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Србија једина држава на свету
која има четири вакцине

Србија помогла
и земљама у региону
– прве дозе вакцина
послала као помоћ
грађанима у Северној
Македонији и Црној Гори
ПРВИ СМО у Европи
по броју ревакцинисаних,
У ЗЕМЉУ УШЛО 2,6 МИЛИОНА
ДОЗА
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... Александру Рукавишњикову, аутору
споменика Стефану Немањи

Орден за Јурија Борисова
Поводом Дана државности, гост Београда
био је потпредседник
Владе Руске Федерације и копредседавајући
Међувладиног комитета
за трговину, економску
и научно-техничку сарадњу, Јуриј Борисов.
„Драго ми је што велики празник, Сретење,
прослављамо са нашим
руским пријатељима“,
рекао је председник

П

редседник
Републике Србије
Александар Вучић уручио је, поводом Дана државности
Републике Србије, одликовања
заслужним
појединцима и институцијама и поручио да
је Сретење велики дан
за Србију, дан када се
рађала модерна српска
држава.
Председник Вучић је
истакао да је Сретење
наш буквар и читанка, време преиспитивања, време јединства
нашег народа, ма где
да живи. Он је подсетио да је то дан када је
вожд Карађорђе Петровић подигао устанак
за ослобођење од Турака, али и дан када
је захваљујући књазу
Милошу Обреновићу и
Димитрију Давидовићу,

Вучић, захвалио се
председнику Путину на
честитки за Дан државности и изразио наду
да ће имати прилику да
га поново угости у Београду.
Он је потпредседнику
руске Владе Борисову
честитао Орден Републике Србије на ленти и
рекао да га је вишеструко заслужио залагањем
за јачање сарадње Ср-

бије и Русије. Такође,
истакао је да су стратешки односи двеју земаља добри и нагласио
значај активне подршке
Русије територијалном
интегритету и суверенитету Србије.
Потпредседник Борисов је председнику Вучићу честитао Дан државности и рекао да му
је част да прими високо
српско
одликовање.

Председник Вучић захвалио се на испорукама
вакцина „Спутник В“, те
су двојица саговорника
разговарали о реализацији планова да Србија,
уз помоћ стручњака из
Русије и на основу руске
технологије,
самостално производи вакцине. Руска страна је,
овом приликом, високо
оценила рад Института „Торлак“ и најавила
наставак консултација,
како би била остварена
та сарадња.

Србија донела модеран
и либералан, ванвременски Устав - испред
свог времена.
„Четрдесет дана након Божића, славимо
Сретење, најважнији датум у историјском, политичком и верском календару наше лепе Србије“,
рекао је председник
Вучић и додао да смо
поносни на прошлост и
претке и да је, гледајући
у њих, Србија спремна
да ради за будућност
своје деце.
„Ово је празник свих
оних који воле и живе
за своју Србију. Сретење надахњује наш
народ на распетом Косову и Метохији, даје
енергију и нашем народу у Црној Гори, неретко заборављеном од
матице. Честитам празник и нашем народу

у Републици Српској,
јер су наши празници
и ваши, и обрнуто. Истом роду припадамо
и нико нема право да
нам то одузме“, навео
је председник Вучић и
нагласио да је Сретење
празник који даје снагу за опстанак српског
огњишта, српског имена и презимена, тамо
где је то најтеже.
„Хвала јунацима нашег доба, који су Србији
много дали и живели не
само за себе, него за нас.
Дати Србији не тражећи
ништа за узврат, уградити своје дело у њено
име, жртвовати се за њу
- највише је што неко за
живота може да уради
и зато Србија одговара
захвалношћу и највећим
признањем које може да
пружи. Њихова имена
биће уписана у вечну

књигу части, храбрости
и хвале“, поручио је
председник Вучић лауреатима.
Указом председника
Републике Србије, поводом Дана државности,
одликовано је 164 појединца, установа и удружења. Међу награђенима који су у Палати
„Србија“ добили одликовања су режисер Емир
Кустурица,
фронтмен
групе „Рибља чорба“
Бора Ђорђевић и руски
вајар Александар Рукавишњиков, аутор споменика Стефану Немањи.
Међу
добитницима
сретењских признања
је и патријарх московски и целе Русије Кирил.
Њега је председник Вучић одликовао Орденом Републике Србије
на великој огрлици за
истакнуте заслуге у раз-

Указом председника
Србије, међу добитницима одликовања поводом Дана државности
нашло се и седам новинара - са телевизија Б92,
Пинк, Н1, Прве и кинеске ЦЦТВ, као и дневних
листова Политика и
Џерузалем пост, који су
одликовани сребрном
медаљом за заслуге.
Добитници међу новинарима су Братислав
Илић (Б92), Гордана
Узелац (Пинк), Данијела Давидов Кесар (Политика), Зоран Максимовић (Прва) и Јелена
Зорић (Н1).

... Јурију Борисову, потпредседнику Владе
Руске Федерације

вијању и учвршћивању
пријатељских односа и
сарадње.
Орденом Републике
Србије на ленти председник је одликовао
потпредседника Владе
РФ Јурија Борисова, који
је боравио у званичној
посети Београду, као и
Прокописа Павлопулоса, бившег председника
Грчке. Орденом српске
заставе првог степена
одликовани су Никос
Христодулидис,
шеф
дипломатије Кипра и
пекиншки Институт за
генетска истраживања.
Сретењски
орден
првог степена припао
је Православном богословском факултету УБ и
глумачкој легенди Александру Берчеку, док је
Сретењски орден другог
степена заслужио књижевник Перо Зубац. Ор-

ден Карађорђеве звезде
првог степена добили су
Предраг Гага Антонијевић, музичар Стефан
Миленковић, Горан Бреговић, Момчило Бајагић
Бајага, као и сликар Милан Циле Маринковић и
оперска дива Јадранка
Јовановић.
Орденом Карађорђеве звезде другог степена награђен је проф.
др Мирослав Вукосављевић, начелник ВМА,
а Орден Карађорђеве
звезде трећег степена,
поред осталих, добила
је сценаристкиња „Даре
из Јасеновца“ Наташа
Дракулић. Сретењско
признање добило је и
деветоро кинеских лекара који су се у нашој
земљи, раме уз раме, борили против Ковида 19
са нашим здравственим
радницима.

Председница Владе
Србије Ана Брнабић:

Наши преци
били би поносни
на нас

Председница Владе Србије на
свечаности у Орашцу

Председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, поручила је у Орашцу да дух сретењске Србије води
и инспирише и данас, када је Србија
постала јака и модерна држава која
вреднује своју историју и традицију и
брине о грађанима, националним интересима и економији.
Брнабић је на државној церемонији
обележавања Дана државности Србије, заједно са председницом Републике Српске Жељком Цвијановић,
истакла да Сретење данас обележавамо у свету какав нисмо могли да
замислимо пре годину дана, у свету
суоченим са највећом кризом од Другог светског рата. Поручила је да и у
времену кризе родољубиви и слободарски пламен Сретења наставља да
букти у нашим срцима.
„Инспирисана сретењским духом,
Србија је постала предводник у свету,
сопственим снагама најбоље организована у борби против ковида и помаже у региону“, указала је премијерка
и додала да се глас и мишљење такве Србије поштује и у међународној
арени. Брнабић је нагласила да наша
земља, и у овим тешким временима,
постаје све јача и све боље место за
живот, оценивши да би наши преци били поносни на то како се бори
својим ресурсима и знањем.
Жељка Цвијановић је лично и у име
грађана Републике Српске честитала
грађанима Србије и руководству Дан
државности, уз жељу да свако заједничко окупљање буде знак још чвршћег јединства и заједништва Србије
и Републике Српске.
Церемонија је почела поменом који
је служио епископ шумадијски Јован,
а након тога Брнабић и Цвијановић су
положиле венце код споменика вожду
Карађорђу. Оркестар Гарде Војске Србије извео је химну Србије „Боже правде“, а у оквиру културно-уметничког
програма изведена је песма „Востани
Сербије“ и монолог Карађорђа.
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ВЕСТИ

ИМАЋЕМО озбиљну подршку
Француске, биће великих промена

БОРБА ПРОТИВ ВИРУСА КОВИД 19

Србија једина држава која
има четири вакцине

ПАРИЗ

Србија прва у Европи по броју ревакцинисаних, у земљу ушло 2,6 милиона доза

Председник Емануел Макрон
долази у Београд у септембру
или октобру
„Верујем да постоје нека
иновативна решења о којима је могуће разговарати,
али нисам властан да први
говорим о томе у јавности,
препустићу то нашим француским пријатељима“, рекао
је Вучић.
Председник Србије рекао
је и да ће председник Француске Емануел Макрон доћи
у Београд у септембру или
октобру, и да ће две земље

Са Србијом имамо толико
тога да заједно градимо
Француски министар за
спољну трговину и економску промоцију Франк
Риестер рекао је да Србија
и Француска имају толико
тога да заједно граде.
„Задовољство ми је да
поново видим српског министра финансија Синишу
Малог, како бисмо размотрили приоритете о којима
смо разговарали током моје
посете Србији. А то је метро
у Београду. Наше две земље
имају толико тога да граде
заједно“, навео је Риестер
на Твитеру.

Риестер и Мали су 26.
новембра у Београду потписали споразум о сарадњи
на реализацији приоритетних инфраструктурних
пројеката у Србији. Споразум укључује пројекат
изградње метроа у Београду и пројекат унапређења
и повећања ефикасности
електродистрибутивне
мреже у Србији. Српски министар финансија Синиша
Мали боравио је у Паризу,
заједно са председником
Србије Александром Вучићем.

приступа у складу с новом
методологијом, у преговорима о чланству у ЕУ, коју је
Србија прихватила. Сада ће
нам поглавља отварати по
кластерима и верујем да у
једној години можемо да отворимо више поглавља него
у претходне три или четири“,
казао је Вучић.
Навео је да, због геополитичке промене односа снага
у свету, не би искључио да
дође и до неких других споразума у будућности који би
и Србији и ЕУ помогли, а које
данас нико и не назире.

тада потписати много уговора. Нагласио је и да је начин
на који му је указано гостопримство у Паризу доказ истинског пријатељства према
Србији и посвећеног приступа Макрона решавању проблема на Западном Балкану.
„Показао је невероватну срдачност, доживео сам
ствари које нисам ни сањао,
водио ме је у вински подрум
Јелисејске палате. У два наврата разговарали смо у
четири ока“, навео је председник Србије, и додао да
ће Француска бити подршка

да је вакцина „Астра Зенеке“
развијена на универзитету
Оксфорд и да је у тиму научника било и младих људи из
Србије, док је отправник по-

Председник Вучић уручио
вакцине Северној Македонији

Срдачан дочек у Паризу: Александар Вучић и Емануел Макрон

Србији и на њеном европском путу и у постизању
компромисних и иновативних решења у вези с односом
Београда и Приштине.
После састанка с председником Макроном, председник
Вучић истакао је да је Србија
увек спремна за разговоре с
Приштином, али да је за сваки
договор потребно двоје, а да
он тренутно не види другог.
„Кључно питање је да ли
ће неко у Приштини да разуме да они нису Богом дани
да очекују да добију оно што
је у њиховој фонтани жеља,
већ да морају да разгова-

рају, да постигну компромис. Ту жељу код њих не видим“, истакао је председник
Вучић.
Нагласио је, међутим,
значајну улогу председника
Макрона и Француске у решавању косовског питања.
„Макрон има велике амбиције и перфектно познаје
геополитику. За разлику од
других лидера, није страшљив у проналажењу алтернативних решења. Било
би добро када би имао више
слободе у тој врсти политичког деловања“, навео је
председник Србије.

С

Дочек авиона са вакцинама „Астро Зенеке“
на београдском аеродрому

рбија је једина држава на свету у којој
грађани на располагању имају вакцине против
корона вируса чак четири
произвођача и у којој могу
да бирају да ли ће се вакцинисати кинеским „Синофармом“, америчко-немачким
„Фајзер-Бионтеком“, руским
„Спутњиком“ или британско-шведском „Астра Зенеком“.
У нашој земљи прву дозу
вакцине добило је милион и
по људи, другу дозу више
од 700.000 грађана, а процес
имунизације одвија се несмањеним интензитетом широм
земље. Такође, Србија је помо-

гла да се подмире приоритетне потребе држава у региону
и послала одређене количине
вакцина у Северну Македонију
и Црну Гору, које пре тога нису
имале ниједну дозу за имунизацију својих грађана.
Пошиљку „Астра Зенеке“ са
првих 150.000 доза, на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду дочекао је председник
Србије Александар Вучић.
„За ово је било потребно много труда, али успели смо захваљујући нашим
пријатељима из Уједињеног
краљевства и Индије. Молио
сам и британског премијера
Бориса Џонсона и неке друге људе, хвала им на подр-

Александар Вучић и Зоран Заев

Србија послала први контингент вакцина у Црну Гору
Председница Владе Србије Ана Брнабић допутовала је у Подгорицу авионом Владе Србије, којим
је допремљено 2.000 доза
руске вакцине „Спутњик
В“, које је Србија донирала Црној Гори. Премијерку
су на аеродрому дочекали
председник Владе Црне
Горе Здравко Кривокапић и
министарка здравља Јелена
Боровинић Бојовић.
„Србија жели да отвори
ново поглавље у односима
двеју земаља – да односи
између два народа буду
као између браће и сестара,
најбољих и највећих прија-

теља. Желимо да градимо
мостове братства и пријатељства са Црном Гором“,
поручила је премијерка
Брнабић и открила да је Србија спремна да донира још
вакцина Црној Гори, уколико то буде потребно.
„Ове вакцине добили
смо захваљујући личном
пријатељству председника
Александра Вучића и председника Владимира Путина
и велико ми је задовољство
што смо могли да изађемо у
сусрет Црној Гори“, рекла је
Брнабић.
Премијер
Кривокапић
пренео је захвалност пре-

ФОТО: РОЈТЕРС

П

редседник
Србије
Александар
Вучић
разговарао је у Паризу са председником Француске Емануелом Макроном
и, том приликом, истакао да
ће Београд имати озбиљну
подршку Француске на путу
ка ЕУ и да верује да ће у процесу бити великих промена и
другачијег приступа.
„Верујем да ће бити великих измена и другачијег

шци и што су желели да нас
чују и хвала на пажњи коју
су посветили малој Србији“,
рекао је Вучић, и нагласио
да Србија предњачи у свету

Ана Брнабић и Здравко Кривокапић

мијерки и држави Србији
на вакцинама, које су, како
је навео, најдрагоценији
поклон, додавши да је здравље изнад свега, а солидарност пре свега. Подвукао је
да су вакцине које је Србија

донирала тој земљи доказ
великог поштовања које Србија исказује према Црној
Гори, при чему је изразио
наду да ће то бити нови почетак развоја међусобних
односа.

У склопу акције помоћи у
вакцинацији државама региона, председник Александар
Вучић уручио је председнику Владе Северне Македоније Зорану Заеву први контингент вакцина, који Србија
донира Северној Македонији, и поручио да је срећан
што та земља може да крене
у имунизацију и што је Србија могла да помогне браћи
и пријатељима.
„Данас смо донели 4.680
вакцина, то је прва фаза,
мислим да је то лепа вест за
људе у Северној Македонији, за нашу браћу. Србија
нема никаквих интереса, сем
да показује пријатељство
према свим грађанима Северне Македоније. Прави
пријатељ је онај ко вам се
нађе у тешким тренуцима,
у невољи, када вам је неш-

то потребно, а не само када
је лепо. Желимо да наше
пријатељство
напредује,
да увећамо економску сарадњу и да можемо да живимо, не само као најближи
суседи, већ и као најбољи
пријaтељи“, поручио је
председник Вучић на граничном прелазу Табановце.
Премијер Северне Македоније Зоран Заев изразио
је захвалност председнику
Вучићу, премијерки Ани
Брнабић и министру Златибору Лончару што су издејствовали сагласност од
„Фајзера“ и пружили прву
помоћ у вакцинама. Захвалио се и српском народу на
огромној солидарности коју
је исказао и истакао да ће са
вакцинама из Србије бити
вакцинисани медицински
радници у ковид центрима.

и у вакцинацији и у економији, а да се прве вакцине,
преко међународног Ковакс
система, очекују почетком
марта.
Амбасадорка Велике Британије Шон Меклауд рекла је

слова амбасаде Индије Виџеј
Кумар истакао пријатељство
две земље и објаснио да је
вакцина произведена у индијском Институту за серуме, који је највећи светски
произвођач вакцина.
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редседник Србије Александар Вучић састао
се са председником Владе
Чешке Андрејем Бабишом, са
којим је разговарао о ситуацији везаној за борбу против пандемије КОВИД-19,
билатералним односима, европском путу Србије и регионалној ситуацији.
Председник Вучић захвалио се премијеру Бабишу на
посети Београду и посебно истакао подршку наше
земље Чешкој у борби против корона вируса.
„Верујем да ће се Чешка,
као и свет уопште, ускоро
вратити у нормалне животне
и економске токове“, рекао
је председник Вучић и додао
да очекује да ће приоритети
ЕУ бити усмерени ка економ-

Андреј Бабиш и Александар Вучић

ском опоравку, као и активностима у домену здравствене заштите. Такође, изразио
очекивање да ће ЕУ, упркос
изазовима са којима се сви
суочавамо, наставити са активним спровођењем политике проширења и да ћемо
добити потврду да постоји
чврсто опредељење ЕУ за
наставак и продубљивање

сарадње са нашим регионом.
„Очекујемо да Чешка
настави да, у оквиру ЕУ,
утиче на то да се наши реформски напори адекватно валоризују“, поновио је
председник и додао да је
пуноправно чланство у ЕУ
стратешки
спољно-политички циљ наше земље.
„Србија жели да интен-

зивира економске односе
са Чешком, што укључује и
даље повећање трговинске
размене. Сматрамо да би, и
поред оствареног резултата
спољнотрговинске размене
од готово 1,2 милијарде евра
у 2020. години, требало наставити са даљом подршком
унапређењу економске сарадње и већем приливу
чешких инвестиција у нашу
земљу“, рекао је председник
Вучић.
Председник Владе Чешке
Андреј Бабиш изразио је задовољство посетом Србији
и нагласио да је наша земља
показала озбиљност и одговорност у борби против
пандемије КОВИД-19, чиме
је дала пример многим државама Европе и света.

