечаности полагања 
камена-темељца и захва-

лио се инвеститору што је 
изабрао Србију и Смеде-
ревску Паланку, иако су 
у конкуренцији биле још 
Турска, Бугарска и Алба-
нија.

„Овај крај Србије имаће 
будућност. Много људи 
отишло је из Смедеревске 
Паланке, а сада очекујемо 
да остану јер ће имати где 
да раде. Само у Паланци и 
околним местима више од 
700 породица живеће зах-
ваљујући новој фабрици. 
То ће значити више новца 
за путеве и инфраструк-
туру, а корист од фабри-
ке имаће и Смедерево и 
цео Подунавски округ. 
Јужнокорејска компанија 
дугорочно улаже у Србији 
и остаће овде можда и 50 
година, а фокусирани су 
на прављење електричних 
возила, што је будућност 
светске ауто-индустрије“, 
нагласио је Вучић.

пОСАО зА 1.500 
људИ

„БудИмкА” пОнОВО 
нА нОгАмА

ОтВОРен пОгОн 
„фОРВеРкА”

пОчеЛА гРАдњА фАБРИке 
„кЈунгшИн кеЈБЛ”

„бУдиМкА“ Је сиМбол Победе србиЈе

сА рАдНициМА У ПогоНУ „АдиЈеНтА“

Ускоро ЈоШ ЈедНА фАбрикА АУто-делоВА

НеМА „ПорШеА“ без чАчкА
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ОтВОРен ОБнОВљенИ деО БОЛнИце

Председник Србије Алек-
сандар Вучић и дирек-

тор компаније „Игл Хилс“ 
Мухамед Алабар обишли су 
кулу „Београд“ у Београду на 
води.

„Поносан сам на ово гра-
дилиште и на то шта смо 
урадили. Урађено је 150.000 
квадрата, а гради се 750.000 
квадрата. Ово ће бити ту-
ристички најпосећенији 
објекат у Србији. Кула „Бео-
град“ биће највиша зграда у 
Србији са 40 спратова и ви-
диковцем. Биће отворена за 
15 месеци, односно до краја 
2021. или најкасније у јану-
ару 2022“, рекао је председ-
ник Вучић.

Према његовим речима, 
шопинг мол, у оквиру Бео-
града на води, биће отворен 
већ у октобру и још трају 
преговори са компанијом 
„Луј Витон“ да дође, јер бис-
мо тиме привукли велики 
број европских и азијских 
туриста.

„Ово ће бити највећи шо-
пинг мол у овом делу Ев-
ропе, а кула ће бити нови 

симбол Србије. Говорили 
су раније да постоје само 
макете, а овде ће се нала-

зити величанствена зграда 
за само 15 месеци. Пока-
зали смо да можемо да на-

правимо велике резулта-
те“, додао је председник 
Вучић.

Радове на изградњи дела 
брзе пруге Београд-Бу-

димпешта, од Београда до 
Старе Пазове, која ће бити 
пуштена у саобраћај до 
краја марта наредне године, 
обишао је председник Алек-
сандар Вучић, заједно са 
министарком Зораном Ми-
хајловић, покрајинским пре-
мијером Игором Мировићем, 
амбасадорком Кине Чен Бо и 
извођачима радова.

Председник је рекао да ће 
радови које изводе Руси од 
Старе Пазове до Новог Сада 
бити готови у августу 2021. 
године и да ће та пруга бити 
пуштена у саобраћај у сеп-
тембру 2021. године, као и 
да ће се тада ићи возом за 
пола сата од Београда до Но-
вог Сада. Истакао је да ће до 
марта 2025. године моћи да 
се путује возом од Београда 
до Будимпеште за два сата 
и 40 минута, а затим одатле 
до Беча за још сат и 40 мину-
та. Приметио је и да би било 
веома важно да се, поред још 

једне деонице на правцу ка 
Будимпешти, од Новог Сада 
до Суботице, изгради и брза 
пруга од Београда до Ниша, 
која би била за брзину до 200 
километара на сат, а затим и 

од Ниша до Прешева, за брзи-
ну од 160 километара на сат.

Председник је додао да 
се већ разговара на ту тему 
са кинеским компанијама и 
руским железницама, које 

граде део брзе пруге од Ста-
ре Пазове до Новог Сада, те 
да бисмо онда имали целу 
линију брзе пруге од Суботи-
це до Новог Сада, Београда 
и Ниша.

Почела је изградња брзе 
саобраћајнице Лајковац-

Иверак, којом ће се Ваље-
во повезати са ауто-путем 
„Милош Велики“, а радове 
су обишли председник Алек-
сандар Вучић и амбасадорка 
Кине Чен Бо.

„Када буде изграђена брза 
саобраћајница, од Ваљева 
до Београда, и уз најспорију 
вожњу, биће потребно само 
око сат времена или мање“, 
поручио је председник и до-
дао да су кинески партнери 
обећали да ће нови пут бити 

завршен до краја 2022. годи-
не.

Истакао је да је изградња 
пута важна за цео Колубарски 
округ, јер ће више инвестито-
ра желети да дође у Ваљево и 
да ће се више људи запосли-
ти. Нагласио је да су кинески 
партнери обећали да ће нови 
пут завршити до краја 2022. 
године, као и комплетну ре-
гулацију водотокова.

„За нешто више од две 
године, имаћете де факто 
ауто-пут Ваљево-Београд“, 
поручио је председник.

Председник Александар 
Вучић обишао је радове 

на изградњи пута Карајукића 
бунари-Расно на Пештерској 
висоравни, који повезује Ту-
тин, Сјеницу и Нови Пазар.

„Дошао сам да вам кажем 
да ћемо овде подићи и путе-
ве и комплетну инфраструк-
туру, водовод и канализа-
цију, све оно што нисте сања-
ли“, поручио је председник, 
и најавио да ће се радити и 
реконструкција пута Нови 
Пазар-Рибариће.

„Урадили смо пут Сјени-
ца-Аљиновићи, остаје још 43 
километра пута Нови Пазар-
Сјеница. Реконструисаћемо и 
пут Рашка-Нови Пазар. Биће 
потписан и уговор за пут од 

Пожеге до Брњице, и касније 
до Бољара. То значи долазак 
компанија, долазак инвестито-
ра, биће вам близу и Београд 
и Сарајево“, поручио је пред-
седник, и подсетио како су му 
у Новом Пазару звиждали када 
га је посетио са председником 
Турске Реџепом Тајипом Ердо-
ганом, и да он чује и оне који 
звижде и оне који аплаудирају.

„Тада сам рекао грађани-
ма Новог Пазара и Тутина 
да суде по томе колико је 
урађено од 1945. године до 
сада, ни по чему другом“, 
подсетио је председник Ву-
чић и навео да је сада ново-
пазарска болница опремље-
нија од већих градова не 
само у Србији, већ и региону.
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куЛА БеОгРАд гОтОВА зА 15 меСецИ БРзА САОБРАћАЈнИцА ИВеРАк-ЛАЈкОВАц

БИће ВАм БЛИзу И БеОгРАд И САРАЈеВО

БРзОм пРугОм Већ СЛедеће гОдИне

У Лозници су отворена ре-
конструисана одељења 

Опште болнице, а радови на 
реконструкцији свих објека-
та биће готови до краја сле-
деће године. Вредност ра-
дова на реконструкцији три 
одељења је нешто више од 
400 милиона динара, а новац 
је обезбедила Влада, преко 
Канцеларије за управљање 
јавним улагањима, док је са 
30 милиона динара израда 
пројектне документације фи-
нансирана из градске касе.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић рекао је да 
плате медицинских радника 
морају бити веће, као и да 

су после епидемије корона-
вируса сви схватили значај 
здравственог система. Ука-
зао је на то да је Лозница 

била један од важних инвес-
тиционих центара, али да је 
годинама била запостављена 
и девастирана.

„Створили смо нешто ни 
од чега и задовољан сам што 
Лозница има значајно јачу 
привреду, а грађани већи 
животни стандард. Да вам је 
неко причао пре годину дана 
да ћемо реконструисати и 
болницу, људи би рекли да 
су то празне приче“, рекао је 
председник Вучић.

Здравствени радници за-
молили су председника за 
нови скенер и он је обећао 
да ће тај апарат стићи до 
краја септембра. Такође, 
председник је навео да ће 
болница у Лозници добити 
и санитетско возило и нову 
ангио салу.

ПредседНик ВУчић и АМбАсАдоркА чеН бо

Ниче НАЈВиША грАђеВиНА У коМПлексУ беогрАд НА Води

обилАзАк ПУтеВА НА ПеШтерскоЈ ВисорАВНи

ВАљеВо излАзи НА АУто-ПУт „МилоШ Велики“

коМПлетНА рекоНстрУкциЈА болНице до крАЈА следеће годиНе
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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
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2. КулА
ИЗгРАДњА бАЗЕНА

Гради се базен у оквиру спорт-
ско-рекреативног центра на Ва-
шаришту. Председник Општине 
Дамјан Миљанић најавио је по-
моћ грађанима који су током ван-
редног стања остали без посла. 
Општина је обезбедила средства 
за куповину додатних визира и 
рукавица за раднике Поште и 
Дома за старе. Почела је са радом 
електронска пијаца, прва у Србији. 
Завршена је подела пакета пен-
зионерима са примањима испод 
30.000 динара. Почела је рекон-
струкција пута Кула-Врбас.

3. КОцЕљЕВА
ПОКЛОН ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ 
РАДНИКЕ

Активисти ОО поклонили су 
здравственим радницима слат-
ко-воћни пакет у знак захвал-
ности за труд у борби против 
корона вируса. Такође, садили 
су цвеће у парку и делили „СНС 
Информатор“.

4. ПОжАРЕВАц
РАДОВИ У ПАРКУ 
ЧАЧАЛИЦА

Представници компаније „OZON 
WAY“ донирали су 1.000 литара 
концентрованог средства за де-
зинфекцију. Подељени су пакети 
корисницима Народне кухиње, уг-
роженим суграђанима, незапосле-
нима, ромским породицама, инва-
лидима, корисницима једнократне 
новчане помоћи и пензионерима 

са ниским примањима. Обележен 
је Дан победе. Заменик градона-
челника Саша Павловић обишао је 
радове у парку Чачалица, где је об-
новљен део главне стазе и спомен 
обележје борцима Црвене армије.

5. ЗРЕњАНИН
РАДОВИ НА ОбИЛАЗНИЦИ

Настављени су радови на oби-
лазници око Зрењанина, између 
кружне раскрснице на Михајлова-
чком друму и Темишварског дру-
ма, и изградњи најскупљег објекта 
на тој траси - моста преко Бегеја. 
Поводом обележавања Дана по-

беде, у Лукићеву је обновљен 
споменик народном хероју Вељку 
Лукићу Курјаку. Реконструише се 
јавна расвета и мења 9.000 све-
тиљки. МЗ Чента организовала је 
акцију чишћења Ченћанских језе-
ра, а актуелни су и радови на гаси-
фикацији села.

7. жАГубИцА
ПИЈАћА ВОДА 
НА САЛАШИмА

У насељу Милановац  поста-
вљају се нове водоводне инстала-
ције, како би здрава пијаћа вода 
стигла и до салаша.

8. МАлИ ЗВОРНИК
ВОДА У ПАВЛОВИћИмА

Уз помоћ активиста ОО и пред-
седника МО Радаљ, у засеоку 
Павловићи прокопано је око 700 
метара цевовода кроз шуму, који 
ће пијаћом водом снабдевати 20 
домаћинстава. Председник ОО 
Зоран Јевтић разговарао је са 
мештанима тог засеока. Активисти 
OO делили су „СНС Информатор“ 
и заштитне маске грађанима.

