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Орден је добио Иштван Пастор, председник Скупштине АПВ, као
и Mаја Ковачевић, мајка 11. деце

редседник Србије Александар
Вучић уручио је,
поводом Дана државности Србије, одликовања
заслужним појединцима и институцијама и,
том приликом, поручио
да славећи Сретење,
чинимо посвету нашим
великим претходницима и шаљемо поруку да
желимо слободну, јаку,
и модерну Србију. Истакао је да Сретењски
устав потврђује Карађорђеву и Милошеву
доктрину да је Србија
држава
слободних
сељака, чије је право на

имовину потврђено највишим правним актом
Кнежевине.
„Немамо право да се
пред сенима предака
не присетимо да су у
то време највеће силе
света баштиниле вишевековну традицију
робовласништва, кметства, те суровог колонијализма. И нисмо ми
случајно данас једна
од најбрже и највише
растућих
економија
Европе, као што нисмо
случајно земља градилишта и нових инвестиција. Ни најмање случајно није ни то што смо

успели да се изборимо
са свим кризама, од
поплава, до пандемије.
На крају, нисмо тек пуком случајношћу независна земља, која сама
одлучује о својој судбини. То је била обавеза
коју смо добили тог 15.
фебруара 1835. године
од окупљених на пољани наше слободе и наше
будућности“, поручио
је председник.
Подсетио је да се данашња Србија темељи
на два догађаја, која
су се одиграла на исти
дан, у различитим временским интервалима

Орден РС на ленти понела је председница Републике
Српске Жељка Цвијановић

– када су 1804. у Марићевића
јарузи, у Орашцу, народне
вође подигле први слободарски устанак на Балкану и
када је 1835. Србија добила
први Устав и постала држава.
Поводом Дана државности, председник Вучић
уручио је 88 одликовања
за нарочите заслуге које су
појединци и институције
остварили за Србију у областима јавних, привредних, просветних, културних,
спортских и хуманитарних
делатности.
Орден Републике Србије
на ленти добила је председница Републике Српске
Жељка Цвијановић, док је

Орден српске заставе првог
степена уручен народном
посланику Скупштине Црне
Горе Милану Кнежевићу и
митрополиту Илариону Алфејеву.
Одликовања су добили
и Специјални представник
Генералног секретара УН
за бившу Југославију Јасуши Акаши, генерал-мајор
и командант Националне
гарде Охајо Џон Херис, градоначелник Љубљане Зоран Јанковић, председник
Скупштине АП Војводине
Иштван Пастор и глумац
Џони Деп.
Манастир свети Прохор
Пчињски добио је Сретењски

орден првог степена, као и
Српско лекарско друштво,
Српско народно позориште у Новом Саду, Народно
позориште Ниш, Народно
позориште Ужице, Галерија
Матице српске, Српска књижевна задруга, Српска читаоница у Иригу.
Међу онима који су одликовани постхумно, између
осталих су и кошаркашки
тренер Душан Дуда Ивковић,
пијаниста и бивши директор
Београдске
филхармоније
Иван Тасовац, књижевник
Радован Бели Марковић,
глумац Ненад Ненадовић и
новинар и дипломата Мирослав Лазански.

Поводом Дана државности,
председник Вучић примио
је честитке бројних светских званичника. Честитку су, уз председника САД
Џозефа Бајдена, председника Кине Си Ђинпинга,
председника Руске Федерације Владимира Путина
и председника Француске
Емануела Макрона, упутили
и председник Турске Реџеп
Тајип Ердоган, председник
СР Немачке Франк-Валтер
Штајнмајер и председник
Италије Серђо Матарела.
Честитке су стигле и од
председника и премијера
Мађарске Јаноша Адера и
Виктора Орбана, председника Аустрије Александера
ван дер Белена, председника Словеније Борута Пахора,
Хрватске Зорана Милановића, Северне Македоније
Стева Пендаровског, председнице Грчке Катерине
Сакеларопулу, Словачке Зузане Чапутове, председника
Кипра Никоса Анастасијадиса, Чешке Милоша Земана.
Председнику
Вучићу
празник су честитали и британска краљица Елизабета
Друга, председник Финске,
Швајцарске, краљ Холандије, Шпаније, Шведске
Карл-Густав,
председник
Португалије... Национални
дан Републике Србије честитали су и председник УАЕ
шеик Халифа бин Зајед Ал
Нахјан, премијер УАЕ шеик
Мухамед бин Рашид Ал Мактум, као и престолонаследник Абу Дабија шеик Мухамед бин Зајед Ал Нахјан.
Празник су честитали и многи други светски званичници
и представници међународних организација и институција, као и чланови дипломатског кора у Београду.
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ВЕСТИ

ЕКОНОМИЈА

Пуна подршка за јачање
кинеско-српског пријатељства

С

ветски лидери и шефови међународних организација, међу којима
је био и председник Србије
Александар Вучић, окупили су се у Пекингу на церемонији отварања Зимских
олимпијских игара.
Том приликом, председник
Вучић седми пут се састао са
председником Кине Си Ђинпингом. Иначе, председник
Србије био је први званичник који се, после Владимира
Путина, састао са кинеским
председником на отварању
ЗОИ. Састанак је требало да
траје 20 минута, али је продужен и трајао је пола сата.
Председник Вучић поздравио је церемонију отварања
Зимских олимпијских игара
и захвалио се кинеској Влади
и народу на топлом гостопримству, а председник Си
поздравио је челично пријатељство и међусобно политичко поверење на високом
нивоу између Кине и Србије,
рекавши да су билатералне
везе издржале тест времена
и да су модел међународних
односа.
Кинески председник рекао је да две земље треба
да развијају односе у смислу стратешке и дугорочне
перспективе и да чврсто
подржавају суштинске интересе једне друге. Обе земље,
како је нагласио, требало би
да унапреде квалитетну сарадњу у оквиру Иницијативе
„Појас и пут“ и да традиционално пријатељство Кине и

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Председник
Александар
Вучић
састао се са
више од:

70 министара других ресора

80 премијера

30 челника и високих званичника
светских организација

90 министара спољних послова

40 држава је посетио, неке
и неколико пута

o Отворени Балкан – Србија, Северена Македонија

и Албанија омогућиле су бржи проток људи, робе,
услуга и капитала

o Укинут је роминг на Западном Балкану

од 1. јула 2021.

o Србија је стратешки опредељена за чланство

у Европској унији

o Слободна трговина са чланицама Евроазијске

уније стартовала је 10. јула 2021.

o Србија је копредседавала Светским форумом

о климатским променама у Глазгову

o Павиљон Србије на Експо 2020 Дубаи
o Вечно српско-руско пријатељство

o Председник Србије одликован највишим

признањем Чешке Републике

o Одлични односи са Турском
o Сарадња са Мађарском
o Нераскидино српско-грчко

пријатељство

o Челично партнерство Србије и Кине
o Србија и САД – 140 година дипломатских односа

Београд светска престоница дипломатије

o Догађај поводом обележавања 60 година

Покрета несврстаних био је највећи
мултилатерални скуп на свету у 2021. који
је окупио 108 делегација

Председник Александар Вучић и председник Си Ђинпинг

Србије преточе у опипљивије резултате сарадње. Према његовим речима, Кина
је спремна да пружи већу
подршку како би помогла
Србији у борби против пандемије Ковид-19 и да ојача
сарадњу у заједничкој производњи вакцина и економском опоравку.
Председник Вучић рекао је
да је Србија прави пријатељ
Кине, да је поштује и диви се
њеном снажном лидерству,
те да пријатељство између
две земље неће променити
никакав притисак. Председник Си наложио је свом Министарству за трговину да са
српском Владом брзо оконча
разговоре о уговору о слободној трговини.
„Када направите уговор о

слободној трговини са Кином, онда заиста за стране
инвеститоре и Запад постаје
најуносније да инвестирају у
Србији, јер ће имати најшире
тржиште на свету. То је велика ствар за нашу земљу“,
рекао је председник Вучић,
изразивши уверење да ће
преговори моћи да се заврше
ове године и да је тај споразум огромна нада и за наше
прерађиваче и пољопривредне произвођаче.
„Разговарали смо и о успостављању
авио-линије
Београд-Пекинг и БеоградШангај, о чему је веома позитивно говорио председник
Си. Верујем да ћемо у току
ове године и то успоставити. Тиме би узели још један
авион А330, који би са-

обраћао директно између
Кине и Београда. Говорили
смо и о свим инфраструктурним пројектима на којима
заједнички радимо, а држава
Кина финансира, као што је
Фрушкогорски коридор, у
вези којег је недавно Ексим
банка одобрила кредит.
Председник Си је рекао да
жели убрзање сарадње и да
због Ковида 19 није могао
да дође у Србију, али да се
нада скорој посети“, пренео
је председник Вучић.
Подсетио је да са Кином
ускоро отварамо фабрику
вакцина у Београду и истакао да резултати и тренд
раста трговинске размене
показују да су Си и он били у
праву када су говорили о јачању односа две земље.
„Срећан сам због начина и
тона комуникације. Председник Си је био веома опуштен,
што за кинеског председника
није чест случај. Са Кином
немамо ниједну врсту проблема, ниједно нерешено питање. Имамо веома широко
поље за наставак изузетне
сарадње. Ускоро ће једна кинеска фабрика бити отворена
у Нишу, уз још једно проширење инвестиције у Крагујевцу. Кина расте невероватном брзином. Верујем да ће у
политици „Појас и пут“ бити
још инвестиција, поготово
тамо где су добродошли и
где нема политичких препрека“, најавио је председник
Вучић и открио да је Србија
кандидат за међународну
изложбу Експо 2027. и да је
то поменуто на састанку са
председником Сијем.

Грчка жели што пре да види Србију у ЕУ
БЕОГРАД

60 председника

ПЕКИНГ

Г

ост Београда био је премијер Грчке Кирјакос Мицотакис, са којим је председник Александар Вучић разговарао у згради Генералног секретаријата и истакао
да Срби у грчком народу виде искрене
пријатеље и да није лако описати колика
је љубав нашег народа према Грцима.
„Истовремено желим да се захвалим
премијеру Мицотакису на одличној сарадњи. Наша трговинска размена, упркос
свим проблемима због пандемије, наставља да расте, и 2021. године износила је
636 милиона евра“, рекао је председник
Вучић и додао да је једна од тема разговора био и европски пут наше земље и да
Грчка разуме позицију Србије.
„Не желимо замрзнуте конфликте,
желимо решења, али решења морају да
буду компромисна. Још једанпут велико

Премијер Кирјакос Мицотакис
и председник Александар Вучић

хвала нашем пријатељу на посети“, додао је председник Вучић.
Премијер Мицотакис захвалио се, како
је рекао, свом великом пријатељу Алек-

сандру Вучићу на дивној добродошлици.
„Врло је значајна посета и председнице Грчке која ће се одржати почетком
марта, која ће потврдити да су Србија и
Грчка повезане географијом, историјом,
вером, али и заједничком визијом уједињене Европе, у којој желимо да видимо и Србију. Неопходно је и хитно да
Србија постане део ЕУ, како би се остварило благостање у региону“, истакао је
премијер Мицотакис.
Према његовим речима, постоји потенцијал да се унапреде наши привредни односи, а веома га радује што
је Грчка једна од главних туристичких
одредишта Срба. Такође, нагласио је да
подржава нормализацију односа Београда и Приштине и да се нада да ће на
Балкану завладати атмосфера сарадње.

6 | СНС ИНФОРМАТОР 104/2022

СНС ИНФОРМАТОР 104/2022 | 7
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Стижу два Ербасова војнотранспортна авиона

БЕОГРАД
Председник Вучић угостио је најбољег
тенисера света Новака Ђоковића,
након боравка у притвору у Аустралији

Александар Вучић:

Новак Ђоковић:

Хвала Вам
на подршци, нисам
био усамљен!

