Број 89 | Новембар 2020.

СНС ИНФОРМАТОР
Гласник Српске напредне странке
ММФ и Светска банка објавили:

СРБИЈА има највећи
економски раст у
целој Европи

ISSN 2334-7856 CIP 329

ПОЧИЊЕ ВАКЦИНАЦИЈА
ПРОТИВ КОРОНЕ
До краја јануара вакцине за здравствене
раднике, војску и полицију
Следећи вакцину примају хронични
болесници и најстарији суграђани
Последњи се вакцинишу средовечни
и млађи људи
Вакцине ће бити бесплатне

Јоргованка Табаковић,
гувернер Народне банке Србије

Нема зиме за српску
економију

Планиран раст за наредну годину 6%
Ускоро повећање пензија, минималца
и плата у јавном сектору
Здравствени радници добили 10.000 и
повећање плате 5%
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„Kренули смо у потрагу за вакцинама,
да на најбржи могући начин набавимо
најбезбедније вакцине за грађане, да
прво умањимо, а онда и потпуно прекинемо катастрофалне утицаје короне на
живот људи у Србији и на нашу економију“, рекао је председник Александар
Вучић у обраћању грађанима, и навео
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да ћемо набављати
највероватније „Фајзерове“ вакцине, али да
се преговара и са кинеским и руским партнерима.
„Покушаћемо
до
краја јануара да обезбедимо
довољно
за комплетан здравствени сектор, као и
за већи део војске и
полиције. Одмах после њих, вакцину ће
примити најугроженије групе - људи који
имају тешке болести
и најстарији, па тек
онда средовечни и
млађи људи. Држава
ће дати све од себе да
обезбеди што је могуће више вакцина, како бисмо борбу
против ковида 19 завршили као једна
од најуспешнијих земаља у Европи. Пре
краја децембра имаћемо прве вакцине
у земљи, а верујемо да ћемо успети да
обезбедимо довољне количине“, поручио је председник Србије.

Председник Србије Александар Вучић
најавио је да ће здравствени радници,
који су хероји борбе против опаког корона вируса, добити, поред својих плата, још по 10.000 динара.
„Новац смо припремили и одлука Владе је донета. Реч је о око 12 милиона евра
и новац ће бити уплаћен. Такође, плате
здравственим радницима биће повећане
од 1. јануара пет одсто. И сви остали запослени у јавном сектору добиће повећање од
3,5 одсто“, нагласио је председник Србије.

Jеднократну помоћ од државе добијају запослени у самом здравственом
систему, затим у војноздравственим
установама, здравственим установама
у оквиру МУП-а и здравствени радници
који раде у установама социјалне службе чији се рад финансира из буџета,
као и немедицинско особље које ради
у здравственом систему. У ужем здравственом систему ради 120.000 људи,
док их је, заједно са запосленима у осталим службама, око 130.000.

ПОСЕБНА СЕДНИЦА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЛАВНЕ ТЕМЕ : Дијалог
о КиМ, БДП и Ковид 19

В

лада Србије одржала
је, у Палати „Србија“,
посебну тематску седницу посвећену најважнијим
државним питањима, којој
је присуствовао и председник Александар Вучић. Седници су, поред премијерке
Ане Брнабић и министара,
присуствовали и председник
Скупштине Србије Ивица Дачић и гувернерка НБС Јоргованка Табаковић.
„Разговарали смо о три
кључне теме за будућност
наше земље. Обавестио сам
Владу Србије о току дијалога о КиМ, друга тема је била
БДП, а трећа тема Ковид 19“,
рекао је председник Вучић
и на почетку обраћања још
једном замолио грађане да
поштују
епидемиолошке
мере. Он је упознао чланове
Владе са чињеницом да Србија не може да прихвати да
представници привремених
приштинских институција не
испуне оно што су потписали. Нагласио је и да Албанци
не желе компромисно решење за КиМ, већ обострано
признање.
„Нама није у највећем
националном интересу да
будемо признати од стране
Приштине, јер смо земља
чланица УН, тако да прича о
међусобном признању јесте
прилично бесмислена, а понављају је као папагаји“, ре-

Ивица Дачић, Александар Вучић, Ана Брнабић

као је председник Вучић.
На састанку се чуло да је
Србија отворила лабораторију за Пи-Си-Ар тестове у
Косовској Митровици и да ће
бити проширења капацитета
и изградње нових пројеката у здравственом сектору
у Косовској Митровици и
Грачаници. Председник је
пренео новинарима да је Србија, према најновијој флеш
прогнози, имала пад БДП-а
у трећем кварталу од 1,3 одсто, што је тренутно најбољи
резултат у Европи.
„Имамо
најмањи
пад
БДП-а у трећем кварталу и
најбољи смо у Европи. То су
одличне вести. Чекају се по-

даци за још неке земље, али
свакако ћемо бити први или
други по расту од минус 1,3
одсто, у односу на исти квартал прошле године. Имали
смо у трећем кварталу раст
БДП-а у односу на други
квартал од 11 одсто“, нагласио је Вучић, и рекао да се
разговарало и о завршетку
гасовода и изградњи путева,
како би се подигао бруто домаћи производ.
Председник је рекао да ће,
према пројекцији ММФ-а, у
наредне три године Србија
имати укупан раст од 10,2 одсто, док су иза нас Албанија,
Бугарска, Румунија... Потврдио је и да у Србији расте

индустријска
производња
и да по том питању можемо
да будемо оптимисти. Навео
је и да би било значајно кад
би ИТ сектор, чији извоз ове
године учествује у БДП-у са
5,6 одсто, порастао на шест
одсто, поготово зато што је
тешко за очекивати да пољопривреда и четврту годину
за редом оствари рекордне
резултате.
„Размишљали смо о томе
да будемо једна од неколицине држава које ће увећати
све зараде у јавном сектору
и пензије, држећи здраву
привреду без дугова за нашу
децу“, закључио је председник.

informativna-sluzba@sns.org.rs
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К

онференција
Мали
Шенген одржана је
путем видео-линка, а
том приликом „онлајн“
су потписани споразуми
између Албаније, Северне Македоније и Србије о
сарадњи у борби против
вируса корона и о слободном кретању, само уз
личну карту.

„Ово су споразуми
чију ће конкретну корист
осетити грађани све три
земље, јер ће им донети
додатну сигурност. Веома сам срећан што је договорена заједничка борба против корона вируса
и што ће бити предузете
заједничке мере. Важно
је да експертски тимови

три земље разговарају и
сарађују, што није битно
само у овој здравственој
кризи, већ и за будућност“, поручио је председник Александар Вучић
који је учествовао на конференцији.
„Веома је важно што
смо договорили да једни
према другима не затва-

рамо границе, већ да се заједнички боримо против пандемије и настављамо да унапређујемо нашу трговинску
размену. Ми смо мали народи,
који су обично били под великим утицајем различитих сила
које су желеле да остварују
своје интересе током историје.
Данас се то није много променило, али је важно да, бринући

о себи, покушамо да чувамо
своју независност и сами доносимо одлуке. А, с ким ћемо
доносити одлуке, ако не са
најближима“, поручио је председник Вучић.
Најавио је још неколико
важних споразума и истакао
да није случајно да ММФ
предвиђа за наше три земље
у наредне три године највећу

стопу раста у овом делу Европе.
„Додатним упрошћавањем
процедура, сарадњом, олакшавањем протока робе и капитала можемо да учинимо
много тога. Сада смо формално решили препреке и грађани Србије могу са личном
картом у Албанију, тако да
ће бити много више туриста

Албанаца у Нишу и Београду,
али и много више Срба који
хоће да виде Драч, Тирану,
Валону, као што воле да иду
у Скопље, Охрид. Намера нам
је да се институционализује
сарадња, кроз убрзање идеје
албанског премијера Едија
Раме о формирању заједничког секретаријата“, поручио
је председник.
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ОДЛАЗАК 4 5. ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ГОСПОДИНА ИРИНЕЈА

Имао је јасне циљеве: Бога, љубав и Србију
Председник Александар Вучић
опрашта се од патријарха Иринеја

Патријарх српски Иринеј

Од Мирослава
из Видове до
патријарха српског
Његова светост патријарх српски
Иринеј (Гавриловић) рођен је у селу
Видова, код Чачка, 1930. године. На
крштењу добио је име Мирослав. У родном селу завршио је основну школу, а
потом гимназију у Чачку, Богословију
у Призрену и Богословски факултет
у Београду. По завршеном факултету
одлази у војску, а убрзо је постављен за
професора Призренске богословије. У
октобру 1959. године, примио је монашки чин од тадашњег патријарха Германа
у манастиру Раковица и добио монашко
име Иринеј. Године 1969. постављен
је за управника Монашке школе у
манастиру Острог, одакле се враћа у
Призрен, где преузима дужност ректора Призренске богословије. Године
1974. изабран је за викарног епископа
патријарха српског са титулом епископа
моравичког. Годину дана касније, 1975.
године, изабран је за епископа нишког.
На Светом архијерејском сабору 22. јануара 2010. године, изабран је за архиепископа пећког, митрополита београдско-карловачког и патријарха српског.

Хвала Вам, Ваша светости, оче наш, на свакој речи којој си нас подучио,
на љубави коју си усадио у нас, на мудрости коју смо пратили. Остаће
Србија на таквом путу, свесна да је сваки други пут, пут пропасти, верна
твом делу, твом храму, окупљена око твојих циљева. То нам је обавеза,
то нам је услов, то нам је заједничка жеља, од данас подељена, а иста, на
небу и на земљи.
Вјечнаја памјат, учитељу, саборниче и оче.
Александар Вучић

С

ахрана Његове светости митрополита београдско-карловачког и
патријарха српског господина Иринеја
одржана је у недељу, 22. новембра у
крипти Храма Светог Саве у Београду.
Патријарх Иринеј, 45. поглавар Српске православне цркве, преминуо је 20.
новембра у Војној ковид болници „Карабурма“. Након одавања поште блаженопочившем патријарху у Саборној цркви,
верници су могли да се са њим опросте
у Храму Светог Саве, где је служена литургија за упокојене, а затим и опело.
Међу бројним грађанима који су одали последњу пошту овом великом духовнику, помиритељу и чувару српскога рода, који је живот посветио бризи
за друге и подизању светиња, био је
и председник Републике Србије Александар Вучић, председница Владе Ана
Брнабић и део министара, председник
Народне скупштине Ивица Дачић, затим српски члан Председништва БиХ

Милорад Додик, мандатар за састав
Владе Црне Горе Здравко Кривокапић,
представници Срба из Црне Горе Андрија Мандић и Милан Кнежевић, као
и шеф делегације Московске патријаршије митрополит волоколамски Иларион, амбасадор Руске Федерације
Александар Боцан-Харченко...
Председник Србије Александар Вучић је у говору, након опела патријарху
Иринеју, рекао да је његов живот имао
за циљ Бога, љубав и Србију и, не мање
од тога, целокупан српски народ ма где
да живи.
„Његова Србија била је она коју је сам
стварао - Србија мира, која разуме, која
окупља, која не уме и нема потребе да
мрзи. Пред њим, духовним оцем, ми се
нисмо делили. Он је српство стављао изнад свега. Волео је и Русију, патријарха
Руске православне цркве Кирила, председнику Путину био је бескрајно захвалан за подршку у изградњи Храма Светог Саве и веровао је у блискост наша
два народа, али није био никад против

Храм Светог Саве на Врачару

Брига за српски род до
последњег тренутка

Саучешће председника
Француске

Председник Вучић открио је детаље последњих разговора са патријархом Иринејем. Кад је примљен у болницу, са
њему својственом скромношћу, упитао је председника: „А
морам ли, Александре, да идем у болницу? Зашто ја да заузимам нечију постељу?“. У последњем разговору, патријарх
Иринеј поручио је председнику Вучићу да ће са њим бити
све у реду, али да види „да око Српске и Косова урадимо
шта можемо“.

Председник
Француске
Емануел Макрон изразио је
саучешће председнику Александру Вучићу, поводом смрти патријарха Иринеја.
„Позвао сам председника
Александра Вучића да му
изразим саучешће по саз-

било кога са Запада. Био је
убеђен да са њима можемо да градимо мир. Заслужан је за обнову културе
сећања на страдање српског народа. Захваљујући
њему данас говоримо о јунацима са Кошара, дајемо
по њима улицама имена. Са
његовим благословом, обележавамо НАТО агресију,
а не интервенцију како су
нам у аманет оставили. Он
је обновио дух јединства
српског народа, и Србију и Српску никада није одвајао једну од друге“, поручио
је председник Вучић.
Захваљујући патријарху Иринеју, како
је истакао председник Србије, није било
сукоба и зађевица између Срба источно
и западно од Дрине.
„Бринуо је за судбину нашег народа
у Црној Гори. Није прихватао, и по том
питању је био бескомпромисан, поделу

наших људи по авнојевским шавовима,
иако је поштовао сваку од тих новостворених држава. А брига за Косово била
му је највећа брига. Поступао је рационално, тражећи начине да сачувамо, или
бар не признамо ни на који начин независност Косова, разумевајући тешку реалност“, рекао је председник, и додао:
„Његова светост склопио је очи са само
једном жељом: да његов храм и његов

нању тужне вести о одласку
патријарха Иринеја. Француска се придружује свим
Србима у жалости“, пише
у објави написаној на српском језику, на ћирилици, на
Твитер налогу француског
председника.

сан никада не порушимо и да се у храму
окупљамо у љубави и миру. Љубав је била
основа вере почившег патријарха Иринеја,
а његова Србија била је она коју је и сам
стварао - Србија мира, Србија која разуме и
која окупља. На много начина, он је и био и
овај наш храм. Саборни, мудри, пун милости и љубави. Пред њим, нашим духовним
оцем, ми се нисмо делили. Пред њим није
било зависти, злобе и мржње“.
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ЕКОНОМСКЕ ВЕСТИ
ПОВОДОМ ДАНА ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ, ПРЕДСЕДНИК
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОДЛИКОВАО ЈЕ ЗАСЛУЖНЕ ПОЈЕДИНЦЕ И УСТАНОВЕ

ОДЛИКОВАЊА ЗА ХЕРОЈЕ СРБИЈЕ

З

аслужни појединци и
институције, који се
на првој линији фронта боре против Ковида 19,
одликовани су највишим
државним признањима за
свој допринос у тој борби,
а председник Александар
Вучић поручио је да су они
својим радом, чашћу и одговорношћу заслужили да
постану пример свима нама.
На листи добитника од-

захвалио се овим изузетним,
часним људима који су знали
колико треба да дају, а да им
нико није тражио, и да врате
свој дуг друштву, држави и
народу. Они су, каже, знали
да од малог броја њих, зависимо сви ми остали, који бисмо, без наших хероја на првој
линији одбране, могли само
да сагнемо главу и чекамо да
нас невидљиви непријатељ
истреби.

и указао да лауреати нису искључиво они који су се борили против Ковида, већ и они
који су, спашавајући животе,
ризиковали своје.
Орден је добио и један од
људи који је најзаслужнији
за величанствен изглед Храма Светог Саве, руски сликар и иконописац Николај
Мухин, као и Гзавије Бетел,
премијер Луксембурга, који
је увек истицао значај Ср-

дружила се и хигијеничарка
на Клиници за инфективне
болести КЦС Ана Стојковић
и Бранко Антић, таксиста из
Београда. Златне медаље
добиле су и институције
које су се истакле у борби
против Ковид-19 и људи
који су на њиховом челу,
попут директора КБЦ Драгиша Мишовић Владимира
Ђукића или ВМЦ Карабурма
Ива Удовичића.