9. СРбОбРАН
ОПРЕмАњЕ СПОРТСКЕ 
САЛЕ

Покрајински секретар Влади-
мир Батез разговарао је са пред-
седником Општине Радивојем 
Парошким и директором Центра 
за спорт и туризам Слободаном 
Субићем и потписао уговор о оп-
ремању сале за борилачке спорто-
ве. Такође, кошаркашки клубови 
добили су лопте.

10. СМЕДЕРЕВСКА 
ПАлАНКА
АСфАЛТИРАњЕ УЛИЦА

Председник Oпштине Нико-
ла Вучен и Небојша Павловић 
обишли су радове на асфалтирању 
Улице Светозара Марковића у МЗ 
Доњи град, а Вучен је истакао да 
Паланка деценијама није имала 
овакву помоћ државе и да је циљ 
да се уради оно што деценија-
ма није. У Улици Васе Пелагића 
пресвучен је нови слој асфалта, 
урађени су тротоари и паркинг.

1. уб

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИћА

Нови површински коп „Радље-
во-Север“ посетио је председник 
Александар Вучић. У склопу рекон-
струкције пијаце, изграђен је нови 
затворени објекат, седам локала и 
плато са 38 тезги. Асфалтирано је 
17 путних праваца у Такову, Врелу, 
Бањанима, Црвеној Јабуци, Милор-
цима, Лончанику, Јошеви, Кали-
новцу, Вукони... Завршена је тра-

фостаница „Чучуге“. У Врховинама 
је завршена прва фаза изградње 
далековода, у совљачком засеоку 
Тамнава, Гуњевцу и памбуковач-
ком засеоку Авала постављени су 
бетонски стубови и реконструиса-
на нисконапонска мрежа. У акцији 
Гимназије и Општине, обезбеђе-
но је десет лаптопова за праћење 
наставе на даљину.

6. ТРСТЕНИК

ШТЕТА ОД гРАДА

Помоћник министра пољопривреде Александар Богићевић и 
председник Општине Александар Ћирић обишли су сеоска до-
маћинства која је погодио град. Наша Општина је међу 55 локалних 
самоуправа које ће држава потпуно осигурати. Асфалтира се терен 
за баскет и уређују игралишта.

11. OПОВО

ЧИШћЕњЕ ДИВљИх ДЕПОНИЈА

радове на асфалтирању 
главних улица у Сефкери-
ну обишао је председник 
Општине др Зоран Тасић. На 
иницијативу грађана, почело 
је уређење обале Тамиша у 
Баранди и њено претварање 
у купалиште, излетиште и 
марину. Започета је ревита-

лизација дивљих депонија, а 
прва је уређена у Сефкерину. 
Настављена је изградња пута 
Опово-дебељача. Услед пан-
демије, дан Општине обеле-
жен је скромно. Уређене су 
просторије ФК „Темпо“ и ни-
велисан је терен. Подељени 
су пакети за бебе.

15. КРушЕВАц

ПОмОћ НАЈСТАРИЈИмА
Млади волонтери свако-

дневно су обилазили најста-
рије суграђане, снабдевали 
их лековима, намирницама 
и средствима за хигијену. 
Такође, ангажовали су се на 
паковању, дистрибуцији и 
допремању пакета свим пен-

зионерима и социјално угро-
женим суграђанима. Град-
ски одбор посетио је члан 
Председништва СНС Никола 
Селаковић. Активисти ГО на 
15 локација у граду и селима 
разговарају на штандовима 
са суграђанима.

13. цРНА ТРАВА
ПОмОћ СУгРАђАНИмА

Подељено је још 500 заштитних маски, герон-
то служба обилазила је угрожене грађане и дос-
тављала помоћ у храни и лековима. редовно су 
дезинфиковане јавне површине и објекти. Поче-
ли су радови на путу црна Трава - махала доњи 
Славковци.

12. ПАНчЕВО
ПРИЈЕм КОД 
ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИћА

Град је расписао тендер за уређење Његоше-
ве улице. волонтери Града и Словачке црквене 
заједнице делили су пакете најугроженијим ста-
новницима војловице. вртићима је уручено 200 
заштитних визира. Град и МЗ Јабука помажу Сла-
вку Стојоском да обнови кућу која му је изгорела у 
пожару. Представници панчевачке болнице били 
су на пријему који је приредио председник Србије 
Александар вучић за здравствене раднике.

14. жАбАРИ
НОВИ АСфАЛТ

Асфалтиран је пут у витежеву, а у току су за-
вршни радови на асфалтирању улица у Породину.

ПроцеНА Штете НА зАсАдиМА

НАстАВАк АсфАлтирАњА УлицА

ПредседНик ВУчић НА отВАрАњУ коПА „рАдљеВо“

НАстАВАк грАдње ПУтА оПоВо-дебељАчА: гАрАШеВић и тАсић
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16. РЕКОВАц
КОШЕњЕ ТРАВЕ

Чланови Омладине ОО делили 
су „СНС Информатор“ и разговара-
ли са суграђанима. Чланови МО Те-
чић покосили су траву око сеоског 
дома. Педијатрија Дома здравља 
добила је ултразвук и ЕКГ апарат. 
Почела је изградња паркинга иза 
општинске зграде, а завршавају се 
радови на Дому културе. У току је и 
асфалтирање у МЗ Комаране.

17. РАчА
ОбНОВА КУЛТУРНОг 
НАСЛЕђА

Очекује нас реконструкција 
Дома културе у селу Вучићу и Ка-
рађорђевог дома у центру Раче, а 
одобрена су средства за ажури-
рање општинског ГИС портала. 
У току је јавна набавка за рекон-
струкцију пута у засеоку Цукићи 
у Великом Крчмару и дела пута у 
Ђурђеву.

18. МАлИ ИђОш
НОВИ КАНАЛ ЗА 
НАВОДњАВАњЕ

Потписан је уговор о изградњи 
колектора за отпадне воде. Ре-
новирана је капела у Фекетићу, а 
започето је реновирање капеле и 
канала у Ловћенцу. Завршена је 
изградња Кулског канала за на-
водњавање. Чланови ОО учест-
вовали су у акцији поделе хумани-
тарних пакета избеглим и расеље-
ним лицима. Помоћ је добило и 
130 ромских породица. Насуте су 
неасфалтиране улице.

19. ВАљЕВО
ПОСЕТА НЕДИмОВИћА 
И љАЈИћА

Лазар Гојковић, носилац листе 
СНС „Александар Вучић-за нашу 
децу“, обишао је све месне одбо-
ре СНС и разговарао са грађани-
ма. Чланови Савета за социјалну 
политику обишли су самохраног 
оца троје мале деце и из личних 
средстава купили намирнице и 
средства за хигијену. Активисти 
ГО посетили су баку која се бри-
не о четворо деце. Чланови Уније 
младих разговарали су са суграђа-
нима на штандовима. Бранислав 
Недимовић и Расим Љајић подр-
жали су листу СНС у Ваљеву.

20. РуМА
ОбНОВА ЗгРАДЕ ВРТИћА

Почела је санација и уређење 
предшколских установа и школа. 
„Радови се изводе на објекту „Јас-
лице“, уз ОШ „Вељко Дугошевић“, 
и подразумевају уређење спољне 
фасаде, лимарске радове и замену 
столарије“, рекао је председник 
Општине Слађан Манчић, који је 
обишао радове.

21. ВРбАС
ПОСЕТА ПОРОДИЦАмА СА 
ВИШЕ ДЕЦЕ

Припремљено је 5.000 пакета 
за пензионере са најнижим при-
мањима и угрожене породице. 
Министарка Зорана Михајловић 
обишла је радове на рехабилита-
цији пута Врбас-Кула. Кандидати 
за одборнике обишли су породице 
са више деце у Змајеву и Савином 
Селу, и поклонили им пакете и 
телевизор, купљене личним сред-
ствима чланова. Активисти Трећег 
МО уредили су игралиште и дво-
риште МЗ, и донирали инвалидска 

колица једној породици. Чланови 
МО Центар уредили су Лазин парк. 
Активисти ОО, из личних сред-
става, донирали су белу технику 
породици из Куцуре. Потпредсед-
ник Владе АПВ Ђорђе Милићевић 
обишао је паркинг у Блоку 44 и 
индустријску зону, које је инфра-

структурно опремила Покрајинска 
влада, а секретар Владимир Батез 
уручио је уговор за изградњу ат-

летске стазе и постављање 800 
седишта на стадиону Шлајз.

24. лЕСКОВАц
ОбИЛАЗАК ВЕЛИКИх 
гРАДИЛИШТА

Активисти ГО сваког дана раз-
говарају са грађанима и деле 
„СНС Информатор“. Организо-
ване су акције уређења јавних 
површина и посете старачким 
домаћинствима. Спроведен је га-
совод у два правца, обновљене су 
Улица 22. дивизије и Подгоричка, 
урађена је атмосферска канализа-
ција у Доњем Крајинцу, стаза на 

Светоилијском гробљу, поставље-
на је фонтана у парку, реновирана 
је зграда МЗ „Вељко Влаховић“... 
Градоначелник Горан Цветановић 
обишао је сва велика градилишта, 
пољопривредна газдинства и при-
вредне субјекте. Министар Зоран 
Ђорђевић уручио је средства за 
дезинфекцију и заштитну опре-
му Установи за одрасла и старија 
лица, а министар Александар Ву-
лин положио је венац на споменик 
страдалима у НАТО агресији.

25. лАПОВО
бРИгА О СТАРИмА

Наше геронтодомаћице сва-
кодневно пружају подршку ко-
рисницима услуге „Помоћ у кући“ 
и олакшавају живот најстаријим 
суграђанима.

26. СРЕМСКИ 
КАРлОВцИ
УКЛАњАњЕ ДИВљЕ 
ДЕПОНИЈЕ

Радници ЈКП уклонили су ди-
вљу депонију на насипу према 
Старом Дунаву. Завршава се ИПА 
пројекат „Развој и позициони-
рање Дунавског пута вина као 

туристичког и културног бренда у 
прекограничном региону“ , а тим 
поводом у нашем месту изграђен 
је бродић са опремом.

27. КРАљЕВО
САНАЦИЈА ПУТА

Омладинци су на штанду раз-
говарали са суграђанима, делили 
„СНС Информатор“ и промотивни 
материјал. На предлог грађана, 
чланови Штаба 9 захвалили су се 
команданту окружног Штаба за 
ванредне ситуације, Небојши Си-
мовићу, који је у току ванредне 
ситуације дао велики допринос. 
Саниран је пут Студеница-Ђаково, 
оштећен у невремену.

28. АРАНђЕлОВАц
СЕЗОНА 
ИНфРАСТРУКТУРНИх 
РАДОВА

Испоручени су пакети за пензио-
нере са пензијама мањим од 30.000 
динара и за социјално угрожене 
грађане. Реконструисан је спортски 
терен у насељу Ламеле, а завршава 
се трафостаница у јужној индус-
тријској зони. Укинуте су таксе за 
власнике летњих башти. Органи-
зација ИОМ и Општина финанси-
раће реконструкцију летње школе у 
Горњој Трешњевици и две учиони-
це у средњим школама. Члан Пред-
седништва СНС Владимир Орлић 
разговарао је са активистима ОО.

29. ПлАНДИшТЕ
ПОКЛОНИ ЗА УДРУжЕњА

Члан ОО Владан Младеновић 
уручио је маске и дезинфекциона 
средства Удружењу пензионера. 
Председници Савета за економска 
питања Горан Доневски и Савета за 
спорт Бојана Стојановић уручили 
су поклоне спортским удружењи-
ма, обезбеђене из личних средста-
ва. Уручили смо пригодне поклоне 
и члановима Актива жена „Грађан-
ка“ , Удружења пензионера из Ве-
лике Греде и Удружења инвалида 
рада. Акцији давања крви одазвао 
се велики број напредњака.

