
Гласник Српске напредне странке ISSN 2334-7856   CIP 329

Број  113 | Јануар  2023.

СНС  ИНФОРМАТОР

Следи велика борба за 
заједницу СрпСких општина

После разговора са изасланицима еУ, саД, немачке, ФранцУске и италије 
о ФранцУско-немачком ПреДлогУ за ким, ПреДсеДник алексанДар вУчић 

обратио се грађанима:

Дао сам све оД себе Да заштитим 
србијУ и настaвићУ Да је штитим

подршка предСеднику вучићу 
Стиже из Свих крајева Србије

ДрУги ПишУ Ускоро

Како је Вучић спречио 
трећи светски рат

Ауто-пут Нови 
Београд – Сурчин

Брза пруга до Суботице

имамо највећи 
раст плата 
и пензија 
у европи
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У ЖИЖИ

Председник Србије 
Александар Вучић и 
патријарх СПЦ Пор-

фирије састали су се у згради 
Патријаршије у Београду и 
разговарали о ситуацији на 
КиМ.

„Молио сам лично пред-
седника, као и читаву Вла-
ду, да учине све да се сачу-
ва мир и да не дође, не дај 
Боже, до оружаних сукоба, 
јер никоме добро донети 
неће. То молим и оне који 
имају власт у Приштини, 
али једнако молим и ве-
лике силе и политичке ин-
ституције, које су важне у 
центрима моћи, да и они 
дају све од себе да се сачу-
ва мир и да људски животи 
буду интерес већи од сва-
ког интереса“, истакао је 
патријарх СПЦ.

Апеловао је, како је рекао, 
на све који сигурно могу да 
утичу на Приштину и доно-
се одлуке, па и одлуку да се 
забрани патријарху СПЦ без 
икаквог разлога да оде својој 

кући, да утичу да се таква 
одлука промени.

Председник Александар 
Вучић рекао је, да чак и ако 
се смири тренутна ситуација 
на КиМ, десиће се нешто 
ново за 15 или 30 дана, јер 
је циљ Приштине избаци-
вање Србије са КиМ за сва 
времена, као и непослушног 
српског народа, те да се због 
тога дешава криминализа-
ција Срба.

„Имајући у виду геополи-
тичку ситуацију, као и то да 
желе да нас згроме и здробе 
због ситуације са Русијом и 
Украјином, немојте имати 
сумње да ће се то наставити. 
Нисам сигуран да ћемо успе-
ти то да превазиђемо, јер раз-
говарамо са неким ко не жели 
да чује ниједан аргумент“, 
рекао је председник Србије и 
захвалио се Републици Срп-
ској и Милораду Додику на 
подршци, као и патријарху 
Порфирију на речима утехе и 
молитвама подршке и помоћи 
нашем народу.

Према недавно објављеном 
индексу „Глобал фајер 

ранкинг“ за 2023. годину, Ср-
бија је најјача земља Западног 
Балкана по војној снази. Наша 
држава налази се на 58. месту 
ове листе, која је направљена 
на основу посебне формуле 
засноване на бројности вој-
них јединица и финансијским, 
логистичким и географским 
могућностима државе. У фор-
мули се рачуна и технолошка 
опремљеност, а објављује се 
сваке године и на њој је 145 
држава или територија.

Србија је скочила за три 
места на листи, са прошло-
годишње 61. позиције. Међу 
земљама Западног Балкана, 
следећа држава по снази по-
сле Србије је Хрватска - на 69. 
месту. Следе Словенија, која је 
86. и Северна Македонија на 
108. месту, затим Црна Гора на 

128. и БиХ на 133. позицији.
Када је реч о другим бал-

канским земљама, најјача 
је Грчка, која се налази на 
30. месту, док је друга Ру-

мунија као 47. на листи. Ср-
бија је у овој конкуренцији 
трећа, а следе Бугарска на 
59. месту и Албанија на 
91. У првих десет најјачих 

армија света спадају САД, 
Русија, Кина, Индија, Вели-
ка Британија, Јужна Кореја, 
Пакистан, Јапан, Фран-
цуска и Италија.

Члан израелског 
Кнесета Боаз То-
поровски у аутор-

ском тексту за „Џеруза-
лем пост“ анализирао 
је кроз глобалну поли-
тичку кризу, која се ог-
леда у Украјини, какво 
је лидерство потребно, 
и у том контексту на-
писао да је председ-
ник Србије Александар 
Вучић уложио велики 
напор да одржи стабил-
ност на Балкану и да је, 
полазећи од тога да је 
Први светски рат избио 
у Србији, радио на томе 
да спречи нови.

У тексту „Како је срп-
ски председник Алек-
сандар Вучић зауста-
вио трећи светски рат“, 
навео је да с обзиром 
на тренутну глобалну 
ситуацију постоји пот-
реба за јаким, здравим 
и умереним вођством, 
које зна како да мане-
врише између разли-
читих интереса, чиме 
спречава ратове и 
доприноси међународ-
ној стабилности, али и 
да свака грешка око Ко-
сова може довести до 
сукоба Запада и Истока, 
Русије и НАТО-а, Кине и 
САД, имајући у виду да 
се Русија противи неза-
висности Косова.

„Замислите следећи 

сценарио: Дечак је упу-
цан и рањен на Косову 
док је носио бадњак. 
Дечак је преминуо од 
задобијених повреда у 
болници, а Србија мора 
да одговори и одлучује 
да пошаље војне снаге 
на границу. Као одго-
вор, НАТО шаље трупе. 
Војник НАТО-а погинуо 
је од случајног метка 
испаљеног током суко-
ба између војски. НАТО 
мора да реагује, а онда 
Русија интервенише. 
Док су очи света упрте 
у Украјину и Косово, 
Кина напада Тајван. 
Почиње трећи светски 
рат. Да ли вам то звучи 
нереално?“, запитао је 
Топоровски у тексту.

Навео је да између 
Србије и Косова трају 
напетости због про-
вокација Приштине 
уперених против српске 
мањине и подсетио да 
је полицајац без икак-
вог повода пуцао на 
двојицу Срба, од којих 
је један имао 11 година 
и додао да је све већи 
притисак српске јавно-
сти на власт да заузме 
оштрији став због так-
вог понашања Пришти-
не.

„Сигуран сам да Ко-
сово има своја обја-
шњења, али како може 

оправдати контину-
ирано малтретирање 
српске мањине?“, упи-
тао је Топоровски, који 
је, поред тога што је 
посланик Кнесета, и 
председник фракције 
Јеш Атид и координатор 
опозиције.

Он је у ауторском 
тексту навео да Србија, 
за разлику од Косова, 
улаже значајне напоре 
да спречи трећи свет-
ски рат, а као аргумент 
навео је догађаје из де-
цембра, када су стотине 
Срба на Косову поста-
виле блокаде на путе-
вима који воде према 
Србији, а српска војска 
била у стању приправ-
ности.

„Супротно тврдњама 
да ће Србија започети 
рат, Вучић је отишао 
на границу како би раз-
решио спор и постигао 
договор који је спречио 
ескалацију. Ослањао се 
и на помоћ америчке 
администрације, која је 
увидела тежину потен-
цијалне кризе. Вучић је 
показао шта је лидер-
ство“, написао је Топо-
ровски и закључио да 
је Вучић тако поступио 
зато што је веровао да 
је то исправно за бу-
дућност Србије и реги-
она.

србија најјача војна сила 
на заПаДном балканУ

разговор о ситУацији на 
косовУ и метохији

како је вучић Спречио 
трећи СветСки рат

Патријарх срПски Порфирије и Председник србије 
александар Вучић
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… са Премијером белгије александром де кроом

… са Председником Владе ШПаније Педром санчезом

Председник србије александар Вучић састао се на маргинама 
сВетског економског форума са Председником кореје јуном 

сук-јолом

Председник Србије 
Александар Вучић 
присуствовао је го-

дишњем састанку Свет-
ског економског форума у 
швајцарском Давосу, где 
је разговарао са бројним 
светским лидерима и пред-
ставницима финансијских и 
политичких институција. Са 
лидерима региона састао 
се на панелу „Дипломатски 
дијалог на Западном Бал-
кану“, а учествовао је и на 
панелу „Како нова Европ-
ска политичка заједница 
може да ојача безбедносни 
пејзаж континента услед 
ширих геополитичких про-
мена?“.

Посебно интересантан 
сусрет, председник Вучић 
имао је са председником Ре-
публике Кореје Јуном Сук-
јолом, са којим је разговарао 
о интензивирању економске 

сарадње и политичког дија-
лога две земље, уз позив да 
корејске компаније дођу да 
раде у Србији. Такође, састао 
и са Александром де Кроом, 
премијером Белгије, који се 
захвалио председнику Ср-
бије на присуству пријему 
који су организовали Њ.В. 
белгијски краљ Филип и 
краљица Матилда.

Током боравка у Давосу, 
председник Вучић рекао је 
да је тај скуп постао клуб ис-
томишљеника - и по питању 
руско-украјинске кризе, и по 
питању КиМ, где, како каже, 
нико не жели да чује ни шта 
каже међународно право, 
ни какве резолуције постоје. 
Наглашава да у региону, по-
себно у Северној Македонији 
и Србији, постоји пад енту-
зијазма за улазак у ЕУ, пре 
свега због политичких захте-
ва који долазе, а тичу се или 

националног идентитета или 
територијалног питања.

„Раст у еврозони и ЕУ биће 
између 0,5 и 0,7 одсто у на-
редних неколико година, 
уколико не дође до брзог за-
устављања рата у Украјини. 
Што значи да нећемо моћи 
да рачунамо на огроман при-

лив европских инвестиција, 
ни на подршку коју смо има-
ли раније, већ морамо да се 
ослонимо на своје снаге“, ис-
такао је председник Вучић.

Сумирајући разговоре 
које је имао током три дана 
Форума, рекао је да су акт 
председника САД Џозефа 

светски економски 
ФорУм У ДавосУ свет се Убрзано мења, морамо Да се 

ослонимо на своје снаге

Бајдена и рат у Украјини све 
променили.

„Акт у којем они улажу 430 
милијарди долара у индус-
трију чипова. Европа у хај-тек 
индустрији не може да прати 
Америку и Кину“, поручио је и 
објаснио да се слично дешава 
и са литијумом:

„Америка и Кина кон-
тролишу највећи део про-
изводње батерија за елек-
трична возила у свету, и сад 
и Европа мора да проналази 
своје ресурсе. Она је веома 
снажна, али плашим се да 
неће лако моћи да прати 
ове две највеће економске 

силе. Америка је ту присту-
пила и протекционизму, 
сада ће и Европа вероватно 
да приступи истим мерама, 
али нисам сигуран да може 
са истим резултатом. За 
нас се, у таквој ситуацији, 
поставља питање како 
одржати раст. Суштина је 

да одржимо раст на више 
од 2,5 одсто, јер ће Евро-
па ићи до плус 0,7 одсто. 
Значи, морамо да идемо са 
привлачењем инвестиција 
са разних страна и са три 
пута већим растом да бисмо 
брже пристизали развије-
није европске земље“.

… са Председником Владе хрВатске андрејем ПленкоВићем
… са Председником Владе грузије ираклијем гарибаШВилијем

… са Премијером луксембурга гзаВијеом бетелом и Премијером 
Црне горе дританом абазоВићем

… са генералним директором за безбедност у министарстВу 
одбране франЦуске бернаром емијеом

… са осниВачем и изВрШним директором комПаније „афинити 
Партнерс“ Џаредом куШнером

… са изВрШном директорком ммф-а кристалином георгиеВом

Председник Вучић учестВоВао је на Панелу „Ширење хоризоната еВроПе”
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Сп е ц и ј а л н и 
представник 
ЕУ за дијалог 

Београда и Пришти-
не Мирослав Лајчак, 
заменик помоћника 
америчког држав-
ног секретара и спе-
цијални изасланик 
САД за Западни 
Балкан Габријел Ес-
кобар, саветници за 
спољну и безбеднос-
ну политику пред-
седника Француске 
и канцелара Немач-
ке Емануел Бон и 
Јенс Плетнер и ди-
пломатски саветник 
председника Владе Италије 
Франческо Тало били су гос-
ти Београда, где су разгова-
рали са председником Ср-
бије Александром Вучићем.

После састанка са „вели-
ком дипломатском петор-
ком“, председник Вучић об-
ратио се јавности и поручио 
да је Србија спремна да ради 
на концепту и примени по-
нуђеног плана за Косово уз 
једну резерву. Најавио је и 
да ће наредних дана о томе 
обавити консултације са чла-
новима Владе, парламента и 
свим друштвеним групама.

„Био је врло тежак разго-
вор, можда и најтежи који 
смо имали, то је била отво-
рена дискусија. Сагласни 
смо око тога да замрзнути 
конфликт није решење, јер је 
онда само питање тренутка 
када ће неко да га одмрзне 
и када ће неодговорни поје-
динци да уруше мир и ста-
билност Западног Балкана“, 
рекао је председник Вучић 
након састанка у вили „Мир“.

