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И

сплата помоћи од 5.000
динара свим пензионерима у Србији, започета је 17.
децембра. Помоћ ће, у наредних неколико дана, добити
сваки од 1,7 милиона пензионера. Поред тога, пензионерима ће од 1. јануара пензије
бити увећане за 5,9 процената, у складу са швајцарском
формулом за усклађивање
пензија. Швајцарска формула предвиђа да се једном
годишње пензије усклађују
50 одсто са инфлацијом, а 50
одсто са растом плата.

Помоћ за запослене
у туризму и
угоститељству

М

инистар финансија Синиша Мали
најавио је да у понедељак, 14.
децембра, почиње исплата још једне
минималне зараде у износу од 30.367
динара за запослене у туризму и угоститељству, те да је реч о износу од
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Заједничко деловање на очувању
виталних националних интереса

Н

а састанку председника Републике Србије Александра Вучића
са политичким и институционалним
представницима Срба са Косова и
Метохије, у Палати „Србија”, донети
су закључци о заједничком деловању

две милијарде динара који ће бити исплаћен из републичког буџета.
„Реч је о секторској подршци за
72.500 запослених у туристичким
агенцијама, рент-а-кар фирмама,
угоститељским објектима и хотелима. Та додатна финансијска подршка
значиће запосленима у овом сектору
који су због пандемије корона вируса
највише угрожени”, навео је министар
Мали.

П

редседник Србије Александар
Вучић разговарао је путем видео линка са канцеларком Немачке Ангелом Меркел о изазовима
пандемијске кризе и плановима за
сузбијање вируса Ковид 19, уз посебан акценат на мере ублажавања

можда милион. Било би важно ако успемо да до краја јануара вакцинишемо
првом дозом милион људи, нагласио је
председник Вучић.
„Не можемо да се меримо са земљама ЕУ, која, када набавља, набавља
300 милиона вакцина. Део смо Ковакс програма ЕУ и дали смо донацију
за израду вакцина два милиона евра,
а дали смо и први из региона четири
милиона евра за програм Ковакс. Рачунам да ћемо управо кроз тај програм
добити значајан број вакцина, али сналазимо се и сами“, поручио је председник Србије.

економских последица пандемије.
Саговорници су, такође, размотрили и билатералне и економске
односе, процес придруживања Србије Европској унији и пратеће реформе, као и ситуацију у региону.
Председник Вучић информисао

је канцеларку Меркел о пакетима
мера које је Србија донела у циљу
ублажавања економских последица, али и о свим здравственим, епидемиолошким и другим напорима
које је држава уложила у сузбијању
ове болести и санирању последица
по здравље становништва. Саговорници су разменили мишљења
и ставове у погледу вакцина, као и
о додатним мерама и даљим плановима за очување здравља људи
и привреде. Такође, изразили су
задовољство сталним напретком
политичког дијалога и економске
сарадње Србије и Немачке.
„Економија је јака веза између
наше две земље“, истакла је немачка канцеларка и поздравила
напредак Србије на пољу економије, као и напоре на европском
путу, нагласивши да су дијалог са
Приштином и владавина права од
кључног значаја.
Председник Вучић захвалио
се канцеларки Меркел на континуираној подршци Немачке
евроинтеграцијама Србије, а немачка канцеларка поздравила је
спремност Србије за даљи рад на
очувању стабилности региона и
поновила да ће Немачка остати
поуздан партнер на путу реформи
и евроинтеграција.

Петар Петковић, потпредседница Владе
Србије и министарка енергетике и рударства Зорана Михајловић, директор
ЈП „Електропривреда Србије“ Милорад
Грчић, као и директорка „Електромрежа
Србије“ Јелена Матејић.

Телефонски разговор председника
Србије са председником Француске

Економија је јака веза
између Србије и Немачке

У

Србију су стигле прве дозе
„Фајзерове“ вакцине против
вируса Ковид 19. Председник
Александар Вучић рекао је, тим
поводом, да верује да ће ЕУ у
Србију дистрибуирати значајне
количине вакцине и да се на то
неће чекати месецима, али је
напоменуо да је обавеза Србије
да и сама обезбеди вакцине за
своје грађане.
„Имамо обавезу да водимо
нашу земљу и да се постарамо
да пронађемо вакцину и бринемо се о грађанима“, поручио
је председник Вучић, и истакао да ће
држава успешно обавити и тај задатак, као што су успешно набављени и
респиратори, кад их нигде у свету није
било довољно. Подсетио је и да у Србији није било несташице производа
у продавницама и на тржишту током
целе пандемије. Председник је изразио
уверење да би Србија, средином јануара, могла да крене у масовнију вакцинацију, ако све буде у реду са испоруком вакцина.
„Можда ћемо кренути са вакцинацијом више стотина хиљада људи,

на очувању свих виталних националних интереса на Косову и Метохији и
најважнијих интереса Републике Србијe.
Састанку су присуствовали и директор Канцеларије за Косово и Метохију

РазговОр са Ангелом Меркел путем видео линка

Крајем јануара могла би да
почне масовна вакцинација

Издавач:
Српска напредна странка
Палмира Тољатија 5/3, Београд

Састанак са представницима Срба са Косова и Метохије

Свим пензионерима
по 5.000 динара

САДРЖАЈ:

Хвала
председнику
Макрону
на подршци

Ф

ранцуски председник Емануел Макрон
и српски председник
Александар Вучић имали
су телефонски разговор,
у којем је председник Вучић пожелео свом колеги добро здравље и брз
опоравак.
Саговорници су изразили наду да ће свет ускоро, уз помоћ вакцине,
надвладати пандемију.
Председник Вучић рекао
је да се нада да ће грађани Западног Балкана
прилику за вакцинацију
добити у исто време
кад и становници ЕУ и
захвалио се председнику Макрону на подршци
коју, и у овој прилици,
даје грађанима Србије.
Председник
Макрон
подсетио је да Србија
има подршку Француске
на европском путу и изразио наду да ће се тај

СВИМ ЧИТАОЦИМА ЧЕСТИТАМО
БОЖИЋНЕ И
НОВОГОДИШЊЕ
ПРАЗНИКЕ

пут, уз остваривање неопходних реформи, убрзати. Председник Вучић,
такође, истакао је да је
процес европских интеграција Западног Балкана значајан за мир и
стабилност у региону.
У
том
контексту,
председници Вучић и
Макрон разговарали су
и о наставку дијалога
Београда и Приштине,
а председник Макрон
рекао је да намерава,
заједно са канцеларком
Меркел, да организује
састанак актера дијалога, како би помогли да
се створи конструктивна
атмосфера за преговоре. Обојица су изразили
одлучност да сарађују у
отклањању економских
последица
пандемије
и даље развијају стратешке односе Србије и
Француске.
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ВЕСТИ

М

инистар одбране Италије Лоренцо Гверини
посетио је Београд и разговарао са председником Србије
Александром Вучићем о стабилним, пријатељским билатералним односима и интензивној сарадњи две државе,
у складу са успостављеним
стратешким партнерством.
Они су изразили очекивање
да ће околности ускоро дозволити одржавање нове
заједничке седнице влада.
Председник Вучић се захвалио италијанским војницима који, у оквиру КФОР-а,
имају важну улогу у одржавању мира и стабилности, као
и у заштити Срба и других
неалбанских заједница на
Косову и Метохији, истакавши да су својим понашањем и
деловањем, посебно у заштити манастира Високи Дечани,
задобили поверење српског
становништва. Такође, поздравио је професионалност
италијанских генерала, који
од 2013. године командују
међународним безбедносним
снагама. Такође, изразио је

Увећати економску
сарадњу са Италијом

Састанак са делегацијом Италије, коју је предводио министар
спољних послова Лоренцо Гверини

забринутост због напетости у
региону и рекао да је најважније сачувати мир и стабилност.
Министар Гверини нагласио је да Италија сматра да
је Србија важна земља на
Западном Балкану и поздра-

вио лидерство председника Вучића и његову улогу у
одржавању мира и стабилности у региону. Нагласио
је и значај дијалога Београда и Приштине и потврдио
опредељеност Италије да,
делујући непристрасно у

оквиру КФОР-а, настави да
доприноси безбедности.
Председник Вучић изразио је захвалност за подршку Италије европском путу
Србије, као и задовољство
економском сарадњом двеју
земаља, уз очекивање да би
она могла да буде и увећана
у наредним годинама. Министар Гверини пренео је
захвалност Владе Италије и
премијера Контеа за медицинску помоћ коју је Србија
упутила у првој фази борбе против вируса Ковид 19.
Председник Вучић упутио
је поздраве председнику
Серђу Матарели и премијеру Ђузепеу Контеу и рекао
да веома ценимо то што је
министар Гверини дошао у
посету у време пандемије,
када су такве посете веома
ретке.

Састанак са амбасадорима земаља чланица ЕУ

П

редседник Србије Александар Вучић састао се,
у Палати „Србија“, са амбасадорима земаља чланица Европске уније акредитованих
у Србији и шефом Делегације ЕУ Семом Фабрицијем,
са којима је разговарао о
приступним
преговорима
између Србије и ЕУ, стабилности у региону, регионалним пројектима, као и о
Европском инвестиционом
плану, који је Европска комисија представила заједно са
Пакетом о проширењу.
Председник Вучић је, и
овом приликом, потврдио
да сарадња са Европском
унијом и пуноправно чланство Србије остају један од
кључних спољнополитичких
приоритета наше земље.
Посебно је нагласио да је
Србија искрено посвећена
даљим и дубљим реформама
којима приступа са одговорношћу и озбиљношћу, те да
кроз сарадњу са институцијама Уније и њених чланица настоји да усвоји и примени најбоље праксе.
„Србија ће наставити да

Разговор о Европском инвестиционом плану и регионалним пројектима

се предано залаже за мир и
стабилност у региону кроз
унапређење билатералних
односа са суседима, као и
кроз јачање регионалне сарадње уз поштовање свих
закључених споразума“, истакао је председник Вучић, и
додао да је европска будућност Западног Балкана од
изузетног значаја за стабилност региона и даљи просперитет ЕУ.
Амбасадори су истакли да
су декларације о заједничком регионалном тржишту
и зеленој агенди Западног

Балкана, које су потписале
Србија и сви лидери региона,
топло поздрављене у Бриселу и у земљама ЕУ, те да
добра и чврста повезаност
региона олакшава сарадњу
саме Уније са Западним Балканом у свим областима од
заједничког интереса.
Председник Вучић је
нагласио да Србија високо цени то што је, упркос
бројним изазовима са којима се суочава, ЕУ успела да
одржи питање проширења
на својој агенди, поготово
кроз недавно усвајање нове,

измењене
методологије
преговарачког процеса. Посебно је нагласио да Србија
поздравља Економски и инвестициони план, који је ЕК
представила заједно са Пакетом о проширењу, и изразио спремност наше земље
да са партнерима у региону
настави да ради на примени овог Плана, како би се
унапредио економски потенцијал региона и постигла
боља инфраструктурна повезаност, што би довело до
приближавања јединственом европском тржишту.

Посета министра спољних послова Руске Федерације Сергеја Лаврова

Још једна потврда братских
односа Србије и Русије

Г

ли су паљењу вечне ватре и
положили венце на Споменгробље ослободилаца Београда, а након тога обишли
су Храм Светог Саве, где су
положили цвеће на гроб недавно преминулог патријарха српског Иринеја.
Председник Вучић поручио је да „вечна ватра“ у Београду, упаљена пламеном
са Гроба незнаног јунака
из Москве, треба вечно да
подсећа да су српски и руски
народ привржени слободарској традицији и да су у Другом светском рату били на
истој страни, страни права,
правде и слободе. Министар
Лавров поручио је да Русија
не прихвата покушаје да
се ослободилачка историја
Другог светског рата подвргне ревизији.

БЕОГРАД

ост Београда и председника Србије Александра
Вучића био је министар
спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров, а
теме разговора биле су од
билатералних односа и енергетике до војнотехничке сарадње, економије, изградње
инфраструктурних објеката
у Србији и пољопривреде.
„Имали смо детаљан разговор о свим суштинским
односима,
билатералним,
пре свега, између Републике
Србије и Руске Федерације,
наглашеног
пријатељског
карактера. Потврдили смо
стратешко опредељење обе
земље да на пријатељским
основама наставимо да развијамо наше односе у различитим сферама друштвеног
живота“, рекао је председник Вучић након састанка.
„Руске железнице раде на
изградњи диспечерског центра на деоници Нова ПазоваНови Сад, раде на пројектној
документацији до црногорске границе. Радили смо Балкански ток са руском компанијом и верујем, пре краја године, видеће се фасцинантни
резултати“, истакао је председник Вучић и нагласио да
је шефу руске дипломатије
пренео и своју забринутост
због ситуације у региону.
„Изнео сам наше ставове око
стања у региону и моју личну
забринутост, као председника Србије. Надам се да ћемо
сви заједно имати довољно
разума, снаге, да све проблеме решавамо мирним путем,
дијалогом и разговорима. То
ће бити трајно опредељење
Србије“, нагласио је он, и захвалио се Русији на подршци
територијалном интегритету и
суверенитету Србије.
„Захвални смо Лаврову на
личној подршци у различитим међународним организацијама и институцијама
коју пружа Србији у очувању
наших виталних интереса.
Чини ми се да се и ми реци-

Сергеј Лавров и Александар Вучић

прочно понашамо“, објаснио
је председник Србије.
Рекао је да су се дотакли
и теме коју он са посебним
поносом истиче, а то је да
је Србија донела одлуку да
чува своју војну неутралност.
Србија, како каже, неће бити
део војних блокова, већ жели
сама да чува своју слободу,
сама да брине о свом небу,
земљи и водама. Посебно се
захвалио председнику Владимиру Путину и министру
одбране Сергеју Шојгуу на
помоћи у јачању одбрамбених капацитета, као и министру Лаврову што је у време
пандемије дошао у Србију,
и што увек показује поштовање и искрен пријатељски
однос према нашој земљи.
Шеф руске дипломатије
Сергеј Лавров изјавио је
да поздравља балансирану
спољну политику Србије и
њену политику војне неу-

тралности, која је од посебног значаја за регион.
„Поздравили смо још једном избалансирану политику српског руководства,
које је усмерено ка вођењу
једнаких и узајамно корисних односа са свима, што
је и у темељу руске спољне
политике. Поздравили смо
посвећеност Београда, још
једном потврђену од стране
председника Вучића, политици очувања војне неутралности, одустајањем од
придруживања антируским
санкција, без обзира на то
ко их уводи“, нагласио је министар Лавров, и подсетио
да се Русија залаже за поштовање принципа Дејтона,
а то је једнакост три конститутивна народа и постојање
два ентитета - Републике
Српске и БиХ.
Председник Вучић и министар Лавров присуствова-

Полагање цвећа на гроб
патријарха Иринеја

„Данашњи догађај потврда је тога и још једном се
захваљујем народу Србије у
име свих Руса“, поручио је
министар Лавров и изразио
велику захвалност српским
пријатељима, а пре свега
председнику Вучићу на организацији овог догађаја и
пренео поздраве председника Русије Владимира Путина.
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Састанак са министрима и директорима јавних предузећа

ОБОРЕН НОВИ РЕКОРД

Две нове болнице за само четири месеца
Најсавременија опрема за спасавање живота
КРУШЕВАЦ

У

Крушевцу је, у присуству председника Србије Александра Вучића, отворена нова ковид болница, капацитета
500 места, која ће допринети јачању
здравственог система у борби против
коронавируса.
„Болница у Крушевцу је споменик будућности, и говориће о делима која смо
предузели за кратко време, у тешко време за наш народ”, констатовао је председник Вучић, у изјави новинарима по
доласку.
То је друга болница, поред оне у Батајници, која је изграђена за око четири месеца. Простире се на 12.500 квадратних
метара на локацији некадашње касарне
„Расина”. У њој је посао добило око 600
лекара, сестара и другог медицинског
особља, а биће под ингеренцијом КЦ
Ниш.
Председник Вучић рекао је да је поносан на Србију, на људе који су радили на
болници у Крушевцу и Батајници, и за четири месеца завршили нешто велелепно.
„Ти људи су радили даноноћно и
покушаћу да се захвалим радницима.
Урадили су велики посао и сада имамо
болницу са 493 постеље, 150 на интензивној нези. То је 150 монитора и 150

БЕОГРАД

респиратора и то „хај флоу“ респиратора, објаснио је председник, нагласио да
у складиштима има још 56 таквих и још
57 покретних респиратора, који ће бити
дати болницама у Србији. Најавио је и
даљу набавку „хај флоу“ респиратора за
будућа времена.
„Овде смо направили фантастичну
ствар, чиме ћемо покрити не само Крушевац, већ и северни део Рашког округа,
значајни део Моравичког, те и јужног
дела Шумадијског округа, али и Топличког док не завршимо болницу у Про-

купљу. Имаћемо и део болесника са КиМ. Не питамо да ли
су Срби или Албанци, али то
ће бити пре свега са севера
покрајине“, рекао је он.
Према његовим речима за
разлику од раније, када је јавна набавка трајала годину и по
дана како би се променио линолеум у лифту, за само четири месеца подигнута је читава
болница.
„Мали број земаља и народа може то тако добро,
брзо и квалитетно да уради”, нагласио је он додајући
да остаје још да се ради на
другим објектима како би се
направила додатна логистика, али су интензивна и полуинтензивна
нега завршене.
Председник Вучић пренео је да је опрема за болницу коштала 9,5 милиона евра.
„У Батајници има већ 530 болесника.
Замислите да немамо Батајницу и толико
места. Сада имамо и у Крушевцу и много
ћемо живота овим спасити. Када смо кренули да градимо, неки су говорили зашто
бацамо паре када је побеђена корона, али
срећом је неко размишљао унапред. Поносан сам на нашу земљу и дивне људе
који су ово урадили“, наласио је он.