Настављамо улагања у Војску Србије
ТОПЧИДЕР

П

Подршка Чешке европским
напорима Србије

Председник Вучић у Дому гарде на Топчидеру

У

Дому гарде на Топчидеру одржан је састанак
на којем су представљени
резултати анализе стања
функционалних и оперативних способности Војске
Србије за 2020. годину. Реферисању су присуствовали председник Републике и
врховни командант Војске
Србије Александар Вучић,
потпредседник Владе и министар одбране др Небојша
Стефановић, начелник Генералштаба Војске Србије
генерал Милан Мојсиловић
и најодговорније старешине Министарства одбране и
Војске Србије.

Захвалност Словачкој на донацији и подршци

инистар спољних и европских послова Словачке Иван Корчок посетио
је Београд, а председник Србије Александар Вучић, том
приликом, изразио је захвалност што Словачка истрајава у принципијелном ставу
да поштује територијални
интегритет и суверенитет
Србије непризнавањем једнострано проглашене независности Косова.
Такође, захвалио се Словачкој што подржава и, кроз
техничку помоћ, конкретно

П

Састанак са министром Иваном Корочоком

помаже европски пут Србије.
Поновио је да је Србија посвећена одржавању стабил-

ности на Западном Балкану
и да ће наставити да води
политику мира и сарадње у

региону. На састанку је изражена нада да ће Србија и
Словачка, као и читав свет,
успети да се, уз солидарност
и заједничким напорима, изборе са изазовима и последицама пандемије и посвете
економском развоју. Председник Вучић је захвалио министру Корчоку на донацији
медицинске опреме за борбу
против КОВИД-19. Двојица
саговорника су разговарали
и о могућим новим инвестицијама и заједничким пројектима.

Боља сарадња са Северном Македонијом

редседник Србије Александар Вучић примио је
министра спољних послова
Северне Македоније Бујара
Османија, са којим је разговарао о јачању добросуседских односа двеју земаља,
између осталог, и решавањем свих питања дијалогом, унапређењем економске сарадње и међусобном
подршком на европском путу.
Председник Вучић навео
је конкретне пројекте који
би допринели бољем повезивању и економској сарадњи двеју земаља, попут
модернизације железничке

Делегације Србије и Северне Македоније

пруге до Скопља и јачања
инфраструктуре на граничним прелазима. Истакао је
да је „мини Шенген“ пример
успешне сарадње, на до-

бробит грађана и у корист
економског развоја земаља
и издвојио значај Меморандума који су потписале Србија, Северна Македонија и

Албанија, а који омогућава
међусобну помоћ и сарадњу
њихових здравствених система за лечење оболелих од
КОВИДА-19.
Османи се захвалио за
донацију вакцина, које је
председник Вучић уручио
премијеру Северне Македоније Зорану Заеву, а које су
омогућиле да почне вакцинација северномакедонских
грађана и, како је рекао,
пробудиле нову наду. Саговорници су разговарали и о
унапређењу положаја Срба
у Северној Македонији, односно Македонаца у Србији.

Овом приликом изражавам
саучешће њиховим породицама“, истакао је председник
Вучић.
Истовремено,
како
је
нагласио, много се радило
на унапређењу борбене готовости, на куповини најсавременијег наоружања и
опреме, од система „Панцир
С1“ до куповине, први пут,
значајних беспилотних летелица.
„У овој години посебну
пажњу посветићемо тзв. електронском ратовању. Купићемо
много више и много снажнијих
и беспилотних летелица, али
ћемо се бавити и радарским

системима и ометањима, дефанзивним и офанзивним
деловима електронског ратовања“, истакао је председник
Вучић, и указао да се планира
велико повећање примања за
војнике, подофицире и официре, а осим пет одсто које
ће добити цео јавни сектор,
рачуна се и на повећање од 10
одсто, што значи да их очекује
укупан раст плата између 9,8 и
17,6 одсто.
„У условима који нису лаки,
задовољан сам радом, ангажманом и моралом и борбеношћу наших људи, енергијом
коју показују“, истакао је
председник Републике.

Приказ способности дела јединица
ПАНЧЕВО

М

Председник Вучић, након
реферисања, истакао је да је
Војска Србије уложила у претходној години много труда,
енергије и тешког рада, нарочито због пандемије корона
вируса.
„Војска је била једна од
најзначајнијих институција
у прихватању наших људи
из иностранства и зато смо
имали велики број заражених
припадника корона вирусом
у том првом таласу. У 2020.
години, 16 припадника наше
Војске изгубило је живот, а
у 2021. још три припадника Министарства одбране
и Војске Србије, укупно 19.

В

ојска Србије приказала је део способности
својих јединица у касарни „Растко Немањић“ у
Панчеву, а приказу је присуствовао и председник
Србије Александар Вучић.
У приказу су учествовали
припадници 72. Бригаде за
специјалне операције, 63.
Падобранске бригаде и део
јединица Ратног ваздухопловства и ПВО.
Председник Вучић изјавио
је да ће се наставити улагања у Војску Србије, којој
је поручио да од ње очекује
да и даље буде чувар наше
земље, интегритета а и слободе.
„Улагаћемо новац у нашу

Војску, све више, ваша примања биће све виша и боља”,

поручио је председник и додао да је уверен да су при-

падници Војске у претходним годинама већ могли да
осете промене, али и навео
да све то мора да буде још
брже и снажније. Захвалио
се свим војницима на посвећености и пожртвованости и на томе што су вежбу извели фантастично.
„Видим да сте добро обучени, а желимо, уз додатну
подршку, да вам омогућимо
да постигнете још боље резултате“, рекао је председник Вучић, и истакао је да
ће држава дати све од себе
да припадници војске имају
положај вредан поштовања
и да могу од свог напорног
рада да живе и издржавају
породице.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Александар Вучић исписује историју
Н

еколико дана након
што је полиција обелоданила да има сазнања о припремама атентата
на председника Србије Александра Вучића, током свечаног отварања споменика
Стефану Немањи у Београду,
разговарали смо са народном посланицом Биљаном
Пантић Пиљом. Она, озбиљно забринута, овај догађај
коментарише тако да каже
да је очекивано да постоје
они којима смета политика
председника Вучића, чији
је један од главних циљева
борба против организованог
криминала и корупције, те да
не жели да верује да је председник Вучић иједног тренутка био угрожен.
- Данас на челу Србије
имате председника који
ужива највећи углед у
земљи и иностранству, кога
подржавају грађани Србије.
Председника који је обезбедио да Србија буде друга у Европи по вакцинацији
грађана, прва по стопи раста
бруто домаћег производа
и да свакодневно светски

»

- Грађани се осећају безбедно, нема заштићених, нико није
јачи од државе, гради се највише ауто-путева, ничу
фабрике, болнице, завршен је Храм Светог Саве, добили
смо најлепши споменик оснивачу српске државе...
Председник Вучић успео је оно што дуго нико није могао,
да Србија буде део решења, а не проблема

медији пишу како је наша
држава, захваљујући председнику Вучићу, светски
лидер у вакцинацији. Док
неке земље немају ниједну
вакцину, Србија има довољно да помаже и пријатељима
у другим земљама. Александар Вучић исписује историју, јер се гради највише
ауто-путева, граде се нове
болнице, завршен је Храм
Светог Саве, добили смо
најлепши споменик оснивачу српске државе. Председник Вучић успео је оно што
дуго нико није могао, да
Србија буде део решења, а
не проблема. И најбитније је
да се грађани Србије осећају
безбедно, а политика коју
води председник Вучић је да
нема заштићених и да ће се
Србија обрачунати са свима

који само и помисле да су
јачи од државе.
Како оцењујете свакодневне нападе бившег
режима на председника
Вучића и чланове његове
породице?
- Ако пажљиво анализирате од кога долазе ти напади,
јасно је да сви ти најгнуснији
напади, пре свега на децу
председника Вучића, а онда
и на брата, родитеље и њега
самог, долазе од људи који су
били на власти. Од стране политичких неистомишљеника
које грађани Србије не желе
поново да виде. Таквим особама, које не смеју да изађу
из рупе у којој се крију и да
учествују на изборима, једино је остало да изађу пред
камере телевизија и портала,

У Новом Саду дешава се
индустријска револуција
Ви долазите из Новог
Сада. Каква је данас економска и привредна ситуација у том граду?
- У Новом Саду, престоници младих и престоници
културе, после 40 година,
отворене су нове фабрике,
незапосленост је испод шест
одсто, граде се и реновирају
школе, вртићи, здравствене
установе, завршен је Жежељев мост. Град је постао
ИТ центар, у који су дошле
највеће светске компаније,
које запошљавају велики
број људи. У плану су нови
пројекти, нове фабрике,
нови мостови. Ускоро се
отвара швајцарска фабрика
чоколаде, јапански „Нидек“,
немачки „Континентал“, све

су то, не само нове фабрике,
него и нова радна места за
наше грађане. У Новом Саду,
који је био успавана Српска
Атина до 2021. године, управо се дешава индустријска
револуција и град живи.
Колико грађани Новог
Сада подржавају политику председника Вучића и Владе Србије?
- Када на челу Новог Сада
имате градоначелника Милоша Вучевића, који је уједно и потпредседник Српске
напредне странке и један од
првих сарадника председника Вучића, јасно је коме
грађани Новог Сада верују.
Милош Вучевић је први човек у новијој историји Гра-

да који је добио поверење
грађана за трећи мандат. Уз
све капиталне инвестиције,
не треба заборавити чињеницу да је вртић у Новом
Саду бесплатан, да је просечна плата у Новом Саду,
од 2012. године до данас
порасла за 20.000 динара...
Јасно је да је на челу Града
човек који ужива пуно поверење председника Вучића
и који сарађује са Владом
Републике Србије, што свакако доприноси да грађани
Новог Сада живе боље него
пре 2012. године. Вођење
одговорне политике допринело је да Новосађани
дају пуну подршку листи
„Александар Вучић-За нашу
децу“.

БИЉАНА ПАНТИЋ ПИЉА
Народна посланица

који су у власништву тајкуна
Драгана Ђиласа, и изговоре
најсуманутије увреде које се
односе на децу председника
и то само зато што су председникова деца. Никада нико
од нас, чланова СНС-а, није
споменуо децу ниједног политичког противника, нити
им знамо имена, и то говори
о томе какав шљам жели на
силу, без избора и подршке
грађана Србије да дође на
власт.
Како
коментаришете
очајнички покушај Драгана Ђиласа и Маринике
Тепић, који су познати по
фотографисању са криминалцима, да скрену
пажњу са хапшења Беливука?
- Свако нормалан би поздравио акцију државе против организованог криминала, али политичари бившег
режима изгледа не спадају у
те нормалне. Грађани Србије
треба да знају о каквим политичким паразитима је реч.
Тајкун Драган Ђилас је неко
ко је био на власти и ко се
за време власти обогатио за
619 милиона евра. Док је он
био градоначелник Београда, Београђани су плаћали
вртић скоро 10.000 динара
месечно, а он је пунио своје
џепове. Тај исти Ђилас упропастио је своју Демократску
странку и сад треба неко да
поверује да је њему стало до
интереса грађана Србије? O
моралу госпође Тепић, која
је наркодилеру, који продаје дрогу нашој деци, из
покрајинског буџета делила
новац грађана Србије шаком
и капом и давала му задатке
- да исели новинаре и неистомишљенике из Панчева,

нака и покрета променила. И
грађани Србије су то видели,
видели су да је Мариника Тепић обичан гласноговорник
свога газде Драгана Ђиласа
и да једино уме да измишља
афере и напада децу и породицу председника Вучића.
Да ли сте после жестоког сучељавања са Мариником Тепић имали
непријатности? Како су
реаговали људи у Вашој
околини?
- Ми, из Српске напредне
странке, изгледа смо навикли
на непријатности оних што
себе називају демократама у

»
не треба трошити речи.
После Вашег гостовања
у емисији „Реч на реч“,
друштвене мреже усијале су се од коментара.
Како сте доживели ту
емисију?
- Kao разоткривање госпође Тепић. Знате, неки
представници бившег режима живе у заблуди да грађани Србије заборављају и да
можете да манипулишете
народом тако што станете
испред камера тајкунских
медија и прочитате оно што
вам газда Ђилас напише. И

онда, када такви, као госпођа Тепић, дођу тамо где
има неко ко ће у име истих
тих грађана Србије да постави питања, од госпође Тепић
не чујете одговоре. Мариника Тепић није дала одговор
на питање колика јој је плата у „Мултикому“, колико
је плаћа Ђилас, није рекла
зашто је, као покрајински
министар, наркодилеру дала
милион динара, а за банатске шоре шест милиона динара, није одговорила како
се њен газда Ђилас обогатио
док је био на власти, нити
колико је политичких стра-

- Мариника Тепић је особа
без кредибилитета и јасно
је да њој грађани Србије не
верују. Знате, госпођа Тепић
је била на власти шеснаест
година, била је покрајински
министар и свима су познати
њени рани радови. Госпођа
Тепић је мењала политичке
странке и покрете у зависности, не од идеологије, већ
од личне користи. И сад ја
Вама на питање одговарам
питањем, зашто би неко веровао особи којој је газда
Драган Ђилас, особи која је
на платном списку тајкуна
и особи којој се привиђају
поља марихуане на фарми у

- Никада не нападамо децу
политичких противника. Они сваки
дан ударају на породицу
председника Вучића, што говори
о томе какав шљам жели да дође
на власт на силу, без избора и
подршке грађана Србије

тајкунским медијима. Јер, ако
имате другачије мишљење и
ставове од све те лажне елите, онда вас линчују. Сви ти
силни такозвани професори,
адвокати, водитељи имају
слободу да чланове СНС-а и
њихове породице називају
разним погрдним именима.
И сматрају да је то њихово
легитимно право и слобода
говора. Али, када моје страначке колеге или ја кажемо
нешто што се тој лажној елити не свиди, онда добијете
најбезочније увреде. Али,
таквих је врло мало и то је тај
терор мањине према већини. Грађани Србије су били
у прилици да чују истину и
то је једино важно. То шта
су неки изговарали и писали
на друштвеним мрежама, то
пристојан човек не може да
изговори и да понови.
Колико грађани Србије
могу да верују ономе
што говори Мариника
Тепић?

Моровићу и разне измишљене афере?
Колико дуго се бавите
политиком и шта Вас је
привукло идејама Српске напредне странке?
- Политиком се бавим
више од пола живота и природно ми је било да 2008.
године постанем део Српске напредне странке. После
више година пропадања,
криминала, лажних родољуба, оних који су уназадили
нашу земљу, логичан је био
избор одлучити се за идеје
које пропагира наша странка, да се грађанима Србије
обезбеди пристојан живот.
Да гледамо унапред. Да
наша земља коначно буде
лидер у региону и шире. И
када имате за председника
странке и државе Александра Вучића, који исписује
историју и даје пример како
се бори за своју земљу, знам
да сам направила прави избор.

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

У ФОКУСУ

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Српска листа освојила свих десет мандата

100 ДАНА РАДА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

П

редседник Српске листе Горан Ракић објавио је да је та листа, на
ванредним парламентарним изборима,
освојила свих десет мандата који су у
Скупштини Косова загарантовани за
представнике Срба. У српским срединама на Косову и Метохији на изборе
је изашло око 65.000 људи, пет одсто

П

за Косово и Метохију Петар Петковић
честитао је српском народу на КиМ на
томе што је на изборима, у складу са
позивом своје државе и председника
Александра Вучића, готово једнодушно
подржао Српску листу, којој ће припасти
свих десет посланичких места намењених представницима Срба.

ИНФРАСТРУКТУРА

Седам нових
ауто-путева и брзе
саобраћајнице

П

сегментима, као што су дигитални уџбеници, дигиталне учионице, Дата центар
у Крагујевцу... Недавно је,
како је подсећа, покренут
нови систем е-вакцина, захваљујући којем се вакцинација одвија веома организовано. Такође, премијерка
додаје да је донет и Закон
о дигиталној имовини и да
Влада наставља да ради на
спајању привреде и образовања и да улаже у дуално
образовање.
Поред тога, истакла је, држава је и директно помогла
грађане, најпре медицинске
раднике крајем године са
по 10.000 динара помоћи,
а затим и пензионере са по
5.000 динара. Од ове године увећане су плате и пензије, а држава ради на новом, трећем, пакету помоћи
привреди и грађанима, који
ће бити вредан две и по милијарде евра.
„Када смо добили поверење и мандат 28. октобра
прошле године, рекли смо да
је једини циљ да Србија настави да побеђује, а Србија,
као резултат напорног рада
од 2014. године, кроз пут и
визију председника Александра Вучића, бележи ре-

зултате какве никада нисмо
имали“, рекла је премијерка
Брнабић.
Истакла је да смо најбољи
у Европи крајем прошле године у привредном расту, а
данас можда и први у вакцинацији у Европи. Навела
је и неке од започетих пројеката као што су дигитализација здравства, споразум о
градњи метроа, нова зграда факултета у Нишу, Клиничког центра Војводине.
Навела је и отварање лабораторија,
унутарводални
терминал у Батајници, Стратегију развоја винарства,
предлог закона о социјалним
картама, тендер за зграду
Београдске филхармоније,
стратегију за сузбијање насиља над женама, развој
дигиталних путева, широкопојасног интернета у руралним подручјима...
Навела је и да је започета бескомпромисна борба
против организованог криминала, што је резултирало
хапшењем осумњичених за
најтежа кривична дела.
„У борби против организованог криминала показали
смо храброст и одлучност.
Председник Вучић најавио је
ову борбу и Влада је ставила

у врх приоритета и ухапшено је 17 чланова припадника
криминалне групе која се
сумњичи за најтежа и најгнуснија кривична дела“, истакла је Брнабић, и додала
да је оперативни рад трајао
месецима уочи тог хапшења
на коме су радили МУП, БИА,
тужилаштво и друге институције.
„Послали смо снажну и
јасну поруку - Србија је јака
и безбедна земља у којој
нема заштићених. Ову борбу
настављамо и фокусираћемо
се на оне који су радили за
државу, а штитили криминалце“, поручила је Брнабић,
и додала:
„Задовољна сам радом
Владе и свим што смо постигли у 100 дана, посебно јер радимо у ванредним
околностима, а и Србија је
навикла да постиже резултате који су били незамисливи до пре неколико година, па се очекује да тако
наставите, јер је лествица
виша него икада раније. Србија је 2020. годину завршила са најбољим економским резултатом у Европи,
а очекује се да ће 2021. завршити међу првих три или
пет у Европи“.