Помоћи ћемо да
организујете што више
турнира у Србији

П

редседник
Александар
Вучић угостио
је најбољег тенисера
света Новака Ђоковића, којем је захвалио што је свуда
Србију представљао
часно и храбро. Ђоковић је захвалио председнику, али и целој
држави, на подршци
коју су му пружили
током немилих догађаја у Аустралији,
чије му власти нису
дозволиле улазак у
земљу, па ни учешће
на првом гренд слему
сезоне, Отвореном
првенству
Аустралије.
„Осетио
сам
потребу да Вам се
захвалим на подршци
коју сте ми пружили,
као и све државне
институције, за време немилих догађаја
у Аустралији. Иако сам био
сâм у притвору, суочен са
много и проблема и изазова, нисам се осећао усамљено, јер сам имао подршку
породице, блиских људи,
пријатеља, али и читавог
српског народа, добронамерних људи из региона и
света, који су покушали да
ми олакшају ситуацију“, рекао је Ђоковић.
Истакао је да сâм председник, као и држава, нису
имали обавезу да му пруже
подршку какву су пружили,
нити се то подразумева, али

Срдачан сусрет: Ђоковић и Вучић

се поштује, цени и не заборавља.
„Заузели сте се и стали
иза мене и себе ставили у
компромитовану политичку
позицију, у оквиру међународних односа, и зато сам
изузетно захвалан. То ћу
памтити“, рекао је Ђоковић
и истакао да ће његов однос
према српском народу јачати
из дана у дан.
Председник Вучић пожелео му је добродошлицу и
констатовао да никада није
видео толико новинара у
Председништву.
„Никада се није догодило

да у Председништву имамо
толико људи у згради, да су
све секретарице, сви из књиговодства, сви кувари и куварице, домари дошли јер су
желели да виде Новака. Ко
год да је долазио, а примио
сам све државнике света, од
данашњег америчког председника Џозефа Бајдена,
преко Владимира Путина и
Си Ђинпинга, никада овако
нешто нисам видео“, рекао је
председник Вучић, и додао:
„Хвала што сте овде и показујете поштовање према
својој Србији, што сте уз свој
народ и земљу. Хвала што

сте часно, храбро и на
најлепши начин представљали нашу земљу
и што ћете то чинити
у будућности. Хвала и
за велику борбу коју
сте водили у Аустралији.“
Председник Вучић
је пренео да се с Ђоковићем чуо чим је
сазнао за проблеме у
Аустралији и рекао му
„враћај се назад, шта
ћеш тамо“.
„А онда сам видео
колико је упоран,
колико је желео да
игра, да се бори на
спортском пољу, да
на спортском плану покаже колико је
спреман да се избори,
не само за себе, већ за
своју земљу и покаже
да је бољи од других“,
нагласио је председник.
„Осим личног успеха који сви желимо и у који
верујемо једнако колико
и Ви, желим да замолим, а
спремни смо да као држава
помогнемо, ауторитетом, угледом и радом допринесемо
развоју тениског спорта у
земљи, да имамо у будућности неке нове клинце који
могу да се боре за нашу тробојку, грб, земљу. Спремни
смо да помогнемо да организујете што више турнира.
Имамо више финансијских
могућности да тако нешто и
остваримо“, поручио је председник Србије.

Министар Никола Селаковић, председник Александар Вучић, краљ Фелипе Шести и министар Хозе Мануел Албарес Буено

МАДРИД

П

редседник
Србије
Александар
Вучић
боравио је у једнодневној посети Шпанији,
где се састао са шпанским
краљем Фелипеом Шестим
и са шпанским премијером
Педром Санчезом.
Након пријатељских разговора са домаћинима, председник Вучић у Мадриду је

присуствовао и потписивању
уговора о куповини два војно-транспортна авиона Ербас Ц-295, који се производе
у Шпанији.
„Уговором који смо потписали, ојачали смо нашу војску и коначно добили важан
део наше укупне авијације транспортну авијацију. Овај
авион моћи ће да превози
79 војника или 50 падобранаца, што је веома важно за

маневре и диверзантско деловање, превоз оружја“, истакао је председник Вучић.
Према његовим речима,
јасно је да Шпанија никада
неће признати независност
Косова и да ће наставити да
поштује међународно право
и територијални интегритет
Србије. Такође, нагласио је
да је све више шпанских привредника заинтерсовано за
инвестиције у Србији и да ће

зато у октобру бити организован велики бизнис форум у
нашој земљи.
„Наша трговинска размена тренутно износи 812
милиона евра годишње, расте извоз Србије у Шпанију,
највише због „Зиђина“, који
учествује са 36 до 38 одсто,
јер Шпанци морају да увозе
бакар за потребе своје ауто-индустрије“, нагласио је
председник Вучић.

Велики крст реда Светог Шарла
за председника Вучића
МОНАКО
„Срећан сам и поласкан
што, као председник Републике Србије, имам прилику
да разговарам са кнезом Албертом Другим од Монака“,
рекао је председник Александар Вучић током посете Монаку, и најавио да ће
ускоро бити отворена авиолинија Београд-Ница, као и
да је договорено јачање сарадње у међународним организацијама.
„Ускоро ћемо отворити
авио-линију Београд-Ница, и
то ће битии прилика за долазак већег броја туриста у Монако, али и на читаву Азурну
обалу. Такође, и прилика да

Председник Александар Вучић и кнез Алберт Други од Монака

угостимо више туриста у Београду и у нашим зимским
ризортима“, рекао је он.
Оквирни споразум о сарадњи између Кнежевине
Монако и Републике Србије
потписан је у присуству
председника Александра Вучића и кнеза Алберта Другог.
Параф на споразум ставили
су министар спољних послова Србије Никола Селаковић
и Изабел Беро Амадеи, министарка за спољне послове
и сарадњу Монака.
Такође, принц Алберт уручио је Велики крст реда Светог Шарла председнику Вучићу, који је још један доказ
добрих односа и изузетног
поштовања према Србији.
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ИНВЕСТИЦИЈЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ, ФАБРИКЕ
Континентал

Високе стопе раста које константно остварујемо, резултат су тешких
реформи које смо спровели. Србија је данас финансијски стабилна држава,
са контролисаним јавним дугом и одрживим привредним растом.Отварањем
великог броја радних места и системским реформама, успели смо да
незапосленост која је била чак 25,5% сведемо на историјски минимум од 9%.
О

Инфлација је најнижа у последњих
50 година

О

О

Пензије су редовне и повећане за око 30%

2012. 1 милијарда €

О

Удвостручене су просечне зараде

2020. 3 милијарди €

Џонсон електрик
65 милиона € уложено

Ниш
3.400 запослених

140 милиона € уложено

НЦР
100 милиона € уложено

Икеа
Београд

70 милиона € уложено

100 милиона € уложено

2.237 запослених

Кромберг и Шуберт
29 милиона € уложено

170 милиона € уложено

14.000 запослених

3.243 запослених

Магна Ситинг
14,3 милиона € уложено

Београд
416 запослених

Јазаки

Шабац

25 милиона € уложено

3.203 запослених

У више од 30 градова
1.680 запослених

Сименс

Крагујевац, Суботица

100 милиона € уложено

2.000 запослених

4.000 запослених

170 милиона € уложено

Ниш, Краљево, Прокупље, Дољевац

160 милиона € уложено

Крушевац

Минд парк

Леони

Обреновац

7.500 запослених

205 милиона € уложено

Пећинци

3.000 запослених

Меи Та

Прилив страних директних
инвестиција

Лидл

Роберт Бош

Нови Сад

Крагујевац
4.000 запослених

Нидек

Нови Сад

73 милиона € уложено

480 запослених

Алексинац, Оџаци
2.250 запослених

Теклас
11 милиона € уложено

Врање, Владичин Хан
2.100 запослених

Аптив

Лесковац, Нови Сад, Зајечар

50 милиона € уложено

8.680 запослених

запрати на ИНСТАГРАМУ
www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/
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ИЗБОРИ
3. АПРИЛ 2022.

Стојан Раденовић, Даница Грујичић, Лазар Ристовски, Марија Здравковић, Ана Брнабић и Дарко Глишић предају листу
и потписе подршке у седишту Републичке изборне комисије

Председнички
Парламантарни
Локални –

СНС прва предала изборне листе

Београд, Аранђеловац,
Бајина Башта, Бор,
Дољевац, Књажевац,
Кладово, Кула,
Лучани,
Мајданпек,
Медвеђа,
Севојно, Сечањ,
Смедеревска
Паланка

С

Председник Вучић је својим потписом подржао листу „Александар Вучић - Заједно можемо све“ у страначким просторијама у Борчи

рпска
напредна
странка прва је Републичкој изборној
комисији предала листу
кандидата за посланике
за парламентарне изборе, расписане за 3. април
2022. године.
Листу „Александар Вучић - Заједно можемо све“
потписима је подржало

више од 55.000 грађана, а
предали су је председник
Извршног одбора СНС
Дарко Глишић, потпредседница Главног одбора
СНС Ана Брнабић, као и
кандидати за народне посланике Даница Грујичић,
Лазар Ристовски, Марија
Здравковић...
Прва на листи за репу-

бличке изборе је директорка Института за онкологију и радиологију др
Даница Грујичић, други је
математичар Стојан Раденовић, а трећа генетичарка и директорка Института
за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство
Јелена Беговић.
Међу кандидатима за

250 посланика републичког парламента, осим
чланова СНС, налазе се
и коалициони партнери,
представници
СДПС-а
Расима Љајића, Покрет
социјалиста Александра
Вулина, Покрета снага Србије Богољуба Карића...
Истог дана, Српска напредна странка предала је

Са Крајишницима у Земуну

и листу и потписе подршке 12.500 грађана за београдске изборе Градској
изборној комисији, а делегацију су предводили
потпредседник Главног
одбора СНС Александар
Шапић и председник ИО
Дарко Глишић.
Дан раније, листу за
парламентарне
изборе

Александар Шапић и Дарко Глишић предали су изборну листу и потписе подршке за локалне
изборе у Београду Градској изборној комисији

потписом је подржао и
председник СНС Александар Вучић и то у страначким просторијама ОО
СНС Палилула у Борчи.
Претходно је посетио Земун, где су га дочекали
одушевљени грађани, од
којих су они који су дошли
из Бусија били обучени у
крајишке народне ношње.

„Пошто су неки вређали
наш народ и наше грађане
у Борчи, ја вечерас идем
код њих да им покажем
колико су нама важни и да
сам уз њих. Ипак, нисам
могао да одем тамо, а да
не свратим до Земуна да
поздравим овај величанствени скуп људи“, објаснио је председник.

Изборну листу Српске
напредне странке потписом су подржале личности
из политичког и културног живота, Ана Брнабић,
Томислав
Момировић,
Даница Грујичић, Лазар
Ристовски, Наташа Тасић
Кнежевић,
Константин
Костјуков, Марко Кешељ,
Стојан Раденовић...
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Л И С ТА „ А Л Е К С АН Д АР В У ЧИЋ – ЗА Ј Е Д Н О М О Ж Е М О С В Е “

Идемо да победимо убедљивије него икада
Л

исту „Александар Вучић Заједно можемо све“ за парламентарне изборе, коју је
прогласила Републичка изборна
комисија, предводи директорка
Института за онкологију и радиологију др Даница Грујичић, а прва
места на листи заузеле су истакнуте личности у јавном животу, познати научници, лекари, уметници.
Међу познатима, између 250 кан-

дидата за народне посланике, јесу
и глумац Лазар Ристовски, стонотенисерка Бранислава Перић Ранковић, виолиниста Јован Колунџија,
молекуларни биолог Јелена Беговић, глумац Лепомир Ивковић,
оперска уметница Јадранка Јовановић...
„Ово је листа за понос. Јелена
Беговић је најпризнатији молекуларни биолог у Србији, Стојан Ра-

деновић је један од најцитиранијих
математичара на свету, он нас држи
на Шангајској листи, Дана Грујичић
је легендарни лекар, Марија Здравковић је спасила хиљаде живота. А
они су само неки од кандидата за
народне посланике. Имамо резултате, имамо људе и идемо на ове
изборе да победимо убедљивије
него икада“, поручио је председник
Александар Вучић.

