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Вакцина значи живот

Молим вас све да се вакцинишете, да заштитите своје породице
и себе. Ништа не боли, а тако чувате своје здравље и живот!

Почела вакцинација без заказивања
Грађанима дато више од три милиона доза
Србија вакцинисала и 22.000 страних држављана
Велике количине цепива упутила
као помоћ БиХ, Македонији и Црној Гори
Институт „Торлак” за сада пакује, а ускоро ће
и да производи вакцину против Ковида 19
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Шеик Насер бин Хамад и председник Александар Вучић на војном
аеродрому у Батајници

Ш

еик Насер бин Хамад бин Иса Ал Калифа, изасланик краља
Бахреина, боравио је у
посети Србији, месец
дана након што је председник Србије Александар Вучић посетио Бахреин, што показује значај
билатералних веза, као и
вредности партнернства
две земље.
Он је председнику Вучићу пренео поздраве
и најбоље жеље краља
Бахреина, као и престолонаследника, принца
Салмана. Шеик је указао
да је отварање званичних канала комуникације
важан корак, како би се
олакшала, унапредила и
ојачала сарадња. Додао
је да у Београду борави
у пратњи високих представника економских и
стратешких институција
Бахреина, како би се
договорили конкретни
кораци у реализацији
заједничких визија лидера две земље.
Председник
Србије
Александар Вучић пренео је, након састанка, да
је договорен рад на потписивању свеобухватног
међудржавног споразума са циљем развоја сарадње у свим областима.

„Договорили смо да
идемо на акте избегавања двоструког опорезивања, и обостране
промоције инвестиција.
То тежимо да потпишемо приликом скорије
посете краља Хамада, а
можда и пре тога, кроз
свеобухватни међудржавни споразум Србије
и Бахреина, и тиме покажемо да смо опредељени сарадњи у свим областима“, објаснио је он.
Другог дана посете,
председник Вучић и
шеик Насер присуство-

Н

емачка
снажно
подржава дијалог
Београда и Приштине
под окриљем ЕУ, као и
Србија, која је спремна за наставак дијалога
и приступиће му конструктивно, у жељи да
се дође до компромисног решења, поручио
је председник Србије
Александар Вучић, након разговора са немачким министром спољних
послова Хајком Масом.
„Србија не тражи извињавајући разлог да
одбија долазак до компромиса, већ сматра да

вали су приказу наоружања, војне опреме и
способности дела јединица Војске Србије
на Војном аеродрому
„Пуковник
Миленко
Павловић“ у Батајници. Такође, одржан је и
Пословни сусрет Србија
- Бахреин, током којег
су представници српске
привреде имали прилику да, у Палати Србија,
представе пословање
својих компанија и потенцијал за сарадњу
са привредницима те
арапске државе.

П

... Шарл Мишел, председник Европског савета

БРИСЕЛ

редседник
Србије
Александар
Вучић
састао се европским
званичницима у Бриселу Мирославом Лајчаком, Урсулом фон дер Лајен, Оливером Вархеијем, Жозепом
Борелом, Владимиром Билчиком, Шарлом Мишелом...
Након састанака, истакао
је да очекује средином маја
позив за наставак дијалога и
додао да је Београд спреман
да му се одазове. Нагласио
је да постоје многи проблеми, пре свега у енергетици,
и да су то ствари које морају
промптно да се решавају,
због различитх тумачења и
жеље неких да показују мишиће на северу Kосова.
„Указао сам Мирославу

... Жозеп Борел, шеф дипломатије ЕУ

Лајчаку на то да се Аљбин
Kурти хвали тиме да је гласао у Албанији, чиме де факто каже да је свеједно да ли
сте у Тирани или Приштини,
да је то иста земља. Замислите, иако је Kосово по Уставу
Србија, да сам ја гласао у
Грачаници, или неком другом месту на Kосову. То би
био скандал светских размера, иако те две ствари нису

за поређење и по Уставу и
Резолуцији 1244 је Kосово
део Србије“, нагласио је он, и
рекао да је то доказ двоструких стандарда целе међународне заједнице.
„За нас је важно да гарантујемо сигурност и безбедност наших људи. Инсистирао сам на испуњавању
обавеза из Бриселског споразума, на ЗСО и слободи

Спремни за наставак дијалога
замрзнути
конфликт
није најбоље решење,
јер увек неко може да га
одмрзне. Потребно је да
се гради мир са Албанцима, јер је извесно да ће
Срби и Албанци бити две
највеће нације у наредних 100 година. Суштина напретка је у миру“,
поручио је председник
Вучић и истакао да је
важно да се испуне сви
спораузми који су потписани, пре свега Бриселски. Такође, нагласио је
и да Србија има највећу
трговинску размену са
Немачком и да немачки

Хајк Мас и Александар Вучић

инвеститори у Србији запошљавају неколико десетина
хиљада људи, што, како је истакао, значи живот.

Министар Мас истакао је
да процес нормализације односа са Приштином није лак,
али да доприноси и развоју

економије, због чега подржава овај процес, ЕУ и Мирослава Лајчака, који посредује у
дијалогу.

кретања, протоку роба и услуга, све што смо потписали
у Вашингтону, јер је то добро
за Београд, Приштину и регион“, рекао је он.
Председник Вучић изразио
је уверење да ће уследити
убрзање европског пута Србије и да очекује међувладину
конференцију крајем јуна и
признање за напредак Србије.
„Србији иде добро, корача снажним кораком међу
најбржим у Европи. С једне
стране су вредности, с друге
прагматична политика очувања веза са свим пријатељима. Али, најважније је економија, економија, економија.
Са ЕУ започети су разговори
о великим инфраструктурним пројектима који ће променити Србију, пре свега о
изградњи брзе пруге до Северне Македоније. Сада могу
да кажем да ћемо заједнички
изградити брзу пругу између
Београда и Ниша, али и од
Ниша, кроз Лесковац, Врање,
Табановце, Прешево до границе са Северном Македонијом, што ће бити велика
промена за Србију. То има
велики значај за нас и нисам
могао да сакријем радост, јер
то ће бити једна од највећих
ствари коју смо урадили. Уз
подршку ЕУ, Србија би за већ
за три и по или највише четири године била земља која
не би личила на Србију пре
10 или 15 година. То ће бити
фантастична вест, не само за
Београд, већ и југ и централну Србију и Поморавље“, открио је председник Вучић.
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ВЕСТИ

Вакцина значи живот
Почела вакцинација без
заказивања

Србија вакцинисала и 22.000
страних држављана

Институт „Торлак” за сада пакује,
а ускоро ће и да производи
вакцину против Ковида 19

Велике количине цепива
упутила је као помоћ у БиХ,
Македонију и Црну Гору

Пакети са
витаминима
за пензионере
Сви пензионери у Србији
добиће пакет са витаминима и минералима у којем ће
се наћи по једно паковање
витамина Ц, витамина Д3 и
цинка. Реч је о још једном
поклону државе пензионерима, уз овогодишњих 110
евра( два пута по 30 евра,
плус 50 евра само за пензионере).
„Ви сте то зарадили, много
тога сте изградили, све оно
у нашој земљи што смо ми
наследили. Данас морамо
да идемо вашим стопама и
да направимо од Србије још
боље место за живот“, истакао је председник Вучић.

С

јуна из Института
рбија са свих
„Торлак“ изаћи прве
страна
света
дозе руске вакцине
добија похвале
„Спутњик В“, које ће
за своју промишљену
се за сада тамо само
и добру стратегију
паковати, а да веимунизације, чиме се
рује да ће Србија пре
сврстала међу глокраја године почети
балне лидере, поставсамостално да проши, притом, и пример
изводи вакцину.
хуманости и соли„Видећемо да ли
дарности јер је омоћемо до краја гогућила вакцинацију
дине
производити
старијих у руралним
„Синофарм“
или
срединама на кућној
„Спутњик“, а надам
адреси, као и вакцисе да ћемо до марта
нацију страних дрпроизводити обе“,
жављана, а цепиво је
рекао је председник
донирала и суседним
Вучић и навео да би
земљама.
укупна производња
Након обезбеђиу почетку била 20
вања заштитне опреПредседник Вучић вакцинисао се у амбуланти у Рудној Глави,
А РЕВАКЦИНИСАО У ПУКОВЦУ КОД ГАЏИНОГ ХАНА, и позвао све грађане да следе његов
милиона, а касније
ме, тестова, лекова и
пример И ПРИМЕ ВАКЦИНУ
и 30 милиона доза
респиратора, а затим
годишње, како би се
и обезбеђивања вакпокриле и потребе
цина свим грађанима,
региона.
и то којег год произ„То су важне ствавођача желе, Србија
се сада усредсредила
на нови задатак – да
Молим вас све да
толико модернизује
се вакцинишете,
и унапреди рад Инда заштитите своје
ститута за вирусологију, вакцине и серупородице и себе.
ме „Торлак“, који је
Ништа не боли, а
годинама био урушатако чувате своје
ван, да постане једна
од најбољих фабрика
здравље и живот!
вакцина у Европи.
Приликом посете
ри, то значи живот,
председника Србије
не само за нас, већ и
Александра Вучића
за цео регион“, рекао
и председавајућег
је председник Србије
Председништва БиХ
и
представницима
Милорада Додика
медија показао прву,
од милион и осамсто хиљада
да уручим још 10.000 доза за
Институту „Торлак“,
контролну бочицу вакцине
примило прву дозу. Најавио
људе у Републици Српској“,
председник Вучић уручио је
„Спутњик В“, упаковану на
је и да ће у Србију стићи још
рекао је председник Вучић
још једну донацију вакцина
„Торлаку“.
211.000 Фајзерових вакцина,
и додао да је у Србији дато
„Астра зенека“ за Републику
Председнику Вучићу је,
150.000 руског „Спутњика В“
више од три милиона доза
Српску.
током обиласка Институи велика количина кинеског
вакцина, да је више од ми„Питање здравства један
та, представљен процес
„Синофарма“. Такође, најалион и двеста хиљада људи
је од четири стуба озбиљне
припреме узорака за ПЦР
вио је да ће између 5. и 10.
ревакцинисано, а да је више
државе. Част ми је што могу

Председник Србије Александар Вучић и члан Председништва БиХ Милорад Додик у обиласку
Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

дијагностику, као и процес
производње вакцине против
сезонског грипа.
Такође, председник Вучић пружио је пример свим
грађанима и вакцинисао се
против Ковида 19 у амбуланти у Рудној Глави. Примање
прве дозе „Синофармове“
вакцине, искористио је да
разговара са мештанима овог
малог места код Мајданпека,
као и са предузетницима и
са представницима локалне
самоуправе и Борског округа. Том приликом, захвалио
се мештанима Рудне Главе
на величанственом дочеку и
рекао да је примио вакцину
у средини процеса вакцинације, јер је његов став и политика да треба да се вакцинише када и народ.
„Вакцина је живот и молим
све људе у Србији да пожуримо са вакцинацијом, да што
више живота спасимо“, рекао
је, и пренео грађанима да у
170 домова здравља креће и
вакцинација без заказивања.
Такође, најавио је и да ће
покушати да доведе страног
инвеститора за изградњу
фабрике у том месту, како би
се отворила радна места и подигао животни стандард.
„Гледаћемо за Видовдан

да имате малу фабрику за 80
до 100 жена и планирам тада
да дођем и да покренемо
производњу. Сутра долази
директор „Јумка“ да видимо
око отварања погона“, рекао је председник и додао да
ће то бити велика подршка
овом прелепом крају Србије.
Поред тога, Србија је још
једном показала хуманост и
изашла у сусрет и комшијама
у региону организујући бесплатну вакцинацију страних
држављана на Београдском
сајму и у Новом Саду. Више
од 22.000 странаца примило
је вакцине у Србији, посебно
из суседних земаља, а редови су били дужи него ина-

че. Највише је било грађана
БиХ и Северне Македоније,
а многи од њих нису били
пријављени за вакцинацију
посредством система е-управе, док су поједини попунили
образац за пријаву страних
држављана за имунизацију.
„За Србију набавка вакцина није била геополитичко
питање, већ питање спасавања живота“, истакао је
председник Вучић, а говорећи о успеху вакцинације у
Србији, рекао да је први фактор то што смо инвестирали
у дигитализацију.
„На Сајму, где се налази
највећи центар за вакцинацију, може се видети како је то

Камен-темељац
за ковид
болницу
у Новом Саду
Председник Вучић најавио је да ће ускоро бити постављен камен-темељац за
изградњу нове ковид болнице у Новом Саду. Болница ће имати 600 лежајева,
од чега 200 за интензивну
негу, и биће завршена за
четири месеца. То је, како
је рекао, добра вест за људе
из Новог Сада и са севера
Србије.
„Правимо и нову зграду
Инфективне клинике у Београду, као што правимо нову
Тиршову, и градимо нови КЦ
Војводина и КЦ Крагујевац
и још 10 нових општих болница у градовима Србије“,
навео је председник.
добро организовано и како је
наш софтвер међу најбољима
у свету“, рекао је председник
Вучић, и додао да је поносан
на људе који су то урадили.
„Можете у Србији добити
америчке вакцине, европске,
али и руске и кинеске. Можете да бирате. То је добро,
не само за Србију, већ за цео
регион. Грађани су почели да
долазе у Србију, не само са
Западног Балкана, већ и из
ширег региона“, обајаснио је
председник.
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ВЕСТИ
ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ ШИРОМ СРБИЈЕ
Реконструкција пута
Зајечар-Књажевац

Председник Србије Александар Вучић обишао је
радове на реконструкцији
пута Зајечар - Књажевац,
на изградњи петље Селачка, и истакао да је тај пут
важан за цео исток Србије
и за грађане који долазе
на Стару планину. „Нема
инвеститора тамо где нема
путева и брзе саобраћајне
везе“, рекао је председник
Вучић и додао да мора да
се ради на томе да Књажевац поново постане важан

индустријски центар. Истакао је да ће тај крај Србије
добити на значају када се
буде изградила брза пруга
Београд - Ниш. Обишао је,
потом, и радове на петљи
Салаш, на деоници пута ка
Неготину, и нагласио да
држава има велике планове за подизање индустрије
у Прахову. Такође, обишао
је и завршне радове на изградњи приступног пута за
индустријску зону „Запад“
код Зајечара.

Изградња брзе пруге од
Београда до Будимпеште

Председник Србије обишао је радове на Железничкој станици Земун, деоници
брзе пруге Београд - Стара
Пазова, као и завршне радове на изградњи вијадукта
и полагању колосека преко
вијадукта у Бешкој, на деоници брзе пруге Стара Пазова - Нови Сад. Од кинеских
компанија добио је обећање
да ће пруга до Старе Пазове
моћи да се пусти у саобраћај
до краја године, а најављено
је и да ће радови на деоници

од Новог Сада до границе са
Мађарском почети 1. септембра. Председник Вучић обишао је и завршне радове на
изградњи вијадукта у Бешкој и интересовао се када ће
Руси почети да граде и најмодернији Диспечерски центар за управљање српским
пругама. Директор „РЖД
Интернешнал“ у Србији најавио је да ће радови кренути у
септембру, а да ће Диспечерски центар бити завршен до
краја 2023. године.

Гради се Моравски коридор

Спајање Ваљева са ауто-путем
„Милош Велики”

„Брза саобраћајница Иверак - Лајковац спојиће Ваљево са ауто-путем „Милош
Велики“, што је од животног
значаја за опстанак Ваљева,
за његов развој, живот и будућност“, рекао је председник Вучић приликом обиласка радова, и додао да ће се
поред пута Иверак-Лајковац
радити канализациона мрежа, фабрика за пречишћавање воде, гасна конекција,
нова спортска хала, геронтолошки центар и болница. То-

ком обиласка радова, председник је добио уверавање
од представника кинеског
извођача, компаније „Чајна
Шандонг“, да ће радови бити
готови до децембра 2022.
године, као што су раније
обећали. Подсетио је и да
је предвиђено да цео пројекат буде готов до децембра
2023. године. Најавио је да
ће следеће године почети да
се гради и ауто-пут од Београда до Зрењанина, којим
би се увезали Бачка и Банат.

Модерни путеви спојиће Руму,
Шабац и Лозницу

Гради се и нови мост преко
реке Саве, на другој деоници ауто-пута Рума - Шабац и
брзе саобраћајнице Шабац
- Лозница. Председник Александар Вучић, након разговора са извођачима, рекао је
да ће ауто-пут Рума - Шабац
бити завршен за две и по године и да ће се од Београда
до Шапца стизати за мање
од 40 минута. „Србија ће
бити умрежена ауто-путевима и брзим саобраћајницама
и биће потпуно другачија
земља. До краја 2025. годи-

не биће непрепознатљива у
односу на оно што је била
пре неколико година“, рекао
је председник Вучић и додао
да смо направили нови „крвоток“ уз помоћ којег ће наша
земља брже и боље функционисати. Председник је
добио обећање од извођача,
азербејџанске компаније „Азвирт“, да ће ауто-пут од Руме
до Шапца бити завршен до
почетка октобра 2023. године, а брза саобраћајница од
Шапца до Лознице до краја
октобра 2024. године.