Ковид болница у Батајници са 800 лежајева

З

а само четири месеца од полагања
камена-темељца, новоизграђена
ковид болница у Батајници примила
је прве пацијенте, а њеном свечаном
отварању присуствовала је и председница Владе Ана Брнабић.
„Заиста је био потребан човек са
визијом, какав је председник Вучић,
који је у јулу и августу, када смо сви
мислили да ће корона проћи, рекао
да морамо да изградимо две болнице. Показало се колико је био
у праву, ова ковид болница, са
800 лежајева, отвара се у правом
тренутку за Србију, јер ће растеретити здравствени систем, помоћи здравственим радницима и
спасити животе. Данас је велики,
историјски дан, и остаће уписан
у историји као време када смо
за четири месеца изградили, не једну
болницу, већ две, јер ускоро завршавамо и болницу у Крушевцу“, рекла је премијерка Брнабић.
Она се захвалила министру здравља,

здравственом систему, председнику Србије, као и особљу из Клиничког центра
Србије, које ће радити у болници у Батајници. У овој установи радиће 1.600 лекара,
медицинских радника и немедицинског
особља, а примљено је и ново особље.

Премијерка је истакла да ће здравствени систем Србије, кад победимо
корону, из ковид
кризе изаћи значајно
јачи и да ће Србија
наставити да га гради,
јер остаје један од три
кључна приоритета.
„Изаћи ћемо из кризе са две потпуно нове,
огромне болнице у Београду и Крушевцу, са
великим бројем новозапослених лекара, сестара, техничара, немедицинског особља, многи
млади људи добиће шансу за посао. Имамо нову
опрему коју никад пре нисмо имали, ванредно смо повећали плате здравственим
радницима, примили смо нове раднике,
имамо мрежу лабораторија по Србији,
коју нисмо имали“, истакла је Брнабић.

П

Тренутно се граде четири АУТО-ПУТА, убрзава се изградња термоелектране у Костолцу, следи реформа ЕПС-а и Србијагаса,
завршетак Балканског тока кроз Србију

редседник
Србије
Александар Вучић одржао је састанак са министрима у Влади Републике
Србије и директорима јавних
предузећа задуженим за стратешке пројекте из области
инфраструктуре, рударства,
енергетике и привреде. Том
приликом, информисао је министре о досадашњим разговорима са представницима ЕУ,
Кине, Русије, САД и њиховом
интересовању за економску
ситуацију у Србији.
„Суштина данашњег састанка је да покушамо заједнички да пронађемо најбоље
решење за економски раст и
бољи живот наших грађана.
Говорио сам о томе шта би
представници и компаније
из појединих земаља желели да учине у нашој земљи и
шта је то што би требало да
буде наш најбољи одговор“,
рекао је председник Вучић
новинарима након састанка,
и додао да су разговарали
и о економској ситуацији,
сарадњи међу државама и
кључним инфраструктурним
пројектима.
„Замолио сам људе да са
још више енергије раде на
реализацији инфраструктурних пројеката како би имали
још бољи БДП земље. Циљ је
да се повећа животни стандард грађана реализацијом
програма развоја Србија

Стратешки пројекти
за бољи живот грађана

2025“, истакао је он.
Председник Србије рекао
је и да је држава током ковид кризе гледала да сачува
привреду, не угрожавајући
будућност наше деце, не
повећавајући јавни дуг преко нивоа Мастрихта, иако
су преко тог нивоа ишле и
најмоћније земље Европе.
Нагласио је да ћемо пробати да вратимо азербејџански
кредит од 170 милиона евра,
узет 2011. године, када је
камата због лошег рејтинга
наше земље била чак четири одсто, и истакао да ће то
смањити јавни дуг Србије за
0,4 одсто, додајући да наш
јавни дуг сада износи око
57,9 одсто БДП, што је значајно ниже него у земљама
Европе.
Такође, рекао је и да није
задовољан планирањем, што
нам је бољка у последњих 30
година и да и сада локалне
самоуправе планирају веће
приходе, а потцењују расходе, али истакао је да је задовољан како су планирани
велики пројекти.
Подсетио је да се тренут-

но граде четири ауто-пута.
Да Азербејџанци граде мост
на Сави код Шапца на аутопуту Рума - Шабац, затим
да се гради мост на Сави на
деоници Сремска Рача - Кузмин, мост на Морави на деоници Моравског коридора
код Појата и Ћићевца, као
и ауто-пут од Прељине до
Пожеге, који би требало да
буде завршен до краја следеће године.
Додао је и да у сектору
енергетике треба убрзати
градњу електране у Костолцу, која би требало да буде
завршена до друге половине 2022. године, уместо до
2023. Такође, нагласио је да
је циљ да се спроведу озбиљне реформе ЕПС-а и Србијагаса, као и да верује да ћемо
пре краја године завршити
гасовод Балкански ток кроз
нашу земљу.
Истакао је и да Србија са
европским компанијама, Развојном банком Савета Европе
(ЦЕБ) и Немачком развојном
банком ради на пројекту
изградње фабрика за пречишћавање отпадних вода и

обнављању канализационе
мреже у 28 локалних самоуправа. Поред тога, Србија
ће са кинеским партнерима
радити на завршетку недостајуће водоводне и канализационе мреже и пречишћавању отпадних вода у близу
70 локалних самоуправа у
централној Србији.
Председник Вучић истакао
је и да је једна од тема разговора са министрима и директорима јавних предузећа
била и реструктурирање битних предузећа, међу којима
су „Петрохемија“, „Симпо“,
„Јумко“, „Ласта“ и додао да
је јако битно реструктурирати та државна предузећа,
како држава због њих не би
губила новац, већ да би од
тих предузећа обезбедила
више прихода.
Такође, разговарало се и о
рударству, са посебним акцентом на Јадар, јер би производња литијумских батерија за нашу земљу значила
милијарде више на годишњем
нивоу, чиме бисмо направили
огромну разлику у односу на
све земље у региону.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

НАЈВАЖНИЈИ ДОГАЂАЈИ У 2020. ГОДИНИ
Борба да Србија настави да расте

14 милијарди евра за бољи живот грађана

Н

В

а крају 2019. године, председник
Александар Вучић представио је
грађанима велики инвестициони програм “Србија 2025”, који доноси 14 милијарди евра за бољи живот грађана,
на основу којег ће за пет година просечна плата достићи 900 евра, а пензија 440 евра. Свечано је отворио “Ипсилон” крак, обилазницу око Суботице
која повезује Гранични прелаз Келебија
са ауто-путем Е-75. Учествовао је и на
Светском економском форуму у Давосу, као и на Петом светском форуму о
Холокаусту, који је организовао председник Израела Рувен Ривлин.

На Светском економском форуму у Давосу

анредно стање укинуто је на Ђурђевдан, 6. маја, и
живот је постепено почео да се враћа у нормалу.
Сада је требало опоравити привреду која је практично стајала два месеца. Парламентарни, покрајински
и локални избори заказани су за 21. јун. Председник
Вучић разговарао је са патријархом Иринејем о све израженијим проблемима српског народа у Црној Гори,
угостио је мађарског премијера Виктора Орбана у Београду, телефонски је разговарао са председником Владимиром Путином и захвалио се на подршци Русије
Србији. Учествовао је на Самиту лидера ЕУ и Западног Балкана и на састанку Високог савета за сарадњу
Србије, Бугарске, Грчке и Румуније, где је договорено
отварање граница, које су биле затворене због короне,
и јачање економских веза.

Председник Вучић говорио је на првом дигиталном митингу у Србији

Убедљива победа на изборима

Предаја изборних листа

Л

Г

Александар Вучић и Сергеј Шојгу

ост Београда био је руски министар одбране Сергеј Шојгу.
Председник Вучић говорио је на
годишњој конференцији Америчко-израелског комитета за јавне
послове (AIPAC) и састао се са
тројицом најближих сарадника
председника Доналда Трампа.
Учествовао је и на 56. Минхенској безбедносној конференцији,
у чијем слклопу је имао више билатералних састанака са светским
званичницима. Српска напредна
странка прва је предала изборну
листу за парламентарне изборе.

Српска напредна странка прва је предала
изборну листу

Проглашење победе изборне листе „Александар Вучић - за нашу децу“

иста „Александар Вучић - За нашу децу“
освојила је убедљиву
победу и више од два
милиона гласова на парламентарним изборима,
али и на покрајинским
и локалним изборима.
Председник Александар
Вучић састао се у Москви
са председником Руске
Федерације Владимиром
Путином, где су заједно
присуствовали
Паради
победе, поводом 75 година од завршетка Другог
светског рата. Председник Вучић састао се са

највишим европским званичницима у Бриселу, као
и са бугарским премијером Бојком Борисовим,
са којим је договорио
два стратешка пројекта.
Отворио је научно-технолошке паркове у Чачку
и Нишу, и три фабрике
- амерички „Адијент“ у
Лозници, „Будимку“ у Пожеги и „Форверк“ у Чачку,
а присуствовао је и постављању камена-темељца
за фабрику „Кјунгшин
кејбл“. Сваком грађанину
који се пријавио за помоћ,
исплаћено је 100 евра.

Пандемија корона вируса

Ц

ео свет погођен је пандемијом вируса Ковид-19. У Србији је ванредно
стање проглашено 9. марта и све активности сведене су на минимум. Председник Вучић упустио се у борбу за набавку
дефицитарне медицинске опреме, респиратора, маски, рукавица, визира, скафандера... Дочекао је први у низу авиона
са медицинском помоћи за борбу против
Ковида-19 из Кине, државе која се прва
одазвала и упутила помоћ Србији. Држава је донела четири економске мере по-

моћи привреди - исплатила је минималне зараде фирмама које нису отпустиле
више од 10 одсто радника, ослободила
је привреднике плаћања пореза на зараде и доприносе, издвојила 2,2 милијарде
евра за повољне кредите за привреду и
обезбедила 100 евра сваком пунолетном
грађанину. Уведен је мораторијум на отплату кредита, плате здравственим радницима повећане су десет одсто, а сви
пензионери добили су по 4.000 динара
помоћи.

Медицинска помоћ у
борби против Ковида 19

На отварању фабрике „АдиЈент“ у Лозници

Александар Вучић и Владимир Путин

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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НАЈВАЖНИЈИ ДОГАЂАЈИ У 2020. ГОДИНИ
Нови пакет економских мера

П

редседник Александар Вучић
био је гост француског председника Емануела Макрона у Паризу,
где су разговарали о дијалогу Београда и Приштине, европском путу
Србије, билатералним односима и
пандемији. У Сремској Рачи обележен је дан сећања на страдале и
прогнане Србе у хрватској оружаној
акцији „Олуја“. Држава је, у циљу
сузбијања економске кризе изазване пандемијом, донела још један
пакет мера: сваки радник добио је
два пута по 18.000 динара, одложено је плаћање пореза и доприно-

П

редседник Вучић предводио је делегацију Србије у
дводневној посети Вашингтону, где се састао са председником САД Доналдом Трампом и највишим америчким
званичницима.
Председник
Вучић и премијер привремених косовских институција
Авдулах Хоти потписали су
билатералне споразуме са
америчким председником о
нормализацији
економских
односа Београда и Приштине.
Патријарх Иринеј и председник Вучић обишли су завршне
радове на Храму Светог Саве
на Врачару. Народна скупштина Републике Србије одржала
је конститутивну седницу новог сазива. Председник Вучић
учествовао је на лидерском
панелу 15. Бледског стратешког форума и предводио
је делегацију у разговорима
Београда и Приштине у Бриселу, где се састао са високим званичницима ЕУ и САД.
Међународна
организација
рада (МОР) и Европска банка

са за још месец дана и одложено је
плаћање рата кредита још два месеца, а покренут је и пројекат „Моја
прва плата“. Почеле су консултације
за формирање нове Владе Србије.
Дијалог Београда и Приштине покренут је после 20 месеци. Председник
Вучић посетио је Бањалуку и уручио
помоћ од 2,7 милиона евра. Испред
Народне скупштине у Београду и
Градске куће у Новом Саду почеле
су насилне демонстрације у којима
су хулигани нападали полицију, а
одмах затим уследио је и нови скок
броја оболелих од корона вируса.

Формирана нова Влада Србије

Ч

Емануел Макрон и Александар Вучић

Састанак са председником
Доналдом Трампом

ланови нове Владе Србије,
на челу са председницом
Владе Аном Брнабић, положили
су заклетву пред посланицима
Народне скупштине. Америчка Међународна развојна финансијска корпорација, „ДФЦ“,
отворила је канцеларију у Београду, где је боравила до сад
највећа делегација из САД, на
челу са Ричардом Гренелом,
специјалним саветником председника Доналда Трампа. Председник Србије учествовао је
на онлајн састанку Генералне

скупштине Уједињених нација.
Кнез Алберт Други од Монака
боравио је у званичној посети
Србији, а председник Вучић
угостио је и Оливера Вархељија,
европског комесара за проширење, и Мирослава Лајчака,
специјалног изасланика ЕУ за
дијалог Београда и Приштине.
Након састанка са кинеским
партнерима, најавио је почетак
изградње брзе саобраћајнице од Новог Сада до Руме. На
Пештерској висоравни одржана
је војна вежба „Садејство 2020“.

Полагање заклетве

Србија са највећим економским растом у Европи

Г

рађани су суочени са новим таласом заразе корона вируса. Сваки здравствени радник добио је по
10.000 динара помоћи државе, а
председник Александар Вучић најавио је набавку вакцине против короне. Цео српски народ опростио
се од блаженопочившег патријарха
Иринеја. Влада Србије одржала је
посебну седницу о дијалогу о Косову
и Метохији, БДП-у и Ковиду 19, којој
су присуствовали и председник Александар Вучић и гувернерка Јоргованка
Табаковић. Поводом Дана примирја у
Првом светском рату, председник Ву-

чић одликовао је заслужне појединце
и установе - хероје Србије. Међународни монетарни фонд објавио је да
Србија има највећи економски раст у
целој Европи. Предвиђа се да ће раст
БДП-а Србије 2021. бити пет одсто, а
2022. шест одсто. Председник Вучић
обишао је завршне радове на две ковид болнице - у војном комплексу „Расина“ у Крушевцу и војном комплексу
„Земун економија“ у Батајници. Србија
је рефинансирала најскупљи дуг и вратила се на доларско тржиште хартија
од вредности. Најављено је повећање
пензија и плата у јавном сектору.

Са Доналдом Трампом, након потписивања билатералног споразума

Две ковид болнице завршене у рекордном року

С

за обнову и развој (ЕБРД) објавили су да Србија има најбоље
мере помоћи грађанима на Западном Балкану. Повећана је ми-

нимална цена рада и најављено
је повећање пензија. Почела је
изградња ковид болница у Батајници и Крушевцу.

рбија је остварила још
један рекорд – за само
четири месеца од почетка
изградње, завршене су и опремљене
најсавременијом
опремом две болнице, у Београду и Крушевцу, које су почеле да примају тешке ковид
пацијенте, чиме је спасен велики број живота. Договорен
је увоз првих вакцина против
вируса Ковид 19, а прво ће се
вакцинисати старији грађани
и хронични болесници. У посети Београду био је министар

спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров, председник Александар Вучић
телефонски је разговарао са
немачком канцеларком Ангелом Меркел и француским
председником Емануелом Макроном. У Инђији је положен
камен-темељац за изградњу
фабрике „Тојо тајер“, која је
прва фабрика овог јапанског
инвеститора у Европи. Сви
пензионери добили су по
5.000 динара уочи великог
празника, Светог Николе.

Ковид болница у Крушевцу
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Интервју броја

ИНЂИЈА

Положен камен-темељац
за јапанску фабрику
„Тојо тајер”
о

Прва фабрика „Тојо” у Европи

о

Инвестиција вредна 382.713.001 €

о

523 радна места

о

производња 5-10 милиона гума годишње

Очекујем још већи раст српске привреде

Н

овоизабрана
министарка привреде у
Влади Републике Србије, Анђелка Атанасковић,
до сада је радила у привреди, и то од првог радног дана
до данас у истој компанији
- „Прва петолетка-Наменска
АД “ Трстеник, . У разговору
за „СНС Информатор“ каже
да позив да обавља функцију
министарке привреде, што је
за њу, како каже, велика част
и још већа одговорност, није
очекивала. Након ступања
на ову одговорну функцију,
први кораци били су јој да се
упозна са начином рада Ми-

»
У

Србији је започела реализација највеће јапанске инвестиције, изградња
фабрике гума компаније
„Тојо тајер“, која је уједно и
прва фабрика овог гиганта
на тлу Европе. Полагању камена-темељца присуствовао
је председник Србије Александар Вучић и истакао да
ће „Тојо тајер“ бити један од
највећих извозника из Србије.
„Извоз „Тојо тајера“ биће
на нивоу од 240 милиона
евра, и то ће бити један од
најважнијих и најмоћнијих
извозника са територије
Србије. То су огромни подстицаји за развој српске
економије, али још важније
је, што после овог улагања,
очекујемо и долазак нових
јапанских компанија. Реч је о
инвестицији од 382 милиона
евра, што је највећа јапанска
инвестиција до сада у Србији, због чега сам захвалан
свима у Јапану који су радили на томе, као и свима у нашој земљи који су, у жестокој
конкуренцији, успели да се
изборе за долазак овако велике и моћне компаније“, ре-
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као је председник Вучић.
Генерални директор корпорације „Тојо тајер“, Такаши Шимицу, истакао је да
ће изградња фабрике бити
завршена до априла 2022.
године, да ће српски радник производити годишње
пет до десет милиона гума и
снабдевати тржишта у Европи, на Блиском истоку, Африци и Северној Америци.
Званицама се обратио и
некадашњи фудбалер и репрезентативац Драган Стојковић Пикси, који је више од
деценије живео и радио у
Јапану, и представнике „Тојо
тајера“ поздравио на јапанском.