Председник Александар Вучић уручује Орден Карађорђеве звезде
првог степена др Предрагу Кону

ликовања је 101 име, али
су их епидемиолошке мере
заштите спречиле да се тим
поводом сви окупе на једном
месту, већ ће им председник
уручити ордење када епидемиолошка ситуација то дозволи. У обраћању, председник Вучић је честитао празник, Дан примирја у Првом
светском рату, истичући да
се обележава време српске
трагедије, али и величанствених победа.
„Данас је тренутак да се
захвалимо онима који су
дали све што су имали, положили животе за отаџбину,
али и онима који данас раде
све што могу да сачувају животе. Бити частан није ништа
друго него непрестано давати безрезервно све што неко
има и више од тога онима
којима је то давање неопходно да преживе. Зато ми
је данас немогуће да покушам да вратим дуг који имамо према свим лауреатима“,
нагласио је председник, и

Имена свих добитника
прочитана су у згради Председништва Србије, у којој су,
поред председника Вучића,
били присутни и премијерка Ана Брнабић, као и епидемиолог др Предраг Кон,
члан Кризног штаба, један од
лауреата, који је одликован
Орденом Карађорђеве звезде првог степена.
„Знам да ми, Срби, неретко
не умемо да кажемо хвала, не
умемо да покажемо ту врсту
емоције, да осетите колико
поштујемо што сте урадили
за нас. На крају ово признање
остаје као доказ и показатељ
времена, јер ако нисмо имали
довољно слоге и јединства
да се усагласимо око обичног аплауза за оне који чувају наше животе, добро је да
постоји прилика да добијете
награду од државе. Ово вам
је обавеза више да још одговорније и напорније, снажније, успешније радите и градите будућност наше Србије“,
истакао је председник Вучић,

бије у Првом светском рату и
допринос наше земље величанственој победи у Великом
рату.
Орденом
Карађорђеве
звезде првог степена одликовани су доктори Предраг
Кон и Мијомир Пелемиш, док
је Орден Карађорђеве звезде другог степена припао
докторима Бранимиру Несторовићу, Срђи Јанковићу,
Браниславу Тиодоровићу,
Даници Грујичић и Горану
Стевановићу.
Председник Вучић је Орденом Карађорђеве звезде
трећег степена одликовао
докторе Ивану Милошевић,
Небојшу Лађевић, Марију
Здравковић и Радмилу Јанковић. Златну медаљу за заслуге добили су Јелесије Радивојевић, бригадни генерал
и пуковник Радивоје Анђелковић, командант привремених болница „Београдски
сајам“ и „Арена“.
Друштву заслужних у
борби против Ковида при-

Овим признањем награђени су и новинар Пинка Младен Мијатовић, новинарке
РТС Ана Стаменковић и Ивана Божовић и њихов колега
са јавног сервиса Владимир
Законовић, као и новинарка
Блица Милица Марковић.
Орден заслуга за одбрану и
безбедност трећег степена
додељен је Драгану Коруги,
а Сребрна медаља за храброст - Бориславу Крњајићу
и Тому Зорзићу.
Сребрне медаље за заслуге добили су Срђан Лазић,
Петар Ћурчић, Милан Младеновић, Милан Јовановић,
Негован Иванковић, Момчило Марић, Мирослав Љиљак,
Горан Петровић, Јовица
Дељанин и Далиборка Радишић, док је Златну медаљу за
ревносну службу добио Зоран Смиљковић. Постхумно
признање добило је 13 лекара, међу којима је и Миодраг
Лазић из КЦ Ниш, одликован
Орденом Карађорђеве звезде првог степена.

СРБИЈА има највећи економски
раст у целој Европи
Међународни монетарни фонд
објавио је да Србија ове године има
најмањи пад БДП-а у читавој Европи. Реч је о паду од 1,5 одсто, док

се за наредну годину предвиђа раст
од пет одсто, а 2022. раст од шест
одсто.
Према предвиђању Европске ко-

ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА И
ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

М

инистар финансија
Синиша Мали најавио је повећање плата,
пензија и минималне
цене рада у 2021. години. Према његовим речима, држава је на прави
начин реаговала на пандемију и помогла приватни сектор.
„Имамо простора у
буџету да подижемо
плате и пензије, које
ће се повећати 5,9 одсто за наредну годину,
а биће и повећања у
јавном сектору, и повећање
минималне
цене рада. Када се у
време кризе покажете
као стабилнији, онда
постајете привлачнији
и за инвестирање, и
имаћемо у буџету следеће године новца за
подстицаје“, каже министар Мали.
Плате ће од 1. јануара здравственим радницима бити повећане

за пет одсто, а свим осталима у јавном сектору за
3,5 одсто. Од 1. априла
свима следи повећање
зарада од пет процената,
а здравствени радници
су добили и једнократну
помоћ од 10.000 динара.

мисије, пад БДП-а Србије биће 1,8
одсто, али ће зато наредне године
наша земља имати раст од 4,8 одсто,
а 2022. године од 3,8 одсто.

МОГУЋ ПОКЛОН ЗА
ПЕНЗИОНЕРЕ

П

редседник Александар Вучић навео је
да би најстарији грађани
могли да очекују новогодишњи поклон у виду једнократне новчане помоћи,
као и претходних година.
Рецимо, 2019. године је

исплата једнократне помоћи од 5.000 динара почела 4. новембра. Током
2016. и 2017. године једнократна подршка пензионерима од 5.000 динара
исплаћена је, такође, уочи
новогодишњих празника.
Новчану помоћ од 3.000
динара најстарији су добили и у децембру 2018.
године, када је Влада и
повећала пензије у распону од пет до 22,5 одсто. Пензионери су добили повећање пензија
и у прошлој и у овој години, а најављено је повећање и за наредну годину и то по швајцарској
формули. Швајцарска
формула подразумева
усклађивање примања
најстаријих грађана са
50 одсто инфлације
и 50 одсто раста просечне зараде. Циљ је
да просечна пензија
2025. достигне 400
евра.

РЕФИНАНСИРАН НАЈСКУПЉИ ДУГ

Р

епублика Србија успешно се вратила на
доларско тржиште хартија од вредности, након
седам година паузе, ради
превременог откупа обвезница из 2011. године.
Након презентације макроекономских резултата Србије пред међународном инвестиционом
јавношћу, приступило се

прикупљању понуда за
нову емисију обвезница у
вредности од 1,2 милијарде долара.
„Остварена је тражња
већа од шест милијарди
долара од стране више од
две стотине респектабилних, пре свега америчких
и британских фондова,
осигуравајућих кућа и
банака, што је пет пута

више од понуђене вредности емисије. То показује
поверење инвеститора у
реформе које спроводи
Влада Србије у области
економије и јавних финансија. Нове десетогодишње обвезнице емитоване су у износу од 1,2 милијарде америчких долара по финалној каматној
стопи у еврима од 1,066

одсто. Обвезнице ће бити
листиране на Лондонској берзи. Искористили
смо повољне услове како
бисмо још једном скупљи
дуг заменили много јефтинијим. Такође, ово је
најмања каматна стопа
коју је наша земља икада
добила на тржишту капитала“, рекао је министар
Синиша Мали.
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ВЕСТИ

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

П

Oбилазак радника
у трећој смени

редседник Александар Вучић обишао је
раднике у трећој смени
који раде на изградњи
нове ковид болнице у
Војном комплексу „Земун
економија“, на Батајничком друму.
„Болнице су нам препуне,
али градимо нове болнице.
Радимо све што можемо.
Биће све тежа ситуација, а
морамо да сачувамо животе људи и зато вам хвала.
Хвала на труду, на енергији, на раду, на свему“, поручио је председник Вучић
радницима, и апеловао на
грађане да поштују мере
заштите, пре свега ношење
маски, јер нам се ближи дан
када ће сви болнички капацитети за ковид болеснике
бити попуњени.
„Видим да ништа не
вреди да објашњавамо
људима и лакше је да изградимо све друго. Невероватно је како све може

ПАНЧЕВО

У

Камен-темељац за
интермодални терминал

НОВА КОВИД БОЛНИЦА

ЗЕМУН

панчевачкој Рафинерији почело је
да ради постројење
„Дубока
прерада“,
које је кључно у оквиру друге фазе модернизације Рафинерије
нафте, чиме она постаје једна од три
најмодерније рафинерије у региону.
„Ово је велики дан
за Србију и потврда наше заједничке
ефикасности, доброг
рада и добрих резултата. За нас је важно
јер ће значајно поправити позицију НИС-а.
Овде је све урађено
на
најсавременији
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ковид болница у војном
комплексу „Расина”
КРУШЕВАЦ

БАТАЈНИЦА

С

Председник Вучић са радницима током ноћног
обиласка градилишта

брзо да се ради кад људи
хоће да раде. Ова болница биће готова за 24 дана,
до 2. децембра требало би
да убацимо опрему и примамо пацијенте“, рекао је
председник Вучић и додао
да ће ово бити болница изграђена у најкраћем року у
региону, те да ће коштати
између 70 и 80 милиона

евра.
Изградња нове болнице почела је 1. августа,
имаће капацитет од 1.000
кревета, а са површином
од 18.000 квадратних
метара биће најзначајнија и највећа болница за
лечење пацијената оболелих од ковида у нашој
земљи.

вечано је положен
камен-темељац за изградњу интермодалног
терминала у Батајници, а
председник Александар
Вучић захвалио се Европској унији на бесповратном
финансирању
његове изградње.
„За Србију ово много
значи, то је врста ширег
логистичког центра, где
ће се вршити претовар
робе из камиона у возове, то је нека врста „суве
луке“, која је предуслов
за даљи економски напредак. Један Беч има три
интермодална терминала,
а Немачка више од стотину. Ово је услов без којег
не можемо напред, за повећање обима посла, али
и за повећање цена“, рекао је председник Вучић,
и додао да је пројекат и
део програма за бољу заштиту животне средине,

У

Постављање камена-темељца за интермодални терминал

за зеленију Србију, што је
договорено и на самиту у
Софији. Истакао је и да ће
ту радити и значајан број
људи, не само директно
запослених, већ и оних
који ће бити индиректно
везани за овај пројекат.
„Надам се да ћемо имати бар три пута више камиона на путевима, али

када терминал буде у
функцији, то ће суштински значити шест пута
више него данас“, рекао
је председник и захвалио
се представницима ЕУ и
државама чланицама што
су њихови порески обвезници издвојили и поклонили 13,7 милиона евра за
изградњу овог терминала.

Почело са радом ново постројење у Рафинерији нафте
начин и направљено
је једно од најмодернијих постројења. Све
на простору бивше Југославије не може да
се мери са овим што
имамо у Панчеву“,
рекао је председник
Вучић.
Истакао је да се
посебно водило рачуна о заштити животне средине и да
ће бити знатно мање
прашине и штетних
честица и чак 98 одсто мање сумпор-диоксида и сумпорних
једињења. Навео је
и да је пре три године, приликом по-

стављања
камена-темељца, мало ко веровао
да ће све са успехом
бити завршено.
„Срећом, људи који су
радили и градили фантастичну конструкцију
од 96 метара висине и
донели
фасцинантне
пећи од 200 тона, направили су једно од најмодернијих постројења
и имали су више вере и
знања од мене“, истакао је он и нагласио да
је овај пројекат важан
и за даље унапређење
односа Србије и Русије
и стварања још већег
поверења између две
земље.

Г

војном комплексу „Расина“
у Крушевцу, у току је изградња нове ковид болнице,
капацитета 490 лежаја, а која
би требало да буде отворена
средином децембра, а радове
је обишао председник Србије
Александар Вучић.
Током разговора са радницима у трећој смени, рекао
да се они веома труде да што
пре заврше ту болницу, како
би могла да прими прве пацијенте из Крушевца, али и из
Трстеника и других градова у
том делу Србије. Рекао је да
за нову ковид болницу у Батајници има доста пријављених
добровољаца, здрваствених
радника, и изразио уверење

да ће много њих желети да помогну и у новој ковид болници
у Крушевцу.
У оквиру болнице налазе
се три целине – интензивна,
полуинтензивна нега и централни део, а ту су и вешерница, менза и капела. Споља
се ради на уређењу инфраструктуре и припреми за асфалтирање
саобраћајница.
Тренутно је ангажовано 450
радника. По завршетку грађевинских радова, следи опремање објеката и инсталирање
најсавременије опреме, а Клинички центар Ниш, под чијом
ингеренцијом ће бити ова
болница, расписао је конкурс
за 641 медицинског радника.

Важан корак ка БГ метроу

ост Београда био је Франк
Ристер, министар Француске за спољну трговину и
економску промоцију, а повод је било потписивање споразума о сарадњи у области
унапређења енергетске ефикасности и почетка изградње
метроа у Београду крајем
следеће године.
Након потписивања Споразума са француским министром, министар Синиша
Мали изјавио је да је вредност
тог споразума 581 милион
евра, да ће 127 милиона евра
бити издвојено за унапређење
енергетске ефикасности, а остатак, 454 милиона евра, за
изградњу прве линије метроа
која ће ићи од Макиша, преко
центра града, до Миријева.
„Изградња београдског ме-

Потписивање споразума: Франк Ристер, француски министар за
спољну трговину, Синиша Мали и Александар Вучић

троа олакшаће живот милионима људи. Верујем у успех
овог пројекта и у добре односе
две земље. Француска је партнер који се ангажује са Србијом
и упушта у пројекте овде у Србији“, рекао је Ристер.
„Велико ми је задовољство што сам имао прилику да разговарам са господином Ристером и хоћу да
му кажем једно велико хвала

што је у време најснажнијег
таласа короне на Србију
и читаву Европу дошао и
показао колико је пријатељство Француске према
нашој земљи. Желим да се
посебно захвалим председнику Макрону“, рекао
је председник Александар
Вучић, и подсетио да је изградња београдског метроа
веома важна за Србију.

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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ВЕСТИ

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Нема зиме за српску економију
Цене су стабилне, инфлација
ниска, запосленост повећана
Увећали смо девизне резерве
у злату на 35,4 тоне
Пуна нормализација
привредне активности
очекује се у првој
половини 2021.

О

длука председника
Александра Вучића
била је да се Србија
нађе земљама које су дале
највећу подршку грађанима
и привреди током пандемије,
а захваљујући одговорној и
домаћинској политици председника, Србија је уопште
била у могућности да донесе
тако обимне и значајне мере.
Пакет мера за очување привреде и радних места, вредан
12,5 одсто бруто домаћег
производа, био је могућ захваљујући потпуном економском заокрету после 2012.
године.
Овим речима почиње разговор за „СНС Информатор“
гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић,
и додаје да је Србија, вођена
Александром Вучићем, успела да постигне и очува пуну
политичку и економску стабилност, што је био неопходан предуслов за одговор на
кризу.
- Сачували смо нашу економију, запосленост је повећана, инфлација је ниска и
стабилна, курс динара очували смо на стабилном нивоу.
Инвестиције се опорављају
брже од очекиваног, чему
је допринела реализација
инфраструктурних пројеката, која није прекидана ни
током највеће кризе, као и
задржани повољни услови
финансирања. Да нисмо реаговали брзо и великим пакетом мера, опоравак наше

привреде би и у 2021. години
и у наредним годинама био
знатно спорији. Захваљујући
једном од најобимнијих и
најбрже донетих економских
пакета подршке међу земљама у развоју, успели смо да
ограничимо негативне ефекте кризе, тако да очекујемо
да Србијa ове године забележи најбољи исход по питању
економског раста у Европи.
Када ћемо сасвим надокнадити пад привредне
активности током пролећа и када, ако епидемиолошка ситуација
буде стабилна, можемо
да очекујемо раст БДП-а?
- После негативних економских ефеката пандемије
у марту и априлу, Србија
је већ од маја почела да се
опоравља и у наредним месецима успела да достигне
преткризни ниво у најважнијим областима економије.
Промет у трговини на мало,
захваљујући пакету економских мера, вратио се на
преткризни ниво већ у јуну,
индустријска производња у
августу, док је робни извоз
достигао преткризни ниво у
септембру. Туристички промет опоравља се, вођен домаћим туризмом, који у великој мери надокнађује одсуство страних туриста. Запосленост и зараде континуирано бележе солидан раст
захваљујући
економским
мерама које су допринеле

њиховом очувању. Уколико
се пандемија буде постепено
смиривала и уколико у скорије време буде била доступна вакцина против корона
вируса, пуну нормализацију
привредне активности треба
очекивати у првој половини 2021. године. На нивоу
целе следеће године, процењујемо да би привредни
раст требало да износи око
шест одсто. Наравно, свака
пројекција са собом носи ризике. Међународни ризици
тичу се брзине опоравка еврозоне и тока епидемиолошке ситуације, али на домаћем
терену постоји могућност
бржег опоравка потрошње и
инвестиција од предвиђеног.
Да ли грађани и даље
могу да очекују ниску
инфлацију и стабилне
цене?
- Очекујемо да инфлација
и у наредном периоду буде
ниска и стабилна, као што
је била и претходних седам година, када се кретала
око два одсто. Инфлациони
притисци остали су ниски и
почетком пандемије, чему
је допринела пуна снабдевеност домаћег тржишта
робом, и поред избијања
глобалне кризе. Имајући у
виду да је и током пандемије
очувана пуна макроекономска, финансијска и фискална
стабилност и да је пакетом
економских мера сачувана
перспектива раста и развоја
Србије, кретање инфлације
на ниском и стабилном нивоу
грађани могу очекивати и у
наредном периоду. На ниску
и стабилну инфлацију наставиће да утиче и стабилност
девизног курса. Као и свих
претходних година, наставићемо пажљиво да пратимо
кретање кључних фактора
на инфлацију, финансијску
стабилност и брзину економског опоравка.
Какве је све мере донела
централна банка како би
подржала
ликвидност
предузећа и кредитну