30. СубОТИцА
НОВА фОНТАНА

Градоначелник Богдан Лабан 
обишао је радове на изградњи нове 
фонтанe на месту некадашње зеле-
не фонтане. Обишао је и радове на 
уређењу атарских путева у насељу 
Мала Босна. Отворен је ренови-
рани Геронтолошки клуб „Центар 
2“. Покрајина је обезбедила сред-
ства за реновирање кошаркашког 
терена у ОШ „Кизур Иштван“. 
На обележавању 50. годишњице 
постојања ЖФК „Спартак“, Лабан 
је отворио клупски музеј и адми-
нистративни центар. Град подиже 
споменике краљу Петру Првом Ка-
рађорђевићу, Карољу Бироу и бис-

купу Ивану Антуновићу. Суботица 
је прославила славу Спасовдан.

32. МАлО цРНИћЕ
бЕЗбЕДНОСТ У САОбРАћАЈУ

Реконструисана је главна улица, 
постављени су ивичњаци, асфалти-
рани тротоари, посађене тује и тра-

ва. У циљу веће безбедности учени-
ка и пешака, уграђени су успорива-
чи саобраћаја и постављени знаци 
за мерење брзине поред школе.

34. љИГ
ДРУжЕњЕ СА 
СУгРАђАНИмА

Активисти ОО редовно разго-
варају са суграђанима и деле „СНС 
Информатор“. Одржан је састанак 
са председницима месних одбора 
и кандидатима за месне заједнице 
и СО.

35. бАчКИ ПЕТРОВАц
РАЗгОВОР СА 
ПОљОПРИВРЕДНИЦИмА

Председник Општине Срђан 
Симић угостио је пољопривред-
нике из Маглића, а разговарало 
се о уређењу атарских путева и 
изградњи отресишта. Симић је 
доделио кључеве нових станова 
у Кулпину избеглим и расељеним 
лицима. Активисти ОО, уз подрш-

ку ЈКП „Прогрес“, „Комуналац“ и 
Удружења жена, уредили су Трг 
слободе и паркове.

36. бАч
РЕДОВНИ САСТАНЦИ

Редовно одржавамо састанке 
ОО и свих месних одбора, анали-
зирамо реализоване активности  и 
правимо план будућег рада.

37. ВлАДИМИРцИ
НОВА УЛИЧНА РАСВЕТА

Активисти ОО редовно обилазе 
социјално угрожене породице и 
уручују им пакете помоћи, донира-
не из личних средстава. Активисти 
су делили „СНС Информатор“ и 
разговарали са грађанима, а уре-
дили су и спортске свлачионице. 
Настављено је постављање уличне 
расвете и прикључивање на водо-
вод. Осветљен је спортски терен 
и започета је градња санитарног 
чвора у школи у МЗ Матијевац.

38. ОџАцИ
НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ 
У КАРАВУКОВУ

Расписан је јавни оглас за ко-
ришћење грађевинског земљишта 
у радној зони за пољопривред-
ну производњу. Активисти МО 
Дероње организовали су радну 
акцију на више локација. Члан 
Председништва СНС Бранислав 
Недимовић разговарао је са акти-
вистима ОО. Потпредседник ИО 
Дамир Зобеница присуствовао је 
отварању нових страначких прос-
торија МО Каравуково.

40. ПЕТРОВАц 
НА МлАВИ
ОбНОВА АТАРСКИх ПУТЕВА

Председник Душко Нединић 
обишао је радове на уређењу 
атарских путева у МЗ Велико 
Лаоле, Каменово и Рановац. Оби-
шао је и радове на асфалтирању 
улица у насељу Добрње, затим 
Улице Милана Ристића и пута до 
школе у Кладурову.

41. бОГАТИћ
УРЕђЕњЕ ЦЕНТРА 
гЛОгОВЦА

Активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
суграђанима, а активисти МО Гло-
говац очистили су и уредили цен-
тар села. Организовали смо више 
посета угроженом становништву 
и припадницима националних 
мањина.

42. КњАжЕВАц
ВАУЧЕРИ ЗА мАТУРАНТЕ

Општина је издвојила средства 
за пакете помоћи за незапослене. 
Свим ученицима завршних раз-
реда средњих школа додељују 
се ваучери од по 3.000 динара за 
потрошњу у књажевачким угости-
тељским објектима.

43. СМЕДЕРЕВО
УРЕђЕњЕ ПАРКОВА

Чланице удружења жена поче-
ле су уређење паркова и јавних по-
вршина у Коларима, Водњу, Вра-
нову, Радинцу, Лугавчини, Ско-

баљу, Малој Крсни и Михајловцу. 
Пролећним цвећем украшени су 
и паркови у градским МЗ Славија, 
Карађорђев дуд, Свети Сава, 25. 
мај и Златно брдо.

44. ПИРОТ
РАД СА ОмЛАДИНОм, 
РАЗгОВОР СА гРАђАНИмА

Градски одбор редовно орга-
низује састанке и ради са омла-
дином, активисти разговарају са 
грађанима на штандовима, а орга-
низован је и кол центар.

45. ОСЕчИНА
ОДАТА ПОШТА мИЛЕНКУ 
ПАВЛОВИћУ

Обележили смо годишњицу 
херојског чина пилота пуковника 
Миленка Павловића, који је дао 
живот у одбрани земље 1999. 
године. Положени су венци на 
споменике у Горњем Црниљеву и 
Бујачићу. Такође, поправљани су 
путни правци у селима.

46. шАбАц
АСфАЛТ ИЗ 
РЕПУбЛИЧКЕ КАСЕ

Становници Улице Роберта 
Толингера у Поцерском Причи-
новићу, после дугог низа година 
и занемаривања од стране град-
ске власти, добиће асфалт. Сред-
ства је обезбедила републичка 
власт, а то је још једно испуњено 
обећање Српске напредне стран-
ке.

47. СЕНТА
СОС ВОЛОНТЕРСКИ 
СЕРВИС

Кандидати са одборничке листе 
„Александар Вучић-за нашу децу“ 
поделили су визире установама у 
Сенти и подржали иницијативу за 
оснивања СОС волонтерског сер-
виса.

22. МЕДВЕђА
ПОДЕЛА СТРАНАЧКИх НОВИНА

Активисти ОО очистили су трим стазу и простор за спорт. Та-
кође, поделили су „СНС Информатор“.

39. ЈАГОДИНА
ИЗВОРИШТА ПИЈАћЕ ВОДЕ

Потписан је уговор о хидрогеолошком истраживању, на основу 
чега ће се градити проширење изворишта пијаће воде у рибару. 
Градиће се и нова изворишта како би здрава вода стигла до свих.

33. бЕлА ПАлАНКА
АУТО-СЕДИШТА 
ЗА бЕбЕ

Председник Општине Го-
ран Миљковић уручио је 85 
седишта родитељима деце 
рођене 2019. године. Уру-
чена је и помоћ породици 
вељковић из шљивовика за 
санацију штете од пожара.

23. ГОРњИ 
МИлАНОВАц
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
УЛИЦА

Започета је реконструк-
ција Улице војводе Мила-
на. Урађена је деоница пута 
Горња-доња црнућа, а ради 
се деоница врнчани-ручићи. 
Завршени радови у улицама 
војводе Милана и љубићској. 
Ускоро почиње изградња 
визиторског центра на руд-
нику. Са грађанима Горњег 
Милановца разговарали су 
Бранислав Недимовић, Маја 
Гојковић и Никола Селаковић.

31. НОВИ САД

гРАДИЛИШТА ПО ЦЕЛОм гРАДУ

Премијерка Ана Брнабић, заједно са градо-
начелником Милошем вучевићем, обишла је 
радове на реконструкцији Клиничког центра 
војводине. Напредују радови на изградњи 
станова за припаднике снага безбедности, 

а наш град ће добити четврти мост. влада 
Словачке обезбедила је 50.000 евра за наше 
здравствене установе у борби против Кови-
да - 19. Градоначелник вучевић обишао је 
изградњу паркинга, чиме добијамо нова 94 

паркинг места, од чега су четири намењена 
возилима особа са инвалидитетом. Након 
46. година, ново рухо добила је Улица вука 
Караџића у Будисави, коју је градоначелник 
обишао заједно са директором ЈКП „Пут“.

МилоШ ВУчеВић обилАзи грАдилиШтА



ИНТЕрвЈУ
СНС ИНФОРМАТОР 85/2020  |  2120 |  СНС ИНФОРМАТОР 85/2020

н
ас

та
ва

к 
на

 2
6.

 с
тр

ан
и

СНС ПАНОрАМА БрИГА О ГрАЂАНИМА

49. СРЕМСКА 
МИТРОВИцА
УРЕђЕњЕ КЕЈА И ПЛАжЕ

Одвијају се радови на прилаз-
ном путу гробљу у Бешенову. У 
сарадњи са Градском управом за 
здравствену и социјалну зашти-
ту и Центром за социјални рад, 
дистрибуира се 500 пакета које 
је донирала приватна компанија. 
У Мачванској Митровици рекон-
струисани су чвориште и шахт на 
кеју. Засађено је дрвеће на Тргу 
Ћире Милекића и Житном тргу. 
На митровачком кеју постављене 
су лежаљке за одмор. ЈКП „Кому-
налије“ уређује Градску плажу.

50. лАЈКОВАц
ВОДОВОД У мЗ ЈАбУЧЈЕ

Активисти Омладине обновили 
су мобилијар у парку. Штандови 
се одржавају редовно, активисти 
деле „СНС Информатор“, флаје-
ре и пропагандни материјал. Са 
грађанима разговарамо и путем 
телефона и друштвених мрежа. 
Председник Општине Андрија 
Живковић обишао је радове на из-
градњи водовода у засеоку Доњи 
крај у МЗ Јабучје. Реконструише се 
средња школа у Лајковцу.

51. КОВИН
РАДНЕ АКЦИЈЕ

Активисти Другог МО чистили 
су терен ОФК „Колонија“ и помогли 
суграђанки да уреди двориште, а 
активисти МО Центар 1 и Центар 2 
уредили су део улице Дејана Бран-
ка. Чланови МО Центар 2 уручили 
су пакете, купљене из личних сред-
става, социјално угроженим поро-
дицама. Активисти МО Делиблато 
уредили су простор у центру, а чла-
нови МО Мраморак простор испред 
МЗ. Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић уручио је кључеве 
санитетског возила Дому здравља. 
Председница Привременог органа 
Сања Петровић обишла је дограђе-

ни простор Дневног боравка за децу 
са сметњама у развоју.

52. КИКИНДА
НОВА фАбРИКА 
„мЕКАфОРА“

Савет за науку и технологију 
ГО СНС организовао је бесплатну 
поделу књига суграђанима. Волон-
терима, представницима компа-
нија, предузетницима и пољопри-
вредницима уручене су Никољ-
данске повеље, 550 признања за 
помоћ током ванредне ситуације. 
Компанија „Мекафор“ гради нову 
фабричку халу у којој ће се произ-
водити делови за авио-индустрију.

53. НОВИ КНЕжЕВАц
ОбНОВА ЗгРАДЕ 
КАЈАКАШКОг КЛУбА

Покрајински секретар Влади-
мир Батез и председник Општине 
Радован Уверић потписали су уго-
вор о суфинансирању реконструк-
ције објекта Кајакашког клуба 
„Обилић“. Поводом Дана оболе-
лих од мултипле склерозе, Уве-
рић је посетио МС кућу у Новом 
Кнежевцу и уручио хуманитарне 
пакете Удружењу оболелих од МС 
Севернобанатског округа.

54. СОМбОР
РАДОВИ У СВИм мЕСТИмА

Отворени су реконструисани 
Скејт парк на Првомајском буле-
вару и кружни ток на Видовдан-
ском тргу, а у току је изградња 
цркве у Кљајићеву и Дома културе 
у Гакову. Пуштена је у рад станица 
за пречишћавање воде у Колуту. 
Креће реконструкција летње по-
зорнице и спомен-обележја Мра-
зовићева азбука. Урађена је фаса-
да на згради МЗ Чонопља и центар 
села. Поставља се девет нових 
игралишта. Председница Владе 
Ана Брнабић и градоначелница 
Душанка Голубовић обишле су 
радове на реконструкцији пија-

це. Министарство за демографију 
и Град издвојили су средства за 
реконструкцију породилишта. 
Уређује се насеље Гоге, а у Колуту 
се гради купалиште. Посетили су 
нас потпредседник Главног одбо-
ра СНС Марко Ђурић и чланица 
Председништва Ана Брнабић.