Међутим, баш ова ситуација
нам је показала колико се
наша привреда променила
и колико је постала виталнија и отпорнија на утицаје
и притиске. Без обзира на
кризу изазвану пандемијом,
сачували смо виталност
привреде, ликвидност компанија, није било затварања
фабрика, нити отпуштања
радника. То смо успели захваљујући правовременом и
адекватном реаговању државе, добро осмишљеном
пакету мера подршке, као и
истрајности
привредника,
који су дали све од себе како

АНЂЕЛКА АТАНАСКОВИЋ,
министарка привреде

- Без обзира на кризу изазвану
пандемијом, сачували смо
ликвидност компанија, није било
затварања фабрика, нити
отпуштања радника

нистарства, како би се што
пре ухватила у коштац са
изазовима који стоје пред нашом привредом и друштвом
у целини.
- Трудим се да се сваком
послу посветим у потпуности
и да остварим резултате који
се очекују, а у Министарству
привреде морамо задржати
континуитет у остваривању
добрих резултата, који су
нашу привреду учинили препознатљивом, не само у овом
делу Европе, него и шире.
Са задовољством истичем
свесрдну помоћ запослених, који су прави професионалци, веома стручни и
посвећени послу. Верујем
да ћемо заједно, радећи као
добар тим, посебно у овим
тешким временима обележеним пандемијом, допринети
унапређењу и развоју привреде, вишем стандарду и
бољем животу свих грађана.
Како оцењујете тренутну економску ситуацију
у Србији?
- Када говоримо о економији данас, свакако морамо
узети у обзир актуелну ситуацију и изазове које је пред
читав свет ставила пандемија
изазвана вирусом Корона 19.

би опстали и наставили пословање. Сви смо се понели
одговорно и то је дало резултате. Више од 160 милијарди динара који су прошли
кроз раздео Министарства
привреде представљали су
драгоцену подршку привреди у очувању ликвидности
и постојеће запослености.
Кроз мере подршке, до сада
је подржано око 250.000
привредних субјеката, а од
средине марта до средине
новембра чак је дошло до
раста запослености за више
од 60.000 људи.
Шта видите када упоредите привреду Србије са
привредама држава у региону?
- Сви економски показатељи говоре да Србија има
најбољи резултат по питању
привредног раста у Европи
и да је на добром путу да тај
тренд и настави. Оптимизам
је реалан, што потврђују и
прогнозе Европске комисије
и Међународног монетарног
фонда, који нам предвиђају
већу отпорност и раст у тренутној глобалној кризи него
другим државама. Подсећам
да смо једна од малог броја
земаља која је нашла адек-

ватну меру и начин да своју
привреду, погођену корона
вирусом, помогне и подржи.
Наравно, то све не би било
могуће без тешких, храбрих,
успешних потеза које смо
спровели, на иницијативу
председника Србије Александра Вучића.
Шта домаћа привреда
може да очекује наредне
године? Да ли се планирају још неке мере помоћи?
- Министарство привреде
је у сталној комуникацији са
привредницима. Помно пратимо стање у привреди, како
бисмо благовремено реаговали. Не смемо заборавити
да борба против корона вируса и даље траје, а ми, поред борбе за сваки људски
живот, морамо да водимо
рачуна о економији. Очекујемо смиривање ситуације,
опоравак и раст привредне

активности, посебно након
што вакцине буду доступне.
У складу са тим очекивањима, припремају се програми
за подстицање инвестиција
и раст привреде, за шта су
предвиђена средства у буџету Србије за наредну годину.
Какву сарадњу имате
са председником Александром Вучићем и премијерком Аном Брнабић?
- Као генерални директор
гиганта као што је „Прва петолетка - Наменска“, имала
сам срећу да сарађујем са
председником Србије Александром Вучићем и премијерком Аном Брнабић. Та
сарадња увек је била изузетна и доносила је резултате. И
овом приликом морам да истакнем њихово разумевање
потреба компаније, специфичности наменске индустрије
и спремности да се „Прва
петолетка - Наменска“ подр-

жина путу своје консолидације и развоја. Велику сигурност и поуздање представљало ми је то што сам знала
да имам коме да се обратим,
да ћу у сваком тренутку имати њихову пуну подршку, посебно председника Вучића.
То ми је, заиста, много значило као директору, а и сада
као министарки. Зато сам
са великим задовољством,
уз неизмерну захвалност на
указаном поверењу, спремно прихватила њихов позив
да будем део Владе Србије.
Свакако ћу се потрудити да
оправдам поверење и испуним очекивања.
Колико дуго се бавите
пословима у привреди?
Колико су Вам у садашњем раду драгоцена
искуства која сте стекли?
- Као што сам већ истакла, у привреди сам цео
свој радни век, већ 38 година. Каријеру сам започела у тада Основној организацији удруженог рада
- Наменска производња,
из које је настало садашње
Привредно друштво за производњу наменских производа „ППТ-Наменска” АД.
Прошла сам пут од сектора
технологије до генералног
директора и, ево, данас сам,
као министарка привреде,
део Владе Србије. Верујем
да ме је баш то моје, могу
слободно рећи, вишедеценијско искуство у привреди и препоручило за место
министра. Оно што могу да
обећам је да ћу се трудити
да искористим познавање
реалног сектора, као и ангажовање у Привредној
комори Србије, на месту
председника Парламента
привредника
Регионалне
привредне коморе Расинског управног округа, да се
ухватим у коштац са свим
изазовима и дам све од себе
како би наставили са остваривањем добрих резултата.
За Вас кажу да сте спасили фирму која је била
пред гашењем. Како Вам
је то пошло за руком?

- „Рецепт“ је једноставан - преданим радом свих
запослених,
домаћинским
пословањем и паметним
улагањем, успели смо да
„Прву петолетку - Наменска“, поставимо на стабилне
ноге. Морам поново да истакнем да нам је много значила подршка председника
Александра Вучића, као и
да је велику улогу имала
држава, која нам је помогла
да набавимо нове машине.
Побољшали смо услове рада
и обезбедили већу заштиту
запослених, а доста тога је
урађено на заштити животне
средине. Све је то допринело
подизању конкурентности,
што је довело да повећања
обима посла и зарада, па
самим тим и животног стандарда запослених и њихових
породица. Задовољство запослених резултирало је њиховим још пожртвованијим
ангажовањем и посвећеношћу фабрици.
Колико Вам значи то што
сте били проглашени за
најбољег менаџера Југоисточне Европе?
- Почаствована сам што
сам проглашена за најбољег
менаџера Југоисточне Европе. То је потврда да се труд
и рад увек исплате и велика
сатисфакција за одговоран
однос према послу, бригу
о фабрици и запосленима,
за посвећеност пословним
партнерима и добављачима.
Међутим, то признање истовремено и обавезује да сада,
када сам на месту министарке привреде, још више радим
како би резултати били још
бољи.
Каква је сада ситуација у
„Првој петолетки“?
- Поносна сам што смо од
„Прве петолетке - Наменска“, успели да направимо
једну од најбољих компанија у читавој одбрамбеној
индустрији Србије. Једнако
важно је то што је компанија остала у добрим рукама.
Зато верујем да ће и убудуће
наставити са успешним пословањем.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
ГОЛУБИНЦИ

П

Јапански инвеститори
све више долазе у Србију

ољопривредно
газдинство Дејана Матића,
произвођача
дувана из Голубинаца, који
је уз помоћ компаније „Јапан
Табако Интернешнал“ уложио новац у производњу дувана, обишли су председник
Србије Александар Вучић и
председник Владе АП Војводине Игор Мировић.
Породица Матић пореклом је из Ораховца, а пре 20
година дошла је са Косова и
Метохије и, уз помоћ људи
из Голубинаца, успела да
покрене производњу дувана.
Председник Вучић разговарао је и са руководством
компаније ЈТИ и произвођачима дувана који имају уговор са овом компанијом,
поводом успешно завршене
бербе и рекордних приноса.
„Компанија ЈТИ ангажује
250 домаћинстава у Србији
у производњи дувана, од
којих свако запосли између

Председник Вучић са сремским домаћинима,
произвођачима дувана

40 и 60 сезонаца. ЈТИ шири
мрежу произвођача дувана у
Војводини, што је веома значајно за тај део наше земље.
Ангажују 250 газдинстава,
што је 50 одсто од укупног
броја произвођача у Србији“,
рекао је председник Вучић.
Према његовим речима, јапански инвеститори све више
долазе у Србију, а најављен
долазак још једног јапанског
инвеститора у Нови Сад.
Подсетио је да је у Инђији недавно ударен камен-темељац
за фабрику јапанског „Тојо
тајерса“. Такође, истакао је
и да произвођачи дувана ангажују сезонце углавном Албанце из Прешева и људе из
Неготина, што је сигнал да
држава мора више да уради
за југ и исток Србије. Напоменуо је и да ЈТИ реализује
годишње извоз од 300 милиона евра и да је та компанија
један од наших највећих пореских контрибутора.

Отворена најсавременија лабораторија
КОСОВО И МЕТОХИЈА

Ч

лан Главног одбора СНС
и директор Kанцеларије
за Kосово и Метохију, Петар
Петковић, боравио је 7. и 8.
децембра у првој посети Kосову и Метохији, од доласка
на чело Kанцеларије. Том
приликом, обишао је Kосовску Митровицу, Звечан и Зубин Поток, и поручио да ће
држава Србија и председник
Александар Вучић увек бити
уз свој народ на KиМ.
Петковић је обишао новоизграђену пи-си-ар лабораторију у Kосовској Митровици, у којој се обрађују узорци
тестова на коронавирус из
свих средина са већинским
српским становништвом на
KиМ. Реч је о једној од најсавременијих пи-си-ар лабораторија, која је изграђена средствима Kанцеларије
за Kосово и Метохију, уз
подршку свих државних органа.
„Само удружени можемо
да се одбранимо и победимо овај вирус. Захваљујући

Обилазак Здравственог центра у Косовској Митровици

председнику
Александру
Вучићу, премијерки Ани
Брнабић, као и Kанцеларији
за KиМ, били смо у прилици
да изградимо ову пи-сиар лабораторију која има
најбољу опрему и дневно
може да обради и до 250
узорака“, истакао је Петковић, и поручио да ће држава наставити да улаже
у здравство у својој јужној
покрајини.
„Запошљавање
медицинских радника један је
од приоритета и до сада
су овде, у KБЦ у Kосовској
Митровици, запослене 83

медицинске сестре и 45 лекара, а расписан је конкурс
за још 38 медицинских сестара. Помоћи ћемо и када
је реч о набавци нових санитетских возила и свега
што је потребно“, поручио
је Петковић, након разговора са радницима Здравственог центра у Kосовској Митровици, којима се
захвалио на ангажману у
борби против Kовида 19 и
напорима које свакодневно
улажу да одрже здравствени систем.
Петковић се састао и са
владиком рашко-призрен-

ским Теодосијем, с којим је
још једном подвукао важност
јединства српског народа.
„Држава Србија и СПЦ
представљају два несаломива стуба српског опстанка
на KиМ и та два стуба су везивно ткиво за српски народ
на KиМ. У наредном периоду, учинићемо све што је
до нас да, као Влада Србије,
подржимо СПЦ и Епархију
рашко-призренску кроз различите пројекте и обнову
наших цркава и манастира.
Србима на KиМ и свима нама
потребан је мир, а мир између Срба и Албанаца кључ
је за опстанак и останак српског народа на KиМ“, закључио је Петковић.
Обилазак општина на северу Kосова и Метохије била
је прилика и да Петковић
посети две српске породице - седмочлану породицу
Недељковић из Kосовске
Митровице и седмочлану
породицу Бишевац из Зубиног Потока, којима је Kанцеларија реновирала, односно
изградила, нови дом.

НАРОДНА БАНКА

Финансијски уговори на даљину

Г

Јоргованка Табаковић

увернерка Јоргованка
Табаковић учествовала је на Кинеском међународном финансијском
форуму у Шангају о финансијским услугама у
доба дигиталне економије, који представља
један од најзначајнијих
догађаја у области финансија у Кини и плат-

форма је за размену идеја
и развој међународне сарадње.
„Корисници
финансијских услуга у Србији
уживају пуну сигурност
и заштиту права. Србија
је препознала дигитализацију као развојну
шансу и корисници финансијских услуга у Ср-

бији међу првима у Европи могу да закључују
финансијске уговоре на
даљину“, рекла је гувернер Табаковић на форуму
који је окупио више од
300 истакнутих званичника Кине, представника
међународних организација, банкарских удружења и компанија.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Финансијски закони и запажене расправе

Т

оком децембра,
одржано је пет
редовних седница Другог редовног
заседања на којима
су народни посланици разматрали важне
законе из области
углавном финансија.
Такође, одржана је
и посебна седница
Другог редовног заседања, на којој су
народни посланици
разматрали извештај
Заштитника
грађана, затим извештај о
спровођењу Закона
о слободном приступу информацијама од
јавног значаја и Закона о заштити података о личности, као и
редовни годишњи извештај Повереника за
заштиту равноправности и извештај о раду
Државне ревизорске
институције.
Посланичка група „Александар Вучић – за нашу
децу“ вредно је радила током децембра, народни посланици активно су учествовали у расправи, предлагали
амандмане, постављали посланичка питања... Народни
посланик и потпредседник
СНС Миленко Јованов поставио је питање шта раде
државни органи поводом
изјаве плаћеног убице Чабе
Дера мађарским истражним
органима, да је од два криминална клана добио понуду да изврши атентат на
председника Србије Александра Вучића? Такође, у

једном од говора осврнуо
се и на пројекат Мини Шенгена, као противтежи ратног лудила у који странци
годинама и вековима гурају
Балкан.
Народна посланица Сандра Божић детаљно је говорила о Драгану Ђиласу и
његовом брату Гојку Ђиласу,
о њиховом богаћењу док је
брат Драган био у извршној
власти, које је резултирало
тиме да су фирме Драгана
Ђиласа зарадиле 619 милиона евра, а да је Гојко Ђилас
стекао 35 некретнина на
елитним локацијама у Београду.
Излагања народних посланика Биље Пантић Пиље и

Марка Атлагића изазвала су
бурне реакције дела јавности
која подржава опозицију,
док се на мети острашћених
твитераша ко зна који пут
нашао народни посланик
Лав Пајкић, након што је на
двадесетак куцаних страна
изнео извештај о Ђиласовој
имовини и злоупотребама.
Поред старијих и искуснијих колега Александра
Мартиновића, Владимира Ђукановића, Александра Марковића, Владимира Маринковића, Александре Томић
и других, и млади народни
посланици СНС, полазници
Академије младих лидера,
такође су имали запажене
скупштинске дебије. Народни

посланици Ивана Поповић и
Немања Јоксимовић, чији је
ово први мандат у Скупштини,
били су и овлашћени предлагачи закона.
Као посебна занимљивост
у децембру издвојило се питање потпредседника Народне скупштине Владимира
Орлића Радио-телевизији
Србије, зашто су народни
посланици листе „Александар Вучић – За нашу децу“
цензурисани од стране
јавног сервиса, јер сваки пут
када подигну неки папир да
покажу грађанима Србије,
редитељи преноса истог
тренутка мењају кадар како
се не би видело шта је на папиру?
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СНС ПАНОРАМА

БРИГА О ГРАЂАНИМА
ОДБРАНА

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Нових 27 возила за логистику

Државни дата центар у Крагујевцу

П

редседница Владе Ана Брнабић отворила је Државни дата центар у
Крагујевцу, који треба да допринесе безбедном чувању података. Брнабић је нагласила да Србија постаје земља са нај-

модернијом банком података, где ће бити
похрањени подаци грађана, домаћих и
светских компанија. Према њеним речима, Швајцарска се обогатила на томе што
је у сваком тренутку могла да гарантује

чување новца појединцима и компанијама. Уговори о комерцијалном коришћењу
Дата центра потписани су са више домаћих и иностраних компанија, међу којима су и „Хуавеј“ и „ИБМ“.

ПОЉОПРИВРЕДА

Субвенције за 3.000
младих пољопривредника
Министарство
је
обавестило кандидате да је листа младих
пољопривредника,
који ће ове године добити субвенције, проширена тако да, уместо 2.500 пољопривредника млађих од 40
година, сада право на
субвенцију има 3.000
кандидата. „Додатна средства успели смо да обезбеди-

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Подршка ЕУ за набавку
вакцина за Западни Балкан
Министарка Јадранка Јоксимовић разговарала са европским
комесаром Оливером
Вархеијем и министрима спољних послова и европских
интеграција Западног
Балкана о епидемиолошкој ситуацији и
доступности вакцина
за Западни Балкан, како би
се обезбедио бар део вакци-

на у исто време када
и за чланице ЕУ. Јоксимовић је изразила
захвалност на помоћи
коју је ЕУ обезбедила
Србији, пре свега кроз
набавку и транспорт
здравствене опреме,
додатни
ангажман
здравствених радника
и подршку материјално најугроженијим становницима.

КУЛТУРА

ЗДРАВЉЕ

У Батајници 1.500, у Крушевцу
900 здравствених радника
Министар Златибор Лончар рекао је
да ће у новој ковид
болници у Батајници
бити запослено 1.500
медицинских
радника, док ће у ковид
болници у Крушевцу
радити њих 900. У
новој болници у Батајници радиће за-

послени већином из
КЦ Србије, као и из
свих осталих болница и здравствених
установа на територији Србије, док ће у
болници у Крушевцу
углавном радити запослени из КЦ Ниш и
из здравствених установа са југа земље.

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Регионална конференција
„Култура у доба пандемије”
Министарка
Маја
Гојковић отворила је
онлајн регионалну конференцију „Култура у
доба пандемије“ и истакла да је у превазилажењу ефеката пандемије важно да се осмисли модел регионалног
приступа. „Ова опасност
не познаје националне границе и одговор на њу мораће

мо захваљујући разумевању Министарства финансија и Владе да је неопходно
улагати у „старт ап“
и младе на селу“, рекао је министар Бранислав Недимовић.
Предност на конкурсу имали су млади из
средина са лошијим
економским положајем у нашој земљи.

да буде координисан
и заједнички. Било је
јасно да ће култура
бити међу областима
које ће трпети велике
последице. Конференција ће допринети
квалитетном одговору на питање како
регионална сарадња
може помоћи да сачувамо културу“, истакла је Гојковић.