Навео је да је, као пред-
седник Србије, био суочен 
са изазовима који би били 
стављени пред нашу земљу, 
уколико се не би усагласи-
ли са предложеним планом. 
Под таквим условима, како 

је рекао, тражили смо од 
представника четворке плус 
Мирослав Лајчак, да помогну 
у превазилажењу турбулен-
ција са којима се суочавамо 
на КиМ, те да је крајње време 
да се формира ЗСО, која је, 
не само обећана, већ и пот-
писана пре десет година.

„То је не само питање хит-
ности, јер тек после тога је 
могућ и разговор повратак 
у институције и каква таква 
нормализација ситуације“, 
рекао је председник Вучић, и 
објаснио:

„Рекао сам да ћу у наред-
ним данима и недељама да 
обавим консултације са чла-
новима Владе, са члановима 
парламента и свих значајних 
друштвених група, да смо 
спремни да прихватимо конц-
епт и да радимо на имплемен-
тацији предложеног споразу-
ма. С тим што сам направио 
врло јасним једну ствар и 
показао сву бригу и резерви-
саност по једном важном пи-
тању, али не могу да говорим 
о томе јер предлог није јаван.

„Последње питање тицало 
се владавине права и изра-
зио сам наду да ћемо, будући 
да смо годинама слушали да 
су неопходне реформе, а ми 
смо управо то обавили, има-
ти даљу подршку на европ-

ском путу. Пред нама нису 
лаки дани, много је тешких 
одлука, људи треба да знају 
да овде нема ни лепих ни 
слатких разговора. Једино 
што могу да кажем то је да 
сам дао све од себе да шти-
тим Србију, што ћу и даље 
чинити“, напоменуо је пред-
седник Вучић.

Пре председника Србије, 
новинарима се на улазу виле 
„Мир“ обратио Мирослав 
Лајчак и рекао да су имали 
интензивне и отворене раз-
говоре, те да је председник 
Вучић показао да је спреман 
за тешке одлуке у интересу 
европске перспективе. Рекао 
је да ЕУ, САД, Француска, 
Немачка и Италија остају 
уверени да је француско-не-
мачки план за Косово, који је 
представљен још у септем-
бру, најбољи начин за нор-
мализацију односа Србије 
и Косова и за европску ин-
теграцију региона.

Дипломатска петорка пре-
тходно је у Приштини имала 
састанак са Аљбином Кур-
тијем, после чега је Лајчак 
изјавио да је европско-аме-
рички тим од косовског пре-
мијера очекивао веће разу-
мевање за европски предлог 
о нормализацији односа Ср-
бије и Косова.

чланови „велике Петорке” У београДУ ПреДставили Детаље У вези са 
ФранцУско-немачким Планом за ким, а ПреДсеДник вУчић ПорУчио:

Дао сам све оД себе Да заштитим 
србијУ и наставићУ Да је штитим Председник Србије 

Александар Вучић 
упознао је чланове 

Владе Србије са ситуацијом и 
изазовима пред којима се Ср-
бија налази када је реч о Косо-
ву и Метохији, и затражио од 
њих пуну посвећеност и још  
марљивији рад. Обратио се, 
затим, грађанима и објаснио 
да је промена геополитичких 
околности допринела да дође 
до сада најоштријег приступа 
западних земаља према Ср-
бији и питању КиМ. Рекао је 
да смо на радару свима, јер 
нисмо увели санкције Русији, 
али и због сталних инциде-
ната које је Курти изазивао, 
желећи да испровоцира да 
уђемо у сукоб за који би Ср-
бија била крива. Открио је и 
да су му представници „вели-
ке петорке“ већ у другој рече-
ници рекли шта нас чека ако 
не прихватимо француско-не-
мачки план.

„Ако га не прихватите, 
суочићете се са прекидом 
европских интеграција, са 
заустављањем и повлачењем 
инвестиција, са свеобухват-
ним мерама у економском и 
политичком смислу, које ће 
нанети велику штету Србији“, 
нагласио је председник, и ис-
такао да му је то поновљено 
још три пута током састанка.

„Одувек сам сматрао да је 
замрзнути конфликт најго-
ре решење, јер ћемо имати 
убијање и рањавање Срба го-
тово на дневном нивоу. Зато 
је важно да тражимо компро-
мисно решење“, поручио је 
председник Вучић.

Такође, објаснио је и да је 
пет западних изасланика до-
шло у Србију са планом на-
прављеним пре 60 дана, који 
су у међувремену признале 
све земље ЕУ, чак и оних пет 
које нису признале КиМ. Ука-
зао је и да га брине то што не 
постоји рационалан приступ 
решавању проблема.

„То сам видео у разговору 
са представницима најмоћ-
нијих земаља света. Шта год 
да сам изговорио засновано 
на чињеницама и папирима, 
схватио сам да је истекло 
време за разум и да нико не 

обраћање грађанима након састанка са ПреДставницима „велике Петорке”

слеДи велика борба за зајеДницУ срПских оПштина
изасланици поручили: Прихватите план или 
заустављамо инвестиције и враћамо визе

ПоДршка ПреДсеДникУ вУчићУ из целе србије

Два дана након састанка 
са дипломатском петорком, 
организован је састанак у 
седишту СНС са најужим 
страначким руководством. 
Медији су пренели да је на 
састанку било позива да се 
одбију преговори са САД и 
ЕУ, на шта је реаговао пред-

седник Вучић и рекао да, ако 
неко мисли да може боље од 
њега да води државу, он је 
спреман да то препусти „па-
метнијима“, и потом отишао 
са састанка.

Председник ИО СНС Дар-
ко Глишић поручио је да је, 
ако председник Вучић под-

несе оставку, то и крај СНС-а 
на политичкој сцени Србије. 
Након тога следи, сматра, 
нешто што је, како је рекао, 
најцрњи и најгори сценарио 
за Србију, који не сме ни да 
замисли. Убрзо је уследила 
реакција бројних поједина-
ца, високих страначких и др-

жавних функционера, као и 
читавих градских и општин-
ских одбора Српске напред-
не странке из целе Србије, 
који су пружили пуну и не-
двосмислену подршку пред-
седнику Вучићу у борби за 
националне и државне ин-
тересе.

У наредним недељама консултације са члановима 
владе, парламента и значајних друштвених група жели да ме слуша. Они имају 

своју агенду, то је пораз Ру-
сије, и све што им се нађе на 
путу биће почишћено“, рекао 
је председник Вучић, и објас-
нио да је француско-немачки 
план „де факто“ постао нови 
преговарачки оквир.

„Нема нам напретка ако бу-
демо радили мимо Европе или 
ако не сарађујемо по том пи-
тању. Следи нам велика борба 
за формирање Заједнице срп-
ских општина, а та заједница 
не може да буде невладина 
организација. Она има 22 
принципа, то је потписао са 
мном Иса Мустафа, председ-
ник приштинске владе. У тим 
принципима постоје циљеви, 
организациона структура, 
ЗСО мора да има скупштину, 
председника, администра-
цију“, навео је председник 
Србије.

Према његовим речима, 
циљеви ЗСО јесу јачање 
локалне демократије, пуни 
надзор у области образо-
вања, у области примарне и 
секундарне здравствене и 

социјалне заштите, омогућа-
вање развојних активности.

„Да ли сам могао да кажем 
изађите напоље, нећемо да 
разговарамо о томе? Могао 
сам, али било би последица. 
Било би питање дана, или 
недеље, када би нам укинули 
безвизни режим са ЕУ. Не би 
било више страних инвести-
ција, а многе би се и повукле 
из Србије“, рекао је председ-
ник Вучић и објаснио да само 
Немци у нашој земљи запо-
шљавају 80.000 људи, а ако 
се узму и Американци, Фран-
цузи и Италијани, онда је тај 
број још толики.

„Са Немачком имамо 8,2 
милијарде евра, од тога ис-
плаћујемо плате и пензије, а 
да не причам шта би значило 
да Србија буде изолована. Ср-
бија мора да учествује у дија-
логу, мора да настави пут, не 
зато што обожавам њихово 
лицемерје, већ зато што еко-
номски морамо да опстанемо 
и напредујемо, не смемо да 
будемо изоловани“, рекао је 
председник Вучић.

Поручио је и да ће позва-
ти представнике свих посла-
ничких група да их упозна са 
детаљима европског плана.

„Нити смо шта потписали, 
нити негде има наш параф. 
Суочени смо са чињеницама. 
Неће се ни данас, ни сутра, ни 
за месец, ни за три, догодити 
било шта. А када будемо су-
очени са коначним захтеви-
ма, о томе ће се изјашњавати 
Народна скупштина, можда и 
народ, можда и све друге ин-
ституције политичког система 

Србије и целокупно српско 
друштво. Пред нама је тежак 
период и биће нам потребно 
више рада и енергије, како 
бисмо то превазишли. Важно 
је да Србија покаже да је опре-
дељена за мир и да су све оп-
тужбе о томе како ће неког да 
напада биле лажне“, закљу-
чио је председник Вучић, и 
истакао да се у европском 
плану не спомињу Уједињене 
нације, осим што се каже да их 
нећемо спречавати при уласку 
у међународне организације.

франческо тало, емануел бон, мирослаВ лајчак, александар Вучић,
габријел ескобар, јенс Плетнер
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Почетком 2023. го-
дине, председник 
Србије Александар 

Вучић обратио се грађа-
нима на годишњој конфе-
ренцији за медије у Пала-
ти „Србија“, где је говорио 
о постигнућима из године 
за нама, али и плановима 
за 2023. годину. Истакао 
је да можемо да будемо 
задовољни претходном 
годином и да смо сачува-
ли финансијску стабил-
ност, економију, раст из-
међу 2,3 и 2,5 одсто.

„Успели смо да поди-
гнемо плате и пензије, 
колико видим, највише у 
Европи. Има само једна 
земља која је више ура-
дила. Наша стопа јавног 
дуга не прелази 55 одсто, 
што на понос свим грађа-
нима Србије“, рекао је 
председник, и објаснио да 
нема потребе да обмањује 
грађане, као ни да при-
крива чињенице.

„Ово је мој последњи 
мандат. Нећу да мењам 
Устав. Мој посао је да бу-
дем на страни грађана и 
сваког човека у земљи, и 
то ћу да чиним на најбољи 
начин, упркос тешким 
приликама са којима се 
суочавамо“, рекао је он.

Нагласио је да је огроман 
успех постигнут по питању 
смањења стопе јавног дуга, 
и истакао да није могуће 
извући један параметар у 
економији, већ је неопход-
но гледати десет различи-
тих параметара.

„Имамо најнижу стопу 
незапослености, никада 
није била 8,9 одсто, упр-
кос страшној ситуацији у 
свету. Такође, курс дина-
ра је чврст као стена, од 
2012 године је на 117, или 
118 динара“, истакао је 
председник Вучић.

Рекао је и да Србија ни-

када није имала оволико 
страних директних ин-
вестиција и да сами има-
мо више СДИ него остале 
земље у региону заједно.

„То је наш успех и успех 
грађана Србије. Од 2012. 
године са 33,7 милијарди 
наша укупна стопа БДП, 
која је најбољи показатељ 
колико је урађено, пора-
сла је на 60,3 милијарди. 
Нећу се смирити док не 
буде 100 милијарди. Пог-
ледајте наше бруто девиз-
не резерве, злато у тона-
ма. Са 18,2 на 38,5 тона“, 
открио је председник.

Говорио је, затим, и о 
ненаплативим кредитима, 
који су важни зато што по-
казују здравље економије.

„Некада чак 20 одсто 
кредита није било напла-
тиво. Данас је то сведено 
на 3,3 одсто. Погледајте 
ту разлику. Просечна пен-
зија је од 203,5 порасла на 
321 евро. То је тачно 60 
одсто раста. Плате су још 
више порасле, са 311 евра 
на 642 евра. А очекујемо 

и 735 евра у марту. То је 
скок од 120 одсто зарада, 
за само 10 година“, нагла-
сио је и додао:

„Србију смо подигли 
са колена. Просечан број 
запослених био је 2012. 
године 1.865.000. Данас, 
иако имамо мање људи 
у Србији, имамо 400.000 
више запослених. То је 
ваш резултат, народе, ви 
сте то постигли!“.

Такође, истакао је да ће 
2023. година бити много 
тежа него претходна, а да 
је свет ближи рецесији.