активност током пандемије?
- Да бисмо подржали и
подстакли бржи опоравак
економске активности, на
почетку кризе смањили смо
референтну каматну стопу,
која је сада на историјски
најнижем нивоу од 1,25 одсто. Поред смањења свих
основних каматних стопа, од
избијања пандемије подржали смо динарску ликвидност
банака путем директних репо
операција, девизних своп
аукција и билатералне куповине динарских државних
обвезница од банака. Такође,
дали смо директну подршку
привреди и расту динарског
кредитирања тако што смо
предузећима омогућили да,
у оквиру гарантне шеме, добију кредите по још повољнијим условима. Омогућили
смо грађанима и привреди
и застој у отплати кредита,
и низ других мера за лакшу
отплату и одобравање кредита. У новембру смо, делујући
превентивно, обезбедили додатну могућност коришћења
додатне јефтине динарске
ликвидности. Ове мере обезбедиле су још повољније услове финансирања за привреду и грађане. Такође, очувана
финансијска стабилност, омогућава да банке дају снажан
кредитни подстицај опоравку
домаће тражње.
Какав је закључак састанка Клуба гувернера,
којем сте недавно присуствовали? Какве су
прогнозе за 2021. годину?
- На састанку Клуба гувернера почетком новембра, на
којем су, поред гувернера
централних банака средње
Азије, црноморског региона
и Балкана, учествовали и
представници Банке за међународна поравнања, ММФ-а
и Светског економског форума, закључено је да су централне банке у великој мери
допринеле очувању економија у условима пандемије.
Снажнију подршку могле су

Јоргованка Табаковић,
гувернер Народне банке Србије

да обезбеде централне банке у земљама које су пре кризе биле успешне у очувању
монетарне стабилности и
грађењу снажног банкарског
сектора, као што је то случај
у Србији. Величина губитка
економске активности зависиће од способности земаља
да очувају радну снагу и производне капацитете, што Србија успешно чини. Очекује
се да ова криза има ограничен негативан ефекат, али је
додатно истакла значај монетарних и фискалних резерви за периоде неизвесности.
Србија је ову кризу дочекала
спремно, припремљено и
имала могућности да реагује
брзо, адекватно и у значајном износу.
ММФ најбољи исход
предвиђа Србији и Лит-

ванији. Шта то повезује
ове две земље?
- Иако на први поглед делују као битно различите
земље, постоји велики број
важних карактеристика које
повезују Србију и Литванију.
Обе земље успеле су да очувају пуну макроекономску,
ценовну, финансијску и фискалну стабилност и спремно
су дочекале кризу. Просечна
инфлација у обе земље дужи
низ година се креће на нивоу
од око два одсто. Обе земље
су елиминисале фискални
дефицит и дочекале пандемију са потпуно уређеним
јавним финансијама. Обе
земље су у годинама пре
пандемије држале јавни дуг
под контролом. У последњих
пет година обе земље оствариле су сличан привредни
раст који је, у великој мери,

био вођен индустријом. Истовремено, очувана ценовна
и финансијска стабилност
и уређене јавне финансије
омогућиле су и Србији и Литванији да донесу и спроведу
обиман и правовремен пакет
економских мера. У случају
Србије, пакет износи око
12,5 одсто БДП-а, док у случају Литваније износи око 12
одсто БДП-а. У 2020. години,
ММФ предвиђа стопу раста
Литваније од -1,8 одсто, а за
Србију -1,5 одсто, док је за
2021. годину пројекција за
Литванију 4,1 одсто, а за Србију 5,0 одсто.
Србија је у 2019. години
привукла око 60 одсто
свих страних директних
инвестиција на Западном Балкану. Каква је ситуација данас и каква су
предвиђања за наредну
годину?
- Тачно је да је Србија у
2019. години привукла око
60 одсто свих страних директних инвестиција на Западном Балкану, а слична
ситуација била је и 2018.
године. Укупан прилив у
ове две године износио је
7,3 милијарде евра. Упркос
пандемији, релативно снажан прилив СДИ у Србију
настављен је и током 2020.
године. Закључно са првом
декадом новембра, прилив
страних директних инвестиција износио је око две
милијарде евра, што је за
око трећину ниже у односу
на исти период лане. Међутим, треба имати у виду да
је претходна година била
рекордна. Важно је истаћи
и да је успоравање прилива
СДИ у Србију у условима
пандемије мање изражено него у другим земљама.
Када посматрамо податке за
наш регион за прву половину 2020. године, видимо да
је смањење СДИ било веће
у другим земљама региона
него у Србији. Србија је и
током пандемије остала водећа земља у региону Западног Балкана по приливу СДИ

са учешћем од и даље близу
60 одсто. Томе су кључно
допринеле макроекономска
и финансијска стабилност,
као и правовремене мере
НБС и Владе у сузбијању негативних економских ефеката пандемије.
Иако је у току криза на
глобалном нивоу, Србија
је успела да забележи
значајне економске резултате. Шта бисте ви
још издвојили?
- Волела бих да наши
грађани знају за још два наша
велика и важна економска
успеха, која не би била могућа без залагања и подршке
председника Вучића. Управо
је годинама присутна стабилност отворила простор за
постизање све повољнијих
услова финансирања Србије.
Наша земља је недавно на
међународном тржишту још
једном успела да замени скупи доларски дуг јефтинијим.
Постигнута цена финансирања од 1,066 одсто је најнижа коју је Србија до сада
остварила на међународном
тржишту, вишеструко нижа
од каматне стопе остварене
приликом претходне емисије десетогодишње еврообвезнице у доларима 2011.
године, али нижа и од каматне стопе коју је постигла
Румунија, као земља званично инвестиционог ранга стопа приноса 1,468 одсто,
купонска стопа 1,375 одсто.
То је потврда да је Србија на
најбољем путу да наслеђе
неодговорног понашања из
прошлости и скупог задуживања замени одговорним
односом према свом народу.
Такође, поступајући одговорно, успели смо да у овој
кризној години, у договору
са председником и Владом,
увећамо девизне резерве у
злату на 35,4 тоне, тако да
оне сада чине 14 одсто од
укупних девизних резерви,
и наши грађани могу да буду
сигурни да у резервама имамо најстабилнију и најквалитетнију активу.
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ВЕСТИ

Интервју броја
БЕОГРАД

НАРОДНА СКУПШТИНА

Aнтитерористичка вежба МУП-а „Обруч 2020”

Три седнице и усвајање
важних закона
о Измене и допуне Закона о буџету Србије

оком новембра, одржана је друга седницa Другог редовног заседања Народне
скупштине
Републике
Србије у 2020. години, а
на дневном реду били су

Предлог закона о изменама и допунама Закона о
буџету, као и све предлоге одлука.
На дневном реду треће
седнице Другог редовног
заседања НСРС био је

дања Народна скупштина
донела је дневни ред на
којем су се нашле измене и допуне пореских и
царинских закона, као и
споразуми о зајмовима.
На почетку седнице посланици су минутом ћутања одали почаст преминулом патријарху српском
Иринеју.
Посланици су расправљали и о изменама Царинског закона и Закона о
царинској служби, као и о
давању државних гаранција за кредит Србијагаса

Предлог закона о изменама и допунама Закона о
буџету Републике Србије
за 2020. годину, заједно са
предлозима одлука о давању сагласности за измене и допуне финансијског
плана РФЗО, Фонда за социјално осигурање војних
осигураника и НЗС, које је
поднела Влада.
Прву и једину тачку
дневног реда седнице
образложио је представник предлагача, министар
финансија Синиша Мали.
Након расправе у начелу и појединостима, у
дану за гласање Народна
скупштина прихватила је

Предлог закона о изменама и допунама Закона
о заштити становништва
од заразних болести, који
је поднела Влада, а образлагао га је министар здравља др Златибор Лончар.
Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес, а у дану
за гласање прихватила
је овај Предлог закона и
одлучила да постоје посебно оправдани разлози
да Закон ступи на снагу у
периоду краћем од осам
дана од објављивања у
Службеном гласнику.
На четвртој седници
Другог редовног засе-

од четири банке укупне
вредности 55 милиона, за
изградњу гасовода Турски ток.
На дневном реду било
је и више законских
предлога о потврђивању
међународних
уговора
и споразума, а посланици су расправљали и о
законима о зајмовима за
енергетску ефикасност у
зградама централне власти, за водоснабдевање и
постројења за пречишћавање отпадних вода, за
рехабилитацију
система даљинског грејања. У
дану за гласање, усвојени
су сви предлози закона.

о Измене и допуне Закона о заштити
становништва од заразних болести
Извођење противтерористичке операције у ноћним условима, као одговор на терористички акт општег, неселективног убијања

П

рипадници
више
специјалних јединица и организационих
целина полиције одржали
су показно-тактичку вежбу
„Обруч 2020“, испред Палате
„Србија“, у којој су показали
извођење
противтерористичке операције у ноћним
условима, као одговор на
терористички акт општег, неселективног убијања, као што
се десило недавно у Бечу.
Према речима организатора вежбе, такав облик терористичког насиља, масовног
убијања цивила, у стручним
круговима назива се „Амок“.
Реч је о ситуацији када нападачи убијају све редом и зато
са њима нема преговарања,
већ се одмах ступа у акцију.

НИШ

П

редседник
Републике
и врховни командант
Војске Србије Александар
Вучић,са министром одбране
др Небојшом Стефановићем,
начелником Генералштаба
Миланом Мојсиловићем и
амбасадором Руске Федередације Александар БоцанХарченком, присуствовао је,
у нишкој касарни „Мија Станимировић“, приказу нових
тенкова Т-72МС, добијених
од Руске Федерације, којима
ће бити опремљене јединице
Копнене војске.
„Данас сте могли да видите 11 нових тенкова Т72МС. Наши тенкисти су
задовољни, тенкови имају и
снажнију балистичку заштиту, експлозивно-реактивни
оклоп, боље управљање и
навигацију, све им је неупоредиво лакше и верујем да ће
то значајно допринети већој

Гарант безбедности
грађана од терориста
На вежби су учествовала
254 припадника МУП-а са
28 возила различите намене,
два чамца и пет хеликоптера
који су по први пут извели
вежбу ноћног десанта без
претходне припреме, захваљујући опреми коју летелице Х-145 имају.
Председник Србије Александар Вучић, који је показној тактичкој вежби присуствовао заједно са премијерком Аном Брнабић и
министрима унутрашњих по-

слова и одбране, честитао је
полицајцима на одлучности
у њеном извођењу у реалном
времену, трајања 20 минута.
„Сви момци су фантастичан посао одрадили и они
јесу гарант безбедности и
сигурности грађана Србије“,
констатовао је он у обраћању
новинарима, и поручио да
следећих дана и недеља од
тих припадника полиције
очекује добре резултате у
акцији борбе против мафије,
не само у Београду, него и у

целој Србији.
У вежби испред Палате „Србија“ учествовали су
припадници Специјалне антитерористичке
јединице,
Жандармерије, Хеликоптерске јединице, Интервентне
јединице 92, Полицијске
управе за град Београд и
Сектора за ванредне ситуације. Циљ вежбе био је да покаже спремност полиције да
савлада терористе и заштити
грађане у ноћном режиму и
отежаним условима.

о Измене и допуне пореских и царинских
закона, као и споразуми о зајмовима

Т

Стигли нови тенкови Т-72МС

борбеној готовости и интеропрабилности и опособљености наших снага“, нагласио је председник Вучић,
додајући да је то значајан
помак за Копнену војску, уз
претходно добијених 10 оклопно-извиђачких
возила
БРДМ-2МС.
Председник је истакао да
је захвалан припадницима
војске што се боре да сачувају углед српске војске и
који су у тешким условима
остајали и опстајали увек на

бранику
отаџбине. Подсетио је да је
много тога учињено у набавци опреме, обуће и одеће
војника, као и у наоружавању наше војске - од ловаца
„мигова 29“, обнове ресурса
„орлова“,“супергалебова“,
до нових хеликоптера Ми-35
и први пут „до зуба“ наоружаних хеликоптера Ми-17
и Х-145. Такође, најавио је
да се очекује набавка противоклопног оружја, оптолектронских средства за

ометање туђег деловања и
подсетио да су први пут уведени дронови, који су наоружани и који могу да изврше
офанзивна дејства. Председник Вучић захвалио се војницима и људима који много
улажу у нашу војску, као и
руским пријатељима за донације и прилику да од њих
купијемо оружје по пристојној цени, што је резултат разговора које је имао са председником Руске Федерације,
Владимиром Путином.

Шта је ново
у Закону
о заразним
болестима
Изменама Закона о заштити становништва од заразних болести предвиђено
је да комунални милицајци
и градски комунални инспектори изричу казне због
неношења маске или непоштовања физичке дистанце.
Казне су 5.000 динара за
физичка лица и 50.000 до
300.000 динара за правна
лица. Прецизирано је да је
Ковид-19 заразна болест,
која се преноси кроз ваздух,
и која би требало да буде
под епидемиолошким надзором. Сваки појединац има
обавезу да предузме мере
личне заштите, јер непридржавање ових мера може довести до угрожавања здравља и живота других особа.
Дефинисана је и кућна
изолација као мера којом
се налаже лечење у кућним
условима и ограничава слобода кретања оболелима од
заразне болести, а код којих
није утврђено присуство
ниједног симптома или знака болести, и оболелима код
којих тежина болести не захтева лечење у болничким
условима. Карантин у кући
је мера којом се ограничава
слобода кретања и особама
које су биле у контакту са
зараженим.
У случају појаве епидемије заразне болести, према
новом закону може се одредити и препоручена или
обавезна ванредна имунизација за све особе, односно
за одређене категорије.
Обавезна или препоручена
ванредна имунизација наређује се актом министра,
у складу са препорукама
Светске здравствене организације.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
ОДБРАНА

Значај заједништва Србије
и Републике Српске

П

редседница Владе Ана Брнабић
присуствовала је отварању Дома
културе у Новој Тополи, у Републици
Српској, за чију је изградњу средства
обезбедила Влада Србије, указавши на
значај заједништва између Србије и Ре-

публике Српске. Брнабић је са домаћинима разговарала о новим стратешким
пројектима, пре свега о аеродрому Требиње, хидроелектрани Бук Бијела, путу
од границе до Бијељине, али и другим
пројектима.

ПОЉОПРИВРЕДА

Помоћ за 2.500 младих
пољопривредника
Министар
Бранислав
Недимовић
изјавио је да ће 2.500
младих пољопривредника, који су конкурисали за бесповратна
средства код државе,
бити исплаћено са по
12.000 евра за своју

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЕУ фондови за повезивање
које води расту економије
Данас је још један
важан, мали, али за
нас врло значајан корак на европском путу,
истакла је министарка
Јадранка Јоксимовић,
на почетку радова на
изградњи интермодалног терминала у
Батајници. „Европске
интеграције нису само
преговори по поглављима, већ

и сваки пројекат који
финансирамо из средстава ЕУ, као приступна земља“, рекла је
Јоксимовић и додала
да се овај пројекат уклапа у нову визију ЕУ
и Западног Балкана повезивања које води
ка расту БДП-а новим
пословима и радним
местима.

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

ЗДРАВЉЕ

Центар за инфертилитет
у КЦС
Министар
здравља Златибор Лончар најавио је да ће
у новом Клиничком
центру Србије, који
ће бити отворен
следећег септембра,
постојати и Центар
за инфертилитет и
ендокринологију
пола, што ће много

значити
паровима
који се боре за потомство. Овај центар
повећаће успешност
вантелесне оплодње
јер, када се хормонски статус регулише,
биће већи и проценат успешности ВТО
и имаћемо више
деце.

