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СРБИЈА ДОБИЛА
НОВУ ВЛАДУ
Председник Србије Александар Вучић и
председница Владе Србије Ана Брнабић
најавили шест главних циљева нове Владе
1. Очување здравља грађана Србије
и јачање здравственог система

2. Заштита виталних националних

интереса, заштита нашег народа,
културне и верске баштине нА КиМ, али и
мира и стабилности у читавом региону

3. Борба државе против мафије
4. Oчување самосталног одлучивања,
самостално вођење политике
и очување неутралности

5. Убрзање реформи, посебно

у области владавине права

6. Економски напредак државе
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редседник Србије
Александар Вучић инсистирао је на
састанку са Мисијом
Међународног монетарног фонда да се
иде на раст плата у
Србији и истакао да
ћемо ми бити једина
земља, не само у окружењу, већ у Европи,
која ће повећати плате упркос кризи изазваној корона вирусом.
„Први пут смо кренули у разговоре око

плата, представници
ММФ-а су скептични, али показали смо
довољно
простора
за повећање плата
у јавном сектору, а
да се не сме прећи
ниво јавног дуга од
60 одсто, што је критеријум Мастрихта.
Повећање плата биће
такво да не угрози
јавни дуг који је био
чак 79 одсто када
сам постао премијер.
Одлука о повећању

је наша суверена одлука, али нећу да немамо подршку ММФ.
Србији ускоро истиче
аранжман са ММФ-ом
и одмах ће направити
нови, јер је то питање
сигурности и добре
позиције на светском финансијском
тржишту“, рекао је
председник Вучић.
Према његовим речима, просечна плата у
Србији већ би у марту
наредне године могла
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Одбраном територијалног
интегритета, Србија брани
темеље УН
Србијa je искусилa једностране мере које су
нарушиле међународнo право и сарадњу

П

редседник
Србије
Александар
Вучић
поручио је, поводом
75. годишњице Уједињених
нација, да Србија одбраном
свог суверенитета и територијалног интегритета брани

луцију УН 1244, озбиљно
минирајући на тај начин безбедност Србије и региона у
целини“, истакао је председник Вучић.
Подсетио је да је Србија
потпуно опредељена за про-

и међународно право и темељне принципе на којима
почивају Уједињене нације.
Председник Вучић је, обраћајући се на онлајн састанку Генералне скупштине
УН, нагласио да Повеља УН
треба да буде устав савремене међународне заједнице
и скуп основних принципа,
који регулишу међународне
односе и процесе у међународној заједници.
„Нажалост, на крају 20.
века, ми смо у Србији искусили унилатералне мере и
акције, које су подривале и
довеле у питање ефикасност
мултилатерализма и механизама међународне сарадње,
као и само међународно право. Привремене институције
у Приштини прогласиле су
независност
једностраним
актом и прекршиле Резо-

налажење компромисног решења за питање Косова и Метохије, и поручио да Србија
води одговорну политику и
улаже напоре да сачува интересе својих грађана и регионални мир и стабилност.
„Одбраном суверенитета и
територијалног интегритета,
поштујући Резолуцију 1244,
Србија брани и међународно право, Повељу УН, али и
коначно ауторитет Савета
безбедности“, нагласио је
председник Србије и истакао да је свет данас суочен
са глобалним позивом на
буђење да обједини снаге и
отвори нову визију бољег,
просперитетнијег, стабилнијег и безбеднијег света, у
којем нико не би био остављен по страни. Нагласио је
и да је ова годишњица прилика да свет поново потвр-

Стопа раста у 2021. већа од 5%

Издавач:
Српска напредна странка
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бити 540 евра. Пензије ће следеће године
бити увећане за 5,9 одсто, а минималац за 6,7
одсто. ММФ предвиђа
да ће Србија, уместо
минус три, имати привредни пад од минус
један одсто, а председник Вучић је рекао
да ћемо радити на
томе да буде нула, те
да ће Србија по стопи
раста завршити 2020.
годину на првом месту
у Европи.

Председник Александар Вучић на онлајн
састанку ГенерАлне скупштине УН

У

Састанак са делегацијом Светске банке

Београду је боравила делегација
Светске банке, коју
је предводила регионална
директорка
за Западни Балкан,
Европу и Централну
Азију Линда Ван Гелдер. Током сусрета са

председником Србије
Александром Вучићем
разговарали су о напретку агенде за привредни раст, програму
Европске уније „Зелени раст“ и иницијативи „мини Шенген“.
„Србија је по при-

вредном расту у претходна три квартала
лидер у Европи и све
што је урадила позитивно су оцениле
најкредибилније светске финансијске институције, као што су
Светска банка и Међу-

народни монетарни
фонд“, рекао је председник Вучић после
састанка.
Саговорници су посебно истакли важност
реформи и унапређења
ефикасности
јавног
сектора, што ће знатно
утицати на привредни
раст кроз подстицање
инвестиција, флексибилност финансијских
инструмената за компаније у Србији, обучавање радне снаге,
подизање продуктивности и унапређење
пословног амбијента.
Спровођење ових реформи омогућиће Србији да достигне стопу
раста вишу од пет одсто већ следеће године. Председник Вучић
замолио је представнике Светске банке да
иницијативу регионалног економског повезивања „мини Шенген“
приближе нашим партнерима из окружења и
предоче им економске
бенефите.

ди колективну приврженост
мултилатерализму, принципима којима су се сви обавезали Повељом УН пре 75
година.
„Поносимо се чињеницом
да је Југославија, чији је наследник Србија, била међу
првих 50 потписника Повеље
УН. Она је један од оснивача
ове међународне организације, која делује више од
седам деценија као универзална платформа за дијалог
на равноправној основи,
играјући важну улогу у одржавању мира и стабилности,
заштити људских права и
економског развоја широм
света“, рекао је председник
Србије.
Према његовим речима,
не треба да чуди чињеница
да су српски народ и његови
дипломатски представници
активно учествовали у свим
међународним активностима
које су водиле ка оснивању
УН, са циљем успостављања
мира међу нацијама. Србија,
како је истакао, остаје привржена принципима и основама Повеље УН које су
важне данас, колико су биле
и у време усвајања тог документа.
„Обележавамо ову годишњицу у време када се
читав свет бори са пандемијом, изазовом који је ставио на тест нашу спремност
на заједништво, али и поново потврђује да су УН данас
потребне исто онолико колико су биле када су основане
и да се њен значај не може
довести у питање. Дубоко
смо уверени да само кроз
сарадњу, координацију и
поштовање можемо да нађемо глобални одговор на ову
глобалну претњу“, закључио
је председник Србије.
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У ЖИЖИ
Отворена канцеларија ДФЦ у Београду

Америка помаже отварање нових
радних места у Србији

Састанак делегација САД и Србије

Ричард Гренел и Александар Вучић

П

ремијерка Владе Србије Ана Брнабић и извршни директор америчке Међународне развојне
финансијске
корпорације,
ДФЦ, Адам Болер потписали

Болер „отворили“ су канцеларију ДФЦ онлајн, тако што
су открили монитор на којем
је пуштен снимак просторија
канцеларије ДФЦ-а у Београду, а којом је прошетао аме-

Размена поклона
Председник Србије Александар Вучић, после састанка и конференције за новинаре, угостио је делегацију
САД на вечери у Београду
и разменио поклоне са специјалним изаслаником Беле
куће, Ричардом Гренелом, и
извршним директором ДФЦ
Адамом Болером, а уручен

му је и лични поклон председника САД. Председник
Вучић поклонио је двојици
америчких званичника кутије са српским винима, док
је од Гренела на поклон добио књигу „Бела кућа кроз
историју“, као и декантер за
вино, лични поклон америчког председника Трампа.

су Заједничку изјаву којом је
озваничено отварање регионалне канцеларије ДФЦ у
Београду.
Изјава је потписана у Палати Србија, у присуству
председника Србије Александра Вучића и специјалног
саветника председника САД
Ричарда Гренела. Брнабић и

рички амбасадор у Србији
Ентони Годфри.
„Наступила је нова ера
српско - америчких односа, што је за нас од кључног
значаја. Спремни смо да
разговарамо о економском
напретку, а то што се хватамо за гушу по одређеним питањима је нешто друго. Али,

чуваћемо мир и стабилност
у региону и пријатељство
између Србије и Америке“,
рекао је председник Вучић
на заједничкој конференцији
за новинаре са америчком
делегацијом, и нагласио да
је председник Доналд Трамп
прихватио позив да посети
Србију.
„За нас је ово важан дан.
Своје трговинске односе са
САД решили смо 1881. године и од тада нисмо имали
овако важне споразуме са
Сједињеним Државама, а,
прошло је 140 година. Одшкринули смо врата америчког пријатељства и посебно
сам на томе захвалан америчком председнику Трампу.
Имао је довољно разумевања и желео је да саслуша и нас, које нису увек сви
желели да чују, и желео је да
покаже поштовање и за српски народ и грађане Србије.
Тамо где дођу Американци
и њихова развојна агенција,
ту има будућности“, рекао
је председник Вучић, и истакао да отварање канцеларије

ДФЦ у Београду има огроман, и симболичан и практичан, значај за нашу земљу и
регион.
„Долазак ДФЦ важан је јер
на то гледају кредитне агенције. Сада смо један степеник од „инвестмент грејда,
а пре неколико година били
смо на пет степеника испод.
Поносни смо што у Београду ДФЦ отвара канцеларију,
што ће да гледају шта ћемо
да урадимо, и то не само у
инфраструктурним пројектима. Правиће се бољи административни прелази, путеви
који ће нас спојити са Драчом, са Албанијом и другим
земљама у региону. За нас је
важно да учествују у гарантним шемама за микро и мала
предузећа, у која је Србија
уложила више од две милијарде током корона кризе“,
рекао је председник Србије.
Према његовим речима,
Србија је у прошлој години
имала историјски максимум
у трговинској размени са
САД, која је достигла 854 милиона долара. То су и даље

Потписивање изјаве којом је озваничено отварање канцеларије
Међународне развојне финансијске корпорације у Београду

мале цифре, како је рекао,
али верује да кроз нову сарадњу можемо да направимо
да се размена за пет година
удвостручи.
„Наставићемо разговоре
са Албанцима под бриселским окриљем. За нас је ово
угаони камен за развој целог
региона. То је отварање и
прављење јединственог тржишта, боље економије. Данас у Београду на води ради
250 радника из Албаније,

Турске и других земаља, и
биће их све више како се
буде боље живело. Чека нас
велики напоран рад. Очекујем да кренемо са радовима на Мердару, али и да размишљамо шта ћемо од Плочника надаље, када ћемо да
отворимо прву авио линију.
За нас је важно да се људи
повезују, да услуге можемо
да извозимо, као и капитал,
то су ствари које доносе
бољи живот за грађане“, ре-

Никад већа делегација
САД у Србији
Ричард Гренел и Адам Болер истакли су да очекују
континуитет у реализацији
споразума из Вашингтона.
„Оно што сте видели је
посвећеност Владе САД, а
колика је посвећеност сведочи и чињеница да је у
Београд, само две недеље
након Вашингтонског споразума, допутовала никада
већа делегација САД. Ово
је највећа делегација у посети Србији, још од доба
Џимија Картера, а можда и
у целој историји односа две
земље. Одајем признање и
председнику Александру
Вучићу и премијерки Ани
Брнабић јер су посвећени да
дубоко зароне у ову мате-

рију“, поручио је Гренел.
Подсетио је да је председник Доналд Трамп аутор
визије да се разговори Београда и Приштине пребаце
на економску нормализацију, и рекао да ће тај процес трајати 10 до 20 година,
али да ће се резултати видети.
„Видећете да ће се врло
брзо отворити радна места.
Биће то високо плаћени послови у енергетици, екологији, инфраструктури. Ово
је прилика да се многобројни образовани Срби у САД и
Европи, након стицања образовања, врате и покрену
посао у својој домовини“,
закључио је Гренел.

као је председник Србије.
„Потписивањем економског споразума у Вашингтону, Београд и Приштина,
односно њихови лидери, показали су да гледају у будућност и да раде за народ“, поручио је извршни директор
америчке Међународне развојне финансијске корпорације, ДФЦ, Адам Болер. Указао је да реализација Споразума из Вашингтона долази
само две недеље након потписивања и истакао да је у
Београду делегација ДФЦ и
још пет америчких владиних
агенција, које заједно представљају највећу економску
моћ америчке владе.
Директор
канцеларије
ДФЦ у Београду, Американац српског порекла Џон
Јовановић рекао је да је за
њега највећа част и прилика
која се добија у каријери.
„Мој задатак је да радимо у најбољем економском
интересу региона и даљем
јачању пријатељства држава
Балкана и Америке. Надам се
да ће ДФЦ помоћи да Балкан
постане симбол мира, просперитета и сигурности, регион из кога млади не одлазе,
већ се враћају како би се запослили у америчким и другим међународним компанијама“, нагласио је Јовановић, и захвалио се председ-

нику Трампу, који је, каже,
препознао потенцијал САД
да економском сарадњом помогну Београду и Приштини.
„Фокусираћемо се на економске могућности, почевши
од инфраструктуре која повезује регион. Такође, нашим
инвестицијама
подржаћемо компаније које повезују
људе, а тиме ћемо учврстити
и вашу везу ка Европи“, рекао је Јовановић.
Чланови америчке делегације разговарали су са
компанијама које послују у
Србији о конкретним пројектима, који би могли бити реализовани преко ДФЦ. Председник привредне коморе
Србије Марко Чадеж рекао
је да је један део пројеката
из вашингтонског споразума везан за инфраструктуру,
други за оживљавање пројеката који су застали због пандемије корона вируса, као
што су авионске и трговинске
везе, а ту су и пројекти који
се тичу банкарских гаранција
за мала и средња предузећа,
што је изузетно важно за
креирања нових радних места. Извршни директор ДФЦ
рекао је да су представници
ДФЦ имали десетине састанака у Београду за пројекте у
области здравства, технологије, логистике, за све величине бизниса.
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Обележено 76 година од мисије „Халијард“

Градимо добре односе са
западним савезницима

П

оводом 76 година
од мисије спасавања
савезничких пилота
„Халијард“, цвеће на меморијални комплекс у Прањанима код Горњег Милановца,
положили су председник Србије Александар Вучић, српски члан Председништва БиХ
Милорад Додик, представници Амбасаде САД, Фондације
Халијард, Општине Горњи
Милановац…
На Галовића пољу, где је
од августа 1944. до фебруара
1945. године постојала импровизована писта са које је
више од 500 ваздухопловаца
пребачено у америчке базе у
Италији, изграђени су аеродром и меморијални центар.
Председник Србије Александар Вучић подсетио је
да ниједна држава током 20.
века није имала ратова колико Србија и да је изгубила велики број становништва, те
да нисмо имали толико ратова и настрадалих, данас бисмо били величине Холандије.
„Хвала
становницима
Прањана, Горњег Милановца, Чачка, Љига, Шумадије,
што су те 1944. године осветлали образ Србији. У то
време постали смо „браћа по
оружју“ са Американцима,
Енглезима, Канађанима. Свако од нас ће наћи своје разлоге и окривити оног другог
зашто су се током 90-тих,

Полагање венаца на меморијални комплекс
у Прањанима

Срби спасили 500
америчких пилота
Мисија Халијард једна
је од највећих акција евакуације оборених савезничких авијатичара у окупираној Европи у Другом
светском рату. У целој Југославији спасено је више
од 1.000 чланова савезничке посаде, од чега половина на територији Србије.