„ФЕД је подигао стопу 
на пет одсто. Кини пада 
стопа раста, Европа се 
ближи рецесији. И ми смо 
део тог ланца и нарав-
но да наша стопа раста 
пада. Али, не заборавите 
да многи имају стопу дуга 
попут Грчке од 230 одсто, 
а ми имамо 55 одсто. У 
повољнијем смо положају 
по питању фискалне ста-
билности. Чували смо се, 
обезбедили новац од на-
ших пријатеља из Емирата 

да имамо за енергенте. У 
овом тренутку имамо 580 
милиона кубних метара 
гаса у Банатском двору и 
у Мађарској. До сада смо 
повукли 87 милиона куб-
них метара. Што значи да 
ће нама остати пун Банат-
ски двор крајем зиме, и још 
100 милиона у Мађарској. 
Са премијером Орбаном 
видећемо да продужимо 
уговор, да се обезбедимо 
одмах за следећу зиму, 
која ће бити тежа. Угља 
имамо 1.447.000 тона, 
таман колико смо увез-
ли. Да то нисмо урадили, 
депоније би биле празне. 
Грађани не морају да бри-
ну. Цена струје ће бити 
друга најнижа у Европи“, 
истакао је председник.

Он је објаснио да ће 
2023. година бити година 
даљег развоја и напретка, 
упркос свему, као и раста 
плата и пензија. Истакао 
је да је и енергетска ста-
билност важна и да, зајед-
но са Норвежанима, ради-
мо на њој. Такође, открио 

је да имамо и резерве 
пшенице за 20 месеци, те 
да у магацинима мора да 
буде соли, шећера, пше-
нице, кукуруза.

Такође, додао је да ду-
ално образовање пра-
ви разлику између нас 
и земаља региона, и да 
привлачи инвестиције из 
целог света. Осим тога, 
настављају се инвестиције 
у ИТ сектор, здравство и 
равномеран развој целе 
земље. Појаснио је да 
имамо налазиште калцита 
Гаџином Хану и у још јед-
ној општини у југоисто-
чном делу земље. Рекао је 
и да смо много уложили у 
војску, и да је главни зада-
так да се број припадника 
специјалних јединица по-
дигне на 5.000 људи.

„Основне плате у спе-
цијалним јединицама 

биће више од 2.000 евра. 
Основне, без дежурста-
ва и бонуса. Зато прија-
вљујете се, момци, ускоро 
креће конкурс“, поручио 
је председник.

Истакао је и да је ната-
литет изузетно важан, да 
све што радимо - радимо 
за будуће генерације.

„Много људи се враћа 
у Србију, али мора више. 
За кога ово радимо и гра-
димо, шта ће нам пруге и 
фабрике кад нико неће 
децу? Гледаћемо како да 
дајемо даља права поро-
диљама и трудницама, да 
изађемо са додатним про-
грамом, само да имамо 
више деце“, рекао је он.

Председник је, потом, 
говорио о путној инфра-
структури и изграђеним 
саобраћајницама.

„За 23 године, Милоше-

вић плус ДОС, урађено 
је само парче пута Нови 
Сад-Суботица. Радили 
смо једну деоницу у време 
госпође Калановић према 
Крагујевцу. А сада завр-
шавамо деоницу до Поже-
ге. Само ове године биће 
завршено Сурчин-Нови 
Београд, потом отварамо 
деоницу Ниш-Мерошина, 
па идемо ка Прокупљу, а 
онда деоницу ауто-пута 
до Крушевца. Отварамо 
деоницу Рума-Шабац, за-
вршавамо деоницу Куз-
мин-Сремска Рача,  онда 
Паковраћа-Пожега, са нај-
дужим тунелима Муњино 
брдо и Лаз. Обилазница 
око Београда  завршава 
се за четири-пет месеци, 
до Бубањ потока и онда 
остаје сектор Ц обилаз-
нице, како би се завршио 
цео прстен. Радимо даље 

ка Дугој Пољани, Сјеници, 
ка Црној Гори. Завршили 
смо ипсилон крак према 
Келебији. Очекујем да до 
јуна потпишемо уговор за 
Сомбор-Кикинда-Наково. 
Остаје брзи завршетак 
обилазнице око Свилајн-
ца, онда Вожд Карађорђе, 
који иде из Младеновца 
ка Аранђеловцу, па преко 
Тополе и Раче за Деспо-
товац и даље ка Бору“, 
објаснио је Вучић.

Такође, говорио је и о 
пружној инфраструкту-
ри и израдњи деонице 
брзе пруге Сталаћ-Ђунис 
и Ниш-Димитровград. 
Подсетио је и да су грађе-
ни и нови гасоводи, и да 
је важно да гасна инфра-
структура дође до Врања 
и Прешева, као и до Тути-
на, Александровца, Прије-
поља и Прибоја.

гоДишња конФеренција ПреДсеДника aлексанДра вУчића

имамо највећи раст Плата и Пензија У евроПи

убрзано ПремрежаВање србије најмодернијим ПутеВима и Пругама
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Министар унутра-
шњих послова Бра-
тислав Гашић каже 

да је држава комплексан 
систем и да сви њени ресо-
ри захтевају континуирано 
унапређење, модернизацију 
и прилагођавање све савре-
менијим технолошким и ме-
тодолошким иновацијaма. У 
разговору за „СНС Инфор-
матор“, одговарајући на пи-
тање какву је ситуацију за-
текао када је дошао на чело 
Министарства, објашњава 
да озбиљни резултати за 
ресор безбедности зависе 
од услова и организације 
рада, као и опремљености. 
Према његовим речима, на 
осавремењавању се увели-
ко ради и покренуто је више 
пројеката који ће довести до 
још бољих и значајних ре-
зултата.

- Протеклих година, поје-
динци који су као припадни-
ци МУП-а, уместо да служе 
грађанима и својој држави, 
служили организованим кри-
миналним групама, нару-
шили су углед полиције код 
грађана и зато смо посебно 
мотивисани да повећамо по-
верење грађана, да знају да 
је полиција ту за њих, да се 
када виде униформу осећају 
сигурно и безбедно. Морамо 
да очистимо редове полиције 
од оних који не заслужују да 
буду део ње и да професио-
нализам, знање и пристој-
ност буду темељ приступа и 
сарадње са грађанима. Буди-
те сигурни да ћемо показа-
ти да је држава снажнија од 
криминала, од оних који не 
поштују законе наше земље 
и да грађани могу безуслов-
но да јој верују. Уз свесрдну 
помоћ председника Алек-
сандра Вучића, који сваког 
дана потврђује да је лидер 
који Србију сигурним, круп-
ним корацима води у бољу, 
просперитетнију и сигурнију 
будућност, сигуран сам да 
ћемо наше циљеве оствари-

ти у наjбољем интересу свих 
грађана.

колико се ваш садашњи 
ангажман разликује од 
претходног, када сте 
били на челу биа?
- Разлика у броју запосле-

них између БИА и МУП је 
велика, али одговорност и 
начин рада су исти. Вели-
ку енергију, као и све своје 
знање и вештине једнако 
улажем на свакој позицији 
и управо захваљујући тој 
перманентној посвећености 

и ангажовању, ни мени ни 
мојим сарадницима, није 
било потребно много вре-
мена да сагледамо потребе 
и могућности за унапређење 
рада у МУП-у и да направимо 
пројекцију, односно, да од-
редимо начине на које ћемо 
све то постићи. Тако смо, 
практично од првог дана, 
када сам преузео дужност 
министра унутрашњих по-
слова, започели и наш пут ка 
остварењу свих циљева. Тако 
смо поступили и у БИА и, 
заједно са изузетним профе-

сионалцима, припадницима 
агенције, остварили значајне 
резултате у очувању безбед-
ности наше земље, али и ус-
поставили веома успешну и 
ефикасну организацију, како 
интерну, тако и екстерну, у 
смислу чвршће и квалитет-
није сарадње са свим служ-
бама безбедности Србије. 
Услове рада и опремљеност 
уздигли смо на највиши ниво 
и за све то добили високу 
оцену и стручне, и јавности 
уопште. С обзиром на то да 
је сарадња са МУП-ом била 

редовна и веома добра, са 
посебним задовољством 
прихватио сам да водим ова-
ко велики систем, један од 
најзначајнијих стубова без-
бедности наше земље.

током најновијих напе-
тости на косову и мето-
хији, председник србије 
рекао је да смо имали ог-
роман одзив припадника 
војске србије. какво је 
било расположење при-
падника полиције у тим 
данима?
- Припадници Министар-

ства унутрашњих послова 
показују изузетно висок сте-
пен спремности и решености 
да пруже сигурност и обез-
беде мир нашим грађанима. 
И то не само у данима напе-
тости на Косову и Метохији, 
већ тај исконски порив да 
штите, чувају и негују срп-
ску историју и традицију и 
обезбеде бољу и срећнију 
будућност српског рода, сва-
кодневно видим у њиховим 
очима. Поносан сам на то 
што се Србија ослања на так-
ве професионалце и грађани 
треба да знају да су безбед-
ни и сигурни уз припаднике 
Министарства унутрашњих 
послова.

Председник је, такође, 
рекао да су током праз-
ника страни шпијуни 
окупирали београдске 
хотеле и виле. како ви-
дите тренутну безбед-
носну ситуацију у ср-
бији? са којим изазовима 
се најчешће суочавамо?
- Иако сведочимо готово 

свакодневним провокација-
ма и покушајима нарушавања 
стабилности, тренутна без-
бедносна ситуација је ста-
билна и наши грађани могу 
да буду сигурни да ће пред-
седник Србије Александар 
Вучић и Влада Републике Ср-
бије, мудром и мирољубивом 
политиком коју спроводе, 

учинити све да сачувају мир 
и стабилност наше земље. 
Ситуација у јужној српској 
покрајини је тешка. Агресив-
на антисрпска политика коју 
Аљбин Курти спроводи кроз 
приштинске институције, ди-
ректно доводи до ескалације 
нетрпељивости и мржње 
свега што је српско од стране 

терористичких следбеника 
те политике и директно уг-
рожава животе и опстанак 
српског народа. На жалост, 
у свему томе ни деца нису 
поштеђена. Богу хвала да су 
наши хероји, који су тешко 
повређени током божићних 
празника, стабилни и  да ће 
бити добро. Са безуслов-
ним поверењем, свим својим 
капацитетима, подржавам 
државну политику председ-
ника Србије. Важно је да наш 
народ на КиМ верује у своју 
државу, да зна да је и снаж-
нија и јача од свих провока-
ција, лицемерја и монструоз-
них недела.

колико сте задовољни 
резултатима полиције у 
борби против организо-
ваног криминала и ко-
рупције?

- Борба против организо-
ваног криминала и корупције 
је била и остала приоритет 
Министарства унутрашњих 
послова. Изузетно профе-
сионалном и квалитетном 
сарадњом Безбедносно-
информативне агенције и 
Министарства унутрашњих 
послова, постигнути су зна-

чајни резултати и ефикасно 
су пресечене активности 
великог броја криминалних 
група и појединаца, чији 
начини деловања до сада 
нису виђени на овом прос-
тору. МУП, у сарадњи са 
надлежним тужилаштвима, 
има нулту толеранцију у не-
поколебљивој борби против 
корупције и нема заштиће-
них међу извршиоцима ко-
руптивних кривичних дела. 
Борба против организованог 
криминала и корупције за-
хтева константно праћење и 
усавршавање нових метода, 
јер извршиоци мењају на-
чине организовања и дело-
вања. Инсистираћу на још 
ефикаснијој борби против 
свих видова криминала, по-
себно организованог, као и 
корупције, и подићи ћемо ка-
пацитете МУП-а на највиши 

ниво ради остваривања још 
бољих резултата.

како оцењујете оп-
ремљеност српске поли-
ције?
- Полицијски службеници 

су одлично обучени, владају 
и знањем и вештинама, опре-
мамо их најсавременијом оп-
ремом и веома су посвећени 
и непоколебљиви у очувању 
свакодневног јавног реда 
и мира, сигурног живота 
грађана и њихове имовине. 
Министарство унутрашњих 
послова је у потпуности 
спремно да заштити све 
грађане Србије и неће дозво-
лити да било ко угрози њи-
хову безбедност.

шта се све joш плани-
ра како би се побољшао 
економски положај при-
падника снага безбед-
ности?
- Наш најважнији ресурс, 

у свим областима, су управо 
људи и то је вредност која је 
на пиједесталу државне по-
литике. Да бисте добили пуне 
резултате морате омогућити 
и услове. Перманентно обез-
беђујемо најбољу опрему и 
услове за рад нашој поли-
цији. Наравно, интензивно 
радимо и на континуира-
ном побољшању стандарда 
припадника Министарства 
унутрашњих послова. Др-
жава је обезбедила новац за 
увећање плата, које већ има 
устаљен континуитет, а у са-
радњи са репрезентативним 
полицијским синдикатима 
проналазимо додатне мето-
де за побољшање положаја 
и статуса припадника МУП-
а. Оно што је извесно, уре-
дићемо комплетан систем и 
МУП ће бити још ефикаснији, 
опремљен по највишим стан-
дардима и још спремнији за 
бескомпромисну борбу про-
тив свих видова криминала, 
у служби свих грађана и др-
жаве Србије.