ПРВИХ 30 КАНДИДАТА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА ЛИСТИ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ”

1. Даница Грујичић,
неурохирург

2. Стојан Раденовић,
математичар

3. Јелена Беговић,
молекуларни биолог

4. Лазар Ристовски,
глумац

5. Жика Бујуклић,
професор

6. Марија Здравковић,
кардиолог

7. Борислава Перић Ранковић,
спортиста

8. Дејан Илић,
иноватор

9. Јован Колунџија,
магистар музике

10. Лепомир Ивковић,
глумац

11. Јадранка
Јовановић,
оперска уметница

12. Иван Антић,
борац са Кошара

13. Марко Кешељ,
спортиста

14. Ана Брнабић,
мастер менаџер

15. Милош Вучевић,
адвокат

16. Наташа Тасић
Кнежевић,
оперска уметница

17. Горан Весић,
дипломирани правник

18. Невена Ђурић,
професор математике

19. Александар
Мартиновић,
доктор правних наука

20. Владимир
Ђукановић,
адвокат

21. Сандра Божић,
дипломирани политиколог

22. Јелена Жарић
Ковачевић, адвокат

23. Владимир Орлић,
доктор наука - електротехника
и рачунарство

24. Миленко Јованов,
дипломирани правник

25. Милорад Бојовић,
новинар публициста

26. Милица Николић,
дипломирани правник

27. Биљана Пантић
Пиља,
адвокат

28. Милован Дрецун,
политиколог

29. Маријан
Ристичевић,
пољопривредник

30. Зоран Радојичић,
лекар
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СНС ПАНОРАМА
ИНФРАСТРУКТУРА

Коридор 10 завршен
после 50 година
Коридор 10 један је од најважнијих
паневропских саобраћајних коридора који
пролази кроз Србију и повезује Аустрију,
Мађарску, Словенију, Хрватску, Србију,
Бугарску, Северну Македонију и Грчку.
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ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Премрежавамо Србију
путевима и пругама
ОБНОВЉЕН ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ

МОСТ НА РЕЦИ ВРЛА - ГРАДИТЕЉСКО ЧУДО У СРБИЈИ

ОТВОРЕНО ШЕСТ МЕЂУНАРОДНИХ
ТУРИСТИЧКИХ ПРИСТАНИШТА
НАКОН ПРОШИРЕЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ,
АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПОСТАЋЕ
НАЈВАЖНИЈЕ ТРАНСПОРТНО И ПУТНИЧКО
ЧВОРИШТЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

У ТОКУ ЈЕ ИЗГРАДЊА
10 АУТО-ПУТЕВА
1. Нови Сад – Рума
(Фрушкогорски коридор)

Ауто-пут
„Милош Велики”
Београд - Чачак
120 километара новог, унапређеног и модерног ауто-пута који је
растеретио Ибарску магистралу
и олакшао транспорт.

2. Рума-Шабац-Лозница
3. Кузмин - Сремска Рача са мостом
4. Прељина - Пожега
5. Моравски коридор
6. Сурчин - Нови Београд
7. Обилазница око Београда сектор Б
8. Пожаревац - Градиште - Голубац
(брза саобраћајница)
9. Ниш – Плочник (полупрофил)
10. Обилазница Крагујевац

ОД БЕОГРАДА ДО БУДИМПЕШТЕ ВОЗОМ
Изграђена је деоница
брзе пруге Стара Пазова
- Нови Сад, завршава се
деоница Београд - Стара
Пазова и гради се деоница Нови Сад - Суботица.
У току је реконструкција
и модернизација две
двоколосечне деонице
од Београда до Новог
Сада, а ускоро ће почети
радови на трећој Нови
Сад - Суботица. У склопу брзе пруге Београд
- Стара Пазова, ускоро
ће бити завршена железничка станица у Земуну.

СРПСКИМ
ПРУГАМА
200 НА САТ
У протекле четири
године изводили
смо радове на модернизацији железничке инфраструктуре, вредне више од
милијарду и по евра.
Имамо 48 нових возова
и два нова воза која иду
200 километара на сат.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
НБС задржала пројекцију
реалног раста БДП-а

Н

а представљању фебруарског извештаја,
гувернер НБС Јоргованка Табаковић
навела је да су светску економију обележиле
геополитичке тензије, продубљивање енергетске кризе и наставак раста трошковних
притисака. „Упркос неповољним околностима

Председник Француске
посвећен унапређењу односа
са Србијом

Појачати присуство
у централној Африци
Министар Никола
Селаковић је шестодневну
посету
земљама централне
Африке
закључио
посетом Камеруну.
Сумирајући посете
Екваторијалној Гвинеји, Габону, Сао
Томе и Принсипеу

и Камеруну, рекао
је да све ове државе имају огроман
потенцијал за сарадњу, а да је наш
задатак да појачамо дипломатско
и економско присуство у овом делу
света.

П

редседница Владе Ана
Брнабић разговарала је
у Паризу са председником
Владе Француске Жаном Кастексом о билатералним односима, економској и војнотехничкој сарадњи. Истакла
је да је основна порука да је
председник Француске Емануел Макрон лично посвећен
унапређењу односа двеју земаља, те да одржава сталан
контакт са председником

2026. године просечна плата
1.000, а пензија 500 евра
Министар Синиша
Мали истакао је да
је Влада Србије посвећена побољшању
животног стандарда
грађана, те да је план
да до 2026. године просечна плата у
Србији буде 1.000, а
просечна пензија 500

евра. Напоменуо је да
су и ове године, од 1.
јануара увећане плате
у јавном сектору од 7
до 8 одсто, пензије по
швајцарској формули
за 5,5 процената, а
минимална цена рада
за 9,2 одсто.

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Подршка младима
„Програм „Гаранција за младе“ биће
подршка младима у
Србији, како би они
брзо ушли у свет
рада“, изјавила је министарка Дарија Кисић Тепавчевић на
онлајн радионици „Успостављање гаранције
за младе у Србији“.

„Гаранција за младе“
подразумева да млади
добијају квалитетну
понуду за посао, наставак образовања,
праксу или обуку у
року од четири месеца
од уласка у статус незапослености или од
завршетка формалног
образовања.

Србије и да из односа поштовања између два председника
настају резултати.

како би наше реке
учиниле чистим и како
бисмо еколошке стандарде подигли на ниво
западне Европе. Река
Пек мора да буде чиста ради будућности
овог краја, јер је наша
дужност да будућим
генерацијама оставимо лепшу и бољу Србију“ рекао је министар.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Мађарска стратешки партнер
на путу у ЕУ
Министар Јадранка Јоксимовић разговарала је са мађарским
министром
спољних послова и
трговине Петером
Сијартом о приступању Србије Европској унији, билатералним односима и о

- из Египта и Кине.
„Потврђено да Саудијска Арабија отвара
тржиште за производе из Србије - говеђе
и јагњеће месо, млеко
и млечне производе, потписали смо и
споразум са Индонезијом за јабуке и кукуруз, а идемо даље на
нова тржишта“, рекао
је министар Недимовић.

Узлазни тренд сарадње
Србије и САД

Нова комунална
инфраструктура у Кучеву
Министар Томислав
Момировић
присуствовао је отварању
радова на изградњи
више од 24 километара
канализационе мреже
у Општини Кучево, где
ће бити изграђена и
два постројења за пречишћавање отпадних
вода. „Ово је део великог инвестиционог улагања

Министар
Бранислав
Недимовић изјавио је да
Саудијска Арабија
отвара
тржиште
за пољопривредне
производе из Србије, као и да су у
току преговори са
два велика инвеститора која се баве
прерадом кукуруза
за фармацеутску индустрију

ОДБРАНА

ГРАЂЕВИНАРСТВО
ФИНАНСИЈЕ

Национални центар
„Украс света”

Саудијска Арабија отвара
тржиште за производе из Србије

у међународном окружењу, и у 2022. години
очекујемо раст БДП-а од четири до пет одсто.
Очекујемо да се међугодишња инфлација током првог тромесечја креће око 7,9 одсто, а да
затим почне да опада и да крајем године буде
3,5 до 4 одсто“, рекла је Табаковић.

СПОЉНИ ПОСЛОВИ

ЗДРАВЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

питањима од значаја
за спровођење политике проширења
Уније. Како је нагласила, уверена је да
ће Мађарска, која је
стратешки партнер,
наставити да принципијелно подржава
европски пут Србије.

Министар Небојша
Стефановић састао
се са замеником помоћника државног
секретара САД за
Европу и Евроазију и
специјалним изаслаником САД за Западни Балкан Габријелом Ескобаром, који
је боравио у посети

Србији. Оценио је
да сарадња двеју
земаља у области
одбране има узлазни тренд, посебно у
војно-војној области,
и истакао да заједничке вежбе подижу
ниво
оперативних
способности војски
Србије и САД.

Постављен
је
камен-темељац
за изградњу Националног центра
за развој детета и
инклузију „Украс
света“, намењеног
деци са сметњама у
развоју. Министар
Лончар истакао је
да се у здравству
свакога дана суочавају са бројним изазовима, али, да упркос томе,
не постоји важнија ствар

од здравља деце.
„То је капитал за
будућност нације.
Центар представља
повећање капацитета за пружање
подршке
родитељима од зачећа
до пете године старости, за рано откривање кашњења
и тешкоћа у развоју, пружање интервенција и подршку детету“,
рекао је Лончар.

ЕКОЛОГИЈА

Нова опрема у седам
локалних самоуправа
Министарка Ирена
Вујовић навела је да
је опрему обезбедило Министарство
заштите
животне
средине, у склопу
пројекта изградње
регионалног центра
за управљање отпадом Суботица, реализованом уз подршку Европске уније.

Граду Суботици
и општинама Бачка Топола, Мали
Иђош, Чока, Кањижа, Сента и Нови
Кнежевац додељено је 25 возила,
17 аутосмећара и
осам аутоподизача контејнера, што
ће унапредити управљање отпадом.

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Сарадња са Бугарском
Министарка Зорана
Михајловић
разговарала је у
Димитровграду са
министром енергетике Бугарске Александром Николовом
о сарадњи у гасном
сектору и другим
областима у енергетици, регионалном повезивању и

унапређењу односа
Србије и Бугарске.
Током
церемоније
поводом
почетка
радова на изградњи
гасне
интерконекције између Србије
и Бугарске, истакла
да ће то унапредити
односе две земље и
осигурати
безбедност у снабдевању.

ДРЖАВНА УПРАВА

КУЛТУРА

Очување идентитета српског
народа
Министарка Маја
Гојковић имала је
радни састанак са
министарком
просвете и културе Републике Српске Наталијом Тривић, на
којем је истакнута
спремност на још јаче
залагање за проширење сарадње у циљу
очувања српске културе, тра-

диције и језика.
Гојковић и Тривић
договориле су потписивање
Меморандума о разумевању и сарадњи у
области филмске
уметности и аудиовизуелног стваралаштва и Меморандума о сарадњи до
2026. године.