Оборени пилоти који су
проналажени од Ивањице, Ариља, Златибора,
Гуче, Београда до источне
Србије и села у западној
Румунији, скривани су, а
касније и евакуисани. Маја
1944. године успостављен
је ваздушни мост Прањани
- Бари.

посебно 1999, те ствари промениле, али наша будућност
је да са Сједињеним Америчким Државама и другим
западним савезницима градимо односе пријатељства
у будућности”, нагласио је
председник Вучић.
Рекао је да је уверен да ће
амерички председник Доналд
Трамп посетити Србију и да
ће са њим попити најбољу
шумадијску ракију, шљиву
препеченицу, да види како су
амерички војници у њој уживали 76 година раније.
Амбасадор САД у Србији
Ентони Годфри изразио је
задовољство што је први амерички амбасадор који учествује на оваквој свечаности, на
месту новог споменика, који
сведочи о хероизму и храбрости коју су грађани Србије
показали пре 76 година.

„Сећамо се 1944. године,
кад је више од 500 савезничких пилота спасено са окупираних територија. Да би
то извели, српски сељаци, у
сарадњи са америчким војницима, преузели су огроман
ризик. То је била највећа акција спасавања оборених пилота у историји, па ипак премало људи данас зна за то“,
истакао је Годфри и рекао да
су тада људи Шумадије ставили своје животе на коцку.
„Партнерство Србије са
Сједињеним Државама базира се на заједничким вредностима током свих 140 година дипломатских односа.
Тако је било у Прањанима
1944, а тако је данас. И тада
и сада делимо исту визију
будућности. Почетком месеца били смо сведоци можда најважније афирмације

заједничког задатка у последњих неколико деценија.
Честитамо Влади на постигнутом споразуму у Вашингтону“, истакао је Годфри.
Командант за специјалне
операције Дејвид Табу, рекао је да су становници овог
краја хероји, који су омогућили да се више од 500 бораца безбедно врати својим
кућама и породицама.
„Често се питам зашто су то
чинили, зашто су ови земљорадници, сасвим обични људи,
ове патриоте били толико
вољни да ризикују све, а да им
заузврат ништа није обећано“,
нагласио је Табу. Обраћајући
се присутнима у име мештана
Прањана, Родољуб Јанковић,
који је у то време имао 14 година, а ускоро ће напунити 90,
каже да још увек чује звук мотора авиона.
„Памтим све догађаје из
тог времена. У кући мог оца
било је 10 Американаца, као
и два Енглеза. Иако нисмо
знали језик, разумели смо
се и спријатељили. Сместили смо их у наше кревете, а
ми смо спавали у салашу“,
испричао је Јанковић који је
председнику Вучићу и амбасадору Годфрију уручио
флаше с ракијом, и поручио
председнику Доналду Трампу да амерички и српски
народ морају бити пријатељски.
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Кнез Алберт Други од Монака у првој званичној посети Србији
БЕОГРАД

В

ладар Монака, кнез
Алберт Други, боравио
је у првој званичној,
дводневној посети Србији,
а угостио га је председник
Србије Александар Вучић.
Церемонија свечаног дочека уприличена је испред
Палате „Србија“, где се кнез
од Монака поклонио застави Србије, а затим у пратњи
председника Србије, поздравио присутне. Након тога уследио је тет-а-тет састанак
председника Вучића и кнеза
Алберта.
Након пленарних разговора, Споразум о сарадњи
потписали су председник
Привредне коморе Србије
Марко Чадеж и извршни директор Привредног одбора
Монака Гијом Роз, а кнез Алберт од Монака одликован је
Орденом Републике Србије
на ленти за изузетне заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и
пријатељских односа између
Републике Србије и Кнежевине Монако.
Након састанка, председник Александар Вучић
изјавио је да Србија има изузетну част да буде домаћин
прве званичне посете кнеза
Алберта Другог од Монака
Београду.
„Научио сам много ствари
о Монаку од кнеза Алберта
Другог. И Србија и Монако, иако су две веома различите државе, могу бити
поносне на своју историју.
Хвала његовом височанству
што је прихватио позив да
посети Србију. Поносан сам
што сам могао да му уручим Орден Србије на ленти,
а у разговору у четири ока
много сам питао и много научио“, рекао је председник
Србије.
„Разговарали смо о европским интеграцијама Србије,
борби са пандемијом коронавируса, економији... Надам се да ћемо посебно подстаћи развој туризма, као и
да ће бити више Срба, поред
Новака Ђоковића, који ће
путовати у Монте Карло и
свој новац остављати тамо,

Први корак у јачању
економске сарадње
са Монаком

Кнез Алберт Други од Монака и председник Александар Вучић

као што ће и они долазити
овамо. Разговарали смо о
укупној економској сарадњи

и о томе како наши односи
могу додатно да се поправе
у будућности. Разговарали

смо и о европским интеграцијама Србије и замолили
смо за њихову подршку. Надам се да ће се Кнез Алберт
у Србији осећати као код
куће“, истакао је председник Вучић.
Јавности се, после састанка, обратио и кнез Алберт
и истакао да му је изузетна
част што је у посети Србији
и што је имао разговоре са
председником и српским
представницима.
„Хвала вам изузетно на
одликовању, веома сам поносан што сам добио ово одличје. Пружа ми се прилика
да дам нови замајац нашим
односима. Такође, имамо
нову етапу и у економским
односима, овај споразум
допринеће продубљивању
контаката“, рекао је кнез Алберт Други.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА

БЕОГРАД

Извештај ЕК
о напретку Србије

Г

ост Београда био је европски комесар за проширење Оливер Вархељи, који
се састао са председником
Александром Вучићем, након што је Србија добила
годишњи извештај Европске
комисије о напретку.

Изабрано ново руководство

Н

летелица из једне проблематичне земље. А што се тиче
пандемије, поносан сам на
рад државних органа, лекара и медицинског особља.
Животи људи су нам били
најпречи, важнији од тога да
ли ћу се некоме допасти или

Лајчак и Вучић

Инсистирамо на
примени Бриселског
споразума
Оливер Вархељи и Александар Вучић

„Увек је добро да видите извештај ЕК, у економији
смо бољи од већине њихових земаља, у годину дана
смо међу најбољим у Европи. Има добрих ствари, шта
је све напредовало, а има
критика на мој рачун, да сам
користио функцију председника и придобијао гласове
за страначку листу, да сам
предлагао увођење полицијског часа, да сам крив што
су се интензивирали односи
са Русијом и Кином, што је
купљен систем „Панцир“...
Прихватио сам кривицу и
рекао да сам спреман да
сносим последице“, рекао је
председник Вучић.
„Дуг је списак мојих тешких грехова и ја их прихватам. Инсистирам на сарадњи
са Русијом и Кином, рекао
сам да нико не пипа демонстранте док не заузму неку
институцију. И сада ћу да
набавим још беспилотних

нећу“, навео је председник
Вучић и показао извештај ЕК
из 2008. године у којем није
наведено убиство Ранка Панића, нити забрана слободе
кретања највећој опозиционој странци.
Европски комесар Вархељи истакао је да је економско-инвестициони план
тежак девет милијарди евра
у грантовима бесповратне
помоћи и да ће бити обезбеђене финансијске гаранције са међународним финансијским партнерима.
„То су пројекти који ће
створити радна места и привредни раст и инвестициону
климу, како би се привукле
стране инвестиције. Регион
може да расте само као целина, потребне су нам везе
међу свим престоницама.
Зато смо израдили план и
сви из региона учествоваће
у његовој организацији”, рекао је Вархељи.

П

редседник Александар Вучић рекао је,
након састанка са специјалним изаслаником ЕУ
за преговоре Београда и
Приштине Мирославом
Лајчаком, који је боравио
у званичној посети нашој
држави, да је Београд
спреман за наставак дијалогa кад год буде заказан
у Бриселу.
„Анализирали смо све
постигнуто и договорили смо наставак дијалога
и пуну посвећеност Републике Србије наставку
тог процеса и жељи да
се дође до компромисног
решења, у циљу стварања
бољих односа између
Срба и Албанаца и нормализације односа, кроз
одлуке УН и ЕУ, Београда и Приштине“, навео је
председник Србије, и рекао да је током разговора
инсистирао на пуноj им-

плементацији Бриселског
споразума.
Мирослав Лајчак истакао је да све што је договорено у Бриселу мора и
да се испуни. Специјални изасланик каже да је
све у вези са Заједницом
српских општина већ договорено и потписано и
да треба да се оствари,
а да је следећи корак да
се преговара о статусу те
заједнице.
„Нормализација је у
интересу сваког грађанина и ЕУ је ту да помогне.
Један циљ је нормализација а други је европска
перспектива, да се Србија
приближи чланству у ЕУ.
Последња четири месеца
направили смо добар помак, договорили смо се
око неких питања, а ту су
и финансијска потраживања и ЗСО“, истакао је
специјални изасланик ЕУ.

а седници Народне
скупштине Републике Србије, првој после конститутивне,
која је одржана 3. августа,
народни посланици изабрали су ново скупштинско руководство.
За председника Скупштине изабран је Ивица Дачић
са 225 гласова, а посланици
су се изјашњавали јавном
прозивком. За његов избор гласали су посланици
Српске напредне странке, Социјалистичке партије Србије, Јединствене
Србије, СПАС-а, Странке
правде и помирења, Савезa војвођанских Мађара.
Против је био самостални
посланик Владан Глишић,
док посланици листе „Уједињена долина - СДА“ нису
присуствовали гласању.
Посланици Скупштине
Србије изабрали су јавним гласањем и шесторо
потпредседника Скупштине: Владимира Орлића из
СНС-а, Стефана Кркобабића из ПУПС-а, Радована Тврдишића из СПАС-а,
Марију Јевђић из Јединствене Србије, Муамера Зукорлића из Странке правде и помирења, и Елвиру
Ковач из Савеза војвођанских Мађара.
Посланички клуб Српске напредне странке, и у
овом сазиву, водиће Александар Мартиновић, а његова заменица биће Сандра Божић. Мартиновић
ће водити и скупштински
Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања,
док је за председника
Одбора за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу изабран Владимир Ђукановић. Јелена
Жарић Ковачевић водиће

Примопредаја дужности између Ивице Дачића и досадашње
председнице Скупштине Маје Гојковић

Одбор за уставна питања
и законодавство, а Александар Марковић Одбор
за одбрану и унутрашње
послове. Укупно је формирано 18 скупштинских
одбора, а за секретара

Скупштине изабран је
Вељко Одаловић.
Нови
председник
Скупштине Србије Ивица Дачић рекао је, у првом обраћању, да је од
1992. године био посла-

ник у свим мандатима и
да функција председника
парламента за њега значи
повратак кући. Захвалио
се свима који су подржали његов избор, а посебно председнику Србије и
СНС Александру Вучићу,
јер га је предложио да
буде председник парламента, а имајући у виду
изборне резултате - није
морао да направи такав
предлог.
„За сваког државотворног политичара то је
највећа част, бити на челу
највећег
представничког тела и носиоца уставотворне и законодавне
власти у Србији. Ми нашу
власт црпимо из народне
воље и поверења грађана и зато ће наш задатак
бити да допринесемо политичкој стабилности и
јединству“, поручио је Дачић.

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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СРБИЈА ДОБИЛА НОВУ ВЛАДУ

Пријатељски односи
Србије и Русије

Ч

Онлајн састанак председника Вучића и Дмитрија Медведова

П

редседник Републике Србије Александар Вучић
разговарао је путем видеолинка са замеником председника Савета безбедности
Руске Федерације, председником Сверуске политичке
странке „Јединствена Русија“
Дмитријем Медведевом. Теме
су биле криза изазвана корона вирусом и начини да две
земље сарађују по том питању. Председник Вучић захвалио се на подршци Руске
Федерације Србији и додао
да једино право решење за
спас народа може да буде масовна употреба вакцине против КОВИД-19.
Истовремено, Вучић и Медведев истакли су добру са-

С

радњу у свим међународним
институцијама. Председник
Вучић посебно се захвалио
на подршци Русије у очувању
територијалног интегритета
наше земље. Медведев је рекао да поздравља политику
Србије која се понаша као независна и самостална земља и
има пријатељски однос према
Русији. Двојица саговорника
су се договорили да се, одмах
по заједничкој победи над корона вирусом, сретну уживо
и размене мишљења о свим
важним политичким и економским питањима. Догађај
је одржан уочи Међународног међупартијског форума
„ШОС+“ на тему „Привреда
за људе“.