55. СуРДулИцА
ПОмЕН СТРАДАЛИмА

У храму Светог Георгија, свеча-
ном литургијом обележен је праз-
ник Светих сурдуличких мучени-
ка. Свети архијерејски сабор СПЦ 
у диптих Светих уврстио је Свете 
сурдуличке мученике да се не за-
борави зверски злочин над више 
хиљада људи у Сурдулици.

56. КучЕВО
ПОЛИгОН ЗА ВЕжбАњЕ НА 
ОТВОРЕНОм

Кучево је једна од пет општина 
у Србији која није имала ниједан 
случај Ковида 19. Пакете помоћи 
добило је више од 600 угроже-
них грађана и 3.288 пензионера 
са ниским примањима. Активисти 
МО Раденка уредили су центар 
насеља, а чланови МО Раброво 
делили су промо материјал и раз-
говарали са грађанима. Спортски 
савез оплеменио је град отворе-
ним полигоном за вежбање.

57. ПАРАћИН
УРЕђЕњЕ ИгРАЛИШТА

Игралиште у Рашевици уређено 
је на захтев мештана. Велики број 
суграђана јавио нам се жалећи се да 
их телефоном узмемиравају особе 
које се представљају као чланови 
СНС. Обавештавамо јавност да нико 
од чланова СНС није контактирао 
грађане на непристојан начин.

58. СТАРА ПАЗОВА
РАЗгОВОР СА гРАђАНИмА

Aктивисти ОО организовали су 
пултове у Старој и Новој Пазови, 
Новим Бановцима и Војки. Посети-
ли су нас Владимир Орлић, Марко 
Ђурић, Александар Мартиновић и 
Сандра Божић. У просторијама МЗ 
Војка организована је подела па-
кета помоћи најстаријим суграђа-
нима и дружење са пензионерима. 
Ђорђе Радиновић разговарао је са 
грађанима Војке и Голубинаца.

60. ПЕћИНцИ
ТЕЛЕВИЗОР ЗА ЛОВЦЕ 
У КУПИНОВУ

Чланови ОО уручили су телеви-
зор Ловачком друштву Купиново, 
који је купљен из личних средста-
ва чланства.

61. жАбАљ
РАДНА АКЦИЈА 
У гОСПОђИНЦИмА

Aктивисти ОО покосили су зе-
лене површине, реконструисали 
клупе, уредили трибине и офар-
бали ограде испред цркве у Гос-
пођинцима. Такође, очистили су 
путни појас према Жабљу.

62. ТИТЕл
фАСАДА НА АмбУЛАНТИ 
У ЛОКУ

Зграда амбуланте у Локу добила 
је нову фасаду и олуке, а очекује се 
почетак унутрашњих радова.

63. ГОлубАц
ОбНОВА ДОмОВА КУЛТУРЕ

Општина, у сарадњи са Штабом 
за ванредне ситуације, поделила 
је 10.000 заштитних маски мешта-
нима. Реконструисани су домови 
културе у насељу Добра, Двориште, 
Бикиње и Поникве. Постављен је 
габион на шетно-бициклистичку 
стазу. Подељена су ауто-седишта 
бебама и деци узраста од седам го-
дина, као и опрема (троугао, прслук, 
ротација) за безбедност саобраћаја.

64. НЕГОТИН
НОВИ АСфАЛТ

Асфалтом су пресвучене улице 
у месним заједницама Сиколе, По-
повица, Трњане, Видровац, Душа-
новац, Самариновац и Вратна. ЈКП 
„Бадњево“ набавило је 95 канти за 
јавне површине.

65. шИД
ВЕЛИКО ПРОЛЕћНО 
СПРЕмАњЕ

Чланови МО Илинци индиви-
дуалним добровољним прилозима 
обезебедили су ново дечије игра-
лиште, а чланови МО Вашица уре-
дили су центар села. Наш одбор 
посетили су потпредседници СНС 
Милош Вучевић и Марко Ђурић. 

Сваког дана разговарамо са грађа-
нима на штандовима. Уручили смо 
поклон Удружењу жена „Јамена“, 
обезбеђен из личних прилога чла-
нова. Чланови МО Шид 7 уредили 
су игралишта, МО Моловин прос-
торије МЗ, а МО Беркасово школско 
игралиште. Активисти МО Гибарац 
уредили су зелене површине, своје 
нове просторије и салу Дома култу-
ре, док су активисти МО Батровци 
уредили гробље, а МО Ердевик 
парк.

66. НОВИ бЕчЕЈ
мИРОВИћ У бОЧАРУ

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић обишао је радове 
на реконструкцији и доградњи 
дворца Хертеленди у Бочару, ком-
плекса за смештај школараца, који 
ће почети са радом на јесен. На 
иницијативу мештана, у Змај Јови-
ној улици гради се канализациона 
мрежа, а завршено је асфалтирање 
у Улици Јаше Игњатовића.

67. бЕчЕЈ
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
мОСТА НА ТИСИ

Дотрајали мост на Старој Тиси, 
код Бисерног острва у Бачком 
Градишту, биће комплетно ре-
конструисан. У најави је и поста-
вљање видео надзора за контролу 
саобраћаја на мосту. „Мала зарда“ 
у Бачком Петровом Селу биће ре-
новирана у Центар за едукацију. 
Општина Бечеј победник је ово-
годишњег истраживања Локалног 
индекса транспарентности.

68. КРуПАњ
ПОСЕТА мИНИСТРА 
ђОРђЕВИћА

Подељено је око 7.000 пакета за 
децу, пензионере са примањима до 
30.000 динара и незапослене. Ми-
нистар Зоран Ђорђевић посетио је 
Дом за стара лица и Дом здравља. 
Наставља се насипање некатегори-
саних путева. Активисти су делили 
„СНС Информатор“ и флајере.

69. НОВИ ПАЗАР
САНАЦИЈА ПУТЕВА

Саниран је пут у селу Знуша и 
пут до села Витош. Мештани на-
сеља Черкез махала добијају мо-
дерно игралиште. Насипањем и 

санацијом главног сеоског пута, 
решени су дугогодишњи пробле-
ми мештана Бадова. Гради се још 
један паркинг у кругу Опште бол-
нице.

72. КлАДОВО
РАЗгОВОР СА гРАђАНИмА

Активисти ОО разговарали су 
са суграђанима у Брзој Паланци и 
Кладову, делили „СНС Информа-
тор“ и представили пројекат нове 
брзе сабраћајнице.

73. НИш
СОТИРОВСКИ 
СА ПЕНЗИОНЕРИмА

Прва на листи у Нишу „Алексан-
дар Вучић-за нашу децу“ Драгана 
Сотировски посетила је најстарије 
суграђане у насељу Делијски Вис, 
који су уредили простор испред 
здравствене станице и поште. 
Повереник Звездан Миловановић 
организовао je пријем грађанa и 
разговарао са представницима 
Националног савета Рома.

74. МЕДИЈАНА
САСТАНАК СА 
УПРАВНИЦИмА ЗгРАДА

Током ванредног стања, наш 
Контакт центар позвало је гото-
во 20.000 Нишлија, волонтери су 
обишли 17.000 домаћинстава и 

уручили више од 12.000 пакета. На-
челница Нишавског округа Драгана 
Сотировски свим градским општи-
нама уручила је 2.000 заштитних 
маски. Небојша Коцић разговарао је 
са управницима стамбених зграда.

75. ПАлИлулА
ПОДЕЛА ВИЗИРА

Кандидати за одборнике у СО Па-
лилула делили су заштитне визире 
продавцима на Бубањској, Палилул-
ској и пијаци у насељу Девети мај.

76. ПАНТЕлЕЈ
ПОДЗЕмНИ КОНТЕЈНЕРИ

Општина Пантелеј купила је и 
уградила подземне контејнере. 
Потписан је уговор о активној по-
литици запошљавања, а имамо за 
трећину мање незапослених него 
пре пет година.

77. НИшКА бАњА
УРЕђЕњЕ ИЗЛЕТИШТА

Активисти су на излетишту Же-
нева покосили траву, уклонили 
отпад, офарбали мобилијар и по-
правили клупе.

78. МЕРОшИНА
САДњА ЦВЕћА

Први на листи СНС за парла-
ментарне изборе Бранислав Не-
димовић и прва на листи СНС за 
Ниш Драгана Сотировски посети-
ли су Мерошину и разговарали са 
мештанима. На Европски дан пар-
кова, омладинци ОО засадили су 
200 садница цвећа у парку.

79. СВРљИГ
НОВИ мОСТОВИ

У насељу Маговац изграђен је 
мост преко Правачке и Добре реке, 
а на путу Ниш-Зајечар мост пре-

ко Тимока. Кандидат за народног 
посланика Милија Милетић и кан-
дидати за одборнике посетили су 
Нишевац и Драинац, који ће добити 
нови асфалт. У Сврљигу су уређени 
тротоари, очишћени канали, уређе-
но игралиште у Луковици, а почела 
је изградња терена за фут-тенис.

80. АлЕКСИНАц
НОВЕ УЧИОНИЦЕ

Сваког викенда делимо „СНС 
Информатор“ и разговарамо са 
суграђанима. Председник Општи-
не Ненад Станковић и народни 
посланик Далибор Радичевић 
обишли су нове учионице Музич-
ке школе, атарске путеве и радове 
на изградњи канализације на Кеју 
Живорада Костића.

81. ВЕлИКО ГРАДИшТЕ
НОВИ мОСТ У бИСКУПљУ

Председник Општине Дра-
ган Милић, Владимир Штрбац, 
Слађан Марковић и Бобан Јова-
новић обишли су радове на из-
градњи новог моста у селу Бис-
купље, које финансира локална 
самоуправа.

82. бАчКА ПАлАНКА
УРЕђЕњЕ 
ИЗЛЕТИШТА бАгЕР

Чланови Савета пензионера 
разговарали су са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“. Ак-
тивисти МО Стари град уредили 
су излетиште Багер, чланови МО 
Силбаш простор код вртића, а 
омладина ОО оцртала је дечији 
полигон за игру. Потписани су 
уговори о закупу стамбених једи-
ница са 16 избегличких породица. 
Дому здравља уручен је нови ул-
тразвучни колор доплер. Чланови 
ОО обишли су угрожене породице 
и уручили помоћ прикупљену из 
средстава чланова.

71. ПОжЕГА

ПОСЕТА мИЛЕНКА ЈОВАНОВА

Одржан је састанак ОО којем је присуствовао 
Миленко Јованов, потпредседник Главног одбо-
ра СНС. Тема састанка је био рад Повереништва 

у предизборном периоду. Свакодневно одржа-
вамо штандове на којима се окупља велики број 
суграђана.

48. ГАџИН ХАН
ПОСЕТА НЕДИмОВИћА 
И СОТИРОВСКИ

Бранислав Недимовић и дра-
гана Сотировски разговарали су 
са активистима ОО и мештанима 

Гаџиног хана. У вртићу у Гаџином 
хану и парку у доњем душнику 
напредњаци су засадили тује.

70. бЕОчИН

НОВА ПАРКИНг мЕСТА
Обележили смо дан победе 

над фашизмом. У организацији 
емисије „С Тамаром у акцији“ 
и Општине, реновирана је кућа 
самохраног оца двоје деце 
Ђорђа Бранковића у Свилошу. У 
току је уређење Старе плаже на 
дунаву и уређено је игралиште 

у МЗ Бразилија. Урађена су нова 
паркинг места у најпрометнијим 
деловима града, а почиње и 
изградња базена. Први пут су 
потписани уговори о стипен-
дирању спортиста. Одржани су 
састанци МО и дељен је „СНС 
Информатор“.