Борба против сиве економије
„Показали смо велику посвећеност у борби
против сиве економије.
Интензивно настављамо
да радимо на реформи

инспекција, посебно на
дигитализацији инспекцијског надзора, подизању капацитета инспекција и јачању правног

положаја
инспектора,
али и на развијању нових алата за стални
дијалог са привредом“,
поручила је министар-

ка Марија Обрадовић
на Проширеној седници
Координационог тела за
сузбијање сиве економије.

СНС ПАНОРАМА

СНС
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
4. Опово

1. Уб

Обилазак дежурних
служби

Новогодишња ноћ са лекарима

Председник Општине Милош
Марков и заменица Анка Симин Дамјанов на почетку године обишли су дежурне службе
комуналног предузећа, дома
здравља, ватрогасне и полицијске станице. Зимска служба
била је у приправности сваког дана како би се саобраћај

одвијао несметано, а подељени
су огревни брикети за избегла
и расељена лица. Марков, са
својим тимом, подржао је традиционално колективно спремање божићне печенице, као и
одржавање вечерње службе и
паљење бадњака поводом прославе Бадњег дана.
Сви путеви били су проходни током снежних падавина

5. Вршац

Дарко Глишић дружио се са здравственим радницима

30

Помоћ старијим
суграђанима

32
74

3. Кикинда

Награде за најбоље
и најталентованије

Коринђаши у Градској кући

рима основних и средњих школа. Одржана је Светосавска
академија и градоначелнику је
уручена Светосавска повеља.
Подељено је 7.000 пакетића
за малишане из грделичког,
печењевачког, брестовачког и
манојловачког краја. Подељена су ауто-седишта за децу
рођену у новембру и децембру 2021. године, а потписан
је и споразум о успостављању
сарадње у области туризма
између Лесковца и Криве Паланке.

су старијим и болесним
суграђанима у набавци намирница и лекова.
Градоначелница Драгана Митровић посетила
је породицу прворођене
бебе и уручила дарове.
Министар Бранислав Недимовић посетио је Гудуричку винарију „Недин“
и разговарао са винарима. Одржано је пливање
за крст часни, додељене
су повеље „Никола Брашован“ и одржана је Светосавска академија.

6. Мионица
У првој овогодишњој акцији
„Кикиндског беби клуба“,
уручено је 150 пакета родитељима деце која су рођена
током октобра, новембра и децембра прошле године. Град
је донирао два нова возила
Служби за кућно лечење и палијативно збрињавање, једно
за потребе Спортског центра

„Језеро“ и једно за ПУ „ Драгољуб Удицки“. Реконструисана је фискултурна сала у
Техничкој школи, за шта је
средства обезбедила Градска
управа. Градска кућа угостила је, током Бадње вечери,
стотине коринђаша. Град је
даровао породици прве бебе
у 2022. години 50.000 динара.

33
57 42 38
50 24

68

Активисти МО Братство јединство и МО
Други октобар чистили
су снег и помагали старијим комшијама у складиштењу огрева. Чланови МО Жарко Зрењанин,
поводом обележавања
Светог Саве, на штанду су делили переце и
страначки
материјал.
Чланови ГО СНС делили
су бадњаке и честитали
празнике. Центар за социјални рад и волонтери
Црвеног крста помогли

Горан Цветановић уручује признања

Активисти МО Вељко Влаховић 2, Милентије Поповић 2,
затим Савета за културу, Савета за туризам и Форума жена
помогли су суграђанима хуманитарним пакетима. Чланице
Форума жена поклониле су
школски прибор и зимску гардеробу школи у Дрћевцу. Град
је новчано наградио најбоље
ученике и студенте, спортисте,
уметнике и младе таленте. Градоначелник је, поводом Међународног дана образовања,
одржао састанак са директо-

75

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

3
31

15
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5
93 91
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56
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99 84
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46
100
40
96 97
98
92 86 87
34
16
44
85 89 88
19
69
28
94 95
73
77
22
35
20 1
70
37
43
71
6
48
39
78
52 79

У току је обнова високонапонске ну за редом, провео је новогодишњу родна посланица Ивана Николић
мреже на линији Таково - Врело, где ноћ са лекарима у хитној служби и председник МЗ Уб Марко Ђурић
ће 80 дрвених бандера бити замење- Дома здравља. Новогодишњим паке- поделили су пакетиће малишанима.
но бетонским стубовима, а проводни- тићима обрадована су деца са посеб- Председник Глишић поделио је пакеци новим, већег пресека. Председник ним потребама у ОШ „Милан Муњас“. тиће најмлађима из породице Андрић
Општине Дарко Глишић, трећу годи- Традиционално на Светог Саву, на- из Јошеве.

2. Лесковац

29

81
36 23

Oбилазак
породица
Председник ОО Бобан Јанковић и активисти обишли су породице најмлађих суграђана и поделили им пакетиће. Чланови
ОО очистили су од снега прилазе Дому
здравља.
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ИНТЕРВЈУ

БРИГА О ГРАЂАНИМА
13. Краљево

7. Ниш

Пакети са намирницама

Бесплатан превоз за старије од 70 година

Чланови ГО СНС су делили поклоне малишанима из
социјално угрожених породица и деци самохраних
родитеља. Уочи Божића, народни посланици Сандра
Јоковић и Лав Пајкић и начелник Рашког округа Небојша Симовић посетили су породицу Костић, деци
даривали пакетиће, а родитељима пакете са намирницама. Активисти ГО уручили су помоћ породицама Мулин, Симић, Јовановић и Миљановић,
док су омладинци посетили баку Вилогорку Величанин. Одборница Јелена Милојевић Ђуновић
уручила је породилишту спаваћице и пумпице
за породиље. Чланови Штаба 11 организовали
су поделу бадњака у Рибници. Пуштен је у рад
ски лифт на Гочу. Завршена је прва фаза гасификације. Ученици школе из Сирче посетили
су Народну библиотеку.

14. Нова Варош

Посета председника
Вучића
Око 2.300 пензионера старијих од
70 година, са примањима до 28.960
динара, убудуће ће се бесплатно возити градским превозом. Нишлијама је омогућен репрограм дуговања
за комуналије на 60 месечних рата
и отпис камате. Најзаслужнијим
појединцима и колективима, на Дан
града додељено је признање „11. јануар“. Градоначелница Драгана Сотировски уручила је више од 2.000
пакетића. Град је најбоље студенте
наградио златницима и чеком од
50.000 динара. Котларница школе
у Брзом Броду почела је да ради на
гас. Житељи Деспотовачке улице,
после 40 година, добили су градски водовод, а бројне улице нови
асфалт. Из Ниша је за Истанбул по-

Председник Александар Вучић
разговарао је са грађанима и отворио ОШ „Живко Љујић“, која је комплетно реконструисана средствима
Канцеларије за јавна улагања. Договорена је реализација низа пројеката и завршетак постојећих: реконструкција водовода и изградња
постројења за пречишћавање отпадних вода, изградња трафостанице у туристичкој зони Златар, реконструкција зграде Средње школе,
изградња путева у Рутошима, Радоињи и Сеништима...

летео први авион „Ер Србије“.
Градоначелница Сотировски
организовала је пријем грађана. Најбољи кошаркаши бориће се за трофеј „Жућкова
левица“ на Купу „Радивој
Кораћ“ у Нишу. Активисти Савета за популацију,
бригу о деци и социјална
питања посетили су комшије из угрожених породица у насељу Бранко
Бјеговић и најмлађе
даривали пакетићима.
Чланови Савета за интерно расељена лица
посетили су неколико суграђана који
живе сами.

10. Медијана

Разговор са комшијама

Помоћ за породицу Цветковић
Уз поделу календара и „СНС
Информатора“, активисти ОО
разговарали су са комшијама на
више локација. Драгани Сотировски, Драгану Ђорђевићу и Небојши Коцићу, суграђани су изнели
предлоге за уређење међублоковског зеленила и парковских
површина, а похваљене су акције обнове спортских терена и

уклањање хаварисаних возила.
Општина и Нишка епархија организовале су налагање бадњака,
ломљење чеснице и пливање за
часни крст. Председник Општине
Небојша Коцић уручио је храну и
гардеробу породици Цветковић
у Брзом Броду. Организована је
хуманитарно-продајна изложба
за ГАК у УКЦ Ниш.

9. Палилула

11. Нишка Бања

Пакетићи за предшколце
и прваке

Значај имунизације

Градоначелница Сотировски и председник Општине
Братислав Вучковић обрадовали су пакетићима најмлађе
предшколце
и
прваке
у
Габровцу, Вукманову и Бербатову. Председник Вучковић
обишао је Делијски Вис, где се
у Улици Љубомира Николића

ради тротоар. У насељу Габровачка река санира се Чемерничка улица. Активисти Уније
младих делили су бадњаке
грађанима код Палилулске
пијаце. Чланови ОО сваког
викенда разговарају са грађанима на штандовима и деле
пропагандни материјал.

Чланови Савета за здравство
обишли су суграђане и разгова-

рали о значају имунизације ради
сузбијања ковида.

12. Сврљиг

Новогодишњи караван
Активисти ОО делили су
бадњаке, календаре и „СНС Информатор“ суграђанима. Функционери и активисти делили су

и пакетиће најмлађима, а новогодишњи караван посетио је месне
одборе Белоиње, Мерџелат,
Драјинац и Ђуринац.

Чланови и симпатизери МО
Александрово очистили су од снега простор око пијаце, амбуланте,
школе, зграде Месне заједнице
и поште. Поводом обележавања
Светог Саве, Општина је обезбедила пакетиће за децу у Александрову, Војводи Степи, Српској Црњи
и Радојеву. Општина је расписала
конкурс за доделу стипендија и
једнократне помоћи ученицима и
студентима. МЗ Александрово и
мештани подржали су акцију прикупљања новца за малог Андрију.

16. Голубац

Чишћење Туманске реке
Активисти ОО очистили су канал у насељу Барич и поставили
клупе на шетној стази. Обновљена је и офарбана ограда на шетно
бициклистичкој стази. У току је
чишћење Туманске реке, а у МЗ
Душманић постављају се решетке
и чисти корито.

17. Бела Паланка

Посета породицама
Председник Општине Горан
Миљковић, поводом Божићних
празника, обишао је четири ви-

37 најбољих студената, као додатну
мотивацију да се, после школовања,
врате у родни град“, рекао је председник Општине Милан Ђокић.

22. Петровац
на Млави
Промоција
знаменитости

Општина се прикључила пројекту компаније „Даибау систем“ под
називом „Српске архитектонске
знаменитости“, ради промоције
архитектонских, културних и туристичких знаменитости.

23. Ада Мол

Подршка за рађање

Радна акција

8. Црвени крст
роженим породицама, а деци
пакетиће. Уз поделу бадњака,
повереници Драган Станковић и Јелена Жарић Ковачевић честитали су суграђанима
Божић. Активисти Савета за
популацију, бригу о деци и
социјална питања уручили су
пакетиће малишанима из угрожених породица.

Кућа за суграђанку
из Јелошнице

15. Нова Црња

Драгана Сотировски са малишанима

Активисти Савета за здравство разговарали су са мештанима сеоских и градских насеља о здравственој заштити.
Уз поделу страначког материјала, чланови ОО разговарали су са грађанима код
Нишке тврђаве. Повереник ОО
Драган Станковић уручио је
пакете помоћи социјално уг-

18. Врњачка бања

Одржан је скуп подршке Новаку Ђоковићу, на којем се окупило неколико стотина Врњчана, предвођених председником
Општине Бобаном Ђуровићем.
Општина је обезбедила нову
кућу и шпорет за грејање суграђанки Малини Мутавџић
шечлане социјално угрожене породице и уручио кућне апарате и
пакетиће за децу.