ланови нове Владе
Србије ступили су на
своје функције након
свечаног полагања заклетве
пред посланицима Народне
скупштине Републике Србије, у среду, 28. октобра.
Премијерка Ана Брнабић
представила је министре и у
експозеу најавила континуитет и предан рад за добробит грађана Србије, чиме је
почео да тече мандат ове
Владе, која је шеснаеста од
обнове вишепартијског система у Србији.
Влада има 23 министарства, међу којима су три нова
- Министарство за бригу о
селу, Министарство за бригу
о породици и демографији
и Министарство за људска и
мањинска права и друштвени
дијалог, као и два министарства без портфеља – за иновације и за регионални развој.
Половину, од 23 члана
Владе, чине нова лица, а
жене заузимају 11 места, што
је скоро 50 одсто места и далеко је више од европског
просека (око 25 одсто).
Влада ће имати пет
потпредседника, од тога су
четири из редова СНС: Бранислав Недимовић, Зорана
Михајловић, Маја Гојковић
и Небојша Стефановић, и
Бранко Ружић из СПС-а.
Према речима председника

Никола Селаковић

Небојша
Стефановић

Синиша Мали

Маја Гојковић

Бранислав
Недимовић

Анђелка
Атанацковић

Јадранка
Јоксимовић

Маја Поповић

Томислав
Момировић

Александар Вулин

Ирена Вујовић

Златибор Лончар

Ратко Дмитровић

Татјана Матић

Зорана
Михајловић

Вања Удовичић

Дарија Кисић
Тепавчевић

Милан Кркобабић

ана брнабић

Србије и СНС Александра Вучића, нова Влада биће ограниченог трајања, а ванредни
парламентарни избори биће
одржани најкасније до 3. априла 2022. године.
Министарство финансија Синиша Мали
Министарство привреде Анђелка Атанацковић
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Бранислав
Недимовић

Министарство
здравља - Златибор Лончар

Министарство
заштите
животне средине - Ирена
Вујовић
Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Томислав
Момировић

Марија Обрадовић

Гордана Чомић

Формирана нова Покрајинска влада

купштина АП Војводине изабрала је нову Покрајинску владу. За
председника изабран је Игор Мировић, а за потпредседника Бранко
Ћурчић. Проф. др Зоран Гојковић
изабран је за потпредседника и за
покрајинског секретара за здравство, а Владимир Галић за потпредседника и секретара за урбанизам
и заштиту животне средине. Такође, Жолт Сакалаш изабран је за
потпредседника и за секретара за
образовање, прописе, управу и националне мањине. Ненад Иванишевић нови је покрајински секретар
за привреду и туризам, Предраг
Вулетић за социјалну политику, демографију и равноправност полова,

а Александар Софић за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу. Нови покрајински секретари су и Чедомир
Божић - за пољопривреду,
водопривреду и шумарство,
Драгана Милошевић - за
културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама, Смиљка Јовановић за
финансије, проф. др Зоран
Милошевић за високо образовање и научноистраживачку делатност, Дане Баста - за
спорт и омладину и Огњен
Бјелић за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Бранко Ружић

Ненад Поповић

НОВИЦА ТОНЧЕВ

Министарство рударства и
енергетике - Зорана
Михајловић

Министарство
спољних
послова - Никола
Селаковић

Министарство трговине,
туризма и телекомуникација
- Татјана Матић

Министарство за европске интеграције - Јадранка
Јоксимовић

Министарство правде
Маја Поповић

-

Министарство
државне
управе и локалне самоуправе
- Марија Обрадовић
Министарство унутрашњих
послова Александар Вулин
Министарство одбране Небојша Стефановић

Министарство
за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања
- Дарија Кисић
Тепавчевић

Министарство омладине и
спорта - Вања Удовичић
Министарство културе и информисања - Маја Гојковић
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја
- Бранко Ружић

НОВА МИНИСТАРСТВА
Министарство за људска и
мањинска права и друштвени
дијалог - Гордана Чомић
Министарство за бригу о

селу - Милан Кркобабић
Министарство за бригу о
породици и демографији Ратко Дмитровић

МИНИСТАРСТВА БЕЗ ПОРТФЕЉА
Ненад Поповић

Новица Тончев
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Интервју броја
Почиње изградња Фрушкогорског коридора

Обилазак радова на реконструкцији КЦ Србије
БЕОГРАД

НОВИ САД - РУМА

П

редседник Републике Србије Александар Вучић састао се са
представницима
компаније „China Road and
Bridge Corporation“ након
чега је присуствовао потписивању Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова
на изградњи брзе саобраћајнице - државног
пута Нови Сад - Рума,
односно Фрушкогорског
коридора. Вредност овог
уговора је 606 милиона
евра, а планира се да
буде изграђен у рекордном року, до марта 2024.
године.
„Заједно са нашим кинеским пријатељима створили смо климу поштовања и поверења. Фрушкогорски коридор, брза
саобраћајница од Новог
Сада до Руме, биће изграђена до 15. марта 2024.
године. То су заиста рекордни рокови када имате
овако тешку деоницу. Ово

НОВИ САД

Д
је важно јер данас можемо
да говоримо о нечему што
представља
свеукупни,
убрзани развој и модернизацију Србије“, истакао је председник Вучић
након потписивања уговора, и додао да ће овај
коридор бити значајан, не
само за Новосађане, већ и
за грађане из свих делова
Бачке и Срема, јер ће им

скратити пут ка западу
Србије и западним земљама.
Председник Вучић рекао је да ће, у оквиру
брзе саобраћајнице, бити
изграђен и мост на Дунаву код Ковиља од 1,8
километара, као и тунел
Иришки венац од чак 3,5
километара.
„Данас је важан дан за

нас. Ова брза саобраћајница, са величанственим
мостом и тунелом, биће
један фантастичан пут од
непуних 48 километара,
који ће се надовезивати
на ауто-пут Рума-Шабац. Поносан сам што је
потписан Уговор за изградњу Фрушкогорског
коридора“, навео је председник Вучић.

Отворена кућа бана Јосипа Јелачића

У

Новом Саду свечано
је отворена кућа бана
Јосипа Јелачића у Спомендому, чему је присуствовао председник Србије
Александар Вучић. Он је
поручио да је жеља Србије
да пошаље јасну поруку
да су припадници хрватске нације грађани наше
земље, да су неко ко треба
да ужива сва могућа права
и да је Србија њихова домовина.
„Без обзира на то шта је
било у прошлости, сигуран сам да и једни и други
добро разумемо да само
дијалогом, чувајући мир,
сигурност и стабилност
Србије и Хрватске, треба
да почнемо да градимо
поверење између нас. Да

Нови изглед зграде Клиничког центра Србије

почнемо не само да чујемо, већ и слушамо једни
друге“, рекао је председник Вучић, и нагласио
да морамо да поштујемо
право других на очување
националног, културног

и другог идентитета, уз
побољшање економске
позиције Срба у Хрватској
и Хрвата у Србији.
Председник
Вучић
истакао је да је Србија
спремна да учествује у ре-

новирању овог простора
како би постао велелепно
место окупљања Хрвата
и да ће бити спремна да
помаже и даљи развој инфраструктуре ХНВ и хрватске заједнице.
„Желим да Србију увек
доживљавате као своју
домовину, једнако колико
волите своју Хрватску, да
тражите од нас да помогнемо, а ми ћемо учинити
све што је у нашој моћи
и доживљаваћемо вас,
не као неког ко ремети,
већ ко доприноси нашем
развоју. Верујем да ћемо
успоставити поверење између српског и хрватског
народа“, поручио је председник Вучић хрватској
заједници у Србији.

ржава ће наставити да
улаже у здравство, и
то не само у инфраструктуру, већ и веће плате и
животни стандард медицинских радника, као и у
њихово образовање, рекао је председник Србије
Александар Вучић током
обиласка радова на реконструкцији и изградњи
Клиничког центра Србије.
Председник Србије је
констатовао да ће то, по завршетку радова, бити нов,
модеран Клинички центар,
у којем ће се лечити највећи
број грађана Србије.

„До септембра следеће
године, за мање од годину
дана, биће завршен читав
објекат у КЦС и опремљен
најмодернијом опремом.
Имаће собе за интензивну,
полуинтензивну негу, операционе сале, дијагностику, Ургентни центар, све
што је неопходно“, рекао
је председник Вучић и додао да су радови у КЦС од
највећег значаја за земљу
и грађане.
Приметио је да готово ништа није грађено у
здравству неколико деценија, што изградњу свих

болница у последњих
неколико година чини
још значајнијом. Зато је,
додао је, важна и друга
фаза радова у КЦС, која
подразумева обнову комплетног центра.
„За прву фазу издвајамо
69 милиона евра. У другу
фазу биће уложена 43 милиона. Укупно 112 милиона
евра, а са неким накнадним
радовима доћи ће до 120125 милиона евра. То су огромне инвестиције“, рекао
је председник Вучић.
Према његовим речима,
јачање здравства снажи

моћ Србије и показује да
смо у стању да се бринемо
о својим грађанима. Нови
Клинички центар спасаваће хиљаде живота, због
чега је важно да се заврши
што пре. Такође, допринеће и да задржимо лекаре и медицинске сестре да
не оду у иностранство. Држава ће, како каже, наставити да улаже у здравство
и додао да то нису само
инфраструктурна улагања,
већ и веће плате и животни стандард медицинских
радника, као и улагање у
њихово образовање.

Изградња Ковид болнице
ЗЕМУН

П

редседник
Србије
обишао је радове на
изградњи нове ковид болнице у Војном комплексу
„Земун економија“ и најавио да би до 1. децембра
ова мултифункционална
болница требало да буде
отворена.
Истакао је да је држава у
изградњу уложила више од
четири милијарде динара,
док је више од две милијарде динара уложено у ковид
објекат који се гради у Крушевцу. Навео је да је око
170 милиона евра уложено
у изградњу нових, односно
реконструкцију постојећих

здравствених објеката у
Србији, не рачунајући улагање у клиничке центре,
Клинику за инфективне и
тропске болести и ковид
болнице.
„У време када су људи
мислили да се приближавамо крају епидемије,
донели смо одлуку да
градимо болнице које
ће додатно да оснаже
здравствене
капацитете наше земље“, рекао је
председник Вучић, и констатовао да пре два месеца на месту градње није
било ничега.
„Хвала вам што вредно

и марљиво радите. Ова
болница је веома важна
јер нам предстоји тешка
јесен, као и целој Европи.
Срећан сам што смо били
спремни и у могућности
да уложимо огроман новац. Задовољан сам што
смо укључили српску

грађевинску индустрију
и што наше фирме раде
на време. Ово је невероватна брзина изградње.
Невероватан је напредак,
поносан сам на раднике!
Биће ово велика и импресивна болница“, истакао
је председник Вучић.
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На вежби је учествовало око 2.800 припадника Војске Србије и Министарства одбране, више од 150 борбених и неборбених возила и система, и око 40 ваздухоплова

ПЕШТЕРСКА ВИСОРАВАН

П

Здружена тактичка вежба са бојевим гађањем „Садејство 2020”

Поносан сам на наше војнике

редседник Републике
и врховни командант
Војске Србије Александар Вучић присуствовао
је Здруженој тактичкој вежби са бојевим гађањем „Садејство 2020“ на Привреме-

трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић, начелник Генералштаба Војске
Србије генерал Милан Мојсиловић и директор Безбедносно-информативне агенције Братислав Гашић, као и

Операција ради протеривања
непријатеља и заштите
становништва
Вежба „Садејство 2020“
изведена је под претпоставком да су оружане снаге
непријатеља координираним активностима извршиле оружану агресију и
привремено окупирале део
територије Србије са две
борбене групе које очекују
довођење својих нових снага. Здружене снаге Војске
Србије предузеле су нападну операцију ради протеривања снага непријатеља,
заштите становништва и

успостављања мира и стабилности.
Током ове тактичке вежбе
представљен је део способности јединица Војске Србије у извођењу операција
здружених снага. Приказана је оспособљеност дела
јединица за извођење ваздухопловних и противваздухопловних дејстава, ваздухопловне ватрене подршке, нападне операције јединица Копнене војске и
десанта специјалних снага.

ном полигону „Пештер“. Вежби су присуствовали председница Владе Србије Ана
Брнабић, министар одбране
Александар Вулин, министар
унутрашњих послова Небојша Стефановић, министар

српски члан Председништва
БиХ Милорад Додик и председница Републике Српске
Жељка Цвијановић.
„Видели сте хеликоптерски десант на малом простору, заједно са десантом

Велики број модернизованих средстава
и средстава из развоја одбрамбене
индустрије Србије први пут су заједно
дејствовали на вежби

наших падобранских снага,
као и два реда тенкова који
изводе бојево гађање један
преко других. То су неке од
ствари које никада нисмо
урадили, као ни коришћење
ракета ваздух-земља из ловачке авијације, из авиона
„миг-29“. Видели сте први
пут како дејствује „Панцир“,
како Пасарси делују. Много
је оружја и оруђа било данас које људи нису могли да
виде како изгледа“, рекао је
председник Вучић и додао

да је изузетно поносан на
наше војнике.
Према његовим речима,
приказана је ескадрила разноврсних мултифункционалних хеликоптера који служе
за транспорт наших војника,
али истовремено први пут су
сви наоружани.
„Све смо наоружали и ракетама ваздух-ваздух и ракетама
ваздух-земља, као и топовима.
Тенкисти су обавили сјајан посао, пешадинци су се искрцали
невероватном брзином из бор-

бених возила, као и специјалци
из хеликоптера. Показали су
изузетну спремност, спретност и обученост и добро су
опремљени, али недостаје нам
још ствари“, рекао је председник Србије, и истакао да сада
имамо другачију слику војске.
„Ово је добра војска,
спремна, способна и обучена
да сачува нашу земљу уколико би било ко помислио да
изврши агресију на њу. Снажимо своју војску да бисмо
одвратили сваког агресора

од напада. Нити желимо,
нити нам пада на памет да
водимо било какве агресивне сукобе“, нагласио је председник Вучић, и поручио да
се свако ко воли Србију данас осећа поносним.
„Без обзира на националну
и верску припадност Војска
Србије једнако припада и
Србима, Бошњацима, Мађарима, Румунима, Словацима,
Русинима, Хрватима, Ромима
и свима другима. Ово је њихова војска која је помагала

када је најтеже, у време Ковида-19. Ово је војска која ће
да чува њихове куће и никада их неће угрозити. Хоћу да
то сви људи знају“, истакао је
председник Србије.
Командант Ратног ваздухопловства и ПВО генерал-мајор
Душко Жарковић уручио је
председнику Вучићу макету
авиона „миг-29“, а министру
одбране Александру Вулину
макету хеликоптера „ми-35“.
Начелник Генералштаба генерал Милан Мојсиловић уручио

је макету тенка „М-84“ српском
члану Председништва БиХ Милораду Додику.
На вежби је учествовало
око 2.800 припадника Војске
Србије и Министарства одбране, више од 150 борбених
и неборбених возила и система и око 40 ваздухоплова.
Међу њима је велики број
модернизованих средстава и
средстава из развоја одбрамбене индустрије Србије која су
први пут заједно дејствовала
на једној оваквој вежби.
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6. Чачак

Отварање обновљеног крила Дома здравља

Млада одборничка
група
У Чачку је конституисана градска власт.
Одборничка група, никад млађа. Народни
изабраници положили су заклетву, коју је,
као председавајући, прочитао легендарни
кошаркаш Радмило Мишовић. У просторијама странке одржан је састанак ужег руководства ГО СНС, који је водио председник Милун
Тодоровић.

Обнова нисконапонске мреже

Досадашњем председнику Дарку Глишићу поверен је и трећи мандат да води
Општину, док је Александар Јовановић
Џајић заменик председника. Отворено
је реконструисано крило Дома здравља,
а Дечије одељење обогаћено је најса-

7. Сечањ
Реконструисано Дечије одељење Дома здравља

временијом опремом и осликано. Асфалтирани су путеви у Совљаку, Трлићу,
Гвозденовићу, Новацима. Реконструисана је нисконапонска мрежа у Паљувима.
Председник Глишић уручио је поклоне
ђацима првацима. Завршени су радови на

2. Бачки Петровац

Обилазак радова

доградњи школе „Милан Муњас“. Настављени су радови на нисконапонској мери
у Врелу и Такову. Постављени су семафори на прикључку будуће обилазнице. Две
организације пензионера добиле су нове
просторије.

40
60

3. Врање

Сарадња са Унијом жена
из Косовске Каменице
Уручени су пакети са школским прибором ученицима ромске националности и свим првацима.
Председник Општине Предраг Рађеновић уручио је
рачунарску опрему Полицијској станици. Покрајински секретар Владимир Батез и Предраг Рађеновић
посетили су средњу школу „Вук Караџић“ и обишли
новоизграђену теретану на отвореном.

8. Ужице
ног земљишта. Амбасадор
Белгије Адам Кунрад и власник компаније „Блок“ Луис
Блок састали су се са општинским челницима. Општина је и
ове године обезбедила школски прибор за ђаке прваке.
Свечано смо обележили Дан
српског јединства, слободе и
националне заставе.