морамо Да очистимо реДове Полиције оД 
оних који не заслУжУјУ Да бУДУ Део ње

братислав гашић, 
министар унутрашњих послова

- Протеклих година, поједини 
припадници МУП-а, уместо да служе 
грађанима и својој држави, служили 
су организованим криминалним 
групама и нарушили су углед 
полиције. Зато смо посебно 
мотивисани да повећамо поверење 
грађана, да се осећају сигурно и без-
бедно када виде униформу. 
Професионализам, знање и 
пристојност морају буду темељ 
приступа и сарадње са грађанима. 
Показаћемо да је држава снажнија од 
криминала, од оних који не поштују 
законе наше земље и да грађани могу 
да јој верују

»
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Председник Алексан-
дар Вучић обишао је 
радове на петљи Сур-

чин 1, где је истакао да је ово 
најкраћа веза са ауто-путем 
„Милош Велики“ и да ће ус-
коро моћи да се стигне од 
Београда до Чачка за само 
сат времена.

Рекао је да ће 31. марта 
бити отворен ауто-пут Сур-
чин - Нови Београд и истакао 
да ће се тиме доста скратити 
вожња од Новог Београда и 
других делова града до Чач-
ка, јер ће трајати само око сат 
времена.  Пројекат градње 
градског ауто-пута од осам 
километара је завршен више 

од 90 одсто и остало је да се 
асфалтира још 400 метара де-
онице, а главни извођач радо-
ва је кинеска компанија „Чај-
на комјуникејшнс констракшн 
компани“. Од укупно осам 
километара, колико је дуга-
чка ова саобраћајница, на око 
седам километара уређена је 
бициклистичка стаза као и 
тротоар за пешаке.

Изградња ауто-пута од 
Новог Београда до Сурчина, 
који ће бити најбржа веза 
овог дела Београда, посеб-
но Земуна и Новог Београ-
да са ауто-путем „Милош 
Велики“, почела је крајем 
марта 2021. године, а том 
саобраћајницом ће излаз 
на ауто-пут  бити скраћен 
за око 10 километара. Ко-

мерцијални уговор за ову 
деоницу, чија је дужина 7,9 
километара, потписан је са 
компанијом „Чајна комју-
никејшнс констракшн ком-
пани“, а његова вредност је 
70,5 милиона евра. Деоница 
је грађевински веома за-
хтевна, јер пролази кроз на-
сељено подручје. Када буде 
завршена, возачи ће моћи 
да се укључе из Војвођан-
ске улице и Јурија Гагари-
на на Новом Београду, што 
је посебно значајно јер ће 
им омогућити да директно 
приступе ауто-путу „Милош 
Велики“, уместо да као сада 
до њега долазе преко ауто-
пута Београд - Загреб.

Приликом обиласка, пред-
седник Вучић поручио је 

кинеским извођачима да 
убрзају радове на делу од 
Паковраће до Пожеге, како 
би ауто-пут до Пожеге био 
готов до краја године, а они 
су му рекли да им је циљ да 
та деоница буде завршена 
до краја 2023. Кинески из-
вођачи су обећали да ће 19. 
јануара имати састанак са 
ресорним министром и да ће 
поднети детаљан извештај, 
као и да би већ следећег ме-
сеца требало да имају на де-
оници до Пожеге додатних 
300 радника. Председник 
је истакао да су за Србију 
веома важни кинески инвес-
титори и да ће се градити и 
излаз за Јаково са петљом, 
што ће коштати још око два 
милиона евра.

Током обиласка радо-
ва на брзој прузи Нови 
Сад-Суботица, пред-

седник Александар Вучић је 
у Степановићеву рекао да 
радови иду брже од рокова, 
јер су се кинески извођачи 
постарали да ураде све што 
је могуће и да сматра како 
ће пруга бити завршена пре 
краја 2024. године.

„Некад је боље да платите 
и нешто више, али да завр-
шите раније, јер онда видите 
резултате каве смо постигли 
на прузи Београд-Нови Сад. 
Веровали смо да ћемо да 
променимо будућност же-
лезнице, да то не буде само 
социјална категорија, већ 
да железница почне да ради 
и живи, и постигли смо не-
вероватне резултате са том 
пругом и очекујемо да они 
буду још бољи, посебно када 
будемо завршили још 108 
километара до Суботице. 
Рачунамо да све ово можемо 
да завршимо до краја 2024. 
године, што ће бити много 
пре мађарске стране“, рекао 
је председник Вучић.

Истакао је да је то веома 
важно због развоја севера 
земље и развоја туризма 
на Палићу и Тополи, али и 
даљег развоја Врбаса, Ло-
вћенца и других места која 
се налазе уз трасу пруге. 
Навео је да су све пруге у 
Србији изграђене између 
1884. и 1976. године, када је 
изграђена последња пруга 
Београд-Бар.

„Између 1976. и 2012, 
дакле 36 година, нисмо 
подигли ни једну пругу, а 
реконструисали смо у том 
периоду 31 километар. За 
ових 10 година изградили 
смо 108,1 километара нових 
савремених пруга, рекон-
струисали 781,5 километа-
ра пруге и сада очекујемо 
да завршимо нових 156 ки-
лометара, а у плану имамо 
преко 2.026 километара 

изградње и реконструкције 
пруга“, навео је председник 
Вучић.

Нагласио је да је то део 
великих планова за модерни-
зацију и изградњу Србије, за 
довођење инвестиција у чему 
ће овакве пруге значајно по-
моћи, како би нове фабрике 
никле у различитим местима 
Војводине. Такође, захвалио 
се амбасадорки Чен Бо на са-
радњи и председнику Кине 

Си Ђинпингу, чија је идеја 
била изградња пруге од Бео-
града до Будимпеште.

Ова деоница дуга је 108,2 
километра, део је глобалне 
иницијативе Кине Појас и 
пут и иницирана је на са-
миту 16 земаља централне 
и источне Европе и Кине 
на самиту одржаном 2016. 
године. Радовима, које из-
води конзорцијум кинеских 
компанија, обухваћена је 
изградња два колосека 
пруге до границе са Мађар-
ском код Келебије, рекон-
струкција девет железнич-
ких станица међу којима су 
Бачка Топола, Жедник, На-
умовићево и Суботица, као 
и изградња нових станца у 
Ловћенцу, Руменци и Врба-
су. Планирана је изградња 
железничких чворова у 
Новом Саду, Врбасу и Су-
ботици.

аУто-ПУт нови београД - сУрчин 
биће отворен 31. марта

сУрчин

стеПановићево

можемо Да завршимо брзУ ПрУгУ 
До сУботице Пре краја 2024. гоДине

срдачан сусрет на градилиШту са амбасадорком кине чен бо

н о в и  П У т е в и  и  П р У г е

Председник александар Вучић са министром гораном Весићем и изВођачима радоВа

стиже Повећање Пензија

Исплата јануарских пен-
зија почеће 2. фебру-

ара, када ће пензије доби-
ти корисници из категорије 
самосталних делатности, а 
са јануарским чеком пензи-
онерима следује и повиши-
ца од 12,1 одсто, са којом 

ће просечна пензија у Ср-
бији износити око 37.825 
динара.

Према календару испла-
та који је објавио Репу-
блички фонд за ПИО, 4. 
фебруара почеће исплата 
на текуће рачуне војним 

и пољопривредним пен-
зионерима, а 6. фебруара 
корисницима из те две 
категорије пензионера 
који примања добијају на 
кућним адресама или их 
подижу на поштанским 
шалтерима. Пензије ће по-

следњи добити корисници 
из категорије запосле-
них, па ће онима који су 
се определили да пензије 
примају преко текућих ра-
чуна примања почети да 
пристижу 9. фебруара, а 
осталима 10. фебруара.

У Србији је откривено још 
једно налазиште злата, са 

више овог драгоценог мета-
ла него у Жагубици, открио 
је председник Србије Алек-
сандар Вучић, не желећи да 
прецизира о којој локацији 
је реч. Навео је да је то једно 
од највећих налазишта у све-
ту, и да за сада тачну лока-
цију знају само он и још једна 
особа.

„Не покушавајте да сазна-

те док не почнемо да радимо 
свој посао, јер кад се сазна 
следи скок цена по 10 и 50 
пута“, поручио је председник 
Србије и изразио жаљење 
што је Србија пропустила 
прилику да искористи нала-
зишта литијума.

Како је раније саопшти-
ло Министарство рудар-
ства и енергетике, недавно 
је нађено богато лежиште 
злата у околини Жагубице, 

на локалитету Чока Ракита. 
Димензије овог лежишта су 
500м x 250м x 80м, а нала-
зи се око три километра 
југоисточно од Пројекта 
злата Тимок. Прелиминар-
ни резултати испитивања 
показују да је могуће про-
извести чист концентрат, са 
искоришћењем злата већим 
од 93 одсто.

„Потенцијалне резерве 
значајне су са аспекта коли-

чине руде и садржаја злата, 
што може да буде значајно 
за економију целе земље, 
посебно за регион источне 
Србије. Пројекат је у фази 
истраживања, потребно је 
кроз нова истраживања по-
тврдити ове добре резулта-
те, а онда израдити елаборат 
којим ће се извршити вери-
фикација ресурса“, поручила 
је министарка Дубравка Ђе-
довић.

откривено још јеДно богато налазиште злата
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ЕКОЛОГИЈА

ДРЖАВНА УПРАВА

без чекања на шалтерима

очишћене бројне ДеПоније

ИНФРАСТРУКТУРА

стигле нове машине 
за изграДњУ брзе ПрУге

Министар Горан 
Весић изјавио је да су 
кинески партнери на 
изградњи брзе пруге 
Нови Сад–Суботица, 
како би убрзали рад, 
допремили додатне 
машине. У новосадску 
луку, кинеском кон-
зорцијуму стигло је 36 
машина и возних сред-
става за извођење 
радова. „Све машине биће 
лоциране у две базе на гра-

дилишту брзе пруге, 
и то у Наумовићеву и 
Сајлову“, поручио је 
Весић и подсетио је 
да је током обиласка 
радова са председ-
ником Вучићем, до-
говорено да се рок 
за завршетак скрати 
што је више могуће, 
како би брза пруга 
Нови Сад - Суботица 

била завршена до краја 2024. 
године.

КУЛТУРА

много Пара за Домаће 
Филмове

Министарка Маја 
Гојковић најавила 
је одржавање 16. 
Кустендорфа и ос-
врнула се на статус 
Управног одбора 
Филмског центра Ср-
бије, чији нови чла-
нови још увек нису 
одабрани. „Заиста је 
велика сума којом смо 
ове године подржали 
ФЦС. Милијарду и сто ми-

лиона је издвојено 
за Филмски центар 
и то за реализацију 
филмова, а још 
милијарду и осам-
сто за подстицај 
за снимљене фил-
мове. Надам се да 
ћемо имати фил-
мове који ће за-
вредети пажњу ев-
ропских тржишта“, 

рекла је Гојковић.

Реформа јавне 
управе, користећи 
предности дигита-
лизације и развој 
електронских услу-
га, грађанима Србије 
уштедела је 350 ми-
лиона сати чекања 
пред шалтерима. Циљ 
реформе јавне упра-
ве, коју Србија спро-

води уз подршку Ев-
ропске уније, јесте 
да државна управа и 
локална самоуправа 
задовоље крите-
ријуме и грађана и 
привреде и постану 
по мери свих нас“, 
поручио је министар 
Александар Марти-
новић.

Министарка Ирена 
Вујовић представи-
ла је извештај о раду 
Министарства од маја 
до октобра 2022. го-
дине. „Само у другом 
кварталу извршено 
је 711 инспекцијских 
прегледа и донето 63 
решења, а поднето 
је и шест захтева за 
покретање прекршај-
ног поступка и пет пријава за 
привредни преступ. Такође, 
потписано је 37 уговора са је-

диницама локалне са-
моуправе за 42 проје-
кта пошумљавања, 
започето је чишћење 
дивљих депонија у 34 
локалне самоуправе, 
а до јула уклоњена је 
171 депонија. Опре-
дељена су и средства 
за субвенционисање 
пројеката за очување 
заштите земљишта и 

за смањење загађења вазду-
ха“, поручила је министарка 
Вујовић.

ФИНАНСИЈЕ

инвеститори имајУ 
Поверење У србијУ

Министар Сини-
ша Мали рекао је 
да је Србија оства-
рила огроман успех 
на међународном 
тржишту капита-
ла. „Интересовање 
инвеститора никад 
није било веће за 
српске обвезнице, 
на тржишту капита-
ла прикупљено је 1,75 ми-
лијарди долара. У условима 
кризе и неизвесности, када 

је новац никада 
скупљи, инвести-
тори су показали 
велико поверење у 
нашу земљу. Зато 
је и могуће да се 
плате и пензије по-
већавају из реалних 
извора. То је пока-
затељ не само еко-
номских резултата 

до сада, већ и поверења у 
оно што планирамо“, нагла-
сио је министар Мали.