Код Сталаћа гради се мост
преко Јужне Мораве, у оквиру будућег Моравског коридора, који ће повезати исток
и запад Србије. „Ово ће бити
први, најмодернији, дигитални ауто-пут. Велики број
људи живи на овом подручју
и они ће добити нове прилике“, истакао је председник
Вучић, приликом обиласка,
и најавио да ће цео тај аутопут, од 112 километара, од

Појата до Прељине, бити завршен за три године. „Људи
желе путеве и фабрике, и
овакви пројекти ће доводити нове инвеститоре. Ово је
велика и добра ствар за Србију“, рекао је он и похвалио
извођача, турско-амерички
конзорцијум „Бехтел - Енку“.
Такође, најавио је и почетак
радова на изградњи ауто-пута до Краљева, од Адрана до
Мрчајеваца.

Деоница ауто-пута „Милош
Велики” од Прељине до Пожеге

Председник Александар
Вучић обишао је радове на
деоници ауто-пута „Милош
Велики“ од Прељине до Пожеге, на најдужем тунелу
Лаз, кроз планину Јелицу.
После разговора са представницима кинеске компаније „ЦЦЦЦ“, најавио да ће
овај ауто-пут бити завршен
најкасније у фебруару следеће године. „Велика вест
је и да ћемо у мају покушати да потпишемо уговор за
ауто-пут до границе са Цр-

ном Гором, што је додатних
107 километара. То значи
да ће за само два сата и 15
минута моћи да стигнемо
од Београда до црногорске
границе. То нико није могао раније да замисли, то
су тектонске промене. Ово
су путеви о којима су људи
70 година могли само да
сањају“, нагласио је председник Вучић и рекао да је у
току и тендерска процедура
за изградњу ауто-пута НишМердаре.

Повезивање Београда са
ауто-путем „Милош Велики”

Започети су радови на
деоници пута Нови Београд
- Сурчин, нове градске магистрале која ће повезати
Београд са ауто-путем „Милош Велики“. Председник
Вучић је, током обиласка
градилишта, рекао да ће се
том саобраћајницом скратити излаз на ауто-пут „Милош Велики“ за око десет
километара. „Овај део града

постаће један од најлепших
делова Београда. Цео овај
пројекат није само изградња
ауто-пута, већ развојни
пројекат који доноси много
нових садржаја. Сурчин много добија и постаје једна од
најбрже растућих општина“,
рекао је председник Вучић и
најавио и почетак изградње
Националног стадиона у
Сурчину.

Отварање петље Батајница

Свечано је отворена петља
Батајница, којом становници
овог насеља добијају директан излаз на ауто-пут Е-75 и
везу са старим новосадским
путем. Председник Александар Вучић рекао је да ће
петља смањити саобраћајне
гужве и привући нове инвеститоре. Нагласио је да
је тај пројекат био уговорен

за 9,6 милиона евра, а завршен за 8,8 милиона евра, и
да је то први пут да се неки
инфраструктурни пројекат
заврши за мање новца, пре
рока, али са свим дозволама.
Такође, захвалио се и Европској банци за обнову и развој
на повољном финансијском
аранжману за реализацију
тог пројекта.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Градимо две болнице на КиМ
У Косовској Митровици гради
се Универзитетски центар са
зградом Ректората и неколико
факултета

ПЕТАР ПЕТКОВИЋ
Директор Канцеларије за
Косово и Метохију

Ничу вртићи у Гораждевцу
и Бадовцу, као и 15 зграда са
180 станова за младе брачне
парове, социјално угрожене,
интерно расељене

Ж

ивот српског народа на Kосову и Метохији пун је изазова са којима се свакодневно
сусрећу. Али, држава Србија
је ту да помогне, да све изазове и потешкоће са којима
се суочава наш народ у јужној покрајини пребродимо
заједно. Последњих седам
година, Србија, на челу са
председником Александром
Вучићем, чини све да кроз
развојне пројекте, економско
оснаживање и сваки други
вид помоћи помогне свом народу на Kосову и Метохији.
Директор Канцеларије за
Косово и Метохију Петар
Петковић каже да, упркос
свим изазовима пандемије,
одвојене су додатне четири
милијарде динара помоћи
нашем народу на KиМ, а колико држава Србија помаже, најбоље зна наш народ
у покрајини, који пружа огромну подршку председнику
Александру Вучићу.
Шта формирање нове
власти на КиМ доноси
Србима?
- Нажалост, то ко је на власти у привременим институцијама у Приштини не значи
много Србима на Kосову и
Метохији, јер се албански
политичари готово увек надмећу у антисрпским ставовима и реторици. Због тога ми
гледамо да нашем народу
обезбедимо, заједно са Владом Србије и председником

Александром Вучићем, боље
услове за живот, да заједно радимо и градимо мир и
будућност. Приметили сте
да ка Београду често иду
хушкачке и екстремистичке
изјаве приштинских лидера,
али да одговарамо одмерено
и уздржано, јер то јесте наша
политика. Да градимо мир и
стабилност, просперитет и
да заједно кроз разговор и
дијалог покушамо да дођемо
до решења.
Kако се наш народ бори
са Kовидом - 19? Kаква
је ситуација са вакцинацијом?
- Од тренутка када су
прве вакцине стигле у нашу
земљу, оне су биле доступне и нашим грађанима на
Kосову и Метохији! И то је
нашим људима много значило, да знају да држава
Србија мисли на њих. Због
неразумевања Приштине,
која је усред пандемије желела да хапси српске лекаре на KиМ и прави ломаче
за вакцине, ми смо, зарад
мира, процес вакцинације
организовали на три пункта
у Рашки, Бујановцу и Медвеђи. До сада је из српских
средина на KиМ вакцинисано више од 15.000 људи и
ревакцинисано њих 13.000.
Нашем народу на располагању су сва четири типа
вакцине, а Kанцеларија за
Kосово и Метохију за свакога организује бесплатан

превоз до пунктова. Зато
могу да кажем да сам задовољан одговорношћу коју
наш народ показује када је
вакцинација у питању и због
тога је епидемија у српским
срединама под контролом,
али нема опуштања.
Kолико је држава Србија
уложила у помоћ народу на KиМ? Kоји су све
пројекти у току?
- Управо на иницијативу
председника Вучића за помоћ српском народу на Kосову и Метохији, ребалансом
буџета одвојене су четри
милијарде динара додатне

помоћи. Један део тог новца
намењен је за једнократну
финансијску помоћ нашем
народу. Тако ће сваки незапослени грађанин од своје
државе добити на поклон, у
динарској противвредности
200 евра помоћи, а сваки
запослени, затим свако дете
до 18 година и сваки пензионер по 100 евра. То није све,
јер највећи део новца отићи
ће за капиталне пројекте на
KиМ. Ове године почињемо
градњу највеће болнице у
Грачаници, за коју ће бити
издвојено шест милиона
евра, и у којој ће и Срби, али
и њихове комшије Албанци

моћи да добију најсавременију здравствену заштиту. Одвојена су средства за
капиталну реконструкцију
болнице у Kосовској Митровици, изградњу Универзитетског центра, у којем ће
бити смештена зграда Ректората и неколико факултета. То ће бити нови симбол
овог града и зграда на понос
свим Србима. Такође, градићемо и два вртића у Гораждевцу и Бадовцу, јер то
значи да се наша деца рађају
и да све што радимо на KиМ,
радимо за будућност наше
деце, да им оставимо боље
услове за живот и одрастање. Додатно, ове године
изградићемо и 15 зграда са
180 станова за наш народ на
KиМ, што је више у односу
на прошлу годину, када смо
у условима пандемије успели на време да саградимо
10 стамбаних зграда. Ти станови намењени су младим
брачним паровима, социјално угроженима, интерно расељенима…
Kаква је ситуација у вези
са нашим манастирима,
које Албанци проглашавају својом баштином?
Kако се боримо против
тога?
- Реалност је таква да смо
од почетка године имали
чак осам напада на наше
светиње у покрајини, а угроженост српских манастира
препознала је и организација „Europa Nostra“, која је
сврстала манастир Високи
Дечани на листу угрожене
европске баштине за 2021.
годину. Нервозне реакције
из Приштине на ту вест само
су потврдиле такав статус.
Улажемо много новца у обнову наших светиња на KиМ,
пострадалих у годинама за
нама од руке екстремиста,
али и захтевамо од међународних представника на
терену да осигурају безбедност наших цркава, манастира, гробаља. О свим тим
инцидентима редовно обавештавам и посреднике у
дијалогу у Бриселу.

Kако народ доживљава
председника Александра Вучића и његове
честе посете Kосову и
Метохији?
- За српски народ на Kосову и Метохији нема веће
подршке и сигурности него
када је међу њима и председник Србије Александар
Вучић. Чињеница да он инсистира да што више буде у
директном контакту са нашим народом у покрајини, за
њих је велико охрабрење да
истрају, остану и опстану на
KиМ. Они знају ко мисли и
бори се за њих свакога дана
и ко их никада неће оставити
на цедилу.
На које пројекте за бољи
живот грађана сте најпоноснији?
- Велика је част и понос
бити на челу Kанцеларије
за Kосово и Метохију, када
читава држава ради за свој
народ на KиМ. У време пандемије, великих изазова,
држава је определила огроман пакет помоћи за свој
народ, а то не би било могуће да данас немамо економски јаку и снажну државу која је лидер у региону
и може да брине о свом народу. Лично, најпоноснији
сам на чињеницу да ћемо у
тренутку када се читав свет
бори са пандемијом, на KиМ
имати две нове болнице.
И то вам најбоље говори
о томе како наша држава
не заборавља свој народ у
јужној покрајини, већ напротив, да наши људи имају
подједнако добре услове за
лечење, школовање, као и
наш народ у централној Србији. Такође, поменуо бих
и пројекте који су у фази
завршетка, а које је покренуо и водио мој претходник
Марко Ђурић, садашњи амбасадор Србије у САД, попут изградње модерног повратничког насеља Сунчана
долина или, пак, пројекта
Рајска бања, здравственорехабилитационог комлекса, који су на понос свима
нама.

Вучић почасни
грађанин Бањалуке

МИЛОРАД ДОДИК, АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ И ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ

Н

а свечаној академији
поводом 22. априла,
Дана града Бањалуке,
председнику Србије Александру Вучићу уручен је „Кључ
града“, највеће градско признање, као и Повеља почасног грађанина Бањалуке.
Том приликом, председник
Вучић рекао је да овим признањем постаје Бањалучанин
и истакао да је Бањалука,
поред Београда, најважнији
српски град. Најавио је и да
ће Србија улагати много у
Бањалуку, али и у све делове
Републике Српске.
Током званичне посете Републици Српској, делегација
Србије, коју је предводио
председник Вучић, састала
се са представницима Савета за сарадњу Србије и РС, а
председник Вучић разговарао је и са српским чланом
Председништва БиХ Милорадом Додиком и председницом Републике Српске
Жељком Цвијановић.
На конференцији за штампу
рекао је да је Босна и Херцеговина за Србију трећа извозна
дестинација и седми трговински партнер, те да је за Србију
важно да, чувајући мир и стабилност, развија економију.
„Важно је да људи у Србији
и Републици Српској виде да
ће имати посла, да ће њихова деца моћи да опстају на
огњиштима, да не будемо
опхрвани бригама од пре 30
година и да знамо да је мир
наша будућност“, рекао је
председник Вучић и најавио
да ће Србија уложити стотине милиона евра у инфраструктурне пројекте у Републици Српској. Србија ће, како
је навео, платити изградњу

моста преко Саве и са 100 милиона евра помоћи изградњу
17 километара ауто-пута од
тог моста до Бијељине.
„Процењена вредност тих
радова је 136 милиона евра, а
Србија ће на себе преузети 100
милиона. Тиме повезујемо цео
регион и припаднике различитих народа као и наш, српски
народ, и немамо разлога да се
плашимо да то кажемо“, рекао
је председник Вучић.
Наводећи да се на седници
Савета за сарадњу разговарало и о изградњи аеродрома у
Требињу, председник Србије
рекао је да ће, од процењене
вредности између 98 и 100 милиона евра, Србија директно
уложити између 73 и 75 милиона. Најавио је и да ће Србија
уложити средства у инфраструктурне пројекте у општини
Дрвар у Федерацији и општинама Костајница, Дубица и
Невесиње у РС. Додао је да се
разговарало и о изградњи меморијалног комплекса у Доњој
Градини посвећеног жртвама
усташког логора у Јасеновцу.
Седници су присуствовали и премијери Србије и
РС Ана Брнабић и Радован
Вишковић, те председници
Народних скупштина Србије и РС Ивица Дачић и Недељко Чубриловић. Такође
и министарка финансија Републике Српске Зора Видовић, министар енергетике и
рударства Петар Ђокић, министри унутрашњих послова
Републике Српске и Србије
Драган Лукач и Александар
Вулин, амбасадор Србије у
БиХ Александар Ђорђевић,
као и генерални секретар
Министарства
финансија
Србије.

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Здружено тактичка вежба Војске Србије и МУП-а одржана
је на полигонима „Орешац” и „Пасуљанске ливаде”
САНДРА БОЖИЋ

Платформа СНС за учешће у дијалогу

П

редставници
Посланичке групе „Александар Вучић - За нашу децу“
упознали су представнике
Европског парламента са
садржајем платформе за
учешће у дијалогу за промоцију изборних услова.

П

Поносан сам на нашу
војску и полицију

редседник Републике
и врховни командант
Војске Србије Александар Вучић присуствовао
је здружено тактичкој вежби
„Одговор 2021“ Војске Србије и МУП-а на полигонима
„Орешац“ и „Пасуљанске ливаде“.
Поред њега, вежби су присуствовали и председница
Владе Србије Ана Брнабић,
потпредседник Владе и министар одбране др Небојша
Стефановић и начелник Генералштаба Милан Мојсиловић, министар унутрашњих
послова Александар Вулин,
као и директор полиције
Владимир Ребић и директор
БИА Братислав Гашић. Такође, међу високим званицама био је председавајући
Председништва БиХ Милорад Додик.
На полигону „Орешац“
приказана је способност
специјалних јединица Војс-

ке Србије и полиције за извођење противтерористичке
акције и решавање талачке
ситуације, док су на полигону „Пасуљанске ливаде“
јединице Копнене војске,
Ратног ваздухопловства и
ПВО, Жандармерије и Хеликоптерске јединице МУП-а
Србије приказале поступке
ојачане борбене групе у одбрани с преласком у напад.
У вежби на полигону „Орешац“ учествовало је више од
200 припадника Војске Србије и око 100 припадника
полиције. Ангажовано је осам
ваздухоплова, 22 борбена
возила, седам чамаца, две
беспилотне летелице, као и
друга савремена борбена и
неборбена техника коју користе специјалне јединице.
Вежба је изведена на копну,
у ваздуху и води, кроз пет
секвенци – извиђање, поседање линије блокаде, напад
на терористичке снаге, осло-

бађање талаца и евакуација.
У делу вежбе на „Пасуљанским ливадама“ учествовало
је више од 1.000 припадника
Војске Србије, око 200 припадника МУП-а и више од
140 борбених средстава и
система. Изузетну прецизност и ватрену моћ показао
је
артиљеријско-ракетни
систем за противваздухопловну одбрану „Панцир С1“,
који се сматра једним од најсавременијих ПВО система
своје класе на свету.
„Поносан сам на Војску
Србије, поносан сам на нашу
полицију, поносан сам на напредак Србије, на то шта смо
урадили у претходних неколико година и уверен сам да
ће Србија имати снаге, знања
и мудрости да даље настави
са убрзаним развојем и великим просперитетом и на
понос свих њених грађана и
наше државе. Веома сам поносан на оно што смо могли

да видимо у Орешцу, недалеко од Беле Цркве и Вршца,
у Банату, и на Пасуљанским
ливадама. Видели смо како
заједнички могу да раде
Министарство одбране и
Министарство унутрашњих
послова“, нагласио је председник Србије.
Истакао је да овакве вежбе
показују и колико нам је још
улагања потребно и најавио
да ће тих улагања бити:
„Наша Војска мора да буде
још много снажнија, наша
полиција такође, наши припадници морају да имају
боље услове за живот и зато
сам поносан што је премијерка Ана Брнабић уручила
кључеве за 584 припадника
снага безбедности и њихове породице. Уверен сам да
даљом модернизацијом, опремањем и снажењем војске
и полиције, можемо превентивно да делујемо и да одвратимо сваког агресора“.

Платформа се бави различитим питањима од интереса грађана наше земље и
њихов интерес је у фокусу
свих наших предлога. Реч
је о тексту који се званично
доставља Народној скупштини. У свим разговорима

водићемо рачуна о поштовању суверенитета и независности наше земље, јер
су ова питања основа политике коју води председник
Александар Вучић и коју
смо изабрани да заступамо
на сваком месту.

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА НАРОДНИХ
ПОСЛАНИКА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ
ДРУГИ ДЕО
АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ
Зашто се људи из Србије
придружују хајци против Србије?
Навршило се
25 година од
потписивања
Дејтонског
споразума. Изгледа да је баш
та годишњица
била повод да
отпочне општи,
синхронизовани напад и на
Србију, и на Републику Српску, и на председника Србије
Александра Вучића, како из
иностранства, тако из региона, али из саме Србије. Из искуства знамо да свака значајна годишњица из наше новије
историје тешко да може да
прође без напада из региона,
дакле, Тиране, Загреба, Сарајева, Подгорице, до скоро,
видећемо како ће од сада ситуација бити, неретко и Скопља и на то смо већ навикли.
Али поражавајуће је што
су се многи из Србије придружили тој кампањи и хајци
против Србије и Александра
Вучића, који им је иначе свакодневна мета, а само зато
што жестоко брани српрске
националне интересе. Деценијама слушамо оптужбе и
нападе да је Србија једина
крива за све што се дешава-

ло у прошлости, да су Срби
једини кривци за све ратове
деведесетих, како је Србија
једина одговорна и читав низ
монструозних оптужби које
долазе из региона.

