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Обилазак радова на приступној саобраћајници Индустријској зони „Запад“

риликом
обиласка радова на путу
Зајечар-Књажевац, радова на петљи Салаш и
на изградњи приступног пута за индустријску зону „Запад“ код
Зајечара, председник
Србије Александар Вучић најавио је да ће у
наредних двадесет дана
покушати да обиђе готово све важне инфраструктурне пројекте у
Србији, који су, како је
рекао, важни за стопу
раста и за привлачење
инвеститора.
„Нема
инвеститора
тамо где нема путева и

брзе саобраћајне везе“,
указао је председник
Вучић и као пример навео да у Ваљеву никада
не бисмо могли да доведемо
инвеститора,
да није ауто-пута „Милош Велики“ и да није
урађен пут ЛајковацВаљево. Подсетио је и
да је Књажевац некада
био важан индустријски
центар, а да данас мора
да се ради на томе да то
поново постане. Такође,
обишао је и пут за индустријску зону „Запад“
код Зајечара.
Влада Србије уложила
је 200 милиона дина-

ра у инфраструктурно
опремање индустријске зоне „Запад“, што
подразумева изградњу
саобраћајнице, канализације и електромреже.
Ту ће бити изграђена
фабрика за производњу
каблова „Тел кабл“, што
је прва инвестиција у
тој индустријској зони.
Такође, ирска компанија „Аптив“, један од
светских лидера у производњи електричних
инсталација за путничка возила, најавила је
градњу нове фабрике и
отварање 2.500 радних
места.

Исплаћујемо помоћ грађанима,
али не подижемо јавни дуг

Д

ржава Србија, која
константно помаже својим грађанима
да што лакше преброде
кризу изазвану пандемијом вируса Ковид 19,
нашла је начин да упути
новчану помоћ и за око
3.000 музичара, који
нису регистровани у
АПР-у и нису у систему
ПДВ-а.
„Музичари ће добити подршку, видећемо да ли ће бити два
минималца, што није
мала подршка“, навео је
председник Александар
Вучић, и најавио да ће
сви пунолетни грађани
добити помоћ у мају и
новембру по 30 евра,

односно укупно по 60
евра, а да ће пензионери добити још 50 евра у
септембру, који ће тако
добити укупно 110 евра
помоћи.
„Већ од 8. априла
креће и исплата минималца за 1,55 милиона
радника у приватном
сектору, за предузетнике, микро, мала, средња
и велика предузећа
- три пута по пола минималца. Затим имамо
секторску подршку за
аутобуске превознике,
затим хотелијере 350
евра по соби и 150 по
кревету“, навео је председник Вучић, и најавио
бар још један минима-

лац за угоститеље и
друге угрожене секторе. Такође, нагласио је
да држава успева да исплаћује сву ову помоћ
грађанима и привреди,
а да не повећава јавни
дуг у односу на БДП.
„Не долази у обзир да
подижемо порезе, већ
ћемо тај новац наћи у
расту“, поручио је председник. Подсетио је да
јавни дуг Србије износи
58 одсто БДП-а, док је
у Италији 160 одсто, у
Црној Гори 100 одсто,
Француској 116 одсто,
Шпанији 118 одсто, Грчкој 220 одсто, а у Словенији и Хрватској између
85 и 90 одсто.

јеку борбе
свих држава
да обезбеде
довољну количину вакцина против
вируса Ковид 19
за своје грађане,
тренутно најдефицитарније робе на
свету, Србија поново обара рекорде. Осим тога што
је лидер у Европи
и свету по броју
ревакцинисаних становника, што њени грађани
могу да бирају између
вакцина чак четири произвођача и по томе што
су за само четири месеца изграђене две најмодерније ковид болнице,
Србија је отишла корак
даље и ускоро сама почиње да производи вакцине.
Према најавама председника Александра Вучића, у
нашој земљи биће изграђена нова фабрика, у којој ће
се производити вакцина
против коронавируса кинеског произвођача „Синофарм“, а касније и друге
вакцине, док ће се руско
цепиво „Спутњик В” правити на Институту за вирусологију, вакцине и серуме
„Торлак“ у Београду.
„Фабрика вакцина неће
много да кошта, можда
као једна болница, али
вредеће више него десет авиона ловаца. Њена
изградња требало би да
почне за месец дана, а за
годину дана можемо да
очекујемо прве вакцине
произведене у Србији“,
поручио је председник
Вучић.

Приликом његове посете Абу Дабију, договорено је да у Србији, заједно
са Уједињеним Арапским
Емиратима и Кином, почне да се производи вакцина против корона вируса, кинеске компаније
„Синофарм“.
„Имаћемо велике количине вакцина за нас, али
и за цео регион. Даваћемо вакцине и региону,
макар по цени коштања,
јер то што ми будемо
наше људе излечили или
превентивно деловали,
не вреди ако у региону
постоји проблем. Србија ће моћи да помаже
и својим пријатељима
широм света, како у Африци, тако и на другим
местима. Не знам да ли
разумете шта то значи за

Србију да производи две
вакцине - једну векторску, другу са умртвљеним
вирусом. То значи здравље људи, а здравље је,
поред економије, војске и броја људи, један
од најважнијих стубова
једне земље. Улажемо много, и уложићемо
много, али то даје Србији
огромну снагу“, истакао
је председник Вучић.
Најавио је и да ће Србија инвестирати колико
год буде потребно у започињање домаће производње руске вакцине
„Спутњик В“ до краја године и рекао да су руски
председник
Владимир
Путин и он направили
иницијални договор о
покретању процедуре за
производњу.

Србија купила 1.800 ампула
„бамламвимаба”
Наша земља купила је 1.
800 ампула лека „бамламвимаб“, који по кутији кошта 600 евра. Реч је о леку
најновије генерације против
вируса Ковид 19, који се
даје ризичној групи болесника, захваљујући којем,

уколико се да у првих десет
дана болести, резултат излечења је 90 одсто.
„Држава мора да чува животе грађана, када је реч о
здрављу, али и животе кроз
привредни напредак“, поручио је председник Вучић.

Наиме, председник
Вучић је 3. фебруара, у телефонском
разговору, замолио
руског председника
Путина да помогне
да Србија што пре
добије додатне количине руске вакцине
„Спутњик В“. Рекао
је и да ће Србија, уз
помоћ стручњака из
Русије, изградити постројења и самостално производити вакцине.
Такође, разговарао је
путем видео линка са
руководством компаније
„Синофарм“ и захвалио
се председнику НР Кине
Си Ђинпингу, руководству Комунистичке партије и представницима
„Синофарма“ на помоћи
у снабдевању вакцинама у најтежем тренутку.
Истакао је да је највећи
број грађана у Србији
вакцинисан управо овом
вакцином и нагласио
важност
потписивања
новог уговора за нових
два милиона вакцина.
Нагласио је да су српски
стручњаци дали веома
високо мишљење о квалитету и безбедности
ове вакцине.
„Србија је прва европска
земља која је одобрила
вакцину „Синофарма“ и
потписаћемо уговор за испоруку нових два милиона
доза. Ценимо поверење
грађана у наш производ и
срећни смо што можемо да
пружимо подршку људима
у Србији у борби против
вируса“, рекао је председник „Синофарм Групе“ ,
Лиу Ђингжен.
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ВЕСТИ
САРАЈЕВО

СРБИЈА НАСТАВЉА ДА ПОМАЖЕ ДРЖАВАМА РЕГИОНА

АБУ ДАБИ

Вучић уручио 10.000 вакцина
Федерацији БиХ

П

редседник
Србије
Александар
Вучић
стигао је на сарајевски
аеродром са донацијом
од 10.000 вакцина против
корона вируса, које су намењене за вакцинисање
здравствених радника у
Федерацији БиХ.
Србија је Босни и Херцеговини донирала контигент „Астра Зенека“
вакцина, а председник
Вучић поручио је да је на
властима БиХ да одлуче како ће их користити.
Истакао је да Србија има
четири вакцине и да БиХ
може да тражи коју хоће,
а да ће Србија ускоро набавити и вакцину произвођача „Модерна“.
Такође, рекао је да је
са члановима Председништва БиХ разговарао
о томе да две земље направе велики самит - самит сарадње, поверења,
отворености - да видимо како да у будућности
шире отворимо границе
једни према другима. Поручио је и да земље из
региона не би требало да
„опањкавају“ оне друге
пред Европом, да се по-

Србија ће производити
„Синофарм” вакцину зеједно
са Емиратима и Кином

П

Александар Вучић, Милорад Додик, Жељко Комшић и Шефик Џаферовић

моћ очекивала од већих
земаља, али да су на крају
земље западног Балкана,
ипак, ослоњене једне на
друге.
„Ово је мој апел, инсистираћу да ми, балкански
народи, највише можемо
сами себи да помогнемо.
Не тражимо захвалност, а
не пада ми на памет ни да
радим посао ЕУ. Сит сам
шупљих прича кад једни
ураде једно то је дивно,
а кад исто то ураде неки

други то онда ништа не
ваља. И ми у Србији и ви
у БиХ надали смо се вакцинама од ЕУ, а нисмо
их добили, ниједну ни у
Београду ни у Сарајеву.
Захвалићемо се у марту
или априлу, кад добијемо
прве вакцине кроз Ковакс
програм“, рекао је председник Вучић.
Чланови
Председништва БиХ - Милорад Додик, Жељко Комшић и
Шефик Џаферовић - зах-

валили су се Србији и њеном председнику Александру Вучићу на донацији
10.000 вакцина против
Ковида 19. Додик је рекао
да су сва три члана Председништва
прихватила
иницијативу председника
Вучића да се, за неколико
месеци, у Београду одржи
велики економски самит
који би побољшао односе
између две земље, посебно у погледу економске
сарадње.

редседник
Србије
Александар
Вучић
боравиo je у радној
посети Уједињеним Арапским Емиратима, састао се са
принцем престолонаследником Абу Дабија и замеником главнокомандујућег
Оружаних снага Уједињених
Арапских Емирата, Његовим
величанством шеиком Мухамедом бин Заједом ал Нахјаном. Председник Вучић,
након састанка, рекао je да
је договорено да се, заједно са Уједињеним Арапским
Емиратима и Кином, у Србији
производи вакцина против
корона вируса кинеске компаније „Синофарм“.
„Доносим једну вест из
Уједињених Арапских Емирата која је готово неверова-

Председник Александар Вучић и шеик Мухамед бин Зајед ал Нахјан

КРЊЕШЕВЦИ

Србија поклонила респираторе Републици Српској

П

редседник Александар Вучић уручио је
респираторе и медицинску опрему за Републику Српску, а донацију је у Крњешевцима
преузео Милорад Додик, председседавајући
Председништва БиХ.
„Тридесет клиничких и пет транспортних
респиратора, као и маске донирамо као поклон
Републике Србије Српској. Наш народ воли да
има у подруму залихе, зато смо се понашали
као држава која има све, да увек можемо да помогнемо. Важно је да се заједно боримо против
пошасти, јер овај британски сој хара, никада
није било горе ни у Србији ни у Српској. Србија
је увек спремна да помогне Српској и БиХ, сви
смо ми род и морамо да помажемо једни другима“, истакао је председник Вучић.

Састанак делегација Србије и Уједињених Арапских Емирата

тна. Направили смо велики
договор. Потпуно нова фабрика за „Синофарм“ вакцине, градићемо је заједно и са
УАЕ и са Кинезима у Србији
и кренућемо у производњу
вакцина већ од 15. октобра“,
навео је председник и додао
да ћемо имати довољне количине вакцина за нас, али и
за цео регион.
„Имаћемо потпуно нову
фабрику вакцина, која ће у

будућности моћи да производи и друге вакцине, јер је
јасно да ће за десет или више
година бити и нових вируса.
То за Србију значи здравље
људи, један од четири стуба
за сваку земљу, али и економију“, истакао је он.
Председник Вучић рекао
је да се на састанку разговарало о великом броју тема:
од војно-техничке сарадње,
Београда на води, до извоза нашег воћа и поврћа и

пољопривредних производа
у УАЕ.
Током боравка у Абу Дабију, председник Вучић
састао се и са Калдуном Ал
Мубараком, извршним директором компаније „Мубадала“, са којим је посебно
разговарао о вакцинацији.
Такође, присуствовао је и
презентацији модела УАЕ у
управљању кризом проузрокованом Ковид-19, коју је
приказао др Саиф Алдахе-

ри, директор за безбедност
и превенцију Националне
управе за управљање ванредним ситуацијама и елементарним непогодама, као
и презентацији искуства
УАЕ током процеса вакцинисања против Ковид-19, коју
је представила др Фарида
Алхосани, начелница Националног одбора за истраживање ковида, шеф Одељења
за заразне болести Управе за
здравство Абу Дабија.
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ВЕСТИ
Председник Србије Александар Вучић боравио је у првој званичној посети Краљевини Бахреин

МАНАМА

Градићемо снажну сарадњу Србије и Бахреина

П

Срдачан разговор: Председник Александар Вучић и краљ Бахреина
Хамад бин Иса Ал Калиф

редседник Републике Србије Александар Вучић боравио је у првој званичној
посети Краљевини Бахреин, где му је, у престоници
Манами, краљ Хамад бин
Иса eл Калифа приредио
свечани дочек.
Председник Вучић рекао је да је Бахреин, иако
је земља која је географски
удаљена од Србије, земља
која је блиска нашим срцима и која је пружила несебичну и правовремену
подршку онда када је то
нама било потребно.
„Моја посета Бахреину
показатељ је наставка не-

»

- Неке од инвестиција из
Уједињених Арапских Емирата
мењају изглед Србије и веру
грађана у њихове могућности.
Верујем да слично можемо и са
Бахреином. Овим нам се отварају
важна врата
(Александар Вучић)

говања пријатељских веза и
добрих односа, али и више
од тога - она отвара бројне
могућности за сарадњу у
циљу напретка и добробити наших двеју земаља и наших народа. Посвећени смо
даљем продубљивању политичких и економских веза
између Србије и Краљевине

Бахреин“, поручио је председник Вучић.
Он је изразио наду да ће,
када ова тешка и суморна времена пуна неизвесности, изазвана глобалном
пандемијом, буду иза нас,
моћи да се покрену сви одговарајући механизми како
би се остварили заједнич-

Ручак под шатором у бахреинској пустињи: јагњетина спремана осам сати, камиље месо, хумус, табуле...