редседник Александар
Вучић објавио је да Србији предстоји реализација
много важних инфраструктурних пројеката, а међу
њима је чак седам ауто-путева и брзих саобраћајница.
Биће потписан уговор за
изградњу ауто-пута ПожегаБољаре, који ће бити важан
за грађане Новог Пазара,
Ивањице, Ариља и за све који
путују у Беране. Очекује се и
почетак радова на изградњи
Фрушкогорског коридора,
као и изградња ауто-пута и
брзе саобраћајнице до Пожаревца, затим од тог града
до Великог Градишта, па до

ЕКОНОМИЈА

редседница
Владе Србије
Ана Брнабић,
заједно са свим министрима, представила је
резултате рада првих
100 дана Владе Републике Србије.
„У области борбе
против короне, отворили смо две болнице,
у Београду и Крушевцу за само четири
месеца. Међу првима
добили смо вакцине и
једина смо земља на
свету у којој грађани
могу да бирају вакцине. У првих 100 дана
рада Владе Србије,
која се поклопила са
пандемијом
вируса
корона, која је узрок
за губитак многих
радних места у свету
и угрожавање светских економија, наша земља
је успела да доведе страног
инвеститора, јапанску компанију „Тојо Тајерс“, која ће
уложити 400 милиона евра и
отворити 500 радних места.
Док су људи у свету остајали без посла, ми смо добили
нову инвестицију“, поручила
је, том приликом, премијерка
Брнабић.
У области енергетике и
заштите животне средине,
подсетила је да је у нашој
земљи 1. јануара пуштен гасовод Балкански ток, који
ће бити још један правац за
снабдевање гасом, који ће
допринети даљем економском развоју земље, јер ће
обезбедити веће количине
гаса за привреду, а држава
ће моћи да наплаћује транзит гаса. Такође, потписана
је Софијска декларација о зеленој агенди за Западни Балкан, којом су расписана три
конкурса у области заштите
животне средине у циљу
побољшања ваздуха у нашој
земљи. У првих 100 дана, подсетила је премијерка, у Обреновцу је почела изградња
и постројења за одсумпоравање у ТЕНТ-у, у Блоку Б.
Такође, настављен је и рад
на дигитализацији у свим

више него на прошлим изборима.
„Избори су одржани у посебним околностима због пандемије, због сијасет
трикова којима је Приштина желела да
умањи снагу српског народа, то јест снагу Српске листе. Слогом смо осујетили
те њихове намере“, оценио је Ракић.
Директор Канцеларије Владе Србије

Доњег Милановца. Међу радовима који предстоје су још
два важна аутопута: Зрењанин-Београд и Шумадијски
коридор „Карађорђе“. Тренутно се ради ауто-пут Кузмин-Сремска Рача, Моравски
коридор од Чачка преко Крушевца до Појата, ауто-пут
Чачак-Пожега, као и аутопут
Рума-Шабац-Лозница.
Када је реч о железничком саобраћају, председник Вучић рекао је да ћемо
се најкасније у јануару и
фебруару следеће, године од Београда до Новог
Сада возити 27 минута.
Истакао је и да држава

купује шпанске, кинеске и
швајцарске возове који ће
саобраћати на тој рути, а
у којима ће бити и добра
услуга са храном и пићем.

Такође, воде се разговори
и са кинеским и европским
партнерима око изградње
брзе пруге од Београда до
Ниша.

Нови пакет економских мера помоћи грађанима

П

ремијерка Ана Брнабић и
министар финансија Синиша Мали представили су
нови економски пакет мера
помоћи за грађане и привреду, а који је, као и претходна
два, усмерен на очување радних места и смањење негативних последица кризе изазване
пандемијом корона вируса.
Директну подршку државе у висини од једног и по
минималца добиће укупно
1.505.093 предузетника и
запослених у микро, малим,
средњим и великим предузећима, а пакет укључује и
новчану помоћ грађанима и
вредан је укупно 250 милијарди динара. Мера која се тиче

исплате минималца ступа на
снагу од 1. марта, прва исплата биће у априлу, друга у мају
и трећа у јуну. Поред једног и
по минималца, подршку у висини од још једног пуног минималца добиће угоститељи,

туристичке агенције, лиценцирани туристички водичи
и пратиоци, хотели, одмаралишта и рент-а-кар агенције.
Градски хотели добиће још
једну врсту директне подршке
државе у висини од 350 евра

ПРОСЕЧНА ПЛАТА У БЕОГРАДУ ВИША ОД 700 ЕВРА
Просечна нето плата у Београду за децембар
2020. године износила је 82.309 динара, што по
просечном курсу за децембар 2020. године На-

родне банке Србије од 117,5777 за 1 евро, износи 700 евра! Тако је просечна плата у Београду
први пут у новијој историји прешла 700 евра.

по индивидуалном лежају и
150 евра по смештајној јединици. Директну подршку добиће
и сектор превозника путника
и друмског саобраћаја и аутобуских станица, а која подразумева 600 евра по аутобусу током шест месеци.
Министар Синиша Мали
рекао је да је Влада до сада,
кроз три пакета мера, помогла грађане и привреду са
укупно осам милијарди евра.
„Исплаћене су увећане јануарске пензије за 5,9 одсто,
по швајцарској формули. Једнократну помоћ од 50 евра
добиће 1,7 милиона пензионера, док ће пензионери добити још 60 евра, заједно са
свим пунолетним грађанима.
Помоћ од 60 евра укупно ће
добити 6.118.911 пунолетних
грађана, кроз две уплате, у
мају и новембру“, истакао је
министар Мали.

12 | СНС ИНФОРМАТОР 92/2021

СНС ИНФОРМАТОР 92/2021 | 13

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Динарске обвезнице улазе
у Ј.П. Морган индексе
Ј

една од водећих финансијских
институција у свету Ј.П. Морган, од 30. јуна 2021.
године, укључиће динарске обвезнице Србије
у реномирани индекс обвезница Ј.П. Морган ГБИЕМ индекс. „Ова одлука
је остварење циља којем

је Србија стремила од
2015. године и још једнa
потврдa постигнутих резултата на пољу развоја
економије, финансијског
тржишта, а нарочито
обезбеђењa стабилности
динара“, рекла је гувернер НБС Јоргованка Табаковић.

ПОЉОПРИВРЕДА

ОДБРАНА

Извоз кукуруза и
репиног резанца у Кину
Министар
Бранислав
Недимовић
потписао је са Генералном управом царине Кине два протокола
о условима за извоз
српског кукуруза и сушеног резанца шећерне репе у Кину. Србија
је међу десет највећих
извозника кукуруза
у свету и ускоро ће моћи да

извози кукуруз и на
тржиште Кине, која
је највећи светски
купац ове робе. Министар је изразио
задовољство због
тога што су, након извоза говеђег
и јагњећег меса и
млечних производа,
дошли на ред и ови
производи.

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Одлични односи Србије и Чешке
П
редседница Владе Ана
Брнабић, након састанка са премијером Чешке
Андрејем Бабишом, рекла
је да две земље имају изванредне односе, а да је
економска сарадња 2020.
године износила 1,2 милијарде евра. Указала је и

да су српска и чешка делегација разговарале о систему за пријављивање еУправе за масовну вакцинацију.
„Наше је да у тешким временима поделимо све што
можемо са пријатељима и
партнерима“, поручила је
премијерка.

Још 2,4 милиона
вакцина „Фајзер”

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Министар Јадранка
Јоксимовић
потписала је амандмане на
споразуме којима су
Сједињене Америчке
Државе определиле
22 милиона долара
бесповратне помоћи
Србији - амандман 14
за боље функциони-

сање јавне управе и
амандман 18 за конкурентнију тржишну
економију.
Јоксимовић наводи да је
та помоћ још један
доказ континуираног унапређења политичких односа са
САД.

доза, а у трећем
уместо 400.000, још
1,2 милиона доза
вакцина“, изјавио је
министар Златибор
Лончар и додао да
ће Србија по питању
вакцина помоћи и
комшијама.

Брод-лабораторија „Аргус“, поклон Владе немачке
покрајине Хесен Републици Србији, чија
је основна намена
праћење стања квалитета воде Дунава
и његових притока,
испловио је у присуству
министар-

ке Ирене Вујовић.
„Циљ нам је да се
брод користи и у
едукативне
сврхе
како би се студентима омогућила пракса и теренски рад,
као и да буде ангажован у редовном
мониторингу вода“,
навела је Вујовић.

Потпредседник
Владе и министар Небојша Стефановић,
на позив потпредседника и премијера Уједињених
Арапских
Емирата, владара и
министра
одбране
Дубаија шеика Мухамед бин Рашед ал
Мактума, присуствовао је отварању 15. Међу-

вић.

народног
сајма
наоружања и војне
опреме у Абу Дабију. „Ово је добра
прилика за наше
људе и фабрике
да представе своје
производе, али и
пројекте на којима
радимо“, рекао је
министар Стефано-

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

Сарадња Србије
и Северне Македоније
Никола Селаковић и
Бујар Османи, након
састанка у Београду.
Селаковић је рекао
да га радује интензивирање комуникације, неколико дана
након сусрета Вучић
- Заев на граничном
прелазу Табановце.

Односи
између
Србије и Северне
Македоније иду узлазном
путањом
и базирају се на
узајамном
пријатељству, оценили су
министри спољних
послова Србије и
Северне Македоније

ПРИВРЕДА

Регионалне
развојне агенције
Министарка
Анђелка Атанасковић разговарала је са
представницима 17
акредитованих регионалних развојних
агенција о проширењу и унапређењу
сарадње.
„Поред
финансијске подршке,
Министарство
потенцијалним и постојећим

микро,
малим
и
средњим предузећима и предузетницима, кроз Програм
стандардизованог
сета услуга, обезбеђује и оно што је
некима можда значајније од новца бесплатне информације, обуке, савете“,
рекла је Атанасковић.

ДРЖАВНА УПРАВА

Програм економских
реформи
Министар
Синиша
Мали уручио је шефу
Делегације ЕУ, Сему
Фабрицију, Програм
економских реформи,
који садржи детаљан
приказ реформи које
Влада Србије планира
да спроведе у наред-

градње новог рудника у Рашкој до 2024.
године. „Рударство
у Србији има велики
потенцијал и планирамо да кроз измене
Закона о рударству
и геолошким истраживањима додатно
унапредимо законски оквир“, рекла је
Михајловић.

Брод-лабораторија „Аргус”
за научна истраживања

ФИНАНСИЈЕ

Србији 22 милиона
долара од САД

Потпредседница
Владе и министарка
рударства
и
енергетике Зорана
Михајловић разговарала је са руководством компаније
„Адриатик металс“
о геолошким истраживањима које та
компанија спроводи у Србији и почетку из-

ЕКОЛОГИЈА

ЗДРАВЉЕ

Србија је потписала нови уговор са
компанијом
„Фајзер-Бионтек“,
који
подразумева да ће
у нашу земљу у другом кварталу, уместо 500.000 вакцина,
стићи 1,2 милиона

Нови рудник у Рашкој

Сајам наоружања у УАЕ

не три године. Реч је
о најважнијем документу у економском
дијалогу са чланицама Европске уније
и Европском комисијом, а реформама
је обухваћено осам
кључних области.

КУЛТУРА

Посета Матици српској
Потпредседница
Владе и министарка
Маја Гојковић посетила је Матицу српску и
разговарала са председником
Драганом
Станићем. Станић је
упознао министарку о
пројектима у издавачкој и научно-истражи-

вачкој делатности,
а Гојковић је поздравила посвећеност Матице српске,
најстарије
српске
књижевне, научне
и културне институције, неговању и
промоцији српске
културе.

Реформа јавне управе
Министарка
Марија Обрадовић и
шеф делегације ЕУ у
Србији Сем Фабрици
разговарали су о сарадњи у области реформе јавне управе,
као једном од приоритета процеса европских интеграција
Србије. Министарка

Обрадовић истакла
је да ће бити посвећена
убрзавању
реформи јавне управе, али и реформи платног система,
подршци јединицама
локалне самоуправе
и оснаживању жена
лидера на локалном
нивоу.
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ВЕСТИ

ИНТЕРВЈУ

Премијерно приказан филм
„Дара из Јасеновца”

Тежак, али важан
филм за наш народ

Председник Вучић обновио југоисток Србије
Некада смо маштали о фабрикама,
радним местима, доброј здравственој
заштити, улагањима у спорт
и омладину, а данас све то имамо

Н

ародна посланица и
одборница Скупштине општине Црвени
крст у Нишу, Јелена Жарић
Ковачевић, која је, према
скупштинској
статистици,
најактивнији народни посланик са југа Србије, каже
да су циљеви које себи поставља у професионалном
животу увек усмерени на
рад, учење и постизање резултата. Посебно истиче велику обавезу према Српској
напредној странци, која ју је
већ двапут предложила за
место у Народној скупштини,
и према грађанима, који су
за то гласали и дали подршку. На питање шта очекује
да ће јој донети година пред
нама, одговара да очекује да

Сцена из филма који је први обрадио тему страдања нашег
народа у злогласном логору Јасеновац

Ф

илм „Дара из Јасеновца“, редитеља Предрага
Антонијевића, који је први
играни филм који обрађује
тематику страдања Срба,
Јевреја и Рома у концентрационим логорима Јасеновац
и Стара Градишка, а такође је
и српски кандидат за Оскара,
премијерно је приказан на
Радиотелевизији Србије.
Председник Александар
Вучић, дан после премијере,
одговарајући на новинарска питања, рекао је да му
се допао филм и да је веома
важан, јер говори о месту
највећег страдања нашег народа.
„Гледао сам филм, нисам
неко ко са уметничке стране може то да посматра, али
филм ми се допао, јако је тежак, али веома важан за наш
народ. Коначно се неко сетио да направи филм о месту највећег страдања нашег
народа икада. Не постоји
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ниједно веће стратиште српског народа од логора Јасеновац“, нагласио је Вучић.
Председник је истакао да
је држава помогла филм и то
на његову иницијативу.
„Ако неко треба да одговара због тога, то сам ја, поносан сам на ту чињеницу - што
су се после 75 година нека
држава, председник и нека
влада сетили да би требало
да се помогне нешто што ће
да говори о нашим жртвама у Другом светском рату
и нашем многострадалном
народу. Ако смо направили
неку грешку, одговараћемо
пред грађанима Србије, немам ту дилему“, поручио је
председник Србије, и додао
да је поносан на филм и да
не бежи од одговорности,
као што је поносан и на Храм
Светог Саве, споменик Стефану Немањи, Булевар јунака са Кошара и на многе друге ствари.