Ана Брнабић обилази станове за припаднике
служби безбедности

Др Слободан Миленковић
биће градоначелник Врања, а
у ГО Врањска Бања председник је Драган Сентић. Формирању Уније жена ОО Косовска
Каменица присуствовале су
чланице Уније жена из Врања.

4. Бела Паланка

5. Пожаревац

Миљковићев трећи мандат

Возило за Центар
за социјални рад

Српска
напредна
странка формирала је
власт у Белој Паланци
након убедљиве победе на локалним изборима. За председника
Општине изабран је
Горан Миљковић, којем
је ово трећи мандат.
Асфалтиране су улице
које су оштећене током
изградње Коридора 10.
Реконструисане су и
улице Стојана Чупића
и Николе Тесле, као и
бројни сокаци у насељу
Мурица.

Центар за социјални рад добио
је ново возило. Саша Павловић
изабран је за градоначелника.
Бивши кошаркашки репрезентативац Горан Грбовић посетио је
Пожаревац у циљу покретања кошаркашког кампа. Потписан је још
један уговор о сарадњи између
Града и приватног вртића „Сова“.
Градоначелник Павловић уручио
је витешка знамења и повељу др
Марији Здравковић, директорки КБЦ „Бежанијска коса“. Он
је разговарао и са грађанима на
тему комуналне инфраструктуре,
Обилазак радова

29

Школски прибор на поклон

Нова теретана на отвореном

Општинско
руководство
обишло је радове на пресељењу и конзервацији мњача
из 19. века, који се изводе у
сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту споменика
културе. Председник Општине Срђан Симић обишао је и
радове на уређењу канала за
одводњавање пољопривред-

Милун Тодоровић поново је изабран за градоначелника Чачка

Обнова Старог града

Председница Владе Ана Брнабић обишла је новоизграђене
станове и градилиште нових
стамбених јединица за припаднике снага безбедности и
разговарала са члановима породица.
Асфалтиран је део Карађорђеве улице и завршена кишна канализација у Крчагову. У току је реконструкција Старог града. У току су геотехничка
испитивања терена за трасу ауто-пута од Пожеге
до Котромана. Започета је изградња фекалног колектора у МЗ Турица. У градској управи почело је да
ради „јединствено управно место“.
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9. Пландиште

Представљање удружења „Јефимија”
Марија Здравковић и Саша
Павловић

запослења и социјалних питања.
Уручен је школски прибор ђацима
првацима. Градоначелник је доделио уговоре о субвенцијама за
незапослена лица, микро и мала
предузећа.

Изабрано је ново општинско руководство, на челу са Јованом Репцом.
Функционери и чланови СПС у
Пландишту приступили су Српској
напредној странци, међу њима и
бивши председник ОО Мирослав
Петровић. Председник Јован Репац и
велики број чланова ОО добровољно

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о активностима
општинских и
градских одбора
СНС током
претходног месеца
за бољи живот
грађана Србије

су дали крв. Општина и Министарство заштите животне средине финансирају пошумљавање на четири
катaстарске парцеле. Одржана је
радионица Удружења „Село плус“, у
оквиру израде Стратегије руралног
развоја Вршца. Општина је припремила поклон пакете за ђаке прваке.
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10. Ниш

Прва градоначелница у историји

Драгана Сотировски разговара са грађанима Ниша

11. Мали Иђош

Помоћ суграђанима
Наши активисти волонтирају и
помажу суграђанима, посебно старим и болесним. За председника
Општине поново је изабран Марко
Лазић. Лазић је иницирао набавку
новог рендгена за Дом здравља.
На иницијативу ОО, урађен је
пројекат за електрификацију канала. Урађен је атарски пут поред
канала Кула - Мали Иђош. У току
је изградња магистралног колектора.

12. Жабари

Летње одржавање
путева
Спроведено је летње одржавање путева и улица - крпљење
ударних рупа, пресвлачење мањих
деоница и ископ канала. Шеф
Сектора за управљање пројектима Делегације ЕУ Мартин Клауке
обишао је објекат за Удружење
особа ометених у развоју „Кључ“,
који је, посредством програма ЕУ
ПРО, финансирала ЕУ.

13. Рача

Реконструкција путева
у Крчмару и Ђурђеву
Нову скупштинску већину чини
коалиција СНС-СПС, за председника СО изабран је Бранко
Радосављевић, а за председника
Општине Ненад Савковић. Реконструишу се путеви у засеоку
Цукићи у Великом Крчмару и у
Ђурђеву. Велико Крчмаре добија
ново игралиште за мале спортове.

14. Аранђеловац

Подршка образовању
За 400 ђака првака купљени су
ранчеви, свеске и прибор. Председник Општине Бојан Радовић
уручио је лаптоп рачунаре за ђаке
генерације. Одржана је презен-

15. Црна Трава

Изградња
Завичајног
музеја
Поправљени су некатегорисани путеви и завршене
припреме за изградњу Завичајног етно - музеја. Изабрано је ново општинско руководство. Постављена је лед
соларна расвета на путу до
насеља Ливађе и асфалтиран
је пут према Доњим Славковцима. Поводом нове школске
године, првацима је подељен
школски прибор, а свим ученицима слаткиши.
тација Плана детаљне регулације
парка Буковичке бање. Граде се
станови за 18 избегличких породица и комплетно реконструише болница. На три прометне
раскрснице постављају се семафори. Замењена је подлога на игралишту у насељу Ламеле, обележени су терени и постављене мреже.
Реконструисано је игралиште у
Ђикином брду. Организован је хуманитарни турнир у малом фудбалу и кошарци, а средства су донирана за лечење младог суграђани-

на. Одржани су Фестивал књиге и
Гулашијада.

16. Мало Црниће
Уређење спортског
терена

Активисти МО Велико Село уредили су терен за мале спортове са
посебним акцентом на постављању
осветљења, како би могао да се
користи и у вечерњим часовима.
Чланови МО Црљенац изградили су
терен за баскет и терен за дружење.

17. Краљево

Добродошлица
омладинцима
Велики број младих људи пријавио се да постане део наше политичке организације, а добродошлицу пожелео им је председник
Омладине ГО СНС Стефан Аџић. Др
Предраг Терзић поново је изабран
за градоначелника Краљева. Потписан је уговор за реконструкцију
Дома културе у Вучићу. Откривен је
мурал посвећен херојима са Кошара, рад сликара Миодрага Којића.
Асфалтиран је део пута у Боровцима. Министар Вања Удовичић отворио је Мали сајам спорта.

18. Шабац

Маске и визири за
Геронтолошки центар
Чланови ГО СНС уручили су визире и заштитне маске, купљене
личним средствима, корисницима
и запосленима у Геронтолошком
центру. У шабачким селима настављено је асфалтирање важних деоница. Након деценија чекања, и

Ниш је први пут у историји добио градоначелницу, досадашњу начелницу
Нишавског округа Драгану
Сотировски, а председник
СГ постао је Бобан Џунић.
Министар Зоран Ђорђевић
први је министар који је
посетио Ниш после именовања новог руководства
града. Чланице унија жена
ГО СНС Ниш и Српске листе из Косовске Каменице
договориле су сарадњу.
Градоначелница Сотировски организовала је први
пријем грађана, обишла
је градилиште станова за
припаднике Војске и разговарала са амбасадорима Француске и Бугарске.
У току је велика акција
уређења града, постављања комуналне опреме,
осветљење тргова, поправка фонтана... Савет
за правна питања ГО СНС
организовао је пријем
грађана.

становници Мале Врањске добили
су асфалт, а сви радови финансирају се из републичког буџета.

19. Велико Градиште
Дружење са
породицама са КиМ

Повереник ОО Владимир Штрбац и секретар ОО Оливер Стојановић угостили су четири породице са Косова и Метохије, обишли
манастир у близини Крујаче и
учествовали у обележавању сеоске славе. Председник Општине
Драган Милић разговарао је са
угоститељима са Сребрног језера
о улагању у туризам.

20. Нова Варош

Помоћ код отплате
кредита
Општина ће субвенционисати и
ове године камату на краткорочне
банкарске кредите регистрованим
пољопривредним газдинствима.
Министарство омладине и спорта
и Општина финансирају обнову
спортских терена на Зебиновцу.
Министарство финансија Словачке, на предлог Програма за развој УН, одобрило је средства за
подршку неразвијеним подручјима Србије у утврђивању оптималне организационе структуре и
кадровских потреба.

21. Мали Зворник
Нова опрема за Дом
здравља

Општина је обезбедила нову
лабораторијску опрему и санитетско возило за Дом здравља. Савет

22. Нови Сад

Вучевићу историјски трећи мандат

Милош Вучевић први је градоначелник Новог Сада који је трећи пут
изабран на ту функцију, у 272 године дугој историји града

Милош Вучевић је први градоначелник, у 272 године историје Новог Сада,
који је по трећи пут изабран на ту функцију. Школу „Мирослав Антић“ у Футогу,
која је добила нову фасаду, столарију и

за омладину и спорт обезбедио је
мреже за голове и лопте за дечије
игралиште у МЗ Доње насеље. Активисти ОО помогли су радницима ЕДБ-а око ношења бандера потребних за реконструкцију нисконапонске мреже у МЗ Велика Река.
Савет за пољопривреду и Унија
жена организовали су предавање
на тему јесење садње воћа.

23. Ириг

Пут у Ривици
У селу Ривица санира се пут
који спаја улице Палих бораца
и Маршала Тита, а уређен је и
велики број атарских путева. За
председника Општине изабран је
Тихомир Стојаковић, а за заменика Миодраг Бебић. Чланови МО
Врдник очистили су шут из дворишта куће Гавриловића са шесторо деце, настао након реконструкције крова.

спортски терен, обишли су градоначелник Вучевић и председница СГ Јелена
Маринковић. Самохрани родитељ детета са трансплатираним органом је од
Града добио стан од 38 квадрата, чије

25. Бечеј

Нови погони
Започета је реконструкција Улице Золтана Чуке. Почео је са радом
погон фабрике „И-Нови текстили“,
у саставу италијанске компаније
„Норман груп“. На плацу Свиларе
гради се пословни објекат. Компанија „КWS“ гради најсавременији
магацин и отвара нова радна места.
„Телеком Србија“ поставио је „WiFi“ дрво у центру Бечеја. Комплетно је реконструисан мост на Старој
Тиси у Бачком Градишту, а локацију је обишао председник Владе
АПВ Игор Мировић.

26. Смедерево

Асфалтирање
у 27 месних заједница
Почело је асфалтирање путева
у 27 сеоских месних заједница.
Поводом обележавања Смеде-

ревске јесени, Јасмина Војиновић,
повереница ГО СНС, обишла je
Дом за старе и најстаријим суграђанима уручила воће, заштитне рукавице, маске, средства за
дезинфекцију...

27. Лајковац

Подела
„СНС Информатора”
Изабрано је ново општинско
руководство, на челу са Андријом
Живковићем. Омладина је на
штанду делила „СНС Информатор“. Асфалтирана је Улица краља
Милутина у МЗ Лајковац, пут за
Милошевиће у МЗ Непричава и
пут за Павловиће у МЗ Бајевац.
Активисти ОО добровољно су
дали крв. Наставља се обнова
Средње школе у Лајковцу, а свечано је отворена реконструисана
школа у Бајевцу. Гост на отварању
био је председник ИО СНС Дарко
Глишић.

28. Владимирци

24. Опово

Поклони за најбоље ђаке
и кошаркашице
За председника СО изабран
је Зоран Тасић, а за председника Општине Милош Марков. За
најбоље ученике и за младе кошаркашице приређен је пријем
и обезбеђени су поклони. Поводом почетка школске године, поклоне су добили и ђаци
прваци. Обележен је Дан српског јединства, слободе и националне заставе. Завршено је
реновирање библиотеке. Председник Општине сваког петка

кључеве је уручио градоначелник. Градоначелник Вучевић обишао је радове
на санацији бунара на изворишту „Ратно
острво“ и на изградњи Дома здравља на
Адицама.

прима грађане. Ученици оповачке школе, уз подршку рибочувара и локалне самоуправе,
очистили су рукавац Тамиша.
Обновљена је хоризонтална
саобраћајна сигнализација на
деоницама Врбовски-Сефкерин, Јапански цвет-Опово, и на
централним улицама. Бетонирана је пешачка стаза кроз парк
у Опову, изграђен је терен за
атлетику и уређен мини - пич
терен.

Фарбање ограде на два
моста
Чланови ОО офарбали су заштитне ограде на два моста у МЗ
Село Владимирци. Поправљени
су атарски путеви у МЗ Белотић,
Мровска и Козарица. У Средњој
школи окречене су учионице. У
школи у МЗ Драгојевац изграђен
је санитарни чвор. Активисти ОО
сакупљали су отпад поред путева
у МЗ Меховине, Крнуле и Владимирци. Асфалтирани су путеви
у МЗ Вукошић, Јаловик, Прово и
Мровска. Реконструише се тротоар у главној улици у Владимирцима. Председник Општине

29. Суботица

Разговор са
градоначелником
Средином августа, тадашњи градоначелник Богдан
Лабан пустио је у рад модерну фонтану на реконструисаном Тргу слободе. За новог
градоначелника изабран је
Стеван Бакић. Први пријем
код градоначелника уприличен је за учеснике Кампа
атлетских нада. Градоначелник Бакић сваке среде
прима грађане. Обележен је
Дан града. Градоначелник је
обишао радове на изградњи
спа - центра и аква - парка на
Палићу, као и градилиште
читаонице Градске библиотеке. Обишао је и имање
Златка Габрића, а породици
Перц-Оп уручио је помоћ у
храни, одећи, обући... У оквиру ИПА пројекта Мађарска-Србија
„Опти-бајк“,
Суботица је добила осам
километара бициклистичких
стаза. Градоначелник је отворио Фестивал европског
филма Палић, уприличио
пријем за чланове Загребачке филхармоније и отворио
Међународни фестивал позоришта за децу.
присуствовао је акцији добровољног давања крви. Начелник
Општине Сребреница посетио
је нашу Општину. У току је реконструкција Дома културе у МЗ
Мровска и урађен је прелаз преко
реке Вукодраж.
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Обнова трибина
на стадиону
Одржана је конститутивна седница СО Врбас, а за председника
Општине изабран је Предраг Ројевић. МЗ Савино Село и чланови
МО чија деца тренирају за ФК „Будућност“, помогли су у адаптацији
трибина на стадиону. Одржано је
предавање „Насиље над женама и
Ковид 19“. Током манифестације
„Лагдани“ постављени су штандови
са рукотворинама и производима
произвођача из Врбаса и околних
места. Активисти МО Савино Село
уредили су центар села, а активисти
Трећег МО дечије игралиште.

31. Бач

Анализа рада
За новог председника СО
изабран је Драган Амиџић, а нови
председник Општине је Стева
Панић. Чланови ОО одржали су
редован састанак и анализирали
активности. Председник Општине
Стева Панић сваког четвртка организује пријем грађана. Одржани
су састанци МО 1 и 2, Вајска, Бођани и Селенча. Девојчици Кристини
Новаковић уручили смо лаптоп
рачунар, купљен личним средствима чланова ОО. Обележени
су Дани европске баштине. Уручено је ново возило Полицијској станици, а младим брачним паровима
додељени су уговори за куповину
сеоских кућа.