19. Пожаревац

300 садница дрвећа
Градоначелник Саша Павловић
потписао је уговоре о субвенционисању 256 пољопривредних произвођача и удружења. Представници
Града, компаније „Бамби“ и „РИО“
засадили су 300 садница дрвећа.
Чланице Уније жена одржале су
трибину о значају вакцинације и
превенцији хипертензије, а пакетићима су обрадовале малишане са
Дауновим синдромом, у сарадњи са
удружењем „8. дан“. Чланови Савета за правна питања организовали
су пријем грађана. Савет за социјална питања и МО Чачалица представили су програме за запошљавање.

(78) из засеока Јелошница, а
кључеве новог објекта уручио
јој је председник Ђуровић. Поводом Светог Саве, Општина
је традиционално припремила
новчане награде за ученике
који су били успешни на такмичењима.

20. Ваљево

Развој туризма
на Дивчибарама
Активисти ГО дружили су се
са суграђанима на штандовима, делили страначки материјал
и бадњаке. Министар Томислав
Момировић обишао је градилиште брзе саобраћајнице Ваљево-Лајковац. Представници Града
разговарали су са министарком
Татјаном Матић о развоју туризма
на Дивчибарама.

21. Књажевац

Светосавски конкурс
Општина је реализовала Светосавски конкурс за доделу једнократне новчане помоћи талентованим студентима. „Висина помоћи
износи 35.000 динара, а добиће је

Локална самоуправа је и ове
године пружила финансијску
подршку породицама са новорођеном децом (за прво дете
30.000 динара, за друго 40.000
динара, а за треће 50.000 динара).
Подршку су добиле породице 111
беба. Поводом Божића, активисти
ОО уручили су пакете и календаре
старијим члановима.

24. Сремски
Карловци

Опрема за ватрогасце
Општина је донирала опрему
Ватрогасно-спасилачкој
јединици. Чланови ОО обрадовали су
најмлађе суграђане пакетићима.
Чланице Уније жена, заједно са Саветом за социјалну политику, Саветом за националне мањине и Унијом
младих, уручиле су пакетиће особама са сметњама у развоју.

25. Сокобања
Развој туризма

Одржан је састанак представника локалне самоуправе са
представницима оба планинарска друштва са циљем подизања
квалитета излетишта и пешачких
стаза. Сокобања је прва општина у
Србији која је добила Јединицу ци-
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26. Трстеник

вилне заштите опште намене. Представници Туристичке организације
представили су туристичке капацитете на највећој светској изложби
EXPO 2020 Dubai. Општина је донирала пакетиће за децу и пакете за
кориснике социјалне помоћи.

27. Сурдулица
Чишћење снега

Активисти Уније младих и повереник Игор Костић чистили су
снег испред Дома за стара лица и
Санаторијума.

28. Жабари

Пресвучен је први
километар пута
до Велике Плане
Асфалтом је пресвучен први део
пута Жабари - Велика Плана. Пут
ће бити шири 80 центиметара са
обе стране и укупно дуг 12 километара. Председник Александар
Вучић је у два наврата посетио
Жабаре, обећао је овај пут и сада
испуњава обећање.

29. Мали Иђош

Обнова центра Ловћенца
Председник Општине Марко
Лазић обишао је радове на реконструкцији центра Ловћенца и прилаза школи и вртићу. Чланови ОО
честитали су славу суграђанима
који славе Светог Јована.

30. Суботица

Поклон за прву бебу
Поводом прославе Бадњег
дана, градоначелник Стеван Бакић унео је бадњак у Градску
кућу. Такође, посетио је прву бебу
рођену у 2022. години и уручио

БРИГА О ГРАЂАНИМА
38. Нови Сад

33. Тител

Подела пшенице и пакетића

Чланови Уније младих ОО
традиционално су организовали поделу пшенице у центру
града, симбола Бадњег дана и
Божића. Уз ангажовање нашег

ИНТЕРВЈУ

одбора, а уз помоћ општинског руководства, сви ученици
до четвртог разреда добили
су пакетиће поводом Светог
Саве.
поклон картицу вредну 100.000
динара. Бакић је присуствовао додели награда најбољим тренерима
у акцији РТВ „YU eco“. У Српском
културном центру одржана је Светосавска недеља.

31. Зрењанин

Приходи од продаје
парцела
Градоначелник
Зрењанина
Симо Салапура најавио јe да ће
сви ђаци који полазе у први разред

Веш-машина за породицу
из Шајкаша

Активисти МО Шајкаш обрадовали су вишечлану породицу вешмашином, коју су купили из сопствених средстава. Чланови свих
МО, у више наврата, помагали су угроженим домаћинствима.
основне школе, добити бесплатне
уџбенике, торбе и прибор. Зрењанин је истакао званичну кандидатуру за домаћина 9. Спортске
олимпијаде школске омладине
Војводине. Расписан је нови јавни
позив за остваривање права на
финансијску подршку за лечење
деце. Град је остварио рекордне
приходе од отуђења градског
грађевинског земљишта. Градоначелник Салапура поделио је пакетиће деци корисника Народне
кухиње.

32. Сомбор

Брига о суграђанима
Градоначелник Антонио
Ратковић уручио је честитку, у вредности од 100.000
динара, мајци прворођене
бебе. Саниран је кров библиотеке у Чонопљи. Одржана је прва овогодишња
акција давања крви. Поводом Дана сећања на жртве холокауста, посетили
су нас министарка Маја
Гојковић, председник САП
Војводине Иштван Пастор,
амбасадори и представници верских заједница.
Покрајински омбудсман
Зоран Павловић уручио је
књиге вртићу у Стапару,
које су поклон новосадске
Градске библиотеке. Активисти свих МО разговарали су са суграђанима, а
угостили смо и функционере Милоша Вучевића и Дамира
Зобеницу. Активисти МО Бачки
Брег, Колут и Бездан уручили су
пакете са намирницама и пакетиће породицама слабијег ма-

Званично проглашење Европске престонице културе

34. Богатић

Посета и помоћ
породици
Чланови ОО делили су бадњаке суграђанима поводом Божића,
уз поделу страначког материјала,
„СНС Информатора“ и пакетића
најмлађима. Активисти МО Глушци посетили су породицу са
двоје деце са посебним потребама
и уручили им пакете са намирницама и средствима за хигијену,
које су припремили из личних прихода функционера.

35. Смедеревска
Паланка

Градоначелник Милош Вучевић
посетио је прворођену бебу у 2022.
години. Град је за прву новосадску
бебу обезбедио 300.000 динара, а за
сву децу, са територије Града која су
се родила 1. јануара по 200.000 динара. Вучевић је обишао градилишта
објекта Предшколске установе у Ветернику и Сајлову. Поводом званичног отварања Европске престонице
културе, Вучевић је угостио градоначелнике Будве и Бањалуке, Марка
Царевића и Драшка Станивуковића.
Церемонија
проглашења
Новог
Сада Европском престоницом културе одржана је у Српском народном

позоришту, у присуству
представника
државног
врха, званица из Европе,
представника
бивших,
садашњих и будућих
културних престоница,
амбасадора и страних
новинара. Председница Владе Ана Брнабић
уручила је кључеве
25 станова породицама
припадника
снага безбедности,
ратних и војних
инвалида, и погинулих бораца.

Са грађанима на штанду
Активисти ОО су на штанду у
центру града разговарали са суграђанима и делили „СНС Информатор“. У акцији су учествовали и
страначки и општински функционери.

36. Чока

Подела страначког
материјала
Активисти МО Чока су, на штанду, у разговору са грађанима, делили страначки материјал.

37. Велика Плана

Поклони за прву бебу

теријалног стања. Чланови МО
Колут поклонили су телевизор
Удружењу пензионера, чланови
МО Нова Селенча чистили су
снег, а активисти МО Горња Варош простор испред МЗ.

Милош Вучевић на церемонији званичног проглашења Новог Сада за Ервопску престоницу културе

Председник Општине Игор
Матковић, народни посланик
Велибор Станојловић и председник ОО СНС Живан Ђуришић уручили су поклоне првој
беби у 2022. години. Чланови
СНС из Великог Орашја, Трновче и Ракинца организовали су
доделу пакетића малишанима.
Положен је камен-темељац за

вртић у Крњеву. Захваљујући
Фондацији „Новак Ђоковић“ и
Општини, адаптиране су просторије вртића у Великом Орашју
и Бресју. Организовано је пливање за часни крст. Активисти
ОО, у оквиру акције „Помози
комшији“, чистили су снег.

39. Рача

Велики одзив грађана
На референдуму је подршку уставним променама дало чак 82,71
одсто изашлих грађана, а излазност је била 59,31 одсто.

40. Владимирци

Хуманитарне акције
Активисти ОО подржавају хуманитарне акције, уручују пакете
са намирницама социјално угроженим породицама, а на штандовима деле „СНС Информатор“ и
страначки материјал. У Прову је
први пут одржано богојављенско

пливање. Општина је учествовала
на Међународном сајму воћарства, повртарства и виноградарства у Београду.

41. Трговиште

ПОСЕТА ПОРОДИЦИ
Председница Општине Миљана
Стојановић Златковић посетила је
породицу Анђелковић у селу Црновце, која је добила „тројке“, и
уручила им поклоне.

42. Бач

Номинација за УНЕСКО
листу
Влада Србије прихватила је
документ „Номинациони предео
Бача“, који ће омогућити упис
тог локалитета на УНЕСКО листу
светског културног и природног
наслеђа. Завршен је Светосавски турнир, додељене су награде
најуспешнијим спортистима и светосавске награде.

43. Аранђеловац
Пакетићи за децу
из сеоских МЗ

Председник Општине Бојан
Радовић уручио је чек за прву
бебу рођену у 2022. години
(150.000 динара). Општина се,
поводом Светог Саве, прикључила акцији доделе пакетића за
децу из МЗ Раниловић и Бања.
Пакетићи који су подељени и
у МЗ Орашац, припремљени су
приватном донацијом грађана.
На језеру Гараши одржано je
пливање за Часни крст на Богојављење.

44. Смедерево
Озелењавање
тврђаве

Активисти ГО СНС организовали су акцију озелењавања
Смедеревске тврђаве, у циљу
унапређења квалитета животне
средине у нашем граду.

45. Врање

Чишћење снега
Активисти Уније младих очистили су снег испред Дома здравља,
Удружења пензионера и зграда. Такође, обилазили су старије
суграђане и помагали им у обаваљању свакодневних послова.

46. Ковин

Санација тврђаве
У Београду су уручена признања
најуспешнијим учесницима конкурса за Европску језичку ознаку, у
организацији Фондације „Темпус“,
а међу којима је и тим наставника
и ученика ОШ „Предраг Кожић“ из
Дубовца. Одржан је Светосавски
бал. Општинско веће дало је сагласност Заводу за заштиту споменика
културе из Панчева за санацију лесних наслага на темељима тврђаве.
Библиотека у Мраморку добила је
средства за набавку електричног
котла за централно грејање.

Наставак на 30. страни

СНС ПАНОРАМА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

БЕЗБЕДНОСТ ДРЖАВЕ И НАОРУЖАЊЕ

С

амо у протекле три године, Војска
Србије у употребу је увела 100
система наоружања и војне опреме. Највише је уложено у осавремењавање авиона, хеликоптера, беспилотних летелица, ваздухопловних
убојних средстава, система за противваздухопловна дејства, радара за
ваздушно осматрање, земаљске опреме и изградњу инфраструктуре.

14 ловачких авиона МИГ 29
из Русије и Белорусије
29 нових система за оснаживање
ваздухоплова
14 школских авиона ласта Б 54
Нови хеликоптери
Хибридни топовско-ракетни
систем Панцир С1
11 тенкова Т 72 МС
10 оклопно-извиђачких возила БРДМ 2МС
6 беспилотних летелица ЦХ92А из Кине

о

Настављено је побољшање материјалног
положаја припадника Војске

У 2021. години просечна зарада запослених у Министарству
одбране износила је 77.725 динара, што је за 119,05 одсто
више у односу на 2008. годину, када је просечна зарада
износила 35.483 динара.
о

Улажемо у наменску индустрију

Раст извоза српске наменске индустрије, у последњих 10
година, увећао се чак три пута. Одбрамбену индустрију чине
52 предузећа и седам научних института, а у оквиру овог
система ангажовано је око 20.000 радника.