Енергетска ефикасност,
зелена економија
Зелена економија,
енергетска
ефикасност, обновљиви извори енергије и сарадња
у области родне равноправности и енергетике биле су теме
састанка министарке
Зоране Михајловић и
сталне координаторке УН у Србији Франсоаз Жакоб. „Министарство

припрема измене три
закона - о енергетици,
рударству и енергетској ефикасности, као
и израду новог закона
о обновљивим изворима енергије. Основаћемо фонд за енергетску ефикасност, а
радимо и на дигитализацији сектора рударства“, рекла је Михајловић.

Министар Небојша
Стефановић присуствовао је примопредаји 27
нових неборбених возила за Војску Србије,
у касарни „Народни херој Стевица Јовановић“
у Панчеву. „Драго ми је
да видим да се пројекти
опремања наше војске настављају несмањеним
интензитетом. После састан-

ка са председником
Александром Вучићем,
посвећеном опремању
Војске, већ се предузимају кораци како би сви
додељени задаци били
реализовани.
Војска
Србије без адекватне,
добре и прецизне логистике, не може да
испуни своје задатке“, рекао је
министар Стефановић.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

мате раде под једним
кровом. „Меморандум
ће омогућити српској
дипломатији да буде
присутна у државама у којима Мађарска
има ДКП и омогућити
мађарској дипломатији да буду присутни
тамо где ми имамо амбасаде, а они немају“, објаснио је Селаковић.

Постројење за
одсумпоравање у ТЕНТ Б
изградњу постројења
за
одсумпоравање
димних гасова у Термоелектрани „Никола
Тесла Б“. Вујовић је
истакла да је, у последњих шест година,
у системе за одсумпоравање димних гасова уложено више од
400 милиона евра.

ПРИВРЕДА

Капиталне инвестиције и
подизање квалитета живота
Министар
Синиша Мали истакао је да
буџет за 2021. годину
предвиђа никад веће
капиталне инвестиције и
подизање квалитета живота грађана. „Наредне
године имамо више од
330 милијарди динара
за капитална улагања,
што чини 5,5 одсто нашег БДПа. Поређења ради, рецимо,

2010. године било је
издвојено 3,1 одсто
БДП-а за капиталне
инвестиције“, рекао је
Мали, и објаснио да се
изградњом подстиче
раст економије. Иначе,
од 1. јануара планирано је повећање плата
у јавном сектору, пензија и минималне зараде, као и
смањење доприноса.

Модернизација
београдског аеродрома
Обимни радови на
модернизацији и проширењу
аеродрома
„Никола Тесла“ одвијају
се свакодневно, уз максимално
поштовање
мера заштите од вируса
Ковид-19. „Влада Србије доделила је концесију реномираној компанији „Винци“, јер делимо исти сан, да претворимо

београдски аеродром
у најважније транспортно и путничко
чвориште у југоисточној Европи. Срећан сам
што је концесионар искористио овај период
да започне радове на
модернизацији“, навео
је министар Томислав
Момировић, приликом
обиласка радова.

ДРЖАВНА УПРАВА

Сарадња са ЕУ
Министарка Анђелка Атанасковић и шеф
Делегације ЕУ у Србији
Сем Фабрици разговарали су о сарадњи Србије са ЕУ. Атанасковић
је представила мере
Владе Србије и Министарства привреде
за ублажавање негативних последица пандемије
по привреду и захвалила се на

мигрантским кризама,
показала као изузетно
одговорна и хумана
земља. Навела је да
је више од 20 установа социјалне заштите
учествовало у активностима
усмереним
на мигрантску популацију, а да највећи
допринос дају центри
за социјални рад.

ГРАЂЕВИНАРСТВО

ЕКОЛОГИЈА

„Изградња
постројења за одсумпоравање
димних
гасова је веома важан пројекат, који ће
допринети да се емисија сумпор-диоксида
сведе на минимум“,
рекла је министарка
Ирена Вујовић, након
полагања камена-темељца за

Поводом
Међународног дана миграната, министарка
Дарија Кисић Тепавчевић обишла је радове на проширењу
капацитета Центра
за смештај малолетних страних лица без
пратње у Водоводској улици, и истакла
да се Србија, у различитим

ФИНАНСИЈЕ

Српске и мађарске
дипломате под истим кровом
Меморандумом
о
разумевању о заједничком
коришћењу
просторија дипломатско-конзуларних представништва
(ДКП),
који је у Будимпешти
потписан између министарстава
спољних послова Србије и
Мађарске, биће омогућено
да српске и мађарске дипло-

Србија одговорна и хумана земља

значајној помоћи ЕУ.
Навела је да су приоритети Министарства
даље унапређење пословног
окружења,
повећање
инвестиција, завршетак приватизације, наставак
реформи у области
државног власништва,
развој женског и омладинског
предузетништва.

Састанак са представницом ЕБРД
Директорка ЕБРД за
Западни Балкан Жужана Харгитаи разговарала је са министарком
Маријом Обрадовић о
сарадњи, донацијама и
инвестицијама ове организације у реформске процесе у Србији. На
састанку је истакнута
подршка ЕБРД диги-

тализацији и њеним
ефектима на привреду и становништво у
Србији, посебно у условима пандемије. Саговорнице су се сагласиле да ће се добра
сарадња наставити и
на оперативном нивоу,
посебно у делу инспекцијског надзора.

СНС
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
6. Сокобања

Лепши изглед три моста

Отворено клизалиште
и санкалиште
Општина је набавила „дачију сандеро“ за одлазак до
сеоских амбуланти Дома здравља. У оквиру „Интерег
ИПА“ сарадње Бугарска-Србија, постављено је клизалиште и санкалиште. Сокобања је остварила изузетан
туристички промет, а у септембру ју је посетило 22.000
туриста, који су остварили око 130.000 ноћења, што је
чини најпосећенијом туристичком дестинацијом у Србији у том месецу.

7. Смедерево

Дарко Глишић обишао је радове и разговарао са суграђанима

Реконструкцијом нисконапонске мреже на Вучијаку, решен је дугогодишњи
проблем са снадбевањем електричном
енергијом становника oвог дела града.

У Звиздару је асфалтирано 500 метара
деонице у Максимовића крају, а у Кршној Глави започето је уређење деонице
према Докмиру. Дом здравља добио је

најсавременији ултразвучни апарат са
колор доплером. Постављене су модерније ограде и савремена лед расвета на
три убска моста.

4. Аранђеловац

2. Крушевац

Брига о Јастрепцу

Пријем за сребрног математичара
Председник
Општине Бојан Радовић уручио је
лаптоп Урошу Цоловићу, математичару који је освојио
сребрну медаљу на
37. Балканској математичкој олимпијади. Почела је
изградња Прихватилишта за псе у
МЗ Мисача, балон
сале у МЗ Даросава
и замењен је кров
на вртићу „Дуга“. У парку Буковичке бање поплочавају се

На конференцији за новинаре,
потпредседник
крушевачких напредњака Предраг
Вукићевић, у осврту на нападе по
питању уређења
Јастрепца, подсетио је на све што је
урађено од 2012.
године, уз изношење аргумената
и фотографија о
изгледу Јастрепца
некада и сада. Такође, најавио је
активности на очувању биодиверзитета и уређењу
комплетног пута
до Јастрепца.

Радовић и Цоловић

нове стазе. Завршени су истраживачки радови за ову годину на налазишту Дворине.

5. Апатин

Подела „СНС Информатора”

3. Ваљево

Реконструкција речних корита
Нови повереник ГО
СНС је Јелена Николић
Лекић. Немачка развојна
сарадња (ГИЗ) обезбедила је маске, рукавице,
визире,
дезинфекциона
средства и бесконтактне
топломере за установе социјалне заштите. Град је
покренуо иницијативу за
градњу трафостанице на
Дивчибарама и набавку

Водовод у
Индустријској зони

школског прибора за ученике ромске националности. Завршена је реконструкција корита река Колубарe, Обницe и Јабланицe, у оквиру пројекта
ЕУ. Поводом Mеђународног дана старијих особа,
представнике Удружења
пензионера и инвалида
примио је градоначелник
Лазар Гојковић.

Гради се водоводна мрежа у Индустријској зони. Под отежаним условима,
свакодневно сe ради на изградњи 750 метара мреже и стварању услова за прикључење будућих привредних субјеката.

8. Књажевац

Здрава вода у свим селима
Мештани села Штитарац добили су здраву
пијаћу воду, изграђен је цео систем, од црпне
станице до водоводне мреже, како би се сваки
корисник прикључио на водовод. Општина гради водовод и у Кренти, а у Каличини и Валевцу
планира се реконструкција постојећих система.
Општина финансира и изградњу атмосферске канализације и реконструкцију водовода у
Књажевцу.

9. Богатић

Посета старијим
суграђанима

Активисти ОО искористили су пијачни дан и организовали инфопулт у центру града, где су разговарали са грађанима и делили „СНС Информатор“.

Чланови Уније младих посетили су старије суграђане, разговарали са њима, понудили
помоћ у обављању свакодневних активности и уручили им
пригодне поклоне.
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10. Беочин

Мурал као сећање на патријарха Иринеја
Активисти МО Беочин
Село заменили су табле
и обруче на кошевима на
спортском терену. Активисти Уније младих и активисти ОО организовали су
инфопултове у MО Раковац,
Беочин град 1 и 2, Бразилија
и Черевић. Чланице Уније
жена одржале су предавање
на тему вируса Ковид 19. Активисти МО Бразилија уручили су фрижидер и посуђе
Удружењу жена „Бразилијански бисери“. Активисти
МО Сусек уручили су веш
машину и лопте фудбалском
клубу, купљене из личних
средстава чланова ОО. Активисти МО Черевић и МО
Беочин 2 организовали су
поделу огрева социјално угроженим породицама. Акти-

11. Костолац

Садња дрвореда
Постављени су нови повереници ГО СНС Славиша Стојковић и Саша Павловић. Повереник МО Костолац Серџо Крстаноски организовао је пријем
грађана. У току је садња дрвореда у 20 улица и у централном
парку. Пуштен је у рад топловод у Кобаловој улици у Селу
Костолац. Град је обезбедио
средства за набавку савремених ЦНЦ машина за Техничку
школу. Постављена је улична
расвета у насељу Виногради, на
путу Костолац-Острово. На захтев мештана Острова, организован је састанак са челницима
„НИС“-а и градоначелником
Сашом Павловићем. Поводом
Дана борбе против дијабетеса,
одржана је Трка солидарности.

12. Нова Варош

Коначно нови власник
бањског комплекса
Руководства општина Нова
Варош, Пријепоље и Прибој потписала су споразум о
заједничкој изградњи трансфер станице за селектовање
комуналног отпада. Бањски
комплекс „Златар“ коначно
ће добити новог власника,
компанију „Metal Investments
Europe“ из Београда, која је
понудила 2.546.000 eвра,
што је за 200.000 евра више
од почетне цене. Делатност

СНС ИНФОРМАТОР 90/2020 | 21

БРИГА О ГРАЂАНИМА
простора. За координатора ИО
постављен је Лука Петровић, а
за поверенике Саша Павловић
и Славиша Стојковић.

20. Нови Сад

Инфраструктурни пројекти

17. Ириг

Огрев за угрожене
породице
Чланови ОО обезбедили су
огрев за материјално угрожене
породице. Поводом 60 година од оснивања Националног
парка „Фрушка гора“, организовано је пошумљавање садњом
60.000 садница. У акцији учествују и чланови нашег ОО, а активисти МО Врдник оградили
су дечије игралиште поред фреквентног државног пута.

18. Врбас
висти ОО придружили су се
акцији Националног парка
„Фрушка гора“ и учествовали у садњи 60.000 садница.

Осликан је величанствени
мурал, посвећен блаженопочившем патријарху српском Иринеју.

ове компаније је производња
алуминијума и део је „Metal
Investments Limited“ са седиштем у Великој Британији.

Семеновић и директор ЕД
„Сремска Митровица“ Владимир Санадер обишли су радове
на изградњи стубног трафоа.
Малишани из Кукујевца добили су игралиште.

13. Кучево

Чишћење потока
У акцији уклањања дивљих
депонија коју, кроз јавне радове, спроводи Удружење „Роми
Хомоља“, уређен је и поток
који пролази крај Дома здравља. Извођени су радови на
некатегорисаном путу који повезује засеок Кисела Вода из
МЗ Нереснице са Буковском.

14. Шид

Свакодневна
дезинфекција
Активисти ОО разговарали
су са грађанима на штанду, активисти МО Адашевци уручили
су породици шпорет на дрва, а
чланови МО Беркасово поклонили су клима уређај амбуланти, док су чланови МО Бачинци уредили спортски терен.
Волонтери Штаба за ванредне
ситуације дезинфикују јавне
површине у свим насељеним
местима. Савет за безбедност
саобраћаја поделио је рефлектујуће прслуке и светлосне сетове бициклистима. Министар
Александар Вулин посетио је
припаднике МУП-а у Шиду. У
току је адаптација расвете у
Гимназији „Сава Шумановић“.
Председник Општине Зоран

15. Жабаљ

Нови кров на вртићу
Започета је реконструкција
крова на згради вртића „Мудра сова“. Инвестицију је финансирала Влада, уз суфинансирање Општине. Председник
Општине Урош Радановић
обишао је радове на вртићу
и истакао да ће наставити са
улагањима у образовање.

16. Пожаревац

Побољшање туристичке понуде
Потписан је споразум о
сарадњи на унапређењу географско-информационог
система Пожаревца и Великог
Градишта, како би се побољшала туристичка понуда. Ђаци
генерације свих школа добили
су по 50.000 динара, а наставници и професори, поводом
Дана просветних радника, по
30.000 динара. Министарка
културе Маја Гојковић посетила је Галерију „Милена Павловић Барили“ и са градоначелником Сашом Павловићем и
челницима задуженим за културу најавила помоћ државе
у изградњи новог изложбеног

Најава важне
саобраћајнице
Министар Томислав Момировић најавио је изградњу
брзе саобраћајнице од Бачког
Брега до Накова, који ће повезати Мађарску на северозападу и Румунију на истоку наше
земље. Оваква саобраћајница, која ће попречно повезати Војводину, од изузетног је
значаја за економију и инфраструктуру Србије. Општина
је издвојила средства за изградњу гаража, уређење ходника и изградњу још једног
тоалета у Центру за социјални
рад. Такође, након постављања
видео надзора и аларма, у овој
установи почело је да ради и
физичко обезбеђење.

19. Лесковац

Радови у Зеленој зони
Чланови Уније младих делили су „СНС Информатор“ на
пет локација. Активисти МО
Морава уручили су намирнице и средства за хигијену социјално угроженој породици у
Кумалаку. Лесковцу је уручено
признање Заштитника грађана
због реконструкције зграде
Центра за социјални рад, у
оквиру које су постављени
рампа и лифт. Припало му је
и признање за План детаљне
регулације Скобаљић града на
Међународном салону урбанизма, а Народно позориште
је на фестивалу „Јоаким Вујић“
добило девет награда. Градоначелник Горан Цветановић
уручио је уговоре за финансирање стручне праксе за високошколце и суфинансирање

Градоначелник Милош Вучевић са министарком Мајом Гојковић...

Напредују радови на поправци и
проширењу коловоза у Приморској
улици, у шта се уверио и градоначелник Милош Вучевић. Министар Александар Вулин био је у посети Новом
Саду, а разговарало се о великим инфраструктурним пројектима, полипротивградних
стрелаца.
Урађен је део канализационе
мреже у Зеленој зони и део водоводне мреже у Железничкој
улици у Грделици. Поводом
Дана борбе против насиља
над женама, корисницама Сигурне куће уручени су пакети
са средствима за хигијену и
школским прибором.

21. Ћићевац

Помоћ за двојицу
суграђана
Чланови МО Лучина организовали су радну акцију и обезбедили елементарне услове за
живот двојици суграђана, а из
личних средстава набавили су
покућство и намирнице.

22. Голубац

Нови бунар у Дворишту
У насељу Двориште уграђен
је бунар са новим резервоарима. Уређен је и прелаз преко
реке Туманке, а унутрашњост
школе у насељу Воилово је окречена. Један од последњих
пројеката у новембру било је
уређење плаже у насељу Винци.

23. Бела Паланка
Нови вртић

Након реконструкције школе у Црвеној Реци, отворен је
и вртић. У школском дворишту
реконструисани су спортски
терени и изграђени нови за кошарку, мали фудбал и рукомет.

... и са министарком Даријом Кисић Тепавчевић

цијској станици Стари град, реконструкцији полицијске станице на Детелинари и објекту у краља Петра Првог.
Градоначелник Вучевић и министарка
Маја Гојковић обишли су нову Музичко-балетску школу, а са министарком
Даријом Кисић Тепавчевић, Вучевић

Општина, у сарадњи са удружењем „Добра вила“ из Београда, обезбедила је играчке за
вртић. Деветнаест породица и
удружење „Те деум“ добили су
пластенике са опремом, које су
обезбедили Општина и немачка организација „АСБ”.

24. Неготин

Обнова вртића
У оквиру суфинансирања
мера популационе политике, преко Кабинета министра без портфеља, трећу
годину заредом у ПУ „Пчелица“ реализују се обимни
радови. Након замене столарије и дела крова на другој згради вртића, замењена је столарија и на старој
згради. Радове су обишли
Владимир Величковић и
Богдан Гугућ, председник
и заменик председника
Општине. Новим асфалтом
пресвучене су улице у Ковилову, Александровцу и
Мокрању.

25. Инђија

Акције помоћи и
уређења
Поводом Дана ослобођења
у Првом светском рату, активисти Првог МО уредили
су плато испред Споменика
краљу Петру. Активисти МО
Крчедин уредили су простор
испред Дома здравља, а акти-

је обишао Геронтолошки центар. Вучевић и волонтери посадили су 60.000
садница поводом 60 година од оснивања НП „Фрушка гора“. У наставку
акције „Оживимо паркове“, биће посађено 8.600 стабала. У току је реконструкција базена у СПЦ „Војводина”.

висти Трећег МО наставили
су пошумљавање у насељу
Шангај. Чланови МО Нови
Сланкамен уредили су пијачни простор, док су јарковачки
напредњаци помогли комшији
да се реши проблем са блатом
у Улици Ивана Милутиновића.
Чланови МО Бешка очистили
су стазу поред Дунава до моста и простор око Ладног извора.