»

да буду глас народа у Парламенту, ови посланици чупали
су микрофоне, насртали на
колеге, претили да ће поновити петооктобарски сценарио и извршити државни
удар. Са друге стране, посланици окупљени око Српске
напредне странке радили су
свој посао и чували институције од хулигана. Данас, после убедљиве победе Српске
напредне странке на изборима 21. јуна, Парламент чини
188 наших посланика и имамо апсолутну одговорност у
спровођењу политике Александра Вучића за добробит
наших грађана. Наша посланичка група вредно ради, доносимо законе, чиме дајемо
допринос развоју економије,

- Упозната сам са проблемима локалне заједнице и покушавам да
помогнем. У претходном посланичком мандату, обезбедила сам
донације Амбасаде Уједињених
Арапских Емирата за реновирање
три школе у Нишу и трудићу се да
наставим у том правцу

ће успети да испрати високе
стандарде, које је пред све
у СНС поставио председник
странке Александар Вучић.
Према њеним речима, рад
Народне скупштине у овом
сазиву веома се разликује у
односу на ранији када су посланици неких опозиционих
партија, који су приступили
Савезу за Србију, нарушавали ред и угрожавали рад, али
неретко и безбедност осталих посланика.
- Некадашња председница српског парламента Маја
Гојковић је искусан политичар и одолевала је притисцима и, заједно са посланицима
Српске напредне странке,
успела да очува интегритет
Народне скупштине. Уместо

ЈЕЛЕНА ЖАРИЋ КОВАЧЕВИЋ

привреде и постизању што
бољег животног стандарда
за наше грађане.
Колико сте задовољни
радом скупштинског Одбора за уставна питања и
законодавство, на чијем
сте челу?
- Велика је одговорност
бити председник скупштинског одбора. Одбор за уставна питања и законодавство
се најчешће састаје, јер сви
предлози закона морају да
„прођу“ тај одбор, да би се о
њима расправљало у пленуму. Поред тога, надлежност
Одбора огледа се и у избору
повереника за равноправност, заштитника грађана,
судија Уставног суда, које

предлаже председник Републике, и, што је најважније,
у спровођењу поступка за
промену Устава Републике
Србије. Оцењујем досадашњи рад чланова Одбора
изузетно
пожртвованим
и драго ми је да су рад у
Одбору схватили озбиљно,
тако да се о сваком предлогу отвори шира дискусија. Сарадња са Народном
скупштином и другим одборима је на завидном нивоу,
као и са Владом Србије - најчешћим предлагачем аката.
Често чујемо критике на
рачун правосуђа у Србији? Где су ту највећи
проблеми и шта је потребно мењати?
- Највећи проблем десио
се 2009. године, у виду најгоре реформе правосуђа,

када је бивши режим постављао судије и тужиоце по
политичкој линији и када
су, услед њиховог незнања
и бахаћења, настали велики трошкови за државу.
Од 2012. године до данас,
исправљамо грешке које смо
затекли у правосуђу. Радимо
на јачању владавине права, али и на независности и
стручности судија.
Колико је политика
председника Александра Вучића и СНС допринела томе да се у Србији
питају грађани, а не тајкуни, интересне групе
или криминалци, као некада?
- У времену када се председник Александар Вучић и
Влада Србије боре за сваки
респиратор, за сваку вакци-

ну, како би сачували здравље
нације, дајемо им недвосмислену подршку и у борби
против криминала. Политика Александра Вучића ослободила је нашу државу
мафијашких стега, утицаја
на државне органе и уплива
мафије у вођење државе и
политику. Србија коју води
Александар Вучић трајно и
неповратно се променила,
колико год да се то не свиђа
припадницима бившег режима, који би желели да се
врате на власт и наставе са
личним богаћењем на рачун
народа. Грађани у Србији бирају власт, а не тајкуни.
Каква су Вам искуства у
раду са грађанима кроз
Канцеларију за комуникацију са грађанима у
Нишу, на чијем сте челу?
- Отварање Канцеларије
за комуникацију са грађанима је спровођење идеје о
тимском раду, где би сви ми,
који смо на функцијама на
различитим нивоима власти,
радили заједно са нашим
суграђанима на решавању
проблема. Као одборник
Градске општине Црвени
крст у Нишу, морам да будем упозната са проблемима наше локалне заједнице
и да покушам да помогнем.
У претходном посланичком мандату, обезбедила
сам донације Амбасаде Уједињених Арапских Емирата
за реновирање три основне
школе на територији Града
и трудићу се да наставим
да радим у том правцу. Канцеларија ће нам омогућити да будемо упознати са
потребама и проблемима у
најкраћем року када се појаве. За две недеље пријавило
се више од 50 грађана и сви
су добили своје термине за
састанак.
Како Нишлије виде политику Александра Вучића?
- Нишлије политику Александра Вучића доживљавају као политику развоја
југоистока Србије. Прошло
је време када смо само могли да маштамо о фабрика-

Најактивнији
народни
посланик са
југа Србије
Како усклађујете адвокатски посао са послом
народне посланице?
- Моје бављење адвокатуром је у мировању од 2012.
године. Тада сам била на
месту заменика секретара
Скупштине града Ниша и
слободно могу рећи на почетку озбиљније политичке
каријере. Одлучила сам да
време комплетно посветим
страначком раду и послу.
Тако је остало до данас. Управо функцију народног посланика доживљавам као посао и не желим да тај посао
трпи, а са друге стране, не би
било професионално да трпе
клијенти. На тај начин сам
себи створила простор да
будем најактивнији посланик
са југа Србије, да се потпуно
посветим раду у Народној
скупштини, самим тим да радим и на себи и надограђујем
знање у различитим областима. Желим да оправдам
поверење партије и грађана,
то сам ставила у приоритете
и на томе радим.
ма, радним местима, доброј
здравственој заштити, да не
говорим о спорту или омладинској политици. Данас
све то имамо захваљујући
одржаном обећању председника да ће бити равномерног регионалног развоја.
Данас имамо нови Клинички
центар на 50.000 квадрата,
шест нових фабрика, никад
нижу стопу незапослености,
јефтине станове за припаднике снага безбедности,
избеглице и младе брачне
парове, Научно-технолошки парк, у који је уложено
80 милиона евра, аеродром
који ради и много бољи
животни стандард. Ниш је
изашао из мрака у коме је
био до 2012. године и сада
пружа све квалитете својим
грађанима.

СНС
14
| СНС ИНФОРМАТОР 64/2018
ПАНОРАМА

СНС ПАНОРАМА
1. Уб

СНС ИНФОРМАТОР 92/2021 | 17

БРИГА О ГРАЂАНИМА
5. Медвеђа

Посета Ане Брнабић

Брига
о завејанима
Током јануара, догодила се
природна катастрофа у Медвеђи,
тако да је активност нашег ОО
била усмерена на помоћ грађанима. Сви чланови одбора дали
су све од себе да прикупљена
помоћ стигне до најудаљенијих
села по непроходним путевима.

6. Ковачица

Нови изглед градског језгра

Бранко Ружић, Дарко Глишић и Ана Брнабић

Председница Владе Ана Брнабић посетила је Уб и на састанку са
председницима општина Уб, Мионица, Лајковац, Љиг и Осечина, и
градоначелником Ваљева, упознала се са ситуацијом у Колубарском
округу. Премијерка је разговарала
са председником Општине Дарком
Глишићем и обишла реконструи-

сану ОШ „Милан Муњас“. Завршена је изградња кружног тока на
бањанској раскрсници. У насељу
Богдановица реконструисана је
нисконапонска мрежа, а у Лелића
крају, у Трлићу, подигнуто је 45
стубова. Локална самоуправа приредила је изложбу фотографија „Уб
некад и сад“.

2. Аранђеловац

3. Јагодина

Печеница за угрожене породице

Светосавски пакетићи

43

Велика акција
чишћења снега

7. Горњи Милановац

Саобраћајница
до ауто-пута
Никола
Радосављевић

ГО СНС, на челу са Николом Радосављевићем, поводом
школске славе Светог Саве,
свим ученицима Школе за децу
оштећеног слуха и говора „11.
мај“ поделио је пакетиће. „Уручили смо 156 пакетића, колико
ученика и има ова школа. Жеља

нам је да обрадујемо сваког
ђака и дамо подстицај за даље
учење. Ове године пакетиће
смо поклонили школи „11. мај“,
а следеће године ученицима
неке друге школе, тако да ће
то постати пракса“, истакао је
Радосављевић.

4. Стара Пазова
Чланови ОО, на Бадњи дан и
за Српску нову годину обишли
су две породице са више деце,
које су у тешком материјалном
стању, и однели пакет са печеницом и намирницама, припремљен из личних донација.
И ове године, уручен је чек на
100.000 динара за прву бебу
рођену у 2021. години. Заменик председника Општине
Миладин Јаковљевић обишао

је Коњички клуб, где је добио
захвалницу за помоћ коју је
Општина упутила удружењу
за куповину хране за коње. У
току су радови на прихватилишту за псе и балон сали у
МЗ Даросава. Организовани
су и традиционални дефиле
камионџија и тракториста, и
пливање за Часни крст. Почела
је вакцинација против корона
вируса.

До почетка фебруара вакцинисано је више од
2.300 Милановчана. Активисти ОО контактирају грађане и помажу им да се пријаве за имунизацију. Ускоро почиње изградња приступне
саобраћајнице ауто-путу Милош Велики, од
Горњег Милановца до Такова, а тим поводом
одржан је састанак председника Општине Дејана Ковачевића и министра Томислава Момировића. Општина ће и ове године сносити 82 одсто цене боравка у вртићу, тако да ће трошак
родитеља остати на нивоу претходне. У току је
осликавање цркве Свете Тројице, a започиње и
изградња топловода од нове котларнице до Железничке улице.

41
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Обнова Словачког дома
Након замене старе водоводне мреже новим инсталацијама
у улицама Жарка Зрењанина и
Његошевој, са радовима је настављено и у Пионирској улици. Завршава се изградња новог објекта
ОШ „Вера Мишчевић“ у Белегишу
и спортске хале у Старим Бановцима. У Старој Пазови, у свим улицама, постављају се двојезичне
табле (словачки и српски) са нази-

вима улица. Словачки дом је окречен, обновљен је паркет и расвета
унутар објекта. Чланови ОО, у
жељи да олакшају зимски период
грађанима и чланству, припремили су прехрамбене пакете и огревно дрво, из личних средстава, за
око 100 сиромашнијих породица.
Такође, локална сaмоуправа обезбедила је по тону угља за 1.500
сиромашнијих породица.

8. Србобран

Хуманитарне акције
Активисти ОО организовали су бројне
акције помоћи суграђанима. Најугроженијим грађанима подељено је 50 кубика
огревног дрвета, прикупљена су средства
за хигијену за кориснике МНРО „Бисер“,
пакети са воћем за народне кухиње, гар-

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о активностима
општинских и
градских одбора
СНС током
претходног месеца
за бољи живот
грађана Србије
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51 26
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113 100 115 109
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33 78
107 110
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1
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2
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74
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84
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5
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Чланови МО Црепаја обезбедили су,
из личних средстава,
шпорет на дрва за вишечлану породицу и
огревно дрво за старију суграђанку. Наши
активисти организовали су велику акцију
чишћења снега испред
установа и старачких
домаћинстава у свим
насељеним местима.
Чланови МО Падина
садили су тује у централном парку и орезивали дрвеће.

45

дероба за Центар за социјални рад… Суграђанину који је у пожару изгубио дом,
обезбедили смо, из личних средстава, станарину у изнајмљеној кући у наредна три
месеца. Вредни активисти очистили су од
снега прилазе најважнијим установама.
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9. Пећинци

Реконструкција пута Ашања-Шимановци

коју похађа петоро ђака, и поделио ученицима таблете, школски
прибор и телевизор за учионицу.
Ова посета почетак је рада локалне самоуправе на побољшању
услова у сеоским школама. И Туристичка организација планира
да реализује пројекте намењене
ђацима.

18. Сокобања

Решење проблема са
водом

Посета министра Момировића

Министар Томислав Момировић посетио je Пећинце, где
је са председником Општине
Синишом Ђокићем договорио
комплетну
реконструкцију
пута Ашања-Прека Калдрма-

Деч-Шимановци. Министар
је рекао да је договорено да
се половина овог најугроженијег пута у пећиначкој општини реконструише ове, а половина следеће године. „На

пролеће решићемо деоницу
од Ашање до Преке Калдрме,
а идуће године до Шимановаца. То је најгори део пута који
тренутно имамо у Општини“,
рекао је Ђокић.

10. Велико Градиште

услуге. Пројекат подразумева
организацију округлог стола за
председнице општина и градоначелнице и чланове механизама за
родну равноправност из 20 локалних самоуправа. Повереништво
ОО, поводом Православне Нове
године, обезбедило је пакетиће
за најмлађе из личних средстава
чланова.

припадницима МУП-а и Сектора
за ванредне ситуације. Почела је
имунизација на више пунктова.
Градоначелник Саша Павловић и
народна посланица Ана Миљанић
обишли су недавно завршено дечије игралиште у Книћаниновој.

Подела пакетића

Активисти ОО, поводом православне Нове године, организовали су, у складу са епидемиолошким мерама, поделу пакетића за
децу.

11. Житиште

Лопте за најмлађе
спортисте
Представници Спортског савеза и Општине посетили су ОШ
„Свети Сава“ и уручили лопте
најмлађим спортистима. Спортска
опрема и реквизити обезбеђени су
за све основне школе.
Комисија за родну равноправност и Женска одборничка мрежа
обележили су глобалну кампању
„16 дана активизма борбе против
насиља над женама“. Захваљујући
финансијској подршци Општине,
подељени су пакетићи деци у дванаест насељених места.

12. Смедеревска
Паланка

14. Пожаревац

Уговори са
пољопривредницима
Град Пожаревац добио је захвалницу за допринос части и
угледу Гарде војске Србије, поводом 190 година постојања.
Град је доделио 270 уговора за
пољопривреднике и пољопривредна удружења. Уручене су
награде запосленима у градским
установама и јавним предузећима,

16. Жабаљ

Огрев за угрожене
Активисти МО Чуруг 1 и 2 уручили су огревно дрво на адресе 25
социјално угрожених домаћинстава, као и шпорет на чврсто гориво вишечланом домаћинству.

17. Нови Пазар

Поклони за сеоску
школу
Заменик градоначелника Новог
Пазара Игор Нововић, са сарадницима, обишао је школу у Витошу,

15. Лебане

Помоћ завејаним домаћинствима

Реновирање школске
зграде

Уређење викенд
насеља
Општина, у сарадњи са
Центром за социјални рад,
поделила је 88 пакетића за
децу. Започети су радови на
електрификацији у викенд
насељу Усије-Винци, где су
претходно већ уређене улице.

20. Жагубица

Добровољно давање
крви
Одржана је прва акција дoбровољног давања крви у 2021. години, у организацији Института за
трансфузију крви Србије, Црвеног
крста Жагубица и локалне самоуправе, која се организује већ 13
година заредом.

Бесплатна
саветовалишта

13. Бабушница

Председница Општине Ивана
Стојичић потписала је уговор о
донацији за пројекат „Време је за
равноправност“, који се реализује у оквиру програма SWISSPRO
и Канцеларије УН за пројектне

19. Голубац

21. Ваљево

Ентеријер ОШ „Херој Иван Мукер“ добија нови изглед. Након
реновираног хола, библиотеке,
скоро свих учионица, завршава се
и санација тоалета, након скоро
20 година. Такође, у току је и реконструкција два школска терена.

Време је за
равноправност

На иницијативу председника
Општине Миодрага Николића,
одржан је састанак са председником Општине Алексинац Далибором Радичевићем, поводом
решавања проблема са водоснабдевањем и прикључења Сокобање на постројење за прераду
воде „Бресје“.
Приводи се крају замена водоводних цеви у насељу Подина и
Градашница. Председник Општине Миодраг Николић, Владимир
Миловановић и Владан Петковић
обишли су дежурне службе у новогодишњој ноћи.

Привредна комора Србије донирала је три теренска возила за
домове здравља у Лебану, Бојнику и Медвеђи. Повереник ОО
Горан Јовић посетио је угрожена
домаћинства, која су услед незапамћеног леденог таласа остала

одсечена од света, и уручио им
пакете са намирницама. Појачани су радови екипа локалне
самоуправе и Електродистрибуције, тако да су рашчишћени непроходни путеви и сва домаћинства добила су струју.

ГО СНС за чланове, симпатизере и заинтересоване суграђане
организује бесплатно саветовалиште где стручна лица дају
савете на тему права, социјалне
политике и пољопривреде. Представници Уније младих делили су
„СНС Информатор“ и календаре, а
наши активисти организовали су
и поделу пакетића, припремљених из личних средстава чланова.
Чланови заједнице „Воздвиженије
Часног крста“ даровали су божићне печенице својим корисницима,
у сарадњи са чланом Градског
већа Марком Јевтићем. Градона-

22. Зрењанин

29. Крушевац

Чишћење снега

У духу традиције

Активисти ГО чистили су
снег са прилаза амбулантама,
предшколским
установама,
школама и месним заједницама. Настављена је подела
пакета породицама са нижим
примањима и пензионерима.
Уручењем кључева корисницима, свечано је усељена нова
зграда у Панчевачкој улици у
челник Лазар Гојковић уручио
је Награде града појединцима и
колективима за постигнућа у 14
области. Одржана је финална конференција пројекта „Иновативне
иницијативе за инклузију“.

23. Брус

Помоћ за
самохраног оца
Одборници СНС одрекли су
се дневница у корист самохраног
оца двоје малолетне деце из села
Ботуња. Председница Општине
др Валентина Милосављевић поделила је новогодишње пакетиће
корисницима Дневног боравка
„Пчелица“. Под покровитељством
Општине, одржано је пливање
за Часни крст на језеру Ћелије.
У току је асфалтирање пута Трошићи-Ратковићи.

24. Врбас

Вредни поклони
Директор Управе за капитална
улагања АПВ Недељко Ковачевић
и председник Општине Предраг
Ројевић потписали су уговор за
изградњу Дома културе у Равном
Селу, који је изгорео у пожару
2016. године. Општина и Савез
спортова обезбедили су за чланове Боксерског клуба „Чарнок“
нове тренерке. Активисти ОО уручили су угроженим породицама
пакете са намирницама, пакетиће
за децу, школски прибор и огрев.
Такође, Дому здравља уручили
су инхалатор, библиотеци више
од 200 књига, а школи и вртићу
заштитне маске и дезинфекциона
средства, док су КУД-у „Завичајно врело“ и Удружењу „Кућица“
поклонили калорифер и гасну
грејалицу. Новац је прикупљен од
добровољних прилога активиста и
симпатизера СНС.

25. Жабари

Помоћ ученицима и
студентима
Расписан је конкурс за доделу
материјалне помоћи породицама
ученика и студената.
Помоћ се додељује студентима
који се школују на државним факултетима и вишим школама, као
и ученицима државних средњих

Зрењанину, намењена трајном
смештају 40 најугроженијих
породица избеглих и расељених лица. Градоначелник Симо
Салапура посетио је здравствену станицу у Багљашу и проверио како се одвија вакцинација.
Такође, уручио је и 660 божићних пакетића за децу запослених у Општој болници.
школа без једног или оба родитеља.