о

Завршени кључни
објекти

На аеродрому у Нишу изграђен је
хангар, на војном аеродрому Морава оспособљене су писте и сигнализација, реновирани су објекти
касарни у Панчеву, Батајници, као
и објекти за смештај у Војној академији, Војној гимназији...

о

„Лазар“, „Милош”
и „Нора Б52“ понос
српских копнених
јединица и Војске
Србије

Војнотехнички институт, крагујевачка „Застава Терво“ и прибојски
„ФАП“ раде на развоју више фамилија транспортера. Возило
„Милош“ намењено је за
извиђање,
противтерористичку,
противгерилску
борбу,
„Лазар“може да дејствује по
циљевима на земљи и у ваздуху, а „Нора“ је самоходни топ
хаубица, ватрена подршка свим
јединицама.

о

Подстиче се домаћа
производња
ватрогасних возила

Ова иницијатива покренута је у компанијама „Застава Терво“ из Крагујевца и
„ФАП“ из Прибоја, чиме би се први пут
у последњих неколико деценија вршила комплетно домаћа производња и
дистрибуција ватрогасних возила.
о

Изградња станова за
снаге безбедности

Покренут је пројекат станоградње
за припаднике служби безбедности
у седам српских градова - Београду,
Новом Саду, Нишу, Врању, Крагујевцу,
Краљеву и Сремској Митровици.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
здравство

НОВЕ МЕРЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА

За пет година, једна милијарда
евра за здравство

Од државе 20.000 евра
за куповину стана

о Изградили смо и реконструисали
болнице широм Србије

В

лада Србије у техничком мандату усвојила је Одлуку и Правилник којим се ближе
одређује начин куповине
или учешће у куповини некретнина за оне породице
које желе да реше стамбено питање, а које су добиле
или ће добити дете после 1.
јануара 2022. године.
Право на новчана средства
за изградњу, учешће у
куповини, односно куповину куће или стана
по основу рођења детета у 2022. години,
може остварити подносилац захтева, и то:
За изградњу куће у
јединицама локалне
самоуправе која су
утврђена као девастирана подручја, у
складу са Уредбом о
утврђивању јединствене листе развијености региона и јединице локалне самоуправе
за 2014. годину, у висини
50 одсто вредности радова
на изградњи куће на основу
техничког описа са пописом
радова и предмером и предрачуном радова који је оверен од стране одговорног
пројектанта.
За изградњу куће у оста-

К
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Обновљена је зграда Клиничког
центра Србије у Београду

Најмодернији клинички центар
у региону - КБЦ Ниш
Најсавременија инфраструктура за
Клинички центар Србије
Каменица 3
КБЦ Земун

лим локалним самоуправама
- у висини 20 одсто вредности радова на изградњи куће
на основу техничког описа
са пописом радова и предмером и предрачуном радова
који је оверен од стране одговорног пројектанта.
За куповину куће или
стана – у висини 20 одсто
вредности
непокретности

процењене од стране
надлежног пореског
органа, а највише у
износу од 20 одсто
купопродајне цене
утврђене предуговором о купопродаји
непокретности.
За учешће у куповини куће или стана путем стамбеног
кредита - у износу
од 20 одсто процењене вредности
непокретности
на
основу које се одобрава
кредит, а највише у износу
од 20 одсто купопродајне
цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.
Максимални износ средстава који се може одобрити
је 20.000 евра, а средства ће
се обезбедити из буџета.

Обновљена Универзитетска дечија
клиника у Тиршовој

100+100 евра
за младе
Новчана подршка од 100
евра, намењана младим
грађанима, од навршених
16 до навршених 29 година,
почела је да се исплаћује
око 1. фебруара, а за њу се
пријавило укупно 1.019.796
младих.
Такође, сви млади од 16
до 29 година добиће нових
100 евра почетком јуна, а
они који су се пријавили за
овај вид помоћи у фебруару, неће морати поново да
се пријављују.

Опште болнице Пирот, Врбас, Горњи
Милановац, Лесковац, Лозница,
Смедеревска Паланка, Прокупље,
Здравствени центар Аранђеловац

БОРБА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ
РАДНИКЕ
ЖЕСТОК ОДГОВОР НА ПАНДЕМИЈУ КОРОНА ВИРУСА

Ако наставимо економски успех,
у 2026. плата 1.000, пензија 500 евра

андидаткиња на парламентарној листи „Александар Вучић Заједно можемо све“ Ана Брнабић
рекла је да резултати дају кредибилитет обећањима о будућности.
„Када смо давали та обећања
пре неколико година нико се није
усуђивао да поверује да ћемо на
крају 2021. године достићи просечну плату од 600 евра. У 2020.
обећали смо плату од 900 евра до
2025. године и подаци показују да
смо на путу да то и остваримо“, рекла је Брнабић.

Тиршова 2 после 30 година

Према њеним речима, ако Србија настави економски успех,
до 2026. године може да достигне 1.000 евра просечне плате
и 500 евра просечне пензије.
„Успешан економски раст
није нешто што одређује Влада, већ резултат тога што сви
заједно радимо више. Овај успех припада људима, а не само
владиној политици - и они треба да буду први који уживају
у плодовима“, закључила је
Брнабић.

У рекордном року изграђене нове ковид болнице у Батајници,
Крушевцу и Новом Саду
Вакцина против корона вируса „Спутњик
В“ производи се на Торлаку
У току је изградња прве српске фабрике
вакцина
Лабораторије „Ватрено око“ у Београду и Нишу

Свим медицинским радницима
повећана примања
Спречен је одлив здравствених
радника у иностранство
У последњих седам година
запослено је више од 25.000
лекара, сестара и техничара
Одобрено је више од
9.000 специјализација

НАБАВКА
НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ
ОПРЕМЕ
Нове скенере нове
генерације добили су
клиничко-болнички
центри, клинички и
здравствени центри
у Београду, Крагујевцу, Ваљеву, Неготину, Ужицу, Ћуприји,
Врању, Лозници...
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ГРАД БЕОГРАД

ГРАД БЕОГРАД

БЕОГРАД

ОСТВАРЕЊЕ СНА – ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА МЕТРОА
Прва линија, дужине 21,1
километар са 21 станицом,
биће завршена 2028. године, а повезиваће Железник и Миријево. Друга,
од Бежаније и Миријева, дуга 21 километар,
имаће 23 станице, а
укрштаће са на Савском тргу. Завршетак
прве линије планиран
је за 2030. годину.

До 2030. Београд ће имати 2 линије метроа
са 44 станице. Подршка метроу биће „БГ воз”
са 500 полазака дневно.

ВИШЕ СТОТИНА
НОВИХ ФАСАДА

Просечна зарада Београђана износиће 200.000 РСД.

ОБИЛАЗНИЦА
ОКО ГРАДА

Уз обале Саве и Дунава простираће се линијски
парк дужине 5 км.
Обале ће спајати 7 нових мостова

Пажљивом реконструкцијом очувани су сви историјски слојеви, а
трг је добио нови изглед и пешачку
зону. На централном месту налази се
споменик великом жупану Стефану
Немањи, дело руског вајара Александра Рукавишњикова.

Изградњом Београда на води, остварен је
вековни сан Београђана, због чега овај подухват има историјски значај. За само неколико година, од мочварног подручја направљен је најлуксузнији део престонице.

Једно од најлепших шеталишта у Србији, поред модерне бициклистичке и пешачке
стазе, дечијих паркова, ресторана и
кафића, сада има и
један од највећих
тржних центара
у Европи – тржни центар Галерија.

Изградњом обилазнице омогућиће се
преусмеравање саобраћаја, смањити гужве, скратити време путовања,
смањити ниво буке и емитовање штетних гасова.

Нови сјај највећег
трга у Србији

Први реализовани
пројекат силаска града
на реку

Ново лице
Београда

Од почетка 2017. године обновљено је
120 фасада најлепших зграда у Београду

168 нових и обновљених
зелених тачака

Завршени су радови на
Храму Светог Саве
Након 15 година, Народни
музеј отворен је за посетиоце
Музеј савремене уметности
поново је на светској сцени
Подигнут је први споменик
Стефану Немањи
Стара зграда железничке
станице претвара се у Музеј
средњег века

СНС
ПАНОРАМА
СНС ПАНОРАМА
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

47. Пирот

59. Витина

Разговор
са грађанима

61. Лепосавић

Пакетићи за најмлађе

Чланови и функционери
ОО, на челу са повереницом
Драганом Тончић и народном
посланицом Ољом Петровић,
на више локација делили су
рекламни материјал и разговарали са грађанима.

48. Свилајнац

Избори за савете МЗ
На изборима за чланове савета седам месних заједница (гласало се у Свилајнцу, Кушиљеву,
Црквенцу, Дубљу, Гложану, Седлару и Радошину) Српска напредна странка однела је убедљиву победу.

49. Кладово

Поклон за прву бебу
у 2022.
Председник Општине Саша Николић обишао је Сању Ђорђевић,
мајку мале Ведране, прворођене бебe у 2022. години, и уручио
златник и беби опрему. Општина
родитељима пружа новчану подршку - 50.000 динара за прву и другу
бебу, а 100.000 динара за трећу и
сваку наредну. У насељу Пемци, асфалтирањем у зони чесме код Маричевића, спојени су кракови Улице
Пере Димитријевића.

50. Беочин

Разговор са грађанима
Активисти ОО разговарали су
са суграђанима на штанду и дели-

ли „СНС Информатор“. Активисти
МО Беочин село, из сопствених
средстава, купили су опрему која
ће најмалађем члану породице
суграђана омогућити праћење онлајн наставе.

52. Рековац

Обилазак
планинских села
У просторијама ОО подељени су
пакетићи малишанима, а на штанду смо разговарали са суграђанима и делили календаре. За време
Божићне вечери, руководство
Општине обишло је све дежурне
службе. Повереник Александар
Ђорђевић обилазио је планинска
села и проверавао стање на путевима за време снежних падавина.
Путем пројекта Е-Скупштина, уведене су електронске седнице.

53. Зајечар

Чишћење дивљих
депонија
На Богојављење одржано је традиционално пливање за часни крст
на Црном Тимоку. Очишћене су депоније у Копривници, Јелашници,
Николичеву. Радници ЈКП „Тимок

54. Неготин
Радови у
Техничкој школи
У Техничкој школи замењена је столарија стара
неколико деценија и постављена нова, средствима Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и локалне самоуправе.
одржавање“ крчили су шибље у
парк шуми Краљевица. Друштво
Рома традиционално је обележило
ромску славу Бибијако Ђиве. У селу
Кленовац приређена је манифестација „Свети Сава, наша слава“.

55. Сремска
Митровица

Светосавске повеље
Град и ЈП „Национални парк
Фрушка гора“ поделили су 1.500
бадњака грађанима из одговорне
сече. У сарадњи са МЗ Центар,
бадњаци су дељени на Тргу Ћире
Милекића, као и у Лаћарку и Мачванској Митровици. Одржани су
Дани руске културе, пливање за

51. Брус

Поклони за најстарије и најмлађе

Активисти ОО, у друштву Деда Мраза, поделили су промотивни материјал и суграђанима честитали празнике. Акцију су подржали координатор
Ненад Дејановић и потпредседница Главног одбора СНС Невена Ђурић. Повереница Валентина
Милосављевић уручила је пакете са намирницама

корисницима Геронто службе. Подељени су пакетићи деци у Дневном боравку МНРЛ „Пчелица“ и
деци ромске националности. Народне посланице
Марија Тодоровић и Невена Ђурић, и координатор Ненад Дејановић уручили су пакетиће деци у
Судимљи.