ки циљеви и истовремено
пружио допринос општем
напретку и благостању.
„Ми, у Краљевини Бахреин, сматрамо да је
Ваша посета нашој земљи
важан историјски корак.
Поносни смо што сте први
председник пријатељске Србије који је дошао у
посету, коју видимо као
важан показатељ јачине
наших веза, заснованих на
узајамном поштовању“,
истакао је краљ Бахреина,
на почетку састанка делегације две земље, и нагласио да је посета председника Вучића изванредна
могућност за успоста-

вљање снажног оквира за
политичке консултације
и наставак координације
у вези са регионалним и
међународним питањима
од заједничког интереса,
те да се унапред радује
реализацији тих циљева
посредством Меморандума о разумевању министарстава спољних послова двеју земаља.
„То чинимо у циљу
унапређења заједничких
интереса и јачања положаја наших држава на
међународном плану, на
добробит наших двеју земаља, доприносећи на тај
начин просперитету и миру

у свету“, рекао је краљ Хамад бин Иса ел Калифа.
Председник Александар
Вучић и Његово краљевско
височанство Салман бин
Хамад Ал Калифа, принц
престолонаследник и премијер Краљевине Бахреин,
састали су се у Манами са
представницима Одбора за
привредни развој Краљевине Бахреин и Државног
инвестиционог фонда те
земље, са којима су разговарали о могућностима за
инвестиције у Србији.
„Имамо
инвестиције
из Уједињених Арапских
Емирата од којих имамо
користи, а неке од њих

Председник Вучић посетио је Национални музеј Бахреина

мењају изглед Србије и
веру грађана у њихове
могућности. Верујем да
слично можемо и са Бахреином. Овим нам се отварају важна врата“, рекао је председник Вучић,
пред састанак са бахреинским привредницима.
Република Србија и
Краљевина Бахреин потписали су Меморандум о
политичкој сарадњи Министарстава спољних послова, као први споразум
између две земље, а који ће
бити основ за развој даљих
односа и ближу сарадњу.
Председник Вучић, у
склопу посете, обишао је

и Национални музеј Бахреина, где су га дочекали
шеик Хала Бинт Мохамед
ал Kалифа, генерални директор за културу и уметност у Управи за културу
и антиквитете Бахреина,
и шеик Kалифа бин Ахмад
ал Kалифа, директор за
антиквитете и музеје.
„Ово је почетак великог
пријатељства и верујем
да ћемо имати прилику
да наше домаћине ускоро неформално, а затим и
формално, угостимо у Београду“, поручио је председник Вучић на крају
своје посете Краљевини
Бахреин.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Вучић је превише Србин и превише свој,
да би одговарао странцима
Н

ародни
посланик
и
потпредседник
Главног одбора Српске напредне странке Миленко Јованов готово свакодневно, и у медијима и у
српском парламенту, указује
на опасне и безочне нападе
на председника Александра
Вучића и на његову породицу, и позива надлежне органе да реагују и заштите председника. У дану када је један
таблоид отишао још корак
даље у својој болесној мржњи и најавио датум смрти
председника државе, питамо
посланика Јованова да ли се
овако нешто икада дешавало
у Србији?
- Није никада, али нисам
сагласан да можемо рећи да
је то „неки таблоид“. Ради се
о смећу које је постало носећа медијска снага бившег
режима. „Таблоид“, језивог
Милована Бркића, диктира теме, отвара измишљене
афере, пласира најмонструозније лажи, а онда то све,
беспоговорно
преузимају
Ђиласови и Шолакови медији и политичко крило ове
организоване групе. Тако да
се ту не ради о поруци једног психопате пласираној
кроз његово смеће од новина, него о поруци једне политичко-медијске групације
испреплетаних
интереса,
али са врло јасним циљем,
а то је уклањање Вучића по
сваку цену и свим могућим
средствима. Зато сматрам да
на ово морају да реагују државни органи, јер, ма колико
сам Бркић био поремећен, не
може се најављивати атентат на шефа државе, а да то
прође без икакве реакције.
Каква је атмосфера у
странци након обелодањивања сазнања да је
на председника Вучића
био планиран атентат
приликом
отварања
споменика Стефану Немањи? Шта кажу функционери? Какви су коментари чланства?
- Мислим да је првобитни
шок и неверицу сада већ заменио бес према људима који
су се тако брутално поиграли
са поверењем добијеним од

председника Вучића. Међутим, ствари су такве какве
су и странка из овога мора
да изађе јача и уједињена,
а то ће се десити, по мом
мишљењу, само ако се ствари
рашчисте до краја и хируршки прецизно одстрани то малигно ткиво које је странку
доживљавало само као полугу за богаћење и оставарење
болесних амбиција.
Зашто није било јачих
реакција након што сте
у Скупштини поставили
питање о Чаби Деру, који
је признао мађарским
властима да је добио
понуде две криминалне
групе да убије председника Србије?
- Реакције није било зато
што је тај плаћени убица рекао да су му нуђене паре да
убије Вучића. Да је рекао да
се понуда односила на некога
из бившег режима, данима би
се о томе причало и писало.
Међутим, не желим да будем
лицемер. Ни ми, као странка
и посланици СНС, фактички
пет дана, до тог мог питања,
нисмо реаговали на ту информацију, а не желим другима да замерам оно што ни ми
сами нисмо радили. Данас се,
међутим, јасно види да је та
изјава веома важна и посматрам је у контексту свих ових
нових открића, која се односе
на праћење, прислушкивање
и припрему атентата на председника Вучића и чланове
његове породице.
Једном приликом сте рекли да су децу председника Вучића пратили,
прислушкивали и живот им уништавали исти
људи који су им долазили на рођендане...
- Тако изгледа... Мени је то
непојмљиво, али ето... Има
људи којима улазак у нечију
кућу и седење за нечијом трпезом, очигледно, не значи
много, који не познају појмове као што су захвалност и
лојалност, али ово није само
питање морала и части, већ и
извршења озбиљних кривичних дела. Због тога морају да
одговарају.

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ,

потпредседник Главног одбора СНС и
народни посланик

вредностима, слободама, модерности... Све је то склоњено у страну, а на сцену су
ступили снајпери, главосече,
кланови, дрога, криминалци
и сви су добродошли, ако су
против Вучића.
Шта мислите да им је био
крајњи циљ? Какву Србију они желе?
- Беспоговорно послушну.
Да ли Вас чуди повезаност неких медија, који
константно
нападају
председника Србије, са
криминалним структурама?
- Не. Било је и раније јасно о чему се ту ради, али као
што видите, они кажу да су
им главосече легитимни извор информација и да је посао новинара да сарађује и са
таквим ликовима. Занимљиво разумеју свој посао и новинарску професију, ако се
то што раде уопште и може
назвати новинарством.

Да ли верујете да је
обезглављена та криминална хоботница која
је обухватила и српску
полицију и правосуђе и
спорт?
- Ућутали се јесу, побегли у
мишје рупе јесу, али, по мом
виђењу, не зато што су наједном постали свесни онога
што су радили, већ зато што
су забринути за све оно што
су стекли, па рачунају да ће
сад мало да се праве мртви,
док олуја не прође, а онда да
наставе тамо где су стали. То
се никако не сме дозволити.
Колика је улога страних
обавештајних служби и
страних политичара у
овим дешавањима?
- Апсолутно не верујем да

су овакве ствари могуће без
уплитања странаца! Превише је Вучић Србин и превише
је свој да би им такав одговарао. И друго, Вучић свој
легитимитет црпи из подршке народа, а не зависи од
подршке странаца. Вучићева
Србија води своју политику,
води се својим интересима
и добро јој иде. То многима смета. Не заборавите да
је Србија кичма Балкана, а
Балкан, опет, вековно поље
сударања различитих интереса. Зато је требало довести
на власт некога ко ће, из захвалности за тај чин и као
контрауслугу, верно служити интересима странаца, а не
интересима Србије и народа.
И као што видите, ту су пале
у воду све велике приче о

Како
коментаришете
то што нико од људи за
које постоји сумња да су
учествовали у прислушкивању председника
Србије не жели да иде на
полиграф?
- То је добро за полиграф,
јер да су их прикључили на
њега и да су им поставили питања на која треба да
дају одговоре, полиграф
би експлодирао од силних
лажи којима би се бранили.
Шалу на страну, знају они,
а мислим и да сада зна цела
Србија, и зашто су бежали и
шта крију. Јер, од полиграфа
можда и могу да побегну,
али од истине, тешко.
Како видите најновија
дешавања везана за Драгана Ђиласа и изношење
новца из Србије на рачуне у Швајцарској, Маурицијусу, Хонгконгу...?
- Ђилас изгледа као нека
антипатична пародија Нушићевог Јованче Мицића.
Обилазио свет, отварао рачуне и депоновао паре. Он
је годинама тражио да се
дају докази за тврдње да се

бесрамно обогатио у време
када је био на власти и у време када је Србија пропадала.
Сада, када су ти докази почели да испливавају на површину, он се жали на политички
прогон, вређа, прети тужбама
и слично. Искрено, није ми
јасно зашто, јер ако је поштено зарадио паре, он слободно може да се хвали сумама
на својим рачунима, а не да
их крије. Није кажњиво бити
богат. Није ни срамота бити
богат, али јесте срамота бити
лопов и јесте кажњиво утајити порез, па се ту, можда,
крије одговор зашто Ђилас
сакрива паре по свету. Ако
сте паре поштено зарадили
и држави платили порез, немате разлога да их држите на
местима која су осам хиљада
километара далеко од Србије.
Ни Ђилас не жели на полиграф...
- Што додатно подгрева
сумње о томе како је дошао
до тих пара, зар не? Као што
сам рекао, људи који поштено зараде паре, немају
разлога да их крију. Немају
разлога да беже од полиграфа. Али, зна Ђилас како је до
пара дошао. Зна шта је и како
је радио са Шолаком. Зато
крије и колико пара има и
каквим је трансакцијама успео да их стекне. А изгледа
да се посебно плаши питања
које се логички поставља, а
то је питање пореске утаје и
кривичне одговорности.
Шта Србија добија новим
Законом о пореклу имовине?
- Добија средство којим ће
бити могуће утврдити како
су се неки људи обогатили. Добија средство које би
грађанима могло да врати
веру у правду. Да се народу,
који се труди и ради, више не
цере у лице хуље и битанге
које су опљачкале државу.
Да се више лопови не називају сналажљивим људима,
него лопужама који су у своје
џепове трпали будућност ове
земље и да се поштење не
доживљава као глупост.
Због чега се толико че-

кало на доношење овог
закона?
- Због трулих договора који
су функционисали по принципу „фиока ти, фиока ми“.
Шта тај израз значи?
- Значи да су се странке
на власти и људи на власти
мењали, али је постојала
нека врста договора да се
претходници не истражују.
То је значило да они који су
тренутно на неким позицијама, себи купују мир за дан
када ће отићи са функције
тако што ће склањати доказе о непочинствима својих
претходника. То је и народ
видео, па често у разговору са грађанима можете да
чујете реченицу: „Ко је икада
одговарао што је покрао државу?“. Е, сада ће да одговарају. Овај закон је раскинуо
тај низ нечињења и скривања
лоповлука и лопова и сада
ће, најзад, сви они, а свако од
нас лично зна бар једног таквог, који су стекли невероватну имовину, морати да докажу и како су је стекли. Ако
је то било на поштен начин,
свака част, али ако није, нека
се спреме да одговарају.
Да ли верујете и да међу
људима из СНС има оних
који не гледају благонаклоно на преиспитивање
имовине?
- Вероватно да има. Не
деле сви људи који су у име
СНС добили прилику да ураде нешто за народ и државу,
или свој град и суграђане,
исту страст и исте снове.
Неки сањају да их наредне
генерације памте и да својим
радом и животом себи обезбеде место у историји, док
неки имају много једноставније снове и сањају имовину.
То само по себи није грех,
ако се у поступку стицања
те имовине није прекорачила законска граница, а то ће
овим законом бити проверено. Никоме чланска карта
СНС не доноси ни имунитет,
ни индулгенцију, а мислим
да би за странку било благотворно да се ослободи
оних који нису у стању да докажу порекло своје имовине.

Србија
пријатељски
пружа руку
региону
Шта за Србију значи
најава да ће сама производити чак две вакцине
против Ковида 19 - по
руској и кинеској методологији?
- То је невероватан успех
за Србију и то је најдиректнија последица политике и
труда председника Вучића.
Само се надам да ће и сами
грађани разумети значај вакцинације и да ће се лакше
одупрети сулудим теоријама о чиповима, отровима и
сличним глупостима, ако се
вакцинација буде вршила
вакцинама произведеним у
Србији. То би нам омогућило да нам економија ради,
да нема више прича о затварању, да ће Србија направити крупне кораке у развоју и
да ће стићи и престићи многе који су били испред ње,
ма колико се то некима не
свиђало.
Како видите то што по
питању набавке вакцина
помажемо земљама у региону?
- Политика председника Вучића у региону је увек
значила пријатељски пружену руку и покушај да се
људима из суседних држава
објасни да ћемо имати бољу
будућност, ако се заједно за
њу будемо борили. Лакше
би било и Србији и њиховим
државама да заједно гурамо у истом правцу. Да нам
се економије развијају, да
људи боље живе... Корона
ће довести до драматичних
промена у целом свету. Ко се
не снађе у овим околностима, лако може неповратно да
изгуби корак и трајно остане
на зачељу модерног света.
Председник Вучић то упорно
покушава да објасни лидерима и народима из окружења,
али ми се чини да они упорно одбијају да га саслушају
и разумеју. Просто им је лагодније и лепше да остану заглављени у времену и темама
из претходног века, него да
гледају шта ће да раде у наредном. Надам се да ће то
променити, али ако се то и не
деси, Србија, захваљујући политици председника Вучића,
наставља да иде напред.

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

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Комеморативна академија поводом 17 година
од погрома над Србима на Косову и Метохији

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА НАРОДНИХ
ПОСЛАНИКА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

Криви само због
српског имена
и презимена

ПРВИ ДЕО
АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ

Данас је наша обавеза да будемо победници
без рата - најбољи у економији, здравству, спорту...

С

рбија више није слаба,
нити земља губитника, она је земља која
не прети, али не заборавља,
спремна на разговоре, али
не и на понижење, хоће сарадњу и компромис, али не
и коначна решења у којима
нема ни Србије ни њеног
народа“, поручио је председник Александар Вучић на
обележавању
годишњице
мартовског погрома на Косову и Метохији, на комеморативној академији у Народном позоришту у Београду.
„Данас ништа слично не
може да се деси без одговора
Србије - јасног, озбиљног и одговорног. За нас остаје прост
и једини могући закључак,
Косово није наше бреме, већ
наш крст, а са крста се много
боље него испод њега види
васкрснуће“, навео је председник Србије, и истакао да се

масовни злочин почињен 17.
марта, пре тачно 17 година, не
сме никада заборавити.
„Можда постоји време у
којем смо немоћни да спречимо неправду, али никада
не сме да постоји време да се
против неправде побунимо,
ове речи Елија Визела, некадашњег логораша, нобеловца,
обавезују нас заувек да против злочина не ћутимо, ко год
да га је и зашто починио“, поручио је председник Вучић.
„За масовни злочин, за погром, питање „зашто“ је непотребно и не постоји, јер нема
ниједног „зато“. Не може да
постоји разлог за обрачун са
припадницима читавог једног
народа, за кажњавање због
имена, вере или нације. Нема
ниједног „зато“ које може
да оправда нечију намеру да
неки народ згроми и уништи,
што су све значења руске

речи погром, како са јасним
разлогом називамо оно што
се догодило нашем народу и
српској културној и верској
баштини на данашњи дан пре
17 година“, истакао је он.
„Организовано је насиље
пред очима међународне
заједнице. Тог дана убијено
је више Срба, скоро хиљаду
повређено, више од 4.000
протерано, 930 кућа и домова
спаљено, 35 цркава и манастира оскрнављено, девастирано.
У томе је учествовало више од
60.000 Албанаца, организованих, врло свесно упућених
у Приштину, Чаглавицу, Ђаковицу, Витину, Лапље Село,
Свињаре, Подујево... одлучних да реше српско питање
тиме што ће Србе протерати.
После 17. марта Срба више
није тебало да буде на КиМ,
нити да се врате“, указао је
председник Вучић.

„Као што нисмо спремни да
заборавимо злочин који су и
припаднци нашег народа починили, ни оне које је можда
могла да спречи, а није, наша
погрешна политика, нисмо
и никада више нећемо бити
спремни да заборавимо све
оно што се дешавало нама
и нашем народу, који је био
крив само због српског имена и презимена. Ништа мање
нисмо спремни да заборавимо и да Србија 2004. није
имала ни снаге ни мудрости,
не само да спречи погром
свог народа на КиМ, него и
да пружи било какав смислени одговор“, навео је Вучић и
нагласио да је наша обавеза
да своју земљу учинимо успешнијом и развијенијом и да
будемо победници без крви
и рата. Најбољи у економији,
здравству, спорту и свему
што чини развој и напредак.