59. ВРАњЕ

ПОДЕЛА ЗАСТАВА
Чланови ГО делили су заставе 

Србије грађанима који су желе-
ли да их истакну на прозорима 
и терасама. „ Када смо видели 
да Бошко Обрадовић у дому 
Народне скупштине понижава 
српску заставу, одлучили смо 

да их поделимо суграђанима да 
их с поносом истакну на своје 
терасе, балконе и кровове“, ре-
као је Горан Ђорђевић, секретар 
ГО. Члан Председништва СНС 
Зоран Ђорђевић посетио ГО и 
разговарао са активистима.
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кОЛуБАРСкИ ОкРуг

Марина Павловић

Предано је радила у кол 
центру, учланила је велики 
број нових чланова, активна је 
у кампањи „од врата до врата“ 
и на штандовима.

Милутин Миловановић

Несебично је помагао су-
грађанима за време ванредног 
стања, истакао се у кампањи 
ВДВ и један је од највреднијих 
чланова Савета за интернет и 
друштвене мреже.

Јелена Јовановић

Дипломирани инжењер са-
обраћаја, вредно испуња-
ва све задатке који се нађу 
пред њом. Додатан плус је 
то што је у деветом месецу 
трудноће и што је спремна 
за нове изазове.

Стефан Јовановић

Активан члан Савета за интер-
нет и друштвене мреже, ради 
кампање „од врата до врата“, 
учествује у подели страначког 
материјала, хуманитарним ак-
цијама, кол-центру...

Александар Аћимовић

Дипломирани инжењер елек-
тротехнике и телекомуника-
ција најзначајнији допринос 
показује кроз подршку стран-
ци путем друштвених мрежа и 
техничку подршку кол центру.

Иван Јелић

Студент Високе пословне 
школе у Ваљеву, посебно се 
истакао у току ванредног 
стања, када је свакодневно 
волонтирао у Кризном шта-
бу и помагао најстаријим су-
грађанима.

Српска напредна странка препо-
знала је потребу за политичком 
едукацијом својих младих, фа-

култетски образованих активиста 
како би створила нове лидере и ли-
дерке који би у будућности могли да 
преузму неке од значајних странач-
ких и јавних функција.

Програм Академије младих лидера 
до сада је похађало око 300 младих 
из свих крајева Србије, а још 600 мла-
дих добиће прилику да похађа нашу 
политичку школу. Осим програма 
Академије младих лидера, млади 
чланови СНС имаће прилику да по-
хађају и програме чију реализацију 
Фондација „За српски народ и држа-
ву“ припрема заједно са Фондацијом 

„Конрад Аденауер“, Вестминстер-
ском фондацијом за демократију и 
Руским факултетом.

Наши полазници слушали су пре-
давања највећих стручњака из раз-
личитих области у домену унутра-
шње и спољне политике, и радили на 
развоју личних вештина неопходних 
за бављење политиком и активно 
учешће у политичком животу.

Нашој едукацији придружили су се 
готово сви чланови Председништва 
СНС, од којих је, наравно, највећи 
утисак на све оставио председник 
СНС Александар Вучић. Поред пре-
ношења политичког знања, позна-
вања структуре државе и политичке 
странке, начину обраћања бирачима 

ФОНдАцИЈА „ЗА СрПСКИ НАрОд И дрЖАвУ”

НАСТАВљАМО ДА

СТВАРАМО НОВЕ лИДЕРЕ

и свега осталог што 
је највећи лидер ре-
гиона пренео овим 
младим људима, 
можда најзначајнија 
порука била је да 
остану у Србији, да 
помогну да заједно 
градимо будућност 
наше деце.

На листи „Алек-
сандар Вучић - За 
нашу децу“ наш-
ло се око 20 одсто 
младих кандидата 
који су похађали 
нашу Академију. 
Кроз кампању, ра-
дили смо на њихо-
вом представљању 
грађанима, обишли 
велики део Србије, 
разговарали са љу-
дима... Поводом 
Међународног дана 
деце, на штанду у 
Кнез Михаиловој улици, на којем је 
било око 150 омладинаца, предста-
вили смо програм СНС и наше кан-
дидате за посланике. У сарадњи са 

Канцеларијом за Косово и Метохију 
организовали смо тродневну посету 
јужној српској покрајини, где су мла-
ди имали прилику да разговарају са 
представницима Српске листе и срп-

ским домаћинима, да 
се упознају са пробле-
мима нашег народа на 
КиМ и обиђу светиње. 
У Крупњу смо посе-
тили младу предузет-
ницу Ивану Поповић, 
пету на листи СНС 
кандидата за народне 
посланике, која нас је 
угостила у својој фир-
ми  „Џемара“.

У даљем раду тру-
дићемо се да изнедримо 
још нових лидера, који 
су спремни да својом 
младошћу, знањем и па-
триотизмом помогну да 
наш председник Алек-
сандар Вучић оствари 
све планове предвиђене 
Планом „Србија 2025“. 
Пратимо његов рад и 
жељу за још бољом и 
напреднијом Србијом и 
помажемо му у томе, а 

посебно радује то што све више младих 
људи препознаје његов рад и жели да 
учи, ради и ствара породицу у Србији.

                          Бојана Радаковић

МлАди лидери иМАли сУ ПриликУ ВиШе ПУтА дА слУШАЈУ ПредАВАњА ПредседНикА ВУчићА

ПосетА срПскоМ НАродУ НА косоВУ и МетохиЈи

дрУжење зА МеШтАНиМА УбА
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лОЗНИцА

КРуПАњ

шАбАц

КОцЕљЕВА

мАчВАнСкИ 
ОкРуг

Весна Марјановић

П о в е р е н и ц а 
Уније жена и 
координаторка 
месних одбо-
ра, учествује у 
свим акцијама 
и посебан ак-
ценат ставља 

на укључивање жена у полити-
ку и пружање помоћи старим и 
угроженим лицима.

Сузана 
Остојић

Учествује у свим 
страначким ак-
тивностима и 
истиче се због 
свог великог за-

лагања, посвећености и одговор-
ности.

Драгиша Софранић

Активан члан 
СНС, један од 
највреднијих 
активиста и 
секретар ОО, 
учествује у 
свим акцијама.

Жарко 
Елез

Професор ен-
глеског језика 
који странач-
ке активнос-
ти обавља са 

неизмерном преданошћу. Нема 
акције, догађаја, скупа на којем 
није учествовао. Скроман, вед-
рог духа, покреће остале акти-
висте.

МАлИ ЗВОРНИК

ВлАДИМИРцИ

бОГАТИћ

љубОВИЈА

мАчВАнСкИ 
ОкРуг

Сузана Протић

Активна је у 
свим странач-
ким активнос-
тима, посебно 
се истакла у 
пружању по-
моћи социјал-

но угроженим породицама, 
редовно је на штандовима и 
страначким скуповима.

Жељко 
Јосиповић

Члан странке 
од оснивања, 
бави се веб ди-
зајном и један 
је од највред-

нијих и најспособнијих омлади-
наца. Активно учествује у свим 
акцијама и кампањама.

Слободан Гачић

Високу хоте-
лијерску школу 
завршио је у 
Београду и вра-
тио се у родно 
место где ради 
у Средњој шко-

ли. Учествује у свим страначким 
активностима.

Владимир 
Вучетић

Е к о н о м с к и 
техничар, који 
је за време 
трајања пан-
демије вируса 

Ковид-19 био ангажован 24 сата 
на пружању помоћи суграђани-
ма.

Члан Главног одбора 
и Савета за међуна-
родну сарадњу СНС, 

Никола Ерић, разговарао је 
путем видео-конференцијс-
ке везе са председницом 
Европске комисије Урсулом 
фон дер Лајен, у оквиру по-
себне седнице Председни-
штва YEPP-a.

Говорећи о ситуацији у 
Европској унији, плану за 
опоравак европске привре-
де и важности европских 
интеграција, председница 
Европске комисије нагласи-
ла је да је велики подржава-
лац европске перспективе 
Србије и Западног Балкана 

еРИћ И фОн деР ЛАЈен О екОнОмСкОм ОпОРАВку нАкОн пАндемИЈе
и да између ЕУ и нашег реги-
она треба да постоји најбли-
жа могућа сарадња. Такође, 
нагласила је важност наја-
вљеног „економског пакета“ 
за Западни Балкан, који ће 
бити представљен на јесен 
и објаснила да се планирају 
значајна средства за наш ре-
гион који је, као и цела ЕУ, 
претрпео економски шок 
као последицу кризе изаз-
ване корона вирусом. Фон 
дер Лајен је истакла да је и 
у интересу ЕУ да опоравак 
Западног Балкана буде брз, 
снажан и у кораку са остат-
ком Европе, јер је то важно 
и за будућност Европске 

уније.
Ерић је изразио захвал-

ност председници Европске 
комисије на значајној по-
моћи ЕУ Србији током кризе 
изазване корона вирусом 
и нагласио да је стратешко 
опредељење Србије пуно-
правно чланство у Европ-
ској унији. Такође, истакао 
је важност наставка јачања 
сарадње Србије и ЕУ у свим 
областима, као и потребе 
заједничког рада на опора-
вку привреде. Ерић је нагла-
сио да је свима у интересу 
економски јака и стабилна 
Европа и истакао важност 
најављеног „економског 

пакета“ за регион Западног 
Балкана.

Говорећи о одговору Ср-
бије на економске изазове 
кризе, Ерић је нагласио да 
је у току имплементација 
економског пакета мера по-
моћи привреди, који не би 
био могућ без одличних ре-
зултата суштинских рефор-
ми које су претходних го-
дина спровођене у Србији, 
под вођством председника 
Александра Вучића. Такође, 
изразио је наду да ће пред-
седница Европске комисије 
посетити Србију, што би 
био додатни допринос уч-
вршћивању наших односа.

ШАбАц чАчАк

тргоВиШте

гроцкА

рУМА

сАВски ВеНАц

Пирот

богАтић

МлАдеНоВАц

СТрАНАЧКЕ вЕСТИ

ерић фоН дер лАЈеН

АктИВИСтИ СнС дРуЖИЛИ Су Се СА СугРАђАнИмА нА штАндОВИмА шИРОм СРБИЈе
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С Н С 
ПАНОРАМА

83. АлЕКСАНДРОВАц
бОљЕ ВОДОСНАбДЕВАњЕ

Завршава се магистрални во-
довод за насеља Горњи Ступањ, 
Доњи Ступањ, Лаћислед и Мрмош. 
Завршена је пројектна докумен-
тација и за изградњу водоводне 
мреже за насеље Доњи Ступањ, 
као и резервоара за Лаћислед и 
Мрмош. Пољопривредници који су 
претрпели штету од града,  добиће 
помоћ од Министарства пољопри-
вреде, а министар Бранислав Не-
димовић посетио је наш крај и раз-
говарао са произвођачима.

84. КОВАчИцА
НОВИ ПАРКИНг У ЦЕНТРУ

Активисти ОО деле промо-
товни материјал на штандовима 
и разговарају са мештанима. Ја-
рослав Хрубик обишао је ново 
одељење у ПУ Колибри, за чије 
опремање је издвојено пола мили-
она динара. Гради се нови паркинг 
у центру Ковачице. Пензионери 
са примањима мањим од 30.000 
динара добили су два пакета по-
моћи. Почело је асфалтирање две 
улице у Самошу.

85. РАшКА
ПОСЕТА бРАНИСЛАВА 
НЕДИмОВИћА

Члан Председништва СНС Бра-
нислав Недимовић обишао је ОО 
и разговарао са активистима.У 
току је асфалтирање пута у МЗ Бр-
веник, засеок Матовићи. Председ-
ник Игњат Ракитић, Ђорђе Гогић 
и Ана Белоица присуствовали су 
подели ауто-седишта за сву децу 
рођену у 2019. години.