ПОЛИЦИЈА

Помоћ ПоПлављенима

Министар Бра-
тислав Гашић обишао 
је поплављена под-
ручја и у Новом Паза-
ру и поручио да при-
падници Сектора за 
ванредне ситуације, 
заједно са осталим 
службама, чине све 
да помогну грађа-
нима да сачувају 
домаћинства, након 
што су обилне падавине про-

узроковале пораст 
водостаја и изливање 
река. Како је истакао, 
припадници Сектора 
за ванредне ситуације 
само у једном дану 
обавили су 84 еваку-
ације, а припадници 
ватрогасно-спасилач-
ких јединица остаће 
у поплављеном под-
ручју све док грађани 

не буду безбедни.

сачУвана стабилност кУрса 
и Повећане Девизне резерве

БРИГА О ПОРОДИЦИ ПроДУжење ПороДиљског оДсУства 
на 15 месеци

Породиље у овој години очекује 
нова помоћ државе, за коју ће из 
буџета издвојити скоро осам и по 
милијарди динара. Како је најави-
ла министарка Дарија Кисић, поло-

вином године биће усвојен закон 
који ће омогућити да се породиљ-
ско одсуство за прво и друго дете 
продужи за три месеца, са 12 на 15 
месеци. Најава ове мере уследила 

је након објаве првих резултата 
пописа становништва, који је пока-
зао да у Србији у односу на прет-
ходни попис 2011. године има пола 
милиона мање становника.

Народна банка Србије сачувала 
је релативну стабилност курса 

динара и повећала девизне резерве 
на више од 18 милијарди евра, на 
највиши ниво у историји, навела је 
гувернерка Јоргованка Табаковић. 
„Динар је према евру ојачао за 0,2 
одсто, а НБС је купила 700 милиона 
евра више него што је продала по 

основу интервенција на девизном 
тржишту. Девизне резерве у злату 
повећане су за 1,1 тону, на рекорд-
них 38,5 тона. Инфлација је нижа 
него у земљама са сличним режи-
мом монетарне политике и 70 од-
сто инфлације је увезено због раста 
цена енергената у свету“, рекла је 
Табаковић.

ценимо ПоДршкУ оебс-а РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ОДБРАНА

оштре казне за злоУПотребУ 
социјалне Помоћи

Србија има рекор-
дера у исплаћивању 
социјалне помоћи. 
Једном преминулом 
кориснику помоћ 
је исплаћивана чак 
од 2001. године, 
открио је министар 
Никола Селаковић. 
„Предузимају се 
мере да се све исте-
ра на чистац и оштро казни 
онај ко није на време прија-
вио смрт неког лица. Од со-

цијалних карата оче-
кује се праведнија 
расподела социјалне 
помоћи, да је добију 
најугроженији и да 
им пут до тог права 
буде лакши и јед-
ноставнији. Регистар 
је омогућио откри-
вање многих непра-
вилности у пружању 

социјалних услуга и на томе 
ћемо истрајати“, рекао је 
Селаковић.

Пријем 5.000 војника 
У сПецијалне јеДинице

„Морамо да на-
бавимо опрему за 
припаднике спе-
цијалних јединица, 
да купимо оружје, 
да имамо извиђачке 
чете, све да укомпо-
нујемо. То је сјајна 
прилика да се прија-
ве људи који воле 
своју државу, патри-
оте, а на Сретење се 
објављује конкурс за пријем 
5.000 специјалаца, са по-
четном платом између 200 

и 220 хиљада дина-
ра и са додацима за 
дежурства. То су је-
динице које ће има-
ти најбољу опрему, 
униформе, пушке, 
возила и најсавреме-
нију обуку. Ти млади 
људи имаће прили-
ку да по повољним 
условима реше и 
стамбено питање, 

јер држава гради станове“, 
поручио је министар Милош 
Вучевић.

ТРГОВИНА

ПУна склаДишта робних 
резерви

„Влада Србије 
обезбедила је више 
него довољно ос-
новних животних 
намирница и у скла-
диштима је на сто-
тине хиљада тона 
пшенице и кукуру-
за, више од 11.000 
тона шећера, 11.000 
тона соли, 11.000 
литара уља и грађани могу 
да буду апсолутно спокој-
ни“, изјавио је министар 
Томислав Момировић. Он 

је, након посете 
складишту меркан-
тилне пшенице у 
Шапцу, рекао да је 
тржиште у Србији 
потпуно стабил-
но. „Инфлацију и 
раст цена, који су 
узроковани ратом 
на истоку Европе, 
не можемо игно-

рисати, али успевамо да 
обезбедимо најниже цене 
хлеба, соли, шећера и уља“, 
истакао је Момировић.

Председница Владе Ана 
Брнабић разговарала 

је са шефом Мисије ОЕБС у 
Србији Јаном Братуом и ис-
такла да изузет-
но цени струч-
ну и техничку 
подршку ОЕБС-
а, пре свега у 
областима вла-
давине права, 
медијских сло-
бода и реформи 
правосуђа, као 
и унапређења 
сарадње ин-
ституција и ци-
вилног сектора. 
Посебно се зах-
валила на екс-
пертској подршци у изради 
и имплементацији Медијске 
стратегије и Акционог пла-
на, као и у изради медијских 

закона. Истакла је да је Вла-
да недавно усвојила сет 
предлога правосудних за-
кона који за циљ имају даље 

јачање владавине права и 
стварања независног и са-
мосталног судства и тужи-
лаштва.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БАДЊЕГ ДАНА И БОЖИЋА

Председник Србије 
Александар Вучић, 
заједно са сином Дани-

лом, боравио је за Бадње вече 
и Божић на Хиландару, на 
Светој гори. Председника су, 
на доласку, испред манастира 
дочекали игуман Хиландара, 
архимандрит Методије, и ве-
лики број монаха. На улазу у 
манастир, у част српског пред-

седника, првог после 20 годи-
на којег су званично угостили 
монаси Хиландара, биле су 
истакнуте три заставе: српска, 
грчка и хиландарска, што се 
чини само када долазе најви-
ши гости.

Игуман Методије пратио 
је председника Вучића до 
Саборног храма ваведења 
Пресвете Богородице, у који 
су ушли сами њих двојица, а 
игуман је затим оставио срп-

Председник Србије Алек-
сандар Вучић угостио је 

Николу Недељковића (20), 
који је пуштен на слободу 
након шест месеци проведе-
них у затвору у Приштини, 
а којег је на Видовдан ухап-
сила косовска полиција на 
Газиместану. Председник му 
се захвалио на односу који је 
имао према држави и наро-
ду, и понудио му посао.

„Никола студира на Вишој 
пословној школи и имамо 
две понуде за тебе, да ли 
хоћеш у Канцеларији за КиМ 
да се бавиш хуманитарним 
радом или хоћеш да радиш 
у Министарству за телекому-
никације?“, упитао је пред-
седник Вучић Недељковића, 
који је са родитељима и сес-

тром дошао у пријем у Пред-
седништво Србије.

„Бићеш појачање за држа-
ву, хвала, сине, још једном 
што си имао чврсту српску 
главу“, поручио је председ-
ник Вучић, и додао:

„Као и много наше деце 
која на Видовдан оду на Га-
зиместан, замислите страш-
ног греха, види се на снимку 
како да виче „Србија!“, и што 
је носио мајицу „Нема пре-
даје“. То је био сав грех. Же-
лели су да сломе једног мла-
дића само зато што је Србин.

Никола Недељковић, том 
приликом, поручио је да ни-
кога не мрзи, као што су га 
оптужили и осудили, већ да 
само воли и поштује своју 
земљу.

Традиционалним уноше-
њем бадњака, ломљењем 

чеснице и свечаном трпезом, 
уз бројне госте, обележен је 
Бадњи дан у седишту Српске 
напредне странке. Бадњак је 
ове године унео Миленко Јо-
ванов, члан Председништва 
СНС, и том приликом захва-
лио се свима који су дошли 
да заједно прославе празник. 
Нагласио је да је година за 
нама тешка и пуна искушења, 
а да 2023. година неће бити 
ништа лакша.

„Зато је важно да будемо 
заједно, да се држимо зајед-
но, да као права породица 
заједно пролазимо кроз све 

изазове које живот поста-
ви пред нас. Осим на себе и 
на Господа, нећемо моћи да 
се ослонимо ни на кога дру-
гог. И то нам показују разне 
ситуације у прошлости, јер 
очигледно неко треба да се 
бори, да прима и задаје удар-
це, а неки су себи наменили 
позицију да само скупљају 
ловорике. Али, тако се поде-
лило. Да је лако, не би нас за-
пало. И зато, да се сакупимо 
и да се окупимо, да се суочи-
мо са недаћама које су пред 
нама и да победимо, као што 
смо навикли да побеђујемо, 
захваљујући председнику 
Вучићу“, истакао је Јованов.

ПреДсеДник вУчић са сином 
Данилом У манастирУ хиланДар

ПреДсеДништво србије

На Бадњи дан, председ-
ник Србије Александар 

Вучић примио је децу српс-
ке националности из Сло-
веније, која бораве у посети 
Београду поводом Божићних 
празника. Председник им се 
обратио стиховима Јове Јо-
вановића Змаја, те нагласио 
да одакле год су им роди-
тељи дошли у Словенију, ни-
кад нису заборавили Србију, 
нити су се икад стидели свог 
српског имена и презимена.

Поручио им је и да воле 
Србију у сваком месту - 
Љубљани, Марибору, Цељу, 

Велењу - и да чувају српски 
језик и ћирилицу, те да бри-
ну о српском народу где год 
се он налазио, а затим им је 
уручио божићне пакетиће. 
Председник је на дар од 
деце добио „Портрет Репу-
блике Србије“, а у име све 
деце која су била на пријему 
у Председништву захвалила 
се девојчица која је рекла да 
српска деца у Словенији воле 
да уче и говоре српски језик, 
воле наше писмо, а потом 
позвала председника у гос-
те и нашем народу пожелела 
срећан Бадњи дан и Божић.

окУПљени као ПороДица Да ПобеђУјемо 
још много гоДина

јеДини грех николе неДељковића 
што је викао „србија!”

света гора

волите србијУ 
У сваком местУ

ског председника да се сам 
поклони светињама. После 
тога, председник Србије раз-
говарао је са старешинством 
манастира, а архимандрит је у 
његову част приредио Бадњу 
вечеру, у најужем кругу, у 
присуству само два монаха, 
поред два госта из Србије.

Председник Вучић је у два 
ујутру присуствовао Божић-
ној служби, а затим у седам и 
Божићној литургији, да би у 

9.30 отишао на Божићни ру-
чак у нову трпезарију, која је 
реновирана прошле године. 
Трпезарија, иначе, има каме-
не столове, на какве има пра-
во само неколико, од укупно 
20 манастира на Светог гори, 
и то само они који су царс-
ке лавре. Председник Вучић 
обишао је, затим,  радове на 
обнови манастира, који је 
тешко страдао у великом по-
жару 2004. године.

александар и данило Вучић исПред Велике срПске сВетиње

Председника србије дочекали су монаси манастира хиландар

миленко јоВаноВ унео је бадњак у Просторије снс и ломио 
чесниЦу са сВеШтеником

са деЦом срПске наЦионалности из слоВеније

никола недељкоВић био је гост у ПредседниШтВу србије

чаШа Воде са бунара сВетог саВе
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Фондација „За српски на-
род и државу“ расписала 

је јавни конкурс „Жене - снага 

и стуб Србије“ за финансијску 
подршку незапосленим  же-
нама, у виду покретања соп-
ственог посла. Право пријаве 
на конкурс имају жене без 
трајно решеног радног ста-
туса, које имају навршених 18 
година живота и стални бора-

вак на територији Републике 
Србије.

Jeднократна и бесповрат-
на финансијска подршка до-
дељује се за пет најбољих по-
словних планова, а предност у 
селекцији имаће планови који 
оживљавају старе занате, под-

стичу локални економски раз-
вој, развој пољопривредних 
добара...  Најбоље пословне 
планове одабраће стручна 
комисија, а ранг-листа биће 
објављена 10. фебруара 2023. 
године на сајту Фондације „За 
српски народ и државу“.

На скали од један 
до пет, мислим да 
2022. година за-

служује јаку четворку. По-
сле две године пандемије, 
претходну је обележила 
криза у Украјини. Усло-
ви за пословање били су 
тешки. Прилагођавали 
смо се. Имајући у виду све 
те околности и ограни-
чења, Крагујевчани могу 
да буду задовољни - овим 
речима сумира годину за 
нама Никола Дашић, гра-
доначелник Крагујевца.  

Према његовим речи-
ма, капитални пројекти и 
инвестициона улагања, 
реализована уз подршку 
државе и председника 
Републике, отворили су 
нове перспективе, а пос-
већеност и жеља да се 
планови и одлуке спро-
веду у дело, дали су врло 
добре резултате.