32. Неготин

Уређење Дома културе
У току је реализација пројекта „Да нас прати добар глас“, с
којим је Општина аплицирала на
конкурсу „Градови у фокусу“ Министарства културе и информисања. Пројектом је предвиђена замена пода на великој сцени Дома
културе, израда акустичне шкољке и замена светларника. Асфалтиране су деонице у МЗ Брестовац,
Шаркамен, Дидићи, Малајница,
Душановац и Уровица.

34. Сремска
Митровица

Обележавање пешачких
прелаза
Почели су конзерваторски радови на фасади Галерије „Лазар Возаревић“. Настављена је реконструкција кеја у Мачванској Митровици.
Започета је реконструкција јавне
расвете, обележавање пешачких

35. Јагодина

Разговор са
мештанима
Буковаче
Чланови ГО СНС, на челу
са Николом Радосављевићем, разговарали су са
мештанима села Буковче,
који су се интересовали за
уређења локалних путева,
водоснабдевање, повећање
плата и пензија...
прелаза и постављање успоривача
саобраћаја у зонама школа и вртића. Министар Александар Вулин
посетио је касарну, у којој је постављена теретана на отвореном. Новоизграђена ОШ „Јован Поповић“
у Сремској Митровици примила
је прве ђаке. Обновљена је капела
на гробљу у Мачванској Митровици. Осуђена лица у КПЗ, која раде
у Кројачком студију, израдили су
маске за сву децу нижих разреда
основних школа. Престолонаследник Александар Карађорђевић
открио је споменик краљу Петру
Првом. Општа болница добила је
гастроскоп.

36. Богатић

Чишћење приобаља
Чланови ОО организовали су
низ акција чишћења приобаља на
Дрини, у МЗ Бадовинци, Салаш
Црнобарски и Црна Бара. Активисти ОО офарбали су клупе и жардињере у парку поред библиотеке
и подржали акцију даривања по-

ловне гардеробе и обуће Црвеном
крсту.

37. Тител

Спортски терени
на Тиси
Завршени су спортски терени
на приобаљу Тисе, и то терени за
мали фудбал, тенис и бадминтон.
Урађена је и расвета на теренима, као и на целој плажи и на видиковцу Калварија. Постављена
су савремена, соларна аутобуска
стајалишта у Тителу и Гардиновцима.

38. Ковин

Помоћ за лечење Лане
Булатовић
Чланица ОО Виолета Оцокољић постала је народна посланица. Привремени орган расписао
је јавне позиве намењене регистрованим пољопривредним газдинствима, за субвенционисање
осигурања, камата на пољопривредне кредите и инвестиције у
физичка средства. Сања Петровић
и у овом мандату води локалну
самоуправу. Општина је учесник
пројекта „Унапређење доброг
управљања на локалном нивоу“
и укључује грађане у креирање
локалног буџета. Ђаци „Змајеве“
школе обележили су Дан српског
јединства, слободе и националне
заставе. Одборници СО подржали
су предлог колеге Дарка Баковића
да се одрекну скупштинске дневнице за лечење суграђанке Лане
Булатовић. За помоћ у њеном лечењу, организован је и хуманитарни базар.

39. Сремски
Карловци

БРИГА О ГРАЂАНИМА
Активисткиње Уније жена посетиле су тезгу корисника Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју, који у пешачкој
зони продају своје радове. Чланови ОО, на челу са др Богданом
Живановићем, поделили су пакете
са храном ромској популацији.

40. Сомбор

Добровољно
давање крви
Граду су додељена средства за
суфинансирање изградње система
управљања отпадом. За председника Скупштине града изабран је
Радомир Лековић, а за градоначелника Антонио Ратковић. Градоначелник Ратковић и његови сарадници добровољно су дали крв.
Град ће и ове године спровести
процес партиципативног буџетирања. Градоначелник Ратковић
разговарао је са амбасадором
САД, Египта и Белгије. Одржана је
Ткачка колонија у Стапару, која је
окупила госте са свих страна, међу
којима и бројне дипломате. Градоначелник је уприличио пријем за
ученике генерације и сусрео се са
представницима савета МЗ. Активисти МО Колут изградили су терен за одбојку на песку, поставили
канте, клупе и столове.

41. Горњи
Милановац

Рехабилитација улица
Асфалтирана је Улица Рада
Кончара, а у току је рехабилитација Солунског фронта и крака
Нушићеве улице. Симболично је
обележен Сабор виолиниста у
Прањанима. У ПУ „Сунце“ отворене су три нове собе за малишане.

42. Лапово

Прибор и маске
за прваке

Поклони за ђаке прваке

За
председника
Општине
изабран је Александар Саша Стојкечић, а за председника СО Бобан
Петковић. Општина је обезбедила
свим првацима ОШ „23. Октобар“
школски прибор и заштитне маске.

Општина је ђацима првацима
обезбедила поклоне са школским
прибором и неколико пробраних
књига. Општина, од 2017. године,
родитељима новорођене деце додељује ауто-седишта.

33. Лесковац

као и Форум жена. Градоначелник Цветановић поделио је уговоре најбољим
средњошколцима и вуковцима, као и уговоре из
области културе. Британска комапнија „Аптив“ запослиће још 700 радника.
Почела је изградња моста
на Туловској реци и реконструкција водовода у Улици Раде Жунић. Урађени су
пут према Доњем Стопању и Власотинцу, и
обилазница око Светоилијског гробља. ОШ

Прихватилиште
за бескућнике
Реновирана је зграда бившег Дома ученика, која ће
постати прихватилиште за
бескућнике. У циљу боље
безбедности посетилаца и
спречавања уништавања мобилијара, постављен је видео
надзор око Старог језера.
Саниран је магистрални вод
топловодне мреже. Кикинди
је припала „Плакета части“,
коју додељује Парламентарна скупштина Савета Европе. Организован је пријем за
ученике генерација, а градоначелник Никола Лукач уручио им је блутут слушалице и
екстерне батерије. Поклоне у
виду торбе, флашице за воду,
маске и школског прибора,
локална самоуправа наменила је за 443 првака. Очишћене
су сеоске и градске депоније.
Градоначелник Лукач посетио
је погон компаније „Тиса Аутомотив“, која запошљава око
1.000 суграђана.

44. Рашка

Поклони за вуковце
Одржана је конститутивна седница СО Рашка на којој су потврђени мандати одборницима,
за председника Општине изабран
је Игњат Ракитић, за заменика
Ђорђе Гогић, а за председницу
СО Мирјана Скорић. Председник
Ракитић уручио је поклоне вуковцима и ђацима генерације. Поводом Дана општине, додељене
су награде заслужним установама
и појединцима, међу којима су и
Дом здравља и Волонтерски центар за помоћ становништву.

45. Ада Мол

Чишћење молске плаже
Активисти ОО, заједно са
функционерима Општине и члановима ДВД из Мола, уз помоћ

опреме коју је набавила ЈЛС и
дала на располагање ДВД-у, организовали су чишћење молске
плаже од речног наноса и муља. У
току су завршни радови на мосту
преко Тисе у Ади, који су неопходни за добијање трајне употребне дозволе. Локална самоуправа обезбедила је средства за
изградњу складишта за Народну
кухињу, у оквиру зграде Црвеног
крста.

47. Нови Пазар

Мини обилазница
Асфалтира се мини обилазница која спаја Варево са Улицом
Иве Андрића. Асфалтиран је крак
Војковачке улице у насељу Шутеновац. Урбанистички је уређена
земљана површина у Змај Јовиној
улици. Асфалтиране су улице Народни фронт, Љубљанска и Херцеговачка.

50. Трстеник

Шанса дата женама
и младима
Расински округ добио је све жене на
руководећим местима - градоначелнице и
председнице општина. Досадашња народна
посланица у два мандата, Милена Турк,
прва је председница Општине Трстеник.
У рад локалне самоуправе укључен је већи
број младих људи. Из кабинета министра
за демографију и популациону
политику, све матичне школе добиле
су средства за опремање и куповину
ђачких ормарића. Председник ОО
Александар Ћирић и Милена Турк
разговарали су са младим
члановима који су се
пријавили за Академију
младих лидера СНС.

48. Крупањ

Бесплатне књиге
и превоз
За вуковце и ученике генерације приређена је свечаност и
уручене су новчане награде. Ове
године, први пут су за ђаке прваке и ученике Средње школе обезбеђене бесплатне књиге. Општина
ће за ученике који су уписани у
Средњу школу плаћати и превоз.
Асфалтирано је игралиште у школи у Красави и почела је изградња
фудбалског терена са вештачком
травом.

49. Љиг

Хуманитарне акције
За председника СО изабран је
Веселин Шиљеговић, а за председника Општине Драган Лазаревић у трећем мандату. У току је
реконструкција пута на башком
делу Рајца, затим школе, вртића
и фискултурне сале у Белановици. Активисти ОО подржали
су акцију добровољног давања
крви. Председник ОО присуствовао је састанку са мештанима у
МО Шутци. Лазаревић је поже-

лео добродошлицу ђацима првацима и уручио им школски прибор. Такође, обишао је болесног
суграђанина Лазара Ивановића и
уручио новац који су прикупили
запослени у Општини. Обишао је
и радове на санацији пута у МО
Штавица и на уређењу корита
реке Марице. Активисти ОО прикупљају гардеробу за социјално
угрожене породице, а подржали
су и Хуманитарни базар и помогли лечење Лане Јовановић.

51. Србобран

Подела школског
прибора
За председника СО изабрана је
Милена Аларгић, а за председника Општине Радивој Дебељачки.
Одржан је пријем првака у школама, а локална самоуправа обезбедила је школски прибор. Општина
субвенционише бесплатну ужину
за свако треће и наредно дете,
за сву ромску децу и децу ратних
војних инвалида. За остале основце, ужина је субвенционисана
50 одсто. Награђени су најбољи

„Јосиф Костић“ добила је спортски терен.
Градоначелник је обилазио локалне привреднике и пољопривреднике.

52. Зајечар

Нова инвестиција
У току је одржавање деонице
пута Вражогрнац - Трнавац, а почиње и уређење пута ка Чокоњару и Боровцу. Домаћа компанија
„Тел кабл“ започела је нову инвестицију и планира да запосли 60
радника. Реконструише се део Чупићеве улице, уз суфинансирање
компаније „Лидл“.

53. Пећинци
Изабрано
руководство

За
председника
Општине
изабран је Синиша Ђокић, за заменика Зоран Војкић, а за председницу СО Дубравка Ковачевић
Суботички. Активисти МО Ашања
поправили су клупе код школе, а
чланови МО Брестач помогли су у
цепању и уношењу дрва свом суграђанину.

Обнова крова
на звонари

Куће за
избегличке
породице
За председника Скупштине града изабран је Чедомир
Јањић, за новог градоначелника Симо Салапура, а за заменика Саша Сантовац. Зрењанин
је проглашен за Европски град
спорта 2021. године. Две из-

учесници ликовног конкурса у
оквиру Европске недеље мобилности.

54. Велика Плана

46. Зрењанин

Помоћ угроженим породицама
Горан Цветановић поново је изабран за
градоначелника. Уређени су путеви код Печењевца и Петровца, МЗ Марко Црни добила
је нове просторије, уређене су стазе у парку
Девет Југовића и започета је реконструкција
коловоза у Улици Ивана Милутиновића.
Туристичка организација симболично је
обележила 31. Роштиљијаду. Активисти ГО
су из сопствених средстава набавили намирнице и средства за хигијену за социјално угрожене породице. Чланови Савета за
омладину делили су „СНС Информатор“.
Хуманитарне акције спровели су МО Прва
ЈМВГ, Сува река, Дубочица 2 и 3, Бобиште,

43. Кикинда

бегличке породице добиле су
монтажне куће у Меленцима и
Томашевцу. У оквиру програма
„Заједници заједно“, компанија „НИС“ подржаће пројекте
којима ће бити унапређена дигитализација и повећана без-

бедност у школама. Град је и
ове године обезбедио школске
торбе и прибор за ђаке прваке. Последња етапа 60. Међународне бициклистичке трке
„Кроз Србију“ стартовала је из
Зрењанина.

За председника СО изабран
је Душан Марић, а председника
Општине Игор Матковић. Завршава се реконструкција пута
Марковац - Свилајнац и изградња
канализације у Улици Ђуре Недељковића. У току је обнова крова
на звонари цркве Светог Ђорђа.
Поводом Дана српског јединства,
слободе и националне заставе, положен је венац на спомен-чесму.
Активисти ОО делили су „СНС
Информатор“ и разговарали са суграђанима.

Наставак на 26. страни

СНС ПАНОРАМА
30. Врбас
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ИЗБОРИ 2020.

Маратонски изборни процес завршен тријумфом СНС

Направићемо од Шапца град
у којем људи желе да живе
ШАБАЦ

Председник Александар
Вучић, после седница
Председништва СНС и
договора око формирања
новог састава Владе
и Скупштине, најавио је
озбиљан програм
посвећен грађанима

С

Г

Александар Пајић

радска
изборна
комисија
Шапца
коначно је, после
четири месеца од избора
и на појединим местима
чак три круга гласања,
прогласила коначне резултате: Српска напредна странка освојила је 37
мандата, а листа досадашњег градоначелника
Небојше Зеленовића 22
мандата у локалном парламенту.
„Тријумф листе „Александар Вучић - за нашу
децу“ оличен је у још
већем поверењу које су
нам указали Шапчани, о
чему сведочи чињеница
да смо добили чак 61,8
одсто гласова, док је
листа Небојше Зеленовића добила 19,4 одсто,
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што је 10,5 одсто
мање него на поновљеним изборима
5. септембра“, објавио је у саопштењу
Градски одбор СНС
Шабац.
Повереник
ГО
СНС и градоначелник Шапца, Александар Пајић, рекао је
да ће СНС, са коалиционим партнерима,
испунити сва предизборна обећања
и да ће Шабац бити
град будућности.
„После три пута
јасно изражене воље
грађана, дошли смо
у прилику да можемо да испуњавамо
све оно што смо
грађанима понудили
у предизборном програму. Створићемо
од Шапца град у ком ће
сви желети да живе, јер
је нама интерес грађана
на првом месту. Небојша
Зеленовић је показао да
му је властити интерес
изнад интереса грађана
и мислим да ће наставити са опструкцијом и
тужакањем свог града и
своје државе“, истакао је
Пајић.
Изборна листа „Јелена Милошевић - Нови
тим за Шабац“ освојила
је седам мандата, „Руска странка - Слободан
Николић“ један мандат,
Уједињена демократска
Србија један мандат и
изборна листа „Др Дејан
Павловић - Европска зелена партија“ један мандат.