86. КАњИжА
ШТАНД У ЗИмОњИћУ

Активисти ОО организовали су 
штанд у насељу Зимоњић и разго-
варали са мештанима, а функцио-
нери су презентовали реализова-
не пројекте и планове за наредни 
период.

87. ВЕлИКА ПлАНА
АСфАЛТИРАњЕ УЛИЦА

Асфалтирано је 12 улица у окол-
ним селима. Замењена је столарија 
на школи „Карађорђе“ у Великој 
Плани, а асфалтирана су дворишта 
школа у Милошевцу, Доњој Лива-
дици и Великом Орашју. У Великом 
Орашју реконструисан је тротоар 
од школе до Дома културе и плато 
испред амбуланте. У Дому здра-
вља у Великој Плани асфалтирано 
је двориште. У Крњеву, Бресју и 
Радовању постављени су успори-
вачи саобраћаја поред школа, а у 
Милошевцу и Бресју реконструише 
се кров Дома културе. Отворена је 
нова млекара „Круна комерц“, ре-
конструисана је воденица на Вели-

кој Морави и поплочава се градски 
базен. Активисти ОО одржавају 
штандове, разговарају са грађани-
ма и деле промотивни материјал.

89. АДА МОл
НОВО ВОЗИЛО ЗА ДОм 
ЗДРАВљА

Асфалтиране су улице Марка 
Миљанова, Истарска и Петра Дра-
пшина. Дом здравља добио је ново 
возило на конкурсу Покрајинског 
секретаријат за здравство.

91. ПРИбОЈ
ЗАхВАЛНИЦЕ ЗА СВЕ КОЈИ 
СУ ПОмАгАЛИ

Асфалтиран је пут у селу Грача-
ница. Одобрена су средства за за-
мену крова на Дому културе, на кон-
курсу „Градови у фокусу“. Прибој ће 
бити домаћин отварања Спортских 
игара младих Србије. Председник 
Општине Лазар Рвовић приредио 
је пријем и уручио захвалнице во-
лонтерима и организацијама за ан-
гажовање током пандемије. Савет 
за безбедност саобраћаја поставља 
„лежеће полицајце“. Министарство 
културе и Општина обезбедили су 
средства за модернизацију рада 

библиотеке. Општина је набавила 
опрему за ГАК службу и рачунаре за 
Општу болницу.

92. лЕбАНЕ
РАЗгОВОР СА гРАђАНИмА

Омладина ОО делила је стра-
начки материјал и разговарала је 
са суграђанима.

93. лОЗНИцА
ПОмОћ ЗА ДЕЦУ 
СА ИНВАЛИДИТЕТОм

На више локација организова-
на је подела „СНС Информатора“. 
Чланови ГО и Савета за попула-
цију и бригу о деци, уручили су 
помоћ двема породицама које 
имају децу са инвалидитетом, 
прикупљену из личних средстава. 
У организацији Савета за заштиту 
животне средине и МО Георгије 
Јакшић обележен је Светски дан 
заштите паркова.

94. жИТИшТЕ
НОВА САНИТЕТСКА 
ВОЗИЛА

Општина је закључила уговоре 
са Покрајинским секретаријатом 
за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство за реконструкцију водо-
водне мреже у Међи и за уређење 
атарских путева у КО Банатски 
Двор, Равни Тополовац, Српски 
Итебеј и Житиште. Покрајинска 
влада обезбедила је санитетска во-
зила за домове здравља у Житишту, 
Сечњу и Новом Бечеју.

95. чОКА
КОШЕњЕ ТРАВЕ И 
ЧИШћЕњЕ СмЕћА

Активисти ОО организовали су 
акцију кошења и уређења фудбал-
ског терена у Чоки, а активисти 
МО Падеј покупили су смеће, по-

косили траву и засадили цвеће 
испред зграде МЗ.

96. ИРИГ
ТЕЛЕВИЗОРИ НА ПОКЛОН

Активисти МО Ириг друже се 
са суграђанима на штандовима, а 
помогли су и у кречењу просто-
рија Дома здравља, док су акти-
висти МО Врдник разговарали са 
грађанима и делили „СНС Инфор-
матор“. Чланови, симпатизери и 
функционери ОО, из личних сред-
става, купили су телевизор за КУД 
„Змај“ и за породицу из Врдника.

97. љ убОВИЈА
РАСКРЕСИВАњЕ РАСТИњА

Одржан је састанак МО Ле-
овић, а чланови ОО делили су 
„СНС Информатор“ и промотив-
ни материјал. Чланови МО Доња 
Љубовиђа раскресивали су др-
веће и припремали терен за из-
градњу пута ка Бољавини, а акцију 
раскресивања организовали су и 
активисти МО Рујевац.

98. ТЕМЕРИН
КОШЕњЕ ТРАВЕ

Активисти ОО организују штан-
дове, деле „СНС Информатор“ и 
промотивни материјал. Чланови 
МО Старо Ђурђево и Бачки Јарак 
уредили су зелене површине на 
Иланџи и око новог кружног тока. 
Активисти МО Бачки Јарак поко-
сили су траву у Блоку 20, активи-
сти МО Сириг код старог водово-
да, а чланови МО Центар и Телеп 
обезбедили су визире за раднике 
ПУ „Вељко Влаховић“.

99. ГРАчАНИцА
ПАКЕТИ ПОмОћИ

Кризни штаб добио је од УНИ-
ЦЕФ-а, ХЕЛП-а, Данског савета за 
избеглице и Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу, хигијенске и 
прехрамбене пакете, који су по-
дељени становништву. Породи-
ци Ђорић, чија је кућа изгорела, 
достављена је прва количина ма-
теријала за обнову. Посетили смо 
повређене Србе у Доњој Гуште-
рици, које су Албанци напали у 
њиховом дворишту. Обишли смо 
и ЕТШ „Михајло Пупин“ у Сушици, 
која је обијена у току ноћи, као и 
просторије ОШ „Свети Сава“.

100. РАНИлуГ
ОПРЕмА ЗА СВЕ АмбУЛАНТЕ

Подељени су заштитна сред-
ства и медицински материјал за 
све амбуланте. Волонтери доста-
вљају лекове, храну и хигијенска 
средства суграђанима. Радници 
Општине дезинфиковали су згра-
ду школе у Ранилугу. Представни-
ци мисије УН донирали су пакете 
за најугроженије породице.

101. КОСОВСКА 
МИТРОВИцА
НОВА РАДНА мЕСТА

Почиње уређење тротоара у 
главној улици. Обезбедили смо 100 
нових радних места, а приоритет су 
нам млади и породични људи који 
ће своју будућност градити овде.

102. лЕПОСАВИћ
ПОмОћ ЗА ПОРОДИЦУ 
ЧИЈА КУћА ЈЕ ИЗгОРЕЛА

Почиње уређење римског града 
Муниципијум Дарданорума у Со-
чаници. Уређене су зелене повр-
шине испред свих јавних устано-
ва. Настављена је подела помоћи 
најугроженијем становништву и 
дезинфекција јавних површина. 
Гради се Ученички дом Пољопри-
вредне школе у Лешку. Општина 
је обезбедила смештај и храну 
породици чија је кућа изгорела у 
Белом Брду.

103. ЗВЕчАН
СмЕШТАЈ ЗА бАКА мАРИЈУ

Обезбедили смо угроженом 
становништву пакете помоћи. 
Редовно дезинфикујемо јавне по-
вршине. Само у мају, допремили 
смо из Рашке лекове за 275 ко-
рисника. Обезбедили смо сред-
ства за изградњу прве фазе хотела 
и смештај за Марију Цмиљковић у 
Дому за старе.

104. ЗубИН ПОТОК
ЧЕТИРИ НОВЕ КУћЕ И ПЕТ 
ОбНОВљЕНИх

Средствима Владе Србије биће 
изграђене четири куће и ренови-
рано пет кућа за угрожене поро-
дице. Срђан Вуловић положио је 
камен-темељац за кућу породице 
Бишевац у селу Јабука. Уз помоћ 
УНМИК-а, подељена је помоћ уг-
роженим породицама и особама 
са инвалидитетом. Шеф канцела-
рије УНИЦЕФ-а донирао је пакете 
Дому здравља. Санира се пут у 
селу Јабука. Општина је обезбеди-
ла реагенсе за лабораторију Дома 
здравља.

105. НОВО бРДО
ПАКЕТИ ЗА РОмСКЕ 
ПОРОДИЦЕ

Волонтери обилазе најстарије 
и угрожене породице. Четрнаест 
ромских породица добило је па-
кете са намирницама, донацију 
УНМИК-а.

106. ИСТОК
ПОмОћ СУгРАђАНИмА

Волонтери су у току ванредног 
стања редовно обилазили су-
грађане и достављали пакете по-
моћи угроженим комшијама.

108. КлИНА
ЛЕКОВИ И НАмИРНИЦЕ 
ЗА НАЈСТАРИЈЕ

Волонтери старијим суграђа-
нима односе лекове и намирнице. 
Подељено је 75 пакета хране и 
средстава за хигијену и 30 џакова 
брашна од 25 килограма.

110. ПЕћ
ПОДЕЛА ПАКЕТА

Волонтери су разнослили паке-
те помоћи и лекове за социјано уг-
рожене суграђане. У току ванред-
ног стања подељено је 182 пакета.

111. ГњИлАНЕ
ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС

Волонтери свакодневно обила-
зе најстарије мештане и социјално 
угрожене породице доносећи им 

пакете са храном и лековима. Де-
зинфиковане су све јавне површи-
не и установе.

112. КуРшуМлИЈА
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ВОДОВОДА

Почела је реконструкција водо-
вода у Улици др Хаџић, а планира-
но је и асфалтирање прилаза.

113. ужИцЕ
АРхЕОЛОШКИ ПАРК

Завршено је асфалтирање девет 
путних праваца у Волујцу и шест 
путних праваца у Биосци. Град 
Ужице издвојио је средства за 
једнократну новчану помоћ пен-
зионерима са примањима нижим 
од 15.000 динара. Настављена је 
градња првог археолошког парка у 
Ужицу, реплике неолитског насеља 
у клисури Ђетиње поред Стапарске 
бање.

114. ИНђИЈА
ПОСЕТА мАРКА ђУРИћА

Акивисти МО Бешка и Крчедин 
уређивали су зелене површине, ко-
сили траву, чистили платое, орези-
вали гране... Марадички напредња-
ци уредили су простор око старе 
школе. Потпредседник Главног 
одбора СНС Марко Ђурић посетио 
је ОО и разговарао са активистима.

115. ћИћЕВАц
ОбНОВљЕНА ЧЕТИРИ 
ИгРАЛИШТА

Активисти ОО обновили су де-
чија игралишта у Сталаћу, Град 
Сталаћу, Лучини и Ћићевцу, а ак-
цију су помогли привредници.

116. КРАГуЈЕВАц
НОВА КУћА ђУРЕ ЈАКШИћА

Министарка Зорана Михајло-
вић и градоначелник Радомир 
Николић обишли су радове на 
изградњи станова за припаднике 
служби безбедности. Завршена је 

кућа Ђуре Јакшића у Карађорђевој 
улици, подигнута на месту старе. 
Први на листи „Александар Вучић-
За нашу децу“ Никола Дашић раз-
говарао је са мештанима Влакче, а 
чланови МО уредили су двориште 
цркве у овом месту. Министар Зо-
ран Ђорђевић уручио је заштитна 
одела геронтолошким центрима 
у Крагујевцу и Матарушкој бањи, 
као и Заводу „Мале Пчелице“. У 
току је реконструкција зграде ОШ 
„Драгиша Михаиловић“.