26. Жабари

Aсфалтирање улица
Oпштина је асфалтирала делове улица Живана Крстића,
Симе Симића и Милосава Јанковића у Полатни, а у Влашком
Долу делове улица Слободановe и Моше Пијаде.

27. Мало Црниће
Нови мост

Изграђен је мост у насељу
Топоница и грађани неће морати да користе дужи, заобилазни пут. Наставићемо да
ослушкујемо потребе мештана
и решавамо њихове проблеме.

28. Чока

Посета Зорана
Ђорђевића
Општински одбор СНС посетио је члан Председништва
СНС Зоран Ђорђевић, а разговарало се о епидемиолошкој
ситуацији и плановима активности за наредни период.

29. Рача

Ново игралиште
Малишане Великог Крчмара
обрадовало је ново, модерно
игралиште за мале спортове,
али је турнир одложен због
епидемиолошке ситуације.

30. Суботица
Изградња
ветроелектране

Усвојен је План детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Маестрале ринг“.
Снага ветроелектране биће
600 мегавата и производиће
више од хиљаду гигават часова струје годишње, што је
довољно за више од 200.000
домаћинстава. Покрајински
секретар Чедомир Божић обишао je пољопривредно газдинство Соковић у Бикову.

31. Краљево

Реконструкција фасада
Завршава се изградња модерне фискултурне сале у
школи у Жичи. Прошле године девет, а ове године чак 19
стамбених заједница добило
је новац од Града како би могло да реконструише фасаде и
друге делове зграда. Обновљени су део објекта и базен
са минералном водом Специјалне болнице у Матарушкој
бањи. „Србатом“ је донирао
вредну опрему Ветеринарском
институту, у циљу брзе детек-
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ције вируса корона, а држава
је омогућила инсталирање још
једне ПЦР лабораторије у Заводу за јавно здравље.

32. Сечањ

Да нас буде више
Одржана је Међународна
ликовна колонија „Гест“ у Дому
културе. Општина је доделила
дечија колица за близнакиње
Круну и Нађу Поповић из Сутјеске, у склопу мера популационе политике. Остале мере
које се спроводе су школски
пакет за ђаке прваке, пакет за
бебе, хигијенски пакет, једнократна помоћ до 10.000 динара, помоћ у школовању деце...

33. Нови Пазар

Асфалтирање улица
У насељу Барутана, у Херцеговачкој улици која се спаја
са Рас улицом, проширена
је саобраћајница и изграђен
потпорни зид. Асфалт је стигао и до Улице Рајка Ацковића,
а асфалтирана је и Улица 410
у Селаковцу. Уређен је плато
испред хотела на атлетском
стадиону.

34. Зајечар

Уређење „острвцета“
Започета је рехабилитација
свих улица у Вишњару. Постављен је тротоар у Улици Милоша Обилића, а чека се испорука
стубова за расвету и новог аутобуског стајалишта. Започети
су радови на путу између села
Мали Јасеновац и Браћевац.
Настављено је уређење „острвцета“, преко пута дрвеног моста код Попове плаже. Почиње
осветљавање фонтане и садња
украсних биљака.

35. Сремска
Митровица

Златно признање за
борбу против короне
Обележено је 76. година од
ослобођења града у Другом
светском рату. Покрајински секретар Зоран Милошевић посетио је Високу школу струковних студија, поводом реконструкције крова. Обележена је
градска слава Митровдан. ЈКП
„Водовод“ одликован је златним признањем за допринос у
борби против коронавируса,
које је доделио председник
Александар Вучић. Председница Владе Ана Брнабић и ми-

ИНТЕРВЈУ
43. Свилајнац

36. Опово

Дезинфекција јавних површина
Дезинфиковане су јавне
површине у сва четири насељена места. Како је јавни
превоз једно од најризичнијих места за ширење корона вируса, на аутобуској
станици спроведена је акција провере прописаних
мера од стране председника Општине Милоша Маркова, комуналних инспектора и радника Дома здравља.
Саниране су деонице атарских путева и дивље депоније, и подељене су гајбице
нистар Томислав Момировић
обишли су радове на изградњи
моста на Сави и ауто-пута на
деоници Кузмин - Сремска
Рача и одржали састанак са
представницима
компаније
„Ташјапи“ и градоначелницом
Светланом Миловановић.

37. Ада Мол

Производња
дезинфијенса
Организована је производња
и пуњење средства за дезинфекцију, које се дистрибуира на
пунктове где га могу преузети
грађани, установе и привредни
субјекти. Уз ангажовање страначких активиста, насут је пут
до индустријске зоне и обезбеђена је шљака за пут из дворишта до локалне саобраћајнице станарима зграде у Молу.

38. Трстеник

Грађани се питају
Кроз Акциони план за укључивање грађана у доношење
одлука о трошењу средстава
прикупљених по основу пореза на имовину, спроводе
се инфраструктурни радови.
Члан Председништва СНС Зоран Ђорђевић разговарао је са
председником ОО Александром Ћирићем и са председницом Општине Миленом Турк о
капиталним пројектима и борби против короне.

39. Бач

Пензионери за
социјално угрожене
Унија пензионера организовала је акцију поделе пакета
социјално угроженом становништву, из личних донација
чланова странке. У оквиру
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пољопривредним газдинствима. Започета је подела
огревног дрвета социјално
угроженим становницима.
Уграђена је ПВЦ столарија
на пензионерском дому у
Баранди. ОО СНС бројнији
је за одборнике и чланство
оповачких
социјалиста,
који су приступили СНС-у.
Досадашњи председник СО
др Зоран Тасић, именован
је за заменика покрајинског
секретара за енергетику,
грађевину и саобраћај.
подршке инклузији Рома кроз
запошљавање, Општина је набавила ново путарско возило
за ЈКП „Тврђава“.

40. Лајковац

Ускоро нови базен
У просторијама странке одржан је састанак руководства
ОО са чланом Председништва
СНС Зораном Ђорђевићем. Министар Томислав Момировић
обишао је радове на изградњи
брзе саобраћајнице Лајковац
- Иверак. Приводе се крају ра-

41. Црна Трава

Донација Владе
Јапана
Купљен је савремени аутобус за превоз ученика и
грађана. Комунално предузеће „Вилин луг“ добило је најсавременију радну
машину од Владе Јапана.
Опремљене су и отворене
просторије Туристичке организације.
дови на затвореном базену и
у фебруару се очекују први купачи. Завршавају се радови на
Средњој школи „17. септембар“.

42. Бачки Петровац

Образовање Рома,
запошљавање младих
Чланови ОО, на челу са
Срђаном Симићем, разговарали су са суграђанима и делили
„СНС Информатор“. Одржана
је друга седница тима за израду Локалног акционог плана
за образовање Рома. Одржана
је радионица посвећенa изради Програма за унапређење
запошљавања младих.

Нови чланови

Одржали смо више састанака и јавности више пута указали на штетно понашање и
бројне неправилности у раду
општинског
руководства.
Доктор Јадранка Величковић,
специјалиста медицине рада,
приступила је нашем ОО.
Свакодневно нам приступају
нови, квалитетни људи који
у странку улазе са дубоким
убеђењем да Свилајнац може
кренути правим путем.

44. Владимирци
Посета Бранислава
Недимовића

Чланови ОО редовно подржавају хуманитарне акције
и пружају помоћ социјално
угроженим породицама. Такође, офарбали су клупе у дворишту ОШ „Жика Поповић“
и суграђанима делили „СНС
Информатор“. Министар Бранислав Недимовић обишао
је газдинство у МЗ Кујавица
и рекао да очекује да ће државна подршка за 2.500 младих пољопривредника, бити
подстицај да буду још бољи
произвођачи. Реконструисана
је нисконапонска мрежа у Матијевцу. У пројекту „Породица
изнад свега“, набављена су два
путничка возила и опремљен је
мултиедукативни центар.

45. Кањижа

Чишћење лишћа
Активисти ОО уредили су
део градског трга и очистили
смеће и лишће са јавних површина у центру насеља.

46. Велика Плана
Уређење школских
зграда

Поводом обележавања Дана
примирја у Првом светском
рату, делегација Општине положила је венац на Споменик
краља Петра Првог. Изграђени су санитарни чворови у
школи у Милошевцу. Постављена је ограда и поплочано
је двориште ОШ „Карађорђе“
у Великој Плани, а започети су
радови на бољој енергетској
ефикасности школе у Старом
Селу. У Великој Плани поплочан је тротоар од зграде
Општине до банке „Интеза“ и
замењене су азбестне водоводне цеви.

47. Сомбор

Средњошколци сами бирају шта желе у школи
Подељен је школски прибор ученицима ромске националности. Трећу годину
заредом, Центар за развој
образовања, ШОСО „Вук
Kараџић“ и Град пружају
подршку предузетништву
младих. У Бачком Моноштору положен је камен-темељац за постројење за прераду воде. Град, уз подршку
УСАИД-а, спроводи партиципативно буџетирање у
средњим школама и ученици
сами дају предлоге шта би
требало купити и опремити. Градоначелник Антонио
Ратковић угостио је амбасадора Хрватске Хидајета

48. Зрењанин
Постројење за
пречишћавање
отпадних вода

Компанија „Метито“ из УАЕ
улаже 30 милиона евра у постројење за пречишћавање отпадних вода. Станислава Јаношевић, Рајко Капелан и Ненад
Домјесков положили су венац
на Споменик краљу Петру Првом, поводом ослобођења у
Првом светском рату. Градоначелник Симо Салапура присуствовао је свечаном поринућу речног танкера, највећег
брода који је произведен у
бродоградилишту „Бомекс“.
Градоначелник Салапура и генерална секретарка Спортског
савеза Вукосава Ђапић Атанацковић примили су делегацију
Института за женски спорт.

49. Оџаци

Платформа за особе са
инвалидитетом
Народна библиотека организовала је традиционални
„Месец књиге“. Митровданске
свечаности у Лалићу одржане су
у онлајн формату. На сајту председника Републике „Најбоље из
Србије“, нашла се прича о Станислави Ђорђевић, јединој гајдашици у Србији. Ученици из Богојева освојили су прво место на
такмичењу у представљању народних обичаја Мађара. У току је
израда техничке документације
за реконструкцију и доградњу
постројења за пијаћу воду. Расписан је конкурс за доделу студентских стипендија и за регре-

Бишчевића и представнике
Хрватске привредне ко-

море. Министар Томислав
Момировић најавио је из-

сирање дела превоза студената.
На каналу ДТД, код моста према
Бачком Грачацу, направљена је
платформа за пецање за особе
са инвалидитетом.

брачним паровима, у сарадњи
Општине и Министарства за
популациону политику.

50. Бојник

Помоћ за куповину
механизације
Потписано је 113 уговора о
субвенционисању куповине
пољопривредне механизације.
На располагању су и средства
за субвенционисање сертификованог садног материјала, вештачко осемењавање и
куповину приплодне стоке. У
току је друга фаза изградње
водовода у Каменици.

51. Сремски
Карловци

Отворен пункт Хитне
помоћи
Отворен је пункт Хитне помоћи у реновираној згради.
Од 2012. до 2014. изведени
су радови у вредности 24 милиона динара, а финансирала их је Управа за капитална
улагања. У преуређење простора за потребе рада Хитне
помоћи, Општина је уложила
више од 3,5 милиона динара.

52. Рековац

Пластеници младим
брачним паровима
Асфалтирано је 1.200 метара
у селу Велика Крушевица и реконструисан је мост преко реке
Дуленке у Рековцу. Подељено је 10 пластеника младим

53. Петровац
на Млави

Пријем за ватрогасце
Поводом Дана заштите од
пожара, уприличен је пријем
код заменика председника
Општине Бориса Гвоздића. За
најбољег ватрогасца изабран
је Данко Стојковић, припадник Ватрогасно-спасилачке
јединице.

54. Стара Пазова
Реконструкција
Завичајне куће

Започета је друга фаза изградње спортске хале у Старим Бановцима. У току је
изградња новог објекта ОШ
„Вера Мишчевић“ у Белегишу
и реконструкција водовода
у Пионирској улици у Новој
Пазови. Реконструисана је Завичајна кућа народног хероја
Јанка Чмелика и опремљена
изложбеним материјалима.

55. Рума

Посета Ирене Вујовић
Ирена Вујовић, министарка
за заштиту животне средине,
упознала се са активностима
које локална самоуправа реализује у циљу заштите животне средине, присуствовала је
садњи дрвореда у реконструисаној Улици 15. маја и обишла
котларницу
„Солидарност“,
чијом изградњом је мазут за-

градњу брзе саобраћајнице
од Бачког Брега до Накова.
Реконструишу се тротоари
у више насељених места.
Град се придружио кампањи
„16 дана активизма у борби
против насиља над женама“.
Градоначелник
Ратковић
и заменица Љиљана Тица
одржали су пријем грађана.
Чланице Уније жена посетиле су Коло српских сестара и
уручиле им одећу и обућу,
набављене личном донацијом. Члан Председништва
СНС Зоран Ђорђевић посетио је Градски одбор, а наши
активисти организовали су
информативне штандове.
мењен природним гасом. Министарка Вујовић, заједно са
председником Општине Слађаном Манчићем, придружила се
волонтерима и засадила дрво.

56. Смедеревска
Паланка

Бициклистичка стаза
Започета је израда бициклистичке стазе и стазе за
рекреативце, од Улице Првог
српског устанка до скретања за
Кисељак, чиме МЗ Доњи град
добија нов и модеран изглед.

57. Тител

Уређење вртића
у Вилову
Активисти МО Вилово помогли су реновирање просторија вртића, помагали су у кречењу, малтерисању и уређењу
фасаде. У току је акција реновирања свих одељења ПУ
„Плави чуперак“.

58. Кикинда

Расвета дуж
бициклистичке стазе
Започето је постављање
соларне расвете дуж бициклистичке стазе до граничног
прелаза Наково-Лунга. Град је и
ове године организовао акцију
доделе новогодишњих пакетића за најмлађе суграђане, која
је отпочела постављањем „Кутије жеља“ на тргу. Реконструисан је оградни зид у вртићу
„Мендо“, који је представљао
безбедносни ризик за малишане и васпитаче.

Наставак на 30. страни

СНС ПАНОРАМА
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ИНТЕРВЈУ

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Јоксимовић учествовала
на ИДУ Форуму

И

нтернационални
секретар
СНС и министар за европске
интеграције Јадранка Јоксимовић
учествовала је на годишњем Форуму Међународне демократске уније
(ИДУ), чија је Српска напредна
странка пуноправна чланица. Овогодишњи виртуелни Форум окупио је породицу глобалног десног
центра и мноштво посматрача из
целог света који су имали прилику
да учествују у дискусијама везаним
за теме попут борбе против коронавируса, недавно одржаних америчких избора, будућности конзерватизма... Форум је угостио значајне
говорнике америчке и европске
политике, попут државног секретара САД Мајкла Помпеа, премијера
Норвешке Ерне Солберг, премијера
Грчке Кирјакоса Мицотакиса, министра за регионални развој и диги-

Јадранка Јоксимовић

тализацију Норвешке Линду Хофстад Хелеланд, министра здравља
Немачке Јенса Шпана, као и бројне
представнике америчког Конгреса
и чланове Европског парламента.

Ј

А

Српској напредној странци прихваћена је кандидатура за организацију једне од Политичких скупштина
ЕПП током 2021/2022, а датум ће бити
прецизиран у зависности од развоја
ситуације са пандемијом вируса Ковид 19. Јоксимовић је упознала учеснике са плановима и активностима
новоформиране Владе и напретку Србије на плану европских интеграција.

Стабилан кредитни
рејтинг Србије

генција „Стандард и Пурс“ потврдила је оцену кредитног
рејтинга Србије на нивоу ББ+ и задржала стабилне изгледе за његово
даље повећање, саопштило је Министарство финансија.
Доследност у спровођењу одговорне економске политике дала је
резултате, па Србија и даље остаје
у групи малог броја земаља којима
у 2020. години кредитни рејтинг
није смањен. Агенција наводи да су,
захваљујући успешно спроведеним
структурним реформама и мерама
фискалне дисциплине и консолидације, створене добре основе за одржив привредни раст и да је Србија
ушла у кризу изазвану пандемијом
спремна и са добро уравнотеженим
финансијама.
Истиче се да је смањењем јавног
дуга у претходном периоду створено довољно фискалног просто-

ра да у условима кризе може да
подржи додатно задуживање за
пакет мера подршке привреди и
опоравак економије од негативног
утицаја пандемије, што је уједно
успорило економски пад српске
привреде. Поред тога, указује се
да су успешне мере монетарне политике спроведене у претходним
годинама резултирале стабилном
и ниском инфлацијом, која је на нивоу мањем од два одсто.
Мере које су имале за циљ очување производних капацитета целокупне привреде, одржање животног стандарда становништва и
обезбеђивање ликвидности свих
економских субјеката, значајно су
помогле да се ублаже непосредне
последице пандемије и да се створе
услови за бржи опоравак привреде
и остварење динамичног раста у
2021. години, наводи се у извештају.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Србија ће у 2021. бити још успешнија

В

СНС организује једну од
политичких скупштина ЕПП
адранка Јоксимовић учествовала
је и на видео састанку Политичке
скупштине Европске народне партије (ЕПП), на којем се дискутовало о кључним темама и поднетим
кандидатурама за домаћина предстојећег Конгреса ЕПП-а, који ће се
одржати крајем 2021. године, као
и о најважнијим актуелностима из
домена европске политике.
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ладимир Орлић, потпредседник
Народне скупштине Републике Србије и члан Председништва СНС,
оцењује да је година која је за нама била
година великих изазова и великих резултата. У условима неочекиване пандемије,
коју нико на свету није могао да предвиди, како каже, на делу смо показали да
Србија данас има државу. И то респектабилну државу, каквој некада нисмо могли
ни да се надамо.
Према његовим речима, то је најважнија од многих победа које је донела
2020. година, на различитим фронтовима. Друга победа по којој ћемо памтити
ову годину је она извојевана на изборима:
листа „Александар Вучић - За нашу децу“
добила је више од два милиона гласова,
уз плебисцитарну подршку народа. За
људе у Српској напредној странци то је
резултат за огроман понос, а уједно и резултат који треба бранити и у будућности
надмашити.
Да ли сте задовољни реакцијом државе на пандемију вируса Ковид 19?
- Сви треба да будемо задовољни реакцијом државе, за коју стижу аплаузи
и честитке из целог света: почевши од
Светске здравствене организације, која
је похвалила наше мере као благовремене, садржајне и ефикасне, па надаље.
Србија је показала да уме да организује и
додатно подигне своје капацитете, набави и изгради све што је неопходно нашем
здравственом систему, а онда чак и да
помогне комшије у региону. Уз комплетне болнице изграђене у рекордном року,
авион помоћи који је из Србије послат
за Италију можда и најречитије говори
о спремности коју је показала наша држава.
Како видите пакет економских мера
помоћи грађанима и привреди, које
је иницирао председник Александар
Вучић?
- И о тим, економским, мерама данас говори цео свет. И честитају Србији. Међународне организације, значајне институције, наводе у својим извештајима да је
наша држава тим мерама успела да сачува
на стотине хиљада радних места, а незапосленост и сиромаштво спусти на ниво
чак и нижи него пре пандемије. Признају
да Србија по БДП показатељима стоји најбоље у Европи ове године, а реално је да
буде тако и следеће године. Све то говори
да су наше мере биле пун погодак, а да је
Александар Вучић и на тај начин показао
да економски успеси Србије свих ових година нису никаква случајност, већ резултат са жестоким покрићем.