није могао да буде продат ни
за милијарду? Ко су ти људи
који су на тај начин, грађани
Србије, из вашег џепа избијали паре, јер ви добијате дивиденде од „Телекома“?

НЕБОЈША
БАКАРЕЦ

МИЛЕНКО
ЈОВАНОВ

НЕБОЈША
БАКАРЕЦ

Тражим обавештење
од
Тужилаштва
за организовани криминал
о томе да ли
постоји, то је
правни термин,
доказ о животу „пруф оф лајф“, за једно
осумњичено, а недоступно
лице које се наводно налази у Италији, то је Јадранка
Дринић, садашња директорка и сувласница и даље
„Дајрект медије“, у поступку
који се води због кривичног
дела - злоупотреба положаја
одговорног лица у продуженом трајању против физичких
лица и правног лица „Дајрект
медије“?

Ко су људи у „Телекому“
који су радили за СББ?

Шта је са Ђиласовим лажима?

Моје питање
ће бити постављено поново
истражним органима државе
Србије и полицији и тужилаштву, али и
БИА, и односи
се на вишегодишњу, а може
се рећи чак и вишедеценијску
смишљену, организовану и
планирану пљачку „Телекома
Србија“.
Ко су људи у „Телекому“
који су радили за СББ? Ко су
ти људи који су били плаћени
од СББ да не раде за компанију у којој врше функције,
него за противничку, односно
конкурентску компанију? Ко
су ти људи који су омогућили
СББ да од 2012. до 2018. године три пута увећа вредност
компаније, а у периоду од
2007. до 2018. године за девет пута, не за 9 одсто, него
за девет пута увећа вредност
компаније? Ко су ти људи
који су омогућили да СББ
дође на 2,6 милијарди евра
вредности, а да „Телеком“

Тражим обавештење од
РИК, МУП да ли су тачне тврдње Драгана Ђиласа који је
рекао: „Пре шест месеци су
стотинама хиљада листића
допуњене кутије, лопатама
су убацивали“?
Олигарх Ђилас, шест месеци после избора, тврди да је
најмање 200 хиљада листића
убачено у гласачке кутије, а
то за све ово време, осим њега
сада, није нико приметио. Пазите, није приметио ОЕБС који
је дао позитиван извештај,
није приметила ЦРТА, Ђиласова ЦРТА, која је дала позитиван извештај. Честитке због
избора упутили су и Туск и
Верхеј и Сем Фабрицио је рекао да бојкот није била добра
идеја. На изборима су учествовале и опозиционе странке.
Неке од њих су и Ђиласови
садашњи партнери ПСГ, али
и друге релевантне попут ДЈБ,
СРС, ДСС и нико од њихових
контролора, а имали су их на
свим бирачким местима, није
приметио стотине хиљада
листића који су лопатама убачени у кутије.

Где је Ђиласова Јадранка
Дринић?

АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ
Хоће ли се реаговати на
нападе конкуренције на
„Телеком“?
Питање је упућено Министарству трговине и туризма и телекомуникација,
као и Министарству културе
и информисања, а односи се
на нетачне и врло злонамерне наводе против државног
телекомуникационог опера-
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наставак са стране 11
ратера, привредног друштва
„Телеком Србија“, од стране појединих медија који су
блиски Драгану Ђиласу.
Ова негативна кампања
није ништа ново, када је реч
о нападима Н1 и осталих из
те Јунајтед групе против „Телекома“, али ових дана то
достиже врхунац, где се чак
оптужује „Телеком“, зато што
планира да се развија, зато
што има бизнис план, зато
што има бизнис стратегију,
бизнис идеју, зато што имају
стратегију да додатно ојачају
ту компанију и оснаже своју
позицију на тржишту.

ЂОРЂЕ
ТОДОРОВИЋ

Да ли је поднета пријава против Мирослава
Алексића?

Питам Државну ревизорску институцију да ли је
поднета пријава против бившег председника Општине
Трстеник Мирослава Алексића, који је противправно повећао коефицијент за обрачун и исплату
плата и тиме себи обезбедио
титулу најплаћенијег председника општине у Србији?
Када
ће
Тужилаштво
поднети пријаву против
Алексића и његовог друга
Предрага Стевановића, са
којим је заједно ушао у посао гасификације у Општини
Трстеник, кроз намештене
тендере где му је омогућио
монополску позицију, а Трстеник увео у дугове за стотине милиона динара?

НЕБОЈША
БАКАРЕЦ
Да ли је мафија припремала атентат на Вучића
по налогу свог политичког крила?
Тражим обавештење од
Министарства унутрашњих
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ИНТЕРВЈУ
послова, да ли је могуће да
је мафијашки клан Беливук,
војно крило критичке мафије која већ годинама прети
председнику Вучићу и члановима његове породице,
припремао атентат на председника Вучића по налогу
свог политичког крила?
Да ли је могуће да постоје
наручиоци и финансијери
припремљеног атентата на
председника Вучића? Да ли
је могуће да постоје инспиратори атентата, а у кривичноправном смислу могући
подстрекачи и помагачи? Да
ли је могуће утврдити политичку позадину припрема
атентата на Вучића? Да ли је
могуће утврдити ко је све у
земљи и иностранству имао
политичког и финансијског
интереса да убије председника Вучића?

МАРКО
ПАРЕЗАНОВИЋ

Може ли држава Србија
да спречи евакуацију
новца у друге земље?

Питање се
односи на Министарство
финансија.
Према информацијама које
смо могли прочитати, Драган
Ђилас је склонио из Србије више од пет
милиона евра у Швајцарску,
у градић Цуг, познат по томе
да представља порески рај.
Управо у том градићу је Драган Ђилас 2014. године основао фирму, у управу те фирме поставио свог брата Гојка
Ђиласа, да би, након што је у
јавност изашла информација
да Гојко Ђилас има 29 станова
у најелитнијем делу Београда,
Ђилас заменио свог брата у
управи те фирме.
Питам Министарство финансија какве механизме има
држава Србија да спречи
слање новца у друге земље,
посебно ако Драган Ђилас
и њему слични наставе са
евакуацијом свог капитала?
Како је уопште могуће да
неко ко избегава плаћање
пореза у својој земљи, има
морално право да се бави политиком и да буде део јавног
простора у овој земљи?

Србија се подигла из пепела
Политика председника
Александра Вучића створила
је услове да се млади врате у
своју земљу

П

рофесорка математике
и народна посланица Српске напредне
странке из Крушевца, Невена
Ђурић, за „СНС Информатор“
каже да је председник Александар Вучић за Србију урадио оно што нико до сада није
и да ће будуће генерације
говорити о свим тим успесима. Међутим, према њеним
речима, нема опуштања, већ
морамо сви заједно још више,
напорније и продуктивније да
радимо како бисмо од наше
државе из дана у дан стварали што перспективније место
за живот. Данас, како каже,
живимо у једној потпуно другачијој Србији, у Србији која
је прича о опоравку, успеху
и подизању из пепела, а посебно уколико је упоредимо
са државом каква је била до
2012. године.
- За разлику од ере „демократа“, девастиране привреде и пропалих инвестиција,
напредак Србије данас је
видљив на сваком кораку. У
2020. години најлакше смо то
могли да приметимо. Када је
цео свет погодила пандемија
корона вируса, Србија је успела да се избори за позицију
лидера у региону. Такође, и
по питању директних страних инвестиција, привредног
развоја, смањењу незапослености, расту плата и пензија...
Успели смо да сачувамо заинтересованост инвеститора
и чак да поставимо камен-темељац за нове, а свакако нам
је циљ да тим темпом наставимо и у наредном периоду
- каже Ђурићева и наводи да
никада није размишљала о
томе да оде из Србије.
- Млади људи обично о одласку размишљају током, или
по завршетку школовања.
Факултет сам уписала 2012.
године, када је на власт у Србији дошла Српска напредна

Невена Ђурић,
народна посланица

странка, и за тих неколико
година студирања видела сам
колико је она просперитета
донела земљи, и у потпуности
сам сигурна да данас постоји
перспектива, не само за останак, већ и за повратак младих
у нашу државу.
Како млади виде политику председника Александра Вучића? Шта кажу
Ваше колеге, пријатељи?
- Као озбиљну и одговорну,
која се заснива на конкретним делима, а не на речима.
И то се види на сваком кораку, где год да кренете по
Србији. Видите фабрике тамо
где их није било, а онда у тим
фабрикама ради неко од чланова ваше породице, па нове
школе, болнице, ауто-путеве
који нам омогућавају брже
путовање и повезивање... Са
таквом инфраструктуром загарантован је и долазак нових
инвестиција, што са собом
повлачи нова радна места и
бољи животни стандард за
грађане. Све то јесте резултат
напорног и посвећеног рада.
Моје колеге и пријатељи кажу
исто што и већина грађана
Србије, који су на прошлогодишњим изборима показали у
кога имају највеће поверење.
Ви сте професор математике, шта Вас је определило за то да почнете да
се бавите политиком?
- По мишљењу многих,
спојила сам неспојиво, јер сам
из света природних наука упловила у политику. Желела
сам да будем део тима који
својим радом и залагањем
доприноси напретку и бољитку грађанима и држави, да
окружење у којем живим и
у којем ће моја деца живети
учиним бољим, да као део
СНС тима креирам и градим
сигурну будућност за сву нашу

децу. Управо је на иницијативу председника Александра
Вучића, овако велики број
младих људи присутан у свим
сферама друштвеног и политичког живота. Чврсто верујем да су наш ентузијазам,
идеје и енергија, уз подршку
и искуство старијих колега,
сигуран пут ка успеху.
Какви су Вам утисци из
Скупштине Србије? Које
теме су Вам најближе?
- У Скупштини се ради
ефикасно и динамично. Законима о којима дискутујемо и које доносимо дефинишемо оквире у којима ће
држава функционисати у
одређеним областима, те је
на нама велика одговорност.
Сматрам да нема веће части
него да служите свом народу
и својој држави, а ми, народ-

ни посланици, управо смо
у таквој позицији и морамо
преданим радом да оправдамо огромно поверење које
нам је указано. Сходно мом
образовању и досадашњем
радном искуству, најближе
су ми теме које се односе на
здравље, образовање и привреду. Поменуте теме често
су испреплетане и повезане, посебно у овом тренутку
пандемије коронавируса, где
са једне стране имате велике
напоре које држава улаже
у циљу очувања здравља и
живота грађана, а са друге
стране напоре за опоравак и
ревитализацију привреде.
А какви су Вам били утисци после емисије „Реч на
реч“, где сте представљали Српску напредну
странку?

- Поред тога што је за мене
то било једно ново искуство,
била ми је велика част што
сам била у прилици да представљам Српску напредну
странку и да говорим о стратешким циљевима наше државе на спољнополитичком
плану. Тада смо још једном
видели да припадници неодговорног бившег режима
немају никакав план и програм за грађане, никакву
тактику када је реч о спољној политици, већ се сав њихов рад своди на приватно
богаћење и борбу за новац,
власт и моћ. Стратешки циљ
Србије, коју предводи Александар Вучић, јесте пуноправно чланство у Европској
унији, тако да смо кључне
успехе у евроинтеграцијама
постигли управо у периоду
када политику спроводе
Александар Вучић и СНС.
Такође, веома смо поносни
на пријатељске односе са
бројним другим државама,
попут Русије и Кине, и на
чињеницу да су ти односи
данас на највишем нивоу
у нашој досадашњој политичкој историји.
Како се данас живи у
Крушевцу?
- Крушевац је град будућности, град који има перспективу, град који од доласка Српске напредне странке
ниже резултате и успехе,
у којем се континуирано
ради и гради. Крушевљани
то најбоље виде и осећају и
зато, не само да су на изборима потврдили рекордну
подршку коју пружају Српској напредној странци, већ
су је учинили још снажнијом
и убедљивијом. Суштинску
разлику видимо када упоредимо Крушевац данас и
Крушевац до 2012. године.
Катанци на улазним вратима фабрика, људи без посла,
руинирана инфраструктура и
опустошена градска каса описују Крушевац какав је био у
време бившег режима. А данас имамо нове инвестиције,
нова радна места, равномер-

ни инфраструктурни развој и
у граду и на селу, стабилан
буџет. Царски град наставља
даље са реализацијом нових
пројеката, јер за Крушевац
ништа није довољно добро
ако није најбоље.
Шта бисте издвојили од
најважнијих пројеката
који су реализовани?
- Поносна сам на чињеницу да је тај списак јако дуг.
Поред Моравског коридора,
првог дигиталног ауто-пута,
на којем се интензивно ради,
а захваљујући којем ће читава регија кроз коју пролази
постати магнет за инвеститоре, Крушевац је један од
првих градова у којима је изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода,
чиме је сврстан у ред еколошких градова који брину
о заштити животне средине.
Мој родни град имаће и свој
аеродром Росуље, на којем
су радови у завршној фази,
интензивно се ради на изградњи новог центра града,
уређено је излетиште Јастребац, велики туристички потенцијал Расинског округа.
Крајем прошле године, отворена је и нова Ковид болница, изграђена у рекордном
року, за само четири месеца,
која је у овом тренутку од
највећег значаја, не само за
Крушевац и Расински округ,
већ за цело подручје југоисточне Србије. Као професор, посебно сам поносна
на увођење првог државног факултета у Крушевцу
- Пољопривредног факултета Универзитета у Нишу,
који је основан 2017. године,
а на иницијативу која је потекла још 2012. године када
је градоначелник Крушевца
био Братислав Гашић. Година 2021. је година јубилеја
за мој родни град, јер Крушевац обележава 650 година
од оснивања. Тим поводом,
Трг косовских јунака добиће
потпуно нов изглед. Ово је
само део пројеката који су
реализовани за добробит
Крушевљана.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Гувернери и министри финансија
средње, источне и југоисточне Европе

Г

Грци заинтересовани за
„Воћар” из Мерошине
Министар Бранислав
Недимовић састао се са
грчким колегом министром Спилиосом Ливаносом. „Тренутно је
Србија, када је реч о трговини пољопривредних
производа са Грчком, у
дефициту, јер више производа увози. Након
наговештаја грчке компаније

тора за Европу Међународног
монетарног фонда. Током скупа анализиране су мере које
су владе и централне банке
предузимале као одговор на
пандемију и оцењено је да су
примењене ефикасне мере економске политике знатно ублажиле негативне утицаје пандемије на националне привреде.

увернер Јоргованка Табаковић, која је и гувернер
Србије у Међународном монетарном фонду, с гувернерима
централних банака и министрима финансија земаља средње,
источне и југоисточне Европе,
учествовала на виртуелној конференцији коју је организовао
Алфред Камер, директор Сек-

ЗДРАВЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

„Агрифреда“ која је
исказала заинтересованост за инвестиције
у „Воћар“ Мерошина, где би се бавила
откупом и прерадом
вишње, тренд дефицита робне размене
врло брзо могао би да
се промени“, истакао
је Недимовић.

П

редседница Владе Ана
Брнабић изјавила је
на „WЕF Global Technology

Governance“ онлајн самиту
да је пандемија показала да
се нашој земљи исплатило

улагање у дигитализацију.
На скупу у организацији
Светског економског фору-

ма, подсетила је да је Србија
у дигитализацију почела да
улаже пре само четири го-

ОДБРАНА

Здружена вежба
Војске и МУП-а
Војска Србије и Министарство
унутрашњих послова на полигонима Орешац и
Пасуљанске
ливаде
извели су здружену
вежбу „Одговор 2021“
у којој је учествовало
око 1.500 војника и полицајаца. Потпредседник Владе и министар
одбране Небојша Стефановић
честитао је припадницима

Војске Србије који су
показали изузетан
ниво професионалности и обучености
и истакао да су приказана
савремена
борбена средства и
наоружање, те да су
припадници показали да Србија може
да се ослони на њих
у рату, као што се сваког дана
ослања у миру.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

Искрени и пријатељски
односи Русије и Србије
Министар Никола
Селаковић био је у
дводневној званичној посети Руској
Федерацији, где се
састао са министром
иностраних послова
Сергејем Лавровом и
захвалио се на подршци територијалном
интегритету и суверенитету Србије. Истакао
је да су сусрети званичника
Србије и Руске Федерације на

високом и највишем
нивоу добар показатељ и сведочанство
искрених, отворених
и пријатељских односа две државе које
бележе дугу традицију. Указао је и да ће
састанак са руским
колегом допринети
припреми евентуалне посете председника Руске
Федерације Владимира Путина Србији у току ове године.

Састанак са мисијом ММФ-а
Министар
Синиша Мали састао се са
представницима
мисије ММФ-а и разговарао о новом аранжману Србије. Истакао
је да је Србија у првом
кварталу ове године
забележила боље резултате него што је планирано буџетом за 2021. годину. Нагласио је да је пад БДП-а
у првом кварталу 0,5 одсто,

што је бољи резултат
од очекиваног, те да је
кључан други квартал,
за који се очекује раст
од више од 10 одсто у
односу на исти период
прошле године. Тиме
би се достигао пројектовани годишњи раст
од шест одсто, којем
ће допринети и велики инфраструктурни радови на капиталним пројектима.