22 године од почетка НАТО бомбардовања Србије

Д

ана сећања на страдале
у НАТО агресији oбележен је у Комбанк дворани у
Београду, у присуству председника Србије Александра
Вучића, председника Народне скупштине Ивице Дачића, патријарха Порфирија,
члана Председништва БиХ
Милорада Додика...
Председник Вучић, том
приликом, прочитао је имена
деце погинуле у НАТО бомбардовању и рекао да је „једно дете дневно“ најмучнија
НАТО бројка из 1999. године.
Рекао је да се те године десила агресија, а не кампања или
интервенција.
„Колико год анализирали ствари, колико оштри и

МИЛОРАД ДОДИК, АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ И ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ

критични били према себи,
нашој тадашњој политици,
руководству, јасно је да
су СР Југославија и Србија
тада остављене готово без
избора. Избор је био језив,
или губитак територије и
људи са једне стране или
потпуни нестанак српске државе, морала, части

и српског духа. И нисмо
могли да не изгубимо. Деветнаест великих напало
је једну малу земљу, и та
мала земља и тај мали народ одржали су им час части, морала и љубави према
слободи“, поручио је председник Вучић, и истакао
да данас то више није иста

земља, да је Србија поново пронашла своју снагу и
понос, да је окренула леђа
рату и поразима.
„Та Србија, данас, када је
у свету и даље много више
бомби, него вакцина, у регион шаље, не бомбе, него
вакцине. Данас је спремна и
да их производи за себе и за
друге, за цео Балкан. Спремни смо да помогнемо, али
нећемо да ћутимо нити да
будемо поново понижени.
Право на то не црпимо само
из жртава које смо имали,
одавно смо престали да гледамо друге и тражимо грешку и кривицу на било ком
месту, осим у себи“, рекао је
председник.

не би ли напали Александра
Вучића и његову породицу.

МАРКО
АТЛАГИЋ

Тражим
обавештење
од Министарства унутрашњих послова и Тужилаштва за организовани криминал о току истраге која
се од прошле године води
против Ђиласа и сарадника због основане сумње
да су оштетили РТС за 688
милиона динара, јер се
сумња да су учествовали у
озбиљној корупцији у вези
са куповином и продајом
рекламних секунди различитих ТВ емисија, под
условима који нису предвиђени законом.

МИЛЕНКО
ЈОВАНОВ
Да ли ће држава заштитити од прогона Ђиласове неистомишљенике?
Постављам питање Министарству културе и јавног
информисања, као и Савету РЕМ-а, да ли ће и какве
кораке предузети у циљу
заштите од медијског линча и прогона свих оних који
нису по вољи лажне елите,
свих оних који се усуде да
другачије мисле, свих оних
чија се политика разликује
од политике Драгана Ђиласа?
Сведоци смо кампање,
праве хистерије, која се води
против председника Србије
Александра Вучића на разним тајкунским медијима,
како електронским, тако и
штампаним, затим разним
тим њиховим интернет порталима и на друштвеним
мрежама. То није ништа
ново на политичкој сцени
Србије, већ нешто што траје
годинама, али се у последње
време просто такмиче у бизарности, морбидности и
очајничким покушајима да
искористе сваку, ама баш
сваку могућу прилику и тему

прошла потпуно испод радара, потпуно неопажено,
потпуно без коментара...
Нема политичког убиства
без политичке позадине.
Нема атентата на председника државе без политичке
позадине. Данас ја питам и
себе и вас и јавност у Србији да ли случајно, сведочимо овим кампањама
напада на председника Вучића?

УГЉЕША
МРДИЋ

Да ли су свакодневни
напади на председника
кривично дело?
Постављам питање тужилаштву има ли елемената
кривичног дела у свакодневном медијском нападу
на председника Републике,
његову породицу и његове
сараднике?

НЕБОЈША
БАКАРЕЦ

Шта је са истрагом о Ђиласовим махинацијама
са секундама на РТС-у?

Да ли ће неко коначно да реагује због претњи смрћу Александру
Вучићу?
Питам и Државно тужилаштво и Министарство
унутрашњих послова, али и
све државне органе мисли
ли ко коначно да реагује
на претње смрћу упућене
председику
Александру
Вучићу?
Пре пет дана је плаћени
убица, Чаба Дер, рекао истражним органима Мађарске да је од два криминална
клана добио понуду да
изврши атентат на председника Вучића. Та вест је

Где су нестали станови
и пословни простор на
Врачару?
Када ће Тужилаштво да
преиспита кривичну пријаву и када ћемо да добијемо
и ми, посланици, и грађани
Србије одговоре у вези са
кривичном пријавом поднетом пре четири године
Вишем јавном тужилаштву
у Београду против некадашњих челника ГО Врачар и Пословног простора
Општине Врачар и њихових
најближих сарадника - због
постојања сумње да су извршили кривично дело – злоупотреба службеног положаја, због чега је нестало
5.354 квадрата пословног
простора и велики број станова?
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Топличани се радују кад их посети
председник Вучић

наставак са стране 11

АЛЕКСАНДАР
МИРКОВИЋ

пријаву против н.н. лица,
везано за сумњу да су н.н.
лица оштетила Град Београд за осам милиона евра,
који су исплаћени грчкој
компанији „Сил“ за фиктивне консултантске услуге везано за градњу моста
преко Аде.

САНДРА
БОЖИЋ

Које бродове је Ђилас
платио 2,5 милиона
евра?
Моје прво питање односи
се на Регулаторно тело за
електронске медије - да ли
виде било што спорно што
се у медијима који су под директном контролом Драгана
Ђиласа од прошле недеље
води организована кампања,
хајка против посланика у Народној скупштини Србије?
Да ли виде било шта спорно
што се овај дом и свако ко
се налази у њему сатанизује,
вређа, омаловажава, назива
најгорим могућим именима и
покушава да се дискредитује
на сваки могући начин?
Такође, занима ме да ли
ће надлежне институције
испитати документа у којима се јасно види да је Драган
Ђилас уплатио за консултантске услуге 2,5 милиона
евра фирми која се бави продајом бродова и резервних
делова, а да ниједан једини
брод нисмо купили? Зашто
су уплаћена та 2,5 милиона
евра?

НЕБОЈША
БАКАРЕЦ
Шта ће бити са кривичном пријавом за Мост
преко Аде?
Тражим обавештење од
МУП-а и Тужилаштва за
организовани
криминал
везано за сумњу, а Град Београд ће поднети кривичну
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Докле ће РЕМ дозвољавати да неке телевизије
послују у сивој зони?
Поставила бих питање да
ли Н1, Спорт клуб и Нова
С имају дозволе РЕМ-а и
да ли плаћају надокнаду
регулатору? Да ли се Н1,
Спорт клуб и Нова С емитују у иностранству и где?
Да ли је то Луксембург или
Словенија? Ако се емитују,
да ли се ти исти непромењени садржаји реемитују у кабловским мрежама
у Србији или се у Србији
накнадно прекрајају и разликују од свог изворног
емитовања?
Да ли је РЕМ до сада тражио од оператора СББ-а,
над којим по закону свакако
врши надзор, да санкционише и из мреже искључи оне
канале који законе Републике Србије крше? Такође,
тражим да РЕМ саопшти
прецизне податке колико је
држава оштећена због тога
што двадесетак канала „Јунајтед групе“, од 2014. године по нашим сазнањима,
не плаћа претплату? Докле
ће РЕМ дозвољавати да ове
телевизије послују у де факто сивој зони?

Држава је уложила више од
осам милијарди € за помоћ
грађанима и привреди

Н

е тако давно, пре само
осам година, када су
у Србији владали неодговорни политичари који
су се искључиво водили сопственим интересима, по свим
макроекономским показатељима били смо последњи
у Европи или нас уопште није
било на ранг- листама, јер
нисмо испуњавали ниједан
критеријум да се нађемо на
тим листама. Од, најблаже
речено, катастрофалне ситуације у здравству, када смо
за Европу били невидљиви,
након огромних улагања у
здравствени систем, данас
смо испред чак 14 земаља
чланица ЕУ, што је заиста огроман успех.
Овако разговор за „СНС
Информатор“ почиње народна посланица Ана Чарапић,
економиста из Куршумилје, и
наставља подацима да је Србија пре доласка Александра
Вучића била на ивици банкрота. Јавни дуг износио је 74
одсто БДП-а, стопа незапослености 26 одсто, просечна
плата 329 евра, минимална
зарада 16.000 динара, а девизни курс и инфлација су
дивљали.
- Данас нам је јавни дуг
у условима кризе изазване
корона вирусом око 58 одсто, што је испод нивоа Мастрихта. Стопа незапослености је девет одсто, док је
просечна зарада 530 евра (у
децембру 2020. била је виша
од 560 евра). Минимална
зарада је виша од 32.000 динара, девизни курс и стопа
инфлације су стабилни. Од
земље која је имала огроман
дефицит у буџету, Србија је
четири године заредом имала суфицит и међу првима је
у Европи по стопи привредног раста. Ништа од овога
не бисмо постигли да Александар Вучић, када је постао
председник Владе, није спровео мере фискалне консолидације. Не смем да замислим
шта би се догодило да нам се
криза изазвана корона вирусом десила пре 2012. године.

Шта сматрате нашим
највећим успехом?
- Толико је добрих резултата, да не бих могла да
издвојим неки резултат као
највећи. Све што смо постигли, подједнако је важно
за грађане. Фантастична је
чињеница да је Србија међу
првима по броју вакцинисаних и ревакцинисаних грађана у свету. Имамо најбоље
путеве и пруге у региону, а
у 2021. градиће се чак осам
ауто-путева. Све државе у
кризним годинама смањују
буџет за капитална улагања, а ми смо премашили
издвајања за јавне инвестиције за чак 27 милијарди динара у односу на планирани
буџет. Апсолутни смо лидер
у региону по привлачењу
страних инвестиција. Чак
65 одсто страних директних
инвестиција за цео Западни
Балкан заврши у Србији. Сви
ови резултати су у функцији
највећег резултата, а то је
раст животног стандарда
грађана, кроз раст пензија и
плата и смањење стопе незапослености, која је на историјском минимуму.
Колико су ефикасне мере
директне помоћи грађанима и привреди да се
лакше преброде последице пандемије?
- Влада је спровела два
економска пакета помоћи
привреди и грађанима, у
вредности од око шест милијарди евра. Такође, кренуло се са реализацијом и
трећег пакета помоћи са
више од две милијарде евра.
Дакле, укупно више од осам
милијарди евра држава је
издвојила како би помагала грађанима и привреди да
лакше преброде кризу. Избегли смо црни сценарио који
би задесио нашу привреду,
да нисмо водили одговорну
политику и да смо неспремни дочекали кризу. Сачували
смо здравље и животе грађана, али и радна места. То је
резултирало да у условима

АНА ЧАРАПИЋ,
народна посланица

кризе имамо раст плата од
9,4 одсто у 2020. у односу
на 2019. годину, док је реалан раст 7,7 одсто. Пензије
су повећане по швајцарској
формули по стопи од 5,9
одсто. Кад погледате најразвијеније земље света, које,
нажалост, имају огроман
број отпуштених радника,
тек тада схватите колико су
ефикасне мере које је Влада
Србије спровела.
Ви долазите из Куршумлије. Шта је током последњих година урађено
у Вашем граду?
- Никада више није урађено и изграђено него за време
власти СНС-а. Куршумлија
је, након 40 година, добила
нову фабрику наменске индустрије. У 2020. години завршена је прва фаза фабрике
и посао је добило више од
80 радника. Очекује се у наредне две године завршетак
друге и треће фазе и посао
за више од 300 радника. Та-

кође, након деценију и по
пропадања, хотел „Жубор“ у
Куршумлијској бањи, на који
је претходна власт ставила
катанац, купила је компанија АД „Планинка“, која ће
у обнову уложити више од
12 милиона евра. Први гости
се очекују крајем ове године,
а посао ће добити више од
100 људи. Куршумлија је добила и потпуно уређен градски парк. Посебно ме радује
што смо, након више од 40
година, потпуно обновили
и манастир Светог Николе.
Такође, ЈКП „Топлица“ је од
губиташа постало предузеће
које послује са добитком,
које је реализовало велики број инфраструктурних
пројеката и набавило чак 13
возила у последњих седам
година. Током 2019. и 2020.
године уложено је чак 127
милиона динара за уређење
водотокова и заштиту од
поплава. Реконструисано је
неколико стотина километара некатегорисаних путева и

градских улица. Међу првим
општинама у Србији, Куршумлија је добила Јединствено
управно место. Добили смо и
нову лабораторију, санитетска возила, реконстрисане
основне школе...
Председник Вучић недавно је посетио Куршумлију, где је разговарао
са представницима Срба
са КиМ. Да ли се грађани радују кад их посети
председник државе?
- Грађани се и те како радују кад их посети председник државе. Иначе ово је
четврта посета председника
Вучића од доласка СНС-а на
власт, што је огромна част за
општину од 19.213 становника. Сваки његов долазак улива наду, посебно што знамо
да када Александар Вучић
нешто обећа, он то и испуни. Раније су у Куршумлију
политичари свраћали само у
изборној кампањи не би ли
сакупили јефтине политичке
поене. Њихова политика довела је до тога да се у Куршумлији затворе три фабрике и
да више од 6.000 људи изгуби посао. Моји суграђани
рекли су стоп таквој политици и захвалили се СНС и
Александру Вучићу путем
огромне подршке на свим изборима.
Како људи реагују када
чују са колико поноса
он говори о „јуначкој
Топлици“ и колико се
труди да помогне да се
боље живи у овом делу
Србије?
- Топлица је одувек рађала
најбоље јунаке. Ми, Топличани, веома смо поносни
на своје претке. Пре Александра Вучића, Топлица се
спомињала само у предизборним кампањама. Вучић,
не само да са поносом говори о нашој јуначкој Топлици, већ се нама, потомцима
топличких јунака, захвалио
тако што је управо овде 12.
октобра 2019. поставио камен-темељац за фабрику
наменске индустрије, о чему
нисмо могли ни да сањамо,
а већ 13. јуна 2020. фабрика
је почела са радом. Такође,
на иницијативу председни-

ка, решен је дугогодишњи
проблем са Куршумлијском
бањом. Колико се поноси
топличким јунацима, најбоље показује то што је 26.
фебруара одржао састанак
са представницима Срба са
КиМ у касарни „Топлички
устанак“, баш на годишњицу
Топличког устанка. Топличани о председнику Вучићу заиста имају само речи хвале.
Представљали сте Српску напредну странку
у емисији „Реч на реч“
када је тема била економија. Колико је то био
тежак задатак и какви су
Вам били утисци после
емисије?
- Када имате председника
државе као што је Александар Вучић, када имате одговорну политику и јасан циљ,
када имате и те како мерљиве резултате, на којима могу
да нам позавиде многе развијене земље, заиста је огромно задовољство наћи се
у улози представника СНСа у једној таквој емисији.
Представљала сам политику
странке која је омогућила
да Србија буде међу првима
у Европи по свим макроекономским показатељима, док
су са друге стране стојали политички противници
који су опустошили државу.
Маштала сам, током студентских дана, о променама
и напретку наше државе и
да ћу бити део такве политике. То ми је дало снагу да
завршим државни факултет
за мање од четири године.
Драго ми је што сам добила
прилику да представницима
бившег режима кажем у лице
све лоше што су урадили
мојој породици и огромном
броју грађана, са којима сам
делила судбину, имајући у
виду да су ми 2004. оба родитеља остала без посла,
као још 400.000 људи које је
претходни режим отпустио.
И осетила сам огромно олакшање. Мало је сат времена,
колико траје емисија, за изношење свега лошег што је
претходна власт урадила и
још је мање сат времена за
изношење свега доброг што
је постигла СНС, предвођена
Александром Вучићем.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

Агенција Мудис повећала
кредитни рејтинг Србије

Р

ејтинг агенција Мудис повећала је кредитни рејтинг Србије са
Ба3 на Ба2, а одредила
је и стабилне изгледе
за даље повећање рејтинга Србије и оценила
да је српска економија
показала отпорност и
да има добре изгледе

за економски раст у
средњем року. „Оваква одлука још је једна
потврда исправности
економске
политике
коју водимо за бољи
животни стандард наших грађана“, истакла
је гувернер Јоргованка
Табаковић.

ЗДРАВЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

САД су добро тржиште за
српску органску храну
нове рекорде у производњи и извозу.
Истакао је да повољни услови за извоз
око 5.000 индустријских и пољопривредних производа у
САД без царине јесу
пословна прилика за
српске произвођаче.

Министар Бранислав
Недимовић састао се са
амбасадором САД Ентонијем Годфријем. Главна тема састанка била
је даље унапређење
пољопривредне
сарадње, посебно у области органске хране која
сваке године бележи

П

редседница Владе Србије Ана
Брнабић учествовала је на онлајн
„Тирана економском форуму“ и поручила да је улазак у ЕУ стратешки при-

оритет Србије и да наша земља жели
што пре да постане чланица. Навела је
да је процес евроинтеграција понекад
тежак и фрустрирајући, али да је то

једини пут за нашу земљу, јер је породица европских народа наш дом којем
припадамо географски, политички и
економски.

ОДБРАНА

Наставићемо да решавамо
стамбена питања
Министар Небојша
Стефановић
уручио
је кључеве станова
активним и пензионисаним припадницима
Министарства одбране и Војске Србије, као
и удовицама преминулих припадника. Стефановић је поручио
да ће држава наставити да поправља стандард

Министарка Ирена
Вујовић потписала је са
председником Општине Косјерић Жарком
Ђокићем два уговора, на основу којих ће
овој Општини бити
додељено више од 40
милиона динара, за
замену котларнице у

без учешћа трећих
страна. Селаковић је
поручио да је Србија
заинтересована за
очување мира и стабилности у региону,
те да се залаже за
очување интегритета БиХ и Дејтонског
мировног споразума.

ФИНАНСИЈЕ

Министар Мали са
гувернером Развојне банке СЕ
Министар
Синиша Мали састао се са
гувернером Развојне
банке Савета Европе
Ролфом
Венцелом,
са којим је разговарао о заједничкој сарадњи и актуелним
пројектима, као и о
економској ситуацији
у свету изазваном

пандемијом корона
вируса.
Нагласио
је да је за Србију
изузетно важна сарадња са Развојном
банком СЕ, са којом
спроводи пројекте у
области образовања,
здравства, социјалне
заштите, енергетске
ефикасности.

Сарадња с ОЕБС-ом у
области владавине права
Министар Јадранка Јоксимовић је
са
новопостављеним шефом Мисије
ОЕБС-а у Србији
амбасадором Јаном
Братуом разговарала
о процесу европских
интеграција
наше
земље, а пре свега о
реформским актив-

ностима Владе Србије усмереним на
убрзање приступних
преговора. Јоксимовић је информисала
амбасадора Братуа
о спремности наше
земље да настави
преговоре о чланству у ЕУ по новој
методологији.

Женско предузетништво

топлани, индивидуалних ложишта и за озелењавање јавних површина са око 500 нових
садница. „По реализацији ових пројеката, загађење у центру
Косјерића смањиће се
до 70 одсто“, истакла је
Вујовић.

Министарка Анђелка Атанасковић, на
иницијативу
Удружења женског предузетништава „Надежда
Петровић“, посетила
је фирме „СуперБокс“
и „Десерт“, где је указала на значај женског предузетништва.
„Оснаживање жена које желе
да покрену свој бизнис је-

дан је од приоритета
ресора којим руководим. Први пут ове
године Министарство
привреде
определило је 100 милиона
динара за Програм
подстицања развоја
предузетништва кроз
финансијску подршку за жене и младе“, рекла је
Атанасковић.

ДРЖАВНА УПРАВА

КУЛТУРА

Конференција „Култура
је женског рода”
Министарка
Маја
Гојковић, на отварању
онлајн
конференције
„Култура је женског
рода“, честитала је женама у Србији Осми март и
поручила да је остварен
напредак у заступљености жена у култури на
руководећим местима,

низације да појачају
инвестиције у системе здравствене и
социјалне заштите.
Нагласио је да борба против корона
вируса мора бити
заједничка, базирана
на принципима солидарности и јединства.

ПРИВРЕДА

За чистији ваздух
у Косјерићу

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

Министар Никола
Селаковић састао се
у Сарајеву са члановима
Председништва БиХ. Саговорници су истакли
важност интензивирања билатералних
односа и решавања
отворених питања
искреним дијалогом,

Министарским саветом Енергетске заједнице и много је тема
на којима треба да радимо заједно са Енергетском заједницом,
укључујући
енергетску
транзицију,
декарбонизацију
и
климатске промене“,
рекла је Михајловић.

ЕКОЛОГИЈА

и решава стамбено
питање људи који
су посветили живот
овој земљи. Истакао је да Министарство мора да води
бригу о припадницима у активном
саставу једнако као
и о пензионисаним
и породицама преминулих колега.

Са члановима Председништва
БиХ о интензивирању
билатералне сарадње

Добра сарадња са
Енергетском заједницом
Министарка
Зорана
Михајловић
разговарала је са
директором Секретаријата Енергетске
заједнице
Јанезом
Копачем о реформама у енергетском
сектору и новим законима. „Србија ове
године председава

Министар Златибор Лончар поздравио је иницијативу
Паневропске комисије за здравље и
одрживи развој, која
је позвала владе држава, економске и
друштвене актере и
међународне орга-

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Чланство у ЕУ стратешки приоритет Србије

Солидарност у борби
против корона вируса

али да постоје болне
теме, као што је насиље над женама и
посебно
сексуално
злостављање, те да је
важно да наставимо
борбу против предрасуда, стереотипа и за
потпуно сузбијање родне дискриминације.

Важност вакцинације
„Имунизација
је
једини начин да се
изборимо са Ковидом
19, јер нас очекују
тешки месеци, не знамо да ли смо на половини или на крају
борбе и потребно је
да се што више грађана пријави за вакцинацију“, изјавила је
министарка Марија Обрадо-

вић приликом посете
вакциналном пункту
у Крушевцу. Истакла
је да је важно да се
људи старији од 60
година вакцинишу
у што већем броју и
похвалила
пример
Крушевца где је готово 50 одсто становништва у овој категорији већ имунизован.

СНС
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8. Зајечар

Дружење са ђацима

Посета министра
Момировића
Министар Томислав Момировић посетио је Градску управу и разговарао са градоначелником Бошком Ничићем и
директором „Путева Србије“
Зораном Дробњаком. Такође,
обишао је улице Ивана Милутиновића и Војничку, и најавио

велика улагања у комуналну
инфраструктуру. Момировић
је разговарао и са активистима СНС у Градском одбору. У
Звездану су асфалтиране две
улице у близини школе. Завршена је прва фаза уређења
улица у Великој Јасикови.

9. Кнић
Дарко Глишић обилази Службу хитне медицинске помоћи и радове на електро-мрежи

Почели
су
радови
на
уређењу нисконапонске мреже у селима. У селу Мургаш,
у Горњем крају, подигнуто је
47 бетонских стубова са којих

2. Шабац

Разговор са
суграђанима

се 28 домаћинстава снадбева
електричном енергијом. Председник Општине Дарко Глишић
посетио је школу у Калиновцу,
која је пре четири године доби-

ла нов школски објекат са свим
пратећим садржајима, и ђацима поклонио лаптоп. Председник Глишић обишао је радове
на згради Дома здравља, чији

4. Брус

Пуштена у рад гондола

завршетак се очекује за два месеца. Служби хитне медицинске помоћи донирана су два
дефибрилатора и транспортни
респиратор.

6. Липљан

Помоћ за
Фудбалски клуб
Начелник Косовског округа Срђан Петковић обезбедио
је новчану помоћ за ФК Старо
Грацко и то да трошкове одржавања терена у Куршумлији,
где они играју као домаћини,
сноси Општина Куршумлија.
Начелник Петковић разговарао је са мештанима Липљана
и посетио породице Милкић
и Ристић, којима је обезбеђена помоћ за лечење.

Поводом Дана заљубљених, функционери ГО СНС,
на челу са др Бобаном Бирманчевићем, делили су руже
у центру града и разговарали
са суграђанима.

3. Лебане

За бољи положај
просветних
радника
Конституисан је Савет за
образовање, науку и технологију ОО СНС, за председницу
изабрана је Ивана Крстић, а
за потпредседнике Небојша
Ђорђевић и Мирко Пешић.
Циљеви Савета су да заступа
интересе просветних радника
и представља платформу за сарадњу са осталим организацијама. Чланице Форума жена ОО
организовале су поделу цвећа
суграђанкама у знак обележавања Међународног дана жена.

Председница Владе Ана
Брнабић пустила је у рад гондолу „Брзеће - Мали Караман“ у Брзећу, а свечаности су
присуствовали
председница
Општине Валентина Милоса-

вљевић, министарка туризма
Татјана Матић, министарка
привреде Анђелка Атанасковић, генерални директор ЈП
„Скијалишта Србије“ Дејан
Ћика и бројни грађани.

5. Косовска Каменица

Информатичка опрема за школе

Чланице Уније жена Српске листе посетиле су мештане у селима
и разговарале о њиховим проблемима. Председница ПО Тања Аксић посетила је Центар за социјални рад у Ранилугу и уручила им
штампач, а Техничкој школи и ОШ
„Братство из Стрезовца“ уручила
је опрему за кабинет информатике. Захваљујући Канцеларији за

КиМ, обезбеђена је информатичка
опрема и опрема за видео-надзор
за ПУ „Пчелица Маја“ и школе у
Ранилугу и Кололечу. Председница Привременог органа посетила
је породицу Живојина Китановића
у Рајановцу и породицу Данијеле
Савић у Божевцу, а тешко оболелом Дејану Томићу из Панчела
уручила је новчану помоћ.

Реконструкција
Дома културе

7. Ваљево

Новац за свако
прворођено дете
Активисти Уније младих разговарали су са грађанима и делили „СНС Информатор“. Такође,
повереник ОО Јелена Н. Лекић
редовно разговара са суграђанима у страначким просторијама. Ваљево је први град у којем
је одржан Колегијум Скупштине
Србије ван Београда. Почела је
изградња улице кроз Привредну
зону. Град је набавио 1.000 аутоседишта за децу. У Народном музеју, поводом Дана државности,
отворена је поставка посвећена
Другом светском рату. После две
године паузе, почела је исплата
надокнаде штете после пожара и
удара грома. Почела је изградња
резервоара за воду у Забрдици и
трафо-станице у Дупљају, као и
реконструкција хале „Партизан“.
Свако прворођено дете у Ваљеву
добија 40.000 динара од локалне самоуправе.

Маја Гојковић У посЕТИ КНИЋУ

Mинистарка Маја Гојковић обишла је прву фазу
радова на реконструкцији Дома културе, који
су започети средствима добијеним на конкурсу
„Градови у фокусу“ Министарства културе и информисања. Министарка је, том приликом, постала и члан Општинске библиотеке.

10. Опово

Донација болници
у Панчеву
Локална самоуправа обезбедила је 51 ауто-седиште
за малишане. Председник Општине Милош Марков
уручио је шест кисеоничних глава Општој болници у
Панчеву, где се лече и житељи Општине Опово. Такође, компанија „Ћирић и син“ донирала је ХТЗ опрему за ЈП „Младост“. Град Панчево и општине Опово и
Алибунар прве су од 48 локалних самоуправа које су
са Швајцарским секретаријатом за економске послове
и Пројектом реформе локалних финансија потписали
Меморандум о сарадњи. Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је уговор о финансирању завршних радова на путу Опово-Дебељача. Постављена
је вертикална саобраћајна сигнализација. Набављена
је инвертер клима за вртић у Сакулама.

11. Бачки Петровац

Возила за
Дом здравља
и Полицијску
станицу

Бошко Ничић, Томислав Момировић и Зоран Дробњак

50
96
73

84
54
74
41
65
34
14 63
70
11 32
49 19
42 46 44
61 33

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

64
10 35
22 76 104 105 95 67
21
62 43
94 109 97 108
66
59
103 100 113
15
45 2
106 110 99 69
18
53
98 112 102
23
72
101 114 107 13
57 71
24
38
48
27
1 111
52
56
40 82 30
7
83
39
9 55
80
8
86
25
17
68 47
77
20
88
79
37 81 93
4
75
78
28
26
36 92
85
12
29
87 3 51
31
89
60
6
5
58
91
90
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Председница
Општине
Јасна
Шпрох уручила је аутомобиле „дачија сандеро“ Дому здравља и Полицијској станици. Уручени су и ваучери ђацима првацима Гимназије
„Јан Колар“. Покрајински секретар
за спорт Дане Баста и председница
Шпрох обишли су новоизграђену
школску спортску салу у Гложану.
Компанија „Марбо“ донирала је рачунарску опрему Дому здравља,
Предшколској установи, Гимназији и
основним школама.
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12. Бела Паланка

20. Трстеник

27. Неготин

31. Зубин Поток

Још један контигент
помоћи из Уба

Чишћење обале

Спортска опрема за најмлађе

Посете породицама

Општина је добила
грађевински
материјал за реконструкцију 20 кућа које су
оштећене у недавним
поплавама. Донацију
је обезбедила братска
Општина Уб, а Дарко
Глишић још једном је
посетио Белу Паланку. Након јануарских
поплава, ово је други
контигент помоћи, а
Општина Уб већ је помогла са пет тона хигијенско-прехрамбених пакета.
У Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан је састанак министарке Марије Обрадовић и председника

13. Смедеревска
Паланка
Обнова храмова

Општина је определила средства за обнову цркве у селу Башин,
храма у Ратарима и паланачког
храма Светог Преображења Господњег. Одлуку о расподели средстава донели смо са старешинама
храмова и намесником Јасеничким,
протојерејем ставрофором Велибором Ранђићем, а уз благослов епископа шумадијског Јована.

14. Србобран

Обнова свечане сале
Покрајинска влада издвојиће
средства за обнову и доградњу
дела објекта Дома културе. У плану је реконструкција сале са 400
седећих места и доградња 200
квадрата свлачионица иза сцене.

15. Велико Градиште
Радови
у Народном музеју

Поводом радова на адаптацији
подрумског простора Народног
музеја, намењеног изложбеној
галерији, ову установу културе
обишли су председник СО Владимир Штрбац и председник Општине Драган Милић.

16. Димитровград

Домаћинства
осигурана од непогода
После јануарских поплава, комисија је обишла оштећена домаћинства и направила попис штете, да
би већ наредне недеље средства
била исплаћена јер су сва домаћинства осигурана од природне
непогоде. За време поплава, Дими-

Глишић и Миљковић

Општине Горана Миљковића.
Бела Паланка је конкурисала са
пројектима за увођењe видеонадзора, за организацију Дана
банице и комплетну замену јавне расвете.
тровград су посетили начелница
Пиротског округа Драгана Тончић
и директoр ЈВП „Србијаводе“ Горан
Пузовић. Младе активисткиње ОО
делиле су „СНС Информатор“ и
разговарале са грађанима.

17. Ужице

РешавАње
проблема
клизишта
Град је добио средства од
Владе Србије и Министарства за заштиту животне средине за решавање проблема
клизишта и недостајућег
простора на депонији Дубоко.
Завршено је идејно решење
новог објекта вртића у насељу Царина, који ће моћи да
прими 200 малишана у простору опремљеном по највишим стандардима.

18. Голубац
Нове клупе

Општина је купила 35 клупа
које ће бити постављене на шетнобициклистичку стазу. Завршени
су унутрашњи радови на реконструкцији зграде библиотеке и на
канализационој мрежи у улицама
Царице Милице, Косовској, Лазе
Лазаревића, Војводе Степе и Бранислава Нушића.

19. Нова Црња

Посета покрајинског
секретара
Радош
Пејовић,
помоћник
покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и

Чланови Уније младих чистили су обалу Западне Мораве и најавили сличне акције. Такође, наши активисти делили су „СНС Информатор“ и разговарали са грађанима на зеленој пијаци.
равноправност полова, посетио је
Нову Црњу и са представницима
Општине разговарао о предлозима за побољшање квалитета живота. Састанку ОО присуствовали
су координатор Владимир Галић,
Немања Ерцег и Игор Стојков.