ВЛАДИМИР ОРЛИЋ,
потпредседник Народне скупштине
Републике Србије

Каква атмосфера влада у новом сазиву Народне скупштине?
- Млади народни посланици изабрани
са листе „Александар Вучић - За нашу
децу“ нису се устручавали да ускоче
право у ватру: говоре на апсолутно свим
седницама и врло су запажени, изборили су се за учешће у скупштинским одборима и парламентарним делегацијама,
а свако од њих председава и неком од
парламентарних група пријатељства.
Уз одличну сарадњу са искуснијим народним посланицима, са којима заједно
нашу посланичку групу успешно профилишу као неспорну покретачку снагу
читавог сазива, боре се за политику коју
заступају. А та политика је шампионска,
па је таква и атмосфера коју диктира посланичка група „Александар Вучић - За
нашу децу“ у новом сазиву.
Колико Вам значи место потпредседника Народне скупштине?
- Свака дужност на коју вас делегира
Странка представља најзначајнију мо-

гућу обавезу. У том смислу нема разлике
између одборника на локалу, народног
посланика и члана Владе. Зна се кога
представљамо и чију политику заступамо, и то мора да буде јасно у свакој секунди дужности коју обављамо.
Како коментаришете то што смо тек
ових дана сведоци изненађујуће
вести да Драган Ђилас има брата
Гојка, и да овај у свом поседу има
35 некретнина?
- Једино што ту може да изненади
је увек нови, још виши ниво дрскости
са којом се бивши режим обрушава на
наше људе, оптужујући лажно друге за
оно што све време, заправо, раде они
сами. Ђиласов брат има на десетине
скупоцених некретнина, а не било чија
друга браћа. Док без срама испирају
уста туђим породицама, којекакви Ђиласи су себи награбили све што су могли
да дохвате. Та подлост и таква бахатост
још могу некога да запрепасте, а њихова
силна имовина стечена грабежом је до-

бро позната ствар. И то чини суштинску
разлику између нас и њих.
Чиме може да се бави човек, па да
за живота стекне 35 некретнина у
елитним деловима Београда?
- Кад их „стиче“ током боравка на власти, као што је случај са браћом Ђилас,
одговор је јасан: ради то злоупотребом
положаја и тргујући политичким утицајем. Све што је од тог богатства потекло из буџета, а јесте – много, директно
је узето од народа. И неважно је да ли
су, при том, истурали друге да у њихово
име потписују, воде фирме на папиру и
тако уклањају доказе. Смрад корупције
је исувише јак да би могао да се прикрије. Неко други је такво богатство
можда и могао да стекне поштено, али
онај ко је био на власти док се бесомучно
богатио није. Ту је крај сваке приче.
Шта мислите да ће се све открити
у поступку Града Београда против
НН лица због корупције у вези са
изградњом Моста преко Аде?
- Желим, наравно, као и сваки човек у
овом граду и овој земљи, да се то клупко очигледне пљачке коначно одмота до
краја. Да се коначно утврди одговорност
свих који су арчили народне паре да
себи обезбеде луксуз, баснословне некретнине и тешке девизне рачуне. Овај
народ још увек чека на правду у том
случају. Међутим, знајући за ситуацију
у нашем правосуђу, чијим делом и даље
дрмају кланови укорењени у време бившег режима, не усуђујем се да будем
претерани оптимиста. Видећемо. До те
правде ће једном морати да дође. Исувише је труда уложено да се ова држава
подигне на ноге, да бисмо дозволили да
све то криминалци растуре изнутра.
Какви су Вам планови за 2021. годину?
- Најважнији задатак који имамо сви
пред собом је да обезбедимо да у 2021.
години Србија буде још боља, још успешнија него претходне године. Наши
планови за будућност записани су у
стратешком документу „Србија 2025“,
а пут до реализације трасиран је кроз
шест праваца државне политике, како
их је поставио председник државе Александар Вучић. Добили смо мандат од
народа да управо тим путем водимо државу напред. А глас народа је глас Бога.
Свакога дана да урадимо нешто ново за
своју државу и свој народ, основна је
обавеза сваког ко представља политику
Александра Вучића и СНС. И основни
рецепт да и године пред нама буду успешне.
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ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Покрајински
буџет за 2021.
годину биће
развојни

Г

ДР ЗОРАН
ГОЈКОВИЋ,
Игор Мировић

П

редложени покрајински буџет од 75,2 милијарде динара биће буџет
који ће нам омогућити да
финансирамо потребе свих
институција у АП Војводини
за које смо задужени. Истовремено, циљ нам је да одржимо висок ниво инвестиционих улагања. Очекујем
да око 15 милијарди динара
уложимо у инвестиционе
пројекте, како за започете који ће бити завршени у
наредној години, тако и за
нове пројекте које планирамо са локалним самоуправама“, рекао је председник
Покрајинске владе Игор
Мировић, уочи седнице
Скупштине Војводине.
План је, како је додао, да
се одрже сва потребна издвајања за социјалну заштиту и здравствени систем.
„Пројектовани буџет за
2021. годину говори нам да
је то буџет развојног карактера, и у наредној години
наставићемо са најзначајнијим улагањима, радићемо пажљивије и умереније с
обзиром на финансијске потенцијале које смо имали пре
пандемије вируса Ковид 19“,
истакао је Мировић.

покрајински
секретар за
здравство,
о улагањима
у здравствени
систем,
вакцинама и
прослави
празника
у условима
пандемије
вируса
Ковид 19

Избегавајте блиске контакте,
славите у кругу породице

одина 2020. била је изразито тешка, бурна,
турбулентна, речју пандемијска. Вирус корона је
изменио све токове нашег
живота и ставио себе у први
план. Цео свет води дугу и
исцрпљујућу борбу којој се,
нажалост, још не види крај
и сигурно је да ће и прва
половина 2021. године бити
у највећој мери оптерећена
овим проблемом.
Др
Зоран
Гојковић,
покрајински секретар за
здравство, који је дао немерљив допринос у борби
против опасног вируса, за
“СНС Информатор” каже да
се нада да ће ситуација бити
подношљивија, с обзиром на
то да цео свет полаже велике наде, не само у вакцину,
него и у нове методе лечења.
Међутим, према његовим речима, пред нама је још једна
опасност, овог пута у виду
верских и традиционалних
празника који представљају
велики ризик, поготово ако
знамо како се они у Србији
прослављају и у којој мери
сви узимамо учешће у њиховом обележавању.
- Вирус не може да се шири
уколико нема блиских контаката, а свака врста окупљања
и дружења погодно је тло за
убрзано преношење вирусне
инфекције. Савет свима јесте
да предстојеће божићне и новогодишње празнике проведемо у најужем породичном
кругу, јер ћемо тиме заштитити и своје здравље, али и здравље својих најближих. Нек
празнични дух буде у сваком
нашем дому, дајући посебан
значај управо породици, као
основној јединици друштва.
Којом динамиком би требало да се одвија вакцинација и колико је времена потребно да се створи
имунитет након примања
вакцине?
- Није тајна да је општа
јагма на светском тржишту
за куповином вакцина и да је

који воде рачуна о здрављу
њеног народа, и то држава
у последње време пружа.
Предводник свега тога управо је председник Александар
Вучић, који је безброј пута са
пуно емпатије, не само речима, него превасходно делом,
пружио несебичну подршку
здравственом сектору.

очигледно да се неће бирати
средства да се вакцина што
пре испоручи свима онима
који су стали у ред за њу. Република Србија се изузетно
одговорно и правовремено
односи према овом проблему и остварен је велики број
контаката са свим великим
светским произвођачима који
имају вакцину на располагању. Немерљив допринос
дао је председник Републике,
који је, практично, најважнија
нит у нашим разговорима.
Његови лични контакти и
познанства са најзначајнијим
светским лидерима омогућавају да наша земља, иако се
финансијски не може поредити са најразвијенијим земљама света, ипак путује са њима
раме уз раме ка овом циљу.
Како оцењујете мере које
је држава спровела током 2020. године у вези
са пандемијом?
- Република Србија, са
председником Александром
Вучићем на челу, правовремено, одговорно и ефикасно
спроводила је све мере које
су за циљ имале само једно
– што мање преминулих. То
је био кључни и најважнији
циљ и све оно што је рађено
током године било је томе
подређено. Ако гледамо укупан број умрлих на укупан
број становника, резултат
Србије је за сваку похвалу
и респект. Други циљ био је
пружање помоћи онима којима је она неопходна, и ту је
здравствени систем Србије,
такође, успешно положио испит. Наравно, ово не би било
могуће без изузетног напора свих запослених у здравственом сектору, и на томе
им велико хвала. Упоредо с
тим, пошто, наравно, живот
не може да стоји, економске мере које је Влада Србије
спровела заслужују посебну
пажњу, јер током целе пандемијске кризе, за разлику
чак и од најбогатијих земаља,
плате и пензије у Србији, не

само што нису касниле, него
су и повећаване. Није било
никаквих несташица, ни основних животних намирница, нити било чега другог.
Да ли су здравствени
радници задовољни повећањем плата и једнократним издвајањима,
на којима је инсистирао
председник Вучић?
- Још 2013. године, када
је био председник Владе,
Александар Вучић инсистирао је на томе да се започне
потпуна, темељна обнова
здравственог система. Све то
је спровођено у три правца.
Први правац био је инфраструктурно улагање у изградњу, адаптацију и реконструкцију нових и постојећих
здравствених објеката у које,
нажалост, није инвестирано
више деценија. Велелепни
нови објекти, какав је Клинички центар у Нишу, први
икад завршен у Србији, затим ускоро, током 2021. године, нови Клинички центар
Србије са 90.000 квадрата,
почетак градње Клиничког
центра Војводине у Новом
Саду, као и започет поступак
за извођача радова за Кли-

нички центар у Крагујевцу,
круна су тог подухвата. Да
не запоставимо реконструкцију
клиничко-болничких
центара у Београду и општих болница на територији
целе Србије. Нема општине
у којој здравство није било
међу приоритетима и где на
здравственим објектима није
било улагања. Упоредо с тим
текла је набавка опреме, која
је, благо речено, била ван
свих светских стандарда,
стара, највећим делом покварена, што се одражавало
на лечење грађана и огромне
листе чекања. Србија се данас поноси новим магнетним
резонанцама,
ангио-салама, апаратима за зрачење и
медицинском опремом која
пружа најбоље услове за лечење. Трећи циљ омогућио је
запошљавање великог броја
здравствених радника, њихову квалитетну едукацију и
усавршавање, као и огроман
број специјализација, које су
пре тога, не знамо из ког разлога, биле забрањене, а што
је проузроковало несагледиве последице по здравствени
систем, а које су мерама Министарства здравља превазиђене. Посебно је значајна

подршка на којој највише
лично инсистира председник Александар Вучић, а односи се на повећање плата
здравствених радника, које
никада у Србији нису биле на
таквом нивоу и то из реалних
извора, захваљујући доброј
економској политици.
Да ли је заустављен
тренд одласка лекара и
медицинских сестара на
рад у иностранство?
- Сигурно је да су све мере
које је држава предузела
допринеле томе да је један
број здравствених радника,
који је планирао да напусти
Србију, своју даљу егзистенцију, ипак, остварио у својој
домовини. Не смемо да сметнемо с ума да су плате у развијеним земљама веће него
што ми у овом тренутку можемо да пружимо. Међутим,
када питате здравствене раднике зашто одлазе из земље,
првенствено одговарају - услови рада и немогућност специјализације и усавршавања,
што се знатно променило у
претходном периоду. Новац
није никада био примаран
мотив, него брига и пажња
коју држава поклања онима

Да ли су млади људи заинтересовани да уписују
школе здравствене струке?
- Највеће интересовање
годинама влада управо за
средње здравствене стручне
школе и медицинске факултете у Србији, што јасно ставља до знања да млади људи
разумеју колико је здравље
у фокусу савременог света и
да ће у том сегменту моћи да
се остваре у стручном, професионалном и етичком смислу. Они су изузетно вредни,
паметни и пожртвовани и
уз правилно усавршавање
и адекватну помоћ државе,
није упитна будућност српског здравства – поготово
имајући у виду стални економски раст Србије.
Опишите када Вам је било
најтеже у току ове године, тренутке које никада
нећете заборавити...
- Током претходних десет
месеци било је много тужних, тешких и стресних ситуација, али су нас воља, жеља
и осећај одговорности увек
гурали напред, у нове борбе
и изазове. На том путу посебан утисак на мене су, ипак,
оставили заједништво и тимски рад великог броја људи
који су се са пуно труда и
одрицања, не штедећи себе,
ухватили у коштац са кугом
21. века. Све ово, наравно,
много је лакше када се на
челу свих нас налази особа
која у себи има импресивно
знање и енергију да подигне
клонуло, састави поломљено
и уједини разједињено. За
будућност Србије.
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ВЕСТИ
Прве деонице на
Моравском коридору
готове 2022. године

Председница Владе Ана Брнабић обилази радове

ПОЈАТЕ-КРУШЕВАЦ
ремијерка Србије Ана
Брнабић обишла је
радове на изградњи Моравског коридора, на делу
Појате-Крушевац, и оценила да ће прве деонице
на том најсавременијем
ауто-путу бити готове
2022. године.
„У буџету за 2021. годину одвојили смо 330
милијарди динара или 5,5
одсто БДП за капиталне
инвестиције. Вирус јесте
успорио неке пројекте,
али их није зауставио. Да
би реализација пројеката била потпуна, мора се
радити сваки дан, без обзира на суботу и недељу,
да бисмо обезбедили
раст од шест одсто БДП
у 2021. години. То нам је
потребно да обезбедимо
да пад 2020. године буде
минималан, минус један
одсто или нешто боље од
тога“, рекла је премијер-

ка Брнабић, која је са министром грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Томиславом Момировићем и директором
Коридора Србије Александром Антићем обишла
радове на изградњи моста
преко Јовановачке реке
и пруге, који ће бити дуг
скоро 500 метара.
Момировић је рекао да
обилазе почетне радове
на Моравском коридору,
који ће спојити коридоре
10 и 11 и дати другу перспективу овом крају.
„Нисмо ни могли замислити пре 2015. године
да имамо такву економску снагу да можемо да
изградимо 110 километара овог ауто-пута у
пуном профилу“, објаснио је он, и оценио да се
радови морају убрзати и
вратити на примарне рокове.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Држава помаже граду да се
опорави од Зеленовића
В

П
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елика је одговорност,
али и изазов наћи се на
челу града после толиких опструкција које смо током
изборног процеса доживели.
Победила је воља грађана и оправдаћемо њихово поверење.
Oстварили смо убедљиву победу и после првог изборног
круга, а после сваког новог
гласања разлика је била све
убедљивија. Упркос сталним
покушајима саботирања избора, упорност и жеља грађана за
променом је била пресуђујућа,
каже за „СНС Информатор“
Александар Пајић, градоначелник Шапца, који је на ту функцију ступио након бројних оп-

»

вајуће и пред потпуним пуцањем и колапсом. Нико се
из предходне власти није ни
освртао на евидентни суноврат читавог града, већ су само
размишљали како да још мало
искористе привилегије и остваре огромне материјалне користи. Захваљујући председнику
Александру Вучићу и његовом
разумевању да, без помоћи
државе, Шапчани не могу да
реше, пре свега, финансијске
проблеме, уследила је велика
помоћ од 300 милиона. Држава је помогла да затечени већи
расходи, него што су били приходи у 2020, буду покривени
из текуће буџетске резерве. То

- Стање у буџету града, јавним
установама и предузећима, свим
сферама друштвеног, спортског,
културног, привредног живота било
је пред потпуним пуцањем. Нико се из
предходне власти није ни освртао на
евидентни суноврат читавог града, већ
су само размишљали како да још мало
искористе привилегије и остваре
огромне материјалне користи

струкција, на неким местима и
три пута поновљеног гласања и
вишемесечне агоније каква није
забележена у Србији.
- Суграђани су сва три пута
апсолутном већином гласали
да Шабац треба да буде леп и
модеран град, баш по њиховој
мери. Уложићу сву своју енергију и знање како бих радио
у интересу свих оних који су
дали своје поверење Српској
напредној странци али и свих
других суграђана који желе да
Шабац буде град будућности.
Какву ситуацију сте затекли након преузимања
Градске управе у Шапцу?
- Стање у буџету града, јавним установама и предузећима, свим сферама друштвеног,
спортског, културног, привредног живота било је забриња-