Улагања у пиротску депонију
Србија све више истиче као
земља иновација. Како је истакла, Влада се фокусирала
на три кључне области дигитализације: економију, образовање и државну управу.

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Српска енергетика окреће се
инвестицијама и зеленој агенди
Министарка Зорана
Михајловић
разговарала је са делегацијом Међународног
монетарног
фонда
о инвестицијама у
енергетском сектору,
спровођењу зелене
агенде и реструктурирању јавних предузећа „ЕПС“ и „Србијагас“. „Поред кровних закона
о енергетици и рударству,
припремили смо нове законе о обновљивим изворима
енергије и енергетској ефи-

касности, који су основа за све будуће
активности и нови
инвестициони план,
процењене вредности
од скоро 16 милијарди евра. Желимо да
се више окренемо ка
производњи електричне енергије из хидро
и соларних електрана и ветропаркова, као и ка
изградњи гасовода, диверсификацији снабдевача и повећању енергетске ефикасности“, рекла је Михајловић.

Министарка Ирена Вујовић обишла је
радове на изградњи
линије за одвајање отпада у пиротској регионалној депонији. Планови за ову локацију су
још амбициознији, рекла је министарка, јер
ће, по завршетку пројеката које министарство спроводи уз подршку

европских партнера,
Пирот добити један од
најмодернијих регионалних рециклажних
центара у Србији.
Министарство је определило средства и
за изградњу трансфер
станице у Књажевцу,
где ће стизати део
отпада из Књажевца,
Сокобање и Сврљига.

ДРЖАВНА УПРАВА

УСАИД донира Србији
још 22 милиона $
Министарство за европске интеграције и
Влада САД потписали су
допуну споразума о развојном партнерству, а у
оквиру којег ће УСАИД
Србији за ову годину
донирати 22 милиона
долара за унапређење
привреде, енергетске
ефикасности, медијског окружења, пружање услуга грађа-

нима и заустављање
„одлива
мозгова“.
Министар
Јадранка
Јоксимовић
истакла
је да ће средства бити
искоришћена за јачање
демократских институција, бољу доступност
јавне управе, равномерни регионални развој, запошљавање теже запошљивих група.

Мала и средња предузећа
мотор привреде
„Мала и средња
предузећа су носиоци
економског
развоја,
због чега Министарство пружа посебну
подршку овом сектору
привреде“, поручила
је министарка Анђелка
Атанасковић током посете Бабушници, где је
обишла компаније ПТП „Д-Компани“ и „Лиска“. Министарка

је позвала све предузетнике да се пријаве за
програме Министарства
привреде како би добили помоћ да започну
или унапреде свој бизнис. „Желимо да задржимо децу у Србији, да
подстакнемо породични бизнис, подједнако
развијамо и градове и села“, рекла је министарка.

КУЛТУРА

Посета представнице УНХЦР-а
Министарка Марија
Обрадовић
састала
се са представницом
Високог комесаријата
Уједињених нација за
избеглице Франческом
Бонели и истакла да је
остварена значајна кооперација на решавању
питања тзв. правно невидљивих лица и омогућавању

обавезала се да ће све
своје ресурсе ставити
на располагање СЗО.
Такође, даће допринос
и борби за очување
менталног здравља,
нарушеног због дужине трајања пандемије,
и помоћи људима који
се суочавају са тим
проблемом.

ПРИВРЕДА

ЕКОЛОГИЈА

дине и да је за кратко време
остварила добре резултате.
Указала је и на то да се дигитализација широм света
наметнула као битна тема
у време пандемије и да се

Министар Златибор
Лончар састао се са
директором Светске
здравствене организације за Европу Хансом
Клугеом и разговарао
о томе шта је Србија
урадила на плану
борбе против короне. „Србија је лидер у
борби против короне и

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ФИНАНСИЈЕ

Дигитализација спасила српску
економију током пандемије

Србија лидер у борби
против короне

остваривања права на
упис у матичну књигу
рођених. Подсетила је
и да је Министарство
посвећено
пружању
помоћи припадницима
ромске заједнице и другим маргинализованим
категоријама становништва у пријављивању
за вакцинацију.

Меморандум о разумевању
Министарка
Маја
Гојковић састала се са
генералним секретаром
међународне организације туркијске културе
Дусеном Касеиновим и
потписала Меморандум
о разумевању између
Србије и ове организације. Гојковић је истакла да је
за Србију важно успостављање

интензивнијих односа
у области културе са
државама туркијске
културе, те да ће овај
Меморандум утицати
на приближавање народа, очување, развој
и пренос заједничког
културног и историјског наслеђа будућим генерацијама.
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7. Чачак

4. Крушевац

Подела ружа и садница воћа

Подстицај предузетништва
Уприличена је додела признања најбољим спортистима.
Директор Коридора Александар Антић обишао је Лабораторију за испитивање материјала,
прву акредитовану лабораторију у путоградњи. Градоначелник Милун Тодоровић посетио
је домаћинство Небојше Гавриловића у Слатинској Бањи, који

узгаја боровницу. Министарка
Анђелка Атанасковић посетила
је предузећа „Dessert“ и „Super
box“. Црногорска компанија
„Оков“, која успешно послује 27
година, у Чачку отвара 50 радних места. Градоначелник Тодоровић обишао је амбуланте у
Мрчајевцима, Слатини, Љубић
Кеју и Трбушану.

8. Медвеђа

Посета Марије Обрадовић
Дарко Глишић, Биљана Николић и Такахико Кацумата

Захваљујући помоћи Амбасаде Јапана, Дом здравља добиће нови апарат за
мамографију. Потписивању
уговора са амбасадором Јапана Такахиком Кацуматом
присуствовали су председник Општине Дарко Глишић
и директорка ДЗ Биљана Ни-

колић. Подигнуто је 47 стубова и обављени су радови
на трафо станици 5 у Врховинама. Квалитетније напајање
струјом добили су и мештани
засеока Друго поље и Поток у
селу Врело. Реконструисан је
далековод Гвозденовић-Врховине.

И ове године, крушевачки
напредњаци традиционално су
организовали, поводом Дана
жена, акцију поделе воћних и

садница ружа на више локација
у центру града, на штандовима
на Тргу глумаца, код Дома синдиката и Старе зелене пијаце.

Потпредседница Главног одбора СНС Марија
Обрадовић посетила је ОО и разговарала са активистима о локалним проблемима. Такође, посетила нас је и приликом потписивања тројног
споразума о сарадњи општина Медвеђа, Бојник
и Лебане.

9. Кикинда
5. Богатић

Посета министра Недимовића

16 станова за избегле

2. Аранђеловац

Најсавременији противградни
систем на Букуљи

Нова зграда у Улици Душана Васиљева

Чланови ОО организовали су штанд и делили цвеће и честитке суграђанкама. Општину Богатић посетио је министар Бранислав Недимовић и разговарао са пољопривредним произвођачима.
Поводом пуштања у рад
најсавременијег система за
одбрану од града на радарском центру Букуља, Аранђеловац су посетили премијерка
Ана Брнабић и министар Бранислав Недимовић, којима се
председник Општине Бојан
Радовић захвалио на огромној
подршци. Премијерка и ми-

нистар посетили су и пољопривредно газдинство Јагодић у
Стојнику, које користи подстицајна средства за подршку
младим пољопривредницима.
Општина је добила Дијамантску плакету за акције давања
крви. Чланови ОО, поводом
Дана жена, поделили су цвеће
суграђанкама.

3. Лебане

Уређење просторија за пензионере
Председник Општине Иван
Богдановић посетио је Удружење пензионера, поводом
друге фазе адаптације просто-

рија. Такође, заједно са повереником Гораном Јовићем, обишао је радове на асфалтирању у
Доњем Врановцу.

6. Врање

Обилазак села на КиМ
Члан Главног одбора СНС Ненад Милојевић обишао је, са
члановима Савета за
социјална питања ГО,
Косовско-поморавски
округ, тачније села
око Косовске Каменице, Шилово, Ропотово,
Партеш. Том приликом, уручио је мештанима пакете са намирницама, обезбеђене из
личних средстава.

Кључеве 16 станова у Улици Душана Васиљева,
добиле су избегличке породице из БиХ и Хрватске, у
оквиру Регионалног стамбеног програма. Уз подршку
локалне самоуправе, ђацима првацима подељено је
405 комплета едукативног материјала о саобраћајним
правилима. Министарство животне средине и локална самоуправа финансираће замену котла на лож уље,
котлом на гас у школи у Башаиду. Град је расписао
тендер за израду пројектно-техничке документације,
идејног решења и урбанистичког пројекта за нови
стадион. На потезу од Мокрина према Падеју засађен
је ветрозаштитни појас.

Министарка Анђелка Атанасковић и градоначелник Милун
Тодоровић у обиласку фабрике

У рубрици
44
97
СНС Панорама
99
64
92 27
обавештавамо вас
102
9
40
о активностима
22 29
општинских и
85
54 38
45
градских одбора
88 63 58 11
СНС током
118
51
12 121
претходног месеца
37 57 32
за бољи живот
31 46 108 112 100
91
41
грађана Србије
43
59
81
104 111
62
109
87
47
120 119
5
114 106
55
17 28
30
52
110
105
77
26 48
117 107 20
84 86
115
56 13
66
113 116 50
39
83
60
18
14 1
2 96 65
95
103
34 35
98
93
82
15
7
24
89 23 73
75 94
4 90
69 68 74
49
72 25 70
16
101
19
71
53
21
33
61 42
76 79
36
8 3
80

78
10

10. Витина

Нове куће за Нишиће
и Димиће
Горан Ракић и председник Привременог
органа Срђан Николић обишли су вишечлане и социјално угрожене породице Нишић
и Димић, из Клокота и Могиле, које ће добити нове куће.
Ненад Милојевић у посети мештанима
Горан Ракић обилази породице

67
6

18 | СНС ИНФОРМАТОР 94/2021

СНС ИНФОРМАТОР 94/2021 | 19

СНС ПАНОРАМА

БРИГА О ГРАЂАНИМА
25. Ниш

11. Нови Сад

Изградња још 1.200 станова
за припаднике
служби безбедности

Отворена хајтек фабрика

Дружење са суграђанима на штандовима
поводом Дана жена

Нови Сад је добио хајтек фабрику „Континентал“, а отворио ју је председник Александар Вучић, заједно са градоначелником
Милошем Вучевићем. Отворен је реконструисани Дом здравља у Алмашкој улици,
адаптиран за потребе Центра за унапређење

12. Сремски
Карловци

Педијатријски
ЕКГ апарат
Пункт Хитне медицинске помоћи добио је нови педијатријски
ЕКГ. Апарат, донацију фирме ДЕМ,
уручили су директор Завода за
хитну медицинску помоћ др Богдан Живановић и председник
Општине Александар Стојкечић.
Активисти ОО, поводом Дана
жена, традиционално су се окупили на Тргу и суграђанкама, уз
руже, честитали празник.

13. Петровац
на Млави

Канцеларија народне
посланице
Отпочела је са радом канцеларија народне посланице Наташе
Ивановић, место где грађани могу
у директној комуникацији да изнесу мишљења о проблемима и своје
иницијативе.

14. Ваљево

Фабрика немачког
инвеститора
Председник Александар Вучић
најавио је изградњу фабрике немачког инвеститора и више од 500
радних места. Активисти ГО организовали су штандове и честитали
суграђанкама Дан жена. Повереништво ГО отворило је врата својих
просторија у Хајдук Вељковој улици
7, а чланови Савета за социјалну политику сваког четвртка разговарају
са грађанима. Министар Томислав
Момировић посетио је радове на изградњи деонице Иверак – Лајковац.

Председник Вучић и градоначелник Вучевић на отварању
фабрике „Континентала“

репродуктивног здравља. У посети Новом
Саду била је млада глумица Биљана Чекић,
чувена Дара из Јасеновца. Немачки амбасадор и градоначелник обишли су погоне
топлане ТО Запад, у чију се модернизацију
континуирано улажу велика средства, по-

Mинистарка Анђелка Атанасковић,
у присуству градоначелника Лазара
Гојковића, обишла је фабрику „Матијевић кревети“. Отворен је Инфо
центар за запошљавање. Гради се
фекална канализација у Белошевцу.

15. Сокобања
Поште у селима

Челници Општине, заједно са
Мирославом Јанојлићем, директором Поште Ниш, обишли су Шарбановац, Мужинац, Врмџу и Јошаницу
и разматрали могућност отварања
поштанских испостава. Председник
Општине Миодраг Николић поделио је цвеће женама у свим јавним
предузећима и установама, поводом Осмог марта. Одржан је састанак представника локалне самоуправе са оба планинарска друштва,
Еколошким друштвом, Туристичком
организацијом, Шумском секцијом
итд. на тему уређења излетишта и
пешачких стаза.

16. Брус

Чишћење обала језера
Ћелије
Активисти ОО прикључили су
се акцији чишћења обала језера
Ћелије. Такође, поделили су саднице ружа суграђанкама и честитали Дан жена.

17. Костолац

Санација ударних рупа
Поново је очишћена депонија
на путу ка Селу Костолцу. Започето је насипање ударних рупа у
више улица у Петки и насељима
Колиште, Канал и Дидино село.
Председник Општине Серџо Кр-

себно посредством Немачке развојне банке. Градоначелник је обишао и градилиште
станова за избегла лица у Футогу и реконструкцију Дома здравља на Лиману. Активисти месних одбора поделили су 7.000 ружа
суграђанкама поводом Дана жена.

станоски честитао је Осми март.
Представници фирме „Хармонија
пројект“ презентовали су идејно
решење за нови изглед градског
парка. Председник Крстаноски
посетио је здравствене раднике у
Дому здравља, где се обавља вакцинација против корона вируса.

18. Жагубица

Мост преко Црвене реке
Локална самоуправа је у селу
Крупаја, из својих средстава, изградила мост преко Црвене реке.

19. Нова Варош

Изградња канализације
Министарство привреде подржало је пројекат за изградњу фекалне
канализације у туристичкој зони
Златар са 42.997.733 динара, а осталих 8.599.564 динара обезбеђује
Општина. Изградња фекалне канализације обухвата сепаратни систем каналисања отпадних и атмосферских вода уз санацију коловоза
на саобраћајницама. Такође, биће
положене и водоводне цеви ради
касније надоградње водовода.

20. Смедеревска
Паланка

Нови намештај за вртиће
Стигао је намештај за све вртиће ПУ „Чика Јова Змај“, за које
смо обезбедили нове столице,
столове и ормариће.

21. Бела Паланка

Помоћ за поплављене
У току је санација 20 стамбених
објеката који су највише оштећени

у јануарским поплавама. Грађевински материјал обезбедила је
Општина Уб, а радове је обишао
председник ове Општине Дарко
Глишић, заједно са председником Општине Бела Паланка Гораном Миљковићем. Oпштинa
Уб донирала је пет тона хигијенско-прехрамбених пакета, пијаћу
воду и више од 20 тона грађевинског материјала. Градоначелница
Драгана Сотировски уручила је
прехрамбено-хигијенске пакете
које је донирао Град Ниш.

На иницијативу министарке Марије Обрадовић, локалне
лидерке, међу којима и градоначелница Драгана Сотировски
и председница ГО Панталеј Наташа Станковић, потписале су
„Повељу женске солидарности“.
Градоначелница и министар То-

мислав Момировић обишли су
аеродром „Константин Велики“,
где се граде нова зграда и торањ.
На градилишту станова за припаднике служби безбедности, министар је најавио изградњу још
1.200 станова у Нишу. Сотировски је обишла градилиште кинес-

ке фабрике „Сингју“, која ће
запослити 1.000 радника. Завршавају се радови на цркви
Светог Василија Острошког,
на изградњи два вртића и
кружног тока. У сарадњи са
донаторима, Град је обезбедио
800 пакета помоћи угроженим
породицама у Белој Паланци.
Такође, Геронтолошком центру
обезбедио је 15 аутоматизованих кревета. Ниш је од турског
привредника добио 150.000
заштитних маски. Настављена
је масовна имунизација. Соти-

22. Србобран

Помоћ за три угрожене
породице
Чланови ОО посетили су три социјално угрожене породице и донирали апарат за притисак, средства
за хигијену, намирнице и огревно
дрво. Средства за реализацију акција прикупљена су од донација
чланова и симпатизера странке.

23. Варварин

Нови рендген апарат
Почела је са радом Служба за
радиологију у Дому здравља, којој
је Амбасада Јапана донирала нови,
савремени рендген апарат. У потпуности је реновирана зграда у којој
се налази Служба за радиологију, а
реновиран је и унутрашњи простор.

24. Ужице

Управљање отпадом
Европска унија, у оквиру програма прекограничне сарадње СрбијаБиХ, у Ужицу и Тузли финансираће
успостављање система управљања
кабастим отпадом, односно на-

Градоначелница Драгана Сотировски обишла је градилиште фабрике „Сингју“

бавку шредера за ситњење кабастог отпада и 40 контејнера.
Средствима ЕУ, посредством Министарства омладине и спорта,
изграђена су дечија игралишта на
Градској плажи и у Севојну.