Није им
помогла
помоћ
странаца

ДАРКО ГЛИШИЋ

Председник Извршног
одбора СНС Дарко Глишић рекао је да Шабац
није пао, као што је то
оценила европарламентарка Тања Фајон, јер не
може да падне ниже од
онога на којим гранама је
био, већ да је Шабац ослобођен тираније. Поздравио је Тању Фајон,
која, како је рекао, очигледно у Шапцу жели да
сачува“огољену диктатуру и поручио јој да СНС
тек планира да победује.
„Драган Ђилас и Душан Петровић бежали
од сурове истине да су
на изборима у Шапцу,
које су сами организовали и спровели, освојили скоро 12.000 гласова
мање од СНС, а није им
помогла ни отворена
подршка Тање Фајон,
која је навијала за то да
остану на власти“, рекао
је Глишић.

рпска напредна странка, на челу
са председником Александром
Вучићем, одржала је три седнице
Председништва на којима се разговарало о актуелном политичком тренутку,
проблемима, решењима, али и кандидатима за челне позиције у држави.
Председник Вучић истакао је да је у
првом плану разговора био програм за
наредни период и шта може да се уради
за грађане. Најавио је да ће нова Влада
и Скупштина бити ограниченог трајања,
те да ће ванредни парламентарни избори бити одржани најкасније до 3. априла
2022. године.
„Дефинисали смо шест основних
циљева нове Владе. Први циљ је брига за здравље грађана, односно борба
против корона вируса. Други је борба
за интересе српског народа и Србије на
Косову и Метохији. Трећа тачка је борба
против мафије и организованог криминала, а четврта истрајавање на политици независног одлучивања, односно на
независној спољној политици. Пети циљ
су убрзане реформе, посебно решавање
владавине права у оквиру евроинтеграција, а шести циљ је даљи раст српске
економије“, истакао је председник Вучић после седнице Председништва.
Српска напредна странка наставиће да
сарађује са Социјалистичком партијом
Србије, а Српски патриотски савез Александра Шапића имаће једно министарство у новој Влади. Председник Вучић
указао је да је једним делом већ постојао
припремљени програм, а то је „Србија
2025“, којим су постављени високи циљеви – међу којима је и плата од 900 евра.
„Погођени смо корона вирусом већ седам месеци, а пандемија ће трајати најмање још шест месеци. Она је променила
свет, уништила светске, регионалне и европске економије, оборила их за између
шест и 15 процената. Србија се показала
као успешна, и верујемо да нећемо имати негативан раст, што је равно чуду, а
за то су заслужни грађани Србије, који
су веровали у озбиљну политику, а не
шареним лажама које су други нудили“,
додао је он.
За грађане, како истиче, то значи да
ће бити настављени сви пројекти, аутопутеви, пруге, канализације, фабрике за
пречишћавање отпадних вода, нове болнице, снажење војске и полиције.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

ШЕСТ ЦИЉЕВА НОВЕ ВЛАДЕ
1. Очување здравља грађана Србије
и јачање здравственог система

2. Заштита виталних националних

интереса, заштита нашег народа,
културне и верске баштине нА КиМ, али и
мира и стабилности у читавом региону

3. Борба државе против мафије
4. Oчување самосталног одлучивања,
самостално вођење политике
и очување неутралности

5. Убрзање реформи, посебно

у области владавине права

6. Економски напредак државе
Конференција за новинаре после седнице Председништва СНС,
у седишту СНС у Београду

„Борба против мафије одиграва се непрестано, а сада ће бити најжешћа, јер
ће се сви државни органи координисано
посветити томе - сва министарства силе,
све агенције, службе... Они који су мислили да су јачи од државе и да могу да
раде шта хоће, али и они који би да их
спасавају, било у правосуђу или на другим местима када почине неко непочинство - нека добро размисле“, поручио је
председник Србије.
„Желим да се све снаге усредсреде и
да знају да морају да раде годину и по
дана даноноћно да бисмо земљу извукли у тешким условима, и ковида, и Косова, и тешких притисака споља, и тешке

ситуације у економији. Боље стојимо од
многих богатијих земаља, али иде се на
ограничени рок трајања Владе да би се
после тражило мишљење грађана. Тражио сам нову енергију, да се иде на терен и ради, а не да се прича преко Скајпа
о томе како је неко нешто урадио, а да не
знамо да ли је истина или није“, указао је
председник.
Председник Вучић истакао је да истраживања показују да би партије које су
против вакцинације, короне и миграната
освојиле значајно присуство у парламенту уколико би избори били одржани
у недељу. Рекао је да га изненађује и не
радује много подршка народа тим стран-

кама, те навео да је то један од проблема
са којима се држава мора суочити како
би се смањила мржња у нашем народу.
„На моје изненађење, у парламент би
ушла странка Саше Радуловића, уколико
би наставио да држи политику „земља је
равна плоча, против вакцинације и короне“. Нема сумње да би они значајно
били присутни у парламенту“, рекао је
одговарајући на питање новинара које
би странке још ушле у парламент да су
избори у недељу. Додао је и да истраживања показују да има и других десничарских група, које су направиле раст из
њему, како каже, нејасних разлога и то
до 250 одсто.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

ИНТЕРВЈУ

Обележена страначка слава

21. октобар
Обележавање 12. рођендана Српске напредне странке

СНС променила ток
вишестраначја у Србији

С

рпска напредна странка потпуно је променила ток вишестраначја у Србији и дала му
нови карактер. Дуго година
чекала се таква политичка
организација која ће омогућити грађанима сигурност
и гарантовати политичку
стабилност, која је и наш
први циљ“, рекао је потпредседник Главног одбора СНС
Милош Вучевић, поводом 12.
рођендана СНС, који је ове
године, због пандемије корона вируса, обележен скромније, конференцијом за новинаре и коктелом у седишту
странке у Београду.
Потпредседник Вучевић
истакао је да је СНС свесна
своје велике одговорности
и да је зато спремна да се
мења како би одговорила
на све изазове у будућности, а на добробит грађана Србије.
„Мењали смо Србију на
боље. Тражили смо још боље
резултате и увек подизали
лествицу на још виши ниво“,
навео је Вучевић.
Према његовим речима,
СНС има историјску подршку
грађана, јер је странка показала да су за њу држава и народ изнад страначких интереса. Да се СНС руководила
само сопственим интересима, како каже, правили би искључиво СНС Владу. Постигнута политичка стабилност
ствара услове за економски
просперитет, улагање у
здравство, инфраструктуру и
друге области.
Нагласио је да је Српска
напредна странка 2012. године, када је преузела власт,
затекла Титаник који тоне и
капетана који бежи са брода. Србија је данас безбедан
брод који мирно плови и
може да издржи све ударе
ветра - бочне и директне, и
који има свог капетана и ја-

Домаћин славе ове године био је Бранислав Недимовић

Госте је поздравио и председник Александар Вучић

Заједно да победимо и сачувамо Србију

С

рпска напредна странка обележила је страначку славу, Свету
Петку, са мање гостију него
раније и уз поруку да се морамо сви држати заједно у
борби против короне, како
би сачували здравље нације,
а тиме и Србију.
Домаћин славе ове године
био је члан Председништва
СНС Бранислав Недимовић,
а обележавању је присуствовао и председник Александар Вучић. Свечаном чину
ломљења славског колача

Милош Вучевић одржао је конференцију за новинаре поводом рођендана СНС

Не мења се капитен који води тим у победе
На питање када ће бити
одржана Изборна скупштина странке и да ли ће њен
лидер Александар Вучић остати доследан својој одлуци да се више не кандидује
за челну функцију, Вучевић
је одговорио да ће одлука о

одржавању конгреса бити
донета на некој од следећих
седница Председништва, а
да ће се одржати у децембру или јануару.
„Да ли ће председнички
кандидат бити Вучић, видећемо. Трудићемо се да га

убедимо да остане капитен.
Не видим ниједан логичан
разлог зашто би се мењао
неко ко успешно води страначку екипу“, објаснио је
Вучевић, додајући да то
мишљење дели 99 одсто
чланства.

сан курс за Србију и српски
народ.
„У Србији тајкуни и стране
амбасаде више не састављају
владе, као што је то био случај за време неких претходних власти, када је то било
уобичајено, а држава ће имати снаге да зада смртоносни
ударац мафији у Србији. Одговор државе биће у складу
са законом, али бруталан
и бескомпромисан. И даље
ћемо се борити против корупције, али и за положај
свог народа у земљама у ре-

гиону, њихова права и очување језика и писма. Такође,
у фокусу ће бити и развој
земље предвиђен програмом „Србија 2025“, у оквиру
којег ће бити изграђени нови
ауто-путеви, пруге, школе,
инфраструктурни објекти,
ојачана војска и полиција“,
поручио је Вучевић.
СНС је, како је нагласио,
за 12 година прешла трновит
пут, променила је политичку
сцену Србије набоље, а исто
тако је показала и показује
спремност да мења и себе. И

не само да је спремна да анализира како је радила у том
периоду, него и да сагледа
изазове који Србију чекају.
„Свесни смо своје одговорности, јер је СНС на протеклим изборима добила
највећу подршку у историји
српског парламентаризма.
Обећавамо да ћемо се и
даље мењати, да будемо још
бољи и одговорнији према
грађанима, јер су нам национални интереси увек испред
страначких“, закључио је Вучевић.

ПОДГОРИЦА

П

редседник Србије Александар Вучић присуствовао је опелу и одао почаст
упокојеном митрополиту црногорско-приморском Амфилохију Радовићу у Саборном
храму у Подргорици. Током
посете Подгорици, разговарао

присуствовали су и потпредседници Главног одбора СНС
Марија Обрадовић и Марко
Ђурић, као и чланови Председништа и Извршног одбора
Јадранка Јоксимовић, Никола
Селаковић, Дарко Глишић,
Драган Стевановић, Горан
Весић, Зоран Ђорђевић...
„Сви морамо бити заједно
да бисмо сачували Србију и
победили вирус“, поручио је
Недимовић том приликом.
Истакао је да нема много
људи на обележавању славе,
која је ове године организо-

вана уз поштовање препорука Кризног штаба, јер су
на првом месту здравље и
потреба да се сви сачувају.
Навео је и да су жене, чија
је заштитница Света Петка,
стуб сваке породице и стуб
СНС, да оне препознају стабилност, сигурност и правац
у којем друштво мора да се
креће. Недимовић је указао
и да је СНС најпозванија и
најодговорнија да сачува
Србију, да помогне да буде
боља него што је била, пре
него што је све почело.

„Немојте заборавити бројке које показују да смо ојачали, постали снажни, после
дугог низа година, пре свега захваљујући Александру
Вучићу и СНС. Хвала свима
који су данас дошли и онима
који нису, који су били уз нас
у јуну, марту, и сваком јуну и
марту, сваке године. Хвала
свима што из месеца у месец
растемо“, рекао је Недимовић и захвалио се грађанима,
члановима СНС и председнику Србије на свему што
раде за Србију.

посета Српској кући

је и са лидерима Демократског
фронта Андријом Мандићем и
Миланом Кнежевићем, и посетио је „Српску кућу“.
„Срећан сам што сам посетио Српску кућу и задовољан
што је Србија уложила 3,5
милиона евра у овај веле-

лепни објекат на најлепшем
месту у Подгорици. Задовољан сам што сам видео
један део научних часописа
које до сада нисам могао да
видим и значајнију штампану продукцију. Верујем да
ће Српска кућа у временима

која долазе показати свој
прави смисао. Улагаћемо још
више и срећан сам што је ово
поклон српском народу у Црној Гори. Оваквих ствари ће
бити још и наша је жеља да
Срби буду свој на своме“, поручио је председник Вучић.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
55. Косовска Митровица

Осветљење порте цркве
у јужном делу Митровице
Привремени орган обезбедио је дезинфекциона средства и опрему за
све школе. Почела
је реконструкција
Улице краља Петра
Првог, затим подова и плафона у СТШ
„Михајло Петровић
Алас“, грејања у
ОШ „Бранко Радичевић“ и интерната Средње медицинске
школе.
Челници локалне самоуправе
обишли су цркву Светог Саве
и најавили обнову осветљења
порте. Гради се резервоар за
воду, мост код Дудиног крша и
фудбалски комплекс, a почиње
и изградња капеле на гробљу у
Рудару. Председник Привреме-

56. Кучево
Кружни пут

На конститутивној седници СО,
за председника Општине изабран је
др Иван Рајичић, а за председника
СО Бранко М. Кецман. Генерални
секретар Спортског савеза Србије,
Горан Маринковић, посетио је Кучево. Нови асфалт постављен је у
засеоку Волујски Кључ и у Улици
Ослобођења. Одржан је састанак
председника општина Браничевског округа код градоначелника
Пожаревца. Завршена је прва деоница кружног пута који ће спајати
пећине Равништарку и Церемошњу,
видиковац ФИК, али и општине Кучево, Петровац и Жагубицу.

57. Бачка Паланка

Грађевински материјал
за ромске породице
Српска напредна странка формирала је власт заједно са коалиционим партнерима. Активисти
ОО разговарали су са суграђанима и делили „СНС Информатор“. Додељена су четири пакета
грађевинског материјала ромским
породицама. Свечано је отворена спортска хала у Деспотову.
Председник Општине обезбедио
је поклоне за децу у вртићу у Силбашу. Активисти ОО разговарали
су са суграђанима и делили „СНС
Информатор“. Повереник ОО
одржао је пријем грађана.

58. Осечина

Изабрани челни људи
На првој седници СО, за председника СО изабран је Светозар
Гачић, а за председника Општине
Никола Томић. Током септембра
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совска Митровица, обезбедио је
средства за дезинфекцију и додатну опрему за обданиште и школе.
Привремени орган и Канцеларија
за КиМ обезбедили су средства
за изградњу капеле у Јошевику.
Канцеларија за КиМ обезбедила
је и средства за изградњу кућа за
породице Краговић из Жеровнице
и Цмиљковић из Вилишта. Гради
се резервоар за пијаћу воду у Локви. Почела је изградња Гарни - спа
хотела у Рајској Бањи и зграде са
12 станова у Малом Звечану. Почела је рестаурација споменика
учитељу Владимиру Пустоварову
у Грабовцу. Постављене су српске
заставе на празник 15. септембра.

62. Витина
ног органа Александар Спирић
и заменик градоначелника Београда Горан Весић уручили су
кључеве 20 станова станарима
Самачког блока, чију изградњу
је финансирао Град Београд.
Обележен је Дан српског јединства, слободе и националне
заставе.
урађено је доста на путној мрежи
у свим МЗ, а председник Томић
посетио је установе културе и образовања, и одржао састанак са
представницима месних заједница.

59. Врњачка Бања

Споменик Светом Сави
У селу Грачац откривен је споменик Светом Сави. У претходних
неколико година у селу је уређена
црквена порта, обновљена школа, асфалтни пут, изграђен парк
и дечије игралиште, а сада је обновљен и трг који краси нови споменик. Споменик је открио Бобан
Ђуровић, председник Општине,
чија је породица, такође, била једна од донатора изградње споменобележја.