- Најважније је да жи-
вотни стандард расте. 
Први пут, после више од 
једне деценије, урађен 
је ребаланс буџета због 
увећања планираних при-
хода и расхода. Потврда 
раста зарада у Крагујевцу 
је и буџет за ову годину, 
који је први пут према-
шио 10 милијарди дина-
ра. Увећање се заснива на 
успешном расту и развоју 
привреде, која упркос 
свим кризама бележи по-
зитивне трендове. И поред 
одласка дела „Фијатових“ 
радника, прошле године 
забележено је повећање 
броја запослених за 2000 
лица, али и повећање 
просечне плате за 15 од-
сто. Прошле године било 
је 20.000 више регистро-

ваних возила у односу на 
2015. годину, а бележимо 
и експанзију у грађевинар-
ству. Задовољан сам оним 
што је урађено и уверен 
сам да ћемо истим темпом 
решавати приоритете и у 
овој години.

које су најважније 
ствари урађене током 
претходне године?
- Најважнија и највећа 

инвестиција је изградња 
котларнице на гас у Енер-
гетици. Градска топлана, 
са котловима на угаљ, 
старим више од 50 го-
дина, деценијама уназад 
била је један од највећих 
загађивача. Ово је прва 
грејна сезона на гас, а 
мерења су показала да 
је аерозагађење мање за 
70 одсто. Сада, када су 
очекивани ефекти по жи-
вотну средину и здравље 
становништва потврђе-
ни, желим још једном да 
се захвалим председни-
ку Александру Вучићу и 
Влади Србије што су наш-
ли начин да финансирају 
тако велики пројекат. 
Такође, Палата правде, у 
чију је изградњу и опре-
мање из буџета Републи-
ке Србије уложено 27,5 
милиона евра, простире 
се на 25.000 квадрата. 
Захваљујући тој инвести-
цији сада је на истој адре-
си смештeно 11 правосуд-
них органа. Стварањем 
бољих услова за рад, 
ефикасност правосудних 
органа, процењују на-
длежни, побољшаће се 
за 30 до 40 одсто. Поред 
тога, почео је са радом 
нови Казнено-поправни 

завод, један од најмодер-
нијих затвора у Србији. 
У Државни дата центар, 
који је круна српске ИТ 
индустрије, стигао је и 
суперкомпјутер америч-
ке компаније „Енвидија“, 
који је држава купила за 
два милиона евра. Ср-
бија је постала једна од 
26 земаља која поседује 
сопствену платформу 

за развој вештачке ин-
телигенције. Средином 
прошле године, у проб-
ни рад пуштен је и други 
објекат Државног дата 
центра за смештај опре-
ме и података МУП-а, 
Министарства одбране, 
Војске Србије и БИА-е.

какви су вам планови 
за 2023. годину? Да 

ли започиње изградња 
северне обилазнице 
око града?
- Настављамо са из-

градњом и реконструк-
цијом канализације, 
стадиона Чика Дача и 
Универзитетског клинич-
ког центра. Очекује се 
и отварање Центара из-
врсности Универзитета 
у Крагујевцу. Посебно се 
издваја изградња север-
не обилазнице, која ће, 
осим измештања тешког 
транзитног саобраћаја из 
центра града, омогућити 
и настанак нове индус-
тријске зоне. Крагујевац је 
последњих година постао 
интересантан инвестито-
рима, тако да смо остали 
без локација које може-
мо да понудимо. Међу 
приоритетима су и за-
вршетак реконструкције 
Трга војводе Радомира 
Путника, реконструкција 
постојећих и изградња 
нових улица, водоводне 
мреже, обданишта, де-
чијих игралишта, спорт-
ских терена.

каква је тренутна при-
вредна ситуација у 
граду? Да ли има наја-
ва инвестиција и от-

варања нових радних 
места?
- Сви економски по-

казатељи говоре да је 
Крагујевац захваљујући 
инвестицијама, али и ре-
инвестицијама „Јанфенга“ 
и „Вакернојсона“, на до-
бром путу. Привреда гра-
да бележи спољнотрго-
вински суфицит са неким 
од најразвијенијих др-
жава света, попут Фран-
цуске, Италије и САД. 
Према подацима Регио-
налне привредне коморе, 
први пут најзначајнији из-
возни производ крагује-
вачке привреде је трамвај. 
Што се тиче инвестиција и 
нових радних места, неке 
су у преговорима, неке 
се приводе крају. Међу 
њима је и белгијска фир-
ма „Пуратос“, која успеш-
но послује у Крагујевцу и 
која је најавила отварање 
нове фабрике.

колика је стопа неза-
послености и да ли се 
смањује?
- Према евиденцији 

Националне службе за 
запошљавање, имамо 
14.127 незапослених лица 
закључно са децембром. 
Приметан је тренд опа-

дања незапослености. 
Имајући у виду најаве 
неких компанија, које већ 
послују у Крагујевцу, да 
шире производњу, као 
и оних које су најавиле 
долазак, очекује се да ће 
највише људи бити за-
послено у ИКТ и метал-
ском сектору. Најтраже-
нија занимања и даље су 
производни радници ме-
талске струке - вариоци, 
металостругари, бравари 
и услужне делатности.

колико сте задовољни 
демографском сликом 
града, после најно-
вијег пописа станов-
ништва?
- У Крагујевцу, према 

првим резултатима попи-
са, живи 174.583 људи, 
што је у односу на попис 
из 2011. године мање за 
4.834 становника. То је у 
односу на општине Шу-
мадије најмањи пад ста-
новника од -2,7 одсто. У 
Шумадији тренутно живи 
275.575 људи, што је за 6,4 
одсто мање у односу на 
2011. годину и негде је на 
нивоу Србије, која бележи 
пад од 6,9 одсто. С друге 
стране, попис је показао 
да имамо повећање броја 

домаћинстава у свим 
општинама Шумадије, па 
и у Крагујевцу. Иако су 
овакви резултати очеки-
вани, јер годинама има-
мо негативан природни 
прираштај, уверен сам да 
ће нови програми и мере, 
које у области попула-
ционе политике спроводи 
Влада Србије, помоћи да 
променимо ову слику.

шта је потребно још 
учинити како би се 
људи у што већем 
броју одлучивали за 
живот у овом делу ср-
бије?
- Крагујевац је лидер 

економског развоја Шу-
мадије. Снага овог града 
огледа се, не само у ин-
дустријској традицији, 
већ у искусним и вредним 
радницима и образова-
ним младим људима. От-
ворили смо врата свима 
који имају визију и желе 
пословни успех. Акценат 
је на привлачењу инвес-
тиција и отварању нових 
радних места. Недостаје 
нам још вртића, дечијих 
игралишта, терена за 
мале спортове, шета-
лишта, али увелико ради-
мо и на томе.

ФонДација „за срПски нароД и ДржавУ”

ПоДршка женама Да ПокренУ соПствени Посао

ИНТЕрВЈУ

никола Дашић, 
градоначелник Крагујевца

отворили смо врата свима који имајУ 
визијУ и желе Пословни УсПех
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У рубрици 
СНС Панорама 
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора СНС, 
током претходног 
месеца, у циљу 
бољег живота наших 
суграђана
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1. уб
ПАКЕТИћИ ЗА мАЛИШАНЕ, СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ

У Памбуковици је асфалтиран пут који 
спаја раније урађену деоницу Памбуко-
вица-Новаци са центром села. У оквиру 
јесењих радова, у Бањанима су асфалтира-
на два путна правца: у Горњем крају и ка 
гробљу, а на гробљу је урађен и паркинг. 

Нови асфалт добили су и Тулари, Липо-
вица,  Брезовица, Тамнава, Стубленица и 
Трлић. Комисија за доделу дела трошкова 
студирања објавила је списак студената 
који су добили стипендије, које ће бити 
исплаћене у десет месечних рата. У овој 

школској години право је остварило 120 
студената основних, мастер и докторских 
студија. Српска напредна странка тради-
ционално дели пакетиће убским малиша-
нима, а ове године подељено је 2.717 па-
кетића.

2. крагујевац
ОТВОРЕНО ПЕТО ДЕчИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Насеље Лепеница, са више од 
7.000 становника, богатије је за 
ново дечије игралиште у Улици 
Драгослава Срејовића. „У Кра-
гујевцу никада није направљено 
више дечијих игралишта и отво-
рених терена за мале спортове. 
Захваљујући подршци градона-
челника, отворили смо пето иг-
ралиште у 2022. години“, нагла-
сио је Предраг Стевовић, члан 
Градског већа за спорт. Активи-
сти МО Бресница 3 уредили су 

простор око месне заједнице и 
цркве, активисти МО 1. мај по-
делили су честитке и поклоне 
пацијентима Клинике за пулмо-
логију УКЦ, док су активисти 
МО Теферич уручили пакетиће 
малишанима. Асфалтирана је 
Улица Тихомира Вуксановића у 
Белошевцу. Градоначелник Ни-
кола Дашић и Предраг Стевовић 
обишли су реконструисану фис-
културну салу у Ош „Драгиша 
Михаиловић“.

3. црна трава
ДОНАЦИЈА ВЛАДЕ ЈАПАНА

Нашу Општину посетио је 
амбасадор Јапана Кацумата 
Такахико и за ЈКП „Вилин луг“ 
уручио комбиновану машину 
са прикључцима, вредну 76.305 
евра, коју је донирала Влада Ја-

пана у циљу унапређења кому-
налних услуга у нашем месту. 
Организовали смо традицио-
нални Новогодишњи базар у 
центру и најмлађима даривали 
пакетиће.

4. жагубица
ЗАЈЕДНИчКИ ПРОЈЕКАТ СА ПОЉСКОм

Одржана је завршна конференција пројекта „Веће шансе за образо-
вање и стручно оспособљавање ученика угоститељског смера Техничке 
школе“, у присуству званица и партнера из Пољске, уз свечано пресе-
цање врпце реновираног школског објекта.

5. крушевац
ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ

6. бојник
ТУРНИР У ШАхУ И ПИКАДУ 
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Наш одбор посетила је Милена 
Ивановић, државни секретар у Ми-
нистарству туризма и омладине, и 
разговарала са чланством о даљем 
развоју туризма, посебног сеоског, 
пројекту мапирања и децентра-
лизацији. Чланови ГО делили су 
„СНС Информатор“ и разговарали 
са грађанима. У просторијама ГО, 
реализована је акција добровољног 
давања крви и прикупљено је 26 је-
диница крви.

Активисти омладине ГО СНС 
окитили су јелке испред просторија 

странке. У Градском одбору одржа-
на је завршна конференција за но-
винаре. „Годину за нама обележили 
су председнички и парламентарни 
избори, на којима је СНС убедљиво 
победила, са 66,24  одсто и 51,31 
одсто гласова бирача. Значајно је 
што наш град, у овом сазиву парла-
мента, представљају два народна 
посланика, а највише се поносимо 
што је наш Братислав Гашић изабран 
за министра унутрашњих послова“, 
истакао је председник крушевачких 
напредњака Ненад Андрић.

У просторијама ОО одржан је новогодишњи тур-
нир у шаху и пикаду за пензионере, додела награда 
најбољим такмичарима и коктел за све учеснике. На 
почетку турнира, окупљенима су се обратили Младен 
Ђорђевић, технички секретар ОО, и Милун Стојано-
вић, најстарији одборник и председник Удружења 
пензионера.

7. бела паланка
ПАКЕТИћИ ЗА мАЛИШАНЕ

Председник Општине Горан Миљковић уручио 
је новогодишње пакетиће деци у Предшколској 
установи „Драгица Лаловић“ у Белој Паланци и 
у вртићима у Долцу и Црвеној реци. Захваљујући 
подршци председника Александра Вучића, рекон-
струисани су постојећи вртићи, изграђен је нови 
вртић у Црвеној реци и сви су опремљени по најса-
временијим стандардима.

9. ковин
мЕђУНАРОДНИ ЕТНО ФЕСТИВАЛ
Поводом одржавања међународног 

етно фестивала „Срма“, заменик председ-
ника Општине Ратко Мосуровић примио 
је делегацију братске Општине Кавадарци 
из Северне Македоније, и истакао задо-
вољство због наставка сарадње дуге више 
од четврт века. У име Кавадараца, захва-

лили су се шеф кабинета градоначелника 
Самуил Капетановски и директор Музичке 
школе Златко Јованов, који је, заједно са 
колегом из Ковина, директором Центра за 
културу Миливојем Грчићем, идејни творац 
пројекта „Срма“. Одборници СО усвојили 
су План развоја Општине до 2028. године.

8. голубац
НОВИ мОСТ, УЛИчНА РАСВЕТА, ОГРАДА

У МЗ Радошевац у току је изградња моста, а у викенд 
насељима Усије и Винци поставка уличне расвете. Та-
кође, уређује се и тампонира око пет километара атар-
ских путева на територији целе Општине. У МЗ Шувајић 
постављена је ограда на игралишту са дечијим моби-
лијаром. Ради се на чишћењу Туманске реке код насеља 
Радошевац и на постављању крова на фудбалском тере-
ну за судије и резервне играче у МЗ Миљевић.