говори о снажној држави, али и
о месту Шапца на мапи Србије.
Који су највећи проблеми
са којима се суочавате?
- Суочавам се са бројним проблемима, али поверење Шапчана смо добили јер верују да су
ти проблеми решиви уз помоћ
Српске напредне странке. Осим
огромног дефицита у буџету,
након победе на изборима затекли смо поражавајуће стање
у појединим градским јавним
предузећима. Радницима нису
уплаћиване плате и солидарна
помоћ, на коју су имали право. Због бахатости појединих
директора јавних предузећа
и установа, суочили смо се са
великим бројем тужби због
неостварених права радника.
Било је много незаконитог и
политичког запошљавања. Ау-

АЛЕКСАНДАР ПАЈИЋ,
градоначелник Шапца

тобуски превоз био је угрожен због лошег уговора о јавно-приватном партнерству.
Новац је трошен без јасних
приоритета и под врло дискутабилним условима. Радили
су шта су хтели, али су избори
показали да је дошло време
да положе рачуне за оно што
су радили, али и за пропуштене шансе. Залагаћу се да
не пропустим ниједну шансу
која ми се укаже за добробит
грађана нашег града.
Да ли су неке ствари и Вас
зачудиле? Да ли сте открили дешавања о којима
јавност није ништа знала?
- У први мах, био сам зачуђен како наизглед и једноставне ствари могу да представљају проблем ако не постоји
воља да буду решене. Тако
је, рецимо, део једне улице
у ужем центру града био без
уличне расвете десет месеци. Потребно је било само
организовати рад јавних пре-

дузећа и проблем је за један
дан решен. ЈКП „Стари град“
извршило је сечу крошњи
дрвећа, ЈП „Електропривреда Србије“ поставила је нову
мрежу, а ЈП „Инфраструктура“ обезбедила нове сијалице за део улице, у дужини од
150 метара. Све је то основ за
квалитетнији и безбеднији
живот наших суграђана, а захтева само мало добре воље и
посвећености. Већ првог дана
руковођења градом, тражио
сам помоћ надлежних органа који треба да се баве свим
незаконитостима у претходних бар 20 година. Многи у
Шапцу упиру прстом у људе
бивше власти, а од одговорности нико не сме побећи.
Морала нису имали, а лоповлуке ћемо доказати. Сви морају да положе рачуне за све
што је злоупотребљено, украдено или уништено. Закон
мора да буде исти за све.
Чиме се Небојша Зеленовић сада бави када више

није градоначелник?
- Бивши градоначелник је
преценио и свој капацитет,
и своје могућности. Желео
је по сваку цену да остане на
власти, иако су му грађани
Шапца врло јасно рекли да
трикови и неистине којима
се служио код њих не пролазе. Нестао је са политичке
сцене Шапца, као и политика
коју је представљао. Глуме
сада уцвељене и разочаране
политичаре којима је народ
крив што им после 20 година власти није дао само још
једну шансу да ураде све оно
што до сада нису ни покушавали. Неприсуствовање седницама Скупштине града је
још један доказ да они немају
политику, већ се само руководе личним интересима.
Који су први кораци које
сте предузели у циљу
бриге о грађанима?
- Од ступања на власт,
није било недеље, а да нисам

Шабац град
будућности
Какви су Вам планови за
наредну годину?
- Капитална инвестиција
која ће од Шапца направити
топ дестинацију је изградња
ауто-пута Рума - Шабац, затим новог моста преко Саве
и брзе саобраћајнице према
Лозници. Захваљујући визији председника Александра Вучића и спремности
за огромна улагања у путну
инфраструктуру, Шабац ће
добити могућност да се много брже развија и смањи број
незапослених због повећања
атрактивности земљишта поред ауто-пута. Планирана је
реконструкција Опште болнице, проширење водоводне и канализационе мреже,
обнова образовних објеката,
изградња спортске хале, отвореног базена, јавне гараже... После много година,
постали смо партнер својој
држави, а не супротстављена
страна. Задовољни суграђани су основ од којег полазимо и циљ којем тежимо. Градимо модеран град и сигуран
сам да ће Шабац бити град
будућности.
угостио неку страну или домаћу компанију која је желела да отпочне или прошири
пословање. Изузетно ми је
драго да су велике светске
компаније заинтересоване за
изградњу фабрика у нашем
граду. Много тога можемо да
понудимо, а сигуран сам да географски положај града, а пре
свега добри и вредни људи,
јесу предности које треба да
искористимо. Разговарао сам
са многим домаћинима који
желе да повећају производњу
и запосле већи број људи.
Доступношћу министара за
потребе Шапчана показао сам
суграђанима да имамо подршку своје државе, своје Владе и
свог председника. Наградио
сам и разговарао са много успешних, младих људи које желим да задржим у свом тиму и
Шапцу, у годинама које долазе. За директоре смо именовали младе, образоване, честите
људе, од којих се очекују изузетни резултати.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
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Пријем грађана два пута месечно

60. Осечина

Разговор
са активистима
ОО СНС посетио је члан
Председништва СНС Зоран
Ђорђевић и разговарао са
активистима. Организован је
радни састанак председника
Општине Николе Томића са
руководством општинских установа и ЈКП „Осечина“.

61. Врање

Посета министарке
Атанасковић
Министарка привреде Анђелка Атанасковић обишла је
компаније „Симпо“ и „Јумко“,
заједно са државним секретаром Драганом Стевановићем и
локалним руководством Града
Врања. Министарка је нагласила да је видела велики број
запослених људи који су задовољни платама и условима
рада, а на држави је да обезбеди још боље услове и плате.

62. Пландиште

Слаткиши за децу
са КиМ
Чланови ОО помогли су
Удружењу риболоваца у одржавању хуманитарне акције
„Слатки караван за децу са
КиМ“. Обележен је Дан примирја у Првом светском рату. Немачка развојна сарадња (ГИЗ)
обезбедила је маске, рукавице,
визире, дезинфекциона средства и бесконтактне топломере

БРИГА О ГРАЂАНИМА
68. Кладово

59. Ниш

Отварању нове ламеле
Електронског факултета у
Научно технолошком парку,
присуствовала је премијерка
Ана Брнабић. Градоначелница Драгана Сотировски разговарала је са председницом
швајцарског парламента о
унапређењу рада Градске
управе. Заштитник грађана
наградио је Ниш за допринос приступачности особама са инвалидитетом, а
амерички магазин „Форбс“
навео да га, после пандемије, треба посетити јер је
историјски важан град. Отворено је Прихватилиште за
одрасле и старе. Завршено
је јесење уређење паркин-

Ана Брнабић на отварању нове ламеле Електронског факултета

га, рехабилитација улица
и уклоњене су старе жардињере, а неколико тргова
добило је декоративно осветљење. Житељи Ливадске
улице, после 20 година, добили су водовод, а насеље
у Горњоматејевачкој улици

парк. Засађено је 1.600 стабала и муралом је заштићена билетарница Ћеле куле.
Повереник ГО Звездан Миловановић, поштујући епидемиолошке мере, два пута
месечно организује пријем
грађана.

за установе социјалне заштите.
У Хајдучици је почело уређење
приступних саобраћајница на
локалним путевима и санације
водоводне мреже.

Бечеју и Бачком Градишту, а
треће игралиште биће постављено у Новом Селу. Засађено
је 400 садница на депонији
Ботра и формиран је ветрозаштитни појас. Грађани су
предлагали своје буџетске
приоритете путем електронског упитника, у оквиру акције
„Буџет по мери грађана - И ти
се питаш“.

63. Брус

Први шалтер
за предузетништво
Председница Општине Валентина Милосављевић уручила је директорки Дома здравља др Соњи Павловић кључеве „дачије сандеро“ за потребе
патронажне службе. Општина,
уз подршку Привредне коморе
Србије и Регионалне коморе
Крушевац, отворила је први
шалтер за предузетништво у
Расинском округу.

64. Кула

Нов намештај за вртић
Општина учествује у хуманитарним акцијама и брине
о угроженим грађанима. Обновљена је кућа породици из
Руског Крстура. Вртић је опремљен новим намештајем,
а нове ормариће уручио je
председник Општине Дамјан
Миљанић. Представници „Телекома“ уручили су донацију
Средњој техничкој школи
„Михајло Пупин“. Обележен је
Дан примирја и Дан Општине.

65. Бечеј

Буџет по мери грађана
ПУ „Лабуд Пејовић“ добиће
два нова дечија игралишта у
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66. Мали Зворник

Промоција културних
садржаја
Наше дивне девојке Ана и
Андријана снимале су прилог
о подземном граду „Камена
девојка“, за емисију „Прело у
мом сокаку“ на Хепи телевизији, чији смо били гости.

67. Ковачица

Огрев за три породице
Чланови МО Падина обезбедили су огрев за три материјално угрожене породице.
Чланови МО Ковачица посетили су две породице и уручили пакете са намирницама, а
председник Уније пензионера
Јано Корењ разговарао је са
старијим суграђанима. Председник Општине Јарослав
Хрубик и заменик председника Петар Вишњички обишли су
Дом здравља. Дезинфиковане
су јавне површине и постављен је шатор испред чекаонице за тестирање. Обезбеђено је грејање на гас у просторијама пензионера у Црепаји.

Радови на Ђердапу 1
Председник Општине Саша
Николић обишао је радове на
фасади манастира у Манастирици, које суфинансира локална самоуправа. Министарка
Зорана Михајловић обишла је
радове на адаптацији бродске
преводнице на ХЕ „Ђердап 1“,
у коју ће бити уложено 28,5
милиона евра. Садашњи капацитет преводнице је око 6.300
пловила годишње, а после реконструкције биће 10.000 пловила годишње.

69. Србобран

Акција пошумљавања
Активисти ОО засадили су
6.000 садница у Надаљу. Саднице су одабране уз надзор
Шумарског факултета, а акцију
је подржало Министарство
за заштиту животне средине,
Општина и ЈКП „Градитељ“.

70. Владичин Хан
Реконструкција пута

Локална самоуправа реконструисала је пут ка манастиру
Мртвица. Овај путни правац
надлежни су одредили као
приоритетни, јер су у селу остали млади и формирали своје
породице.

71. Лозница

Помоћ за суграђанина
У просторијама Градског
одбора, Марко Јовановић уручио је социјално угроженом
суграђанину Станоју Ђурићу
из Брадића помоћ у одећи и
храни, обезбеђену из личних
средстава чланова.

72. Горњи
Милановац

Визиторски центар на
Руднику
Отворен је тржни центар
који запошљава 200 радника.
Потписан је протокол о сарадњи са организацијом „Србија у ритму Европе“. Одржана је смотра механизације ЈКП
за изградњу и констатовано
да је спремна за зимску сезону. Пуштена је у саобраћај реконструисана Улица Вука Караџића. Председник Општине
Дејан Ковачевић обишао је радове на изградњи Визиторског
центра и отворених базена на

Руднику. Члан Председништва
СНС Зоран Ђорђевић разговарао је са активистима ОО.

73. Александровац
Пијаћа вода стигла
у Бабиће

Завршено је асфалтирање
Расадничке улице и Четврте
црногорске, а ради се и у Малој
Ракљи. Асфалтирана је и деоница пута према насељу Старци. Радници комуналног предузећа завршили су изградњу
водовода за двадесетак домаћинстава засеока Бабићи.

74. Пећинци

Уређење насеља и брига
о суграђанима
Активисти ОО уредили су
центре насеља Карловчић и
Суботиште, Дом културе у
Брестачу и појас дуж пута до
пречистача отпадних вода у
Шимановцима. У Купинову и
Ашањи, активисти СНС помогли су у резању и складиштењу
огрева у домаћинствима у којима живе старији, теже покретни
суграђани, док су у Сремским
Михаљевцима и Дечу донирали
пакете са намирницама и средствима за хигијену породицама
слабијег материјалног стања.

75. Ковин

Нови чланови
Руководство и чланство Јединствене Србије у Ковину
приступили су Српској напредној странци. Иначе, у Јужнобанатском округу, Српској напредној странци приступили
су одбори СПС у Пландишту
и Опову, ЛСВ у Алибунару, а
група грађана, бивших лигаша,
у Белој Цркви најавила је блиску сарадњу. Обележени су Дан
ослобођења и Дан примирја у
Првом светском рату.

76. Љиг

Признања за борбу
против короне
Дезинфикују се најпрометније улице и јавне уставнове.
Председник Општине Драган
Лазаревић обишао је радове
на реконструкцији ОШ „Сестре Павловић”, изградњи вртића и фискултурне сале. Наш
ОО посетио је члан Председништва СНС Зоран Ђорђевић
и разговарао са активистима.
Поводом Дана Општине, по-

ложени су венци на споменик
јунацима Колубарске битке
и уручена су признања „Ђак
каплар“ најзаслужнијима у
борби против корона вируса.

77. Лапово

Инклузивно игралиште
Захваљујући Министарству
без портфеља за демографију
и популациону политику, уз
суфинансирање Општине, за-

је квалитетно и уредно снабдевање струјом.

81. Кнић

Реновирање Дома
културе
Први пут од када је изграђен
пре 60 година, комплетно се
реновира Дом културе. Реновирање подразумева свечану
салу и галеријски простор, а
Завичајни фонд и легат Жива-

78. Медвеђа

Свеправославни храм
у Сијаринској бањи
Архимандрит Методије,
игуман
манастира
Хиландара са Свете Горе, и
епископ Нишки Арсеније
посетили су Медвеђу и
обећали помоћ у изградњи
Свеправославног
кампа
пријатељства у Сијаринској
бањи. Мештани села Гајтана
почета је изградња инклузивног игралишта, првог такве
врсте у Лапову, које је у потпуности прилагођено деци са
инвалидитетом.

79. Ћуприја

Регистар објеката
у јавној својини
Општина је добила први
електронски регистар објеката
у јавној својини. Формиран је
Савет за родну равноправност.
Усвојена је одлука о усвајању
ЕУ Повеље о родној равноправности и приступању изради Локалног акционог плана
за родну равновноправност.
Поводом акције „16 дана активизма у борби против насиља
над женама“, у наранџасту боју
осветљен је мост на Великој
Морави. Санирана је једна од
најстаријих улица у Ћуприји,
Улица Дамјана Максића.

80. Бачка Топола

Стабилно снабдевање
струјом за четири села
Напокон је решен вишедеценијски проблем који су житељи
четири села имали са снабдевањем електричном енергијом.
Заменом електричних водова и
постављањем нових трафо станица, становницима Томиславаца, Бачког Соколца, Криваје
и Горње Рогатице обезбеђено

на 1.000 метара надморске
висине, подно врха Радан
планине, добили су пут до
куће, а у плану је насипање
12 путних праваца. Председник Општине Небојша
Арсић обишао је радове
на реконструкцији цркве у
Гајтану.
дина Стевановића биће изложени у посебном делу. У плану
је и дигитализација биоскопа.
Читаоница ће бити пријатнији
простор за рад, дечије одељење
оплемењено, а Туристичка организација и Центар за културу
добиће свој простор.

82. Алибунар

Помоћ за Дом здравља
У ОО СНС приступио је
ОО Лиге социјалдемократа
Војводине. Локална самоуправа обезбедила је средства
Дому здравља за набавку
концентратора за кисеоник,
пулсних оксиметара, апарата
за мерење притиска и рачунарске опреме за запослене у
ковид амбуланти. Председница Општине Зорана Братић
поделила је школски прибор
деци из социјално угрожених
породица.

83. Прибој

Реконструкција пијаце
Председник Општине Лазар Рвовић потписао је уговор са извођачем радова за
реконструкцију пијаце у Старом Прибоју. Асфалтирана
је деоница пута у МЗ Нови
Прибој, у насељу Читлук. Министарство културе одобрило
је средства за дигитализацију
биоскопа у Дому културе, на

чијој згради се одвија и замена
фасаде и столарије.

84. Житиште

Посета фарми јуница
Министар Бранислав Недимовић, заједно са председником Општине Митром
Вучуревићем,
посетио
је
газдинство Маљковић у Банатском Карађорђеву, где су
обишли фарму товне јунади,
200 новопристиглих јуница
расе „лимузин“ из Мађарске и
Француске. Министар је најавио нове подстицаје за искусне пољопривреднике, као и за
оне који тек улазе у посао.

85. Бачка Паланка
Разговор са
суграђанима

Председник Општине обишао је радове на реконструкцији улица Гаврила Принципа
и Његошеве. Савет за родну
равноправност подржао је кампању „16 дана активизма борбе
против насиља над женама“.
Уведено је грејање у спортску
халу у Гајдобри. Активисти ОО
разговарали су са суграђанима
и делили „СНС Информатор“.
Чланови МО Дунав обишли су
социјално угрожене суграђане
и уручили им пакете.

86. Бабушница

Сарадња са немачким
„Хелпом“
Председница Општине Ивана Стојичић обишла је радове
на унутрашњем уређењу Дома
културе. Са немачком организацијом „Хелп“, потписала је
уговор о сарадњи на пројекту
смањења сиромаштва кроз могућности запошљавања.

87. Панчево

Модерно дечије
игралиште
Рехабилитују се улице на
Миси, Тесли и Котежу. Град
се прикључио кампањи „16
дана активизма у борби против насиља над женама”. Захваљујући донацији компаније
„Газпром енергохолдинг“ и сарадњи са Градом, направљено
је модерно дечије игралиште.
У Градској кући организован је
пријем за јуниорску првакињу
Европе у џудоу Андреу Стојадинов. Комитет за безбедност
саобраћаја и ове године на-
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88. Грачаница

Мир нема алтернативу

а у селу је завршена санација
путног објекта. Започети су
радови на Глоговачком потоку
и дренажном каналу у Горњој
Пешчаници, као и изградња
дечијих игралишта поред ОШ
„Вожд Карађорђе“ и на улазу у
Градски парк.

95. Косовска
Витина

Помоћ за Влајковиће

Ново одељење физијатрије у Дијагностичком центру

Председник
Општине
Срђан Поповић, заједно
са директором Клиничког
центра Братиславом Лазићем, отворио je одељење
физијатрије у Дијагностичком центру. Представници
Омладинског савета организовали су перформанс,
градио је бициклима шесторо ученика који су постигли
најбоље резултате на такмичењима. Овогодишњи добитник Новембарске награде је
Општа болница.