КУЛТУРА

Е-енергетика и е-рударство
за више инвестиција
Министарка Зорана
Михајловић рекла је
да се планира увођење
електронских процедура у енергетици и
рударству, кроз реформе е-енергетика и
е-рударство. „Желимо
да повећамо транспарентност и предвидивост за инвеститоре,

производњу. Оценио је да је важно
да држава препозна
младе у срединама
које су девастиране
- у првих десет на
листи су општине
Житорађа,
Блаце,
Мерошина.

смањимо трошкове и
скратимо процедуре,
било да су у питању
енергетске дозволе и
прикључци на струју,
гас, топлотну енергију или процедуре
које се тичу геолошких истраживања и
рударства“, рекла је
Михајловић.

Састанак са директором
Канцеларије за КиМ
Министарка Маја
Гојковић имала је
радни састанак са
директором Канцеларије за Косово и
Метохију
Петром
Петковићем, а разговарало се о заштити нашег културног
наслеђа на простору

КиМ. Петковић је
информисао министарку о даљој
заштити цркава и
манастира, а један
од главних приоритета ће бити
црква Богородица
Љевишка из 14.
века.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Војно здравство јаче
за 136 медицинара
Министар Небојша
Стефановић уручио
је у Војномедицинској академији решења о пријему у
службу 136 младих,
медицинских техничара, лекара, фармацеута и медицинских
радника. Истакао је
да, осим актуелне

борбе против корона вируса, војномедицинске установе
пружају медицинску
заштиту грађанима
Србије у свим ситуацијама, те да је ВМА
један од стубова, не
само војног здравства, већ здравства у
Србији уопште.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

Ердутски споразум
25 година касније
Министар Никола
Селаковић учествовао је на видео-конференцији „Ердутски
споразум 25 година
касније: поуке за садашњост и будућност“ и поручио да
је потписивањем тог

споразума надвладао
разум и жеља за миром, али да се Срби
у Хрватској, и поред
гаранција које су им
тада дате, и даље
неретко
осећају
дискриминисано и
стигматизовано.

Зелена агенда је један
од приоритета Србије
је навела да је Зелена агенда једно од
приоритетних питања и да њеним усвајањем показујемо
снажну вољу да се
ухватимо у коштац
са изазовима који
се тичу заштите
животне средине и
еколошке одрживости нашег развоја.

ПРИВРЕДА

Сарадња Србије и Грчке
Министарка Анђелка Атанасковић састала се са амбасадором Грчке Јоргосом
Диакофотакисом, са
којим је, између осталог, разговарала о
даљем унапређењу
привредне сарадње
две земље, посебно

Министарка Дарија Кисић Тепавчевић разговарала
је са сталном координаторком Уједињених нација у
Србији
Франсоаз
Жакоб и истакла да
је подршка УН од
великог значаја и да

обухвата многе области, те да верује да
ће се она наставити и
у наредном периоду.
Сарадња је посебно
у области социјалне
заштите, управљања
мигрантском кризом и
борби против вируса
Ковид 19.

ФИНАНСИЈЕ

Еуростат: српска економија
најбоља у Европи
Министар Синиша
Мали рекао је да најновији подаци Еуростата
потврђују да је економска политика Србије
исправна, јер имамо
најмањи пад БДП-а у
Европи у трећем кварталу ове године. Наш
резултат је, како каже,
одличан и показује

колико је наша економија постала отпорна. Србија успева да
одолева великим економским последицама
кризе, због чега је, поред повећања пензија
и минималне зараде
од 1. јануара, планирано и повећање плата у
јавном сектору.

ГРАЂЕВИНАРСТВО

ЕКОЛОГИЈА

Министарка Ирена Вујовић поздравила је потписивање
Декларације о зеленој агенди за Западни Балкан, коју
је на онлајн самиту
у Софији, у оквиру
Берлинског процеса, у име Србије потписала председница
Владе Ана Брнабић. Вујовић

Унапређење сарадње са УН

у областима дигиталне
економије,
енергетске ефикасности... Министарка
Атанасковић позвала
је грчке инвеститоре
да улажу у Србији,
имајући у виду атрактиван привредни амбијент у нашој земљи.

Прва контрола радова
Министар Томислав
Момировић започео
је контроле радова на
великим инфраструктурним
пројектима
и посетио је градилиште деонице аутопута „Милош Велики“
од Прељине до Пожеге, где је добио потврду од извођача да ће
та деоница бити гото-

ва до краја 2021. „Да
ми је неко причао
пре десетак година
да ће тај ауто-пут
постојати и да ћемо
стајати овде, рекао
бих да је то немогуће.
Председник
Вучић се укључио и
сада се завршава ова
деоница“, навео је
министар.

ДРЖАВНА УПРАВА

Дигитализација и
е-управа велики су задатак
Министарка Марија
Обрадовић изјавила
је да је очекује много посла јер је реч о
министарству које се
бави питањима изборног процеса, јединственог бирачког
списка и матичним
књигама. Истакла је
да су питања дигита-

лизације и е-управе
још један велики задатак који је очекује. Истовремено је оценила,
говорећи о родној
равноправности у извршној и законодавној власти, да је тешко
остварива тврђава да
се уведе квота у политичке странке.

СНС
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За бољи положај
жена на селу

Опрема за
Дом здравља
зовање „Петар Стојановић“. Асфалтирано је 400
метара пута у централном
делу Богдановице. Реконструкцијом нисконапонске мреже из трафостанице Милорци 1, која
обухвата и Црвену Јабуку,
настављени су електромонтажни радови. Бољу
струју добила су 22 домаћинства у Милорцима и
Црвеној Јабуци.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
6. Чачак

1. Уб

Општина Уб уложила је значајна средства
у нову опрему и апарате
за дијагностику специјалистичких служби Дома
здравља. У ОШ „Милан
Муњас“ почео је са радом
продужени боравак за
ђаке. Након две године
пробног рада, у Бањанима је и отворено Издвојено одељење Школе
за основно музичко обра-
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Градоначелник Милун Тодоровић обишао је завршетак
радова на асфалтирању пута
у МЗ Виљуша. Седам година
од освећења цркве на Љубићу, овај храм добио је и парохијски дом. У Научно-технолошком парку послује 11

привредних друштава, у којима је запослено око 70 наших
младих суграђана. Поводом
Међународног дана жена
на селу, министарка Зорана
Михајловић и градоначелник
Милун Тодоровић посетили
су жене у селу Јежевица.

Градоначелник Милун Тодоровић и министарка Зорана Михајловић

7. Бач
Модерни медицински апарати стигли су у специјалистичке службе

2. Беочин

Посете Вучевића и Селаковића

Намирнице подељене
у ромском насељу

4. Бела Паланка

Награде за најбоље ученике
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Милош Вучевић испред просторија ОО

Обележили смо страначку
славу Свету Петку. Активисти
МО Свилош помогли су у резању и уношењу огрева за амбуланту. Чланови МО Черевић
уредили су двориште музеја и
јавне површине у Сурдуку. Активисти свих МО организовали
су инфо - пултове, делили „СНС
Информатор“ и разговарали са
грађанима, а на пијаци у Беочину придружио им се и потпредседник СНС Милош Вучевић.

На Дан ослобођења, гост Беочина био је генерални секретар
председника Републике Никола Селаковић. Активисти МО
Беочин 1 и 2 уредили су парк
у насељу Куле, активисти МО
Раковац игралиште поред манастира, а активисти МО Бразилија центар села. Чланови
Савета за здравство разговарали су са суграђанима поводом
Месеца борбе против карцинома дојке.

3. Пожаревац

5.000 динара, а сва одељења
првог разреда добила су лопте
за фудбал, кошарку и одбојку.
Поводом обележавања Европске недеље демократије, председник Општине организовао
је пријем за чланове Ђачког
парламента.

5. Апатин

Обнова 28 улица
Директор
ЕПС-а
Милорад Грчић разговарао је са градоначелником Сашом
Павловићем о пројектима који су значајни
за све грађане. Градоначелник Павловић
обишао је радове у
МЗ Кличевац, где је
средствима
ЕПС-а
обновљено 28 улица.
Обележено је 180 година постојања ОШ „Милош Савић“ у Лучици. Град је финансирао реновирање фасаде на школи
у Пољани, а од Министарства
добио је средства за постављање

Додељено је 99 једнократних стипендија најбољим ученицима и студентима. Награде
се крећу од 3.000 динара до
35.000 и 40.000 динара за ученике генерације и студенте.
Сви ђаци прваци добили су од
локалне самоуправе књиге и по

Борба против рака дојке

Представници локалне самоуправе угостили
су представнике Националног савета словачке
националне мањине. Сви месни одбори одржали
су редовне састанке, а обележили смо и страначку славу Свету Петку. Представници Општине и
Црвеног крста делили су пакете са намирницама
и средствима за хигијену суграђанима у ромском
насељу у Селенчи. Председник Општине др Стева
Панић обишао је радове на реконструкцији локалног пута.

8. Велико Градиште

Бициклистичка стаза
Председник Општине Драган Милић, председник СО Владимир Штрбац и заменик председника Општине Слађан Марковић обишли
су радове на изградњи бициклистичке стазе,
од заобилазнице до вртића „Мајски цвет”.
Такође, ради се и пресвлачење магистралног
пута Триброде-Макце и ревитализација пута
Средњево-Берање.

9. Кањижа

Помоћ старијој
суграђанки
термо-изолационе фасаде у Лучици. Свечаном академијом и полагањем венаца, обележен је Дан
ослобођења. Одржане су Српскоруске комеморативне свечаности.

Чланови делегације ОО,
поводом Дана ослобођења,
положили су венац на спомен-обележја палим борцима
НОР-а и жртвама фашизма у
Апатину и Пригревици. Чла-

нице Уније жена Апатин и
Пригревица организовале су
пултове посвећене Месецу
борбе против рака дојке. Обележили смо страначку славу
Свету Петку.

Активисти ОО очистили су површине испред куће старије суграђанке која
живи сама, а затим су јој припремили
огрев за зиму. Овакве акције најавили
су и у наредном периоду.

81
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У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о активностима
општинских и
градских одбора
СНС током
претходног месеца
за бољи живот
грађана Србије
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10. Крушевац

За бољу безбедност у саобраћају

БРИГА О ГРАЂАНИМА
15. Сремски Карловци

Бојице за малишане

Деа Ђурђевић говори на трибини „Будимо безбедни“

На првој конференцији за новинаре ГО после избора, било је
речи о томе да су се на важним
и одговорним позицијама нашли млади људи, који ће дати
свој допринос развоју града
заједно са старијим и искуснијим колегама. Одржана је

11. Кнић

Најбоља локална
самоуправа у
Југоисточној Европи
Општина Кнић проглашена је
за најбољу локалну самоуправу у
Југоисточној Европи на 9. Бизнис
интернационалном самиту, који је,
под слоганом „Упослимо Србију“,
одржан у Врњачкој Бањи.

трибина о саобраћају „Будимо
безбедни“, на којој је говорила
ТВ водитељка Деа Ђурђевић.
Поводом Дана oслобођења,
градоначелница Јасмина Палуровић и председник СГ Предраг
Вукићевић положили су цвеће
на спомен-обележја.
Протокол о сарадњи са Европским
омладинским центром Војводине,
у оквиру којег је у Техничкој школи
одржана радионица. После вишедеценијског чекања, мештани Моловина добили су водовод.

14. Аранђеловац

Обнова стаЗа
у парку

12. Рача

13. Шид

Рампе За особе
са инвалидитетом
Чланови Савета за спорт и омладину уручили су спортску опрему за
фудбалске клубове у Кукујевцима и
Гибарцу. Активисти МО Бикић очистили су центар села. Обележили
смо страначку славу и 12. рођендан
СНС. Одржана је трибина о безбедности у саобраћају. Постављене су
рампе за особе са инвалидитетом
код Гимназије и Дома здравља.
Чланови ОО одали су почаст палим борцима НОБ-а и Битке код
Дебрње. Општина је потписала

16. Рума

Грађевински материјал
Десет избегличких породица, које су већ оствариле право на
откуп сеоских кућа, потписало је
и уговорe о додели грађевинског
материјала у максималном износу до 200.000 динара. Пројекат је
реализован са Комесаријатом за
избеглице, а Општина учествује са
10 одсто вредности пројекта.

17. Шабац

Јединствено
управно место
Грађани од почетка новембра
могу да на јединственом управном месту поднесу захтеве, добију информације и решења. Ова
канцеларија у Општинској управи
заживела је уз помоћ Министарства државне управе и локалне
самоуправе, које је обезбедило
средства. У току је реализација и
пројекта ажурирања општинског
географско-информационог система. У складу са мерама Кризног
штаба, обележили смо страначку
славу Свету Петку.

Поводом обележавања
Дечије недеље, чланови ОО
СНС посетили су вртић „Коцкица“ и обрадовали малишане бојанкама и бојицама.
Поводом обележавања Светског дана борбе против рака

Коначно завршен
изборни процес

Чланови ОО обележили су
страначку славу Свету Петку.
Одржана је трећа меморијална улична атлетска трка „Трка
1.300 каплара“. Поводом
страдања омладине током
Првог светског рата, уприличена је свечаност на комплексу „Костурница“. Постављена
су три семафора у центру града. Почела је замена крова на
старом делу вртића „Дуга“.
Поплочане су гранитне стазе у парку Буковичке бање.
Завршава се изградња трафостанице „Аранђеловац 2“.
У оквиру Европске недеље,
одржан је низ спортских активности. У СРЦ „Шумадија“
реконструисана је сала за борилачке спортове.

ГО СНС изражава задовољство
јер је конституисана Скупштина
града, чиме је окончана вишемесечна изборна агонија, а изборни
процес завршен у складу са законом. Избором градоначелника
др Александра Пајића и заменика
Блаже Кнежевића, створени су услови за почетак убрзаног развоја
града и отворена је шанса да Шабац постане град будућности.

18. Нова Варош

Трансфер станица за
отпад
Општина Нова Варош и Општина Пријепоље граде трансфер станицу „Бањица“, која ће бити решење проблема отпада за Прибој,
Пријепоље и Нову Варош. У првој
фази раде се саобраћајнице, плато
станице и инсталације.

19. Врњачка Бања
Реконструкција дела
шеталишта

Завршена је друга фаза реконструкције шеталишта, од термоминералног купатила до Моста љуба-

дојке, у сарадњи Савета за
културу и Савета за националне мањине, одржана су
предавања активисткињама
и суграђанкама. Обележили
смо страначку славу Свету
Петку.

ви, средствима Општине и Министарства привреде. Прва фаза обухватила је реконструкцију Променаде, која је обновљена 2018. године
у част 150 година организованог
бављења туризмом, а финална фаза
обухватиће део шеталишта од хотела „Фонтана“ до хотела „Меркур“.

20. Жабари

Aсфалтирање локалних
путева
Асфалтиран је део пута у Миријеву и саниран је пут у Свињареву према Вујковцу. Средства
су издвојена из буџета Општине
Жабари.

21. Ужице

Проширење вртића
Започета је доградња још једне
просторије у вртићу „Маслачак“ у
Севојну, чиме се омогућава пријем
још 30 малишана. Завршавају се
радови на неолитском насељу и
Археолошком парку на отвореном у
клисури Ђетиње. У оквиру програма локалног партнерства „Удружимо се“, урађено је дечије игралиште
на Мегдану, а Град ће финансирати
и реализацију нових 18 пројеката.

22. Жагубица

Обележена слава
У складу са поштовањем епидемиолошких мера, чланови ОО
обележили су славу Свету Петку у
цркви у Лазници.

23. Кучево

Зборови грађана
Првог дана Дечије недеље,
зграду Општинске управе посетили су предшколци из ПУ „Лане“.

Завршен је први слој асфалта на
деоници између Раденке и Криваче. Потписан је Меморандум
о разумевању између Општине
и компаније „Каструм“, којим се
предвиђа изградња објекта од
700 квадрата. У току је акција
уклањања дивљих депонија. У
присуству челника локалне самоуправе, одржани су зборови грађана. Делегација Кучева боравила је
у радној посети будућој братској
општини, Врњачкој Бањи. Пуштена је у рад прва деоница реконструисаног пута Турија - манастир
Тумане. Чланови ОО обележили
су 12. рођендан странке и страначку славу Свету Петку.