часни крст и уручене су награде
за најуспешније школе у Сремском
округу, у оквиру школског спорта.
Такође, уручено је 176 Светосавских повеља.

56. Ириг

Подела огрева, пакета
и пакетића
Организована је подела 500
пакетића малишанима. Наши активисти делили су бадњаке суграђанима на Бадњи дан. Током
јануара, настављена је подела
огрева социјално угроженим
грађанима. Активисти свих МО
делили су страначки промотивни материјал и пакете са намирницама, припремљене из личних
средстава.

Пакетићи за малишане
Уочи Божића, средствима
Канцеларије за КиМ, Општина је
обезбедила пакетиће за све малишане до седам година који не
похађају предшколске установе. Председник Општине Зоран
Тодић предао је на коришћење
трактор са погоном на сва четири
точка, раоником за чишћење снега и расипачем соли Дирекцији за
градско-грађевинско земљиште.
Средства за набавку трактора
обезбеђена су захваљујући Вла-

62. Звечан

Трактор за чишћење снега
На Савиндан, у сарадњи са организацијом Српска солидарност,
подељено је 300 пакетића деци

школског узраста у Врбовцу, Могили, Клокоту, Бинчу и Витини, и
деци у ПУ „Ђурђевак“ у Врбовцу.

60. Косовска Митровица

Поклони за прве бебе у 2022.
Kанцеларија за KиМ, у сарадњи
са привременим органима Kосовска Митровица и Приштина са
седиштем у Грачаници, даровала
је прворођене бебе у новој 2022.
години. Александар Спирић,
председник Привременог органа,

уручио је кључеве станова за 36
породица, који су изграђени средствима Владе Србије преко Канцеларије за КиМ. Најуспешнијим
спортистима уручене су стипендије и потписано је 27 уговора о
финансирању спортских клубова.

Председник Привременог органа Иван Тодосијевић уручио је
предузећу „Звечан“ кључеве новог трактора за чишћење снега.
Додељена је опрема за прераду
меса пољопривредном газдинству Дејана Милетића из села

Министар Бранислав Недимовић, покрајински секретар
Чедомир Божић и председница
Општине Јасна Шпрох обишли су
пољопривредно газдинство Јана
Ушјака и разговарали са домаћинима и са окупљеним пољопривредницима.

64. ПриштинаГрачаница

Пакет за породицу
Китановић
Челници Општине обишли су
породицу Китановић у селу Одевце и уручили пакет са намирницама и средствима за хигијену.

Дрва за породицу Илић
Ангажовањем
председника
Привременог органа и председнице Општине Грачаница, породици Илић у насељу Падалиште
уручена су дрва за огрев.

67. Александровац

65. Крушевац

Празнично дружење са суграђанима

Посета Невене Ђурић
Унет је Бадњак у просторије
општинског одбора, а руководство Општине разговарало
је са представницима месних
заједница о проблемима. На-

родна посланица Невена Ђурић
поделила је пакетиће деци у
најудаљенијем селу. Активисти
ОО делили су „СНС Информатор“.

68. Ужице

Санација клизишта

58. Алибунар

Помоћ старијим
комшијама
Активисти МО Алибунар,
Добрица, Селеуш, Николинци,
Банатски Карловац, Јаношик,
Владимировац и Локве чистили
су снег и помагали старијим комшијама. Председница Општине
Зорана Братић и директоркa
Центра за социјални рад Сандра Скумпија уручиле су поклоне деци са инвалидитетом на
Бадњи дан. Председница Братић уручила је радне униформе
и зимске јакне радницима Дома
здравља. Поводом Светог Саве,
локална самоуправа обезбедила
је пакетиће за најмлађе. Струганим асфалтом насут је прилаз чесми у Улици Вука Караџића, а на
захтев већа Румунске православне цркве направљен је паркинг
испред парохијског дома.

Грабовца. Уз подршку Канцеларије за КиМ, Привремени орган
додељује подстицајна средства
за развој прерађивачке индустрије у оквиру којег ће породица
Милосављевић осавременити опрему за производњу пецива.

63. Косовска
Каменица

57. Бачки Петровац
Разговор са
пољопривредницима

ди Србије и Канцеларији за КиМ.
Председник Тодић и Бојана Радаковић, директорка Фондације „За
српски народ и државу“, обишли
су две породице са петоро деце
у Лешку и Вучи. Радаковић је
уручила двема мајкама уговоре
о новчаној донацији и пакетиће.
Лепосавић је посетио и председник Општине Пећинци Синиша
Ђокић и поклонио пакетиће малишанима из ПУ „Бамби“, уочи
Светог Саве.

Чланови ГО СНС поделили су пакетиће најмлађима.
Председник ГО Ненад Андрић
унео је бадњак у страначке
просторије, а сам Божић обележен је доласком положајника. Наши активисти припремали су бадњаке, а затим
их и поделили суграђанима.
Ненад Дејановић, Невена Ђу-

рић, Драгана Баришић, Зоран
Томић и Момчило Вукићевић
уручили су пакетиће деци у
местима Каменаре и Коморане. Поводом Богојављења,
одржано је пливање за часни
крст на Западној Морави и на
Расини. Наши активисти делили су „СНС Информатор“ на
четири локације.

66. Црна Трава

Помоћ завејаним селима
Средином
месеца
нашу
општину захватило је снежно
невреме. Велики број путева
био је непроходан, а чланови
ОО организовали су чишћење
путева и доставу намирница и

лекова становништву у селима. Руководство ОО обишло
је неколико месних одбора и
упознало грађане са актуелним
политичким дешавањима и припремом за изборе.

Влада Србије обезбедила је
средства за санацију клизишта
у Улици Светозара Марковића.
У
присуству
представника
Здравственог центра и Опште

болнице, ЈП „Ужице развој“
и Града, фирма „Сет Шабац“
презентовала је 3Д пројекат
реконструкције Здравственог
центра.

69. Лозница

Пакети за суграђане
Чланови Тима за будућност
Лознице, Марија Бабић, Душица
Ковачевић и Стефан Симић, уручили су, у име градоначелника Видоја Петровића, мајци прворођене
бебе у 2022. години пакет са беби
опремом и 52.000 динара. Пово-

дом Савиндана, Град је обезбедио
пакетиће за децу из осетљивих
категорија. Наши омладинци поделили су пакете са намирницама,
припремљене из личних средстава, социјално угроженим суграђанима.

70. Лапово

Боља безбедност у саобраћају
Савет за координацију безбедности саобраћаја одржао
је радионице о едукацији старих лица у саобраћају и о без-

бедности возача трактора. У
склопу радионице, трактористима су подељена ротациона
светла.

СНС ПАНОРАМА
71. Лајковац

Посета министра
Момировића
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ставницима политичких партија и
обе верске заједнице, и обишао Хасан-агину џамију и манастир Светог Николе. Народни посланици
Лав Пајкић и Стефан Србљановић
посетили су социјално угрожене
Прибојце и уручили им пакете са
животним намирницама.

76. Бујановац

Подела пакетића

Активисти ОО су на штандовима грађанима делили „СНС Информатор“ и пропагандни материјал. Такође, делили су и пакете
са намирницама и средствима за
хигијену суграђанима лошијег
материјалног стања. Министар
Томислав Момировић и председник Општине Андрија Живковић
обишли су градилиште брзе саобраћајнице Ваљево - Лајковац.

81. Кањижа

Нове страначке
просторије
Отворили смо страначке просторије у насељу Трешњевац.
Поред домаћина, састанку су
присуствовали и председник ОО
Небојша Ракић, координатори
Срђан Кружевић и Горан Медаковић, покрајинске посланице
Гизела Црквењаков и Станислава Хрњак и председник ОО СНС
Нови Кнежевац Радован Уверић.

72. Ковачица
Дружење са
пензионерима

Чланови МО Црепаја и Ковачица посетили су удружења пензионера у својим местима и уручили им пригодне поклоне, које су
обезбедили из личних средстава.
Чланови МО Црепаја садили су
тује у парку и делили пакетиће
најмлађим суграђанима. Такође,
дрвеће је сађено близу депоније
како би се формирао ветрозаштитни појас. Чланови МО Идвор
чистили су снег испред Народног
дома Михајла Пупина, а чланови
МО Дебељача и Самош уручили су
пакете са намирницама породицама слабијег материјалног стања.

73. Осечина

Помоћ породиљама
Одржана је традиционална
манифестација Божићни коњи
у Пецкој. Председник Општине
Никола Томић доделио је помоћ
породиљама за прво, друго, треће,
четврто, пето и шесто дете. Због
обилних снежних падавина, организовали смо чишћење путева и
помоћ суграђанима.

74. Кула

Са суграђанима на
штандовима
Активисти свих месних одбора
организовали су штандове, разговарали са суграђанима и поклонили
им бадњаке и жито, које су направиле чланице Уније жене. Наста-

75. Бечеј

Новогодишњи
турнир
Општина је обезбедила спортску опрему за први тим ОФК
„Бечеј 1918“, коју су уручили
представници Канцеларије за
младе. Општина је организовала Новогодишњи турнир у
малом фудбалу. Активисти
ОО чистили су снег и помогли суграђанима којима је
било отежано кретање.

ГРАД БЕОГРАД

Чланови ОО одржали су два састанка и организовали поделу
пакетића деци у цркви Свети Петар и Павле.
вља се подела пакета социјално
угроженим суграђанима. Чланице
Уније жена обележиле су Светски
дан смеха и Национални дан без дувана. Почело је асфалтирање спортског терена и обезбеђена је бесплатна школа клизања. Председник
Општине Дамјан Миљанић обишао
је Удружење пензионера.

77. Мало Црниће

Пакетићи и календари
Чланови ОО поделили су пакетиће најмлађим становницима
наше општине, а старијим суграђанима делили су календаре и страначки материјал.

78. Горњи
Милановац

Изградња канализације
У присуству координатора Крста
Јањушевића, одржан је радни састанак проширеног ОО СНС. Општина
ће финансирати програм стручне
праксе за свршене средњошколце и
студенте. Почиње изградња затвореног базена, котларнице на биомасу, расвете у Грабовици, моста на
Гружи у Враћевшници, некатегори-

саних путева у Горњим Бањанима,
Лозњу и Бољковцима... Одржан је
састанак са представницима Министарства заштите животне средине и Канцеларије за јавна улагања
поводом реализације 11 пројеката
у оквиру изградње канализационе
мреже.

79. Ћуприја

Конкурс за соларне
панеле
Активисти омладине ОО делили су бадњаке и жито, и честитали
празнике суграђанима. Расписан је
конкурс за уградњу соларних панела у сврху боље енергетске ефикасности. Председник Општине уручио је златник пливачу који је први
стигао до богојављенског крста.

80. Прибој

Посета председника
Вучића
Председник Александар Вучић
посету Прибоју започео је обиласком привредних капацитета у
Слободној зони, обећао је обнову
Гимназије, Опште болнице и Дома
здравља, а затим се састао са пред-

82. Пландиште

Поклони за фудбалске
клубове
Министар Бранислав Недимовић и покрајински секретар Чедомир Божић посетили су Пландиште и, у пратњи председника
Општине Јована Репца, заменика
Душана Ћурчића и директора
„Полета“ Мирослава Петровића,
обишли фарму крава Тасевски у
Дужинама. Отворено је клизалиште у центру, спроведена је
акција давања крви и потписани
су уговори о додели средстава
спортским клубовима. Уручене су
награде и стипендије студентима.
Општински Фудбалски савез, у сарадњи са локалном самоуправом,
поделио је фудбалским клубовима
медицинске торбе са опремом.