ИНТЕрВЈУ
СНС ИНФОРМАТОР 113/2023  |  2322 |  СНС ИНФОРМАТОР 113/2023

СНС ПАНОрАМА БрИГА О ГрАЂАНИМА

11. Србобран
УБЕДЉИВА ПОБЕДА НА 
ИЗБОРИмА ЗА САВЕТЕ мЗ

На изборима за савете месних 
заједница Србобран, Турија и На-
даљ, Српска напредна странка 
остварила је убедљиву победу, уз 
рекордну подршку грађана. „Ра-
дује нас да ћемо у новим сазивима 
савета добити људе спремне да 
раде, који познају своја места и 
комшије, и знају шта недостаје за 
још квалитетнији живот свих нас“, 
наводи се у саопштењу ОО СНС. 
Општина је наставила са тради-
цијом поделе пакетића деци у ПУ 
„Радост“ и ученицима у основним 
школама.

12. варварин
НОВИ АСФАЛТ, 
КАНАЛИЗАЦИЈА, 
АмБУЛАНТА

На изборима за чланове савета 
месних заједница, СНС је однела 
убедљиву победу освојивши 98 
одсто места у саветима и апсо-
лутну већину у свим МЗ. Чланице 
Уније жена одржале су трибину 
поводом „16 дана активизма про-
тив насиља над женама“. Ради се 
канализациона мрежа у Доњем 
Катуну, где су асфалтиране и 
улице Иве Андрића и Сретењска, 
а нови асфалт добила је и Југ Бо-
гданова улица у Варварину. Др-
жавни секретар у Министарству 
пољопривреде др Бобан Костић 
обишао је газдинства и разговарао 
са темнићким пољопривредници-
ма. Председница Општине др Ви-
олета Лутовац Ђурђевић обишла 

је Доњи Крчин, где је средствима 
Министарства здравља рекон-
струисана амбуланта.

13. Сокобања
УРЕђЕЊЕ БОВАНСКОГ 
ЈЕЗЕРА И КОРИТА 
мОРАВИЦЕ

Сокобања је прва туристичка 
дестинација коју је посетио нови 
министар туризма Хусеин Ме-
мић.  Општина, у сарадњи са ЈВП 
„Србијаводе“, почела је уређење 
корита реке Моравице, које није 
чишћено дуже од две деценије. На 
иницијативу житеља МЗ Труба-
ревац, а уз подршку председника 
Миодрага Николића и Општине, 
уређује се Бованско језеро.

14. пожаревац
ПОСЕТА мИНИСТАРКЕ 
ђЕДОВИћ

Након донације два санитетска 
возила, Град је набавио и стома-
толошку столицу за Дом здра-
вља, а ускоро ће стићи и агрегат. 
Отворена је нова експозитура 
Банке Поштанске штедионице у 
Пожаревцу. Град је и ове године 
обезбедио пакете за бебе рођене 
у Општој болници. У организа-
цији Института за трансфузију 
крви Србије, за најхуманији град 
у Србији по 13. пут проглашен је 
Пожаревац. Чланице Уније жена 
организовале су трибину поводом 
Дана борбе против насиља над 
женама. У присуству министарке 
енергетике Дубравкe Ђедовић и 
амбасадорке Кине Чен Бо, стигао 
је последњи контигент опреме за 

изградњу новог блока Б3 у термо-
електрани. Асфалтиране су улице 
Маршала Тита у МЗ Баре и Доси-
теја Обрадовића у МЗ Пољана.

16. жабари
АСФАЛТИРАЊЕ 
У ДВА мЕСТА

Асфалтирана је пешачка стаза у 
центру Александровца и јавни пут 
у насељу Витежево.

17. ада Мол
ОБНОВА СПОРТСКЕ хАЛЕ

Из средстава општинског буџе-
та, замењен је кров на спортској 
хали и урађена је хидроизолација 
равног дела крова, замењена је 
расвета и део дотрајале стола-
рије. Спортска хала у Ади један 
је од објеката спортске намене 
који ће бити обновљен до почет-
ка Спортске олимпијаде радника 
Војводине.

18. ћуприја
СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ 
УчЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

Председник Општине Јовица 
Антић обишао је ћупријска села 
и, заједно са представницима 
месних заједница, направио план 
активности за наредну годину. 
Одржана је јавна презентација 
нацрта одлуке о буџету за 2023. 
годину. Ћуприја је учествовала на 
скупу „Инвестициона и пословна 
конференција за дијаспору” у Ци-
риху, у организацији пројекaта 
„Link Up Serbia“. Општина је сти-
пендијама подржала најбоље 

студенте и ученике који се об-
разују за дефицитарна занимања. 
Деда Мраз је уручио пакетиће 
корисницима Центра за социјал-
ни рад. Општина је организова-
ла клизалиште на отвореном за 
најмлађе суграђане.

19. нова црња
АКЦИЈА ОЗЕЛЕЊАВАЊА

Током децембра, активисти 
СНС и радници ЈКП „8. август“ 
посадили су 240 садница дуда 
и 1.300 садница храста и других 
лишћара, у циљу озелењавања 
јавних површина, стварања здраве 
средине и чистијег ваздуха за ста-
новнике.

20. аранђеловац
СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ 
СТУДЕНТЕ

Додељене су стипендије за 
више од 240 студената. Усвојена је 
Одлука о буџету за 2023. годину, 
а председник Општине Бојан Ра-
довић рекао је да садржи велики 
број стратешких пројеката за раз-
вој града. Одржана је традицио-
нална шетња подршке поводом 
обележавања Међународног дана 
особа са инвалидитетом. У гале-
рији Центра за културу отворена 
је изложба „Уметничка колонија 
Сергејев сан“, радова насталих у 
прве две године од оснивања ма-
нифестације на Букуљи. Уређено 
је прихватилиште за напуштене 
животиње у склопу ЈКП „Букуља“. 
У сарадњи са Туристичком орга-
низацијом, постављена је нового-
дишња расвета.

22. СреМСки 
карловци
САРАДЊА ЗА ОПШТИНОм 
ПРЊАВОР ИЗ РС

Делегација Сремских Карло-
ваца, коју су чинили Бобан Пет-
ковић, Сунчица Милиновић и Ра-
дослав Јанковић, била је у посети 
Општини Прњавор у Републици 
Српској. „Ово је прва посета и 
надам се да ћемо започети плод-
ну сарадњу која би могла да се 
крунише братимљењем“, рекао је 
председник СО Сремски Карловци 
Бобан Петковић. Председник СО 
Прњавор Жељко Симић појаснио 
је да су први контакти успоста-
вљени захваљујући привредници-
ма из Прњавора.

23. зрењанин
ПЛАНОВИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Усвојен је буџет Града за 2023. 
годину, у којем је предвиђен на-
ставак изградње канализације и 
еко чесми у насељеним местима, 
паркинга у центру града, ста-
диона, опремање индустријске 
зоне... Покрајински секретар Дане 
Баста присуствовао је отварању 
реконструисане фискултурне сале 
у ОШ „Жарко Зрењанин“. Градо-
начелник Симо Салапура, заједно 
са помоћником за ресор младих 
Рајком Капеланом, уручио је уго-
воре за економско оснаживање 
младих. Град је добио средства 
од Покрајинског секретаријата за 
регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу 
за опремање индустријске зоне. 

Градоначелник Симо Салапура, 
заједно с представницима пет ло-
калних самоуправа, потписао је 
меморандум о учешћу у пројекту 
„Економско оснаживање особа са 
инвалидитетом“.

24. књажевац
ПАКЕТИћИ ЗА НАЈмЛАђЕ

Председник Општине Милан 
Ђокић присуствовао је акцији 
„Честитку достави, пакетић наба-
ви“, током које је 1.515 малишана 
добило пакетић од локалне само-
управе.

25. Мали иђош
ПОДЕЛА ПАКЕТИћА

Активисти ОО обишли су су-
грађане који славе Светог Николу 
и честитали славу, уз пригодне 
поклоне, а заједно са повереником 
Зораном Мартиновићем обишли 
су Предшколску установу „Петар 
Пан“ у Фекетићу и обрадовали 
најмлађе суграђане. У последњим 
данима децембра наставили су са 
акцијом поделе пакетића.

27. неготин
НОВИ ПАРК

Захваљујући сарадњи са Ми-
нистарством за заштиту живот-
не средине, уређена је још једна 
парковска површина. Набављен 
је и уграђен котао на пелет у ОШ 
„Бранислав Нушић“ у Уровици.

28. бујановац
ПОДЕЛА СТРАНАчКОГ 
мАТЕРИЈАЛА

Активисти ОО организовали 
су штанд у центру града, делили 
страначки промотивни материјал 
и учлањивали нове чланове који 
подржавају политику председни-
ка Александра Вучића.

29. краљево
БРОЈНЕ АКЦИЈЕ

У оквиру пројекта „Зелена Ср-
бија“, реализована je акција садње 
дрвећа. Одржани су бројни са-
станци чланова месних одбора са 
градским челницима. Министар 
Братислав Гашић обишао је Од-

ред жандармерије у Краљеву. 
У Сијаћем пољу асфалтирано је 
шест улица и урађене су три ли-
није канализације. Народни по-
сланици Сандра Јоковић и Стефан 
Аџић, заједно са повереником МО 
Адрани, посетили су Снежану Бар-
лов и уручили јој пакет са намир-
ницaма. Завршава се асфалтирање 
улица Милана Богдановића и Ма-
лише Миловановића у Тавнику. 
Представници ГО обезбедили су, 
из сопствених средстава, нового-
дишње пакетиће за најмлађе су-
грађане.

30. бруС
НОВА мАШИНА, НОВИ 
АСФАЛТ

Асфалтирана је Улица Ни-
коле Пашића у Брусу. Решен је 
дугогодишњи проблем у потко-
паоничком селу Запланина-
Блажево са пропусним цевима. 
Купљена јенова улт машина за 
ЈКП „Расина“.

31. бач
НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ

Пољопривредна школа била је 
домаћин ученицима и наставни-
цима из Турске, у оквиру Еразмус+ 
пројекта. Председник Покрајин-
ске владе Игор Мировић уручио 
је награде најуспешнијим учени-
цима и њиховим менторима, међу 
којима се нашао и оркестар школе 
„Јан Колар“ из Селенче. Деда Мраз 
и представници Туристичке орга-
низације поделили су пакетиће у 
вртићима и школама.

21. нови Сад

ОБИЛАЗАК чЛАНОВА СТРАНКЕ
10. Мали зворник
ПОСЕТА мИНИСТАРКЕ ГРУЈИчИћ 
И ПОЗИВ мЛАДИм ЛЕКАРИмА

Министарка здравља Даница 
Грујичић посетила је Дом здра-
вља и подручне амбуланте, 
констатовала је да је највећи 
проблем недостатак кадрова 
и упутила позив младим лека-
рима да потраже запослење у 
Малом Зворнику, напомињући 
да постоји могућност да добију 
станове и друге повластице. 
Председник Општине Зоран 

Јевтић, том приликом, уручио 
је министарки Повељу Малог 
Зворника. На унутарстранач-
ким изборима, за председника 
ОО СНС једногласно је ре-
изабран Зоран Јевтић. Општи-
на је купила специјално ком-
биновано возило, амфибију, за 
одржавање површине језера и 
приобаља, која ће бити предата 
на коришћење ЈКП „Дрина“.

Активисти свих месних одбора обилази-
ли су чланове пред празнике, разговарали 
о раду и резултатима странке и делили 
страначки материјал. Подељени су и по-
клони за угледне привреднике, као знак 

захвалности за подршку странци. Члано-
вима и симпатизерима који обележавају 
Светог Николу, честитали смо крсну славу 
уз пригодан поклон. Подељено је 12.000 
пакетића деци наших чланова. Активисти 

су организовали кићење јелке у центру 
Будисаве и подржали хуманитарни тур-
нир у стоном тенису и крајишко вече за 
прикупљање  средстава за помоћ повређе-
ном комшији Бојану Матавуљу. У шангају 
и Каћу 2 организовано је чишћење смећа 
на прометним местима. Градоначелник 
Милан Ђурић састао се са амбасадором 
шпаније раулом Бартоломеом Молином и 
амбасадором Јерменије Ашотом Ховаки-
мијаном. Железнички парк обогаћен је са 
50 садница дрвећа, захваљујући компа-
нији „ДДОр осигурање“. Премијерка Ана 
Брнабић и градоначелник Милан Ђурић 
отворили су развојни центар ИБМ, где ће 
више од 60 инжењера радити на развоју 
софтвера.

15. куршуМлија
НОВИ АСФАЛТ

Након изградње хабајућег 
слоја асфалта у Кнез Ми-
хаиловој улици, изводи се 
реконструкција коловоза у 
Његошевој и Баћоглавској 

улици. У току је санација 
потконструкције и носећег 
слоја на оштећеним деони-
цама и припрема за завршно 
асфалтирање.