26. Пожаревац
Радови у Општој
болници

Градоначелник Саша Павловић
обишао је радове у Општој болници, који се спроводе у оквиру
прекограничне сарадње РумунијаСрбија. Такође, разговарао је са
привредним субјектима у нашем
граду. Град је купио некретнине Фабрике шећера у стечају, а
пре неколико година купио је и
простор некадашње шећеране, за
формирање индустријске зоне. Полагањем венаца на споменик „Слобода“, обележена је годишњица

НАТО бомбардовања. Градско веће
донело је одлуку да се корисницима летњих башти умањи накнада за
коришћење за чак 80 одсто.

27. Чока

Цвеће за суграђанке
Поводом Дана жена, активисти
ОО су суграђанкама честитали
празник и уручили цвеће.

28. Голубац

Тениска опрема
Председник Спортског савеза Јовица Јосић поклонио је Туристичкој организацији опрему за
тенис. У Насељу Усије урађен је канал за одвод атмосферских вода.
Председник Општине др Небојша
Мијовић уручио је ауто-седишта
родитељима новорођених беба.
Председник Савета за безбедност

саобраћаја Зоран Ћирковић и координатор Савета за безбедност
Снежана Арсић Ракић поделили су
најмлађима „Пажљивкова правила
у саобраћају“.

29. Бечеј

Камен-темељац за хотел
Захваљујући Покрајинском заводу за заштиту споменика културе и Општине, обновљене су
четири бисте хероја из Народноослободилачког рата, а у плану
је и обнова спомен-обележја код
Техничке школе. Положен је камен-темељац за хотел од 2.200
квадрата, први са четири звездице у Бечеју. Председник Општине
Драган Тошић рекао је да ће ова
инвестиција снажно утицати на
развој туризма. Општина је завршила пројектно-техничку документацију за реконструкцију

ровски је угостила брачни пар
Зекић, који је председник Александар Вучић одликовао за заслуге у борби против Ковид-19.
Министарство државне управе
и локалне самоуправе доделило
је посебно признање Граду у области одговорности и владавине
права. На иницијативу градоначелнице, ЈКП „Медијана“ увело
је радну недељу, а и последња
четири села ГО Пантелеј укључена су у систем организованог одвоза отпада. Очишћена је дивља
депонија близу центра града. У
акцији „Зелена топлана“, за сваког новог корисника даљинског
грејања засађено је једно дрво.
Град је кошаркашима у колицима
обезбедио услове за одржавање
утакмица и тренинга.
Повереник ГО СНС Звездан
Миловановић разговарао је са
више од 40 грађана који су се
обратили СНС. Традиционалном
поделом ружа на више локација у свих пет градских општина, обележили смо Дан жена.
Нишлијкама су Осми март честитали Звездан Миловановић,
Бојан Бајагић, Драгана Сотировски, али и Томислав Момировић,
који је посетио Градски одбор.
зграде ОШ „Петефи Шандор“ у
Милешеву.

30. Кладово

Јефтиније грејање и
мање загађење
Повереник ОО честитао је 8.
март припадницама лепшег пола
и обишао оне које су на радном
задатку вакцинације грађана и у
апотекарским установама. Завршава се изградња топлане на биомасу, а председник Општине Саша
Николић нагласио је да се очекује рационализација трошкова
грејања и смањење аерозагађења.

31. Ириг

Руже за суграђанке
Активисти МО Ириг и Врдник,
на Међународни дан жена, организовали су поделу ружа при-
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32. Вршац

37. Опово

42. Лесковац

46. Инђија

Чишћење дивљих депонија

Равнање атарских путева

Пакети са намирницама
и средствима за хигијену

Владимир Гак честитао празник

Милош Марков са мештанима

падницама лепшег пола на више
локација, обезбеђених из личних
средстава чланова и симпатизера странке. Чланови МО Нерадин
очистили су и уредили су простор
око амбуланте.

33. Нови Пазар

Асфалтирање улица
Уређени су приступни путеви
према спортским теренима у Букрешу, поред дворане код ОШ
„Вук Караџић“. Асфалтирана је
Улица Руђера Бошковића, а за асфалтирање припремају се и четири улице у Селаковцу.

34. Крагујевац
Нови пројекти

Активисти ГО уређивали су јавне површине у МЗ Маршић. Градоначелник Никола Дашић одржао
је састанак са делегацијом из Брисела на тему инвестиционих потенцијала Крагујевца. Генерални
директор „Хуавеја“ за Србију уручио је 75 таблет рачунара Клиници
за педијатрију и школама. Председник Александар Вучић најавио
изградњу канализационе мреже,
је система за пречишћавање отпадних вода, постројења за прелазак топлане на гас, обилазнице
око града... Почиње уређење фа-

фармације“. У току је чишћење
канала „Галамбош“, а школа у
Месићу потпуно је обновљена.
У Уљми је пуштен у рад трећи
бунар са пијаћом водом. Постављене су посуде за одлагање
отпада дуж шетних стаза на
Вршачком брегу. У Јабланци се
обнавља Дом културе. Градоначелница Митровић потписала је, у Министарству заштите
животне средине, уговор о суфинансирању пројекта пошумљавања. Унија младих организовала је поделу цвећа поводом
Осмог марта. Град суфинансира
трошкове за биомедицински
потпомогнуто зачеће.
сада на зградама у центру града.
Једна од нових саобраћајница
понеће име по пулмологу др Бори
Евтову. Крагујевац је добитник награде за најбољу управу у 2020.
години у области одговорности
и владавине права. Активисти ГО
обележили су Дан жена.

35. Рача

Убедљиво на изборима
за савете МЗ
На изборима за чланове Савета 16 месних заједница, кандидати које је предложила коалиција
СНС-СПС освојили су свих 118
мандата. Започета је изградња локалног пута у Борцима ка Великом
Крчмару. Канцеларија МЗ Сараново опремљена је новом техничком
опремом.

Спроведена је акција равнања
атарских путева пре почетка
пролећних радова у свим насељеним местима, а уређењу је
допринела и стругана асфалтна
маса коју су уступили „Путеви Србије“. Међународни дан
шума обележили смо акцијом
пошумљавања паркова, у којој
су учествовали радници, одборници и функционери Општине,
грађани и волонтери. Председ-

38. Врбас

Нова санитетска
возила
Покрајинска влада донела је
закључак да се прибави 12 санитетских возила за болнице у Врбасу и Зрењанину. Председник
Општине Предраг Ројевић обишао
је радове на бушењу и опремању
нових бунара на водозахвату. Активисти МО Равно Село окречили
су зубну амбуланту, а материјал
за кречење купљен је из личних
средстава чланова.

39. Неготин

Пошумљавање
и обнова котларнице
Захваљујући подршци Министарства заштите животне средине, пошумљава се парк шума
„Цвећара“ и део насеља „Вељко
Влаховић“. Такође, реконструише
се и котларница у управној згради
Музеја Крајине.

36. Црна Трава

Стефановић обишао припаднике
Четврте моторизоване бригаде
Потпредседник Владе и министар Небојша Стефановић
обишао је припаднике Четврте
моторизоване
бригаде
Копнене војске који су, после
увођења ванредне ситуације у

Општини Црна Трава, ангажовани на отклањању последица
невремена и снежних падавина које су паралисале живот.
Настављена је имунизација
грађана.

ник Општине Милош Марков
потписао је уговоре у Министарству за заштиту животне средине за подизање пољозаштитног
појаса на најкритичнијем делу
пута Баранда-Сакуле и уградњу
котларница на пелет у две школе и предшколској установи.
Такође, потписан је и уговор са
Управом за капитална улагања
АПВ за доградњу вртића у Сефкерину.

40. Оџаци

Боље грејање у школи
Музејска јединица добила је
централну витрину за презентацију предмета из археолошке и
историјске збирке. ПУ „Полетарац“ добила је средства за куповину аутомобила. Покрајинска
влада финансира изградњу блока
Б Предшколске установе. Потписани су уговори о ангажовању 18
противградних стрелаца. Општина је добила од Министарства
заштите животне средине средства за изградњу унутрашње гасне
инсталације и котларнице у ОШ
„Бранко Радичевић“.

41. Алибунар

Разговор са грађанима
Одржан је Марцишор, стари
румунски обичај прослављања
доласка пролећа. Представници
Општине, на челу са председницом
Зораном Братић, присуствовали су
постављању торња на цркви у Владимировцу. Чланови ОО обезбедили су дамама поклоне поводом
Осмог марта, а чланови Савета за
младе, заједно са Зораном Братић
и Жељком Радовановићем, посетили су Дом за стара лица. Активисти
МО Селеуш посадили су саднице
тополе код фудбалског терена. Повереница Братић уручила је пакет
социјално угроженој породици у
Владимировцу и започела акцију
разговора са грађанима у свих 10
насељених места.

Припрема за дистрибуцију пакета са намирницма

Хуманитарне акције спроведене су у МО Марко Црни 1 и МО
Милентије Поповић 2. Поводом
Дана жена, Горан Цветановић
и активисти делили су цвеће на
неколико локација. Чланови Савета за друштвене делатности и
Савета за здравство уручили су
помагала особама са инвалидитетом. Унија младих делила је
„СНС Информатор“, а чланови
ГО саднице воћа грађанима на
пијацама. Сви поклони обезбеђени су из донација чланова.
Председник Александар Вучић
уручио је, на Дан државности,

43. Шид

Пажња за даме и акције
уређења
Сви месни одбори обележили
су Међународни дан жена поделом цвећа и честитки суграђанкама. Активисти МО Шид 2 уредили
су зелене површине, а активисти
МО Шид 1 засадили су зимзелено
растиње. Чланови МО Шид 4 посадили су саднице дрвећа испред
вртића и школе, чланови МО Беркасово уредили су гробље, а чланови МО Адашевици озеленили
су простор око гробља. Активисти
МО Вишњићево и Сот уредили
су фудбалска игралишта у својим
местима. У току је уређење пута
у викенд насељу у Беркасову. На
школи у Јамени постављен је видео
надзор. У Бачинцима је озелењен
простор око цркве. Поводом Дана
жена, председник Општине Зоран
Семеновић обишао је јавне установе и дамама честитао празник.

44. Суботица

Сећање на Гојка Радића
Градоначелник Стеван Бакић посетио је Мирослава Видача, учесника битке на Кошарама. На предлог Бакића, буњевачки језик биће
уведен у равноправну службену
употребу на територији Града. Градоначелник Бакић и председник

одликовања Лесковчанима - Наташи Јовчић Зорић и Братиславу Илићу. Уређено је корито
Ветернице и озелењен је парк
„Бамби“. Град је и ове године
пензионерима са примањима испод 30.000 динара и социјално
угроженим породицама обезбедио намирнице и средства за
хигијену. Лесковац добија модерну ЛЕД расвету. Родитељи
новорођене деце добиће ауто-седишта. Амбасадор Кореје
Хјонг-ћан Че уручио је болници
3.000 маски. Дом здравља добио
је амбулантно возило.
Матице српске проф. др Драган
Станић потписали су Протокол о
сарадњи у циљу унапређења квалитета књижевног, уметничког и
образовног рада. На више здрав-

45. Зрењанин
Садња дрвећа

Председник ГО СНС Горан
Кнежевић,
градоначелник
Симо Салапура, заменик градоначелника Саша Сантовац
и активисти учествовали су
у садњи дрвећа у МЗ Доситеј Обрадовић. Чланови МО
Стајићево уредили су дечије
игралиште у школском дворишту. Одлуком Покрајинске
владе, Општа болница добиће ново санитетско возило.
Интезивирани су радови на
гасификацији, на траси Зрењанин-Перлез. Завршава се реконструкција крова Народног
позоришта. Отворена је прва
„паметна зграда“ у Банату и
успостављен је Регионални
центар за енергетску ефикасност, први у Србији. Активисти ГО разговарали су са
суграђанкама, поводом Дана
жена. Министарство заштите
животне средине определило
је средства за реконструкцију
парка Путниково.

У организацији ОО, Владимир Гак је суграђанкама честитао Дан жена на штандовима у
Инђији, у амбуланти у Бешки и у
трговинским радњама. Такође, у
свим МО активисти су суграђанствених пунктова организована је
вакцинација, а у приземљу Градске
куће отворена је апотека. Одржана је комеморација преминулом
одборнику СГ, члану Председништва и једном од оснивача СНС,
Гојку Радићу.

47. Велико Градиште
Поправка пута ка Кучеву

Председник СО Владимир Штрбац и заменик председника Општине Слађан Марковић обишли су
радове на рехабилитацији пута ка
Кучеву. Радове изводи Предузеће
за путеве Пожаревац, а финансијер
је ЈП „Путеви Србије“.

48. Жабари

Материјална помоћ
породицама ученика
На основу Одлуке о пружању
материјалне помоћи породицама ученика и студената, председник Општине Јован Лукић
донео је одлуку да се исплати
по 50.000 динара редовним студентима и по 30.000 динара апсолвентима.

49. Краљево

Заштита животне
средине
ЕУ донирала је ново санитетско
возило Служби хитне медицинске
помоћи. Министарство заштите животне средине определило
је средства за пошумљавање и
смањење загађења ваздуха из
индивидуалних извора, а Град суфинансира пројекте. На састанку
Штаба 4, којем је присуствовао
и председник Небојша Симовић,

кама делили цвеће. Уручено је
18 уговора за грађевински материјал намењен избеглим лицима за завршетак кућа. Пројекат
су финансирали Комесаријат за
избеглице и Општина.
говорило се о решавању инфраструктурних проблема. Почела је
изградња водовода у селу Тавник,
а обезбеђена су средства за изградњу моста у Опланићима.

50. Велика Плана

Нови апарати за Дом
здравља
Председник Општине Игор
Матковић честитао је дамама
Осми март и поклонио им цвеће.
Наши активисти делили су „СНС
Информатор“ и разговарали са
грађанима на штанду. Влада Јапана обезбедила је средства за куповину рендген апарата и ултразвука за Дом здравља. Општини су
одобрена средства за унапређење
енергетске ефикасности у ОШ
„Надежда Петровић“. У Старом
Селу реконструисана је школска
зграда и поплочано је двориште.
На конкурсу Министарства културе и информисања, Библиотека
је добила средства за дигитализацију баштине.

51. Пландиште

Садња
ветрозаштитног појаса
Чланови ОО, поводом Осмог
марта, делили су цвеће суграђанкама на тргу. Председник ОО Јован
Репац положио је венац на споменик војнику Саши Јорговану, у знак
сећања на жртве НАТО агресије.
Општина је уприличила свечаност
поводом уручивања уговора најбољим студентима мастер и докторских студија. Министарство за
заштиту животне средине и Општина финансирају пошумљавање и
стварање ветрозаштитног појаса.

Наставак на 26. страни

Почело је крчење растиња
у Уљми, Влајковцу и Избишту.
Мобилни тим за инклузију
Рома организује пунктове за
пријављивање за вакцинацију.
Такође, очишћено је насеље
Мали Рит. Светски дан енергетске ефикасности обележен
је кроз примену ЛЕД технологије у јавном осветљењу. Град
је подржао кампању Агенције
за безбедност саобраћаја и
МУП-а „Вежи појас, не прекидај
живот“. У организацији Савета
МЗ Марковац, дивља депонија
претворена је у парк. Градоначелница Драгана Митровић
отворила је изложбу „Уметност
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ИНТЕРВЈУ

ТОПЛИЧКИ ОКРУГ
ПРОКУПЉЕ

Марина
Китановић
Професорка разредне наставе, активна је и истакнута чланица нашег
одбора, иницијаторка многих страначких активности и хуманитарних
акција. Све послове обавља вредно и
одговорно.

КУРШУМЛИЈА

Игор
Радуновић
Струковни инжењер
електротехнике из
области
рачунарства и информатике
у СНС-у је од оснивања. Задужен је
за активности у просторијама странке, на штандовима, ВДВ, презентацију на интернету, рад у изборним
кампањама.

БЛАЦЕ

Биљана
Василијевић
Млади,
поуздани
активиста Општинског одбора СНС
Блаце.
Несебично је дала свој велики допринос у
свим страначким акцијама, почев од
штанда, промоције странке на интернету, до Актива жена и страначких кампања.

ЖИТОРАЂА

Братислав
Тасић
Наш
највреднији
активиста задужен
је за координацију представљања
странке на интернету, изузетно активан у свом месном одбору Пејковац
и у свим акцијама нашег Општинског
одбора.

ВЕСТИ

Долазе нам светски гиганти и
мењају и Инђију и целу Србију

К

амен-темељац
за
фабрику јапанског
„Тојо тајерса“ у
Инђији положен је у децембру прошле године, у
присуству
председника
Србије Александра Вучића, који је том приликом
рекао да је реч о инвестицији од огромног значаја и
компанији која ће бити један од највећих извозника
из Србије. Прецизирао је
да је реч о инвестицији од
382 милиона евра, али да
је још важније што после
овог улагања, очекујемо
долазак нових јапанских
компанија.
Преговори о доласку
оваквог гиганта у Србију
трајали су од маја 2017.
године и договорено је да
ће се производити гуме
за најпознатије светске
брендове попут „мицубишија“, „аудија“, „фолксвагена“ и „поршеа“. Владимира Гака, председника
Општине Инђија, питамо
каква је ситуација данас
и докле се стигло са радовима на фабрици „Тојо
Тајерса“?
- Најлепша ствар је,
када се окренете иза
себе, видите резултат
рада из претходних дана,
месеци или година. Управо то је ситуација са
изградњом ове фабрике.
Као резултат рада и преговора, који су трајали
3,5 године, имамо једно
од највећих фабричких
градилишта у историји
Србије. То даје додатни
мотив да још више радимо у интересу грађана,
зарад боље будућности
наше деце. Укратко, радови теку предвиђеном
динамиком и позивам
сваког становника, било
ког дела Србије, да бар
у пролазу застане поред
градилишта у Инђији и
види како изгледа фабрика која је већ сада променила привредни положај
Инђије и Србије у свету.