21. Вршац

Орезивање грања
Град Вршац је истакнутим
просветним радницима уручио награде „Николе Брашована“. Млади
активисти МО Братство-јединство
организовали су хуманитарну
акцију помоћи током хладног периода, а на њихову иницијативу
радници ЈКП „Други октобар“
орезали су грање у Улици Страхињића Бана како би грађани имали несметано снабдевање струјом.

22. Рума

Помоћ привреди
Општина је издвојила 20 милиона динара за финансирање
два пакета мера помоћи. У оквиру помоћи привредницима, почетком фебруара исплаћено је
13.750.000 динара, од предвиђених 15.000.000 динара. „Позитивно су решена 203 захтева за мала
локална предузећа (кафиће, фризерске салоне, ресторане..), који
запошљавају укупно 434 радника,
као и за једну велику фабрику“,
рекао је председник Општине
Слађан Манчић.

23. Жабари

Помоћ угроженој
породици
Општинска управа расписала је
јавну набавку за реконструкцију
зграде Центра за социјални рад,

а рок за извођење радова је 150
дана. Општина, на челу са председником Јованом Лукићем, помогла је породици Јовановић из
Александровца, куповином шпорета на дрва и троседа.

24. Жагубица
Уређење центра
Близнака

У оквиру пројекта за уређење
центра насеља Близнак, изводе
се радови на асфалтирању главне улице и тротоара, формирању
зелених површина, постављању
клупа, чесми, канти за отпатке и
уређењу паркинг простора . Посебна пажња посвећена је изради
рампи за особе са отежаним кретањем и инвалидитетом.

Локална самоуправа доделила је спортску опрему и реквизите школама „Хајдук Вељко“
из Штубика, „Бранко Радичевић“ и „Вера Радосављевић“
шњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама.

28. Прокупље

Сретењски орден
за Народни музеј
Јако невреме и поплаве погодиле су Прокупље, а већа материјална штета спречена је захваљујући
брзој реакцији представника Града. Прокупчани ускоро добијају
продавнцу из ланца „Лидл“. Отва-

из Неготина. Далибор Машић,
члан Општинског већа за спорт
и омладину, уручио је реквизите и Предшколској установи
„Пчелица“.
ра се спомен-соба Гвозденом пуку
у истоименом парку. Председник
Србије Александар Вучић уручио
је Сретењски орден трећег степена Народном музеју.

30. Петровац
на Млави

Признања за хуманост
Нашој Општини уручени су
Златна плакета „Шампион солидарности“ Института за трансфу-

300 хуманитарних акција
од почетка године

Позив за вакцинацију

26. Нова Варош
Програм РЕЛОФ 2

Општина Нова Варош, са партнерским општинама Сјеница и
Пријепоље, учесник је програма
РЕЛОФ 2, који финансира Влада
Швајцарске, као подршку локалним самоуправама у примени
принципа доброг управљања у управљању ризицима, кроз унутра-

зију крви Србије и Златни знак
који додељује Црвени крст Србије.
Председник Општине Душко Нединић нагласио је да је грађанска
дужност да помажемо угроженим
суграђанима, путем давања крви
или на било коју други начин.

32. Врбас

Нови изглед центра
града

29. Лесковац

25. Сокобања

Председник Општине Миодраг
Николић примио је вакцину против корона вируса и позвао све
суграђане, који до сада то нису
урадили, да се пријаве на сајт и
приме вакцину. „Подсетићу вас да
је у Сокобањи на снази ванредна
ситуација и да има заражених.
Вакцина је најбољи и најефикаснији начин да победимо вирус“,
поручио је Николић.

Председник ПО Oпштине
Зубин Поток Срђан Вуловић
посетиo je школу у Зупчу, која
је недавно добила нови објекат
за информатику. Потом су организоване посете породицама
Матијевић и Божовић у селу
Придворица и домаћинству
Синише Јакшића. Вуловић и
директор Центра за социјални
рад Вања Јакшић посетили су

Покрајинска влада помоћи ће у
првој фази са 100 милиона динара Општинској управи да испуни
тридесетогодишњи сан Врбашана
и заврши изградњу Дома културе. Уз савремену позоришну салу,
Врбашани ће добити и нови центар града, јер је одобрен новац и
за реконструкцију Трга Николе
Пашића. Активисти МО Змајево донирали су, из сопствених
средстава, фрижидер Удружењу
спортских риболоваца.

33. Сремски
Карловци

Помоћ породици
Дукић
Чланови ГО СНС, од почетка године, спровели су више
од 300 хуманитарних акција,
помажући комшијама, социјално угроженим породицама и
вишечланим домаћинствима.
Чланови Уније младих делили
су „СНС Информатор“, чланови
Савета за културу и Савета за
туризам спровели су хуманитарне акције, а Савет за здравство донирао је пакете социјално угроженој породици.
Активисти Савета за друштве-

не делатности организовали су
акцију поводом Дана социјалне правде, а чланови Савета
за просвету и Форума жена
донирали су књиге Народној
библиотеци.
Градоначелник
Горан Цветановић одликован
је Светосавском наградом Министарства просвете за посвећеност у развоју образовања.
Град се прикључио Покрету за
децу три плус. Почела је замена
старих светиљки модерним лед
сијалицама.

Општинa је упутила једнократну
новчану помоћ породици Ђорђа
Дукића из Банстола, чију кућу је
захватио пожар. Такође, комунално предузеће послало је камион да
однесе шут са згаришта, а разматра
се још могућности за помоћ.

34. Кикинда

Шпорети На чврсто
гориво на поклон
Чланови ГО СНС уручили су
шпорете на чврсто гориво угроженим породицама у Накову и

и породицу Михајловић у селу
Горња Доброшевина, која је добила нову кућу. Представници
Општине обилазили су мештане
најудаљенијих села Ибарског
Колашина, Јабуке и Превлака, и
уручили им пакете са намирницама. Председник Вуловић обишао је и породицу Касаловић и
домаћинство Драгослава Гоше
Јакшића у селу Зупче.
Мокрину, као и Српској православној црквеној општини Руско
Село. Средства за реализацију ове
хуманитарне акције прикупљена
су из донација чланова и симпатизера странке. Град ће, у наредних
годину дана, са 8.500 динара месечно стипендирати 158 студената. Из буџета локалне самоуправе
издвојено је 28,5 милиона динара
за финансирање рада 12 удружења од посебног значаја. Завршена је санација затвореног базена Спортског центра „Језеро“, који
је поново отворен за рад спортских клубова и за грађанство.

35. Ковачица

Спортска хала у Црепаји
АП Војводина и Општина финансирају изградњу модерне мултифункционалне спортске хале у
Црепаји. Чланови Уније младих
обезбедили су школски прибор за
више породица са децом из Дебељаче и Црепаје, а чланови МО
Уздин донирали су одећу грађанима слабијег материјалног стања. Такође, чланице МО Уздин, уз помоћ
Дома културе Доина и Удружења
жена Бакице, поделиле су слатке
пакетиће породицама са децом.

36. Нови Пазар

Три дечија игралишта
У радној посети Новом Пазару
боравили су министар Томислав
Момировић, државни секретар
и директор „Путева Србије“, и
обишли радове на важним саобраћајницама. На рекреационом
центру биће отворено модерно
игралиште за децу, а планирана је
изградња још два игралишта.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
44. Нови Сад

37. НИШ

Станови за припаднике служби безбедности

Помоћ за поплављене у Белој Паланци

Бојан Бајагић, Дарко Глишић, Горан Миљковић
и Драгана Сотировски

38. Мало Црниће

Добровољно давање
крви
Чланови и симпатизери Српске напредне странке учествовали
су у акцији добровољног давања
крви, коју је организовао Црвени
крст.

39. Љиг

За бољу
безбедност
у саобраћају
У сарадњи са Агенцијом
за безбедност саобраћаја,
ученицима првог разреда основних школа и деци предшколског узраста подељена
су „Пажљивкова правила у
саобраћају“. Активисти ОО
подржали су акцију добровољног давања крви, коју је
организовао Црвени крст.
Такође, на штандовима су
суграђанима делили „СНС
Информатор“. Чланови ОО
су, залагањем и гласањем,
успели да обезбеде додатне
саднице за свој град у оквиру акције „Посади свој хлад“.
Председник ОО обишао је
планину Рајац у циљу припрема урбанистичког плана
Општине.

шању демографске слике, а наш
град посетили су и амбасадори
Израела и Финске. На састанку са директором ЈВП „Србијаводе“ Гораном Пузовићем,
прецизирана су најкритичнија
места и утврђени приоритети у
одбрани од поплава, а две недеље касније градоначелница
и Пузовић обишли су радове на
чишћењу корита Кутинске реке.
У сарадњи са Општином Дољевац и ЈКП „Медиана“, решава
се вишедеценијски проблем
отпадних вода са градске де-

поније, које угрожавају становнике Белотинца. Сотировски је
угостила Дејана Ковачевића,
особу без екстремитета, и разговарала о положају особа са
инвалидитетом. Савез организација резервних војних старешина уручио је градоначелници медаљон са ликом војводе
Степе Степановића. Поводом
Кинеске Нове године, градоначелница је посетила Кинезе
који живе у Нишу, честитала
им празник и захвалила се на
подршци кинеског председни-

40. Јагодина

Посета Лешку и Лепосавићу
Председник ГО
СНС и народни
посланик Никола
Радосављевић посетио је општине
Лешак и Лепосавић на Косову и
Метохији, где је са
грађанима разговарао о политичкој
ситуацији. Грађани
су Радосављевићу
изнели проблеме
са којима се свакодневно сусрећу,
нарочито у вези са
функционисањем
институција непризнате државе Косово. Радосављевића
је примио Славко
Симић, начелник
Никола Радосављевић
Косовско-митровачког округа и канлисти, са којим је договорено
дидат за посланика на Српској
даље политичко деловање.

41. Ада Мол

Обнова крова Дома
културе
Председник Општине Золтан
Билицки посетио је Министарство државне управе и локалне
самоуправе и разговарао са ми-

нистарком Маријом Обрадовић
о учешћу на конкурсу за средства
за реконструкцију крова зграде
Дома културе у Молу. Покрајински секретар Дане Баста посетио
је Аду, а општинско руководство
упознало га је са потребом изградње атлетске стазе и куглане.

ка Србији у набавци вакцина.
На састанку са представницима „Сименса“, представљене су
компаративне предности Ниша.
Сотировски је обишла локацију
Лозни калем, где ће се градити
сајамски простор и аква парк,
као и археолошки парк „Медиана“ у реконструкцији. Настављено је уређење града и набавка заштитне опреме за Дом
здравља. Уручене су новчане
награде за 23 најбоља студента
и постдипломца Универзитета
у Нишу.
Исплаћена је помоћ новорођеним
бебама од маја до децембра 2020.
године и расписан је конкурс за
подстицајна средства за закуп
пијачних тезги.

42. Бач

Пакети за ромска
насеља
Подељени су балони са пијаћом
водом мештанима Бачког Новог
Села, који имају дугорочни проблем са водоснабдевањем. Представници Општине обишли су
прворођену бебу у овој години.
Уручене су награде најбољим спортистима, а „Пажљивкова правила“
ђацима основних школа. Представници Општине и Црвеног крста поделили су пакете са намирницама и
средствима за хигијену житељима
ромских насеља у Селенчи, Вајској,
Бођанима, Плавни и Бачу.

43. Сремска
Митровица

Посета министарке
Поповић
У Казнено поправном заводу
изграђен је павиљон за смештај
320 лица, а Завод је посетила министарка Маја Поповић. Библиотека „Глигорије Возаровић“ обележила је 155 година постојања.
Организована је трибина поводом
Међународног дана безбедности
на интернету. Почела је вакцина-

Милош Вучевић и Томислав Момировић обилазе градилиште

Градоначелник Милош Вучевић и министар Томислав Момировић обишли су
градилиште брзе пруге кроз Нови Сад.
Град инвестира у изградњу станова за
службе безбедности у Југовићеву милијарду и по динара, поред тога што држава издваја огромна средства. Сјајне
вести из Владе Србије јесу да смо ушли
у међудржавни споразум за изградњу
ција медицинских радника из Републике Српске.

45. Богатић

Посета дечаку
у Бадовинцима
Активисти ОО посетили су у
Бадовинцима дечака са здравственим проблемима, који живи са баком, и донирали пакете са намир-

46. Тител

Посета Зорана
Тасића
Председник Општине мр
Драган Божић састао се са
замеником покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, др Зораном Тасићем, и информисао
га о функционисању зимске
службе и новим пројектима.

фабрике за прераду отпадних вода и
90 километара водоводне и канализационе мреже. Министарка Ирена Вујовић и градоначелник Вучевић обишли
су радове на изградњи црпне станице.
Градоначелник је угостио Кинтеру Изумида из јапанске компаније „Нидек“,
глобалног лидера у производњи електромотора.

висти МО Град Сталаћ обезбедили
су младима простор за рекреацију.

48. Лајковац

Борба за грађане
Активисти ОО одржавали су
штандове, уз поштовање епидемиолошких мера, при чему су грађанима, уз „СНС Информатор“, делили календаре, хемијске оловке,
привеске... Председник Општине
Андрија Живковић говорио је на
конференцији за новинаре о све-

му што је урађено од формирања
нове локалне власти. Такође, у
Ваљеву је присуствовао састанку
Колегијума Скупштине Србије и са
шефовима посланичких група разговарао о потребама Лајковчана.

50. Суботица

Посета породицама
са више деце
Градоначелник Стеван Бакић
састао се са шефом Представништва Републике Српске у Србији

49. Зрењанин

Акција садње дрвећа

Обнова зграде
библиотеке
Завршена је реконструкција
зграде Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“, где
је замењена комплетна столарија, урађено парно грејање и
адаптирана читаоница.
Млађеном Цицовићем и разговарао
о јачању сарадње. Уприличен је састанак градоначелника Бакића са
делегацијом Олимпијског комитета
Србије, коју је предводио председник Божидар Маљковић. Од наредне школске године, и Хемијскотехнолошка школа постаје тренинг
центар за дуално образовање. Градоначелник је посетио двогодишње
четворке породице Крстић и тројке
породице Пробојчевић, и уручио им
пригодне поклоне.

52. Мали Зворник

ницама, слаткишима, гардеробом,
играчкама, школским прибором и
средствима за хигијену. Средства
су обезбеђена из личних прихода
функционера.

Стручно усавршавање
радника

47. Ћићевац

Акције уређења
Поводом Дана државности,
председница Општине др Мирјана
Кркић уручила је награде ученицима и наставницима. Активисти МО
Плочник иницирали су уређење
просторија Дома културе, а акти-

51. Црна Трава

Управа за капитална улагања АП Војводине одобрила
је средства за другу фазу санације и адаптације стадиона у
Карађорђевом парку. Активисти МО Доситеј Обрадовић за-

садили су саднице јасена на дечијем игралишту, а активисти
МО Стајићево саднице јаблана
у центру села. Формиран је Савет за бригу о породици и деци,
на чијем челу је Радош Пејовић.

Почиње изградња Центра за
развој иновација у области заштите животне средине. Локална
самоуправа већ другу годину заредом свакој новорођеној беби
додељује поклон пакете у вредности од 5.000 динара. У погону
фабрике текстила „My Denim“
у току је стручно усавршавање
прве групе од 100 радника, који
ће бити ангажовани у овој компанији.