60. Оџаци

Школске торбе за прваке
За
председника
Општине
изабран је Горан Николић, а за
председника СО Горан Ђаковић.
Уручена је опрема спортистима
у Лалићу. Настављена су археолошка ископавања на локалитету
Доња Брањевина. Локална самоуправа обезбедила је школске
торбе за ђаке прваке. Чланови МО
Оџаци уредили су спортски терен
у насељу Мала Босна. Уручени су
уџбеници деци ромске националности.

61. Звечан

Средства за
дезинфекцију
у школама
Председник Привременог органа Иван Тодосијевић, у сарадњи
са Заводом за јавно здравље Ко-
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Ограђивање школског
дворишта
У сарадњи са Канцеларијом за
КиМ, обезбеђена су средства за
реновирање капеле у Клокоту и
ограђивање гробља и школског
дворишта у Врбовцу. Председник
Привременог органа Срђан Николић уручио је ранчеве и школски
прибор првацима и другацима,
које је обезбедила Општина Гроцка.

63. Лепосавић

Станови за младе
брачне парове
Директор Kанцеларије за KиМ
Петар Петковић и председник
Привременог органа Зоран Тодић
уручили су кључеве за 58 станова
младим брачним паровима, вишечланим и социјално угроженим

64. Бојник

Асфалтирање
паркинга
У току је асфалтирање
паркинг простора на платоу
испред Спортске хале. На самом кеју биће уређене и стазе
са клупама, а на централном
делу покретна бина са озвучењем и осветљењем. Ово је
други пројекат у оквиру прекограничне сарадње са Бугарском. Општина је припремила 12 милиона динара за
субвенционисање пољопривредне производње.
породицама. Председник Тодић
уручио је уговоре за запошљавање 22 лица, у оквиру програма јавних радова. Руководство
Општине обишло је радове на санацији пута у Придворици. У току
је реализација 47 инфраструктурних пројеката из инвестиционог
плана Владе Србије, међу којима
и адаптација четири школе, изградња ученичког дома у Лешку
и стамбених зграда у све три МЗ.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
65. Косовска
Каменица

Кућа за породицу
Ивковић
Председница Привременог
органа Тања Аксић уручила је
Милошу Ивковићу, самохраном оцу, кључеве нове куће,
чију изградњу су финансирали Канцеларија за КиМ и
Општина.
Завршава се асфалтирање пута
до засеока Галачник у Горњем Јарињу. Ђаци Јужнобанатског округа обезбедили су школски прибор
за ђаке из Лепосавића. Асфалтира
се пут од Ибраског Постења до
Врачева и Рватске. Санира се асфалт од Каменице према Вучи, као
и деонице у селу Остраће, Горње
Јариње, затим од Борова до Дренове и у урбаном делу МЗ Лешак
у Карађорђевој улици. Радови су
завршени у Ибарској Слатини, у
засеоцима Новаковићи и Стара
милиција.

66. Грачаница

Школски прибор од
ђака из Јужног Баната
Ученици нижих разреда добили
су школски прибор, дар ученика из
Јужнобачког округа. Грачаница је
донирала школама 27 компјутера,
а УНМИК 30 таблета за децу слабијег материјалног стања. Обележен је Дан Општине. Завршен
је мултиетнички тениски камп, уз
подршку ОЕБС-а. Реновирају се
станови у насељу Берген, а станарима ће бити додељен и нови намештај, храна и грантови за покретање бизниса. У току је регулација
реке Грачанке у Лапљем Селу.
Председник Општине положио је
камен-темељац за вртић у центру
Грачанице. Подржали смо акцију
прикупљања средстава за лечење
Ивана Васића.

67. Сурдулица

Дан ослобођења
Свечано је обележен Дан ослобођења Сурдулице у Другом светском рату. Почаст ослободиоцима
од фашизма одали су чланови ОО.

68. Прибој

Обнова чесама
Поново је у функцији јавна чесма у Главној улици, а плато је
поплочан и постављају се клупе.
Очекује се пуштање у функцију и
чесме у парку у новом делу Прибоја, где су урађене и пешачке
стазе. Нови асфалт постављен је
у насељима Речица, Годуша и Зеленац. Поставља се хоризонтална
саобраћајна сигнализација у Прибоју и Прибојској Бањи. Почела
је замена крова Дома културе и

сијалица јавне расвете. Изграђено
је степениште у Рабреновцу и постављају се плутајуће еко баријере на Потпећком језеру. Општине
Прибој, Пријепоље и Нова Варош
граде азил за псе. Отворени су тениски терени и камп за децу Прибоја и Рудог. Почиње изградња
топлане на дрвну биомасу. Ђаци
прваци добили су по 10.000 динара. Делегација Војске Србије посетила је Прибој. Реконструисана је
фискултурна сала у ОШ „Бранко
Радичевић“.

69. Медијана
Разговор са
пензионерима

Председник Општине Небојша
Коцић, у сусрету са пензионерима,
договорио је нове акције за најстарије суграђане. Општина је поклонила за 1.094 ђака првака комплете дуксерица, флуоресцентних
прслука и маски.

70. Пантелеј

Нова радна места
Градоначелница Драгана Сотировски и председница Општине Наташа Станковић посетиле
су компанију „Olimpias knitting
Serbia“, у којој ради око 700 радника, а најављено је запошљавање
још 240 радника.

71. Алексинац
Асфалтирање
Спортске улице

Српска напредна странка биће у
коалицији са СПС. Нови председник Општине је досадашњи посланик Далибор Раичевић, а Ненад
Станковић преузеће СО. Радичевић је посетио завршне радове на
асфалтирању Спортске улице. У
току је насипање атарских путева
у селима. Председник Радичевић
је најмлађим полазницима Школе
фудбала поделио спортску опрему.

72. Лозница

Редовне активности
У просторијама Градског одбора, одржан је састанак са страначким активистима. Редовно делимо
„СНС Информатор“ и страначки
материјал.

73. Гаџин Хан

СНС први пут сама
формирала већину
Милисав Филиповић водиће
Општину, а нова председница
СО је Марија Цветковић. Први
пут у историји Гаџиног Хана, СНС
је сама формирала скупштинску
већину. Председник Филиповић
обишао је социјално угрожене
мештане у Копривници и Малом
Крчимиру. Са председником ниш-

ке Градске општине Палилула,
договорио је повезивање преко
планине Селичевице.

78. Крушевац

Поклони за школу и вртић

74. Мерошина

СНС самостално
у власти
Саша Јовановић изабран је за
председника Општине, а Оливер
Илић за преседника СО. Српска
напредна странка сама је формирала скупштинску већину.

75. Сврљиг

Коалиција са УСС
У Сврљигу ће у наредне четири
године у коалицији бити СНС и
УСС. Нови председник Општине
је Мирослав Марковић, а председник СО Милан Михајловић.
Представници Општине обишли
су фирме „Еурокомфорт“ и „Статус“. У току је израда Развојног
плана.

76. Голубац

Уџбеници за
средњошколце
У насељу Снеготин, ради побољшања
водоснабдевања,
уграђен је хоризонтални резервоар од 30.000 литара. У насељу
Винци реновиран је Ловачки дом
и реконструисане су спортске
свлачионице у насељу Доња Кру-

77. Вршац

Драгана
Митровић поново
градоначелница
Активисти МО Братство
јединство посетили су удружење параплегичара и квадриплегичара „Параквад ВШ“ и
однели већу количину чепова.
Драгана Митровић изабрана
је други пут за градоначелницу. Реконструише се коловоз испред улаза у Градску
кућу. Постављен је завршни
слој асфалта од Великог Средишта до Гудурице. Град је
формирао мрежу сарадње са
ромском популацијом. Ради се
коловоз пута Вршац - Павлиш.
Град је обезбедио саобраћајне пакете за све ђаке прваке,
а градоначелница је уручила
поклоне малишанима у ПУ
„Чаролија“. По селима се одржавају радионице и разговара
о Стратегији руралног развоја.
У току је уређење одводних
канала у Сочици и Марковцу.
Реализован је пројекат „Безбедност младих у саобраћају“.
Градоначелница је отворила
изложбе поводом Дана бербе
грожђа и у Влајковцу уручила
награде на такмичењу за најуређеније село.

Чланови Савета за спорт уручили су школи и вртићу у Жабару телевизор, блутут звучник,
кошаркашке табле са обручима
и голове за мали фудбал. Обезбеђено је огревно дрво Ружици
Трифуновић из Кобиља, која
шевица. Завршени су и радови на
градској плажи. Општина је купила уџбенике за ученике средње
школе и гимназије.

79. Ћуприја

Тим младих људи
Општински одбор СНС Ћуприја,
на предлог председника Нинослава Ерића, донео одлуку да Ћуприју
води нови тим младих и образованих људи. За председника Општине изабран је Јовица Антић (1984),
дипломирани правник.

80. Нови Бечеј

Нова медицинска
опрема
За
председника
Општине
изабран је Саша Максимовић, а за
председника СО Милован Баштованов. Уз подршку Кабинета министра без портфеља за демографију и популациону политику,
обезбеђен је ултразвучни апарат
са 4Д сондом и модерни гинеколошки сто. Дезинфиковани су сви
школски и предшколски објекти,
а обезбеђена су и дезинфекциона
средства и маске за ученике и запослене.

81. Ковачица

Уређење дечијег
игралишта
За
председника
Општине
изабран је Јарослав Хрубик, а за
председника СО Милан Гарашевић. Активисти ОО и МО Падина
уредили су дечије игралиште у
Падини, а чланови ОО и МО Црепаја обележили су сеоску славу.
Чланице Уније жена прикупљале
су чепове у хуманитарној акцији и
учествовале на Фестивалу јабука у
Црепаји. Чланови МО Самош офарбали су пијачне тезге.

се стара о болесним синовима. Министар Вања Удовичић
обишао је завршетак радова на
трим стази са тартан подлогом
на Багдали. Чланови Савета за
спорт поклонили су и два гола
за мали фудбал ФК „Дворане“.

82. Рума

Бесплатни уџбеници
Нова школска година почела је
у знаку примене мера превентивне
заштите ученика и наставника од
Ковида 19, али и поделе комплета
уџбеника за све основце. Општина је обезбедила 3.029 комплета
књига, а Министарство просвете
још 615 комплета.

83. Житиште

Уређење центра Међе

Чланови МО Међа уредили су
парк и школско игралиште, фонтану и споменик Јовану Лазићу.
Обезбеђен је бесплатни међумесни превоз за средњошколце. За
председника Општине изабран је
Митар Вучуревић, а за председницу СО Ивана Петрић.

84. Топола

Акција у Витлини
Председник Општине Игор
Петровић посетио је засеок Витлина и упознао се са проблемима
мештана. Активисти ОО, уз добру
вољу мештанина Бојана Михајловића, прокопали су канал кроз
његово имање, којим је повезан
извор пијаће воде са школом и
ловачким домом. Акцији су се придружили мештани и чланови Ловачког друштва и купили црево и
црпну пумпу.

85. Свилајнац
Нова учлањења

Оснажили смо ОО учлањењем
нових људи, угледних грађана и
професионалаца поштованих у
локалној заједници. Посебно смо
поносни што су наши чланови постали др Валентина Ђорђевић и
спортиста Марко Поповић. Након
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срамне одлуке Општинског Већа
и председника Милановића да
блокирају сва давања из општинског буџета за ПУ „Дечја радост“,
Министарство за државну управу
и локалну самоуправу послало је
буџетску инспекцију за деблокаду
рада ове институције.

86. Панчево

Рефлектујући прслуци
за ђаке
Градоначелник Александар Стевановић обишао је ОШ „Мирослав
Антић“ и уручио рефлектујуће прслуке првацима, а прслуци су уручени и ђацима у Качареву. Панчево
је обележило славу града, Велику
Госпојину. У болницу је стигло 120
нових кревета, међу којима 40 електричних са антидекубит душецима,
а стиже и опрема за очну болницу,
ортопедију, интерно одељење...
Одржан је Фестивал документарног филма о животу на селу.
Град омогућава пензионерима
са ниским примањима добијање
оброка у Народној кухињи. У Долову је почело реновирање румунске
православне цркве. Градоначелник
Александар Стевановић одобрио
је средства за опремање кабинета
у Економско-трговинској школи и
Машинској школи. Градски парк
добиће нови изглед, а центар града
постаће пешачка зона. Панчево је
први град у Србији који има потпуно нових 60 еколошких аутобуса
у јавном превозу. Гради се нова
индустријска зона, Север 3. У току
је реновирање путева у Панчеву
и Глогоњу. Поводом Дана старих
лица, члан Већа Миленко Чучковић
уручио је поклоне Добрили Драгојевац (100).

87. Смедеревска
Паланка
Награде најбољим
ученицима
и студентима

Буџетом Општине предвиђено
је пет милиона динара за награде
ученицима, студентима и младим
талентима, много више него ранијих година. „У нашем друштву
вреднује се знање и на томе стално инсистирамо“, изјавио је председник Општине Никола Вучен.

88. Беочин

Радне акције
Активисти МО Черевић очистили су дечије игралиште уз зграду школе и парк у центру села.
Чланови Савета за здравство, уз
подршку активиста МО Беочин 2,
очистили су атомско склониште
и гараже у склопу Дома здравља.
Инфо пулт организован је на
пијаци и испред седишта странке, а активисти су разговарали са
суграђанима и делили „СНС Информатор“. Одржан је састанак

Уније жена. Наш одбор посетио
је Ненад Боровчанин, председник
Боксерског савеза Србије, и најавио донацију у виду опреме за
овај спорт.

89. Кнић

Опремање ученичких
задруга
Две школе из Општине Кнић добиле су средства од Министарства
просвете за опремање ученичких
задруга. Средња школа „Добрица
Ерић“ добила је 400.000 динара
за набавку машина, а ОШ „Вук Караџић“ 350.000 динара за програм
„Наше руке чуда стварају“.

90. Књажевац

Асфалтирање пута
У току је асфалтирање пута
између Подвиса и Васиља, чију
реконструкцију финансирају Ми-

91. Лебане

Две паркинг
зоне
Председник
Општине
Иван Богдановић обишао је
радове на изградњи две паркинг зоне и на асфалтирању
Улице Николе Тесле. Поставља се самонапајајућа соларна расвета у овој улици.
нистарство привреде и Општина.
Локална самоуправа ради улице
за које су грађани поднели иницијативу и решава проблеме по
приоритету.

92. Сокобања

Стругани асфалт
на поклон
Мештани Рујевице учествовали су у бетонирању деонице
од главног пута до гробља. Материјал је купљен средствима
Општине и МЗ Рујевица, а бетонирање су организовали сами
мештани. „Путеви Србије“ бесплатно уступају Општини стругани асфалт за насипање неасфалтираних улица. Миодраг Николић,
председник Општине, уручио је
уговоре пољопривредним газдинствима за субвенције у области овчарства, говедарства, пчеларства,
свињарства.

93. Петровац
на Млави

Нединићу још један
мандат
На конститутивној седници,
за председника Општине поново је изабран Душко Нединић, за
председника СО Миланче Аћимовић, а изабрано је и општинско руководство. Отворено је

ИНТЕРВЈУ
најсавременије игралиште за малишане у ПУ „Галеб“.