83. Пећинци

Поклони и стипендије
за ученике са КиМ
Председник Општине Синиша Ђокић посетио је Лепосавић
на Косову и Метохији и, заједно
са домаћином Зораном Тодићем,
уручио је 111 слатких пакета малишанима из Предшколске установе
„Бамби“ у Сочаници, као и пет ученичких стипендија.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Брнабић на састанку у Гроцкој

84. БЕОГРАД

Одржан је састанак ОО
СНС Гроцка, који је водила
повереница ГО Београд
Ана Брнабић, заједно са
Александром Јокићем и
Драганом Пантелићем, а
тема састанка била анализа досадашњег рада.

85. БАРАЈЕВО

87. ВРАЧАР

Чишћење
снега

Пакетићи за децу из Дома

Активисти ОО чистили су снег у Вранићу
и у насељу Гај. Организовани су штандови
широм Барајева, активисти су разговарали
са комшијама, а координатор Слободан
Адамовић искористио
је прилику да чује проблеме суграђана.

Омладинци
Врачара организовали
су акцију уклањања
снега и леда са тротоара, пешачких стаза и степеништа, и
обишли старе и болесне грађане којима
је била потребна помоћ. Угљеша Мрдић,
Никола Јеленковић
и Филип Михајловски уручили су 70
пакетића малишанима Дома за децу без
родитеља „Драгутин
Филиповић
Јуса“.
Први дан Нове године почео је отвореним срцем у Чубурском парку.

86. ВОЖДОВАЦ

88. ЗВЕЗДАРА

Обилазак грађана

Решавамо проблеме

Активисти ОО сваког
викенда на штандовима
разговарају са суграђанима. Координатор ОО Реља
Огњеновић поклонио је
електрични бицикл малолетном сину Јасминке Стефановић. У просторијама
МО Шумице организовано је дружење пензионера. Активисти МО Доњи
Вождовац, Бели Поток и
Милорад Медаковић, из
личних средстава, обезбедили су огрев за Радмилу
Миловановић, самохрану
мајку двоје деце. Активисти ОО чистили су снег,
посипали со и олакшавали кретање грађанима.
Чланови МО Бели Поток
обилазили су суграђане
и делили им пакете са намирницама, обезбеђене из
личних средстава.

Заменик градоначелника Горан Весић, помоћник Александар
Марковић, председник ГО Звездара Владан Јеремић и повереник
ОО Марко Попадић обишли су
завршне радове на зацевљавању
дела Миријевског потока. Повереници Марко Попадић и Владан

Јеремић, са страначким и општинским функционерима, посетили су
Храм Светог Трифуна у ММЛ. Активисти ОО очистили су од снега
и леда прилазе Дому здравља,
амбулантама, Пошти, Клубу пензионера, а органозована је подела
индустријске соли грађанима.
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ГРАД БЕОГРАД

БРИГА О ГРАЂАНИМА

89. ГРОЦКА

92. ЛАЗАРЕВАЦ

93. НОВИ БЕОГРАД

98. ПАЛИЛУЛА

Помоћ грађанима

Весић обишао радове

Зимска гардероба за децу

Чишћење снега

Празнична
манифестација
у Калуђерици обогаћена је
клизалиштем, а малишанима из
целе Гроцке подељени су пакетићи. Oдржано је традиционално пливање за часни крст на
Дунавском кеју. Грађани Гроцке добили су своје геронтодомаћице, а усвојена је и одлука
за упућивање једнократне помоћи породицама. Чланови ОО,
из сопствених средстава, обез-

бедили су огрев и шпорете на
дрва социјално угроженим породицама. Члан Главног одбора
СНС Драган Пантелић уручио
је ПВЦ прозоре и врата породици Маринковић, обезбеђене из
средстава функционера. Представници ОО обишли су најстарије суграђане у Ритопеку и
поклонили им домине, карте и
шах. Вредни активисти редовно
су чистили снег и посипали со.

90. СУРЧИН

Весић у Бечмену и Петровчићу
Покретна канцеларија Горана Весића стигла је у насеља Бечмен и Петровчић, где
је заменик градоначелника, у
друштву председника Општине Стевана Шуше и општинских и градских руководилаца, разговарао са мештанима
о плановима за унапређење
живота. Одржана је 10. манифестација „Сурчин - општина
отвореног срца“ и пливање за
часни крст. Такође, подељене су биоразградиве торбе за

куповину. Потписан је уговор
за изградњу ограде око цркве
у Бољевцима. У току је реконструкција ОШ „Душан Вукасовић Диоген“. Отворена је
кошаркашка дворана Милана
Гуровића. Активисти су чистили прилазе институцијама
у акцији „Помози комшији“
и свакодневно односили пакете са намирницама члановима угрожених породица,
које обезбеђују из сопствених
средстава.

91. ЗЕМУН

Јаке жене за јаку Србију
Активисти
ОО
уручили су пакете са
намирницама и средствима за хигијену
угроженим породицама, старијим особама и особама са инвалидитетом. Такође,
из личних средстава,
даривали су слатке
пакетиће најмлађим
суграђанима. Активисти Савета за омладину очистили су

снег и лед испред
Политехничке школе.
Чланови МО Плави
хоризонти
добровољно су дали крв.
Сваког викенда, наши
активисти на инфо
пунктовима
разговарају са комшијама.
Последњег викенда
јануара на инфо пултовима биле су даме
под слоганом „Јаке
жене за јаку Србију“.

На више штандова
организовани су разговори са грађанима,
дељен је „СНС Информатор“ и страначки материјал. Заменик градоначелника
Горан Весић, заједно
са општинским руководством, обишао
је радове на бушењу
три бунара на изворишту Пештан и на
изградњи подземне
гараже. Поводом Богојављења, организовано је пливање на
језеру Очага. Одржан
је програм „Дечија
Нова година“, у оквиру манифестације
Београдска зима. Уз
подршку пријатеља
Општине Лазаревац,
председник ГО Бојан
Стевић поделио је
пакетиће корисницима Центра за смештај деце
ометене у развоју, као и деци
запослених у Полицијској ста-

ници. Бојан Стевић и Јована
Давидовац уручили су Хитној
служби Дома здравља мобилни
ЕКГ апарат и рачунаре.

Чланови ОО организовали
су поделу пакетића, које су
чланови обезбедили из личних
средстава. У сусрет Божићу,
наши активисти дружили су
се са комшијама на инфо пултовима, а чистили су и снег на
више локација. Активисти МО

94. СОПОТ

Помоћ старијим
комшијама

Савски кеј, из блокова 70 и 70а,
посетили су ОШ „20. октобар“
и уручили икону Светог Саве.
Уручили су зимску гардеробу
Свратишту за децу и у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“, предали 65 килограма
пластичних чепова.

Активисти ОО чистили су
снег и лед како би у хладним
данима олакшали кретање
суграђанима. Такође, разговарали су са комшијама на
више локација и делили „СНС
Информатор“ и страначки
материјал. ГО Палилула организовала je манифестацију
„Улицa отвореног срца“ у
Борчи. Ове године, помогли

100. СТАРИ ГРАД

97. САВСКИ ВЕНАЦ

Пакетићи за најмлађе

У склопу акције „Помозимо
комшији“, активисти ОО чистили су прилазе кућама старијих суграђана током снежних дана. Настављена је добра
пракса разговора са грађанима, уз поделу новогодишњег
материјала.

95. МЛАДЕНОВАЦ
Огрев за породицу
Стојановић

Активисти и функционери ОО
честитали су суграђанима божићне празнике и делили бадњаке и
промотивни материјал. У наставку акције „Помозимо комшији“,
обишли су старију комшиницу
Наду Стојановић и из личних
средстава купили огревно дрво.
Министар Томислав Момировић
обишао је новопостављену саобраћајну сигнализацију у зони
школе у Дубони, на државном
путу Младеновац - Смедерево.
Настављени су радови на одржавању зграда, у оквиру пројекта
„Лепше зграде за лепши Младеновац“.

96. ЧУКАРИЦА
Хуманост
на делу

Секретар ОО Никола Аритоновић, из личних средстава, обезбедио је пакетиће за
кориснике Центра за смештај

Председник Општине Милош
Видовић и заменик Урош Трипковић разговарају са грађанима
сваког четвртка. Представници
општинског руководства поделили су пакетиће деци у Одсеку
за аудиолошку рехабилитацију
КЦС и у Дому „Дринка Павловић“. Општина, у сарадњи са
Комесаријатом за избеглице,
уручила је помоћ породицама
интерно расељених лица. Члан
и дневни боравак деце и омладине са посебним потребама.
Активисти ОО дружили су се са
комшијама на инфо пултовима
у насељима Баново брдо, Жарково, Железник и Сремчица,
поклањали бадњаке и слаткише
најмлађима. У акцији „Помозимо
комшији“, активисти МО Велика
Моштаница и Савета за омладину обрадовали су поклонима
Марка Шарчевића, дечака који
болује од церебралне парализе
и епилепсије.

смо прикупљање новца за лечење мале Магдалене из Глогоњског рита у иностранству,
која болује од тешке болести.
Поводом обележавања Светог
Саве, у Петој београдској гимназији организована je свечаност, а у цркви на Карабурми
одржана је литургија. Уручена
су колица родитељима новорођених беба.

Председништва СНС Петар Петковић поделио је поклоне малишанима са Сењака. Милош Видовић разговарао је са грађанима
на Западном Врачару. Честитали
смо члановима и симпатизерима
славу Свети Јован и уручили им
пригодне поклоне. На Бадњи дан
малишанима смо делили поклоне, а грађанима бадњаке. Наши
активисти чистили су снег и помагали старијим комшијама.

Књиге и таблети
за малишане

Поводом школске славе Светог Саве, деци најактивнијих
чланова МО Теразије, Калемегдан и Варош капија уручили смо
књиге и таблете, обезбеђене
из личних средстава чланова
странке. Активисти ОО, у оквиру акције „Помозимо комшији“,
чисте тротоаре испред амбуланти, школа, вртића... Такође, на
позив најстаријих комшија одлазе до продавница да им купе
намирнице. Одржана је традиционална манифестација „Улица отвореног срца“ у Светогорској улици. Дечији вртић „Лола“
и Дечији клуб у Француској 32,
уређени су у оквиру пројекта
који су финансирали Министарство просвете, Светска банка и
Фондација „Новак Ђоковић“.
Председник ГО Стари град Радослав Марјановић уручио је
награду „Полицајац године“.

99. ОБРЕНОВАЦ

Ширење топловодне мреже
У МЗ Вукићевица изграђена је
примарна водоводна мрежа, на коју
је прикључена и школа. Потписани су уговори са представницима
спортских клубова, који ће током
2022. године добијати средства из
програма „Еко динар“. Потписан
је уговор за реконструкцију хале
за сепарацију отпада, изградњу
трансфер станице и рециклажног
дворишта. Нову зграду ЈКП „Топ-

ловод“ обишли су премијерка Ана
Брнабић и заменик градоначелника
Горан Весић са сарадницима. Петнаест домаћинстава из МЗ Дудови
добило је могућност прикључка на
даљинско грејање. Грађани месних
заједница Барич, Мислођин, Мала
Моштаница, Скела, Ушће, Орашац,
Стублине и Дражевац добиће прилику да домаћинства прикључе на
грејање на гас.
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Српска напредна странка одржала је први предизборни скуп,
у оквиру кампање за парламентарне, председничке и локалне
изборе 3. априла, на којем се грађанима обратио и председник СНС
Александар Вучић, као и кандидати за народне посланике Даница
Грујичић, Стојан Раденовић, Јелена Беговић и Оља Петровић