26. Сремски
Карловци

Посета Игора Мировића
Чланице Уније жена, у сарадњи
са Саветом за популациону политику и Саветом за националне
мањине, поделиле су пакетиће
деци наших чланова, симпатизера,
припадника националних мањина и корисника Дневног боравка
за особе са сметњама у развоју.
Председник Покрајинске владе
Игор Мировић посетио је Сремске
Карловце и најавио свеобухватно
уређење центра и реконструкцију
фасада приватних објеката од културно-историјског значаја.

27. Петровац
на Млави

Општина добила
земљиште
Потписан је уговор између Републичке дирекције за имовину и
Општине којим се преносе права
својине на непокретностима које
чине војни комплекс „Јован Шер-

Председник ГО СНС Ненад
Андрић одржао је завршну конференцију за новинаре у 2020.
години, сумирао резултате
рада и најавио планове за 2021.
Пријатељи и чланови странке,
из личних средстава, обезбедили су новогодишње пакетиће за
бановић“ на Општину без надокнаде. Реч је о 8,1 хектара градског
грађевинског земљишта које ће
значити отварање новог поглавља
у привредном развоју.

30. Пландиште
Пакетићи за децу
са КиМ

Сви студенти који су уписали
прву годину студија на државном
факултету, потписали су уговоре
о додели општинске новчане помоћи. Председник Општине Јован
Репац председавао је седницом
Општинског већа на којој је доне-

28. Лесковац

Вакцинација на шест пунктова
Градоначелник Горан Цветановић учествовао је на онлајн
седници државног врха са оперативним тимом за вакцинацију.
У Лесковцу се имунизација спроводи на шест пунктова, а оформљен је и кол центар. Министар
Небојша Стефановић обишао
је поплављена подручја, где је
Војска Србије помагала локалној
самоуправи. Активисти ГО, за непуних месец дана, учествовали
су у више од 200 хуманитарних
акција. Чланови Форума жена и
Савета за здравство обилазили
су угрожена домаћинства, а чланови Савета за просвету обрадовали су ученике поклонима пред
почетак другог полугодишта.
Чланови Уније младих су на пет
локација делили „СНС Информатор“. Градоначелник је првог
радног дана у 2021. години одр-

малишане из Центра за децу са
инвалидитетом и ШОСО „Веселин Николић“. У духу традиције, председник Андрић унео је
бадњак у страначке просторије,
а Божић је обележен доласком
положајника у просторије ГО и
Регионалног центара СНС.
то решење о регресирању трошкова превоза ученика средњих школа. Акцији добровољног давања
крви, поред председника Репца,
одазвао се и велики број чланова
ОО. Наши активисти припремили
су пакетиће за децу са Косова и
Метохије. Председник Савета за
правна питања, Игор Ђорђевски,
учествовао је у каравану помоћи
који је обишао децу са КиМ и уручио им пригодне поклоне.

31. Трстеник

Дружење са грађанима
Чланови Уније младих, на
Бадњи дан, организовали су поделу пшенице и дружење са грађанима на штандовима у центру
града. Активисти Савета за безбедност саобраћаја уручили су
за две новорођене бебе ауто-седишта и новчану честитку.

32. Мало Црниће
Помоћ око
пријављивања
за вакцинацију
Горан Цветановић пружа
пример грађанима

жао састанак са директорима
јавних и ЈК предузећа, установа, челницима Градске управе и
директорима школа. Завршена
је деоница пута Лесковац-Власотинце и Улица Маршала Тита
у Предејану. Уручене су награде
најбољим спортистима и уговори за финансирање спортских
клубова. Путем Фонда за заштиту животне средине, одобрено
је 12 пројеката, док је 25 лица
добило субвенције за самозапошљавање.

Активисти ОО на располагању
су грађанима, посебно старијима,
да им помогну да се електронским
путем пријаве за вакцинацију. Такође, они у непосредном контакту
са суграђанима објашњавају да је
имунизација једини начин да се
врате нормалном животу.

33. Богатић

Посета угроженим
породицама
Активисти ОО организовали су
акцију чишћења снега око стамбених зграда и кућа наших старих
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ИНТЕРВЈУ
38. Трговиште

34. Нови Сад

Проширен вртић
у Старим Лединцима

Нови камион

У оквиру ИНТЕРРЕГ-ИПА програма прекограничне сарадње
Бугарска - Србија, који финансира ЕУ, допремљен је камион марке „Ивеко“ и предат на употребу
општинској управи. Ова набавка
део је пројекта „Очување и обнављање екосистема прекограничног региона кроз побољшање квалитета речних вода и земљишта“,
који подразумева изградњу четири бујичне преграде на водотоцима у Општини Трговиште.

39. Ћићевац

Бесплатни оброци

Милош Вучевић у посети здравственим радницима

Градоначелник Милош Вучевић био је у посети првој беби
рођеној у 2021. години у Новом
Саду. Град је одвојио 200.000
динара за прву рођену бебу,
а сва остала деца рођена тога
дана добиће по 50.000 динара.
Реконструисан је и проширен
објекат вртића „Изворчић“ у
Старим Лединцима, чиме се

и болесних суграђана. Чланови
Савета за националне мањине
посетили су неколико породица
које живе у тешким животним условима и донирали пакете са намирницама и средствима за личну
хигијену.

35. Бач

Пријем грађана
Чланови ОО поделили су пакете
помоћи угроженим суграђанима у
свим насељеним местима, из донација чланова и симпатизера странке. Сваког четвртка, повереници
ОО организују пријем грађана.
Започело је уређење зелених површина поред главних саобраћајница. Уручене су Светосавске награде најзаслужнијим радницима
из свих школа и Предшколске установе. Члан Клуба дизача тегова
„Херкулес“, Филип Бертран, и његов тренер Зоран Пантелић били
су гости наше Општине.

укида листа чекања за упис.
Министарка привреде Анђелка
Атанасковић и државни секретар Драган Стевановић посетили су, са градоначелником,
микролокацију Ковиљ, где се
завршава опремање „46 урбаних џепова“, у оквиру пројекта
Европске престонице културе
2021. године.

36. Рача

Подела
„СНС Информатора“
Настављени су радови на комплетној реконструкцији Улице
Војводе Павла Цукића. Завршетком радова, биће замењена
комплетна електро и водоводна
инсталација, као и коловоз. Млади активисти ОО делили су „СНС
Информатор“ и промотивни материјал на штанду.

37. Смедерево

Суво воће за најстарије
суграђане
Чланови Градског одбора СНС
су, традиционално за Бадњи дан,
однели пакете са свежим и сувим воћем корисницима Дома за
смештај старих лица. Запослени
су, заједно са корисницима, прославили Бадње вече уз поштовање
епидемиолошких мера.

Чланови ОО традиционално су
обрадовали најмлађе суграђане
божићним пакетићима, направљеним из сопствених средстава,
а изненађење је сваком малишану стигло на кућну адресу. Захваљујући породици Фејзе, Сафета
и Емира Демираја, која се деце-

40. Оџаци

Поклони за
најмлађе
Заменица
председника
Општине даривала је прворођену бебу у 2021. години.
Представници локалне самоуправе обишли су Удружење
за помоћ МНРО и уручили
поклоне корисницима Дневног боравка „Златна барка“.
Пројекат МКУД „Арањ Јанош“
подржан је на покрајинском
конкурсу. Нови археолошко-историјски каталог Музејске јединице у Оџацима,
објављен је уз финансијску
подршку Министарства културе. Оџацима су из републичког буџета додељена
средства за проширење луке
Богојево. Одржан је састанак представника Општинске
управе и предузећа „Адомне“ из Новог Сада, које је
изабрано за израду Пројекта
саобраћаја и саобраћајне сигнализације на путевима кроз
насељена места. Почела је
вакцинација грађана против
коронавируса.
нијама бави пекарством, обезбедили смо бесплатне оброке за
наше најугроженије становнике.

41. Нови Кнежевац

„Смедеревац” на поклон
У име Општинског одбора, др
Радован Уверић уручио је шпорет „смедеревац“ Аци Увелину из
Банатског Аранђелова, који живи
сам у изузетно тешким материјал-

БРИГА О ГРАЂАНИМА
ним условима, а наши активисти
обезбедили су му и огрев.

42. Mали Иђош

Пакетићи и пакети са
намирницама
Општину Мали Иђош посетили су је Зоран Тасић, заменик
покрајинског секретара за енергетику, и Роберт Јакша, државни
секретар у Министарству заштите
животне средине. Организована
је подела пластичних гајбица, које
су донација Покрајинске владе.
Приводе се крају радови на згради
Ловачког дома. У вртићу у Фекетићу подељени су новогодишњи
пакетићи, а пакетиће су добили и
малишани чланова и симпатизера
странке. Дружили смо се са суграђанима и делили страначки материјал, а најугроженијима и пакете са намирницама, припремљене
из личних средстава чланова.

43. Сомбор

Ниже цене грејања
Градоначелник Антонио Ратковић уприличио је пријем за чувеног сомборског тенисера Филипа
Kрајиновића. У оквиру прве овогодишње акције, међу добровољним
даваоцима крви нашао се и градоначелник Ратковић са сарадницима. Антонио Ратковић и Љиљана
Тица уручили су поклон честитку,
у износу од 100.000 динара, првој
беби рођеној у 2021. години. Град
је и ове године доделио стипендије
најбољим студентима. Почела је
вакцинација против коронавируса.
ЈKП „Енергана“ снизила је цене
услуга грејања. Градоначелник
Ратковић угостио је заменика
покрајинског секретара за енергетику Зорана Тасића и амбасадора
Словачке Федора Росоху. Ратковић и Тица, са тимом стручних
сарадника, одржали су пријем
грађана. Градоначелник је обишао
радове на изградњи постројења за
прераду воде у Бачком Моноштору. Активисти МО Гоге уредили су
дечије игралиште и спортске терене, а активисти МО Стапар парк.

44. Ада Мол

Чишћење снега
Активисти ОО поделили су пакете са намирницама социјално
угроженим члановима у Молу и
Утринама, које су обезбедили из
личних средстава. Наши чланови очистили су снег испред Дома
здравља, са паркинга за бицикле,
испред Дома културе и Месне
заједнице у Молу.

45. Суботица
Нови пројекти

Почела је масовна имунизација
грађана против коронавируса.
Градоначелник Стеван Бакић наја-

вио је завршетак изградње аква
парка на Палићу, доградњу Дома
„Колевка“, обнову болнице и стадиона. Захваљујући подршци Републике и Покрајине, одвијају се
радови на згради Народног позоришта, а компанија „Бојсен“ завршава погон у Индустријској зони.
Градоначелник Бакић обишао је
прворођену бебу у 2021. и уручио
картицу у вредности од 50.000
динара. Такође, присуствовао је
свечаном отварању Светосавске недеље и посетио ОШ „Свети
Сава“. Бакић је разговарао са замеником покрајинског секретара
за енергетику, грађевинарство
и саобраћај Зораном Тасићем, а
састао се и са амбасадором Египта
Амр Агувелијем.

46. Чока

Чишћење снега
Активисти ОО организовали су
акцију чишћења снега у свим насељеним местима и омогућили суграђанима да несметано обављају
свакодневне обавезе.

47. Сремска
Митровица

Посета председника
Александра Вучића
Председник Србије Александар
Вучић посетио је породицу Јованке Ђурић, самохране мајке са
деветоро деце у Лаћарку, где су
га дочекали потпредседник Владе
Бранислав Недимовић и градоначелница Светлана Миловановић.
За све пензионере обезбеђен је
бесплатни градски и приградски
превоз. Канцеларија за младе прикључила се хуманитарној акцији
„Заједно за дечије осмехе“. Почела је масовна имунизација против
коронавируса. Поводом Светог
Саве, Град и компанија „Бамби“
обезбедили су слатке пакетиће за
све ученике до четвртог разреда, и
рачунарску опрему за школе.

48. Ковин

Помоћ угроженим
породицама
Из Црвeног крста дистрибуирано је 300 пакета хране и 300
пакета са средствима за хигијену,
које је обезбедила Влада Србије
за социјално угрожене породице.
Такође, исплаћује се финансијска
помоћ за 60 угрожених породица које су претрпеле последице
пандемије. Црвени крст приредио је традиционалну акцију „Један пакетић пуно љубави“. Захваљујући Влади АП Војводине,
дијагностички центар Специјалне
болнице добио је нови ултразвучни колор доплер апарат, а интензивна нега мониторе за праћење
стања пацијената. Почела је вакцинација становништва у Дому
здравља.

49. Неготин

Обнова школских
тоалета

54. НИШ

Масовна вакцинација

Средствима
прикупљеним
по основу одлагања кривичног
гоњења Министарства правде, у
ОШ „Бранко Радичевић“ уређена
су четири ученичка тоалета, а за
Пољопривредну школу са домом
ученика „Рајко Боснић“ из Букова
набављена је рачунарска опрема.

50. Тител

Акција у свим местима
Чланови Уније младих ОО очистили су снег са јавних површина у
свим насељеним местима и
олакшали кретање суграђанима
током снежних дана.

51. Беочин

Дрва за угрожену
породицу
Aктивисти МО Раковац, Беочин село, Беочин град 1 и 2, Бразилија, Черевић, Сусек, Свилош
и Луг очистили су снег са јавних
површина и прилаза установама.
Активисти МО Раковац обезбедили су дрва угроженој породици,
из личних донација. Активисти
свих 11 месних одбора делили су
промотивни страначки материјал
и разговарали са грађанима. Угроженијим суграђанима поделили су
пакете са намирницама, обезбеђене из личних средстава. Такође,
празничне дане искористили су да
поделе и дечије пакетиће.

52. Владичин Хан

Драгана Сотировски са малишанима

По броју вакцинисаних са
24.786 људи, Ниш је у јануару
био најбољи у Србији. На Савиндан, градоначелница Драгана Сотировски уручила је
првацима на сеоском подручју
поклоне и прикључила се акцији Кола српских сестара за
помоћ деци на Косову и Метохији. Градоначелница и Наташа
Марковић из Банке Поштанске
штедионице уручиле су више
од 200 пакета слаткиша малишанима из социјално угрожених и хранитељских породица.
Градоначелница и директор
„Србијавода“ Горан Пузовић
обишли су поплављена подручја и договорили санацију
бедема, а на састанку са Небојшом Стојановићем из „ЈП
за склоништа“ договорена је
реконструкција пијаце на Булевару Немањића. Град наставља

сарадњу са „Путевима Србије“
на реконструкцији важних путева и осветљавању Матејевачке петље. На Тргу краља Милана постављене су нове клупе, а
град је добио и подземну гаражу са 80 места у ПЦ „Амбасадор“. У присуству председника
градских општина и народних
посланика, Сотировски је одржала састанке са руководством
свих пет ОО.
Повереник ГО Звездан Миловановић посетио је ратног
ветерана Ивана Стојковића и
донирао клима уређај Школској управи. Активисти ГО
обележили су почетак године
поделом страначког материјала
на четири локације, а акцијама
су се придружили Звездан Миловановић, Владица Маричић,
Братимир Васиљевић и бројни
функционери.

Пливање за Часни крст
Традиционално на Богојављење, на Градском базену пливало се за Часни крст. Ове године
учествовало је 26 пливача из Владичиног Хана, Врања, Власотинца
и Лесковца, међу којима и председник Општине Горан Младеновић. До крста је први допливао
петнаестогодишњи Виктор Димитријевић, а наши активисти искористили су прилику да се друже са
грађанима.

53. Црна Трава

Ванредна ситуација
због невремена
За потребе Дома здравља
купљено је савремено санитетско
возило за транспорт
пацијената. Отпочела је имунизација птотив коронавируса. Нашу Општину захватило је
снежно невреме које је завејало све путеве, одсекло удаљена
села и проузроковало кидање
далековода, због чега неколико
дана није било струје, телефона
и интернета. Општински штаб за
ванредне ситуације прогласио је
ванредну ситуацију. У току је по-

Звездан Миловановић и Иван Стојковић

правка оштећене електро-мреже и
чишћење локалних путева.

55. Осечина

Реновирање школе
у Гуњацима
Реновирано је издвојено одељење
ОШ „Војвода Мишић“ у селу Гуњаци.
За време снежног невремена, екипе
ЈКП „Осечина“ помагале су грађанима у брдским и планинским крајевима и чистиле путеве од снежних
наноса. Општина је свим породиљама обезбедила новчану подршку и
ауто-седишта за бебе.

56. Владимирци
Ваучери за бебе

Активисти ОО редовно су
подржавали хуманитарне акције,
одржавали штандове, разговарали са суграђанима и делили
„СНС Информатор“ и страначке материјале. Представници
Општине уручили су поклон ваучере за новорођенчад. У Дому
здравља успостављен је пункт
за масовну имунизацију. Одржана је седница МО Крнић, којој је
присуствовао повереник ОО Горан Зарић.

Наставак на 26. страни
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ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
ЛЕСКОВАЦ

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Тренутна незапосленост је испод 4%

У

Сремској Митровици данас у реалном
сектору ради више
од 20.000 људи, што се
није десило од 1989. године. Просечан Митровчанин има задовољене
стандарде који подразумевају чист и уређен град,
све образовне, друштвене и културне садржаје,
прилику за добро радно
место и градске службе
на располагању. Зато ћу

Дипломирани
економиста,
председница Форума жена.
Организовала је више од 300
акција помоћи суграђанима
и трибине на тему здравља,
образовања и спречавања насиља.

ЦРНА ТРАВА

Дејан Стаменковић
Свакодневно укључен у акције
помоћи грађанима, посебно у
удаљеним селима.

Филип Пејић
Дипломирани правник, Координатор Савета за интернет
и друштвене мреже и повереник омладине. Учествовао је у
свим изборним кампањама и
страначким активностима.

МЕДВЕЂА

Јасмина Јовановић
Ракић
Завршила Економски факултет, веома ангажована у ОО
током изборне кампање и у
свим акцијама.