24. Житиште

Обнова водовода у
Међи
Представљен је видео запис о
женском активизму, којим је симболично обележен Међународни
дан сеоских жена. Започета је реконструкција водоводне мреже у
Међи. Општина је, уз помоћ Покрајинског секретаријата за спорт
и омладину, адаптирала зграду
ФК „Бегеј“. У сарадњи са Домом
здравља, организована је друга
Школа за труднице.

25. Лесковац

Брига о деци и
угроженима
Обележили смо страначку
славу. Поводом Дечије недеље, чланови Савета за просвету посетили су школу „11.
октобар“ и ученицима уручили телевизор и слаткише.
Чланови Савета за друштвене делатности уручили су
намирнице, средства за хигијену, играчке и гардеробу
самохраној мајци са четворо
деце. Поводом Међународног дана борбе против сиромаштва, чланице Форума
жена донирале су гардеробу
Центру за социјални рад, а
посетиле су и Прихватилиште
за жене и децу жртве насиља.
Чланови Савета за омладину
делили су „СНС Информатор“. Министар Синиша Мали
разговарао је са градоначелником Гораном Цветановићем
о капиталним пројектима у
Лесковцу. Асфалтирана је
Улица Ивана Милутиновића,
реконструисана водоводна
мрежа у Првомајској улици и
започета изградња канализације у Зеленој зони. Градоначелник је приредио пријем за
чланове Организације слепих
и слабовидих, за децу из ПУ
„Вукица Митровић“ и за предузетнике. Набављени су уџбеници за ђаке прваке.

26. Грачаница

Станови за младе брачне парове
Обележили смо страначку
славу Свету Петку. Председник
Општине Срђан Поповић обишао је реновирано инфективно
одељење болнице у Лапљем
Селу, као и радове на адаптацији
школе. Саднице украсног дрвећа
подељене су свим образовним институцијама. Озелењавањем простора испред хале у Лапљем Селу,
обележена је 75. годишњица УН.
Санирана је канализациона мрежа
у насељу Падалиште, као и у Преоцу, Чаглавици и Лапљем Селу.
Реконструисан је Дом културе у
Доњој Гуштерици. У Лапљем Селу
постављен је камен-темељац за
станове намењене угроженим
породицама и младим брачним
паровима. Општина је донирала
ортопан апарат амбуланти у Ла-

27. Сечањ

Општинске награде
Одржана је 14. Ликовна колонија, у складу са мерама Кризног
штаба, на којој су учествовали сликари махом из околине Зрењанина.
На свечаној седници СО, Предраг
Рађеновић доделио је општинске
награде за 2020. годину.

28. Жабаљ

Брига о старијим
суграђанкама
Активисткиње Уније жена поделиле су хуманитарне пакете
својим старијим суграђанкама. Активисти МО Госпођинци уклонили
су мобилијар са плаже и очистили
зелене површине уз обалу.

29. Трговиште

Обележавање славе
Чланови ОО обележили су страначку славу Свету Петку, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

30. Србобран

Акција пошумљавања
Активисти ОО учествовали су у
акцији пошумљавања на приобаљу
Великог бачког канала, недалеко од
игралишта „Наша прича“. Том приликом, засађено је око 100 садница.

31. Врбас

Пакети за угрожене
породице
Врбас ће и наредне године учествовати у такмичењу за младе
„Србија у ритму Европе“. Испоручени су пакети са грађевинским
материјалом за адаптацију кућа
избеглих лица. Активисти МО
Змајево офарбали су дечије игралиште и обезбедили песак вртићу

пљем Селу. Поводом Дечије недеље, Поповић је уручио поклоне
деци у ПУ „Ђурђевак“. Ученицима

је подељен школски прибор, који
су им послали ученици из Јужнобачког округа.

„Цицибан“. Активисти МО Савино Село, из сопствених средстава, обезбедили су три апарата
за воду за вртић „Пчелица“, док
су активисти Трећег МО уредили зелене површине и засадили
тује у Улици Маршала Тита. Активисти МО Стари Врбас, Савино Село, Змајево и Бачко Добро
Поље обишли су више породица
и уручили им пакете са намирницама, направљене из личних
средстава чланова. Чланови ОО
обележили су Свету Петку.

обједињен је рад свих општинских
служби, а постављена је и рампа за
особе са инвалидитетом. Обележена је страначка слава Света Петка.

32. Лапово

Брига о најстаријим
суграђанима
Општина, у сарадњи са „Нивеус
тимом“ и геронтодомаћицама, путем услуге „Помоћ у кући“, брине
се о најстаријим суграђанима. Поред свакодневне бриге, овај тим
обишао је и најстарије суграђане
на Међународни дан старијих особа и честитао им празник.

33. Горњи
Милановац

Туристички комплекс
на Руднику
У присуству председника Александра Вучића, свечано је отворен
аеродром у Прањанима. Председник Дејан Ковачевић добитник је
признања „Kапетан Миша Анастасијевић“. Председник Ковачевић
обишао је радове на изградњи отворених базена и Визиторског центра на Руднику. Отвара се трговински „Shop park”. Поводом посете
Аје Јунг, ауторке пројекта „Караван
игре“, отворена је и изложба фотографија са Београдског фестивала
игре. Реконструисано је свих тринаест улица, које су биле предвиђене
планом за ову годину. Отворено
је Јединствено управно место и

34. Краљево

Ски-лифт на Гочу
Асфалтиран је део пута Тодоровићи-Лазац. Почело је постављање ски-лифта „Добре воде“
на Гочу. Чланови ГО обележили
су крсну славу Свету Петку и 12.
рођендан СНС.

35. Владичин Хан

Нови храм
у Житорађу

Освештани су темељи нове
цркве у селу Житорађе. Чину
освећења, поред великог
броја верника, присуствовали
су и председник Општине Горан Младеновић са сарадницима, представници војске,
полиције, општинских институција...

36. Пландиште

Обележена Дечија
недеља
Чланови ОО обележили су
страначку славу Свету Петку. Поводом обележавања Дечије недеље, председник Општине Јован
Репац и његови сарадници обишли су све три школе и предшколску установу. Такође, одржана је
трибина на тргу, на којој је председник Репац разговарао са грађанима о правима детета. Одржана
је радионица Удружења „Село
плус“, у склопу израде Стратегије
руралног развоја, коју финансира
Министарство пољопривреде.
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Хуманитарни базар

БРИГА О ГРАЂАНИМА

41. НИШ

Први пуњач за електричне аутомобиле

Установа за неговање културе
„Срем“ и Канцеларија за младе организовали су Хуманитарни базар
за Лану Јовановић. Поводом Дечије недеље, ПУ „Пчелица“ и Град
организовали су поделу играчака
у вртићу „Маја“. Одржан је „Сремски куп 2020“. Уз подршку Града и
МЗ Кузмин, постављена је мобилна експозитура Банке „Поштанске
штедионице“ у Кузмину. Градоначелница Светлана Миловановић
уручила је дезинфекциона средства ОШ „Свети Сава“ и вртићу
„Маслачак“.

Активисти ОО редовно разговарају са грађанима, како би били
информисани и искористили могућности које им локална самоуправа пружа - субвенционисање
пољопривредне производње, финансирање трошкова превоза за
средњошколце, стипендије за студенте, помоћ породицама са децом...

39. Зрењанин

Оснаживање жена на
селу
Свечано је обележена страначка слава Света Петка. Поводом пројекта „Оснаживање жена
у Војводини - развој предузетништва у сеоским срединама“,
Гоклерову кућу у Белом Блату
посетиле су министарке Зорана
Михајловић и Јадранка Јоксимовић, Ингве Енгстрем из Делегације ЕУ, градоначелник Симо
Салапура и начелница Средњобанатског округа Снежана Вучу-

Подршка младим
пољопривредницима
Влада Србије је са
600.000 евра подржала
Хрватско
национално
веће и реконструисала
родну кућу Бана Јелачића, коју су обишли
председник Србије Александар Вучић и градоначелник Милош Вучевић.
Градоначелник Вучевић
подржао је отварање
продајне галерије „Наше
наслеђе“, чији је циљ
бољи пласман етно про-

38. Мало Црниће

Разговор са грађанима

45. Нови Сад

извода и могућност да
сва удружења жена имају
где да продају своје производе. Градоначелник је
обишао радове на путу у
Будисави. Град помаже
младе пољопривреднике, а средства је добила и
млада пољопривредница
Маја Ђуровка, која је на
свом газдинству у Кисачу
угостила Вучевића. Обележили смо рођендан и
славу странке.

Милош Вучевић на градилишту

Градоначелница Драгана Сотировски са младим и успешним спортистима

Градоначелница Драгана Сотировски одржала је састанке
са представницима компанија
„Натура“, „ИМИ“, „Clean earth
capital“, као и са представницима СКГО и НАЛЕД. Настављено
је уређење Старог гробља и његово претварање у меморијални
комплекс. Градоначелница је
уручила опрему Иви Петровић,
првој на светској ранг листи кадета у теквондоу, отворила је
адаптирану боксерску салу, обиревић. Одржан је радни састанак
свих заинтересованих страна у
вези са пројектом изградње ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови
Сад. Караван „Заједници заједно“ компаније НИС зауставио
се у Зрењанину, где су Дому
здравља донирана возила, стоматолошка столица и лабораторијски фрижидер. Зрењанин је
био домаћин државног првенства у стоном тенису за особе с
инвалидитетом.

40. Трстеник

Обнова центра града

шла радове на изградњи кружног тока, паркинга и тротоара на
пијаци „Бошко Буха“ и разговарала са амбасадорима Италије
и Мађарске. Настављена је акција попуњавања ударних рупа
и уклањања хаварисаних возила
са јавних површина. На паркингу код Дома здравља постављен
је први пуњач за аутомобиле на
електрични погон. Градоначелница је учествовала у раду Дунавског бизнис форума, а уручено

42. Богатић

Помоћ старијој
суграђанки
Активисти ОО посетили су старију суграђанку која живи сама,
окречили јој кућу, очистили двориште и покосили траву, а донирали су и пакете са намирницама и
средствима за личну хигијену. Акција је подржана личним средствима функционера ОО. Обележили
смо страначку славу Свету Петку.

јој је и признање „Дама године“.
Обележене су годишњице ослобођења у Првом и Другом светском рату. На рођендан СНС,
просторије ГО СНС посетило
је неколико старијих чланова и
оснивача, са којима је разговарао
повереник Звездан Миловановић.
Заједно са народним послаником
Владицом Маричићем, Миловановић је обишао чланове који су
учествовали у оснивању Странке.
Прославили смо страначку славу.

44. Нови Пазар

46. Суботица

Улагање у здравство
Градоначелник Стеван Бакић
обишао је радове на реконструкцији и изградњи Дома за децу
ометену у развоју „Колевка“.
Приликом обележавања 179. годишњице Опште болнице, градоначелник Бакић захвалио се медицинском и немедицинском особљу
на херојској борби против корона
вируса и истакао да је од 2017. у
набавку медицинске опреме инвестирано више од 200 милиона

Припреме путева за зиму
У склопу припрема за зиму,
радници ЈП почели су санацију
ударних рупа, чишћење канализационих отвора, уређење сеоских путева... Отворен је нови,
ексклузивни хотел на атлетском
стадиону. Обновљене су зграде
Библиотеке, Културног центра,
музеја, ОШ „Братство“ и старе
спортске хале.

47. Црна Трава

Нови
Парохијски
дом

Додељени су уговори за
субвенције за самозапошљавање
осам лица. За Програм јавних радова укупно је утрошено 1,9 милиона динара, а на субвенције за
запошљавање 2,02 милиона динара, чиме је упућена помоћ незапосленим грађанима, од којих су
многи и из осетљивих група и из
сеоских средина.

49. Голубац

Ранчеви за прваке,
кошнице за пчеларе
У насељу Брњица уграђен
је нови бунар са резервоарима
и уређен је простор око њега.
Општина је купила ранчеве и
школски прибор за 19 првака. Такође, Општина је поделила девет
кошница пчеларима.

Чишћење лишћа и
смећа

43. Бојник

Мост преко Вујановске реке

Милена Турк у обиласку радова

У Косанчићу је монтиран
биоротор за потребе колектора отпадних вода из Агроиндустријске зоне, чиме су створени услови за изградњу ком-

Помоћ незапосленима

50. Бачки Петровац

Амбасадор Словачке посетио
је Општину и разговарао са председницом Јасном Шпрох и председником СО Јаном Јованковичем
о унапређењу привреде и културе. Обележен је Дан Општине
и Дан ослобођења. Запослени у

Завршена је изградња Парохијског дома у порти цркве
у Црној Трави. Отпочело је асфалтирање пута од села Градска према Саставу Река.

У току је реализација пројекта „Центар 3“. Претходних дана постављене су водоводне и канализационе цеви и уклоњене старе коцке
на местима где су биле летње баште, а сада се раде ивичњаци. Радове
су обишли председница Општине Милена Турк, председник ГО Герасим Атанасковић и заменик председника Општине Дејан Раковац.
Велика част и велики понос је то што нова министарка за привреду
Анђелка Атанасковић долази из ОО СНС Трстеник.

48. Петровац
на Млави

плетне канализационе мреже
за село. Почела је изградња
моста преко Вујановске реке у
Горњем Брестовцу, у засеоку
Кајласи.

динара, а да следи и комплетна
реконструкција болнице. Градоначелник Бакић примио је амбасадора Марока Мохамеда Амина
Белхаџа. Обележени су Дечија
недеља, Дан ослобођења и Завичајни дани, као и страначка слава
Света Петка.

51. Јагодина

Уређење
Кочиног храста
Обележили смо страначку
славу Свету Петку, уз строго
поштовање епидемиолошких
мера. На предлог МО Кочино село, направљено је туристичко излетиште Кочин
храст. У његовом уређењу
учествовали су и одборници
СНС у СГ, на челу са Николом
Радосављевићем.

Центру за социјални рад посетили су најстарије суграђане у свим
насељеним местима. Активисти
ОО очистили су лишће и смеће са
јавних површина. Обележили смо
страначку славу Свету Петку.

52. Бечеј

Реконструкција улице
Золтана Чуке
При крају је реконструкција
Улице Золтана Чуке. Покрајински секретар Владимир Батез

ове године имати прилику да се
изјасне у шта би наредне године
требало инвестирати новац из
локалне касе у оквиру пројекта
„Буџет по мери грађана - и ти се
питаш“.

54. Неготин

Радови у Дупљану
и Кобишници
У Дупљану је новим асфалтом
пресвучено двориште школе, која
је реконструисана крајем прошле

53. Опово

Помоћ старим и угроженим
суграђанима
Постављени су гумени монтажни успоривачи брзине и бетониране
су пешачке стазе у центру Баранде и Сакула.
Замењене су старе славине у школи и отворено је дечије игралиште
у Сефкерину, а у Сакулама су отворене нове
просторије библиотеке.
Преко конкурса Покрајинског секретаријата за здравство, у Дом
здравља
допремљен
је апарат за централну
стерилизацију. У оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за
регионални
развој,
Општина је добила
6.000 гајбица које су
подељене привредницима. Обележена је страначка
слава. Чланови МО Сефкерин
разговарали су на штанду са

отворио је реконструисани терен у ОШ „Шаму Михаљ“, а Канцеларија за младе обезбедила је
ученицима спортску опрему. У
току је обнова дела тротоара у
Змај Јовиној улици. Грађани ће и

грађанима. Наставља се пракса обиласка и пружања помоћи
социјално угроженим и старим
суграђанима.
године, и делови две улице, а у
Кобишници је асфалтирана најдужа улица. Локална самоуправа
издвојила је средства за крпљење
ударних рупа, делова коловоза и
пресвлачење путева.