ВЛАДИМИР ГАК
Председник Општине Инђија
Колико ова инвестиција значи за сам град
, али и за Срем?
- Ово је најзначајнија
инвестиција у историји Инђије, али
већ сам напомињао
да је ово и једна
од најзначајнијих
у историји Србије,
јер овде не бројимо
само радна места
и број квадрата,
већ и привредни и
спољно-политички
значај инвеститора. Подсећам вас да
је „Тојо Тајерс“ део
Мицубиши корпорације, која је једна
од највећих светских
компанија.
Почетком рада ове
фабрике, у читавом
Срему осетиће се
другачија привредна клима.
Колико ће бити
отворено нових
радних места и
којег профила?
- У првој фази запослиће се 567 нових
радника, а са изградњом
и завршетком друге фазе
укупно око 1.200 радника.
За грађане Инђије, Срема
и Србије најважније је да
ће се радити на најсавременијим „смарт“ машинама и да ће плате бити
изнад просека у Србији.
Што се тиче кадровске
структуре, најзаступљенији ће бити машински
и
електро-техничари.
Дакле, већ по завршетку средње школе млади
људи из Инђије и читавог
Срема имаће могућност
да пронађу радно место
са високом и сигурном
платом. Једино то даје
сигурност свакој породици, а самим тим и нашој

држави. Томе смо тежили још од 90-их година,
а сада смо, захваљујући
државничкој визији пред-

седника Вучића, дошли
до тачке да Србија има
поверење најорганизованијих и најбогатијих светских држава.
Како грађани реагују на долазак овако великог и озбиљног инвеститора? Да
ли се пријављују за
посао?
- Свако ко жели добро
себи, својој породици и
својој држави не може
да не буде пресрећан
када вам у државу дође
овакав инвеститор. Није
реално очекивати да баш
свако може, у тренутку
градње, да схвати значај
и величину инвестиције.
Више пута сам нагласио
да ће прави значај ове
инвестиције схватити и

Јапански „Нидек” улаже
1,5 милијарди евра

о њему најбоље говорити
генерације иза нас. Што се
тиче запослења, инвеститор је увелико почео са информативним разговорима
за запослење нових радника. По најавама, од 1. јула
почеће обука прве групе
радника.
Како су Јапанци изабрали баш Инђију? Да
ли су имали посебне захтеве?
- Одговор на ово питање
захтевао би озбиљан рад
сажет у књигу од 100 страница, али укратко, прво су се
одлучили за Србију, па тек
онда за Инђију. Зато сам и
говорио о великом спољнополитичком значају инвестиције. Србија и Инђија су
за ову инвестицију успели
да победе све европске државе и све европске градове! У најужем кругу остале
су Србија-Инђија, ПољскаГдањск и Словачка-Кошице.
Замислите колика је то победа, када знате колико су
ови градови већи, богатији
и развијенији од Инђије. А
можете да замислите колико смо имали захтева за 3,5
године преговора и 29 посета од стране инвеститора
који долази из привредно
најуређеније земље на свету - Јапана. Увек смо морали
да будемо спремни и ефикасни у сваком одговору и
обећању, јер код јапанског
инвеститора имате само једну прилику.
Којим још великим инвестицијама можете да
се похвалите?
- Инђија има заиста
озбиљне инвестиције као
што је „ИГБ аутомотив“,
„Грундфос“,
„Индофуд“,
„Фармина“, „Хенкел“... Користим прилику да вам најавим да радимо и на инвестицији која би била и четири
пута већа од „Тојо Тајерса“,
за чак 5.000 радника, али
нека то остане за неки наредни интервју.

НОВИ САД

Ј

апанска пословна групација „Нидек“ одлучила је да у Новом Саду изгради фабрику погонских
мотора за електрична возила. Председник Србије
Александар Вучић рекао
је да је то само почетак
већег доласка јапанских
инвеститора, те да је та
инвестиција величанствени поклон за Србију.
„Долазак
јапанских

компанија „Тојо Тајерс“ у
Инђији и „Нидека“ у Новом Саду говори о томе
колико је Србија добра
дестинација за инвестиције, јер Јапанци не иду
било где да инвестирају.
Ово је један од пројеката,
вредан 1,5 милијарди евра,
који суштински мењају
нашу земљу. Само у првој
фази, „Нидек“ ће запослити 480 људи и њихова
примања биће значајно
виша од просека у Србији.
За нас је важно што је то

тек почетак улагања и верујемо да је то тек 10 одсто онога што ће „Нидек”
да уложи у Србији“, нагласио је председник Вучић
и најавио, поред фабрике, и изградњу развојно
- истраживачког центра
у којем би радили млади
инжењери и студенти технике, због чега је потписан
и споразум о стратешком
партнерству између „Нидек корпорације“ и Факултета техничких наука у
Новом Саду.

СНС има апсолутну већину
у Зајечару и Косјерићу

Н

БЕОГРАД

акон локалних избора
у Косјерићу, Зајечару и
Прешеву, председник Извршног одбора Српске напредне
странке Дарко Глишић, на
конференцији за новинаре
у седишту СНС после затварања бирачких места, рекао
је да ће СНС имати апсолутну
већину у Зајечару и у Косјерићу. СНС је у Косјерићу освојила 67,23 одсто гласова,
у Зајечару 47 одсто, док је
листа „Александар Вучић - За
будућност Прешева“ освојила
шест одсто гласова.
„Желео бих да се захвалим
свим грађанима који су у не-

вероватном броју изашли на
изборе, и да им обећам да ће
Српска напредна странка, у
наредне четири године, врло

одговорно и пожртвовано
радити да испуни све што
је обећано“, поручио је Глишић.
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ГРАД БЕОГРАД
За градњу водовода
до Гроцке и Врчина
1,14 млрд. дин
„За изградњу водовода за
Гроцку и Врчин најповољнију
понуду дала је група фирми
предвођена предузећем „МПП
Јединство АД“ Севојно, са
понуђеном ценом од 1,14 милијарди динара“, рекао је заменик градоначелника Београда
Горан Весић и истакао да ће
радови трајати девет месеци, а
да се завршетак цевовода очекује у пролеће следеће године.
„Предвиђена је изградња
цевовода који се са регионалног водовода Макиш-Младеновац гранају ка Врчину
и Гроцкој. Везни цевовод за
Гроцку је дугачак око 15 километара и за Врчин око три километра. Дуж трасе цевовода

биће изграђено шест резервоара и три црпне станице.
Овим пројектом биће обухваћен и водовод за насеље
Бегаљица дужине око осам
километара са два резервоара“, прецизирао је он.
Навео је да је у току израда техничке документације
за део регионалног водовода
Макиш-Младеновац.
„Уговором су обухваћени и
одвојци за Умчаре и Пударце,
дужине 18 километара са три
резервоара, две црпне станице и једном прекидном комором. Овај цевовод проћи ће
кроз насеље Дражањ и доћи
до прекидне коморе у Камендолу“, најавио је Весић.

Ревакцинисан 400-хиљадити
становник Београда
У Београду је закључно са 21.
априлом, вакцинисано 568.212
лица, што износи 40.4 одсто
пунолетног
становништва,
што износи 28,4 одсто укупног пунолетног становништва.
Становништво старости од
65-74 године вакцинисано је
у проценту од 69,8 одсто. У
градским општинама Врачар,
Стари Град и Савски венац у
овој популацији вакцинисано
је више од 85 одсто људи.
Београд је најбољи регион
у Србији када је у питању вакцинација, а првих осам места
у проценту вакцинисаних у
Србији заузима чак осам београдских општина: Стари град
(57,97 одсто), Савски венац
(55,14 одсто), Врачар (53,49
одсто), Нови Београд (48,91

одсто), Раковица (42,49 одсто), Вождовац (41,76 одсто),
Звездара (41,13 одсто), Чукарица (40,43 одсто) и Земун
(38,75 одсто). У првих 30
општина у Србији налазе се
још градска општина Палилула са 35,12 одсто, Сурчин
са 31,59 одсто и Барајево са
31,32 одсто пунолетног становништва. Вакцинисано је 46
одсто мушкараца и 54 одсто
жена, а просечна старост вакцинисаних је 58.8 година.
У нашем граду, од почетка
масовне имунизације дато је
636.781 доза вакцина произвођача Синофарм, 154.729
доза вакцине Фајзер, 138.114
доза вакцине Спутник В и
60.780 доза вакцине АстраЗенека.

Весићу додељена Медаља
сећања

ГРАД БЕОГРАД

Тендер за изградњу шест вртића у Београду

З

аменик градоначелника
Београда Горан Весић
обишао је радове на вртићу
на Чукарици у Улици Милоја
Закића и том приликом изјавио је да је расписан тендер
за нових шест вртића на територији Града Београда.
Весић је прецизирао да је
расписан тендер за вртиће

у насељима Браће Јерковић,
Миријево 1, у Борчи, Миљаковац 3, односно између
Миљаковца 3 и Сунчаног
брега, као и у Младеновцу и
Сремчици. Најавио је да ће
у наредних неколико дана
бити расписан тендер за изградњу вртића у Степојевцу.
„То је нових седам вртића

за које расписујемо тендер, што значи да ће Град
Београд до краја ове године или изградити или ће
бити у изградњи 15 вртића,
заједно са осам који се тренутно граде. То се никада
није десило у историји Града Београда да се за нешто
више од годину дана гради

или изгради 15 вртића“, казао је Весић.
Додаје да Град Београд
следеће године очекује
расписивање тендера за
још 10 вртића и наглашава да ће до краја наредне
године бити или завршено
или ће бити при крају укупно 25 вртића.

Откривен споменик деспоту Стефану Лазаревићу

С
Боцан-Харченко и Весић

Заменику градоначелника
Београда Горану Весићу уручена је Медаља сећања, поводом обележавања 75 година
од победе у Другом светском
рату, а коју додељује председник Русије Владимир
Путин. Весићу је признање
уручио амбасадор Русије у
Србији Александар БоцанХарченко у Старом двору, где
је одржана трибина „Српскоруски односи у савременом
мултиполарном свету“, а поводом објављивања књиге
„Записи Балканиста“.
Весићу је Медаља сећања
додељена као признање за

допринос неговању културе
сећања на антинацистичку
прошлост српског и руског
народа и унапређењу положаја ветарана Великог отаџбинског рата.
„Ово је признање не само
за мене лично, већ и за све
Београђане, који су учешћем
у многобројним заједничким активностима, којима
смо обележавали важне догађаје из наше прошлости,
показали да је Београд град
победника, привржен антифашистичким вредностима и
да неће дозволити ревизију
историје“, рекао је Весић.

Субвенције за куповину бицикала
Град Београд даваће субвенције грађанима за куповину бицикала, најавио
је заменик градоначелника
Горан Весић и додао да ће
по 5.000 динара добити
првих 2.000 Београђана
који се пријаве на конкурс.
Услов за добијање субвенције је да је бицикл домаће
производње, а грађани ће

Наставак реконструкције
шеталишта „Лазаро Карденас“
Настављају се радови на реконструкцији новобеоградског шеталишта „Лазаро Карденас“, шеталишту
које повезује блокове 45, 44 и 70, које
је дуго око четири и по километра и
чију је реконструкцију иницирао председник Србије Александар Вучић.
„У околини шеталишта живи и
40.000 људи и када је Нови Београд грађен оно је било планирано,
због чега се издваја лепотом. Године
2019. почели смо са радовима, а Влада Србије је дала 300 милиона дина-
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ра. До сада је уложено скоро 450 милиона динара у реконструкцију, јер
је додатних 150 милиона обезбедио
Град Београд. Завршили смо комплетно шеталиште у Блоку 45 и сада
ту има шест нових дечјих игралишта,
саобраћајни полигон, нови терени,
две теретане на отвореном, засађено
је 235 стабала, постављене 152 нове
клупе. Сада је то место где долазе
деца и из других делова града“, навео је заменик градоначелника Горан
Весић.

од јула моћи да се пријаве
за субвенције.
„То радимо са великим задовољством, желимо да помогнемо да што више грађана користи бицикл. У мају
ће се предлог о субвенционисању куповине бицикала
наћи на седници Скупштине
града“, најавио је заменик
градоначелника.

Уређење подземних пролаза
Акција чишћења Београда увелико је у току, а
ових дана очишћено је више од 40 депонија. Уклањамо графите, а једна од акција је уређење подземних пролаза, који су изграђени 80-их година
прошлог века, а који су у међувремену пропали и
нико их није одржавао.
„Већ смо урадили подземни пролаз у Јурија Гагарина, а завршен је и подземни пролаз на Ушћу,
који је био у јако лошем стању, с обзиром на то
да је често плавио. Сада радимо подземни пролаз
код Сајма. Решићемо тај проблем који деценијама
нико није решавао, а подземни пролази биће чисти и безбедни“, истакао је заменик градоначелника Београда Горан Весић.

поменик деспоту Стефану Лазаревићу свечано
је откривен на скверу између
улица Гундулићев венац,
Дринчићеве, Палмотићеве
и Булевара деспота Стефана, у оквиру манифестације
„Дани Београда”. Споменик
су открили заменик градоначелника Београда Горан Весић, председник Скупштине
града Никола Никодијевић,
министар спољних послова
Никола Селаковић и председник Oпштине Стари град
Радослав Марјановић.
Откривању
споменика
присуствовали су и заменица председника Скупштине
града Андреа Радуловић,
помоћник градоначелника
Андреја Младеновић, главни
урбаниста Марко Стојчић,
секретар за културу Иван
Карл, секретар за комуналне
и стамбене послове Никола
Ковачевић и директорка Завода за заштиту споменика
културе Града Београда Оливера Вучковић.
Весић је рекао да подизање споменика деспоту
Стефану Лазаревићу враћа
српски средњи век у колективно памћење нашег наро-

да и да се поново не стидимо
своје историје.
„Српски средњи век је један од наших најзначајнијих
и најблиставијих тренутака које смо имали у историји. Ми, нажалост, немамо
ниједног српског средњовековног владара на новчаници и понашали смо се до
скоро као да српски средњи
век није постојао. То је ове
године прекинуто подизањем споменика Стефану
Немањи, а данас и деспоту

Стефану Лазаревићу”, истакао је Весић.
Према његовим речима,
српски средњи век је један
од наших најзначајнијих и
најблиставијих тренутака у
историји.
„Подизање ових споменика значи коначно победу
српске политике у Београду
и данас славимо дан када је
Београд поново постао српски град, после више векова
ропства и борбе за слободу.
Као што је Београд 1867.

године постао српски град,
данас подизањем споменика деспоту Стефану Лазаревићу, који је Београд још
почетком 15. века прогласио
српском престоницом, славимо и српски средњи век“,
нагласио је Весић, и најавио
подизање још неколико споменика – краљу Александру,
Бранку Пешићу, Дијани Будисављевић, Јовану Јовановићу Змају, Милошу Црњанском, Васку Попи, Меши
Селимовићу.

Скулптура „Сима Игуманов са сирочићима“ враћена на Палату

Ч

увена
скулптура
„Сима Игуманов са
сирочићима“, коју су
1950. године скојевци
уништили
чекићима,
враћена је на кров Игуманове палате на Теразијама, у присуству
министра спољних послова Николе Селаковића, заменика градоначелника Горана Весића,
патријарха Порфирија...
„Враћамо дуг својој
историји, култури и

традицији, и сећамо се
дивних људи из нашег
народа који су били задужбинари, који су остављали своје богатство
својој држави и сиромашној деци“, рекао је Весић,
и подсетио да је ова, три
метара висока скулптура
дело вајара Лојзе Долинара. На врх Игуманове палате монтирана је
1939. године, а обновио
ју је вајар Зоран Кузмановић.
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СНС ПАНОРАМА

ИНТЕРВЈУ

52. Шабац

Подсећање на родну равноправност
Чланови ГО СНС,
поводом Међународног дана жена, организовали су штанд у
центру града. Повереници, директори,
функционери и активисти наше странке
окупили су се како
би подсетили да су
жене политички, социјално и економски
равноправне, и поделили им поклоне.

53. Прокупље

План развоја до 2028.
Град је приступио изради Плана
развоја до 2028. године. Уклоњени су оштећени лежећи полицајци
и постављени нови. У оквиру реконструкције шеталишта, мењају
се бехатон плоче и набавља мобилијар. После прве фазе радова
на уређењу брда Хисар, Град је од
Министарства трговине, туризма
и телекомуникација добио средства за наставак радова.

54. Бачки Петровац
Боље грејање у школи
у Кулпину

Министарство заштите животне средине доделило је средства
Општини за суфинансирање реконструкције котларнице школе у
Кулпину. Уговор су потписале министарка Ирена Вујовић и председница Општине Јасна Шпрох.

55. Смедерево

Уређење сеоских
гробаља
Јавно-комунално
предузеће
„Зеленило и гробља“ врши санацију сеоских депонија, чишћење
гробља, поправку расвете и орезивање стабала у свим сеоским
месним заједницама.