117. бАТОчИНА
НОВИ 
СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНИ 
КОмПЛЕКС

Шеф сектора Делегације ЕУ у 
Србији Штефен Худолин и пред-
седник Општине Здравко Мла-
деновић обишли су радове на 
изградњи Спортског комплекса у 
насељу Нова Лозница. Започета је 
реконструкција ОШ „Свети Сава“ 
у Бадњевцу. Министарка Зорана 
Михајловић обишла је радове на 
путу Крагујевац - Баточина. Ас-
фалтирана је улица Димитрија Па-
резана у Брзану.

118. бАчКА ТОПОлА
ПОСТРОЈЕњЕ ЗА 
ПРЕЧИШћАВАњЕ ВОДЕ

Почела је изградња постројења 
за пречишћавање отпадних вода, 
за шта су средства обезбедиле АП 
Војводина и локална самоуправа, 
а радове је обишао председник 
Владе АПВ Игор Мировић.

119. ВлАСОТИНцЕ
ПАКЕТИ ПОмОћИ

Општина је добила средства од 
Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања 
за финансирање услуга у области 
социјалне заштите. Општина је 
финансирала набавку пакета за 
близу 4.000 пензионера, Црвени 
крст је обезбедио пакете за 300 
ромских породица, а посредством 
НАЛЕД-а обезбеђено је 720 пакета 
за социјално угрожене.

120. СВИлАЈНАц
ПРЕДСТАВљАњЕ 
ПРОгРАмА

Представили смо суграђанима 
наш програм и разговарали о при-
оритетима, попут изградње новог 
моста на Великој Морави. Ми смо 
опозиција у Свилајнцу и поносни 
смо што је Министарство просвете 
за в.д. директора ПУ „Дечија ра-
дост“ именовало Далиборку Мила-
новић Мојсовић (СНС). Суграђани-
ма говоримо и да није истина да је 
Предраг Милановић најзслужнији 
за реконструкцију пута до Марко-
вца, јер је иницијатива потекла из 
инвестиционог програма „Србија 
2025“.

88. КНИћ

ПОСЕТА НИКОЛЕ СЕЛАКОВИћА

Никола Селаковић, члан 
Председништва СНС, разго-
варао је са активистима ОО о 

развојним програмима и обећао 
помоћ у реализацији стратеш-
ких пројеката.

90. бОЈНИК
УРЕђЕњЕ ПЛАТОА

Уређује се плато испред 
спортске хале, са паркингом 
и покретном бином, где ће се 
одржавати манифестације. У 
току је уређење пијаце у селу 
Косанчић, а ово село добиће 
и контејнере. Поправљено је 
осветљење, а настављају се и 
радови на агро-бизнис зони где 
ће бити стављене у функцију 
две парцеле, и почеће да се гра-
ди канализација до колектора.

107. ВИТИНА

КАмЕН-ТЕмЕљАЦ ЗА ДВЕ КУћЕ

Почиње градња 
кућа за две угро-
жене породице у 
Могили, а средства 
је обезбедила Кан-
целарија за КиМ. 
Кризни штаб помо-
гао је најстаријима 
у набавци лекова и 
намирница.

109. ПРОКуПљЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ДОмА ЗДРАВљА

радове на реконструкцији 
дома здравља обишли су 
председник Александар ву-
чић, министар Златибор лон-
чар и Марко Благојевић. Из-
грађено је 12 кућа за ромске 
породице у насељу Мала Губа. 
реконструишу се утврђења 
на хисару, Гимназија и био-
скоп. расписан је конкурс за 
изградњу Индустријске зоне. 
Министарство културе одо-
брило је средства за Спомен 
собу Гвозденом пуку и обеле-
жавање 110 година Народне 
библиотеке. Пензионери, уг-
рожени суграђани и ромске 
породице добили су пакете са 
намирницама. Министар Бра-
нислав Недимовић разговарао 
је са мештанима о цени вишње. 
Млади су делили „СНС Ин-
форматор“ и поклонили своју 
гардеробу угроженим станов-
ницима Житног Потока.
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гРАд БеОгРАд БрИГА О ГрАЂАНИМА
121. ЗАЈЕчАР
ПОСЕТА СИНИШЕ мАЛОг

Члан Председништва СНС Си-
ниша Мали посетио je Зајечар 
и разговарао са активистима. 
Чланови Уније младих делили су 
„СНС Информатор“. На углу улица 
Милоша Обилића и Боре Станко-
вића, ниче зелена оаза. На захтев 
мештана Грљана, реконструисан 
је терен за мали фудбал на веш-
тачкој трави, постављене су нове 
мреже и рефлектори.

122. ћуПРИЈА
бЕСПЛАТНИ 
ПРИгРАДСКИ ПРЕВОЗ

Почело је уређење Улице ака-
демика Драгослава Михаиловића. 
Пензионерима, старијима од 65 
година, примаоцима новчане по-
моћи, лицима са инвалидитетом 
и ученицима средњих школа омо-
гућен је бесплатан приградски 
превоз. На деоници пута Ћуприја-
Параћин, у зони Техничке школе, 
пресвучен је нови асфалт. Ренови-
рају се домови културе у селима 
Супска и Влашка. Млади активи-
сти ОО разговарају са суграђани-
ма на више локација. Општини су 
додељена средства за енергетску 
санацију ОШ „Вук Караџић“.

123. НОВА ВАРОш
САДНИЦЕ мАЛИНЕ 
НА ПОКЛОН

Локална самоуправа финасира 
седам пројеката две верске зајед-
нице. Посетио нас је министар 
Бранислав Недимовић и рекао да 
ће држава финансирати наставак 
радова на изградњи водоводног 
система у Божетићима. Општина 
и Удружење произвођача „Златни 
брег“ помоћи ће са по 2.000 садни-
ца, укупно 50 сеоских газдинстава 
која имају жељу да гаје малине.

124. ПРИЈЕПОљЕ
САСТАНАК СА 
ПРИВРЕДНИЦИмА

Носилац листе „Александар Ву-
чић-За нашу децу“ Владимир Бабић 
одржао је састанак са привредни-
цима. Савет за омладину организо-
вао је предавање о заштити жртава 
насиља. Aктивисти ОО одржали су 
штандове, делили „СНС Информа-
тор“ и разговарали са грађанима. 
Бранислав Недимовић разговарао 
је са активистима ОО.

125. ВРњАчКА бАњА
НОВИ ТРОТОАР 
И АмбУЛАНТА

У Улици Велибора Марко-
вића у насељу Дубрава завршен 
је тротоар. Почиње друга фаза 
реконструкције Дома здравља. 
Мештани села Врњци, Руђинци и 
Штулац добили су нову, модер-

но опремљену амбуланту и нове 
просторије за месне канцеларије. 

127. ТуТИН
НОВА РАСВЕТА

Постављено је улично осве-
тљење у селу Добриња, са најса-
временијим светиљкама.

128. бАЈИНА бАшТА
УПРАВљАњЕ љУДСКИм 
РЕСУРСИмА

У складу са меморандумом о 
разумевању између Министарства 
државне и локалне самоуправе, 
Савета Европе и Општине, Бајина 
Башта је постала део друге фазе 
пројекта управљања људским ре-
сурсима. Сви угоститељски објекти 
који имају баште ослобођени су 
плаћања закупнине до краја маја, а 
олакшице су добили и организато-
ри игара на срећу, дискотеке...

129. АлИбуНАР
НОВА СПОРТСКА хАЛА

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић отворио је нову 
спортску халу. Повереница Да-
нијела Лончар обишла је волонте-
ре Црвеног крста и разговарала о 
помоћи суграђанима.

131. ВлАДИчИН ХАН
АСфАЛТИРАњЕ ПУТА

Општина је започела асфалти-
рање три километра пута од тзв. 
Састав река до МЗ Џеп, што је ва-
жно за мештане пет планинских 
села.

132. лучАНИ
ПОКЛОНИ ЗА мАТУРАНТЕ

Председник Општине поделио 
је колевке новорођеној деци у овој 
години. Такође, уручио је поклоне 
свим ученицима завршних разре-
да средње школе и свим свршеним 
основцима.

133. СЈЕНИцА
ПОбОљШАњЕ 
ЕЛЕКТРОмРЕжЕ

У току су радови на побољшању 
електромреже и бољег снабде-
вања струјом у сјеничкој општини.

134. ИВАњИцА
НОВА фАбРИКА

Председница Владе Ана Брна-
бић присуствовала је отварању 
погона немачке компаније „Konig 
Metall“, која производи делове за 
„Ауди“ и „Порше“, и која ће за-

послити 350 радника, а затим је 
обишла и фирму „Матис“.

135. КОСЈЕРИћ
ТЕРмОИЗОЛАЦИЈА ЗгРАДЕ 
ОПШТИНЕ

Реконструише се фасада на 
општинској згради, што финан-
сира Министарство државне уп-
раве и локалне самоуправе.

136. чАЈЕТИНА
ПОДЕЛА ПАКЕТА

Активисти ОО организова-
ли су поделу пакета угроженом 
становништву. Наши поверени-
ци обилазе златиборска села и 
у разговору са домаћинима до-
говарају стратегију за наставак 
великих улагања Министарства 
пољопривреде. У сарадњи са 
ЕПС-ом, дефинисали смо смер-
нице за даље радове на попра-
вљању мреже.

137. буЈАНОВАц
ТРИбИНЕ ПО СЕЛИмА

Чланови ОО разговарали су са 
мештанима на трибинама у сeли-
мa Лeвoсoje, Лoпaрдинцe, Клeни-
кe, Рaкoвaц,  Љиљaнцe, Жбeвaц, 
Кaрaдник . Активисти МО Рaкoвaц 
засадили су стaбaлa у пaрку.

138. ТРГОВИшТЕ
ЗАВРШЕНА ИЗгРАДњА 
мОСТА

У Доњем Стајевцу изграђен је 
мост са приступним саобраћајни-
цама преко реке Трипушнице.

139. бАбушНИцА
УРЕђЕњЕ хОЛА 
ДОмА КУЛТУРЕ

Општина је потписала уговор за 
уређење хола Дома културе. Кан-
дидати за одборнике и активисти 
ОО разговарали су са грађанима и 
делили промотивни материјал.

140. МИОНИцА
ПОДЕЛА 
„СНС ИНфОРмАТОРА”

Организовали смо више штан-
дова, делили „СНС Информатор“ 
и разговарали са грађанима.

141. СОКОбАњА
ЧИШћЕњЕ КАНАЛА 
ЗА НАВОДњАВАњЕ

Завршена је изградња Летње 
позорнице „Врело“ и очекује се 
њено свечано отварање. Предста-
вници листе „Александар Вучић 
- За нашу децу“ разговарали са су-
грађанима на два штанда. Уређени 
су атарски путеви МЗ Шарбановац 
и Бели Поток, и очишћени канали 
за наводњавање у МЗ Мужинац, 
Ресник, Шарбановац и Сесалац.

126. чАчАК

АДАПТАЦИЈА ВРТИћА

Милун Тодоровић обишао је 
окончане радове на осликавању 
куполе храма Светог вазнесења 
Господњег. Посетио нас је Бра-
нислав Недимовић и разговарао 
са активистима, са директо-
ром Института за воћарство и 
пољопривредницима. Адаптиран 

је вртић „Сунце“, који сада може 
да прихвати више од 300 деце. 
Пуштена је у рад црпна стани-
ца фекалне канализације у МЗ 
Пријевор. Тодоровић је обишао 
асфалтиране путеве, нов паркинг 
и радове на водосистему у селу 
вранићи.

130. ВРшАц

НОВО ВОЗИЛО ЗА бОЛНИЦУ
За ПУ „Чаролија“ обезбеђе-

ни су заштитна опрема и сред-
ства за дезинфекцију. Град вр-
шац обележио је 75 година од 
победе над фашизмом. Преду-
зете су све мере заштите ради 
безбедног боравка деце у вр-
тићима. Општа болница пред-

ставила je ново санитетско 
возило, набављено средствима 
АП војводине. Град вршац и 
Епархија банатска обележили 
су Светог Теодора вршачког, 
славу Града. Функционери ГО 
разговарали су са суграђанима 
на штанду.