БОЈНИК

Младен Ђорђевић
Професор разредне наставе,
тренутно директор Туристичке организације. Истиче се
у страначким активностима,
организацији акција и вођењу
МО Горње Бријање.

ВЛАСОТИНЦЕ

Лидија Станковић
Мастер филолог, ради у Народној библиотеци „Десанка
Максимовић“, чланица Уније
жена и Омладине ОО СНС,
активна у свим страначким акцијама.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Нова радна места уз нове саобраћајнице

Кристина Васиљковић

ЛЕБАНЕ
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лицу у Сремску Митровицу, свима који препознају
ове карактеристике.

Председник Александар Вучић најавио је
обнову и доградњу
Опште болнице и вртића. Какви су све
пројекти предвиђени
за 2021. годину?
- Пројектну документацију за реконструкцију и
доградњу Опште болнице
почели смо да планирамо крајем 2019.
- Митровачка хируршка
године. Епидемија
пракса била је чувена и
нас је у први мах
у оквирима бивше државе,
зауставила због најпрече бриге за здраа сада се са здравственом
вље становништва.
заштитом улази у нову еру.
деПредседник Вучић дао нам је Захваљујући
лотворној реакцији
подршку за обнову болнице и државе, епидемија
захваљујем му се у име свих
се држала под конграђана Сремске Митровице
тролом, а наша
Општа болница, као
регионални
болрећи да се данас живи
нички центар, била је на
боље него раније.
располагању за 320.000
Овим речима почиње
Сремаца и Мачвана, што
разговор за „СНС Инфорје чини четвртом по велиматор“ Светлана Милочини у Србији. Митровачвановић, градоначелница
ка хируршка пракса била
Сремске Митровице, и
је чувена и у оквирима бинаглашава да је локална
вше државе, а сада је вресамоуправа на располаме да се са здравственом
гању свим суграђанима,
заштитом уђе у нову еру.
да се пажљиво слушају
Председник Александар
све идеје и предлози.
Вучић дао нам је подршку,
- Слушати човекошто је гаранција да ће се
ве потребе, то је рецепт
реконструкција и догодиза успех. Сваки велики
ти. И захваљујем му се у
пројекат пада у воду, ако
име свих грађана Сремске
се не препознају основне
Митровице. Што се тиче
потребе становника. Предругих пројеката, у фокума Уједињеним нацијама,
су нам је школска инфраидеалан град за живот је
структура. Захваљујући
онај уз воду, у близини аусарадњи са републичким
то-пута, између педесет и
и покрајинским инстансто хиљада становника, са
цама и добрим пројекбогатом историјском баштима, у претходне три
тином и у близини већег
године изграђене су две
града. Дакле, наше је само
школе и вртић. Планира
да пожелимо добродошсе потпуна реконструк-

СВЕТЛАНА МИЛОВАНОВИЋ
Градоначелница Сремске
Митровице

ција још једног вртића за
400 малишана, а добили
смо и средства од Управе за капитална улагања
АПВ за реконструкцију
фискултурне сале у ОШ
„Јован Поповић“. Такође,
почиње изградња најмодернијег постројења
за пречишћавање воде и
потпуна измена изгледа
градске пијаце.
Шта се дешава са
градским стадионом?
- На територији Града
постоји неколико добрих
фудбалских стадиона, игралишта мањег капацитета, као и клубова који
играју све боље. Уопште,
Сремска Митровица је
град са највећим бројем

деце у Србији која се
рекреативно или активно
баве спортом. Сада нам
је реконструкција Опште
болнице приоритет, али
планира се и израда
пројектне документације
за стадион.
Колико су близина
ауто-пута и отварање
нових фабрика и погона смањили незапосленост?
- Двехиљадите донеле
су некадашњем индустријском центру потпуно
девастирану привреду.
Таворило се, а проблеми
су се таложили. Град је
постао долина угашених
димњака. Зато се приступило формирању нових

индустријских зона уз
ауто-пут. Инвеститори су
почели да долазе, отварали су нове и куповали
старе фабрике. Привреда
се пробудила, а процес је
трајао више од десет година. Некада су фабрике
запошљавале неколико
хиљада људи, а данашњи
приступ производњи је
другачији, запошљава се
мање људи, али се тражи уско стручан кадар,
који добијамо кроз дуално образовање. Надамо
се да ћемо формирати
још индустријских зона,
првенствено уз нове
планиране
саобраћајнице (ауто-пут Кузмин
- Сремска Рача, који ће
бити најзначајнији крак
будућег ауто-пута према
Сарајеву, као и будућа
обилазница око Сремске
Митровице и Лаћарка).
Уопште, Сремска Митровица данас изгледа другачије, модерније, то је
функционалнији град са
модерном саобраћајном
инфраструктуром, у односу на период пре десет
година, када је министар
Бранислав
Недимовић
први пут постао градоначелник. Са поносом
истичем да је стопа незапослености испод четири
одсто.
Да ли је просечна плата у Срему виша него у
остатку Србије?
- Просечна плата у Срему виша је у односу на
републички просек, али је
мања у односу на просек
у Београду. Ускоро нам
долазе инвеститори који
ће се бавити сервисним
услугама, а радници ће
имати плате знатно више
од просека.
Како се локална самоуправа снашла у

борби против корона
вируса?
- Угоститељи су највише
истрпели због пандемије
и ограничења, због чега
смо припремили економске мере за помоћ њиховом
сектору, али само за оне
који су поштовали епидемијске препоруке. Борба против корона вируса
заснивала се на пажљивом
праћењу препорука републичког Кризног штаба и
струке. За старије је била
организована помоћ у
виду доставе свега што им
је потребно, до данас вакцинисало се близу 10.000
грађана, а ревакцинисало око 5.000. Сада смо у
позицији да помогнемо и
другима, тако да нам долази и 1.000 здравствених радника из Републике
Српске на вакцинацију.
Да ли је пандемија корона вируса утицала
на окретање домаћих
туриста потенцијалима које нуди ваш крај?
- Да, на првом месту ту
су Фрушкогорје и Специјални резерват природе
„Засавица“. Приметно је
било више туриста у приватном смештају. Фрушка
гора је идеална за породице и оне који воле природу и богату културну
баштину. Фрушкогорски
манастири, сирмијумска
историја, осунчана обала
Саве, шарм Срема и Мачве... Све више се отвара
простор и за гастро туризам и виноградарство.
Наш град је континуирано
насељен 6.000 година, а
такви слојеви историје
ретко где се могу видети.
Овде су печат оставили
Келти, Авари, Римљани,
Словени,
Аустријанци.
Све то чини дух нашег
града, уз уживање и едукацију.
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ИНТЕРВЈУ

ГРАД БЕОГРАД

М

Споменик мојковачким
јунацима у Београду

аја прошле године,
на Новом гробљу, обновљене су гробнице
српских великана, политичара
и државника Николе Пашића,
армијског генерала Сердар Јанка
Вукотића и историчара, политичара, народног посланика и гимназијског професора Радослава
Агатоновића, у оквиру просторно - меморијалне целине Аркаде.
Тако су млађе генерације Београђана сазнале да у нашем граду почива Сердар Јанко Вукотић,
један од највећих хероја Првог
светског рата. Био је начелник
Врховне команде црногорске
војске, командант Херцеговачког одреда и Санџачке војске,
генерал-ађутант краља Николе
и краља Александра Карађорђевића и армијски генерал Војске
Краљевине СХС. Када је Сердар
Јанко Вукотић, 4. фебруара 1927.
године, преминуо у Београду,
сахрањен је уз присуство краља
Александра Првог Карађорђевића, официрског кора Београдског гарнизона, на челу са војводом Петром Бојовићем, петнаест
генерала из Црне Горе и хиљаде
грађана. Његово ордење носило је чак 17 официра, док се на
гробљу артиљерија од њега опростила почасним плотуном.
Сердар Јанко Вукотић стекао
је вечну славу пре 105 година,
када је са својим јунацима на
Мојковцу зауставио надмоћне
аустроугарске снаге сачувавши
тако одступницу српској војсци
која се повлачила преко Албаније. Ова битка је јединствен
пример у историји жртвовања
војске једне државе за спас војске друге државе.
Све се одиграло на православни Бадњи дан и Божић 1916.
године. У Мојковачкој битки
учествовала је Војска Краљевине
Црне Горе, Прва санџачка дивизија и Колашинска бригада, са
око 6.500 људи. Са друге стра-

З

не биле су аустроугарске снаге, које су имале око двадесет
хиљада војника. План аустроугарске војске био је да изврши
продор кроз Мојковачка врата и
да заузме Колашин и Подгорицу,
како би избила на Јадран и на
албанским плажама уништила
исцрпљену српску војску која се
повлачила преко Албаније.
Србија је победила аустроугарску војску 1914. године,
ослободила Београд и тако
остварила први тријумф за савезнике у Првом светском рату.
Већ наредне, 1915. године, Србија је била поново нападнута,
сада заједничком акцијом Аустроугарске и Немачке којима се
придружила Бугарска. Српска
војска, измучена тешким борбама које су трајале већ 18 месеци
и тифусом који је харао те 1915.
године, била је присиљена да
се повлачи. Бугарским нападом
спречена је могућност да се српска војска повуче у Солун. Како
помоћи од савезника из Грчке
није било за српску војску прелаз
преко албанских планина био је
једино могуће решење.
Данас ће млађе генерације
можда питати зашто су Црногорци гинули за Србе? За Црногорце 1916. године то се питање
није постављало јер су тако били
васпитани. Земљопис Књажевине Црне Горе за ученике трећег
разреда основне школе из 1899.
године, каже да „у Црној Гори
живе све сами чисти и прави
Срби, који говоре српским језиком, а има их око 300.000
становника. Већином су православне вјере, а има нешто мало
римокатоличке и мухамеданске
вјере, али треба знати да смо сви
српскога поријекла и српске народности”. Осим Црне Горе има
још српских земаља, у којима
живе наша браћа Срби. Неки су,
као ми слободни, а неки нијесу,
него су под туђином. Сваки Ср-

бин у Црној Гори дужан је познати и љубити своју цјелокупну
домовину - све српске земље, у
којима живе наша ослобођена и
неослобођена браћа Срби. Ниједан Србин и Српкиња, ма које
вјере били, не смију пожалити
ни живот за општу српску слободу, добро и благостање. Треба
да је брат мио, које вјере био, јер
тешко брату без брата”.

Бечу и Берлину било је јасно
да је српска војска успела да избегне опкољавање и да ће успети да се преко Албаније повуче
са краљем, Владом и Народном
скупштином. Зато је њихов план
био да преко Црне Горе изађу
на јадранску обалу, продру у
Албанију, заузму луке и униште
српску војску. Црногорска војска
спречавала је опкољавање српске војске од 22. октобра 1915. године а већ у новембру 1915. године код Вишеграда и на Јавору
водиле су се тешке борбе.
Првог дана Мојковачке битке аустругарска војска под командом генерала Вилхелма фон
Рајнара успела је да освоји положаје са којих су могли да заузму
мојковачка врата. Са тих положаја спремали су офанзиву и
заузимање пролаза сутрадан, на
Божић. Малобројне црногорске
снаге одолевале су непријатељу

а остало је записано да су храбре
Црногорке по снегу доносиле
храну војницима а са бојишта
односиле рањенике. На Бадње
вече дошао је на положај сердар
Јанко Вукотић свестан да изгубљене положаје мора да врати
да би зауставио непријатеља.
Издао је наређење да се у зору,
на Божић, изврши јуриш. Јуриш
је изненадио Аустријанце и Црногорци су повратили положаје
које је непријатељ претходног
дана заузео. Шта је то значило за
Србију показује историјски телеграм који је престолонаследник
Александар Карађорђевић, командант Српске војске, упутио
Јанку Вукотићу пред битку а у
коме се каже: „Ако, сердаре, задржите непријатеље 24 часа да
не продру на Косово, ви сте се
одужили српству и словенству!“
Сердар Јанко ушао је са својим
херојима у историју. Владика
Никола Велимировић писао је,
„да не беше смрти на Мојковцу,
не би било васкрса на Кајмакчалану“. Сердар Јанко је на Мојковцу, с обзиром на то да није
имао мушког потомка стасалог
за бој, као и у све друге битке,
водио своју кћерку Василију,
која је пре тога завршила Институт руске царске породице на
Цетињу.
Да није било Мојковца, не
би било Крфа и опоравка и реорганизације српске војске. Не
би било Солунског фронта, ни
брзог завршетка Првог светског
рата који је уследио после капитулације Аустроугарске. Данас
би се у Београду говорио немачки, онако како је то било у време
окупације између 1915 – 1918.
године. Наш град има Мојковачку улицу као и Улицу Сердар
Јанка. Време је да Сердар Јанко и
мојковачки јунаци добију споменик у нашем граду. Јер Београд
памти добро и не заборавља.
Горан Весић

Реновирана библиотека на Вождовцу

авршено je реновирање просторија
библиотеке „Доситеј Обрадовић“ на
Вождовцу, а свечаном отварању присуствовали су заменик градоначелника Горан Весић, заменица председника
Скупштине града Андреа Радуловић,
градски секретар за културу Иван Карл,
подсекретарка за културу Гордана Гонцић и председница Општине Ивана Томић Илић.
„Срећан сам јер смо заједничким радом успели да реновирамо просторије
библиотеке, а укупан трошак износио

СНС ИНФОРМАТОР 92/2021 | 25

је око 100.000 евра. Ту се подразумевају грађевински радови, нове полице и
све што је потребно“, истакао је Весић,
који је подсетио да ће се за две године
навршити 100 година од оснивања библиотеке и да нема много институција
са таквом традицијом, те да би требало
посебно да се чувају. Нагласио је и да је
Град спреман да настави са улагањем у
установе културе и додао да је поносан
на то што се никада није више улагало
него данас.
„Почиње реконструкција објекта у

којем ће се налазити Музеј града Београда, који чекамо још од почетка 20. века и
који се тренутно налази на 14 локација.
Биће реновирана и Зиндан капија, као и
капија Карла Шестог, док је пре тога реконструисан комплекс Сахат капије, споменик „Победнику”, Мало степениште
Јелисавете Начић, Велико степениште.
Такође, очекује се реконструкција Театра „Бојан Ступица”, као мала сцена
ЈДП-а, онда Позоришта „Бошко Буха“, а
Београд ће добити и ново позориште“,
истакао је Весић.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Градски превоз и
бродовима

З

аменик
градоначелника
Београда Горан Весић организовао је на Фејсбуку први
разговор уживо са грађанима,
током ког је одговарао на питања, слушао предлоге и идеје.
Током разговора, најавио је
много више зелених површина
у насељима на левој обали Дунава, прикључење на ауто-пут
за Батајницу, почетак рада новоизграђеног дома здравља у
Борчи... Такође, обећао је да ће
проследити предлог грађана
Комисији за именовање улица и
тргова да жртве „Олује“ добију
своју улицу у Београду. До краја
године, према његовим речима,
Ритопек ће бити прикључен на
градски водовод, један од шест
планираних нових вртића биће

изграђен у насељу Браћа Јерковић (за три године биће укупно
изграђена 24 објекта у целом
граду). Посебно је занимљива
најава да ће у наредних 10 година бити засађено милион стабала дрвећа у Београду. Најавио
је и куповину 500 аутобуса на
гас и две линије речног превоза,
тако да ће грађани моћи да се
возе бродовима уз стандардну
картицу за градски превоз.
„Осетио сам потребу да комуницирамо директно и да
чујем ваше предлоге и идеје.
Суштина је да нам свима сутра
буде боље“, поручио је заменик
градоначелника грађанима и
најавио да ће једном недељно
организовати разговор уживо
са грађанима на Фејсбуку.

Четири модела вагона за
београдски метро

С

рпској делегацији у Паризу,
партнери из компаније „Алстом“ представили су дизајн
вагона за будући београдски
метро. Заменик градоначелника Горан Весић навео је да
су изабрана четири модела о
којима ће се изјаснити грађани,
а да се преговара о детаљима
комерцијалног уговора, дизајну вагона и динамици рада. Да
подсетимо, београдски метро

почиње да се гради до краја
ове године.

Трећа линија метроа од
Новог Београда до Бањице 2

Т

рећа линија Београдског
метроа требало би да споји
Нови Београд са Бањицом 2,
била би дуга 20,8 километара
и имала би 21 станицу, изјавио
је заменик градоначелника Горан Весић. Идеја је да та линија
прође кроз центар града, испод
Трга Републике и Дома Народне скупштине, али и да споји
аутобуску станицу у Блоку 42
и Железничку станицу „Београд - центар“. Тачка спајања
прве линије метроа од Макиша
до Миријева са трећом је Трг
Републике, док се са другом
линијом, која ће спајати Земун
са Миријевом, трећа укршта у
две тачке, испод парка Мањеж
и код „Штарк арене“. Заменик

градоначелника најавио је да
ће у мају бити расписан и конкурс за идејно решење првих 17
метро станица.
„Биће позване домаће архитекте. Желимо да свака метро
станица буде другачија, да
говори о том делу града, историји Београда и Србије. Грађани ће моћи да виде како ће изгледати метро на изложбеном
простору на Тргу Републике, а
штандови ће бити постављени
и у приградским општинама.
Суграђани ће моћи и да гласају какав изглед композиција
желе, оне инспирисане престоничким рекама или по мотивима заставе и грба града“,
најавио је Весић.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

36 нових станова
у Косовској Митровици
Канцеларије
Д иректор
за Косово и Метохију

Петар Петковић уручио
је у Косовској Митровици
кључеве 36 нових станова,
станарима у три стамбене
зграде, изграђене средствима Владе Републике
Србије и Канцеларије за

традиционалном паљењу
бадњака. Уз божићне
дарове и искрене жеље,
директор Канцеларије за
КиМ био је положајник у
дому шесточлане породице Рашић, из Добротина,
села надомак Грачанице.
„Долазио сам овде и

Косово и Метохију.
Станови, просечне површине 60 метара квадратних, изграђени су за потребе стамбеног збрињавања
младих брачних парова,
породица интерно расељених лица, као и стамбено
угроженог становништва
са територије Општине Косовска Митровица.
Такође, директор Петковић присуствовао је у
храму Светог Димитрија
у Косовској Митровици вечерњој литургији и

раније, али први пут сам
на централном Kосмету
као директор Kанцеларије
за KиМ и то баш на најрадоснији хришћански празник, Божић. Драго ми је
што сам био положајник у
честитом дому породице
Рашић, којој сам пожелео сваку радост и срећу,
а свим нашим Србима на
Kосмету мир, радост и останак и опстанак на овим
просторима, заједно са нашом државом“, рекао је др
Петковић.