Наставак на 26. страни

37. Сремска
Митровица
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Мој циљ су здрава вода, модерне
школе, нови путеви

ГРАД БЕОГРАД

Нови називи
улица
у престоници

Н

а предлог Удружења новинара Србије, Скупштина града Београда донела је
одлуку да неки од највећих
српских новинара добију
улице - Мирослав Миро Радојчић, Предраг Милојевић,
Богдан Тирнанић и Александар Тијанић.
Поред тога, улицу ће добити Милутин Чолић, оснивач ФЕСТ-а, и Динко Туцаковић, на предлог Југословенске кинотеке, као и Драган
Сакан, зачетник маркетинга
у Србији и региону. Предлог
заменика
градоначелника Београда Горана Весића
био је и да Милан Вукос,
потпредседник Скупштине
града у време Бранка Пешића, добије улицу.
„Милан Вукос учествовао
је у оснивању културних
манифестација
БИТЕФ-а,
БЕМУС-а, ФЕСТ-а и Радости
Европе, којe су данас симболи Београда. Активно се
залагао за побољшање статуса уметника и стваралаца,
те су у његово време многим књижевницима, глумцима и сликарима додељени станови и атељеи. Вукос
је свестрано био посвећен
стваралаштву и култури,
године током којих је обављао функцију директора
Радио Телевизије Београд
остале су упамћене као
златно доба телевизије“,
рекао је Горан Весић.
На предлог заменице
потпредседника Скупштине
града Београда Андрее Радуловић, Београд је добио и
Бриселску улицу.
„Брисел деценијама има
Београдску улицу, а чим прилике због епидемије корона
вируса буду дозволиле, потписаћемо Повељу о братимљењу две престонице“, истакао је Весић. Такође, улице
у Београду ускоро ће добити
и Беч и Варшава, јер су то
градови који имају улице
које носе име главног града
Србије.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

П

редседница Општине
Трстеник и чланица
Главног одбора Српске напредне странке, Милена Турк, каже да резултат
СНС од 64,64 одсто на парламентарним и 58,73 одсто
на локалним изборима у Трстенику говори о поверењу
грађана у политику председника Александра Вучића.
Грађани су, како каже, препознали труд и залагање
оних који имају највећу
одговорност и постављање
правих приоритета.
- Овај изборни резултат
показатељ је да политика

»

1.400.000.000 динара. То
довољно говори о опоравку и оздрављењу привреде
Трстеника. „Наменска“ је,
уз подршку Владе Србије и
домаћинским руковођењем,
постала фабрика која има
стабилне уговоре и просечну
плату од 65.000 динара. Фабрика која је дуговала свима
и била на рубу банкрота, данас упошљава 700 радника и
купује машине из сопствених
средстава. Реорганизацијом
фабрике „Прва петолетка“,
радници су постали власници овог предузећа и, упркос
свим спотицањима тадашњег

- Визија развоја подразумева да Трстеник
мора да буде општина са развијеном
привредом и место где ће млади желети да
остану и заснивају своје породице

Српске напредне странке
нема алтернативу и да су
грађани у председнику Вучићу препознали човека који
се бескомпромисно бори за
бољи живот и сигурну будућност. Углед који Србија
ужива у свету и порука да
је наша земља кредибилан и
поуздан партнер, резултати
су марљивог и посвећеног
рада председника Вучића.
Огромна подршка грађана знак је да су препознали
искрену борбу и разумели
тешке мере и реформе које је
било неопходно спровести у
циљу опоравка земље.
Како се данас живи у Трстенику? Каква је привредна активност, да ли
има нових инвестиција?
- Чињеница да је општински буџет 2016. године, када
је СНС преузела одговорност
на локалу, износио 900 милиона динара, а да је данас

општинског руководства, успели да задрже виталне послове и очувају производњу.
Данас редовно измирују своје
обавезе, запошљавају 900
радника, послују на здравим
ногама, а до краја године
зановиће машински парк.
Године 2018. дошла је и фабрика „Аmphenol“, у којој је
посао пронашло 630 Трстеничана. Отварању овог погона претходило је решење
правно-имовинских односа и
опремање индустријске зоне.
Тренутно се изводе радови
на проширењу производних
капацитета и очекујемо да на
пролеће ова фабрика упосли
планираних 1.000 радника.
Колико има незапослених?
- Број незапослених на евиденцији Националне службе
за запошљавање је значајно
смањен (3.620) и настојимо
да програмима подршке са-

мозапошљавању и ширењу
постојећих производних капацитета малих и средњих
предузећа додатно подржимо наше привреднике и
омогућимо отварање нових
радних места. Изградњом
Моравског коридора и опремањем нове индустријске
зоне, Трстеник ће постати
још атрактивнији за отварање нових радних места и
сигурно је да ће проласком
ауто-пута привреда добити
један нови импулс развоја.
Каква је ситуација у односу на период када је
градом управљао Мирослав Алексић?
- Алексићев мандат обележио је мегаломански пројекат аква парка, започет у
тренутку када велики број
села није имао здраву пијаћу
воду, а о канализацији да не
говорим. И тај део пројекта,
који је коштао више од 120
милиона динара, пуштен је у
рад без употребне дозволе,
са електричним инсталацијама преко којих је текла вода
и угрожавала безбедност
деце. Сматрамо да је приоритет да грађанима обезбедимо здраву воду, асфалтиране путеве и привреду која
ће стајати на стабилним ногама и вратити стари сјај Трстенику. Трстеник је био познат и по Алексићевој титули
најплаћенијег председника
општине, који је себи доделио плату од 113.000 динара,
у моменту када је просечна
зарада у Трстенику била око
35.000 динара, општински
буџет у минусу 120 милиона,
а кредит намењен индустријској зони ненаменски
потрошен. Грађани су, свакако, казнили недомаћинско вођење и одлучно рекли
да не желе да буду таоци
Алексићеве погубне политике и личног богаћења.
Који су главни проблеми
са којима се суочава ло-

МИЛЕНА ТУРК
Председница Општине Трстеник

Сарадња са
људима који
имају слуха
за потребе
грађана
Колико Вам у садашњем
раду помаже то што сте,
као народна посланица,
већ представљали свој
град у Скупштини Србије?
- Имала сам ту част да у
два мандата добијем поверење СНС и представљам
Трстеник и своје суграђане
у Народној скупштини. Настојала сам да своју Општину
представим у најбољем могућем светлу и допринесем
решавању проблема на које
су грађани указивали. Искуство које сам стекла учествујући у раду Одбора и процесу доношења закона ми
је од непроцењивог значаја
у данашњем раду. Саборци
из посланичких клупа данас
воде локалне самоуправе,
али и министарства у Влади
Србије и, заиста, од огромне
је важности имати подршку
у људима који разумеју потребе грађана, имају слуха за
проблеме на локалу и спремни су за сарадњу.

кална самоуправа?
- Изазови нам предстоје
најпре у епидемиолошком
смислу. Апелујемо на становнике да поштују прописане мере, како бисмо што
пре стали на пут епидемији
и наставили са реализацијом планова. Припремамо
пројекте који ће омогућити
стабилно
водоснабдевање
и изградњу канализационе
мреже са постројењем за прераду отпадних вода. Пројекти
које смо кандидовали као
виталне захтевају сложену
пројектну документацију и
велика финансијска средства,
која превазилазе могућности
општинског буџета. Улазимо
у реализацију и пратимо конкурсе министарстава, како
бисмо могли да финансирамо
изградњу водоводне мреже
и асфалтирање путних праваца. Отклањање последица
јунских поплава које су нанеле велику штету домаћин-

ствима и инфраструктури,
представља изазов са којим
се још увек боримо и настојимо да санирамо све путне
правце и уредимо водотокове како бисмо у будућности
предупредили и спречили да
се овакве ситуације понове.
Каква је тренутна епидемиолошка ситуација и колико локална самоуправа
може да допринесе заштити здравља грађана и
заштити економије?
- У Општини Трстеник је од
30. септембра на снази ванредна ситуација и свакодневно бележимо нове случајеве
пацијената позитивних на
вирус ковид 19. Као одговорна локална самоуправа, обезбедили смо дезинфекциона
средства и заштитну опрему
како би се настава у школама
несметано одвијала. Донели
смо одлуку да умањимо накнаде за закуп летњих башти,

како бисмо угоститељима
олакшали овај тежак период.
Наравно, привреди су највише помогла средства која је
уплатила држава у износу од
три минималне зараде и још
два месеца уплате у износу
од 60 одсто. На овај начин,
привредници су мотивисани
да сачувају свако радно место,
добили су потврду да нису
сами и да могу да се ослоне на
своју државу. Кроз припрему
буџета за 2021. годину, предвидели смо програме подршке
за мала и средња предузећа,
који ће привредницима омогућити ширење производних
капацитета и набавку нове опреме, уз услов да упосле нове
раднике.
Какви су Вам планови за
наредне четири године?
Шта бисте волели да остане као Ваш печат у Трстенику?
- Кроз директну комуни-

кацију са грађанима, увидела сам са којим проблемима
се свакодневно суочавају и
настојим да, кроз креирање
планова рада, превазиђемо и решимо проблеме који
постоје на терену. Сам процес
креирања буџета прати ослушкивање потреба становника, одређивање приоритета
и напори да све општинске
службе функционишу и буду
у служби грађана. Циљ ми
је да, пратећи Национални
инвестициони план, на крају
овог мандата омогућимо
снабдевање здравом пијаћом
водом за све становнике
Општине, унапредимо инфраструктуру, континуирано
улажемо у школе и опремање
простора за најмлађе. Визија
развоја подразумева да Трстеник мора да буде општина са развијеном привредом
и место где ће млади желети
да остану и заснивају своје
породице.
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Уједињени у помоћи оболелима од ретких болести
С
упруга председника Србије Тамара Вучић истакла је важност уједињења
региона у подршци оболелима од ретких болести, како
би остварили своје право на
дијагнозу, лечење и живот
достојан човека. Тамара Вучић рекла је да је уверена да
ће Србија овом задатку наставити да даје највећи приоритет и значај.
„Ниједан напор не може
бити превелик када је циљ
овако племенит“, поручила
је Вучићева на онлајн конференцији „База ретких болести 2020“, која је окупила
релевантне саговорнике из
целог региона на тему рет-

ких болести и значаја умрежавања како лекара, тако пацијената и удружења пацијената. Навела је да се у Србији
у последњих осам година
сваке године повећавају
средства намењена помоћи и
лечењу пацијената са ретким
болестима.
Вучић каже да је број оболелих који се лече из средстава буџета повећан више
од 30 пута, а да је број ретких
болести које се лече из средстава обезбеђених буџетом
повећан са две на 22 врсте
ретких болести.
„И поред свих улагања,
добре воље и искреног разумевања резултат није увек

насмејано лице, а
један од главних
разлога зашто је то
тако је врло једноставан, не можемо
сами, нико не може
сам“, рекла је Вучићева.
Поручила је да је
окупљање региона
око хуманог напора да се успостави
и унапреди процес
уједињења наших
снага у борби за животе деце оболеле
од болести које се
тешко дијагностикују начин да кажемо да верујемо у са-

Тамара Вучић

радњу и уједињене напоре.
„Једино свест о постојању
проблема и заједничка активност на његовом превазилажењу могу довести до
циља, а то значи до прихватање реалности да се ова
деца и особе налазе ту око
нас и да је наша обавеза да
им помогнемо“, нагласила је
Вучићева, и изразила наду
да ће се у тој намери сваким
новим окупљањем придружити макар још једна земља
или бар још један стручњак и
да ћемо се тако уједињени, у
не тако далекој будућности,
придружити Европској референтној мрежи иако нисмо
чланице ЕУ.

Коалициони споразум
са СВМ

Нове гасне котларнице и садња дрвећа
РУМА

М

инистарка заштите животне средине Ирена Вујовић посетила је Руму
и, заједно са руководством те Општине,
обишла нове гасне котларнице у насељима Тивол и Солидарност, које су са почетком грејне сезоне пуштене у рад. Похвалила је напоре које руководство Руме
улаже како би се грађанима осигурао
бољи квалитет живота и здравија животна средина.
„Преласком са мазута на гас, кроз изградњу најсавременијих котларница које
замењују старе мазутне погоне, зауставља се емисија загађујућих материја и
штити околина. Поред котларница Тивол
и Солидарност, које су завршене ове године, Општина има спреман пројекат за

Министарка Ирена Вујовић у акцији озелењавања

ЈАРИЊЕ

Д

елегација Београда, са
замеником градоначелника Гораном Весићем на
челу, заустављена је на административном
прелазу
Јариње, а заменику градоначелника косовска полиција
није дозволила улазак на територију Косова и Метохије.
Циљ званичне посете делегације главног града био је
потписивање Повеље о братимљењу између Београда и
Општине Косовска Митровица, као и обилазак радова
на два објекта чију изградњу
финансира Град Београд.

изградњу још једне гасне котларнице, што је за сваку похвалу“, истакла је Вујовић.
Додала је да је Рума добар
пример како одговорна јединица локалне самоуправе
брине о животној средини,
јер паралелно са улагањем у
систем даљинског грејања на
гас, спроводи и пројекте озелењавања јавних површина.
У томе ће, како је навела,
имати у будућности помоћ и
подршку ресорног министарства. Током посете Руми,
Вујовић се, заједно са председником Општине Слађаном Манчићем, придружила
волонтерима у акцији садње
300 стабала у Улици 15. мај.

Весићу није дозвољен улазак на КиМ
Косовски полицајци тврдили су да су одлуку о забрани уласка Весића на КиМ добили из Приштине, а да остали чланови делегације могу
да наставе посету Косовској
Митровици.
„Београд ће наставити да
помаже Србе са КиМ, колико
год против тога били Авдулах
Хоти и приштинска администрација. Недопустиво је што
оваквим понашањем поручују Србима да немају право
које други грађани на КиМ
имају. Кренули смо на КиМ
због повеље Београда и Ко-

совске Митровице
о братимљењу, као
и због провере како
напредују пројекти
које град Београд
финансира:
изградња парка, дечјег
игралишта и зграде
где ће се сместити 40 избегличких
породица. Хоти је
овим гестом послао
поруку да српска
деца из северне Косовске Митровице
не треба да имају
парк и да они избе-

гли не треба да имају свој дом,
већ да живе у колективном
смештају“, истакао је Весић.
Према његовим речима,
кроз разговор са косовским
полицајцима,
Албанцима,
који су послати да га спрече да пређе административну линију, стекао је утисак да не одобравају потез
Приштине.
„Сви су се извињавали
и говорили да су такво наређење добили. Рекли су
и да желе да ми долазимо
код њих и да они долазе код
нас“, закључио је Весић.
Горан Весић

Иштван Пастор, Александар Вучић, Балинт Пастор и Дарко Глишић

У

седишту
Српске
напредне странке
у Београду, председник СНС Александар
Вучић и председник Савеза војвођанских Мађара Иштван Пастор потписали су коалициони
споразум о сарадњи и
заједничким циљевима,
уз оцену председника да
Пасторова странка није
само савезник СНС-а,
него и савезник и пријатељ Србије.
Председник Вучић изразио је задовољство што
је имао прилику и част да
потпише коалициони споразум са Пастором и да
разговарају о заједничком
програму и плановима за
будућност.
„Пастора и његову странку сматрам, не само савезницима СНС, него и савезницима и пријатељима Србије. Њихова одговорност,
озбиљност и посвећеност
у напретку Србије су за
изузетно поштовање. Разговарали смо о европском
путу Србије и о томе шта
заједнички може да се уради како би се и Мађари и

БЕОГРАД
Срби осећали боље и како
би унапредили међусобне
односе. Очекујем велики
допринос, труд, подршку
и помоћ СВМ и кроз рад
Владе, и преко државних
секретара и на све друге
начине“, рекао је председник Вучић и нагласио да
има огромно поверење у
руководство СВМ, те се
захвалио тој странци на
досадашњој сарадњи, уз
уверење да ће у будућности бити још боља.
Председник
СВМ
Иштван Пастор рекао је
да две странке сарађују и
„без папира“, а да коалициони споразум нису потписали да би више веровали једни другима, већ да
би дефинисали заједничко
стремљење. Пастор, како
је рекао, споразум види
као заједничку платформу
за градњу нормалније Србије што, како је истакао,
СНС и СВМ повезује још
од 2009.године.
„Од тада градимо партнерски однос, кроз веома тешко време, али јачајући из корака у корак
међусобно
поверење.

Потписивање споразума
потврђује да смо до сада
могли да верујемо једни
другима, а моћи ћемо и од
сада“, рекао је Пастор, и
нагласио да ће СВМ уложити максималан напор
да Србија буде боље место за живот и да се избори са свим приликама и
проблемима.
„Ово је заједнички напор да збијемо редове,
јер живимо у лудо време,
у којем се само неозбиљни споре и сударају једни
с другима, а паметни се
удружују, приближавају,
договарају и умеју да
појединачне детаље ставе у други план, испред
општег интереса“, навео
је Пастор.
Споразум, између осталог, предвиђа сарадњу на
пројектима регионалног
развоја и инфраструктурним пројектима у Војводини. Потписивању споразума у седишту СНС
присуствовали су и председник Извршног одбора
СНС Дарко Глишић и потпредседник СВМ Балинт
Пастор.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
су јавне површине. Обележили смо
страначку славу Свету Петку.