89. Сурдулица

Помоћ за Дом старих
Чланови Одборничке групе СНС подржали су акцију
куповине пелена, витамина,
антибиотика и пробиотика за
кориснике Дома старих у Сурдулици, који су позитивни на
Ковид 19.

90. Ужице

Пластеници за
пољопривреднике
Фондација „Ана и Владе
Дивац“ и Град потписали су
уговорe о донацији 26 пластеника за пољопривредне произвођаче. Завршени су радови
на спортском игралишту у Великом парку. Подељено је 400
садница јавора и јасена домаћинствима која су се пријавила за акцију Града „16.000
стабала за 16.000 ложишта“, у
циљу смањења аерозагађења.

91. Палилула
Етички кодекс

Одборници СНС подржали
су усвајање ребаланса буџета
и Етичког кодекса функционера локалне самоуправе.

као одговор на постављање
билборда са амблемом тзв.
УЧК на улазу у Грачаницу,
и окупили се под слоганом
„Мир нема алтернативу“.
Потписан је меморандум
о стипендирању ученика ромске, ашкалијске и
египћанске заједнице.

92. Гаџин Хан

Грађевински материјал
за Стојановиће
Обезбеђена је донација у
грађевинском материјалу за
породицу Стојановић из Великог Вртопа, чија је кућа
оштећена у пожару. Мештани
Заплањске Топонице добили
су асфалтни пут, а ускоро и артешки бунар. У Личју су мештани удаљене махале повезани
новим путем са селом, реконструисан је пут у Овсињинацу,
а слични радови најављени су у
Горњем Душнику. Председник
Општине Милисав Филиповић
разговарао је са директорком
ТОН-а и Завода за заштиту
споменика културе, у циљу
сарадње у области туризма и
културе.

93. Алексинац
Мост у Банковцу

Председник Општине Далибор Радичевић обишao je
радове на мосту у Банковцу,
који је оштећен у поплавама,

У договору са Срђаном
Николићем,
председником
Привременог органа, група
студената из Централне Србије обезбедила је машину за
прање веша за вишечлану породицу Влајковић.

96. Косовска
Митровица

Обележен Дан града
Свечано је обележен Дан
града и 76 година од ослобођења у Другом светском
рату. Тим поводом, Општина
је посебну захвалност упутила
бившем директору Kанцеларије за KиМ и амбасадору Србије у Вашингтону Марку Ђурићу. Поводом јубилеја, венце
на спомен обележје ослободиоцима положили су председник Привременог органа
Александар Спирић, председник Српске листе Горан Ракић,
кандидат за градоначелника
Северне Митровице Милан
Радојевић, помоћник директора Канцеларије за КиМ Иван
Вујић и директор ЈКП „Градска
чистоћа“ Марко Попадић. Они
су обишли и стамбену зграду,
чију изградњу финансира Град
Београд, као и радове на изградњи дечијег парка.

97. Звечан

500 пакета за угрожене
суграђане
Поводом смрти патријарха
српског Иринеја, српска тробојка, која се вијори на средњовековној тврђави изнад Звечана, спуштена је на пола копља.

94. Јагодина

Опрема за болницу
Турска агенција за међународну сарадњу „ТИКА“
уручила је мониторе, дефибрилаторе и уређаје за
деконтаминацију
ваздуха Општој болници. Пред-

ГРАД БЕОГРАД

ИНТЕРВЈУ

СНС ПАНОРАМА

ставништво ове агенције, у
протеклих осам година, реализовало је око 270 пројекта у Србији, у циљу промоције мира и сарадње међу
народима.

98. Лепосавић

Реконструкција
улица
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

Више од 130 садница за четири општине

101. БЕОГРАД

Чланови Привременог
органа доделили су заштитну опрему Ковид амбуланти и обишли радове
на реконструкцији Улице
24. новембар. Председник Општине Зоран Тодић обишао је радове на
асфалтирању Карађорђеве улице у Лешку, затим
у Улици Гојка Бачанина,
као и у селима Кајково,
Поповце, Јошаница, Доњи
Крњин.
Привремени орган издвојио је
средства за набавку ауточистилице улица за ЈКСП „Звечан“.
Председник Привременог органа обишао је почетак радова на уређењу трга у Бањској.
Обележен је Дан школе „Вук
Караџић“. За најугроженије
породице обезбеђено је 500
пакета са намирницама и средствима за хигијену.

Велика акција пошумљавања

Александар Марковић и Драгомир Петронијевић са суграђанима

99. Косовска
Каменица

Разговор са мештанима
села Божевце
Наташа Станисављевић и активисткиње ГО СНС Београд
прикључиле су се акцији „16 дана активизма против
насиља над женама”

Представници Привременог
органа Тања Аксић и Душан Јевтић посетили су две породице у
селу Божевце, уручили пакете
са намирницама и разговарали
са мештанима. Председница је
уручила и два грла стоке породици Алексић из Томанца,
купљена средствима Канцеларије за КиМ и Општине.

100. Вршац

Развој сеоског туризма
Партнерство „Село плус“, уз
подршку Града, реализује посете сеоским и пољопривредним газдинствима која имају
намеру да се баве туризмом.
Немачка развојна сарадња
(ГИЗ) обезбедила је маске,
рукавице, визире, дезинфекциона средства и бесконтактне топломере за установe социјалне заштите. Обележен је
Међународни дан борбе против насиља над женама. Чланови МО Павлиш положили су
венац поводом 78. годишњице
погибије бораца против фашизма. Активисти МО Братствојединство наставили су са низом хуманитарних акција.

Александар Мирковић

Омладина ГО Београд засадила је више од 130 садница дрвећа у општинама
Вождовац, Звездара, Палилула и Раковица. Акцију су
подржали и функционери
ГО, који су саднице обезбедили из личних средстава.
Обележен је Међународни
дан особа са инвалидитетом.
Секретар ГО Александар
Марковић уручио је намирнице, обезбеђене из личних
средстава, старијим суграђанима у Сурчину, Звездари,
Вождовцу и на Палилули.
Организоване су конферен-

ције за новинаре на којима је
шеф одборничке групе у СГ
Београд Александар Мирковић поставио питање како је
рођени брат Драгана Ђиласа,
Гојко Ђилас, успео да, док му
је брат био на власти, стекне
више од 30 некретнина, чија
је вредност већа од 5,5 милиона евра? Чланица ГО Наташа Станисављевић, поводом
„16 дана активизма у борби
против насиља над женама“,
подсетила је на вербално и
физичко насиље које су Ђиласови саборци демонстрирали према женама.

102. Чукарица

Безбедност деце на првом месту
Саниран је коловоз у Улици Синише Станковића и изграђен је одвојак Улице Рајка Ружића у Жаркову. Завршава
се изградња тротоара код ОШ „Карађорђе“ у Остружници,
на захтев ГО и грађана, у циљу безбедности деце која свакодневно пролазе туда до школе. У Улици Владимира Дујића
на Цераку мења се асфалт и санирају тротоари са обе стране.
Почели су припремни радови на уређењу Улице Рада Драинца у Жаркову.
Радови на саобраћајницама
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СНС ПАНОРАМА
103. Палилула

109. Звездара

106. Сопот

Обиласци радова

Насипање и асфалтирање улица

Велика акција уређења

Александар Јовичић обилази радове

Председник Општине Александар Јовичић обишао је
радове на уређивању међуб-

локовских простора у Борчи
и асфалтирање Улице Жарка
Зрењанина у том насељу.

104. Гроцка

Реконструкција водоводне мреже

Александар Марковић са мештанима

У циљу обезбеђивања
стабилног водоснабдевања
Дрењачке улице у насељу
Лештане, реконструише се
дотрајала водоводна мрежа.
Између Лештана и Калуђерице изграђена је приступна
саобраћајница новом комплексу централног гробља,
као и паркинг, јавна расве-

та и зеленило. Асфалтирана је Златиборска улица у
Гроцкој, а у Брестовику Дунавски венац. Саниране су
дивље депоније у Умчарима, Дражњу, Пударцима и
Брестовику. На иницијативу
Општине, Град Смедерево
санирао је деоницу пута према Живковцу.

Активисти ОО уредили
су парк у Сопоту. Насуте су
улице Бранка Ранковића,
Браће Јоцић и Миодрага
Стојановића у Поповићу.
Асфалтиран је паркинг код

107. Вождовац

Пакети за најстарије

Активисти ОО, уз поштовање прописаних мера, разговарали су са грађанима на
штандовима. Најстаријим
суграђанима однели смо на
кућне адресе индустријску
со за предстојеће снежне
дане и пакете са намирницама, обезбеђене из личних
средстава. Такође, Александар Марковић и Драго-

мир Петронијевић обишли
су старије суграђане из Белог Потока и уручили им
намирнице. Поводом Светског дана климатских промена, Општина је спровела
акције озелењавања. Организован је онлајн Вождовачки фестивал културе и
подељена су ауто-седишта
за најмлађе.

108. Врачар

105. Барајево

Очување историјског језгра

Обилазак радова
Координатор ОО Слободан Адамовић и члан ОО Иван Васиљевић
обишли су радове на асфалтирању
пута према гробљу у МО Арнајево. Такође, чланови ОО обишли су
завршне радове на асфалтирању
Школске улице у Бождаревцу. Директор „Водовода и канализације“
Драган Ђорђевић, помоћник градоначелника Александар Марковић
и Слободан Адамовић присуствовали су почетку радова на великом

зграде МЗ у Неменикућу,
проширена је кривина у
Улици војводе Путника и
мост у Венцу. Такође, завршена је прва етапа пута за
Јаки извор у Поповићу.

пројекту за унапређење заштите
животне. Секретар за привреду Милинко Величковић, помоћник градоначелника Марковић и извршни
директор „Београдвода“ Владимир
Баталовић, заједно са Адамовићем,
обишли су радове на уређењу потока Ненадовац. Заменик градоначелника Горан Весић и Адамовић
обишли су радове на изградњи
спортске хале и објекта у којем ће
бити отворена амбуланта у Гају.

Заменик градоначелника Горан Весић,
председник ГО Врачар проф. др Милан А. Недељковић и главни урбаниста Марко Стојчић
састали су се са представницима Удружења
грађана „Тополска“, Друштва за улепшавање
Врачара и Друштва за уређење и улепшавање
Крунског венца, и разговарали о очувању историјског језгра Врачара. У оквиру програма
„DeveloPPP.de“, који реализује немачко Министарство за развој и привредну сарадњу, у
сарадњи са организацијом Sequa, председник
Недељковић уручио је Удружењу пензионера
1.500 заштитних маски.

Домаћи производи
на тргу
Очишћене су депоније на
Мокролушком гробљу, у Устаничкој 244 и дечије игралиште
у Бајдиној улици. Поправљене
су поломљене клацкалице и
клупа на дечијем игралишту
у Миријевском венцу. Настављено је асфалтирање деонице која спаја улице Народног
фронта у ММЛ-у и Жељка
Миливојевића у Калуђерици,
а на захтев грађана асфалтиран је део Пећке улице. У оквиру пројекта ПКС „Стварано
у Србији“, на тргу испред ГО
Звездара постављен је аутобус-бакалница. ГО укључила
се у пројекат бесплатне школе
фудбала за децу. У оквиру ЕУ
пројекта „Корак до посла“, организована је онлајн радионица о запошљавању Ромкиња.
ГО и Пан театар, поводом
кампање „16 дана активизма
против насиља над женама“,
организовали су емитовање
представе „Сама је тражила“,
а ГО обезбедила је правну и
психосоцијалну помоћ жртвама насиља. Такође, за све
којима је потребна подршка у
условима пандемије вируса,
организована је телефонска
психосоцијална подршка. Активисти ОО очистили су прилаз Дому здравља у Миријеву.

110. Земун

Акције уређења
Активисти МО Нови град 2
окречили су пролазе у Македонској улици, активисти МО
Земун поље 2 добровољно су
дали крв, а активисти МО Батајница 3 и 4 уредили су приобаље дела Дунава. Чланови
МО Нови град 1 уредили су
простор око Железничке станице и канцеларије MO у улицама Цвијићевој и Атанасије
Пуље. На иницијативу Завода
за заштиту споменика културе Београда, реконструисан је
римски саркофаг у Земунском
парку. Председник Александар
Вучић обишао је нову ковид
болницу у Батајници, која је изграђена за само четири месеца.

111. Младеновац

Грађевински материјал
за избегла лица
Настављени су радови на
изградњи гасоводне мреже.

Изграђена је нова трансформаторска станица „Младеновац
5“ у Ковачевцу, а у току је изградња тротоара у Улици Славка Манојловића. Почео је да
ради електронски сервис „Стоп
критиковању, дај предлог“, у
циљу лакшег решавања проблема из области безбедности
саобраћаја. Пољопривредницима су уручени кључеви 18
трактора и 35 прикључних
машина. Избеглим лицима
додељен је грађевински материјал. Активисти ОО наставили су да обилазе чланове,
старије и болесне комшије и да
на штандовима разговарају са
суграђанима. Такође, организовано је више акција уређења
зелених површина.

112. Савски венац

Подела
новогодишњих
пакетића
Поставља се дечији урбани мобилијар на простору између Савског трга и
улица Балканске и Милована Миловановића. Радови су завршени у Савској
улици, Краљевића Марка
и у Југ Богдановој. Планира се реконструкција
справа за вежбање, постављање гумене подлоге
и тобогана у дворишту
ОШ „Војвода Радомир
Путник“.
Реконструише
се Улица Милована Миловановића. ГО организује
поделу
новогодишњих
пакетића. Четврту годину
за редом, функционери
ОО обезбедили су огрев
за најугроженије породице. Обрадовали смо нашу
чланицу, баку Милијану,
и њеног унука мобилним
телефoном. Такође, засадили смо дрвеће у насељу
Стјепан Филиповић.

113. Раковица
Посета ковид
амбуланти

Нови парк изграђен је
у Улици Луке Војводића у
Скојевском насељу, а у току је
градња парка на Лабудовом
брду. Нови асфалт добио је
део улица Јелезовачке и Браће
Јеремић. Асфалтирају се улице Драгослава Петровића и
Урошевачка. У Козачкој улици

114. Лазаревац

Трактори за пољопривреднике
Уручени су кључеви 13 трактора
пољопривредницима и поклон
пакети
мајкама
новорођенчади.
Реномирана
немачка компанија
„ИГБ аутомотив“
отвара нови погон
у Лазаревцу. Активисти ОО посетили су неколико
породица, поводом Светског дана особа
бетонирана су уливна грла и
део канала за одвод површинских вода. На Канаревом брду
реконструише се мини-пијаца.
Председник Општине Милош
Симић обишао је ковид амбуланту и здравственим радницима уручио пригодне поклоне. У акцији „Посади дрво за
Раковицу“, највише садница
посађено је на језеру у Реснику, у насељу Љубиша Јеленковић и у Миљаковачкој шуми.
У акцији „Јесење уређење“,
активисти ОО уредили су два
парка у Кнежевцу и дечије
игралиште у насељу Љубиша
Јеленковић. Такође, у потходнику у Булевару патријарха
Павла прекречени су графити.
Двојица пољопривредника добила су по 20 садница шљиве
„стенли“.

115. Нови Београд
Пријем грађана

У организацији ОО, у неколико наврата, одржан је пријем
грађана који су изнели своје
сугестије и предлоге. На иницијативу ОО, на Бежанијској
коси саниране су клупе у парку
на углу улица Недељка Гвозденовића и Љубинке Бобић.

116. Обреновац

Камен-темељац за нови
тржни центар
Отворен је први Омладински бизнис инкубатор, у сарадњи Општине, Министарства омладине и спорта и Канцеларије за младе. У Забрежју
се асфалтира улица у којој је
претходно урађена канализација. У току је садња дрвећа,
у оквиру пројекта „Зелени Обреновац“. Положен је камен-

са инвалидитетом, и уручили им пригодне поклоне.
темељац за изградњу тржног
центра у Улици краља Александра Првог. На иницијативу
грађана и Савета за комунални
ред, руши се напуштена зграда
у Четвртој улици. У току је реконструкција пута Сурчин-Обреновац и наставак уклањања
дивљих депонија.

117. Стари град

Брига о грађанима на
првом месту
Општина је, на врхунцу
трећег таласа епидемије, због
повећаног обима лекарских
прегледа, уступила просторије
некадашње МЗ Варош капија
на коришћење Дому здравља,
како би грађани у бољим условима чекали на преглед у ковид
амбуланти. Такође, у сарадњи
са Градом, поставили смо и
шатор чекаоницу. Општинско
руководство, на челу са Радославом Марјановићем, још
једном је показало да је брига о
грађанима на првом месту.

118. Сурчин

Реконструкција трга
у Бољевцима
У току је реконструкција
трга у Бољевцима, а планирана је изградња тргова у Јакову
и Добановцима. Подељена су
ротациона светла пољопривредницима. Отворен је вртић
„Паун“ у Сурчину. Aктивисткиње МО Сурчин 1 организовале су поделу заштитних
маски, које су обезбедиле из
личних средстава, а чланови
ОО, на челу са председником
Милошем Дангубићем, донирали су компјутер ковид амбуланти, обезбеђен из личних
средстава.

Председник Александар
Вучић уручио је
Орден српске заставе
првог степена руском
уметнику Николају
Мухину за мозаично
украшавање Храма
Светог Саве и нарочите
заслуге у развијању
односа између Србије и
Русије

СЕЦА

ЈЕ МЕ
ФОТОГРАФИ

Са прослављеним
виолинистом Стефаном
Миленковићем који
је, после 30 година
интернационалне
каријере, одлучио да се
врати и живи у Србији

Разговор са пензионерима Миљаном Барзиловић и Милетом
Јовановићем у Председништву Србије

Ученици ОШ
„Вук Караџић”
из Крушевца
направили су
постере који
ће красити
зидове нових
ковид болница
у Батајници и
Крушевцу
Драган Стојковић Пикси и Стеван Дика Стојановић
подржали су долазак јапанских инвеститора у Инђију