Конференција „Бољи
живот за све”

Ч

лан Главног одбора
СНС др Петар Петковић учествовао је на међународној
конференцији
„Бољи живот за све“, у
организацији Међународног одељења Централног
комитета
Kомунистичке
партије Kине. На Kонференцији посвећеној борби
против сиромаштва, Петковић је истакао резултате које је Србија постигла
захваљујући председнику
Србије Александру Вучићу
и Влади Србије, почевши
од историјски ниске стопе
незапослености до чињенице да смо први по расту
БДП у Европи.
Петковић се посебно

захвалио кинеском народу
и руководству које нам је
помогло у најзначајнијем
моменту борбе против вируса Ковид 19, због чега је
Србија друга у Европи по
процесу имунизације. Још
једном је истакнут значај
стратешког
партнерства
СНС и KПK, као и најбољег
могућег односа Србије и
Kине, као резултат личног
пријатељства председника Вучића и председника
Си Ђинпинга. Петковић је
имао ретку прилику да се
као члан ГО СНС обрати
учесницима конференције
која је окупила 318 учесника и 200 политичких партија из целог света.
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57. Опово

Ново зеленило и шаховска
табла у парку

Подељени
су
поклони
деци из социјално угрожених породица и уређени су
централни делови насељених
места. Спроведена је прва овогодишња акција озелењавања
јавних површина, а набавка
садница финансирана је из
фонда за заштиту животне
средине. Отворена је велика
шаховска табла са фигурама у
оповачком парку. Традицио-

58. Кула

Таблети за социјално
угрожене
Општински одбор СНС посетио
је члан Главног одбора СНС Зоран
Тасић. Активисти Уније младих
очистили су снег испред јавних
установа и улаза у домаћинства
најстаријих суграђана. Председник Општине Дамјан Миљанић
обишао је породицу која је у пожару остала без куће. Такође, предао
је кључеве новог возила директору Удружења за помоћ МНРО
„Плава птица“. ЈКП „Водовод“ у
Црвенки богатије је за нову радну
машину. Почела је масовна имунизација становништва. Поводом
Светог Саве, Општина је обезбедила пакетиће за малишане, уприличен је пријем за најбољу студенткињу и за шампионке Србије
у пливању, и подељени су таблети
деци из социјално угрожених породица.

59. Кањижа

Акција чишћења снега
Активисти и функционери ОО
очистили су снег са јавних површина у Кањижи и Хоргошу, и помогли својим суграђанима да се
лакше крећу током ледених дана.

60. Свилајнац

Нова организација
Ојачали смо Општински одбор
СНС постављањем повереништава по месним одборима. Чим мере
заштите од Ковида 19 попусте,

СНС ИНФОРМАТОР 92/2021 | 27

налне припреме за Божић, и
ове године, организоване су на
Бадњи дан, уз подршку председника Општине Милоша
Маркова и његових сарадника. Марков је обишао дежурне
службе комуналног предузећа,
полицијске станице, ватрогасне станице и Дома здравља.
Почела је масовна вакцинација
становништва, а организован
је и рад кол центра.
кренућемо са састанцима по месним одборима и интензивирати
активности.

61. Бечеј

Кутак за младе
у Милешеву
У плану је изградња кружног
тока на раскрсници код „Живинопромета“ и постављање семафора
на углу Новосадске и Пионирске
улице. Планирана је изградња канализационе мреже у деловима
града где не постоји. На иницијативу младих из Милешева, финансираће се адаптација и опремање
просторије Канцеларије за младе
у том месту. Простори за омла-

дину већ су опремљени у Бечеју,
Бачком Петровом Селу и Бачком
Градишту.

63. Велика Плана

Донација за болницу
Током новогодишње ноћи,
председник Општине и председник СО обишли су дежурне екипе
хитне помоћи, полиције, ватрогасне службе и болнице, а првој
беби у 2021. години уручен је пригодан поклон. Функционери ОО,
из личних средстава, донирали су
болници у Смедеревској Паланци
воће, лекове и топломере. Почела
је масовна имунизација становништва. На Милошевачком језеру
и у Етно селу Моравски конаци
организовано је пливање за Часни крст. Завршена је Доситејева
улица у Крњеву. У ОШ „Академик
Радомир Лукић“ изграђен је санитарни чвор. У свим МЗ подељени
су пакетићи за Нову годину и Светог Саву.

64. Крупањ

Ауто-седишта за
најмлађе
Завршена је изградња спортског терена са вештачком травом. Чланови ОО СНС, из личних
средстава, донирали су штампач
за потребе Ковид амбуланте. Подељена су ауто-седишта за бебе
рођене у 2020. години. Око 300
малишана, чији су родитељи незапослени и који су лошијег материјалног стања, добило је новогодишње пакетиће.

65. Лајковац

Састанак
са премијерком
Омладина ОО дружила се са
суграђанима, делила „СНС Информатор“, календаре, оловке,
привеске… Активисти ОО организовали су поделу пакетића за децу

62. ЗУБИН ПОТОК

Таблети за ученике
Чланови Привременог
органа и представници
УНИЦЕФ-а и ДОМОВИК-а посетили су основне школе и Центар
за рани развој деце, и
поделили таблет-рачунаре ученицима у Вељем
Брегу, Зупчу и Брњаку.
Општина је обезбедила
новогодишње пакетиће
за децу и младе ометене у развоју. Поводом
Светог Саве, помоћници
директора Канцеларије
за КиМ Иван Вујић и Јелена Стојковић, и председник
Привременог органа Срђан
Вуловић посетили су ђаке у

БРИГА О ГРАЂАНИМА
из социјално угрожених породица. Председник Општине Андрија
Живковић најавио је завршетак
базена, реконструкцију средње
школе, наставак радова на водоснабдевању Јабучја и улагање у
обнову путева. Живковић је у Убу
присуствовао састанку председника општина Колубарског округа
и премијерке Ане Брнабић.

66. Нови Бечеј

Пуштена у рад еколошка
електрана
Министарка Зорана Михајловић
пустила је у рад електрану на биомасу, постројење за производњу
струје из обновљивих извора
енергије „Пепо енерџи“, у индустријској зони у Новом Милошеву.
Ово је 29. електрана на биогас у
Србији, а граде се још 73 оваква
постројења. Директор Управе за
капитална улагања АПВ Недељко
Ковачевић и председник Општине Саша Максимовић обишли су
радове на изградњи фискултурне
сале ОШ „Доситеј Обрадовић“ у
Бочару. МЗ Бочар донирала је нов
рачунар за локалну амбуланту.

67. Врање

Масовна имунизација
Започета је масовна имунизација грађана. На осам пунктова,
за десет дана, вакцинисано је
више од 5.000 људи. Више од 40
волонтера Канцеларије за младе координира у организацији и
спровођењу имунизације, и свакодневно су на услузи суграђанима.

68. Краљево

Брига о најмлађима
Као и сваке године, чланови Савета за популацију, бригу о деци,
породици и социјална питања
ГО, из личних средстава, обезбедили су новогодишње пакетиће
за малишане у Стублу и Лешеву.
Активисти ГО обезбедили су светосавске пакетиће за најмлађе у
гледићком крају. Такође, прикупили су средства за више од стотину
пакетића за децу нижих разреда у
издвојеним одељењима у Чукојевцу, Шумарицама, Милавчићима,
Раваници, Закути, Печеногу и Милаковцу.

69. Зајечар

Картица „Три плус“

Зубином Потоку и Зупчу. Традиционално пливање за Часни
крст уприличено је на језеру
Газиводе.

Почела је масовна имунизација
становништва. У циљу подршке
породицама са троје и више деце,
потписан је уговор о чланству Града у Покрету за децу „Три плус“,
који подразумева персонализовану картицу за бесплатне услуге
и попусте породицама са троје и
више деце. У делу улице Тимочке
буне, постављене су клупе, канте
за отпад и држачи за бицикле.

70. Сечањ

Нова стаза у Јарковцу
Љиљана
Китић,
заменица
председника Општине, обишла
је радове на изградњи нове стазе
поред парка у центру Јарковца.
Поводом Светог Саве, председник
Општине Предраг Рађеновић и
његови сарадници уручили су награде најбољим студенткињама и
студентима.

71. Кикинда

Акција Беби клуба
Активисти ГО организовали су
акцију чишћења снега са прилаза вртићима, домовима здравља,
школама, стамбеним и другим
објектима. Након реконструисане расвете у фискултурној сали
и дворишту, адаптирани су сви
санитарни чворови у ОШ „1. октобар” у Башаиду. Градоначелник
и Кикиндски беби клуб обрадовали су родитеље 148 малишана,
који су рођени од септембра до
краја децембра претходне године, опремом за новорођенчад и
столицом за храњење. У току је
инсталирање соларне лед расвете
на осам километара дугој бициклистичкој стази до Накова. Локална самоуправа обезбедила је
ваучер за прворођену бебу у 2021.
години.

72. Кнић

Амбуланта у Барама
Почела је да ради амбуланта у
селу Баре, захваљујући Министарству здравља које је обезбедило
средства за реновирање и Општини која ће, са организацијом Swiss
PRO, финансирати рад лекара.

73. Алибунар
Захвалност
здравственим
радницима

Општина и Агенција за безбедност у саобраћају обезбедиле су за
све ђаке прваке књигу „Пажљивкова правила у саобраћају“. Такође, Општина је обезбедила
празничне пакетиће за сву децу
са своје територије. Председница
Општине Зорана Братић доделила
је најбољим младим спортистима
и здравственим радницима захвалнице и симболичне новчане
награде. Чланови ОО обезбедили
су, из личних средстава, огревно
дрво за суграђане лошијег материјалног стања и организовали
превоз и истовар.

74. Рашка

Волонтери на пункту за
вакцинацију
Велики број чланова Омладине
ОО одазвао се позиву да помаже
суграђанима на пункту за вакци-

нацију. На иницијативу председника Општине Игњата Ракитића,
више од 40 милиона динара исплаћено је привредницима за лакше пословање током пандемије.

79. ПРИШТИНА

Помоћ поплављенима

75. Мионица

Пакетићи за ђаке
Председник Општине Бобан
Јанковић, са сарадницима, обишао
је малишане у свим школама и поделио им новогодишње пакетиће.

76. Љиг

Светосавски пакетићи
Председник ОО и председник
МО Белановица обишли су радове на реконструкцији ОШ „Сестре
Павловић“ и изградњи вртића
и фискултурне сале. Одржан је
састанак свих представника Колубарског округа са премијерком
Аном Брнабић, на тему нових
заједничких и појединачних пројеката. Традиционално су подељени
светосавски пакетићи свој деци до
четвртог разреда у ОШ „Сава Керковић“ и ОШ „Сестре Павловић“
у Белановици, као и свој деци ПУ
„Каја“. Активисти ОО разговарали
су са грађанима и делили „СНС
Информатор“.

77. КОСОВСКА
КАМЕНИЦА

Санација мостова
Захваљујући Канцеларији за
КиМ, подељено је 547 пакетића за
малишане. Представници локалне
власти посетили су угрожене у
поплавама у селима Ранилуг, Глоговце, Доње и Горње Кормињане и
Доморовце, као и село Доње Мочаре, где је поплава срушила једини приступни мост. Бројним породицама уручена је храна, средства
за хигијену и вода за пиће, a при-

Услед јаких киша и изливања
река, поплављено је педесетак
домаћинстава, највише у Лапљем
Селу и Грачаници. Помоћница
директора Kанцеларије за KиМ
Светлана Миладинов уручила је
времено су адаптирани мостови у
селима Доње Мочаре и Ајновце.
Такође, подељен је огрев за 20 социјално угрожених породица.

80. ЗВЕЧАН

Хуманитарни базар
Због обилних киша и наглог
топљења снега, Ибар се излио из
корита и највећу штету претрпела
су домаћинства у МЗ Грабовац и
Рударе. Помоћ су упутиле Општина и Канцеларија за КиМ, a Ватрогаснa јединицa, Одељењe за деловање у ванредним ситуацијама
и ЈКСП „Звечан“ ангажовани су на
полагању џакова са песком, евакуацији стоке и пружању помоћи
становништву. Уз сагласност Привременог органа, организован је
Хуманитарни базар за лечење Да-

78. Шабац

Поклони за децу из Шеварица

помоћ домаћинствима у Лапљем
Селу - 18 машина за исушивање
просторија, четири црпне пумпе,
два агрегата, 200 килограма хлора за дезинфекцију земљишта и
500 литара алкохола.
рије Антовић из Звечана и Наташе
Стојановић из села Босце, а председник Привременог органа Иван
Тодосијевић донирао је по 50.000
динара. Такође, Тодосијевић је
уручио лаптоп Петру Раденковићу
из Бановог Дола, студенту Природно-математичког факултета у
Косовској Митровици. Поводом
школске славе, малишанима је подељено 946 пакетића. Помоћница
директора Канцеларије за КиМ
Душица Николић и председник
Тодосијевић уручили су пакетиће
предшколцима и ученицима до
четвртог разреда.

81. ВИТИНА

Новогодишњи
пакетићи
Обезбеђено је 300 пакетића
ученицима и деци која још не похађају школу у Врбовцу, Могили,
Клокоту, Биначу и Витини. Деци
из Клокота пакетиће је уручио помоћник директора Канцеларије за
КиМ Дејан Павићевић.

82. КЛИНА

Пакети за угрожене
породице
Организована је подела новогодишњих и божићних пакетића.
Чланови ОО, заједно са Привременим органом, обезбедили су
прехрамбене и хигијенске пакете
за 50 породица.

83. ГЊИЛАНЕ

Обележен Савиндан
Чланови ГО СНС, поводом
Савиндана, обрадовали су пакетићима предшколце у селу
Шеварице из сопствених средстава. Такође, иницијативу
родитеља да се деци обезбе-

ди уређен простор за боравак,
подржала је ова Месна заједница и Град Шабац. „Показали смо
да све што обећамо, то и спроведемо у дело“, рекао је повереник ГО др Бобан Бирманчевић.

Деца у ОШ „Свети Сава“ у Понешу обележила су Савиндан
пригодним културно-уметничким
програмом, а захвалила им се
Светлана Миладинов из Канцеларије за КиМ.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
84. КОСОВСКА
МИТРОВИЦА

Нови станови
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88. Бела Паланка

Помоћ братског Уба

Уручени су кључеви нових станова за социјално угрожене породице српске националности. Они
ће живети у згради која је, средствима Града Београда, изграђена
у северном делу Косовске Митровице, у улици Рударске чете, а реч
је о инвестицији вредној око 43
милиона динара.

Мониторинг центар

Уз присуство представника из
МУП-а, председник Општине извршио је примопредају мониторинг
центра Полицијској станици у Бачкој Паланци. Покрајински секретар за омладину и спорт обишао је
спортску халу у насељу Гајдобра.
У центру града отворено је клизалиште за најмлађе. Чланови Омладине ОО разговарали су са суграђанима и делили „СНС Информатор“,
а чистили су и снег испред Дома
здравља и Геронтолошког центра.

87. Гаџин Хан

Састанак са Маријом
Обрадовић
Година је почела поделом пакетића деци Заплања у Мариној
Кутини. Саниране су последице
поплава у селима где се излила Кутинска река, а то подручје
обишао је директор „Србијавода“
Горан Пузовић. Активисти ОО, из
личних средстава, донирали су
пећ породици Миљковић из Малог Крчимира. Члан Већа Слободан Ранђеловић посетио је Гаџин
Хан и разговарао са руководством
о подизању азила за псе. Председник Општине Милисав Филиповић и председница СО Марија

99. БЕОГРАД

Акција „Помози комшији”

Активисти ОО обишли су
најмлађе становнике и уручили
им примерке бојанке „Ја волим Србију“, која подстиче креативност и
љубав према Србији код најмлађе
публике, истовремено их учећи о
нашој култури, обичајима, националним симболима, знаменитостима и значајним појединцима.

Пакетићи за српску и
албанску децу

86. Бачка Паланка

95. Нова Црња

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Бојанка „Ја волим
Србију“

85. ЛЕПОСАВИЋ

Захваљујући средствима Канцеларије за КиМ, Општина је обезбедила пакетиће за сву децу у
предшколским установама, а у сарадњи са братском Општином Стара Пазова, и пакетиће за децу која
не похађају предшколске установе.
Председник Општине посетио је
Удружење родитеља „Подржи ме“
и уручио пакетиће деци са посебним потребама. Помоћник директора Канцеларије за КиМ Душица
Николић, председник Привременог органа Зоран Тодић и начелник Косовско-митровичког округа
Славко Симић присуствовали су
резању славског колача у школи
у Сочаници и поделили 700 пакетића. Тодић је и уручио пакетиће
и два компјутера ученицима школе
у Шаљској Бистрици, селу које је
настањено искључиво Албанцима.