143. бАРАЈЕВО

НОВА ДЕЧИЈА ИгРАЛИШТА

Настављена је изградња ограде 
на гробљу у МЗ Арнајево и асфал-
тиран је први део Улице Миливоја 
Костадиновића. Одржан је саста-
нак у вези са наставком радова на 

водоводној мрежи. Постављају се 
дечија игралишта у Манићу, Глум-
чевом брду и Вранићу. Активисти 
ОО дружили су се са суграђанима 
на штанду у центру Барајева.

142. ВОжДОВАц

УРЕђЕњЕ ЗЕЛЕНИх ПОВРШИНА

Уредили смо зелену површину 
на Митровом брду и испред МЗ 
Јајинци, затим око школа „Бра-
нислав Нушић“ и „Војвода Сте-
па“, а у насељу Степа Степановић 
очишћене су степенице и пешачки 
пролази. Такође, уређене су зелене 
површине на углу Беранске и По-
родице Трајковић, затим у Војводе 
Степе, Ђурђевданској, Пролећној 

и Трише Кацлеровића. Покошена 
је трава у Кумодраж Селу и попра-
вљено је игралиште у Степојевач-
кој улици. Активисти МО Чинов-
ничка колонија прикупили су 70 
килограма чепова, у акцији „Чеп 
за хендикеп“. У МЗ Кумодраж Село 
одржавају се бесплатни фитнес 
тренинзи. Свакодневно смо у кому-
никацији са суграђанима.

145. ВРАчАР

ПОСЕТА бРНАбИћ, 
РАДОЈИЧИћА И ВЕСИћА

Ана Брнабић, Зоран Радојичић 
и Горан Весић обишли су Врачар 
и захвалили се свима који су во-
лонтирали за време пандемије, 
током које је пружено више од 
22.000 услуга и подељено 3.419 
пакета угроженим суграђанима и 

особама са инвалидитетом. Заме-
ник градоначелника Горан Весић 
и секретарка за социјалну заштиту 
Наташа Станисављевић обишли су 
Градски центар за социјални рад, 
а председник ГО проф. др Милан 
А. Недељковић посетио је вртиће.

146. ГРОцКА

НОВИ бУНАР

Започето је копање новог бу-
нара за водоснабдевање. Одржан 
је збор грађана у Улици водице у 
Ритопеку, у вези са пробијањем 
атарских путева, асфалтирањем и 
изградњом водовода. Омладинци 
ОО уредили су парк у Калуђери-

ци, где је започета и друга фаза 
реконструкције Улице Жељка Ми-
ливојевића. Уз помоћ привредни-
ка, очишћене су три дивље депо-
није у Умчарима. Омладина ОО је 
константно на терену и разговара 
са суграђанима.

144. НОВИ бЕОГРАД

УРЕђЕњЕ ЗЕЛЕНИх ПОВРШИНА

Активисти ОО уредили су 
дечије игралиште у блоку 71, у 
Улици др Ивана Рибара, као и 
зелену површину у блоку „Ми-
лева Марић Ајнштајн“. У блоко-

вима 70 и 70 а организована је 
хуманитарна акција „Чеп за хен-
дикеп“ и прикупљен је велики 
број чепова за особе са инвали-
дитетом.

147. ОбРЕНОВАц

НАСТАВАК РАЗВОЈА

Граде се водоводна мрежа и топлотна подстаница у насељу Дубрава. Наста-
вљени су бесплатни програми за суграђане. Општина и ЈКП „Паркинг сервис“ 
омогућили су 30 сати бесплатног паркирања за родитеље са децом до годину 
дана. У МЗ Забрежје отворено је дечије игралиште. Почела је изградња Аванту-
ра парка на излетишту Забран. Настављено је асфалтирање улица.

МилУН тодороВић сА сУгрАђАНиМА
обилАзАк грАдског цеНтрА зА социЈАлНи рАд

дрУжење сА грАђАНиМА

АктиВисти НА ШтАНдоВиМА
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148. ПАлИлулА

ПАКЕТИ ПОмОћИ 
ЗА НАЈУгРОжЕНИЈЕ

Активисти ОО свако-
дневно одржавају штан-
дове и, уз поделу пропа-
гандног материјала, раз-
говарају са суграђанима 
о оствареним резулта-
тима и будућим пројек-
тима. Елена Билић и ак-
тивисти ОО, из личних 
средстава, обезбедили 
су пакете помоћи за нају-
гроженије суграђане.

151. САВСКИ ВЕНАц

ЗАмЕНА КОНТЕЈНЕРА

У сарадњи ГО Савски 
венац и ЈКП „Градска 
чистоћа“ започета је ак-
ција замене 120 контеј-
нера. На иницијативу ГО 
Савски венац, замењен је 
асфалт у добропољској 
улици. Спроведена је де-
зинфекција свих парко-
ва, који су у надлежности 
Општине. волонтери су 
уручили помоћ ромским 
породицама, особама са 
инвалидитетом и роди-
тељима деце са посеб-
ним потребама.

157. РАКОВИцА

мИЛИЧКОВИћ И ђОРђЕВИћ СА 
НАЈСТАРИЈИм СУгРАђАНИмА

Настављена је ревитализација 
језера у Реснику. На Петловом 
брду отворени су реконструиса-
ни вртић и пијаца. Асфалтирано је 
више улица и обновљено је више 
паркова. На Видиковачком венцу 
изграђен је нови паркинг, а гради 
се пешачка стаза у Улици Љубише 
Јеленковића. Ангажована је меха-
низација за чишћење Кијевског 
потока и у насељу Патин мајдан. 

Покренути су бројни бесплатни 
програми за грађане и конкурс 
за доделу дечијих ауто-седишта. 
Активисти Уније младих свако-
дневно разговарају са комшијама. 
Организовани су зборови грађа-
на у насељима Кнежевац, Кијево 
и Љубиша Јеленковић. Чланови 
Председништва СНС Милосав 
Миличковић и Зоран Ђорђевић 
обишли су најстарије суграђане.

154. ЗЕМуН

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИћ 
У бАТАЈНИЦИ

Активисти ОО су у свакоднев-
ној комуникацији са грађанима. 
У току је уређење зелене повр-
шине у Улици Јована Стојиса-
вљевића, а уређене су зелене 
површине у улицама Филипа 
Вишњића, Карађорђевој, Кар-
ловачкој, на углу Крајишке и 
Купрешке, као и унутарбло-
ковске површине у улицама 
Карађорђев трг и 22. октобра. 

Завршавају се радови у Улици 
Светозара Папића, Фрање Крча, 
а у току је израда пројеката за 
уређење унутарблоковских по-
вршина у Првомајској улици и 
за више локација у Батајници. 
Председник Александар Вучић 
обишао је радове на изградњи 
петље Батајница. У плану је из-
градња парка и нових јавних 
објеката у Алтини.

155. лАЗАРЕВАц

СТЕфАНОВИћ ОбИШАО НОВИ ВАТРОгАСНИ ДОм
Отварању новог Ватрогасног дома присуствовао 

је министар Небојша Стефановић. Реконструисане 
су улице Светог Саве, Душана Недељковића, Даре 
Ранђић и Браће Миловановића, као и раскрсница 
улица Доситеја Обрадовића и Бранислава Нушића, и 
уређене су пешачке стазе у насељу Стадион. Заврша-
ва се Дневни боравак за децу ометену у развоју, фис-
културна сала у школи у Рудовцима, балон хала у ОШ 
„Војислав Вока Савић“, као и канализација у Илића 
крају. У току је обнова степеништа у насељу Трећа МЗ, 
затим Улице др Симе Ровинског и изградња ограде на 
спортском терену Орашац. Аутобуска стајалишта по-
стављају се на 25 локација. Активисти ОО разговара-
ли су са грађанима на штандовима.

156. СТАРИ ГРАД

АКЦИЈА ОЗЕЛЕњАВАњА
158. чуКАРИцА

НАСТАВАК РАДОВА

На захтев грађана Старог града, 
ОО СНС покренуо је иницијативу 
пред СГ Београда за садњу стаба-
ла дуж Дунавског кеја на Дорћолу. 
Захваљујући томе што је СНС била 
мост између грађана и институција, 

засађена су 103 стабла, поправљене 
су и офарбане клупе и постављене 
нове канте за смеће. У акцији садње 
дрвећа учестовали су Радослав 
Марјановић, Јован Кнежевић, Ми-
лош Милић и Ненад Вујовић.

Након изградње Улице Благоја 
Казанџије у Сремчици, наставље-
но је са уређењем некатегориса-
них путева. У Великој Моштаници 
изграђен је одвојак Улице 7. јула. 

У току је ископ и припрема коло-
воза одвојка Дољанске улице у 
Сремчици, а почела je и комплет-
на реконструкција Моштаничке 
улице.

149. ЗВЕЗДАРА
ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА 
ШКОЛИ „1300 КАПЛАРА”

Завршена је реконструкција улица рабле-
ове, лале Берберског, Милана ракића и Ни-
коле Груловића, а у току је реконструкција 
вртића „Зека“ у великом Мокром лугу, као 
и улица Звездарска, Милана Глигоријевића 
и 20. октобра.У цветановој ћуприји поста-
вљени су успоривачи саобраћаја. реконстру-
исана је Ош „1300 каплара“, а току је адап-
тација простора у Миријеву намењеног за 
дневни боравак пензионера, као и изградња 
канализације у Улици веселина Чајкановића. 
Челници ГО Звездара уручили су заштитну 
опрему здравственим радницима, а школама 
је поклоњено 6.000 маски. Настављамо ак-
тивности на штандовима.

150. МлАДЕНОВАц

ИСПУњАВАмО ОбЕћАњА гРАђАНИмА
После више од 40 година, 

становници Стреларске улице у 
Ковачевцу добили су асфалтни 
пут. Радови су обављени и у МЗ 
Јањило, Велика Иванча, Амерић, 
Дубона и Влашка. Активисти ОО 
свакодневно, на штандовима, 
разговарају са грађанима. Такође, 
обишли су више породица пензи-
онера и угрожених суграђана и 
однели им пакете, које су обезбе-
дили из личних средстава.

152. СуРчИН

ПЕТ НОВИх ИгРАЛИШТА
Завршава се реконструкција 

Кајак-кану клуба у Прогару и 
уређује простор испред вртића 
у Косовској улици. Отворена је 
нова фискултурна сала школе у 
Бечмену, док је комплетно ре-
конструисана фискултурна сала 
школе у Бољевцима. Изграђено 
је пет нових дечијих игралишта, 
а у плану су још два. Суграђане 
смо на штандовима информисали 
о овим и планираним радовима.

153. СОПОТ

ПОЧАСТ жРТВАмА
Поводом Дана сећања на 

жртве Бањичког логора, по-
ложени су венци на спомен 
обележје у Малом Пожаревцу. 
Венце на спомен обележје пе-
тогодишњој Дијани и осмого-
дишњем Стефану Павловићу, 
Владимиру Павловићу и Биља-
ни Момчиловић, који су стра-
дали у НАТО бомбардовању, 
положиле су делегације ГО 
Сопот, Војске Србије, УБНОР-а 
Сопот и МЗ Раља.

ПоМоћ коМШиЈАМА

АктиВисти сА сУгрАђАНиМА

делегАциЈА ВоЈске србиЈе У соПотУ

Уређење дечиЈих игрАлиШтА



ВРеднИ АктИВИСтИ СнС у ИзБОРнОЈ кАмпАњИ

НА ПрослАВи дАНА ПолициЈе

ПредседНик АлексАНдАр ВУчић ПредАо Је ВоЈНе зАстАВе 
72. бригАди зА сПециЈАлНе оПерАциЈе и 63. ПАдобрАНскоЈ 

бригАди ВоЈске србиЈе

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

TAKОВО

БеОгРАд

ПећиНци

ЈАгодиНА

НоВи сАд

ВождоВАц