Наставак на 26. страни

Градоначелница
Драгана
Сотировски и председници
општина Уб и Пирот, Дарко
Глишић и Владан Васић, уручили су грађевински материјал
и флаширану воду угроженом
становништву у поплавама у
Белој Паланци. Сотировски
је разговарала са министром
Небојшом Стефановићем о реконструкцији Војне болнице
и станоградњи за припаднике
снага безбедности. На састанку
са министром Ратком Дмитровићем било је речи о побољ-
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ИНТЕРВЈУ
ДОБИТНИЦИ ЗЛАТНЕ
МЕДАЉЕ ЗА ЗАСЛУГЕ
БРАЧНИ ПАР МАРИЈА
И МАРКО ЗЕКИЋ

Годину дана у
црвеној ковид зони

»

- Остајемо у Србији.
Надамо се да ће
у будућности плате
бити још боље,
живот квалитетнији,
а Ниш лепши

П

оводом Дана државности Србије, председник
Александар
Вучић одликовао је Златном
медаљом за заслуге брачни
пар из Ниша, Марију и Марка Зекића, као једини брачни
пар у Србији који ради у црвеној зони скоро све време
од почетка епидемије, бринући се о пацијентима оболелим од вируса Ковид 19.
Ова медаља, посебно уручена од стране председника
Вучића, унела је много радости у њихов дом у Нишу и за
њих, како кажу, представља
огромну част и поштовање,
као и признање за труд и рад,
награду за сву посвећеност
послу и борби за здравље
људи, коју је неко препознао.
„Награда, такође, представља и опомену да и у будућности не пружимо ништа
мање од онога што пружамо
данас и што смо давали претходних годину дана“, каже за
„СНС Информатор“ Марија
Зекић, и објашњава да су и
они и њихово окружење били
изненађени, почаствовани и
невероватно обрадовани када
су чули да ће им председник
Србије уручити награду поводом Дана државности.
Марија (32) и Марко (34)
заједно су дванаест година,
од тога су у браку седам година и имају четворогодишњу
ћерку Софију. Марија је рођена у Нишу, али је детињство

ГРАД БЕОГРАД

Марија Зекић, Александар Вучић и Марко Зекић

провела у селу Добрујевац
у околини Алексинца, док је
школовање завршила у Нишу,
где живи од четрнаесте године. Марко је рођен у Зајечару,
али је одрастао у Нишу, где
му је отац, као војно лице,
службовао.
Марија је струковна медицинска сестра у Клиничком
центру Ниш, на одељењу
урологије, а Марко је струковни физиотерапеут на пословима физикалне медицине и рехабилитације у Дому
здравља Ниш. У последњих
годину дана, Марија је распоређена да ради у црвеној
зони Ковид болнице у Нишу,
а Марко на узимању брисева
од потенцијално оболелих
од вируса Ковид 19.
За
обављање
позива
здравственог радника, како
кажу, потребно је много
саосећања,
посвећености,
знања и одговорности. Реч
је о раду са људима којима је
потребна и пажња, топла реч
и разумевање, те зато, објашњавају, не може свако да
на квалитетан начин обавља
посао здравственог радника.
„Без страха посветили смо

се борби против вируса и
успели да сачувамо и своје
и здравље своје породице.
Ово посебно наглашавам јер
имамо четворогодишњу ћеркицу. Радимо заједно на различитим фронтовима, али у
истом тиму за очување здравља људи, дајемо безусловну
подршку једно другоме и боримо се и даље без кукњаве.
Уздигнуте главе, посвећено
и одговорно радимо свој посао, чистог образа и мирне
савести“, објашњава Марија.

»

- Лепо је кад видите
да се неко заиста
потрудио да створи
боље услове за рад,
да набави савремене
апарате, олакша
медицинском
особљу и учини да
се пацијенти осећају
пријатније

На питање шта мисле о
политици председника Александра Вучића, одговарају да
су, као обични грађани, задовољни начином на који председник Вучић води Србију,
да се много боље и лагодније
живи од када је он председник и да им је жеља да он и
даље обавља ту функцију, јер
је напредак, са њим на челу,
доказан и загарантован.
„Изградња нових болница
и претварање старих у нове,
велелепне центре за лечење
болесника, као и изградња
две потпуно нове ковид
болнице у рекордном року,
показује одлучност да се
здравствени систем у Србији
обнови и ојача. Нарочито је
важно набављање опреме као
што су гама ножеви, скенери
и најсавременији апарати,
али и развој иновативних метода лечења. То је доказано и
током ове пандемије, која нас
је задесила, јер и после годину дана одолевамо изазовима“, кажу Марија и Марко.
Универзитетски клинички
центар Ниш, у којем Марија
ради, потпуно је нова и савремено опремљена велика

здравствена установа, која
је отворена пре неколико година, и која је грађанима југа
Србије донела нов квалитет
лечења и неге, какав постоји
у најразвијенијим европским
државама.
„Лепо је кад видите да
се неко заиста потрудио да
створи боље услове за рад
и да олакша медицинском
особљу, али исто тако и да
учини да се пацијенти, којима су нега и помоћ потребни,
осећају пријатније у новим
креветима, собама, са новим апаратима. Сада имамо
много бољу комуникацију
између различитих болничких одељења и много брже
можемо да реагујемо ако се
стање пацијента нагло погорша. Све у свему, много
је боље. Искрена да будем,
Марко и ја смо раније помишљали на то да одемо из
Србије. Било нам је тешко и
када су нам смањене плате,
али разумели смо и подржали тај потез. Договорили смо
се да сачекамо и да верујемо обећањима председника
Александра Вучића да ћемо
у ближој будућности живети боље, што се и остварило.
Сада, са тренутним платама
које су пристојне, не желимо
да напустимо Србију. Волимо свој град и своју земљу“,
наводи Марија.
Према њеним речима, и супруг и она задовољни су животом у Нишу, на предивном
југу Србије, и надају се да ће
у будућности плате бити још
боље, живот квалитетнији, а
Ниш лепши.
„Једном приликом, председник Александар Вучић рекао је да са две плате у Србији
може добро да се живи. Слажемо се са тим, посебно јер
данас, захваљујући његовом
раду, труду и залагању, има
и све више посла и све више
могућности да се заради и да
се лепо живи од свог труда“,
закључује Марија.

Новак Ђоковић посетио
Стари двор
Н

аш прослављени
тенисер
Новак
Ђоковић посетио је
Скупштину Града Београда, током пројекције на фасади Старог
двора, која је организована у част његовог
званичног
проглашења за најбољег тенисера свих времена.
Ђоковић је изашао
испред здања Старог
двора, на радост стотина малишана који
су дошли да гледају
пројекцију, сликао се
и разговарао са њима.

Вече за памћење: Заменик градоначелника Горан Весић
и представници Града Београда угостили су нашег прослављеног
тенисера Новака Ђоковића

Потребно нам је
поштовање мера, а не
затварање

З

аменик градоначелника Горан Весић
рекао је да је у Београду
вакцинисано
скоро 23 одсто пунолетног становништва,
односно
319.645
грађана, док је ревакцинисано 13,28 одсто, односно 184.959
грађана. Вакцинисано
је око 48 одсто грађана старијих од 75 година, а у популацији
од 64 до 75 година,
чак 55 одсто грађана.
„Имамо 17 кол центара, 350.000 грађана
старијих од 65 година
и зовемо их телефоном, скоро 50.000
њих смо пријавили, уз
њихову сагласност,
за вакцинацију“, рекао је Весић, и истакао да пандемија корона вируса није само

здравствена, те да
треба стриктно да поштујемо мере, али да
се противи рестриктивним мерама попут
затварања.
„Живот не може
да се заустави, зато
инсистирам да ове
мере нису потребне.
Потребно је стриктно поштовање мера,
без рестрикције које
не доносе резултате.
Потребно је кажњавање оних који крше
мере. Задужен сам
за то да Београђани имају од чега да
живе. Када кажете да
се затворе кафићи,
угрожено је 40.000
породица.
Нисам
спреман за ту одговорност и никада
нећу за то гласати“,
рекао је Весић.

Град помаже „Аnimal
rescue Србија”

Г

рад Београд помоћи ће невладиној организацији „Аnimal rescue Србија“, која
спасава животиње, и омогућиће јој да буде
смештена у градском простору. Та организација остала је без простора у згради
БИГЗ-а, која је недавно поново продата новом власнику.
„Договорили смо се да Град стане иза ове
НВО и да помаже њен рад. Дали смо им неколико могућности да изаберу простор, а први
пут ће моћи да рачунају на нашу подршку
како би могли да наставе са својим активностима“, рекао је Весић, и нагласио да то не
значи да појединци не треба да уплаћују донације. Он је дао лични пример и на рачун те
организације уплатио 25.000 динара.
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ГРАД БЕОГРАД
Министар Вулин о
безбедности у главном
граду

М

инистар
унутрашњих
послова Александар Вулин обратио се одборницима
Скупштине Града Београда, током расправе о стању безбедности у главном граду, на позив
заменика градоначелника Горана Весића.
„Министар Вулин је за неколико месеци постигао изузетне резултате у борби против
организованог криминала, тр-

говине наркотицима и људима,
као и разбијању криминалних
група. Ти резултати допринели
су томе да се грађани Београда
осећају безбедније и да њихова имовина буде заштићена.
Верујем да ћемо успоставити
нову праксу да са највишим руководиоцима полиције, макар
једном годишње, разговарамо
о безбедности у нашем граду“,
рекао је Весић.

Поклони за кориснике
Сигурне куће

Горан Весић и Весна Станојевић

З

аменик
градоначелника
Горан Весић и секретарка
за социјалну заштиту Наташа Станисављевић, поводом
Међународног дана жена,
посетили су Сигурну кућу и
њеним корисницима донели
пригодне поклоне. Жене су
добиле цвеће и чоколаде, а
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деца ваучере у вредности од
по 5.000 динара за преузимање играчака. Весић је истакао да је овај дан прилика
да се подсетимо шта смо све
урадили да би жене у нашем
друштву биле равноправне,
али и шта још треба да урадимо по том питању.

Смањење загађености
ваздуха, развој туризма
и пољопривреде

БРИГА О ГРАЂАНИМА
Довођење
инвеститора и
отварање радних
места

Фудбалски стадион,
реконструкција болнице,
музеј рока

ПРЕШЕВО

ЗАЈЕЧАР

КОСЈЕРИЋ

Ј

едан од кључних приоритета нам је екологија
и велики сам оптимиста
по питању решавања вишедеценијског проблема
загађења ваздуха. Имали
смо низ веома конкретних
разговора са министарком Иреном Вујовић и
верујем да ћемо веома
брзо ући у реализацију
првих великих корака у
смањењу
загађености
ваздуха.
Општина је аплицирала на Јавни конкурс за
доделу средстава за суфинансирање пројеката
смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021.
години. Прва фаза била
би набавка котлова на
пелет у најугроженијем
градском подручју. Идемо
и ка гашењу три велике
индивидуалне
котларнице (основна и средња
школа, дом здравља) и
прикључење ових објеката на систем даљинског
грејања Градске топлане.
Ово бисмо реализовали
кроз пројекат конверзије
постојеће котларнице са
мазута на природни гас,
односно набавку два нова
котла на гас.
Фокусираћемо се на још
већа улагања у локалну
инфраструктуру,
неопходну за додатни развој

Жарко Ђокић,
носилац листе

пољопривреде и туризма.
Истичем велику подршку Владе Србије и председника Србије Александра Вучића. Захваљујући
снажном економском расту Србије, за годину дана
имаћемо ауто-пут до Пожеге, а у току је и реконструкција пруге Београд
- Бар.
Радује нас што ће Косјерић наћи место у инвестиционом плану Србија
2025, где бих истакао улагања у здравство, туризам,
пољопривреду, водовод
и канализацију у сваком
селу.

К

ао носилац листе коалиције
„Александар Вучић - за будућност Прешева“ на локалним
изборима, обећао сам грађанима
да ћемо, током наредне четири
године, радити у интересу свих
бирача који су подржали ову
листу. Реализоваћемо пројекте који се тичу канализације,
инфраструктуре, водоснадбевања... Приоритет је довођење
инвеститора који ће отворити
фабрике и обезбедити радна
места. Свака инвестиција била
би веома битна за овај неразвијени регион. Очекујемо пуну
подршку свих бирача, а ми, као
представници ове листе, радићемо и потрудићемо се да оправдамо указано поверење.

ПЧИЊСКИ ОКРУГ

БОСИЛЕГРАД
ВРАЊЕ

СУРДУЛИЦА

Стефан Филиповић
Дипломирани менаџер,
председник Уније младих, организовао је
много акција, активно
учестовао у свим изборним
кампањама,
нарочито се истакао у
борби против вируса
Ковид 19.

Јована Брајовић
Електротехничар
рачунара, свакодневно је
укључена у активности
Уније младих и интернет
промоцију идеја и позитивне енергије, неуморна и увек доступна.

ТРГОВИШТЕ

Марина Стојковић
Дипломирани менаџер,
истиче се у страначким
активностима. Ангажована је током изборних
кампања, обавља послове
координатора Савета за
друштвене мреже.

З

Бранко Трајковић,
носилац листе

Далибор
Георгијев
Дипломирани
правник,
секретар у ОО СНС Босилеград, вредан, комуникативан, стално на терену,
на услузи грађанима.

апочети су припремни
радови на изградњи
северне и јужне саобраћајнице у Индустријској зони
„Запад“. Вредно радимо на
реконструкцији дотрајалих
канализационих и водоводних цеви. Дуго ишчекујемо
реконструкцију магистралног пута Зајечар - Књажевац, од села Вратарница
до Књажевца. Од 2021. до
2025. године радиће се реконструкција свих сеоских
улица. За 2021. годину у
плану је и реконструкција
локалног пута Салаш - Глоговица - Дубочане - Мала
Јасикова. Реконструкција
пута до манастира Светих
Апостола Петра и Павла у
селу Грлиште биће завршена до 2025. године, а у плану је и реконструкција пута
до манастира Суводол.
Током 2021. године предвиђена је замена 9.399
дотрајалих светиљки, новом ЛЕД расветом и постављање нових 155 канделабера дуж бициклистичке
стазе од Здравственог центра до Грљана.
Зајечарци дуго ишчекују
реконструкцију градског
трга. Улица Николе Пашића, од зграде СУП-а до
кружног тока, биће пешачка зона од 16:00 до 04:00
часова, а на самом тргу
биће постављена модерна
фонтана са расветом.

ПРЕШЕВО

Милорад
Милошевић
Вредан, увек
на терену са
народом, посвећен раду за
бољи живот
грађана,
активан у свим
изборним кампањама.

Бошко Ничић,
носилац листе

Град Зајечар, у сарадњи
са Министарством грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, планира да до
2023. године изгради мост
преко Црног Тимока, који
ће повезати Котлујевац и
Подлив. Такође, започеће
и изградња пешачког моста
на Црном Тимоку, који ће
спојити центар града и становнике Пиковог имања.
Планирамо и изградњу 20
стамбених јединица за социјално угрожене суграђане. Из кредита НР Кине,
изградићемо фабрику за
пречишћавање отпадних
вода и недостајаћу канализациону мрежу, у граду и у

БУЈАНОВАЦ

Златица Ђорђевић
Дипломирани економиста,
секретар
МО Бујановац,
активна
учесница
свих изборних
кампања и чланица Савета уније жена.

селима.
Пројекат који нам је од
животног значаја је комплетна
реконструкција
Здравственог центра, а
планирана је и доградња
геронтолошког центра.
До 2025. године планирамо да поставимо још десет дечијих игралишта и неколико спортских терена.
На простору Попове плаже
биће изграђен и мини аква
парк, као и адреналин парк
испод Спомен парка „Вешала“. Зајечарци жељно
ишчекују и изградњу новог
школског базена.
Постоји идеја да се изгради музеј рока, који би
био својеврсно путовање
кроз прошлост рок музике
и града. У предстојећој години планира се и изградња
споменика генералу Николи
Цоловићу и генералу Гамбети, као и Извиђачког дома
на Краљевици. У плану је и
изградња Парка императора рођених на територији
Србије, док ће на археолошком локалитету Феликс
Ромулијана бити изграђен
Визиторски центар.
Децембра 2020. године,
председник Србије Александар Вучић положио
је камен-темељац за изградњу новог фудбалског
стадиона, а у плану је и реконструкција спортске хале
на Краљевици.