55. Сокобања

Бројне спортске награде

62. Ковин

Најбоље из Србије

Подељена су ауто-седишта за бебе
рођене ове године, а ово је трећа година како Општина спроводи акцију.
Такође, све бебе рођене у 2020. добиле су по 50.000 динара. Представници свих разреда основне школе и
предшколци, у оквиру обележавања

56. Оџаци

Реконструкција
колосека
Уређени су станични колосеци
у Каравукову, а у току је реконструкција колосека на железничкој
станици у Оџацима. Председник
Општине Горан Николић обишао је
радове на крпљењу ударних рупа на
деоници локалног пута и радове на
бетонирању паркинга код пијаце. У
ОШ „Бора Станковић“ у Каравукову
мења се кров на фискултурној сали.
Планирано је и проширење паркинга код Дома здравља. Трка за
срећније детињство организована
у Српском Милетићу. Предшколска
установа „Полетарац“ организовала је хуманитарни Дечији вашар.
Положени су венци на спомен-обележје поводом 76. годишњице
ослобођења. Обележили смо страначку славу Свету Петку.

57. Стара Пазова

Постављање гребаног
асфалта
Постављен гребани асфалт у
неасфалтираним улицама у Старој
Пазови, Старим и Новим Бановцима, Белегишу и Сурдуку. Локална
самоуправа наградила је најбоље
ученике основних и средњих школа. ОШ „Никола Тесла“ у Новим
Бановцима добила је нови објекат
и нову фискултурну салу. Реконструисан је асфалт на две критичне тачке у Улици Јана Сикоре. Санира се заливни систем на терену
стадиона ФК „Јединство“. Међународни дан сеоских жена обележен у Новим Бановцима, у присуству министра Зорана Ђорђевића.
Општински одбор СНС спровео је
низ састанака са чланством у свим
месним одборима и обележио
страначку славу Свету Петку.
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Дечије недеље, посетили су председника Општине Миодрага Николића,
који је за њих приредио пригодан
пријем. Сокобања је имала више од
70 представника на државном финалу Спортских игара младих, који су
освојили бројне награде.

58. Лајковац

Посета школама
Омладина ОО одржала је два
штанда, на којима је дељен „СНС
Информатор“, а локални функционери разговарали су са грађанима.
Обележили смо страначку славу
Свету Петку. Поводом Дечије недеље, председник Општине Андрија Живковић и заменик Обрад
Милутиновић посетили су школе и
разговарали са наставним особљем
и ђацима како да се побољшају
услови рада. У организацији ОШ
„Миле Дубљевић“ и директорке
Биљане Жујовић, одржан је хуманитарни турнир у малом фудбалу.

59. Смедерево

Борба против рака дојке
Поводом Месеца борбе против
рака дојке, повереник ГО Јасмина
Војиновић, са сарадницима, организовала је трибину на Градском
тргу. О важности превентиве гово-

рила је докторка Соња Дунчић, уз
симболично пуштање розе балона.

61. Инђија

Помоћ старијим
суграђанима
Наши активисти обишли су
старије суграђане и помогли им у
обављању послова у домаћинству.
Чланови МО Бешка, Чортановци и
Инђија уредили су фудбалске терене. Чланови Другог МО уредили
су пролаз између Сремске и Улице Вељка Петровића и очистили
смеће око Карлове баре. Активисти МО Љуково очисти су простор
око Дома културе и цркве, посадили цвеће и офарбали зид. Чланови
МО Јарковци покупили су смеће
око језера, а чланови Четвртог МО
очистили су спортски терен. Активисти МО Стари Сланкамен помогли су да се ископају канали и да се
зграда повеже на канализацију, а
чланови Трећег МО, МО Крчедин,
Бешка и Нови Сланкамен уредили

60. Вршац

Школски прибор за 800 ђака
Обележен је Дан ослобођења
у Другом светском рату. Одржан је „Олимпијски час“, у склопу Европске недеље спорта.
Град је обезбедио школски прибор за 800 ученика из социјално
угрожених породица. Савет за
безбедност саобраћаја реализовао је пројекат „Ученици-безбедни учесници у саобраћају“.
У оквиру обележавања Дечије
недеље, реализовани су бројни садржаји. Град је обележио
Светски дан менталног здравља
и омогућио грађанима психосоцијалну подршку путем телефона. Градоначелница Дра-

гана Митровић уприличила је
пријем за ученике генерације.
Под покровитељством Немачке
организације за међународну
сарадњу и Министарства за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Вршац је учествовао на скупу „Примери добрих пракси локалних социјалних услуга“. Суграђанима у
Малом Риту и Удружењу особа
са инвалидитетом уручена је хуманитарна помоћ. Партнерство
„Село плус“, уз подршку Града,
организовало је презентацију
домаћих производа и произвођача.

Пензионери Баваништа организовали су прославу за своју столетну чланицу Милевку Антић, а баку је
посетила и председница Општине
Сања Петровић. Ђаци ССШ „Васа
Пелагић“ озеленили су део парка преко пута Поште. Председник
Спортског савеза Србије Давор
Штефанек и генерални секретар Горан Маринковић посетили су Салу
за мале спортове и са општинским
руководством разговарали о развоју спорта. Председница Петровић
и народна посланица Виолета Оцокољић посетиле су Дневни боравак за децу и младе са сметњама у
развоју. У циљу промовисања свега
лепог из Србије, на веб презентацији председника Републике нашла
се и прича о галерији старих фотографија и предмета Петра Лукића
Цундера. Обележили смо страначку
славу Свету Петку.

63. Владимирци

Хуманитарне и радне
акције
ОО СНС редовно подржава хуманитарне акције, пружајући помоћ социјално угроженим породицама. Наши чланови сакупљали
су отпад у МЗ Меховине, Јаловик
и Скупљен, а у Владимирцима
су офарбали бетонске стубиће у
парку. Обележили смо страначку
славу Свету Петку. ЈКП „Извор“
спровело је припремне радове на
бетонирању простора за теретану
на отвореном. Општина је на Новосадском сајму добила признање
„Најбољи у Агробизнису 2020“.
Заједничким улагањем Фондације
„Новак Ђоковић“ и Општине, у ПУ
„Сунцокрети“ биће обезбеђена
места за још 50 малишана.

64. Врање

Подела маски и „СНС
Информатора“
Активисти Савета за социјална
питања ГО реализовали су акцију
поделе „СНС Информатора“ и заштитних маски за лице.

65. Сомбор

Пакети за угрожене
суграђане
Поводом Дечије недеље, малишане у ПУ „Вера Гуцуња“ посетили
су челници локалне самоуправе.
Градоначелник Антонио Ратковић
и представници УСАИД-а посетили су Економску школу, где су, у
оквиру партиципативног буџетирања, постављене климе, и Пољопривредно-прехрамбену школу,
где су набављени ормарићи. Кнез
Алберт Други од Монака боравио

је у Сомбору и Бачком Моноштору, где су му домаћини били председник Покрајинске владе Игор
Мировић и градоначелник Ратковић. Сакупљајући рециклажни материјал, УГ „Бодрог“, МЗ и грађани, прикупили су средства за нов
систем грејања за моношторски
вртић. Испоручују се прехрамбени пакети за социјално угрожена
лица. Обележен је Међународни
дан жена у руралним срединама.
Из буџета Града набављене су
столице и компјутерска опрема за
Дом здравља. Обележен је Дан ослобођења и страначка слава Света
Петка. Активисти редовно деле
„СНС Информатор“ и разговарају
са грађанима на штандовима.

66. Кула

Решен проблем грејања
амбуланте у Сивцу
Активисти МО Руски Крстур
уредили су двориште око спортске
хале. На изборима за чланове Савета МЗ Црвенка бирачи су дали апсолутну подршку листи „Зато што волимо Црвенку“. Обележена је страначка слава Света Петка. Чланице
Уније жена одржале су састанак
у Крушчићу. Поводом Дечије недеље, председник Општине Дамјан
Миљанић обишао је вртиће и уручио деци поклоне. Отворен је за
саобраћај реконструисани Врбаски
мост. Обележен је Дан ослобођења.
Завршава се изградња Спортско-рекреативног центра. Пуштен је
у рад нови гасни котао и унутрашња
инсталација, чиме је трајно решен
проблем грејања амбуланте у Сивцу. Средња школа у Руском Крстуру
добила је нову расвету.

67. Ада Мол

Реновирање Дома
здравља
Почело је реновирање Дома
здравља у Молу. У овој фази извршиће се топлотна изолација
зграде, замена улазних врата и
прозора, санирање тротоара и
саобраћајнице за инвалиде, фарбање фасаде и замена олука. Активисти ОО организовали су радну акцију уређења раскрсница у
Молу и покосили растиње.

69. Косовска Каменица

Пакети са намирницама

76. Свилајнац

Нови повереници

Председница Привременог
органа Тања Аксић, у сарадњи
са Унијом жена Српске листе
и Центром за социјални рад,
уручила је пакете са намирницама социјално угроженим
компанија „Мекфор“ отворила је
нов погон за производњу компонената за авио-индустрију.

70. Ириг

Акције уређења
Чланови МО Врдник уредили су
простор око амбуланте, исекли су
гране и очистили олуке, а чланови МО Ириг уредили су магацин
у Дому културе. Активисти ОО
обележили су страначку славу у
храму у Крушедол Селу.

71. Крупањ

Нови фудбалски терен
Завршава се изградња фудбалског терена са вештачком травом,
који ће имати Фифа стандарде и
на којем ће моћи да се играју утакмице националног првенства и
Европске утакмице за млађе категорије. Приводе се крају припремни радови за асфалтирање пута за
Дворску, а у МЗ Брштица насипају
се локални путеви. Завршава се и
санација корита реке Богоштице.

72. Мали Зворник

породицама у Босцу. Међународни дан борбе против
сиромаштва обележили смо
посетом угроженим породицама села Одевца, Гризиме и
Босца.

73. Смедеревска
Паланка
Асфалт и расвета

Завршено је асфалтирање улице Првог српског устанка, а нова
расвета постављена је у тој улици
и у Француској улици, чиме је ужи
центар Смедеревске Паланке добио нови изглед.

74. Тител

Обележена страначка
слава
Чланови ОО, због епидемиолошке ситуације, у најужем кругу
обележили су славу Свету Петку.

75. Прибој

Обнова водовода
У Дом здравља стигло је 1.400
бесплатних доза вакцина против сезонског грипа. Решено је неколико
деценијских кварова на водоводу
и наставља се његова реконструкција. У МЗ Саставци почела је да
ради канцеларија Полицијске ста-

Хуманитарни базар

68. Кикинда
Пакети за бебе

Из буџета Града издвојено је
седам милиона динара за набавку огревног дрвета за социјално
угрожене породице. У наставку
акције „Кикиндског беби клуба“,
родитељима 154 малишана уручени су пакети који, поред опреме за
новорођенчад, садрже и столицу
за храњење. Завршена је прва фаза
изградње парка у центру Руског
Села. Завршен је конкурс за доделу
субвенција за пољопривреднике.
Уз подршку локалне самоуправе,

нице за издавање биометријских
докумената. Асфалтиран је пут за
Брезну. Савет за безбедност саобраћаја поставио је заштитно-одбојну ограду са рефлектујућим
катадиоптерима и огледала на магистралним и локалним путевима.
Почела је реконструкција Улице 12.
јануар, изградња топлане на биомасу и инвестиционо одржавање
Дома културе.

Чланице Уније
жена подржале су
прикупљање новца
на Хуманитарном
базару „За Лану и
Мињу“, који је одржан на платоу испред Библиотеке.

Распуштен је Општински одбор
СНС у Свилајнцу и за поверенике
именовани су Татијана Лаловић,
Ненад Стојковић и Драган Маринковић. Прославили смо страначку
славу Свету Петку.

77. Велика Плана
Нови вртић

Одржан је 15. Међународни
фестивал документарног филма
„Златна буклија“. Отворен је нов
вртић „Бајка“ и укинута је листа
чекања. Основна школа у Лозовику обележила је 185 година рада,
а у ОШ ,,Карађорђе“ поплочава се
школско двориште. У току је реконструкција водовода и поплочавање тротоара од зграде Општинске управе. Обележени су Дан ослобођења у Другом светском рату
и страначка слава.

78. Љиг

Дезинфекција улица и
установа
Одборнице СО учествовале су
у реализацији семинара „Оснаживање жена у пољопривреди“.
Одржан је Фестивал змајева на
Рајцу, у оквиру Дечије недеље. Активисти ОО добровољно су дали
крв и учествовали у акцији помоћи
старијим лицима. Организована
је дезинфекција најпрометнијих
улица и јавних установа. Активисти ОО обележили су страначку
славу, одржали више инфо пултова, делили „СНС Информатор“ и
разговарали са грађанима.

79. Осечина

Боље снабдевање
струјом
Организовани су радови на стабилизацији напајања електричном
енергијом и на поправци путева
у свим МЗ. Почело је проширење
вртића и изградња амбуланте у
Пецкој.

80. Ковачица

Посета
гимназијалцима
Обележили смо страначку славу
Свету Петку. Чланице Унија жена
придружиле су се акцији „Чеп за
хендикеп“, а чланови ОО учество-
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вали су акцији прикупљања и поделе пакета за вишечлане породице са децом. Председник Општине
Јарослав Хрубик обишао је Гимназију „Михајло Пупин“ и ђацима
поделио усб флеш меморије.

81. Пећинци

Награде за најбоље
Општина је наградила пет ученика генерације са по 30.000 динара, као и 15 носилаца Вукове
дипломе са по 15.000 динара, у све
три основне школе и у Средњој
техничкој школи.

82. Чока

Радне акцијЕ
Активисти МО Јазово очистили су простор око зграде Месне
заједнице и засадили цвеће, а активисти МО Чока покосили су траву на фудбалским теренима. Чланови МО Остојићево и Чока очистили су јавне површине у центру.
Обележили смо страначку славу.

83. Бачка Паланка

Победа у Карађорђеву
Чланови ОО обележили су страначку славу Свету Петку, разговарали су са суграђанима и делили
„СНС Информатор“. На изборима
за Савет МЗ Карађорђево, победу
су однели кандидати које је подржала Српска напредна странка.
Председник Општине разговарао
је са представницима ККК „Таркет“
о изградњи регатне стазе. Завршена је реконструкција Улице цара
Лазара. Председник Општине обишао је социјално угрожене породице и уручио им пакете помоћи.

84. Александровац
Улагање у путеве

Асфалтиране су улице Миће Милића и Светосавска, а у току су припреме за асфалт у МЗ Љубинци и
Четвртој црногорској улици. Уређени су атарски путеви у МЗ Веља Глава. Од почетка године, Општина је
инвестирала око 90 милиона динара у путну инфраструктуру.

85. Нови Бечеј

Брига о здрављу младих
спортиста
Поводом обележавања Дечије
недеље, локална самоуправа обезбедила је слаткише и играчке за
малишане у ПУ „Пава Сударски“.
Обележено је 75 година од победе
над фашизмом у Другом светском
рату. Све три школе и Предшколска
установа добијају по 200.000 динара. Захваљујући сарадњи Црвеног
крста и локалне самоуправе, реализован је пројекат „Безбедност
деце у саобраћају“. Специјалисти
спортске медицине превентивно су
прегледали младе спортисте.

86. Бачка Топола

Адаптација амбуланте
Завршена је адаптација амбуланте у Горњој Рогатици и мештанима је обезбеђена квалитетнија
здравствена заштита.

87. Ћуприја

Индустријска зона
у Добричеву
Општина и Влада Србије
заједнички опремају нову индустријско-трговинску зону у Добричеву. Титулу почасног грађанина
Ћуприје понео је Клаус Јохан Беш,
председник Компаније „СМП аутомотиве“, која гради погон у тој зони.
Поводом Дана Општине, подељене
су награде заслужним појединцима
и установама. Ђаци генерације основних, средњих и музичких школа
добили су лаптоп рачунаре.