56. Мало Црниће
Глас младих

Активирана је Канцеларија за
младе, која из дана у дан броји све
већи број чланова. Млади препознају оне који о њима брину и који
их укључују у процес доношења
одлука.

57. Ковачица
Посета Зоране
Михајловић

Потпредседница Владе и министарка Зорана Михајловић посетила је ветропарк и истакла да
је циљ Србије да до 2040. године
најмање 40 одсто енергије долази
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
озелењавања која ће трајати целе
године. Сомборску гимназију уписаће четврта генерација ученика
надарених за информационе технологије, а Град ће рефундирати
трошкове припремне наставе.
Активисти више МО разговарали
су са грађанима и делили „СНС
Информатор“ и поводом Дана
жена дамама су делили руже и
честитке. Активисти МО Млаке 1 и
2 уредили су стадион, а активисти
МО Гоге офарбали мобилијар на
дечијим игралиштима.

65. Јагодина

Обележавање Дана жена

из обновљивих извора. Поводом
Међународног дана жена, сви месни одбори делили су поклоне суграђанкама, купљене из средстава
чланова и симпатизера странке.
Чланови МО Падина уредили су
дечије игралиште, које је добило и
љуљашку за бебе.

58. Бач

Семенски кукуруз за
произвођаче
Одржани су редовни састанци
МО Селенчa и МО Бођани. Активисти ОО, заједно са повереницима МО Селенча и Бачко Ново
Село, посетили су суграђане и
поклонили им семенски кукуруз.

59. Ковин

Бесплатни превоз за
пензионере
Активисти ОО, на неколико локација, делили су цвеће и поклоне
суграђанкама поводом Дана жена.
Председница Општине Сања
Петровић обишла је радове у делу
улица Петра Драпшина и Браће
Стефановић. На седници Већа
договорен је бесплатни превоз у
међумесном саобраћају за пензионере са најнижим примањима.

60. Мали Зворник
Нова радна места

Председник Општине Зоран
Јевтић, Радован Тадић и Милош
Радојчић обишли су фабрику
за производњу ПВЦ столарије
„Bauwin decor“ у Брасини, која намерава да запосли још 50 радника.

За потребе ЈКП „Дрина“, Општина
је набавила возило за прочишћавање канализације. Почела је
испорука опреме за монтажу постројења на биомасу за градску
топлану.

62. Владимирци

Разговор са грађанима
Чланови ОО редовно подржавају хуманитарне акције и помажу
социјално угроженим породицама.
Такође, на штандовима су разговарали са суграђанима и делили „СНС
Информатор“. Поводом Дана жена,
делили су цвеће суграђанкама.

63. Тител

Акција уређења
Активисти МО Тител уредили
су простор око Дома здравља и засадили цвеће на зеленој површини, купљено личним средствима
чланова и симпатизера странке.

64. Сомбор

Акција озелењавања
Припадници МУП-а и Агенција
за безбедност саобраћаја спроводе кампању „Вежи појас, не прекидај живот“. Покрајинска влада
обезбедила је средства за замену
електроинсталација у хали „Мостонга“. Делегација Града положила је цвеће на спомен-обележје
војника Радована Медића, који је
страдао бранећи Војни аеродром
од НАТО снага. Градоначелник
Антонио Ратковић обишао је Роковачки пут, где су посађене прве
саднице дрвећа, у оквиру акције

61. Бојник

Електронска писарница
Министарка Марија Обрадовић и Небојша Ненадовић
потписали су уговор о додели
средстава за успостављање
Електронске писарнице. Министар Бранислав Недимовић
промовисао је органску производњу у хладњачи „Фортис“,

као шансу за развој малих средина. Истакао је да је цена овако гајеног воћа и поврћа 30-40
одсто већа од оног гајеног на
класичан начин, и да ће од сада
хладњаче моћи групно да сертификују производњу својих
коопераната.

Активисти ГО СНС, поводом
Дана жена, честитали су празник припадницама лепшег пола и
поклонили им цвеће. Посебно нас
радује велико задовољство старијих суграђанки које су биле одушевљене што нису заборављене.

66. Лајковац

Председник Вучић на
путу Иверак-Лајковац
Одржани су састанци са представницима месних заједница,
којима су присуствовали повереник ОО Ненад Џајевић и председник Општине Андрија Живковић.
Састанак је одржао и Савет за
омладину, а активисти ОО разговарали су са грађанима и делили
„СНС Информатор“. Лајковац је
једна од 65 општина које су ушле
у програм „Чиста Србија“, који је
Влада Србије потписала са Владом
Кине. Председник Живковић присуствовао је обиласку радова на
изградњи брзе саобраћајнице Иверак-Лајковац, које је обишао председник Србије Александар Вучић.

67. Трговиште

Таблети за ученике
Стална конференција градова
и општина, у оквиру пројекта „Не
остављај никог иза себе“, донирала је таблет рачунаре са интернетом ученицима од петог до осмог
разреда како би могли да прате
онлајн наставу.

68. НИШ - Медијана
Посета Сигурној кући

Делегација ГО Медијана посетила је регионалну Сигурну кућу за
жене и децу жртве породичног насиља и уручила пригодне поклоне.

69. НИШ - Палилула
Нове одборнице

Активисти и омладина ОО обележили су Међународни дан жена
поделом ружа на три локације. Због
одласка на нове дужности наших
одборника, одборнице са листе
„Александар Вучић - За нашу децу“
постале су Милена Петковић, Мари-

на Петковић и Биљана Стојановић.

70. НИШ - Црвени крст
Разговор са грађанима

Активисти ОО честитали су Дан
жена и делили руже суграђанкама.
Народна посланица и одборница у СО Јелена Жарић Ковачевић
организовала је пријем грађана
у Канцеларији за комуникацију
са грађанима. Повереник Драган
Станковић обишао је социјално
угрожена домаћинства и уручио
пакете, личну донацију чланова
ОО. Такође, заједно са члановима
Већа Јеленом Мадић и Миломиром
Блажевићем, обишао је вакциналне пунктове у селима.

71. НИШ - Пантелеј

Заштитне ограде преко
Матејевачког потока
Председница Општине Наташа
Станковић обишла је излетиште
Каменички вис. Прокопавањем
канала, мештанима насеља Виник
решен је вишегодишњи проблем
одвода атмосферске канализације. Акцијом одборнице у СГ и
поверенице МО Доњи Матејевац
Лидије Николић, очишћена је та
МЗ, и на мосту преко Матејевачког потока постављене су заштитне ограде. Поводом Осмог марта,
руже су делили активисти ОО, а
акцији су присуствовали и Звездан
Миловановић и Бојан Бајагић.

72. Гаџин Хан

Развој задругарства
Општину је посетио министар
Милан
Кркобабић,
упознао
мештане са новим програмом
подршке развоја задругарства и
обишао земљорадничку задругу
„Заплањски засад“. Поводом Дана
жена, повереник ОО Милисав Филиповић и његови сарадници делили су руже и „СНС Информатор”.

73. Алексинац

Реновирана школа
у Лужану
Уз поделу цвећа за Дан жена,
активисти ОО обрадовали су суграђанке симболичним поклонима, а посебне честитке упутили
су докторкама, медицинским сестрама и волонтеркама. Председник Општине Далибор Радичевић
обишао је реновирану школу у
насељу Лужане. Полагањем венаца, обележена је 22. годишњица
НАТО бомбардовања СР Југославије.

74. Сврљиг

Посета Лава Пајкића
Активисти и функционери ОО,
поводом Дана жена, честитали су
суграђанкама празник и делили
руже и „СНС Информатор“. Народ-

ни посланик Лав Григорије Пајкић
посетио је Сврљиг и разговарао за
повереницима, а са општинским
руководством и народним послаником Милијом Милетићем уручио
је хуманитарне пакете Црвеном
крсту. Такође, Центру за туризам,
културу и спорт поклонио је лаптоп, а Предшколској установи опрему за рад са децом.

75. Мерошина
Ново одељење
Техничке школе

Председник Општине Саша Јовановић разговарао је са министарком Маријом Обрадовић, представницима НСЗ и директором ЈКП
„Тржница“. Поводом Осмог марта,
чланови ОО делили су руже суграђанкама. У Мерошини ће бити
отворено истурено одељење Машинске школе из Ниша.

76. Зубин Поток
Поклон Амбасаде
Јапана

Представници Општине угостили су отправника послова Амбасаде Јапана на КиМ и представнике
УНИЦЕФ-а поводом отварања
нове учионице у ПУ „Наше дете“,
коју је финансирала Амбасада Јапана. Након тога, гости су посетили и
Омладински истраживачки центар
у Доњим Варагама. Представници
Општине положили су цвеће на
споменик жртвама НАТО бомбардовања и погледали изложбу уметничких фотографија на ту тему. ЈКП

79. Звечан

Сећање на страдале
Поводом 22. годишњице од
почетка НATO агресије, председник Привременог органа Иван
Тодосијевић примио је чланове
породица страдалих и уручио им
новчану помоћ, а положио је венац
на споменик жртвама. Поводом годишњице Мартовског погрома, положио је и венац на спомен плоче
страдалих Митровчана - Боривоја
Спасојевића и Јане Тучев, као и
на Споменик истине. Председник
ПО, у сарадњи са Канцеларијом
за КиМ, обезбедио је средства за
реконструкцију уличне расвете у
селима Кориље и Матица.

80. Липљан

Посета школи Лепини
Председник ОО и начелник Косовског округа Срђан Петковић
обишао је ОШ „Вук Караџић“ у
Лепини, разговарао са запосленима и уручио школски и хигијенски
прибор. Петковић је разговарао и
са мештанима Старог Гацка и посетио породице Марка Шабића и
Растимира Дабића, којима је обезбеђена новчана помоћ.

81. Пећинци

Акције уређења и
помоћ суграђанима
Активисти МО Суботиште помогли су у кречењу просторија ФК
„Витез“, а активисти МО Шимановци очистили су зелене површине

77. Лозница

Изложба „Знамените жене”
Чланови Савета за омладину
делили су страначки промотивни
материјал, а поводом Осмог марта на три локације поклањали су
цвеће суграђанкама. Изложбу
„Градска чистоћа“ из Београда донирало је камион колегама из ЈПКД
„Ибар“ из Зубиног Потока.

78. Косовска
Каменица

Помоћ угроженим
суграђанима
Председник Привременог органа
Тања Аксић и сарадници уручили су
намирнице социјално угроженим
породицама у селу Костадинце, а
породици из Ранилуга обећали су
помоћ за адаптацију куће. Председница ПО и грађевински инжењер
из Канцеларије за КиМ посетили
су локације оштећене у поплавама.
Обележена је 22. годишњица од почетка НАТО бомбардовања. Екипа
емисије „С Тамаром у акцији“ и ПО
обновили су кућу породице Цветковић из Речана.

„Знамените жене у историји Лознице“, као део програма манифестације „Свет жена“ Центра за
културу „Вук Караџић“, посетиле
су чланице Уније жена.
у индустријској зони. Активисти
МО Брестач уредили су простор
око Дома културе, а активисти
МО Доњи Товарник парк у центру
насеља. Чланови МО Сремски Михаљевци, Сибач и Ашања донирали
су гардеробу, док су чланови МО
Деч из личних средстава обезбедили пакет са намирницама за болесног суграђанина.

82. Ћуприја

Кров над главом за
породице Сталевић и
Павловић
Породице Сталевић и Павловић
расељене са КиМ, уз помоћ локалне самоуправе и Комесаријата за
избегла и расељена лица, решиле
су стамбено питање. Општа болница добила је најсавременији
рендген апарат и санитетско вози-

ло, које је донирала ЕУ. Потписан
је уговор између Министарства
државне управе и Општине за регулацију Остриковачког потока.

83. Лапово

Опремање комуналне
зоне
Започело је опремање комуналне зоне које обухвата уређење
паркинг простора за камионе,
обезбеђивање простора за царинску испоставу и шпедицију, постављање видео надзора. Комуналном
зоном управљаће ЈКСП „Морава“.

84. Крупањ

Састанак председника
три општине
Начелник Мачванског округа
Владан Красавац обишао је вакциналне пунктове Дома здравља. Народна посланица Ивана Поповић,
заједно са председником Општине
Иваном Исаиловићем и заменицом Весном Марјановић, обишла је
радове у МЗ Кржава, где се санира речно корито. Такође, обишла
је нови мост у засеоку Савићи у
МЗ Брштица, фудбалски терен са
вештачком травом, нове просторије ПУ „Наша радост“ и радове на
некатегорисаним путевима у МЗ
Бела Црква. На тромеђи општина
Крупањ, Љубовија и Осечина, у
Рожњу, састали су се председници
тих општина и разговарали о путној инфраструктури и побољшању
сигнала мобилне телефоније.

85. Кула

Грађевински материјал
за избегле и расељене
Поводом Дана жена, активисти
ОО даривали су даме цвећем и
честиткама. Активисти МО Црвенка уредили су дечије игралиште у
Новој Црвенки. Одржана је презентација пројекта споменика палим
борцима у ратовима 1990- 1999.
„Воде Војводине“ започеле су велику акцију пошумљавања. Председник Општине Дамјан Миљанић
обишао је породицу Садовски,
којој је кућа изгорела у пожару
и уручио 18 уговора за набавку
грађевинског материјала породицама избеглих и расељених лица.
Обезбеђен је нови намештај за
школу из Крушчића. Министарство
омладине и спорта одобрило је
средства за санацију пода у спортској хали. Председник Миљанић и
председник МЗ Доњи град Александар Мосорка уручили су лаптоп
поводом Дана вртића.

86. Осечина

Радови на
инфраструктури
Одвијају се радови на инфраструктури и на уређењу електричне мреже у свим месним заједни-

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
цама. Организовано је више
састанака са представницима МЗ
у вези са активностима у циљу побољшања квалитета живота.

87. Стара Пазова

5.000 садница дрвећа
У току је друга етапа изградње
спортске хале. Урађена је нова водоводна мрежа у Пионирској улици у насељу Нова Пазова и канализација са кућним прикључцима
у улицама Бошко Буха и др Слободана Јовановића. Завршава се изградња новог објекта школе у Белегишу. Посађено је 5.000 садница
дрвећа. Поводом Осмог марта, даривали смо суграђанке цвећем.

88. Бачка Паланка
Радови на спортској
хали у Младенову

Активисти ОО честитали су сугађанкама Дан жена. Председник
Општине обишао је радове на изградњи спортске сале у насељу
Младеново и реновирану амбуланту у Гајдобри. Додељене су стипендије средњошколцима и студентима ромске националности. Уз
поштовање епидемиолошких мера,
чланови МО Гајдобра и МО Товаришево организовали су мини турнир
у фудбалу. Повереник ОО одржао
је пријем грађана, а чланови Омладине разговарали су са суграђанима
и делили „СНС Инфроматор“.

89. Александровац
Фабрика за
пречишћавање
отпадних вода

Већници су утврдили предлог
одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера и превођење
земљишта у Новацима у јавну
својину, зарад изградње Фабрике
за пречишћавање отпадних вода.
Имунизација становништва протиче уредно. Општину је посетио
министар Ратко Дмитровић и са
челницима анализирао демографску слику Жупе. Наши активисти
помагали су у чишћењу великих
наноса снега на путевима у селима
на вишој надморској висини.

90. Ћићевац

Превоз до места
вакцинације
Председница Општине др Мирјана Кркић, заједно са колегама
из Расинског округа, присуствовала је посети председника Александра Вучића и обиласку радова
на изградњи моста преко Јужне
Мораве у Сталаћу, на првој деоници Моравског коридора. Такође,
са министарком Иреном Вујовић
потписала је уговор о пошумљавању. Организоване су мобилне
екипе за вакцинацију са којима
је председница Општине обишла
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99. Мали Иђош

91. Сремска Митровица

старије и непокретне суграђане,
а обезбеђен је и превоз до места
вакцинације.

92. Ада Мол

Насипање туцаника у
Утринама
Активисти МО Утрине посули
су туцаник са обе стране главног
пута који пролази кроз Утрине.
Туцаник је обезбедила локална самоуправа, а акцијом проширен пут
и омогућен безбеднији саобраћај.

93. Горњи
Милановац

Нове саобраћајнице
Током обиласка радова на тунелу Лаз, на ауто-путу „Милош
Велики“, председник Александар
Вучић најавио је почетак радова
на приступној саобраћајници од
Горњег Милановца до Такова и
на рехабилитацији пута ТаковоПрањани. Председник Општине
Дејан Ковачевић имао је састанак са министром Радомиром
Дмитровићем, а министар Милан
Кркобабић промовисао је задругарство и обишао Воћарску задругу у Шилопају. Реконструише се
Улица Драгише Николића и ОШ
„Десанка Максимовић“. Председник Ковачевић и директор Скијалишта Србије Дејан Ћика обишли
су локацију Штурац, са жељом
да се Рудник уврсти на ски мапу
Србије.

94. Књажевац
Станови за
најугроженије
породице

Општина, Међународна организација за миграције и Центар за
социјални рад обезбедили су три
стамбене јединице за социјално
најугроженије породице.

95. Свилајнац

Добровољно давање
крви
Млади активисти ОО учествовали су у акцији добровољног
давања крви, у организацији Црвеног крста.