места и санира део саобраћајних
површина. У Његошеву је почела
адаптација сеоске амбуланте.

ГРАД БЕОГРАД
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96. Лапово

За боље снабдевање
струјом
Дарко Глишић и Горан Миљковић

Белој Паланци, након поплава, међу првима у помоћ притекла је братска Општина Уб,
а грађане у поплављеном подручју посетио је Дарко Глишић
и допремио пет тона помоћи у
виду хигијенских пакета, воде,
Цветковић разговарали су са министарком Маријом Обрадовић
о проширењу капацитета вртића
и решавању инфраструктурних
проблема у Гркињи, Тасковићима
и Заплањској Топоници.

89. Прибој

Чишћење Потпећког
језера
Изградња градске топлане на
биомасу одвија се планирaном
динамиком и план је да се стави у
функцију наредне грејне сезоне.
Организовано је пливање за Часни крст. Спортски савез Прибоја
изабрао је најбоље спортисте у
2020. години. Министарка Ирена Вујовић обишла је радове на
чишћењу Потпећког језера од плутајућег отпада, који је стигао са депонија из узводног тока Лима.

90. Палилула

Разговор са грађанима
Чланови Омладине ОО разговарали су са грађанима код Палилулске пијаце, делили календаре и
страначки материјал својим комшијама.

91. Књажевац

Студентске и ученичке
стипендије
Општина је донела одлуку о новчаној помоћи ученицима и студентима која обухвата, поред талентованих ученика и студената, оне из
материјално угрожених породица,
затим ученике и студенте са троје,
четворо и петоро деце у породици,
ученике који су остали без једног

ћебади и пешкира. Председник Општине Горан Миљковић
обишао је девојчицу Нађу Митић, која болује од тешке болести, и уручио јој лаптоп, који
ће јој помоћи да похађа онлајн
наставу.
или оба родитеља и ученике и студенте са инвалидитетом и хроничним болестима, као и студенте прве
године студија. Право на стипендију добило је 283 младих људи.

92. Црвени крст
Канцеларија за
комуникацију
са грађанима

Отворена је Канцеларија за
комуникацију са грађанима, чија
је координаторка народна посланица Јелена Жарић Ковачевић.
Чланови Уније младих, заједно са
народним посланицима Владицом
Маричићем и Братиславом Васиљевићем, делили су „СНС Информатор“ и страначки материјал.

93. Сврљиг

Четири агрегата
на поклон
Активисти ОО поделили су пакетиће деци на сеоском подручју
и деци чланова странке. Српскоруски хуманитарни центар испоручио је Општини четири агрегата. Заменик председника Општине Влада
Пејчић поделио је седам агрегата
најугроженијима, обезбеђених из
Сектора за ванредне ситуације. Такође, обишао је поплављена подручја у сливу Тимока.

94. Бачка Топола

Санација улице,
амбуланта у Његошеву
Започети радови на санацији и
доградњи Улице 1. маја у Бачкој
Тополи. Предвиђено је да се изграде нове пешачке стазе, паркинг

Општина је аплицирала на
програм Министарства привреде
за подршку развоју пословне инфраструктуре, а у циљу изградње
напонског електро-кабла и трафостанице у Привредној зони
4. Њихова изградња омогућиће
потенцијалним
инвеститорима
стабилно снабдевање струјом, а
електричном енергијом снабдеће
и регионалну депонију.

Активисти су чистили снег испред школа,
домова здравља, болница

Александар Јовичић честитао је грађанима празник

97. Лозница

Пакетићи за најмлађе
Активисти ГО, на челу са Видојем
Петровићем и Марком Пуртићем,
поводом Српске Нове године, поделили су новогодишње пакетиће
деци из социјално угрожених породица, направљене из личних
средстава. Савиндански пакетићи
подељени су деци из угрожених
породица у Јадранској Лешници,
Јошеви, Козјаку, Великом Селу и
Липничком Шору, припремљени из
личних средстава Слађане Бодироге, Дејана Сталовића и активиста.
Чланови МО Подриње чистили су
приобаље реке Дрине.

Омладинци у посети вишечланим породицама

ГО СНС Београд обележио је
Бадњи дан сечењем и уношењем
бадњака, а члан Председништва
Александар Јовичић честитао је
грађанима празнике и подсетио
да су председник Александар Вучић и Влада Србије уложили вели-

ке напоре да се очувају здравље и
животи грађана.
Омладина ГО организовала је
акцију „Помозимо комшији“, током које су активисти помагали
у чишћењу снега испред домова
здравља, школа, болница. Такође,

Владимир Орлић на конференцији за медије

посетили су вишечлане породице
у приградским општинама и из
личних средстава обезбедили пакетиће за децу.
На конференцији за новинаре,
члан Председништва Владимир
Орлић указао је да Ђиласове

лажи демантују чињенице везане за његовог брата Гојка Ђиласа
и 35 некретнина којима је Гојко
располагао или располаже, а које
су непосредна последица Драгановог богаћења од бављења политиком.

98. Панчево

Бесплатни градски
превоз за пензионере
Скупштина Града усвојила је
предлог да пензионери имају
бесплатни градски превоз. ЈКП
„Хигијена“, уз помоћ локалне самоуправе, купило је 140 нових контејнера. Градоначелник Александар Стевановић позвао је грађане
да се пријаве за вакцинацију, која
се увелико одвија на више пунктова. Заменица градоначелника Драгана Купрешанин и народни посланик Марко Младеновић посетили
су ШОСО „Мара Мандић“ и уручили 53 пакетића. Градоначелник
Стевановић посетио је Друштво за
помоћ ментално недовољно развијеним особама и уручио поклоне.
Такође, он је златником даривао
малу Милицу, рођену само 45 минута након поноћи.

100. ВОЖДОВАЦ

Пакетићи за децу у хранитељским породицама
Вождовачки омладинци чистили су снег испред Дома
здравља, месних заједница, амбуланти, прилаза вртићима,
зградама и продавницама. Такође, на три локације разговарали су са грађанима. Активисти МО Зуце посадили су 15
садница белог јасена, а активисти МО Бели Поток посетили
су социјално угрожене чланове и особе са инвалидитетом,
и уручили им поклоне, обезбеђене из личних средстава.
Чланови Савета за младе, уз подршку Општине и председнице Иване Томић Илић, донирали су више од 800 књига
Удружењу „Адлигат“. За Вождовчане старије од 65 година,
који нису у могућности да сами дођу до места вакцинације,
Општина је обезбедила бесплатни превоз. Центар „Шумице“ организовао је бесплатне радионице за све Вождовчане. Председница Томић Илић обрадовала је пакетићима
децу у хранитељским породицама. Реконструисан је кров
ОШ „Змај Јова Јовановић“. Чланови Већа, Небојша Здравковић и Љубиша Пејичић, разговарали су са становницима
Рипња.

Дружење са грађанима на штандовима
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

101. ГРОЦКА

Брига о деци са КиМ
На згради музичке школе у
Винчи замењене су електро и
водоводне инсталације и столарија, а школа је добила и нови
концертни клавир. Реновиране
су школе „Алекса Шантић“ у
Калуђерици и „Милоје Васић“.
У спортској хали Средње школе
реконструисана је расвета. Обезбеђено је 112 дечијих седишта за
родитеље слабијег имовинског
стања. Општина је обезбедила
500 пакетића за децу са КиМ.
Представници Општине и Удружења „Дар“ уручили су пакете са
намирницама жртвама насиља.
Такође, за медицинско особље
ковид амбуланте у Врчину обезбеђени су рачунари, воће и вода,
а у Општини је организован кол
центар за помоћ најстаријим
суграђанима око електронске
пријаве и превоза. Председник
Драган Пантелић, из личних
средстава, обезбедио је уређење
зелених површина у центру
Гроцке и Калуђерице.

112. САВСКИ ВЕНАЦ

Завршава се Дом здравља у Борчи

Очишћен део Савског шеталишта

Председник Општине Александар Јовичић, министар
Бранко Ружић и заменик градоначелника Горан Весић обишли
су комплетно реконструисану
Пету београдску гимназију. Јовичић и Весић, заједно са мини-

стром Златибором Лончарем,
обишли су и завршне радове на
изградњи Дома здравља у Борчи. Опремање ове најмодерније
здравствене станице почиње у
фебруару, а затим и пријем првих пацијената.

107. БАРАЈЕВО

Општине проф. др Милан А. Недељковић, који је, том приликом,
најавио почетак реконструкције
дела зграде и изградњу спортског
центра на Јужном булевару.

Пакет за породицу
Ждрња

104. ЗВЕЗДАРА

200 пакетића за болесну децу

Помоћ старијим Звездарцима

пријаве за вакцинацију. У циљу
бољег организовања имунизације, простор Културног центра у Батајници стављен је на
располагање за вакцинацију.
Почела је изградња парка од
7.000 квадрата у Алтини.

103. ЛАЗАРЕВАЦ

Акција „Помозимо комшији”
Савет за младе организовао је поделу пакетића
најмлађим суграђанима за
Нову годину и Божић, које
су обезбедили из личних
средстава. Током снежних
падавина, активисти ОО
организовали су акцију
„Помозимо комшији“ и чистили снег са прилаза зградама и кућама. Организован је кол центар за пријаву
грађана за имунизацију.

106. ПАЛИЛУЛА

Весић, Ружић и Јовичић

102. ЗЕМУН

Активисти OO чистили су снег и посипали индустријску со
испред улаза у Дом
инвалида, Дом за
децу ометену у развоју и куће старијих
суграђана. ГО Земун,
у сарадњи са привредницима, обезбедила је 200 пакетића
за децу која се лече у
Институту „Др Вукан
Чупић“. Општина и Савет за
безбедност саобраћаја организовали су поделу 200 дечијих
ауто-седишта. Општина је оформила контакт центар за помоћ старијим суграђанима да се
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Представници
кинеских
привредних асоцијација у Србији,
који су донирали
50.000 маски за
школе и предшколске установе
током ванредног
стања, посетили
су ГО Звездара.
Почео је са радом
кол центар који
помаже старијим
Звездарцима да се
пријаве за вакцинацију, а организован је и превоз до места вакцинације. Породици Матић из
Великог Мокрог Луга, чија кућа
је изгорела у пожару, уручена је
помоћ у виду одеће, обуће, воћа
и поврћа. ГО Звездара организо-

105. НОВИ БЕОГРАД

Подела
пакетића
Чланови ОО организовали су
доделу пакетића за најмлађе,
разговор и сликање са Деда
Мразом. Повереник ОО Стево
Марушић и Марко Антић поделили су божићне поклоне
суграђанима у Блоку 45. Сви пакетићи обезбеђени су из личних
средстава функционера.

Активисти ОО обишли су социјално
угрожену
породицу
Ждрња из Баћевца и уручили пакет са намирницама и средствима
за хигијену, обезбеђен из личних
средстава. Такође, чистили су од
снега прилазе Дому здравља и
другим прометним локацијама.
Председник Општине Слободан
Адамовић, народна посланица
Весна Ранковић и члан Већа Иван
Васиљевић одржали су састанак
са стручним тимом ГАK „Народни
фронт“ на тему укључивања локалне самоуправе у борбу за повећање
наталитета. Општина је оформила
кол центар за грађане старије од 65
година, који су заинтересовани за
вакцинацију против Kовид-19, како
би им пружила техничку подршку
при пријављивању.

108. СОПОТ
вала је поделу 9.000 пакетића
за децу предшколског узраста,
за децу са инвалидитетом и
малишане из Одреда извиђача
„Миодраг Миловановић Луне”.
Активисти ОО чистили су снег са
прилаза, тротоара и степеништа
на више локација.

Чишћење прилаза
кућама
У склопу акције „Помозимо
комшији“, активисти ОО чистили
су прилазе кућа старијих и болесних суграђана током снежних
дана. Обезбедили смо пакетиће
за најмлађе суграђане из вишечланих породица.

109. ВРАЧАР

Обилазак кол центра
Заменик градоначелника Горан
Весић, секретарка за социјалну
заштиту Наташа Станисављевић
и заменик председника ГО Врачар
Дејан Рибаћ обишли су кол центар, путем којег се пружа помоћ
најстаријим суграђанима при регистрацији за имунизацију. Обележена је слава ГО Врачар, Свети
Сава, а домаћин је био председник

110. ЧУКАРИЦА

Пливање
за Часни крст
Градска општина Чукарица и ове године припремила
је пакете за бебе. Селекторка
женске кошаркашке репрезентације Марина Маљковић
посетила је Спортски центар
Жарково, у којем девојчице
бесплатно тренирају кошарку.
Почео је традиционални Зимски фудбалски турнир „Чукарица 2021“. Традиционалним
пливањем за Часни крст на
Ади Циганлији, обележено је
Богојављење. Грaдoнaчeлник
Зoрaн Рaдojичић oбишao je ГО
Чукaрицa и нajaвиo рeaлизaциjу
вишe прojeкaтa, са нaглaскoм нa
унaпрeђeњe живoтнe срeдинe и
пoбoљшaњe услoвa шкoлoвaњa
и oдрaстaњa нajмлaђих.

111. МЛАДЕНОВАЦ
Поклони за
Миловановиће

У наставку акције „Помозимо
комшији“, активисти Уније младих
чистили су снег са јавних површина на више локација. Функционери
OO издвојили су лична средства
за помоћ осмочланом домаћинству Миловановић, за исплату
нагомиланог дуга за електричну
енергију и пред Божић обезбедили овој породици веће количине
намирница и пакетиће за децу.
Додељене су светосавске награде најуспешнијим ученицима, уз
монографије и паметне сатове.
Представници Мобилног тима

У
сарадањи
Министарства
заштите животне
средине, Општине
и Градског зеленила, очишћен је
део Савског шеталишта око Старог железничког
моста. Општина
је почела радове
на текућем одрИрена Вујовић са малишанима
жавању основних
школа. Представподелу божићних пакетића
ници Општине уручили су падеци и бадњака суграђанима
кетиће деци без родитељског
на штандовима. Такође, очисстарања у Дому „Дринка Патили су снег испред здраввловић“. Активисти ОО оргаствених установа и на другим
низовали су традиционалну
локацијама.
за социјално укључивање Рома и
Ромкиња уручили су средства за
хигијену породицама смештеним
у мобилним стамбеним објектима
и представили услуге из домена
социјалне и здравствене заштите.
ГО Младеновац организовала је
кол центар путем којег оператери
суграђанима пружају помоћ у вези
са пријавом за вакцинацију.

113. ОБРЕНОВАЦ

Посета Горана Весића
Општина је омогућила пољопривредницима, који имају регистровано газдинство, бесплатно
пољопривредно осигурање. У току
је повезивање корисника на канализацију у насељу Шљивице. Заменик градоначелника Горан Весић
посетио је пункт за имунизацију
грађана. Као резултат сарадње
Техничке школе са Немачком развојном агенцијом и Mинистарством
просвете, допремљене су ЦНЦ
машине. Посађене су саднице у
дворишту цркве у Љубинићу. У
МЗ Скела подељене су канте за
одношење отпада. Омладина ОО
обишла је вишечлане породице и
малишанима уручила пакетиће,
обезбеђене из личних средстава.

114. РАКОВИЦА

Миличковић посетио
породицу у Реснику
ГО Раковица покренула је кол
центар и за мање од две недеље
контактирани су сви грађани старији од 65 година, којима је пружена помоћ за пријаву за имунизацију, а обезбеђен је и превоз. Уочи
Нове године, уручени су ланч-пакети и освежење за медицинске
раднике на Клиници за инфективне и тропске болести. Уручена је
једнократна новчана помоћ за 25
избеглих и интерно расељених породица. Обновљена је и надстрешница на мини-пијаци на Канаревом

брду. Штићенике Дневног центра
за боравак деце са сметњама у развоју посетиле су секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић и директорка ЈП „Пословни
центар“ Душица Стојковић, које су
из личних средстава обезбедиле
поклоне. Центар за културу покренуо је пријављивање за бесплатну
припремну наставу за малу матуру. Обезбеђена је татами подлога
за Спортски центар. Члан Председништва Милосав Миличковић
посетио је породицу Петровић из
Ресника и деци из личних средстава обезбедио рачунар и радни
сто. Активисти ОО чистили су снег
испред школа, вртића, пијаца, домова здравља…

115. СТАРИ ГРАД

Очишћена дивља
депонија код
куле Небојша
На иницијативу грађана, Градска општина Стари град, у сарадњи са Градском чистоћом, организовала је чишћење неуређене
површине на потезу од Куле Небојша до стадиона ФК „Дорћол“.
За неколико сати очишћено је
више од 15 кубика отпада.

116. СУРЧИН

Помоћ за старе и
социјално угрожене
Почела је вакцинација грађана
против коронавируса. Унија омладине наставила је акцију разговора са суграђанима, помоћи у решавању проблема и поделе „СНС
Информатора“. Наши активисти
свакодневно уручују пакете са
храном и средствима за хигијену
најстаријим и социјално угроженим суграђанима, обезбеђене из
личних средстава. Током снежних
дана, омладинци су чистили снег
са аутобуских стајалишта и прилаза институцијама.

БЕОГРАД

новоизабрани патријарх српски Порфирије и Председник Србије
Александар Вучић

излазак из саборне цркве после свете архијерејске литургије на којој је
извршен свечани чин устоличења патријарха српског порфирија
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Дан државности Републике Србије свечано је обележен у згради Председништва Србије, а малишани
из дечијег хора „Чаролија“ увеличали су свечаност

Четири положена испита у јануарском
року на Високој спортској и
здравственој школи струковних студија

Председник Вучић
честитао је винарима и
виноградарима
празник Светог Трифуна

Са председником Владе Северне Македоније Зораном Заевим
у винарији „Камник“