88. Звечан

Лаптоп за студенткињу
Председник Привременог органа Иван Тодосијевић уручио је
лаптоп рачунар студенткињи Анастасији Радојевић. Поводом Дечије
недеље, представници Општине
обишли су школе и обданиште, и
уручили таблете деци са сметњама
у развоју и деци ромске националности. Очишћен је Хаџин поток и
решен је проблем одвода површинских вода на раскрсници Карађорђеве, Книнске и Обилићеве.

89. Лепосавић

Асфалтирање путева
Градоначелник Зоран Тодић
обишао је радове на асфалтирању
пута у Доњем Крњину. Обележили смо страначку славу. Обновљен
је мост у Дрену асфалтирају се
путеви од Борова до Дренова, и
у селима Остраће, Доњи Крњин,
Кајково и Горње Јариње. Одржана је свечана академија поводом Дана Општине, откривена је
спомен-плоча ђацима јунацима и
уприличен је пријем за породице палих бораца и жртава НАТО
агресије. Локална самоуправа донирала је дресове, патике, лопте и
реквизите за спортске клубове.

90. Витина

Дресови за фудбалере
Председник Привременог органа уручио је дресове за ФК „Минералац“ Клокот и ФК „Моравац“
Врбовац. Дресови су поклон од ФС
„Косово и Метохија“, а штампу је
финансирала Општина.

91. Липљан

Компјутери за школу
Преседник ОО и начелник Косовског округа Срђан Петковић

ГРАД БЕОГРАД

ИНТЕРВЈУ
уручио је компјутерску опрему
школи у Гораждевцу.

92. Палилула
Пријем грађана

Одржан је састанак Женске одборничке мреже ГО Палилула, која
окупља све одборнице и која се залаже за веће учешће жена у политици, на којем је за нову координаторку изабрана Јадранка Коцић. У просторијама ОО, пријем грађана одржао је др Мишко Живић, повереник
Савета за науку и технологију.

93. Медијана

Ликовна колонија
Одржана је прва ликовна колонија, на иницијативу председника
ГО Медијана Небојше Коцића и
Удружења уметника „Цар Константин“. Први пут су сликарска платна
постављена у Светосавском парку
и близини Храма цара Константина
и царице Јелене. Доделом општинских признања, „дуката“ и „благо-

94. ПАНЧЕВО

Нови повереници
ГО СНС је распуштен и нови
повереници су Александар
Стевановић, Марко Младеновић и Александра Тимотијевић. Обележили смо страначку
славу Свету Петку. Градоначелник Александар Стевановић најавио је комплетну реконструкцију Опште болнице,
установе која је овогодишњи
добитник Новембарске награде. Компанија „Бросе“ гради по
плану, а градоначелник позива Панчевце да конкуришу за
радна места. Локална самоуправа издвојила је средства за
суфинансирање трошкова типског кућног гасног прикључка.
Поводом Међународног дана
старих, члан Градског већа
Миленко Чучковић уручио је
поклоне Града Добрили Драгојевац (100).
дарнице“, удружењима и фирмама
које су помагале Нишлијама у време ванредног стања, ГО Медијана
обележила је Свету Петку. ОО СНС
обележио је страначку славу.

95. Сврљиг

Санација ударних рупа
Настављене су активности обиласка фирми „МИН ДИВ“ и „Трилорд“, у оквиру пројекта „Подршка
локалним привредницима“. Представници Општине разговарали су
са начелником Нишавског управног округа, др Петром Бабовићем,
о даљој привредној сарадњи. Обележен је Дан ослобођења у Другом
светском рату. Уређене су површине поред саобраћајнице и саниране
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су ударне рупе.

96. Пантелеј

Посета привредницима
Председница ГО Пантелеј Наташа Станковић посетила је компанију „Еуродил“ и предузеће
„Авала“. Општински одбор СНС
обележио је славу Свету Петку.

102. БАРАЈЕВО

Грађевински материјал
за интерно расељене

104. ВОЖДОВАЦ

Посета најстаријим
суграђанима

97. Црвени крст

Обележавање славе и
рођендана
Руководство ОО СНС обележило је славу Свету Петку и 12 година постојања и рада странке.

98. Гаџин Хан

Радови у селима
Председник Општине Милисав
Филиповић обилазио је терен и у
разговору са мештанима решавао
најважније проблеме. У селу Јагличје разматране су могућности
за санацију клизишта у близини
цркве и гробља, у Доњем Драговљу биће саниран пут, у Горњем
Драговљу освештано је црквено
звоно, а у Горњој Власи гради се
чесма и биће реконструисан мост.
Обележили смо страначку славу.

99. Алексинац

Састанак са
пољопривредницима
Председник Општине Далибор
Радичевић одржао је састанак са
пољопривредницима и отворио
међународну онлајн конференцију
наставника физике у средњим школама. Заједно са сарадницима, обишао је радове на реконструкцији
школе у Доњем Љубешу и посетио
предузеће које се бави производњом
и прерадом ароније у Моравцу.

Планирање наредних активности у општини

Разговор са грађанима на штанду

Активисти ОО организовали
су штанд у центру и разговарали са комшијама. Организован
је састанак везан за припрему
изградње одбрамбеног зида на
левој обали Барајевске реке. Такође, договорено је и уређење
леве обале реке и изградња
шетне стазе. Уручена су признања заслужним појединцима и установама, као и печат

Правитељствујушчег
совјета
сербског. Школе у Манићу и
Рожанцима добиле су нове фасаде и столарију, а спортски терен школе у Арнајеву добио је
ново осветљење. Потписани су
уговори о додели грађевинског
материјала интерно расељеним
лицима. Обележена је Дечија
недеља и 76 година од ослобођења у Другом светском рату.

Поклони за најмлађе

Боље водоснабдевање

101. Бабушница

Норвешка за наш вртић
Енергетска ефикасност вртића
„Дечја радост“ унапређена је уз подршку Краљевине Норвешке, а ова
предшколска установа добила је и
возило за превоз деце из удаљених
делова општине, у оквиру пројекта
„Норвешка за вас – Србија“.

У оквиру Дечије недеље, уручени су поклони малишанима из
ПУ „Лане”. Одржани су хуманитарни базари за Мињу и Лану.
Започета је реконструкција Златиборске улице, а завршавају
се радови у Забранској улици и
Дунавском венцу. У порти цркве у Врчину, отворено је дечије
игралиште. Замењен је кров на
школи у Брестовику. ГО Гроцка организовала је чишћење

депонија у близини школе у
Кумодражу. Чланови Већа, на
челу са Иваном Томић Илић,
рашчистили су шибље и смеће
са запуштене парцеле у Јајинцима. У току је асфалтирање
Авалске улице у Белом Потоку, уређење дворишта вртића
„Љоља“ и дечијег игралишта у
Чиновничкој колонији. Председница Томић Илић одала
је почаст жртвама Бањичког
логора и положила је венце у
Спомен-парку у Јајинцима, док
су чланице Већа одале почаст
Милунки Савић. Обележена је
Дечија недеља.

105. ЗВЕЗДАРА

103. ГРОЦКА

100. Мерошина

Председник Општине Саша Јовановић, обилазећи Крајковачку
брану, покренуо је питање оживљавања пројекта водоснабдевања,
који би повезао шест насељених места са овом акумулацијом. Мерошину је посетио начелник Нишавског
управног округа Петар Бабовић, а
разговарало се о изградњи вртића,
реконструкцији комплекса Облачинског језера, почетку изградње
ауто-пута Ниш - Мердаре...

Активисти МО Кумодраж
Село уредили су аутобуска
стајалишта, активисти МО Бели
Поток припремили су огрев суграђанки која живи сама, док
су активисти МО Доњи Вождовац уређивали јавне површине.
Организован је и низ посета
најстаријим суграђанима, уз
поклоне обезбеђене из личних
средстава функционера. Председница ГО Ивана Томић Илић,
Марко Стојчић, Александар
Марковић и Драгомир Петронијевић одржали су састанак на
тему израде планова детаљне
регулације. Уклоњена је дивља

дивљих депонија у Умчарима,
Болечу, Брестовику, Пударцима,
Дражњу и Бегаљици. Омладинци ОО очистили су јавну површину испред МЗ у Заклопачи,
дечије игралиште у центру Врчина и Улицу Жељка Миливојевића у Калуђерици. Активисти
МО Гроцка уклонили су графите
са зграде у којој се налазе Клуб
пензионера и Центар за социјални рад.

Акције уређења
Након реконструкције вртића „Зека“
у ВМЛ, уређује се и
двориште. Отворено
је дечије игралиште у
Шејкиној улици. После реконструкције
водовода и изградње
канализације, на коју
је прикључен вртић
„Облачак“, асфалтирана је и Улица Веселина Чајкановића. У
току је реконструкција
Далматинске
улице, Лазе Докића
и Народног фронта.
Очишћено је дечије
игралиште у Бајдиној улици и решен
је
дугогодишњи
проблем клизишта
у Долачкој улици.
Активисти ОО уредили су парк у ВМЛ,
зелене површине код
Дома здравља, затим код аутобуског
стајалишта у насељу
Војвода Мишић, у улицама Миха-

ила Булгакова, Два бела голуба,
Браће Срнић...

30 | СНС ИНФОРМАТОР 89/2020

СНС ИНФОРМАТОР 89/2020 | 31

БРИГА О ГРАЂАНИМА

СНС ПАНОРАМА
106. ВРАЧАР

Ауто-седишта за најмлађе

109. СУРЧИН

Увек уз своје грађане

ГО Врачар поделила је 50 ауто-седишта родитељима
најмлађих Врачараца. Председник
Општине проф. др
Милан А. Недељковић, изразио је задовољство што је
акција настављена,
поручивши да ће
свако новорођено
дете добити овај
вредан и користан
поклон. Обележен
је Дан Општине.

112. ЛАЗАРЕВАЦ

Нови трактори
Министар Небојша Стефановић посетио је Лазаревац и
разговарао са председником
Бојаном Стевићем о будућим
пројектима. Уручени су кључеви 13 трактора пољопривредницима.
Небојша Стефановић разговарао је са члановима општинског руководства
о плановима за даљи развој

113. ПАЛИЛУЛА

Уређење међублоковског
простора

107. ЧУКАРИЦА

Уређење јавних површина
Организујемо инфо пултове и разговарамо са грађанима
на више локација. Активисти
МО Филмски град уредили су
дечији парк и очистили опало
лишће, а активисти МО Горица
уредили су простор у Дворжаковој улици у Сремчици, док су
активисти МО Стари Железник
1 уредили простор испред МЗ.

Активисти ОО помагали су
грађанима у набавци намирница и лекова, чистили су паркове и теретане на отвореном,
аутобуска стајалишта, тргове и
спомен обележја. Положени су
венци у свим насељима, пово-

дом 76 година од ослобођења.
Поводом Дечије недеље, организоване су спортске и културне манифестације за најмлађе
и уручени су беби пакети и ауто-седишта малишанима рођеним током 2020. године.

110. НОВИ БЕОГРАД

Помоћ младим боксерима

108. ЗЕМУН

Помоћ комшијама

Александар Јовичић са суграђанима

Председник Општине Александар Јовичић обишао је радове на
уређењу међублоковских простора у Борчи.

116. САВСКИ ВЕНАЦ

Рачунарска опрема за основце
У оквиру акције
„Заједно за лепши
Савски венац“, почело
је уређење урбаних
џепова на више локација. ГО Савски венац
обезбедила је средства за дезинфекцију
за основне и средње
школе, као и донацију
рачунарске опреме за
ОШ „Др Драган Херцог“ и Дом здравља.
У Кући краља Петра
одржана је трибина
„Здравље на првом меМилош Видовић на штанду
сту“. На иницијативу
ри ОО обезбедили су из личних
грађана, обновљена је стаза на
прихода огрев за најугроженије
углу улица Виктора Игоа и Мипородице. Председник Општине
лована Глишића. У сарадњи са
Милош Видовић разговарао је са
ЈКП „Градска чистоћа“, замењеграђанима на штанду.
но је 80 контејнера. Функционе-

114. МЛАДЕНОВАЦ

117. РАКОВИЦА

Награде за најбоље
ученике

Чланови ОО помогли су младим боксерима и из личних средстава
направили импровизовани ринг, док су чланице МО Младост офарбале
нову клупу, постоље за џак и ограду за ринг у бојама српске заставе.
Млади чланови ОО су на спортском терену, који су сами уредили, играли бадминтон са својим суграђанима.

115. ОБРЕНОВАЦ

Градилишта на
сваком кораку

111. СОПОТ

Доградња вртића у Малом Пожаревцу
Активисти ОО добровољно
су дали крв, помагали су најстарији*м суграђанима, социјално
угроженим комшијама и онима
са здравственим проблемима.
Донирали смо из личних средстава намирнице, средства за
хигијену, гардеробу... Донирали
смо и средстава за кречење вртићу „Бубамара“ и учествовали
смо у хуманитарној акцији „Чеп
за хендикеп“. Уређивали смо
зелене површине, школска дво-

ришта, аутобуска стајалишта,
кречили улазе и пролазе у насељима, помагали у припреми
огрева. Почела је реконструкција Доситејеве и Лагумске улице. У оквиру пројекта „Школски
спорт“, одржано је такмичење у
атлетици. Обновљен је паркет
у Завичајном музеју у Земуну,
који је оштећен нестручним поступањем 2002. године. Ради се
водоводна мрежа и канализација за ковид-болницу.

Асфалтирана је
Космајска улица и
паркинг код окретнице у Поповићу, а
у току је проширење
пута у Гробљанској
улици. У МЗ Бабе
асфалтирана је Улица Витомира Николића. Активисти ОО
уредили су парк у
Сопоту. Дограђено
је шест просторија у
вртићу у Малом Пожаревцу.

Јесење уређење

Дружење са грађанима

Завршена је изградња нових објеката МЗ
у Јагњилу, Америћу и Селтерсу. Организован је свечани пријем за ученике, награђена
су 93 добитника дипломе „Вук Караџић“ и 10
ученика генерације. Предшколској установи обезбеђена су најмодернија дидактичка
средства. Уручено је 50 ауто-седишта родитељима новорођених беба, а организована
је едукација о безбедности у саобраћају за
прваке школе у Ковачевцу. Активисти ОО
разговарали су са грађанима о новим пројектима, обилазили дугогодишње чланове, старије комшије и суграђане са скромнијим примањима. У свим МЗ организовано је уређење
зелених површина.

Завршена је прва фаза радова на реконструкцији Улице Љубе Ненадовића. У Баричу
се ради тротоар дуж Обреновачког пута, а
око цркве поставља се аутобуско стајалиште
и ограда. Гради се мост који ће спајати Пољане са Каленићем. У Орашцу се реконструише
пут. Ради се цевовод дуж Ваљевског пута у
Стублинама и фекално-црпна станица на Шабачком путу. Постављају се надстрешнице на
аутобуским стајалиштима и кошеви на игралишту преко пута СКЦ „Обреновац“. Уклоњене су депоније на углу Улице Бранислава Нушића, Рваћанске улице, између Немањине и
Улице 38, као и на путу Грабовац-Бањани.
Прикључак на топлификациони систем добило је 10 кућа у насељу Музичка колонија и
24 домаћинства у Белом Пољу. Дом здравља
добио је простор за физикалну терапију.

Завршени су радови на првој фази регулације
Кијевског потока, у току је асфалтирање Јелезовачке улице, а асфалт су добиле улице Браће
Јеремић, Јосипа Теларевића, Пећка, Илије Радојевића, Станислава Винавера и Андријевичка.
Граде се паркови на Лабудовом брду и у Скојевском насељу. На иницијативу ГО Раковица, измењено је радно време линије 501. Активисти
ОО уредили су зелене површине на Видиковачком венцу, у насељу Патин Мајдан, у Реснику, Старој Раковици, Кијеву, Канаревом брду,
Старом Кошутњаку, Миљаковцу 3, Кнежевцу...
Активисти ОО разговарају са грађанима на
штандовима и посећују суграђане, а одборници
организују пријем грађана.
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Председник Србије Александар Вучић уручио је одликовања - златне
медаље за заслуге и за ревносну службу припадницима Војске Србије

НИШ

Најбољи војнички пасуљ са припадницима Копнене
војске у касарни „Мија Станимировић”

Обилазак завршних радова на
изградњи нове ковид болнице
у Војном комплексу „Земун
економија“ на Батајничком друму