ВЛАДИЧИН ХАН

Мића Пешић
Члан Интервентног
тима за спасавање,
учествовао у многим
акцијама спасавања
грађана у најекстремнијим зимским условима. Током ванредног стања, као волонтер био на располагању суграђанима
у најудаљенијим планинским селима.
Добровољни давалац крви, лидер
тима „од врата до врата“.
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СНС ПАНОРАМА

ИНТЕРВЈУ
60. Владичин Хан

53. Пожаревац

Реконструкција школе

Пријем за одликоване суграђане

Завршена је реконструкција
ОШ „Бранко Радичевић“, најстарије и највеће основне школе у
Владичином Хану. Осим нових инсталација, реновираних учионица
и промењене столарије, реконструкција је подразумевала и нову
фасаду, игралиште и осветљење, а
ученици су добили и нову салу за
физичко и нови систем грејања.

61. Беочин

Уређење терена

У току је реконструкција
сале биоскопа у Политехничкој
школи, а Пожаревачка болница
добила је два нова санитета.
Локална самоуправа издвојила
је средства за израду пројекта реконструкције старог
дела болнице. Постављен је
камен-темељац на доградњу
објекта у склопу Дома ученика

54. Сомбор

Огрев за угрожене
комшије
Град Сомбор финансијски је
подржао спортска удружења, младе спортисте и тренере. Управа за
капитална улагања АПВ Сомбору
додељује средства за другу етапу пута Стапар-Сивац. Поводом
Дана града, одржана је свечана
академија. Додељено је 13 станова
за избегличке породице из БиХ и
Хрватске. Градоначелник Антонио
Ратковић и заменица Љиљана Тица
организовали су пријем за грађане.
Активисти МО Бачки Брег, Бездан,
Колут, Бачки Моноштор, Стапар и
Гоге, из личних средстава, донирали су огревно дрво за социјално угрожене суграђане. Такође, уређивали су јавне површине, дечија
игралишта и спортске терене.

55. Рача

Српски мед у европским
маркетима
Председница Владе Ана Брнабић посетила је Погон за прикупљање и пласман меда „Наш
мед“ и истакла да је, захваљујући
овом погону, откупна цена меда
скочила између 56 и 241 одсто, за
багремов, односно шумски мед. У
наредном периоду циљ нам је да
се српски мед нађе и на полицама
европских маркета.

56. Лапово

200 нових радних места
Компанија „Лидл“ започела је
изградњу логистичко-дистрибутивног центра поред ауто-пута
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Пољопривредне школе „Соња
Маринковић“. Градоначелник
Саша Павловић потписао је са
ученицима и студентима уговоре о стипендирању. Градоначелник Павловић уприличио је
пријем за здравстене раднике
и установе које је одликовао
председник Србије Александар
Вучић.
Београд - Ниш. Када се радови
заврше, очекује се отварање најмање 200 нових радних места.

57. Крупањ

Посета министра
Недимовића
Почели су радови на изградњи
моста у МЗ Брштица - на реци Змајевац и на санацији речног корита у

Активисти МО Раковац уредили су терен ФК „Борац“. Новац
за материјал, као и за спортску
опрему и реквизите прикупљен
је из личних средстава чланова и
симпатизера странке. Активисти
МО Черевић очистили су двориште Завичајног музеја. У свих
11 месних одбора организовани су
састанци поводом предстојећих
избора за чланове Савета месних
заједница.

62. Шид

ОзелењАвање јавних
површина
Активисти свих месних одбора
подржали су акције помоћи социјално угроженим суграђанима,
посебно током зимске сезоне кад
је потребно обезбедити огрев.
Такође, поставили су табле за
кошарку, уредили зелене површине и гробље, обезбедили белу
технику за удружења и опрему за

58. Врање

Помоћ самохраној мајци
Активисти Савета за социјална питања ГО СНС Врање уручили
су помоћ самохраној мајци из села Златокоп, чије је домаћинство
претрпело штету у недавним поплавама.
МЗ Кржава. Општину Крупањ посетили су министар Бранислав Недимовић и народна посланица Ивана
Поповић, домаћин састанка био је
председник Општине Иван Исаиловић, а састанку су присуствовали и
председници општина Мали Зворник и Љубовија.

59. Владимирци

Таблет за Стрељачки
клуб
Активисти ОО одржавали су
штандове, разговарали са суграђанима и делили „СНС Информатор“
и промотивни материјал. Такође,
офарбали су клупе на игралишту у
Скупљену. У кабинету председника Општине Горана Зарића уприличен је пријем за чланове Стрељачког клуба „Сава“ и дониран им је
таблет рачунар. Постављена је
нова трафо-станица у МЗ Мровска.

спортске клубове. Општина и ЈКП
„Стандард“ почели су уређење
дивљих депонија и озелењавање
јавних површина (посађено је
више од 3.000 садница). Највећа
компанија за производњу сточне
хране на Западном Балкау „UBM
FEED“ отвара погон у Шиду.

63. Бечеј

Нова трафо-станица
Заменик покрајинског секретара за енергетику и саобраћај
др Зоран Тасић обишао је зимску
службу. Предузеће „Потисје-Бечеј“ набавило је нови смећарски
камион. Општина је од Покрајинског секретаријата за науку и
технолошки развој добила трафостаницу, која би требало да буде
постављена на градском сметлишту „Ботра“.

БРИГА О ГРАЂАНИМА
64. Пландиште

Век од колонизације
Баната
Организована је пета манифестација Дани матерњег језика. Активисти МО Барице организовали
су изложбу поводом Дана румунске националне мањине „Марцишор“. Председник Општине Јован
Репац присуствовао је потписивању уговора о суфинансирању у
области спорта. У Матици српској
потписан је Протокол о сарадњи
са Општином Пландиште и финансирање обележавања века од колонизације у Банату. Комисија за
доделу новчане помоћи студентима прве године мастер и докторских студија утврдила је листу корисника. Општинско веће донело
је одлуку о регресирању трошкова
превоза ученика средњих школа.

65. Оџаци

Награде за најуспешније
привреднике
Свечана академија поводом
Дана државности одржана је у Лалићу. Оџаке је посетио Агроинфо
караван, као и Никола Жежељ, директор Развојне агенције Војводине, и позвао привреднике да учествују у програмима те агенције.
Регионална привредна комора
Западнобачког округа доделила је
награде компанијама и појединцима. Заменик покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство
и саобраћај др Зоран Тасић разговарао је са представницима локалне самоуправе о синхронизацији
локалног штаба зимске службе са
пунктовима „Путева Србије“.

66. Ковин

Наставак изградње
базена
У име органа локалне самоуправе и у лично име, председница
Општине Сања Петровић честитала је Дан државности грађанима.
Она је потписала и уговор којим је
Управа за капитална улагања АП
Војводине обезбедила средства
за другу фазу изградње градског
базена на Шљункари.

67. Алибунар

Поклон за удружење
жена
Председница Општине Зорана
Братић потписала је са Владом АП
Војводине уговор о суфинансирању наставка изградње канализације отпадних вода. Општина је
потписала уговор о финансирању
спортских организација, а била је
и домаћин репрезентацији Србије
у кошарци у колицима. Активисти
МО Добрица уредили су простор
око гробља. Зорана Братић посетила је удружење жена „Добричанке“
и уручила им пећ на чврсто гориво,

68. Александровац

76. Пећинци

Брига о завејанима
у планинским селима

По 40.000 динара за 63 бебе

Братислав Гашић постао је почасни грађанин Александровца

Житељи планинских засеока похвалили су руководство
Општине јер је учинило све да
се, и поред снежног невремена, обезбеди нормалан живот
људи у овоме делу Жупе. Чланови ОО обишли су МЗ Лаћислед и Шљивово, разговарали
купљену из личних средстава чланова и симпатизера странке.

69. Смедерево
Уређење тврђаве

ЈП „Тврђава“ свакодневно уређује
простор Великог града Смедеревске тврђаве, у оквиру припрема за
предстојећу сезону. Смедеревска
тврђава је једна од највећих равничарских тврђава у Европи и веома је
интересантна за посетиоце.

70. Кула

Сретењски Устав
на поклон
Чланови месних одбора поделили су огрев и пакете помоћи социјално угроженим породицама.
Формирана је Комисија за расподелу средстава за финансирање
програма „Помоћ у лечењу“. Из
општинског буџета за спортске
клубове издвојено 22 милиона
динара, што су до сада највећа
улагања у спорт. Председник
Општине Дамјан Миљанић уручио
је награде најбољим студентима.
Почели су радови на дигитализацији. Поводом Дана државности,
председник Миљанић уручио је
свим средњим школама и библиотеци примерак Сретењског Устава.

71. Осечина

Одбрана од поплава
После честих и разорних поплава, потписан је споразум у ЈП „Србијаводе“ за санацију речних корита, чиме ће се олакшати живот
становника. Такође, свечано су
потписани уговори о стипендијама, а одржан је и састанак са представницима МЗ Гуњаци.

су са мештанима о проблемима.
На свечаној седници СО донета је одлука да Братислав Гашић добије признање почасног
грађанина. У току је санација
клизишта у МЗ Венчац. Активисти ОО разговарају са грађанима и деле „СНС Информатор“.

72. Велика Плана

Стипендије за студенте
и средњошколце
Расписан је конкурс за стипендије за студенте и ученике
средњих школа, а Велика Плана
налази се међу општинама које додељују највећи број стипендија у
Србији. Активисти ОО одржали су
штанд, делили „СНС Информатор“
и разговарали са суграђанима.

73. Мали Иђош

Магистрални колектор
Потписан је уговор са Покрајинском владом о наставку радова на
главном магистралном колектору канализације. У Малом Иђошу
избушена су два бунара. Такође, у
Ловћенцу приводе се крају радови
на Ловачком дому. Наши активисти поделили су пакете Удружењу
инвалида, обезбеђене из личних
средстава.

74. Чока

Огрев за угрожене
комшије
Активисти ОО подржали су акцију у којој је донирано 70 кубика
огревног дрвета социјално угроженим становницима у свим насељеним местима. Средства за набавку
огрева прикупљена су из донација
чланова странке и симпатизера.

75. Рашка

Награде за ученике
и студенте
Општина, на челу са председником Игњатом Ракитићем, доделила је стипендије најбољим
ученицима и студентима и онима
који спадају у друштвено осетљиве групе.

Пећиначка локална самоуправа издваја 40.000 динара
за свако новорођенче. У овој
подели, једнократни новчани
додатак стигао је на кућне

адресе 63 породице са приновом, а председник Општине
Синиша Ђокић уручио је коверат породици Коњевић из
Прхова.

77. Књажевац

др Предраг Терзић истакао је велико залагање здравствених радника и добар одзив становништва
за вакцинацију.

Помоћ
пољопривредницима
да се удруже
Новооснована удружења повртара и воћара у Штипини, уз
подршку немачке организације
Хелп и локалне самоуправе, отворила су расхладну комору за
складиштење пољопривредних
производа. Председник Милан
Ђокић рекао је да се на овај начин подстиче удруживање произвођача.

78. Бабушница

Реновирање Дома
културе
Дом културе реновиран је уз
подршку Европске уније и Владе
Србије. Обновљени су котларница, главни хол, фасада, столарија. Општина је, уз финансијску подршку Министарства
културе, реконструисала и кровну
конструкцију, а из општинског
буџета опремљена је сала.

79. Краљево

Борба против беле куге
Град се прикључио Покрету за
децу три плус, како би се обезбедиле финансијске олакшице
при куповини робе и коришћењу
услуга породицама са троје и
више деце. У циљу подстицања
рађања, Град субвенционише
плаћање услуга ЈКП „Чистоћа“
и ЈЕП „Топлана“ са 30 одсто и са
10.000 динара једнократно помаже породицама са троје и више
деце. Град једнократно помаже
и незапосленим родитељима,
старатељима или усвојиоцима, и
издваја и средства за вантелесну
оплодњу. Такође, градоначелник

80. Ћуприја

Капитална инвестиција
У просторијама Опште болнице и Дома здравља, у две смене,
врши се вакцинација становника,
а велику помоћ пружају волонтери. Почетак радова за капиталну
инвестицију „СМП Аутомотиве“
планиран је за половину године,
а Влада Србије је за завршетак
Индустријске зоне „Добричево“
усмерила 122 милиона динара.
Настављена је изградња школе
у селу Батинац и започета је реконструкција ОШ „Вук Караџић“ у
Ћуприји.

81. Пантелеј

Посета селима
Шалтер обједињене наплате
отворен је у Горњем Матејевцу, а
биће на услузи и мештанима Кнез
Села. У Винику је решен проблем
атмосферске канализације прокопавањем канала. Са мештанима
бројних села разговарала је председница Општине Наташа Станковић.

82. Свилајнац

Формирање месних
одбора
Интензивно смо радили на
формирању месних повереништава у Роанди, Суботици, Тропоњу, Врлану, Грабовцу, Дубљу,
Црквенцу, Гложану, Радошину,
Седлару и Кушиљеву. У протеклом периоду имали смо бројна
укључења нових чланова у Српску напредну странку.

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
83. Aранђеловац

Државна
церемонија
у Орашцу

Блаце. За Општину Блаце ово је
једна од историјских инвестиција,
важна за дугорочно решење еколошког проблема.

86. Горњи
Милановац

Експропријација
земљишта

Жељка Цвијановић
и Ана Брнабић

У Месној заједници Орашац, уз присуство највиших државних званичника
Србије и Српске, свечано
је обележен Дан државности. Венце су положиле Ана
Брнабић, председница Владе
Републике Србије и Жељка
Цвијановић,
председница
Републике Српске. Такође,
поводом Дана државности,
венце су положили председници општина Аранђеловац и Топола, Бојан Радовић
и Игор Петровић. У оквиру
Сретењских свечаности, организована је и традиционална додела награда за
произвођаче најбољих вина
и ракија. Одржано је завршно
окупљање поводом пројекта
„Оснаживање жена из руралних средина у социјалном и
предузетничком контексту“.
Јавном часу каратеа за девојчице предшколског узраста
присуствовале су Марина
Маљковић, Јелена Аруновић,
Роксанда Атанасов и Бојан
Радовић.

84. Кањижа

Обнова зграде вртића

Заменик председника Општине
Небојша Ракић отворио је реконструисани објекат ПУ „Сунчица“,
који је обновљен захваљујући Министарству без портфеља задуженом за демографију и популациону
политику и локалној самоуправи.

85. Блаце

Постројење за
пречишћавање
отпадних вода
У Расинском управном округу
потписан је међуопштински споразум о управљању и одржавању
постројења за пречишћавање отпадних вода у општинама Брус и

Почиње
експропријација
земљишта на којем ће бити изграђена приступна саобраћајница Горњи Милановац - петља
Таково. Председник Општине
Дејан Ковачевић разговарао је са
директором „Аеродрома Србије“
Михајлом Здравковићем о развоју
аеродрома у Прањанима. Решен
је дугогодишњи проблем водоснабдевања и 220 домаћинстава у
Брђанима прикључено на рзавски
водовод. Реконструисана је Улица
Мише Лазића. У Велеречи раде се
локални и некатегорисани путеви.
У оквиру Београдског фестивала
игре, балетска трупа из Хаване
наступала је у нашем граду.
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Превоз до пункта за вакцинацију
Општина Витина, у сарадњи
са ЗЦ „Гњилане“ и амбулантама
у Клокоту и Врбовцу, организовала је вакцинацију за своје
грађане, обезбедивши им, уз
помоћ Канцеларије за Косово и
нице и за набавку шпорета на дрва
за домаћинство Радисава Павловића из Матице. У оквиру програма
„Моја прва плата”, који спроводи
Национална служба за запошљавање, ангажовано је 75 лица.

91. Грачаница

Успешна вакцинација
Захваљујући Влади Србије и
Канцеларији за КиМ, више од
10.000 Срба са Космета, на три
пункта у Куршумлији, Рашкој и
Бујановцу, примило је вакцину против вируса Ковид-19. За

Пакети помоћи
Активисти ОО делили су „СНС Информатор“ и разговарали са
грађанима. Како би се помогло грађанима у санирању последица
невремена, подељени су пакети помоћи, брашно и агрегати. Такође, очишћени су прилазни путеви главним путевима и комплетна
путна мрежа.