текс“ и железару „Металфер“.
Министар Радомир Дмитровић
разговарао је са градоначелницом Светланом Миловановић
о демографским проблемима и
посетио домаћинство Стојнић
у Мартинцима. Потпредседник
Владе и министар Бранислав
Недимовић вакцинисао се у
амбуланти у Мачванској Митровици.

96. Кнић

Посета народних
посланица
Народне посланице Сандра
Божић, Милица Обрадовић, Ана
Белоица и Јелена Обрадовић посетиле су штанд СНС у Книћу
и дружиле се са грађанима. На
састанку са повереником ОО
Срећком Илићем, разговарале су
о актуелним дешавањима и плановима, а путем видео линка разговарале су и са младим члановима.
Такође, посетиле су и породице
Димитријевић из Бара и Паламаревић из Губеревца, младе брачне
парове који су остали на селу.

97. Кањижа

Замена котлова за
грејање
Министарство заштите животне
средине финансира замену котлова у згради Канцеларије за младе,
који су стари више од 30 година
и загађују околину. Нови гасни
котлови су еколошки и економски
ефикаснији.

98. Зајечар

Реновиран је Ловачки дом и
настављена је изградња главног
магистралног колектора и канализације. Спроводи се акција пошумљавања у Фекетићу и Ловћенцу. Организована је подела три
тоне кромпира социјално угроженим породицама.

Поклони за Дан жена
Секретар ГO СНС
Београд Александар
Марковић, у друштву
активиста са Звездаре и Палилуле, разговарао је са суграђанкама, поделио руже и
честитао Међународни дан жена.

100. Панчево

Нове саднице дрвећа
За само три месеца, уређено је
40 улица у оквиру јавно-приватног партнерства. Радници „Зеленила“ садили су дрвеће у насељима Котеж 2, Стрелиште и Миса.
Град је обезбедио 30 милиона
динара за рад народних кухиња.
Град припрема пројекат рекултивације, санације и затварања
старе депоније. У насељима Нова
Миса и Кудељарски насип уређене
су улице Шарпланинска, Опленачка, Преспанска, Борска, Кудељарска, Охридска и Власинска.

101. Бабушница

БРИГА О ГРАЂАНИМА

104. БЕОГРАД

Акција пошумљавања

Обилазак локаЛних привредника
У сусрет Међународном дану
жена, Удружење „Рукотворине“ организовало је изложбу
ручно рађених предмета. Установа за неговање културе
„Срем“ организовала је 53. Смотру рецитатора. Министарка
Анђелка Атанасковић, заједно
са представницима Привредне
коморе и локалним челницима, обишла је фабрику „Мило-

ГРАД БЕОГРАД

ИНТЕРВЈУ
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Александар Марковић са суграђанкама

107. ГРОЦКА

105. БАРАЈЕВО

Радови у Великом Борку

Посета Зорана Радојичића

За бољи рад локалне
самоуправе
Уз подршку Владе Швајцарске,
реализује се пројекат РЕЛОФ 2,
који ће обезбедити стручну помоћ
за 48 локалних самоуправа у реформи локалних јавних финансија,
бољем надзору рада локалних
јавних предузећа и већој енергетској ефикасности. Председница
Општине Ивана Стојичић уручила
је биохемијски анализатор лабораторији Дома здравља, купљен
средствима локалне самоуправе.

102. Бачка Топола

Посета председника
Александра Вучића

Адаптација амбуланте
у Његошеву

Председник Србије Александар Вучић обишао је завршне радове на путу за индустријску зону. У оквиру
програма „Моја прва плата“,
110 младих добило је први посао. Председница Владе Ана
Брнабић посетила је Фабрику
мерних трансформатора. Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривреде
спремно је да уложи новац у
реконструкцију фабрике воде,
рекао је министар Бранислав
Недимовић приликом посете. Министарка Дарија Кисић
Тепавчевић посетила је Савез
слепих и Центар за социјални
рад. Градоначелник Бошко
Ничић обишао је радове на
уређењу улица у селу Халово.
Новац који је био намењен за
штампање плаката у кампањи,
дониран је породици чији је
део куће изгорео у пожару.

Поводом Међународног дана
жена, организована је подела
цвећа суграђанкама на више локација. За мање од 60 дана, завршена је адаптација амбуланте у
Његошеву.

103. Љиг

Чишћење планине Рајац
Активисти ОО, у сарадњи са
Општином, ЈКП и ТО, учествовали су у акцији чишћења планине
Рајац. Драган Лазаревић и активисти, поводом Дана жена, делили
су руже суграђанкама. Активисти
ОО помагали су старијим суграђанима да се пријаве за имунизацију.
Председник Лазаревић присуствовао је посети председника Србије
Александра Вучића Дивцима и састанку Сектора за ванредне ситуације у Ваљеву. Активисти ОО прикључили су се акцији чишћења кеја
и корита реке Љиг, а на штандовима делили су „СНС Информатор“.

Радна акција у паркићу
Дружење на штандовима

Завршено је асфалтирање Улице Милисава Богдановића у Великом Борку. Иван Дивац, начелник Комуналне милиције, разговарао је са председником ГО Слободаном Адамовићем о могућности
отварања испоставе у Барајеву. ГО организовала је кол центар за
пријаву грађана за имунизацију. Активисти ОО организовали су
штандове на више локација поводом Међународног дана жена.

106. ВРАЧАР

3.000 едукативних сликовница
за предшколце

Руководство ГО Врачар разговарало је са становницима поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица
Краља Милана, Београдске, Ње-

гошеве и Светозара Марковића.
Предшколској установи уручено
је 3.000 едукативних сликовница
„Упознајмо вирусе и бактерије, та
невидљива створења“.

Градоначелник Београда Зоран Радојичић разговарао је са
председником Општине Драганом Пантелићем о новим пројектима. Активисти МО Калуђерица
обезбедили су огрев за породицу
Ранић, а активисти МО Врчин за
породицу Костов. Активисти МО
Винча уручили су пакет са намирницама и средствима за хигијену

108. НОВИ БЕОГРАД

Пријем грађана
Поводом
Дана
жена, наши активисти,
уз поштовање епидемиолошких
мера,
поклањали су цвеће
и честитке суграђанкама. Разговарали смо
са грађанима у страначким просторијама и
телефоном, и покушавали да им помогнемо
давањем правних савета и предлога за решавање проблема.

породици Атанацковић. Све донације обезбеђене су из личних
средстава функционера ОО. Суграђанкама смо честитали Дан
жена, делили им руже и честитке,
заједно са Милосавом Миличковићем, потпредседником ГО СНС
Београд и повереником ОО. Омладинци су уредили паркић код
занатског центра.
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СНС ПАНОРАМА

ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

109. ВОЖДОВАЦ

111. ПАЛИЛУЛА

Разговор са грађанима

Чишћење канала у Великом Селу

Активисти МО Кумодраж 2
очистили су простор код окретнице аутобуса и око зграде у
Кумодрашкој 306. Чланови ОО
уредили су простор око ОШ
„Војвода Степа“ и око терена
у Кумодраж Селу. На иницијативу грађана насеља Медак 3,
уклоњена је депонија иза поште. У сусрет Дану жена, наше
активисткиње направиле су
поклоне за суграђанке. Активисти МО Зуце посетили су Миодрага Радојичића и уручили му
намирнице, средства за личну
хигијену и лекове, обезбеђене из личних средстава. Наши

активисти разговарали су на
штандовима са Вождовчанима.
Да би се појачала активност
вакцинисања у приградским
срединама, на иницијативу
Града Београда, функционери,
запослени и волонтери обишли
су рубна насеља. Функционерке Општине уручиле су
слатке пакете за кориснике
Дома за децу без родитељског
старања. Председница Ивана
Томић Илић уручила је пакете
за бебе и сликарски материјал
за кориснике Дневног боравка
за децу и омладину ометену у
развоју.

110. ЗВЕЗДАРА

Обилазак суграђана

Александар Јовичић у обиласку радова

Председник Општине Александар Јовичић обишао је радове на
чишћењу канала у Великом Селу
и Бруску улицу у Крњачи, где су
станари имали проблем са изливањем канализације, који је решен
у најкраћем року. Асфалтирана је
Улица народног фронта у Борчи.
Почела је реализација пројекта
„Подршке локалним самоуправама за ширење добрих политика

и пракси подршке родитељству“.
Запослени у Општини и волонтери обишли су сва насеља и помагали суграђанима да се пријаве
за вакцинацију. Омладинци ОО
разговарали су са суграђанима о
комуналним и инфраструктурним
проблемима. Активисти ОО извели су перформанс у којем Драган
Ђилас, по сопственој изјави, зарађује милионе перући прозоре.

112. СТАРИ ГРАД

Акција озелењавања
ГО Стари град потписала је уговор о суфинансирању пошумљавања са Министарством
заштите животне средине. У оквиру пројекта
„Озелени Стари град“,
дуж
бициклистичке
стазе од СРПЦ „Милан
Гале Мушкатировић“ до
Куле Небојша биће засађено 17 стабала липе.
Општина
наставља,
заједно са грађанима и ЈКП „Градска чистоћа“, да уклања отпад са
јавних површина. На иницијативу
грађана, а захваљујући брзој ре-

вакцинацију старијих суграђана.
Вртић „Зека“ у ВМЛ добио је видео-надзор. Подељено је 120 аутоседишта родитељима малишана.
Око 1.000 осмака похађа онлајн
припреме за малу матуру којe организује Општина. Разговарали смо
са суграђанима широм Звездаре.
Дан жена обележили смо поделом
честитки. Активисти су обишли
неколико угрожених породица и
однели пакете са намирницама,
обезбеђене из личних средстава.

Уређење школског дворишта
Министар Томислав Момировић разговарао је са
председником Општине Живорадом Милосављевићем
о актуелним и будућим
пројектима. Омладина ОО
очистила је јавне површине
и уредила дворишта школа
у Стојнику, Сибници и Слатини. Поводом Дана жена,
активисти су делили дамама
честитке и цвеће.

114. РАКОВИЦА

119. САВСКИ ВЕНАЦ

Адаптација школских зграда

Нови урбани џеп

За потребе дневног боравка
деце, адаптиране су просторије
ОШ „14. октобар“ у Кнежевцу.
Реновирани су и делови школе „Ђура Јакшић“ и „Даворин
Јенко“. Такође, комплетно се
реконструише вртић „Чаробна шума“. Отворен је још један
пункт за имунизацију у Реснику.
Волонтери ГО Раковица обишли
су сва ромска насеља и заинтересоване пријављивали за
имунизацију. Обележена је 22.
годишњица од почетка НАТО
бомбардовања. Обезбеђена су

115. ЛАЗАРЕВАЦ

Премијерка на пункту за
вакцинацију
Председница Владе Ана Брнабић обишла је пункт за вакцинацију
у Јунковцу. Започета је реконструкција улица Хиландарске и Доситеја
Обрадовића, као и простор око
Храма Светог Димитрија. Поводом
Међународног дана жена, Унија
младих организовала је поделу
ружа суграђанкама. Активисти МО
Kрушевица посетили су старијег
суграђанина и уручили му поклоне,
које су обезбедили из личних средстава. Активисти МО Барзиловица,
Брајковац, Миросаљци, Араповац,
Јунковац, Степојевац, Трбушница,
Kрушевица уређивали су простор
поред путева.

ауто-седишта за бебе. Почела
је изградња парка на Канаревом
брду, а завршава се парк на углу
улица 17. октобра и Првобораца. Санирана су оштећења на
споменику борцима НОР-а. Асфалтиране су улице Космајског
одреда и Трстењакова, и уклоњена је депонија у Патријарха Димитрија. Уређено је дечије
игралиште на Стражевици, као
и зелене површине на Сунчаном
брегу и у Старој Раковици. Поводом Осмог марта, дамама су
дељене руже и поклони.

117. ОБРЕНОВАЦ

Изградња канализације
у Звечкој
Поводом обележавања 22. годишњице НАТО бомбардовања,
представници ГО Обреновац и
Удружења бораца положили су
венце на спомен-обележје. Уклоњене су дивље депоније у МЗ
Пироман-Бровић. Гради се канализација Обреновац-Шабац у
Звечкој. Заменик градоначелника
Горан Весић, министар Томислав
Момировић, в.д. директора Путева Србије Зоран Дробњак, в.д.

На иницијативу грађана, реконструисана је Улица Милована Миловановића и делови
улица Гаврила Принципа, Адмирала Гепрата и Балканске,
где је уређен и нови урбани
џеп. Започета је изградња дечијег игралишта у Улици генерала Павла Јуришића Штурма.
На иницијативу председника
Општине Милоша Видовића,
настављени су радови на текућем одржавању основних
директора ЕПС-а Милорад Грчић,
председник ГО Обреновац Мирослав Чучковић и председница
СО Чукарица Лидија Јовановић
обишли су клизиште Дубоко и
најавили санацију.

120. ЧУКАРИЦА

Инфраструктурни радови
У СЦ „Жарково“ уређене су
прилазне стазе, замењен је асфалт
и нивелисани су коловоз и паркинг на крају прилаза, како би се
спречило сливање кише. Након
реконструкције водоводне мреже

118. СУРЧИН

Брига о најстаријим суграђанима

116. МЛАДЕНОВАЦ
акцији Министарства, очишћена је
дивља депонија поред реке. Чланови Уније младих фарбали су клупе
у парку у Влајковићевој улици.

113. СОПОТ
ГО Звездара ангажовала је механизацију „Градске чистоће“ која
је уклонила 40 кубика ђубрета са
Мокролушког гробља. Асфалтиран је део тротоара у Чингријиној
улици, у току је реконструкција
Урвинске улице у ВМЛ, Витезова
Карађорђеве звезде у Миријеву и
Љубице Луковић на Северном Булевару. ЈКП „Зеленило“ завршава
радове на спортском терену у Матице српске. У руралним деловима организоване су амбуланте за
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Имунизација на
мобилним пунктовима
Општина је организовала имунизацију на мобилним пунктовима
у МЗ. Државни секретар Милосав
Миличковић и председник ГО Владан Глишић обишли су и пункт за
имунизацију у Ковачевцу. Миличковић и Глишић обишли су и радове на изградњи водоводне мреже у
Великој Крсни. Завршена је реконструкција тротоара у Улици војводе
Путника. Ученици завршних разреда средњих школа и ове године бесплатно похађају припремну наставу
из српског језика и математике за
упис на факултете. Разговарали смо
са суграђанима, обилазили комшије
и уређивали зелене површине. На
Међународни дан жена, обрадовали смо суграђанке поклонима.

Организовани су пунктови за
вакцинацију у насељима Бољевци, Јаково, Бечмен и Добановци. Брига о најстаријим и социјално угроженим породицама
приоритет је активиста СНС
који им односе гардеробу и пакете са храном и средствима за
хигијену, обезбеђене из личних
средстава. Поводом Међународног дана жена, активисти су

обрадовали суграђанке цвећем
и честиткама, које су направиле активисткиње Уније жена у
Бољевцима. У Бечмену су офарбане клупе на центру села и
уређене просторије Фудбалског
клуба, док је у Сурчину уређено
аутобуско стајалиште. У Бољевцима је ограђена зграда Дома
здравља, како би се спречило
окупљање делинквената.

школа. ГО Савски венац, у
сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“, покренула је акцију „Рециклирај за чистији Савски венац“. Омладинци ОО обишли
су самохраног оца троје деце,
чија је супруга преминула од
вируса Ковид-19. Такође, честитали су Осми март дамама и
делили руже. Сваког викенда
разговарамо са суграђанима
на штандовима на више локација.

121. ЗЕМУН

Посета
председника
Александра
Вучића
Председник Александар Вучић обишао је градилиште на
Железничкој станици Земун,
која је део брзе пруге БеоградНови Сад-Суботица. У Добровољачкој улици пуштен је у
саобраћај пут, после изградње
водоводне и канализационе
мреже. У насељу Шангај уклањају се објекти на траси будућег надвожњака преко брзе
пруге. Гради се канализација у
старом језгру Земуна. Уређен
је још један кутак за децу
у Земун Пољу. У насељима
Угриновци, Бусије и Батајница
поправљане су ударне рупе.
Организована је вакцинација
у насељима Земун Поље, Батајница, Бусије и Угриновци. Од
Карађорђевог трга до хотела
Југославија, изводе се радови
на коловозу, тротоару и канализацији. Поводом Осмог марта, чланови ОО делили су руже
и медењаке суграђанкама.
у Мијатовим њивама у Сремчици,
улица се проширује и асфалтира.
Реконструкцијом Приштинске улице у Цераку, обухваћена је замена
старог коловоза и поправка шахтова. Уређени су паркинг простори у
Јабланичкој и Николаја Гогоља. Саниран је и пролаз између зграда у
Улици Илије Стојадиновића.

БЕОГРАД
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Председник Србије Александар Вучић и шеик Насер бин Хамад бин Иса Ал Калифа, изасланик краља Бахреина, присуствовали су приказу
српског наоружања на Војном аеродрому „Пуковник пилот Миленко Павловић“ у Батајници

БЕОГРАД
РУДНА ГЛАВА

Уручење ордена Карађорђеве звезде првог степена нашем прослављеном
виолинисти Стефану Миленковићу

Разговор са мештанима Рудне Главе

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

На отварању фабрике корејске компаније „Кyнгсхин кабле“, у којој ће се производити делови за батерије електричних возила високе технологије