94. Стара Пазова
Уређење спортских
терена и дечијих
игралишта

Омладинци ОО, након уређења
локација на расаднику Брест, заменили су табле, обруче и мрежице за кошеве и голове. На игралишту Рампа у Новој Пазови,
офарбали су и осликали реквизите
на дечијем игралишту.

95. Чока

Чишћење пијаце
Српска напредна странка је на
локалним изборима освојила апсолутну већину гласова, али ће
власт вршити у коалицији са СВМ.
За председника Општине изабрана је досадашња председница
Стана Ђембер. Активисти МО Падеј очистили су пијацу и офарбали
ограду.

96. Брус

Брига о здрављу
Др Данијела Чикарић и активисти ОО подржали су акцију здравственог саветовалишта. Наставља
се уређење сеоских путева.

97. Инђија

Јапански инвеститор
Јапанска компанија за производњу пнеуматика „Toyo tires“
званично је постала власник 63
хектара земљишта у североисточној индустријској зони у Инђији.
Овим је и званично потврђен долазак једног од највећих светских
произвођача пнеуматика, који ће
изградити фабричке хале површине од 300.000 квадрата. У првој
фази биће запослено 523 радника,
а просечна плата биће већа у односу на републички просек.

98. Жагубица

Обнова путева после
поплава
Након поплава које су задесиле
већину насеља и након изласка
комисије на терен и пописивања
штете на стамбеним објектима
и инфраструктури, приступило
се обнови путева. У атару Сувог
Дола, у Тршком пољу, поправља
се пут који повезује више насеља.

99. Владичин Хан
Школа у новом руху

Завршава се комплетна реконструкција ОШ „Бранко Радичевић“, највеће и најстарије школе
у Владичином Хану, у коју је уложено око 110 милиона динара.
Урађено је двориште, игралишта,

фискултурна сала, електроинсталације, учионице, фасада, столарија, кров и котларница.

100. Кањижа

Акције чишћења

ГРАД БЕОГРАД
Подршка за Србију
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Активисти МО Хоргош су приликом разговора са грађанима
прикупили информације о местима која се не одржавају адекватно
и често, и по приоритетима започели уређење тих површина.

101. Мионица

Чишћење Рибнице
Активисти ОО очистили су излетиште Кумова чесма, у трећој
овогодишњој акцији уређења излетишта и животног простора.

102. Кула

Намештај за угрожену
породицу
Активисти ОО подржали су
акцију помоћи седмочланој породици из Куле у виду доделе
намештаја, а ђацима у Крушићу
уручили су школски прибор. Председник Општине Дамјан Миљанић
приредио је пријем за рукометаше
„Црвенке“, који су се пласирали у
Суперлигу Србије. У склопу Европске недеље мобилности, Општина
је обезбедила средства како би
подстакла грађане да возе бицикле.

103. Деспотовац

Реконструкција моста
Реконструисан је мост на путу
Деспотовац - Крепољин у селу
Сладаја, заједничким залагањем
Општине и „Путева Србије“.

104. Ћићевац
Чишћење пута

Активисти ОО рашчистили су
40 километара локалног пута, а
дрва, шибље и грање поклонили
су социјално угроженом становништву. Народна посланица Ана
Пешић подржала је акцију добровољног давања крви. Такође,
обезбеђена су инвалидска колица
за суграђанку у Сталаћу. Акцијом
чланова ОО уређено је двориште
амбуланте у Плочнику и игралиште у Појату. Наши чланови
Дејан Степановић и Момчило Миловановић донирали су столарију
за школу у Појату.

105. Липљан

Подела школског
прибора
Председник ОО и начелник Косовског управног округа Срђан Петковић поделио је пакете са школским прибором и прибором за хигијену ученицима у свим школама.

ГО СНС Београд покренуо је акцију
„Подршка за Србију“, пред преговоре у
Вашингтону и Бриселу, којом је пружена
апсолутна подршка Александру Вучићу,
човеку који се, када је најтеже, свом снагом бори за своју земљу.

30 | СНС ИНФОРМАТОР 88/2020

СНС ИНФОРМАТОР 88/2020 | 31

БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
110. Земун

107. Вождовац

Уређење ОШ „Петар Кочић”

Реконструисана Улица
Браће Јерковић

Комплетно је реконструисана Улица Браће Јерковић.
Грађанима Кумодража делили смо „СНС Информатор“.
Председница Општине Ивана
Томић Илић обишла је радове
на асфалтирању Ђурђевданске
улице. Заједно са председником Општине Звездара Владаном Јеремићем, посетила је
насеље Војводе Влаховићa, а
разговарала је и са грађанима
Рипња и Прњавора. Заменик

градоначелника Горан Весић
разговарао је о новим пројектима са председницом Томић
Илић. Отворен је Клуб за старије на Бањици. Чланови Већа
разговарали су са грађанима
на више локација. Председница Томић Илић одазвала се
акцији чишћења корита реке
Топчидерке. Такође, активисти
свих МО уређивали су зелене
површине и помагали најстаријим суграђанима.

111. Барајево

108. Раковица

Разговор са грађанима

Нови председник ГО Раковица је Милош Симић, а председница СО Наташа Николић. Започета је регулација Кијевског
потока. Асфалтирани су делови
улица Миљаковачки извори,
Славка Миљковића, Палих бораца. Функционери ГО Раковица обишли су раднике ЈКП
„Београд пут“ и разговарали са
грађанима Ресника. Почела је
изградња паркова у Скојевском
насељу и на Лабудовом брду.

Седница СО Земун

Заменик градоначелника Горан Весић и директор Музеја
жртава геноцида др Вељко Ђурић открили су спомен-плочу
Благоју Јововићу, а некадашња
Загорска улица понела је његово име. Весић је обишао радове
на реконструкцији Земунске
гимназије. Секретаријат за образовање издвојио је средства
за уређење ОШ „Петар Кочић“.
За председницу СО изабрана је

На свечаностима „Пут духовности“, члану Председништва
СНС Милосаву Миличковићу
уручен је Грб СПЦ за помоћ
при изградњи цркве. Испред
општинске зграде обезбеђена
су паркинг места за труднице и
родитеље са децом. Предшколској установи уручено је 68 комплета школског прибора, лична
донација председника Симића.
Започели смо акцију јесењег
уређења зелених површина.

Свакодневни разговори
са грађанима
За председника ГО поново је
изабран Слободан Адамовић, а за
председника СО Дарко Пауновић.
Активисти ОО свакодневно разговарају са грађанима. У Великом
Борку обележена је 215. годишњица од оснивања Правитељствујушчег совјета. Активисти ОО разговарали су са суграђанима на штанду. Награде за ђаке генерације
и вуковце подељене су на кућну
адресу. Отворен је шалтер „Поште“ у Гају.

112. Нови Београд
Уређење простора
и садња цвећа

Активисти МО Младост поправили су степенице и платое испред
зграда у Гандијевој 3-7. Такође,
садили су цвеће на више локација.
У организацији ОО, Уније младих
ИШ Фонтана, Царина, Блок 37,
Блок 38, Пупин и Павиљони, спроведене су бројне акције јесењег

Андријана Кукољ, а за председника ГО Земун Гаврило Ковачевић. Почела је са радом нова
школа у Бусијама, а кренула је и
реконструкција Лагумске улице, водоводне мреже у Првомајској улици... Реконструисан
је кошаркашки терен на Кеју
ослобођења. Активисти ОО
уредили су велики број зелених
површина и подржали бројне
хуманитарне акције.

Председник Општине Александар Јовичић
и повереник ОО Јелена
Мијатовић обишли су
Велико Село, где су им
уручене
захвалнице
за помоћ ФК „Дунав“.
Председник Јовичић,
заједно са замеником
градоначелника Гораном Весићем, обишао
је радове на изградњи
Дома здравља у Борчи. Такође, обишао је
и радове на уређењу
међублоковских простора у Вишњичкој
бањи.

116. Чукарица

Нови асфалт у Борачкој улици

114. Звездара

Награда за најбоље ђаке
У Улици Веселина Чајкановића
реконструисана је водоводна мрежа и постављен је нови асфалт.
Обновљен је паркинг у Улици
Димитрија Туцовића и саниране
су некатегорисане улице. У току
је изградња топловодне мреже

Завршено је асфалтирање Борачке улице у Рушњу. Активисти
МО Церак 1 и 2, Виногради 1 и 2,
Спортски центар, Репиште, Кошутњак, Стари Железник 1 и 2,
Јулино брдо спровели су акције
од Коњарника до депоније у Винчи. На састанку председника ГО
Звездара Владана Јеремића са
управницима зграда око Петог
паркића, представљено је идејно
решење реконструкције дечијег
игралишта. Уређене су зелене површине у насељу Војвода Влаховић. Уручени су уговори за помоћ
у грађевинском материјалу за интерно расељена лица. ГО Звездара
је школама поклонила 50.000 заштитних маски, а најбoљим ђацима
новчане награде.

117. Лазаревац
Уређење трга

бедила ранчеве и школски прибор првацима
и другацима у Витини на КиМ. Ђаци Лештана
добили су модерно опремљену школу.

Осветљено је
дечије игралиште
у Малешкој улици
и реконструисан
вртић „Принцеза
Оливера“. Постављени су панели
за заштиту од буке
у Кавадарској улици. За председника СО изабран је
Страхиња Кукић, а
за председника ГО
Милош Видовић.
Председник Видовић одржао је пријем грађана.
ГО је и ове године обезбедила
торбе и школски прибор за прваке. Члан Већа Владимир Павловић обрадовао је малишане у
вртићу „Анђелак“ головима за
мали фудбал. Обезбеђена је бесплатна школа рвања за ђаке. Ре-

конструише се дечије игралиште
у насељу Стјепан Филиповић, а
асфалтиране су Дурмиторска и
Улица краља Милана. Замењено
је 70 контејнера. Чланови МО Гаврило Принцип, из личних средстава, обезбедили су уџбенике
за неколико ђака.

Градња трговинскоугоститељског објекта

Конститутивна
седница
За председника СО изабран је
академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, а за председника ГО Врачар
проф. др Милан А. Недељковић.
Председник Недељковић присуствовао је пријему првака у ОШ
„Синиша Николајевић“. ГО Врачар
је и ове године обезбедила ранчеве и школски прибор за ђаке.

Реконструисан вртић
„Принцеза Оливера”

120. Сурчин

113. Врачар

Нова школа у ЛештанИма
Активисти МО разговарали су са комшијама и
делили „СНС Информатор“. Премијерка Ана
Брнабић и амбасадор САД Ентони Годфри
обишли су археолошко налазиште Винча-Бело брдо. Помоћник градоначелника Александар Марковић посетио је газдинство Душана
Ђорђевића у Камендолу. Патријарх Иринеј
посетио је цркву у Винчи. Општина је обез-

Уручене захвалнице
за помоћ ФК „Дунав”

уређења зелених површина, које
су подржали народна посланица
Соња Влаховић и шеф Одборничке групе Предраг Јушковић. Организован је пријем грађана.

109. Гроцка

Заменик градоначелника Горан Весић и
одборници Драган Пантелић и Миленко Буквић обишли су новоизграђену школу у Лештанима. Завршена је друга фаза реконструкције
Улице Николе Пашића у Винчи. Еко Гроцка
набавила је 20 металних контејнера. За председника Општине изабран је Драган Пантелић, а за председника СО Душица Мемаровић.

119. Савски венац

115. Палилула

У току је реконструкција улица др Ђорђа Ковачевића и Јанка
Стајчића, као и поплочавање трга
и изградња подземне гараже. Реконструише се трибина ФК и гради

јесењег чишћења и уређења
јавних површина. У насељу Беле
воде асфалтирана је Улица Крсте Сретеновића. Завршена је
друга фаза реконструкције Улице Душана Дамјановића у Умки.
фискултурна сала у Рудовцима, а
реновирају се и свлачионице ФК у
Жупањцу. Поплочане су пешачке
стазе поред зграде Општине. Одржане су прве Спортске игре младих
и организован је Фестивал српских
вина. Заменик градоначелника Горан Весић обишао је радове у Улици Јанка Стајчића. Уручено је санитетско возило Заводу за ендемску
нефропатију. Одржан је Фестивал
хумора за децу. Асфалтирано је игралиште у ОШ „Дуле Караклајић“.
Изграђена је канализациона мрежа
у МЗ Душан Петровић.

118. Младеновац

Асфалт у Брестовачкој
За председника СО изабрана је
Гордана Димитријевић Бјеличић.
Асфалтиране су улице: Брестовачка, Војводе Вићентија, Светогор-

За председника Општине поново је изабран
Стеван Шуша. Започела
је комплетна реконструкција трга у Бољевцима и
изградња модерног трговинско-угоститељског
објекта. ГО Сурчин припремила је поклоне за све
прваке. У новој општинској згради биће обједињене све службе.

Дружење са најмлађим суграђанима

ска улица, а као и улице у већини
месних заједница. Уређен је паркинг у Улици Јанка Катића. У току
је комплетна реконструкција дела
Краља Петра Првог. У СРЦ реконструише се мали базен. Организована је додела ауто-седишта
за родитеље 170 беба, као и радионица о безбедном управљању
пољопривредним машинама. Активисти ОО обишли су пензионере и комшије који живе у лошим
економским условима и уручили
им хуманитарне пакете. Разговарали смо са суграђанима на штандовима и уређивали паркове.

121. Обреновац

Авантура парк
у излетишту Забран
У току је изградња водоводне
мреже у МЗ Пироман-Бровић. Реконструише се и тротоар дуж Обреновачког пута. Отворен је Авантура парк у излетишту Забран. Гра-

ди се фекална канализација у Звечкој. Уређена је плажа „Перило“. У
току је реконструкција Улице Љубе
Ненадовића. Службе ЈКП „Топловод“ спремно су започеле нову
грејну сезону. Гради се нова зграда
школе „Јован Јовановић Змај“. Постављају се лежећи полицајци око
школа. У МУ Конатица ради се секундарна водоводна мрежа.

122. Сопот

Уређење терена у Дучини
У току је уређење терена за
велики фудбал у Дучини. Насут
је пут у Улици Љубивоја Живановића, а гребани асфалт уграђује
се у Улици Милије Урошевића.
Уређује се и паркинг код гробља у
Стојнику. У току су радови у Улици Вучка Милићевића. Путеви су
санирани у Поповићу, Рогачи и
Улици космајских партизана. Активисти ОО посадили су саднице
у Улици кнеза Милоша.

ЕСЕЦА

ЈЕ М
ФОТОГРАФИ
Председник Србије Александар Вучић потписује
одлуку да мандатар за састав нове Владе Србије
буде досадашња премијерка Ана Брнабић

Са малишанима на затварању „Дечије недеље“ у Палати „Србија“

Полагање венца на Споменик Незнаном
јунаку на Авали, поводом обележавања Дана
ослобођења Београда

Председник Вучић на отварању Галерије Београд, у оквиру Београда на
води, која ће бити највећи тржни центар у региону

Обилазак комплекса Београда на води