Пројекти за смањење
загађања ваздуха
Раде се тротоари у Старом Прибоју, као и топлана на биомасу за
коју је почела да стиже и машинска опрема. Састанку са државним
секретаром Министарства заштите животне средине Александром Дујановићем присуствовали
су председник Општине Прибој
Лазар Рвовић, народни посланик
Крсто Јањушевић и председник
суседне Општине Пријепоље
Владимир Бабић, а тема разговора били су пројекти за смањење
загађења ваздуха. Поводом Дана
општине, уручене су награде најбољим студентима.

89. Звечан

Изградња куће, шпорет
на дрва
ПО Општине Звечан, у сарадњи
са Канцеларијом за КиМ, обезбедио је средства за израду нисконапонске линије за снабдевање
струјом Валача. Председник ПО
Иван Тодосијевић обишао је радове на реконструкцији и изградњи
уличне расвете у Кориљу и Матици.
Привремени орган, у сарадњи са
Канцеларијом за КиМ, обезбедио
је средства за изградњу куће породици Благојке Арсенијевић из Брес-

мештане Грачанице и околних
села, Канцеларија за КиМ организовала је бесплатни превоз.

92. Лепосавић

20 рачунара за школу
Председник ПО Зоран Тодић и
в.д. директора Покрајинске службе
за запошљавање Верица Ћеранић
доделили су 60 уговора лицима
која ће бити ангажована у програму „Моја прва плата“. Председник
Тодић уручио је рачунарску опрему и белу технику предшколским и
школским установама, коју је обезбедила Канцеларија за КиМ. Локална самоуправа и Управа за трезор
Министарства финансија донирали
су 20 рачунара школи у Лепосавићу.

93. Сврљиг

Помоћ ромским
породицама
На иницијативу одборнице
Вање Спасић, уређен је простор
„Ванино“ у насељу Лукавица, а
члан Већа Младен Митић упознао је чланове ОО са локацијом
и чишћењем дивљих депонија.
Чланови ОО обишли су ромску
породицу и из личних средстава
донирали пакете помоћи. Такође,
разговарали су са грађанима и делили „СНС Информатор“.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

97. БЕОГРАД

90. Витина

87. Медвеђа

88. Прибој

ГРАД БЕОГРАД

ИНТЕРВЈУ
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Метохију, превоз до пункта за
вакцинацију у Бујановцу. Позиву за вакцинацију одазвао се,
заједно са мештанима, и председник Привременог органа
Срђан Николић.

Стефановић са омладином
Вождовца и Барајева

100. ВРАЧАР

Паметне клупе

94. Инђија

Нови производни
погон
Председница Владе Ана Брнабић отворила је производни
погон компаније „Фертико“ и,
у пратњи председника Општине Владимира Гака и директора
фабрике Славољуба Вукићевића,
обишла производну халу и лабораторију. Инвестиција је вредна
6,5 милиона евра и тренутно је
запослено 30 радника. „Агромаркет из Kрагујевца је домаћи
инвеститор и веома ми је драго
када видим да се и домаћи инвеститори развијају и шире“, рекла
је председница Владе и захвалила се компанији „Фертико“ што
учествује у програму „Моја прва
плата“ Владе Србије.

95. Панчево

Бесплатни превоз за
пензионере, труднице...
У Економско-трговинској школи „Паја Маргановић“ замењена
је столарија и опремљени су кабинети. Председник Александар
Вучић присуствовао је војној вежби у касарни у Панчеву и најавио
наставак улагања у Војску Србије.
Општа болница добила је шест
кисеоничких глава, као донацију
Општине Опово. Пољопривредна школа, захваљујући ЕУ и Министарству просвете, добила је
пољопривредну
механизацију.
Локална самоуправа обезбедила
је бесплатни јавни превоз за пензионере, труднице, породиље...
Град је добио од Владе АПВ
средства за реконструкцију Улице Цара Лазара. Градоначелник
Александар Стевановић најавио је
реконструкцију Тамишког кеја, наставак уређења централног парка и Северне индустријске зоне,
као и доградњу и реконструкцију
Опште болнице.

96. Бачка Топола
Посета породици
у Гунарошу

Армин
Фаркаш,
заменик
покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и
равноправност полова , посетио је
породицу Силвестер у Гунарошу
и најмлађим члановима уручио је
поклон пакет.

Акција поделе балона суграђанима на дан Светог Трифуна

Члан Председништва СНС
и председник ГО СНС Београд
Небојша Стефановић разговарао је са омладинцима у Барајеву и истакао да је Барајево,
по броју становника, једна од
мањих београдских општина,
али да у страначком смислу
увек прави огроман резултат.

Такође, Стефановић се дружио
и са омладином Вождовца и
захвалио им се на труду и активностима. Поводом Светог
Трифуна, чланови Уније младих
разговарали су са суграђанима
на више локација и делили балоне које су обезбедили из личних средстава.

Потписан је уговор о донаторству „паметних клупа“,
које ће бити постављене на
Цветном тргу, Чубурском парку, парку на Славији и платоу
код Општине. За матуранте је
организована бесплатна при-

премна настава из српског језика, математике, географије,
историје, биологије, физике
и хемије. Градоначелник Београда посетио је Општину и
разговарао са руководством о
пројектима.

101. ЛАЗАРЕВАЦ

Нови пројекти
98. БАРАЈЕВО

Ново дечије игралиште

Посета Небојше Стефановића

Председник Општине Слободан Адамовић обишао је ДЗ „Др
Милорад Влајковић“ и захвалио
се запосленима који, и поред
других обавеза, успевају да изврше имунизацију великог броја

99. ЗВЕЗДАРА

Разговор са
грађанима
Активисти ОО разговарали су
са суграђанима на више локација
о начинима пријављивања за имунизацију и мерама заштите. Такође, организован је низ акција
чишћења и уређења зелених површина, као и кречење и фарбање
простора у Чингријиној улици. У
току је реконструкција великог
спортског игралишта у Улици Матице српске у Миријеву. На иницијативу грађана ВМЛ, проширена је Улица ладно брдо.

грађана. Изграђено је ново дечије игралиште, а најављени су
радови на постављању игралишта у Гунцатима, Лисовићу
и Арнајеву. Почела је изградња
тротоара у Светосавској улици.

У току је реконструкција
Улице Милунке Савић
и
уређење Трга код Рударске
чесме. Одржан је састанак на
коме су договорени пројекти

попут изградње пијаце, фискултурне сале ТШ „Kолубара“,
ширења водоводне мреже, изградње нових километара канализационе мреже.
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СНС ПАНОРАМА
Радови на водоводу
Макиш-Младеновац

Замењени су олуци на школи
у Винчи, постављена је и офарбана ограда за спортски терен,
као и заштитна ограда, док је
у објекту у Ритопеку ограђен
спортски терен. У току су радови на регионалном водоводу
Макиш-Младеновац у Врчину.

Председник ГО Драган Пантелић разговарао је са становницима Улице народног фронта
у Дражњу. Организовани су
штандови на којима су активисти разговарали са грађанима и
представили планове за наредни период.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Реконструкција Земунске
гимназије
На месту старог, уклоњеног вртића у Новоградској улици, у току
је изградња новог
вртића. Почела је
реконструкција
дечијег игралишта
унутар комплекса
зграда у Улици
Милана Узелца.
У току је реконструкција Земунске гимназије, а
планира се и обнова канализације у старом језгру.
Започета је изградња бетонског
надвожњака у Батајници. Завршени су радови на водоводној мрежи
у Шангају, очишћени су канали и
саниране ударне рупе у Улици мла-

дих горана. На траси брзе пруге,
у току је измештање водоводног
шахта. ГО Земун реализовала је
обуку за 30 припадника ромске популације, а оформила је и контакт
центар за помоћ суграђанима који
желе да се вакцинишу.

106. ВОЖДОВАЦ

Еколошке акције

103. ОБРЕНОВАЦ

Посета градоначелника

Завршено је идејно решење за
кружни ток на раскрсници улица
Краља Петра и Краља Александра. У току је уклањање дивље
депоније у Улици мајора Небојше Тепавца, изградња водоводне
мреже у МЗ Стублине, изградња

ИНТЕРВЈУ
105. ЗЕМУН

102. ГРОЦКА

тржног центра и резање грања
дуж Улице цара Лазара. Свим ученицима првог разреда школа обезбеђена су „Пажљивкова правила у
саобрaћају“. Градоначелник Београда Зоран Радојичић посетио је
Обреновац.

104. СУРЧИН

Разговор са најстаријим суграђанима
Обележили смо
Међународни дан
матерњег језика
и суграђанима у
Бечмену поделили књиге. Поводом Светског дана
социјалне
правде, активисти су
обишли удружења
пензионера у Јакову и Бечмену. ОрЧишћење дивље депоније
ганизован је низ
радње са Агенцијом за безбедеколошких акција. Настављено
ност у саобраћају, најмлађим
је асфалтирање у Гробљанској
становницима подељена су аутоу Добановцима и Улици 11. окседишта и пакети за бебе.
тобра у Бечмену. У оквиру са-
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Почела је реконструкција
Улице
Саве Машковића.
Организовано
је
чишћење
дивље
депоније у Ерчанској улици. Драгољубу
Симићу,
коме је услед пожара
изгорела
кућа, уручена је
помоћ из сопствених средстава запослених у Општини. Општина је
уручила поклоне
за првих 100 беба
рођених у овој гоПосета министарке Марије Обрадовић
дини. ГО Вождовац обезбедила је
комуникацију грађана са нарорачунар за децу породице из
дним посланицима. Активисти
Белог Потока. Поводом НаМО Рипањ, Лекино брдо и Зуце
ционалног дана књиге, оргауручили су намирнице најугронизовано је прикупљање књиженијим породицама, које су
га домаћих аутора за недавно
обезбедили из личних средстареновирану библиотеку. Мива. Организоване су еко акције
нистарка Марија Обрадовић
током којих су активисти поразговарала је са становницикупили смеће са зелених поврма Маринкове Баре. Општина
шина, очистили пешачке стазе,
је отворила Канцеларију за
прилазе ДЗ и МЗ.

107. МЛАДЕНОВАЦ

Посета чланству
Општина је обезбедила 140
ауто-седишта за малишане.
Започета је изградња тротоара у МЗ Баташево, а ради се
водоводна мрежа у Дреновачкој улици у МЗ Велика Крсна.
У склопу пројекта „Подршка
деци са сметњама у развоју“,
подршку је добило деветоро

деце са листе чекања Центра за
социјални рад. Активисти ОО
редовно су обилазили комшије,
старије и болесне, као и дугогодишње чланове. Посетили су и
Ивана Глишића и његову баку,
и поклонили му гитару. Организован је низ акција уређења
зелених површина.

108. ПАЛИЛУЛА

112. РАКОВИЦА

Реконструкција Пете
београдске гимназије

Уређење паркова

Александар Јовичић обишао је кол центар

Завршена је комплетна реконструкција Пете београдске
гимназије. Председник Општи-

не Александар Јовичић обишао
је кол центар за старије суграђане.

109. НОВИ БЕОГРАД

Разговор са грађанима

У организацији ОО, одржан је низ разговора са суграђанима, уз поштовање свих мера заштите против Корона вируса. Домаћини су били
у прилици да дају и правне савете и предлоге за решавање проблема
својих комшија.

110. СТАРИ ГРАД

Програми „Стари град мисли на...”
У овиру програма „Стари град
мисли на зграде“, ГО Стари град
расписује Јавни конкурс за доделу средстава за активности
на унапређењу својстaвa зграде.
Постављен је балон на отвореном базену у СРЦ. Председник ГО
Радослав Марјановић и оснивач
Кошаркашког клуба „Динамик
БГ“ Велибор Јојић потписали су

протокол о сарадњи, који омогућава најмлађим суграђанима
да похађају бесплатну школу кошарке. У оквиру програма „Стари
град мисли на бебе“, почела је
додела новчаних поклон-честитки бебама рођеним током 2020.
године. ГО Стари град организује
бесплатну припремну наставу за
малу матуру.

111. СОПОТ

Уређење дворишта
Омладина
ОО
редовно
спроводи акције чишћења и
уређења јавних површина, а

прошлог месеца уређена су
дворишта школа у Рогачи и Дучини.

У ОШ „Ђура
Јакшић“ обновљене су фискултурна
сала, свлачионице, на учионицама
су замењена врата
и прозори, постављен је ламинат, а просторије
окречене. Обезбеђена је бесплатна припрема
за малу матуру.
Реконструисане
су улице Чајничка
и Јосипа Теларевића, а у току је
ре к онст рук ц иј а
Космајског одреда и Трстењакове, и изградња
парка на углу улица 17. октобра
и Првобораца. Активисти ОО
уредили су парк у улицама

Канарево брдо и Миле Димић.
На штандовима су делили промотивни материјал и позивали
грађане да се пријаве за вакцинацију.

113. САВСКИ ВЕНАЦ

Чишћење запуштених
јавних површина
Урађено је ново
дечије
игралиште
у насељу Стјепан
Филиповић. Постављени су и дечији
мобилијари на простору између Савског
трга, Балканске и
Милована Миловановића, у дворишту
ОШ „Војвода Радомир Путник“, као
и између зграда у
Савској улици. У
току је реконструкција платоа између
Катићеве,
Бирчанинове и Булевара
ослобођења, а започела je реконструкција Милована Миловановића, као и делова улица
Гаврила Принципа и Балканске.
Завршени су радови у ОШ „Петар Петровић Његош“, „Војвода Радомир Путник“ и „Радојка
Лакић“. Очишћен је део Савског шеталишта код Старог
железничког моста. Замењено

је више од 180 старих контејнера. У сарадњи са Еко-патролом, очишћен је простор испод
Сењачке пијаце. Омладина ОО
очистила је јавну површину
уз Булевар Франша д‘Епереа.
Активисти ОО разговарали су
на штандовима са суграђанима, а председница ОО Ирена
Вујовић разговарала је са активистима.

114. ЧУКАРИЦА

Асфалтирање улица
У Сремчици су асфалтиране
улице Школски венац, Белових
јаруга и Моштаничка. У току је
санација и проширење Улице
Мијатових њива. Тротоар се ради
у Улици Стевана Филиповића
у Железнику и у Улици ослобођења у Рушњу. Реконструисано је 80 паркинг места у Авалској

улици у Железнику. Санирају
се прилазне стазе Спортском
центру Жарково и мења асфалт
у Приштинској улици на Цераку.
Почела је санација зелене површине и игралишта у Шавничкој
улици. Отворен је протицајни
профил дела потока Париповац
у Жаркову.

БЕОГРАД

Председник Србије Александар
Вучић угостио је Биљану Чекић,
девојчицу која је играла улогу
Даре Илић у филму „Дара из
Јасеновца“, и захвалио јој се на

свему што је урадила за српски
народ са тако мало година, а
свим женама честитао Осми
март, додавши да су оне ослонац и стуб нашег друштва

СЕЦА

ЈЕ МЕ
И
Ф
А
Р
Г
О
ФОТ

На примопредаји возила, која су набављена кроз програм донације ЕУ,
представницима 20 здравствених установа у Србији

председник Вучић ПРИМИО ЈЕ НА разговор ЂорђА
ЈоксимовићА, коЈЕм је троје малолетне деце одузето
2015. године

МАНАМА

Београд је посетио
Филип Плејн,
један од највећих
модних дизајнера
данашњице

ДЕТАЉ ИЗ БАХРЕИНСКЕ
ПУСТИЊЕ ТОКОМ ПРВЕ
ЗВАНИЧНЕ ПОСЕТЕ
ДЕЛЕГАЦИЈЕ СРБИЈЕ
КРАЉЕВИНИ БАХРЕИН