26. опово
НОВОГОДИШЊА ТЕГЛИЦА
Ово је друга година како ло-

кална самоуправа, у сарадњи 
са Црвеним крстом, спрово-
ди поделу новогодишњих 
пакетића у свим местима, уз 
позоришну представу. У орга-
низацији Општинске народне 
библиотеке, одржана је четвр-

та „Новогодишња теглица“, 
такмичење у припремању сла-
не и слатке зимнице. Манифес-
тацију је обишао и председник 
Општине Милош Марков, исти-
чући важност оваквих догађаја 
за туристичку понуду.

Премијерка брнабић и градоначелник ђурић
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СНС ПАНОрАМА БрИГА О ГрАЂАНИМА
39. рача
ОБНОВА КРОВА НА 
КАРАђОРђЕВОм ДОмУ

У току је реконструкција крова 
на Карађорђевом дому, коју фи-
нансирају Министарство културе 
и информисања, у оквиру пројекта 
„Градови у фокусу“, и Општина. 
Министар туризма и омладине 
обишао је недавно завршене ра-
дове на уређењу Ловачког дома.

40. нова варош
ПОЛА мИЛИОНА ЗА ТРЕћЕ 
И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ

Влада Србије поклонила је 
Дому здравља нови дигитал-
ни рендген апарат, други у по-
следњих годину дана. Општине 
Нова Варош, Прибој и Пријепоље 
отвориће агро- канцеларије које 
ће бити умрежене са Пољопри-
вредном саветодавном и стручном 
службом Ужице и на услузи про-
извођачима. Општина ће од 2023. 
године за треће и свако наредно 
новорођено дете исплаћивати 
накнаду од пола милиона динара. 
Износ за прворођено дете и даље 
ће бити 100.000, а за другорођено 
200.000 динара. То су највеће нак-
наде које једна локална самоупра-
ва у Србији издваја за ове намене 
у борби против пада наталитета.

42. Суботица
ПРИВЛАчЕЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈА

Градоначелник Стеван Бакић 
састао се са шефом Делегације ЕУ 
Емануелом Жиофреом, амбаса-
дором Чешке Тамашом Кухтом и 
амбасадорком Шведске Аником 
Бен Давид, и представио Суботицу 
као пожељно место за инвести-
ције. Градоначелник је примио и 
амбасадора Алжира Фатаха Мах-
раза. Уручени су кључеви 44 ста-
на за избегличке породице из БиХ 
и Хрватске. Закључен је и уговор 
између суботичке компаније „СМБ 
Градња“ и познате светске хотел-
ске компаније „IHG“  о изградњи 

хотела. Почео је са радом огранак 
Фондације „Светозар Милетић“ у 
Суботици. Градоначелник је донео 
одлуку да средства из буџета опре-
дељена за дочек Нове године буду 
преусмерена младима, студентима 
и за лечење болесне деце.

44. владиМирци
ПАКЕТИ ЗА УГРОЖЕНЕ 
ПОРОДИЦЕ

Активисти ОО обилазе социјал-
но угрожене породице и уручују 
пакете са намирницама и сред-
ствима за хигијену, а на штандо-
вима деле „СНС Информатор“ и 
страначки материјал. Општина и 
Туристичка организација орга-
низовали су поделу око 1.100 па-
кетића. Свечано је обележен Дан 
општине. Горан Зарић једногласно 
је изабран за председника ОО.

45. бачки петровац
БОЖИћНИ БАЗАР

Председница Општине Јасна 
Шпрох уручила је уговоре удру-
жењима за реализацију програма 
од јавног интереса. Покрајински 
секретаријат за урбанизам и заш-
титу животне средине донирао је 
канте и контејнере за комунални 
отпад. Представници Савета за 
безбедност саобраћаја посети-
ли су школе у Маглићу, Гложану, 
Кулпину и Бачком Петровцу, као 
и вртић у Бачком Петровцу, и ма-
лишанима поделили едукативни 
материјал. У центру Гложана одр-

жан је Божићни базар. Савет за 
безбедност саобраћаја организо-
вао је кампању намењену употре-
би дечијих ауто-седишта. Чланови 
ОО разговарали са суграђанима, 
уз поделу промотивног материја-
ла, на штанду на пијаци.

46. зајечар
ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОм

Министар за јавна улагања Мар-
ко Благојевић обишао је почетак 
радова на реконструкцији Дечијег 
одељења Здравственог центра. 
Координациони одбор у Зајечару 
усвојио је Регионални план упра-
вљања отпадом за градове Зајечар 
и Бор, и општине Бољевац, Кла-
дово, Мајданпек, Неготин и Кња-
жевац. Центар за промоцију науке 
отворио је Научни клуб у Гимна-
зији. Председници 15 општина и 
градова, међу којима и градона-
челник Бошко Ничић, састали су се 
са Јергом Хескенсом, саветником 
за привреду председника Вучића, 
и разговарали о подршци локалној 
самоуправи и већем учешћу грађа-
на у доношењу одлука.

47. ковачица
ДЕЦЕмБАРСКЕ 
мАНИФЕСТАЦИЈЕ

Одржане су божићне мани-
фестације у свим местима за 
мештане које Божић славе и по 
грегоријанском и по јулијанском 
календару. Општина и Туристич-

ка организација организовале су 
низ манифестација током децем-
бра - такмичење у топљењу чва-
рака, вашаре, ватромет, поделу 
пакетића, дочек Нове године на 
тргу... Настављени су разговори 
са грађанима у просторијама ОО 
и у просторијама месних одбора.

48. горњи 
Милановац
ПЛАНОВИ ЗА 2023. ГОДИНУ

На састанку Привредног савета, 
којем је присуствовао и министар 
Томислав Момировић, најављене 
су будуће инвестиције - изградња 
затвореног базена, вртића, рекон-
струкција болнице и корита реке 
Деспотовице, завршетак приступ-
не саобраћајнице... Председник 
Општине Дејан Ковачевић и др-
жавни секретар Крсто Јањуше-
вић разговарали су о унапређењу 
услуга социјалне заштите и при-
суствовали свечаној академији 
поводом 50 година рада Центра 
за социјални рад. Потписан је спо-
разум о сарадњи на основу којег 
ће пацијенти из Горњег Мила-
новца, без обимних администра-
тивних процедура и чекања, бити 
упућивани на Институт за КВБ 
„Дедиње“. Активисткиње ОО су 
слатким поклонима обрадовале 
породицу са петоро малишана на 
Руднику. Општина је први пут по-
делила пакетиће малишанима из 
ПУ „Сунце“. Председник Коваче-
вић уручио је поклоне првим беба-
ма рођеним у 2023. години.

43. леСковац

ПОСЕТА мИНИСТРА СЕЛАКОВИћА

Одржани су избори за члано-
ве савета 139 месних заједница, 
а од укупно 989 мандата, листи 
„Александар Вучић-Заједно мо-
жемо све“ припало је 975 манда-
та. Чланови Уније младих делили 
су „СНС Информатор“. Министар 
Никола Селаковић обишао је 
СрЦ „Дубочица“, изложбу Удру-
жења за помоћ МНрО... Градона-
челник је одржао два састанка са 

привредницима, а уручено је и 40 
награда најбољим спортистима и 
спортским радницима. Центар за 
развој Јабланичког и Пчињског 
округа уплатио је средства на 
рачун НУрДОр-а у Нишу. рекон-
струисана је Улица девет Југо-
вића, у Зеленој зони изграђена је 
саобраћајница, отворене су нове 
просторије месне заједнице у 
Дубочици. Подељени су уговори 

за самозапошљавање, уговори 
за бољу енергетску ефикасност 
кућа и станова и пољопривред-
не субвенције. Малишанима до 
седам година подељено је 7.000 
пакетића. У Техничкој школи от-
ворен је Мејкерс лаб, предствљен 
је нови број „Лесковачког глас-
ника“, одржане су манифеста-
ције Кромпиријада, Агролидер, 
Зимске игре на води...

41. јагодина
ПОДЕЛА 
ПАКЕТИћА

У просторијама Градског 
одбора СНС организована 
је традиционална подела 
новогодишњих пакетића за 
најмлађе. Председник ГО 
и народни посланик Нико-
ла радосављевић подсетио 
је да су у протеклој години, 
захваљујући председнику 
Вучићу и Влади Србије, обез-
беђена два најмодернија ске-
нера за Општу болницу, као и 
реконструкција главне улице 
и центра града.

Директор Канцеларије за КиМ 
и члан Председништва СНС Пе-
тар Петковић боравио је, по-
водом Божићних празника, на 
Косову и Метохији и био поло-
жајник у кући породице Софро-
нијевић у Звечану. Петковић је 
Срећку, Кристини, Анастасији и 
Сави пожелео, пре свега, добро 
здравље, мир и берићет.

„Срећко Софронијевић је наш 
јунак који је пре годину и по дана 
био упуцан од стране специјала-
ца РОСУ, који су противправно 
упали на север КиМ и тада је био 
готово смртно рањен. Посетио 

сам га у болници у Београду и 
обећао да ћу доћи у његов дом. 
Ето, указала се прилика да баш 
на Божић будем положајник и 
пожелим им све најбоље. Срећко 
је одличан домаћин и на прави 
начин васпитава децу. Србија 
је уз Срећка Софронијевића, уз 
његову породицу и уз све наше 
породице на КиМ“, рекао је Пе-
тковић.

Општина, уз подршку Канце-
ларије за КиМ, обезбедила је па-
кетиће за све новорођене бебе. 
У Општини Звечан је од почетка 
године рођено 97 беба.

32. звечан
ПЕТКОВИћ ПОЛОЖАЈНИК У ДОмУ 
ПОРОДИЦЕ СОФРОНИЈЕВИћ

35. витина
ПАКЕТИћИ ЗА мАЛИШАНЕ

Малишанима из Клокота, Вр-
бовца, Могиле, Грнчара, Бинча 
и Витине подељени су нового-
дишњи пакетићи. Пакетиће су 
добила сва деца до осмог раз-

реда основне школе, обезбеђе-
ни су захваљујући Канцеларији 
за КиМ, а поделио их је Срђан 
Николић, председник ПО Ви-
тина.

36. лепоСавић
НОВИ АСФАЛТ У ТВРђАНУ
Уочи Божића, братске и 

пријатељске општине обез-
бедиле су више од 600 па-
кетића за малишане који 
похађају предшколске ус-
танове. Председник Општи-
не Зоран Тодић обишао је 
радове на реконструкцији 
и асфалтирању два пута у 
насељу Тврђан. Асфалтира-
на је и деоница пута у селу 
Кијевчиће, која води до за-
сеока Савићи.

33. коСовСка Митровица
ДЕчИЈА КОЛИЦА НА ДАР
Четири бебе рођене 

1. јануара добиле су 
дечија колица, која је 
мамама уручио пред-
седник Привременог 
органа Александар 
Спирић, а осталим бе-
бама у породилишту 
поклон пакете. Ве-
черњом службом, ос-
већењем, паљењем 
бадњака и велелепним 
ватрометом, обележе-
но је Бадње вече.

37. коСовСка каМеница
ДВЕ КУћЕ ЗА УГРОЖЕНЕ СУГРАђАНЕ
Десеточлана породица Мак-

симовић из засеока Ручевица, у 
близини села Ајновце, добиће 
нову кућу захваљујући сред-
ствима Канцеларије за КиМ. Три 
генерације ове породице, у којој 
је троје деце узраста 9, 7 и 4 го-
дине, до сада је живело у трошној 
кући старој више од 100 година. 
Радови почињу чим временски 
услови дозволе. Такође, уз помоћ 

Канцеларије за КиМ, нову кућу 
добиће и Весна Јевтић (60) из 
села Божевце, која живи у тешким 
условима. Више од 1.000 младих 
из српских средина на Kосову и 
Метохији, узраста од 18 до 30 го-
дина, запослено је од 1. јануара у 
оквиру програма „Моја прва пла-
та“, који спроводе Kанцеларија 
за KиМ и Национална служба за 
запошљавање.34. приштина

НОВА КУћА ЗА ђОРђЕВИћЕ
Привремени орган 

града Приштине са се-
диштем у Грачаници, 
у сарадњи са Канце-
ларијом за КиМ, да-
ровао је прворођене 
бебе у 2023. години 
са по 100.000 динара. 
Канцеларија за КиМ и 
Привремени орган ор-
ганизовали су тради-
ционалну поделу ново-
годишњих и божићних пакетића 
деци школског и предшколског 
узраста у Грачаници и осталим 
местима. Средствима Канцела-
рије за КиМ, у сарадњи са ПО 

града Приштине и Општине Гра-
чанице, Зоран и Весна Ђорђевић 
добили су кључеве нове куће од 
56 квадрата. Ђорђевићи су до 
сада, провели више деценија у 
оронулој кући без купатила.

38. призрен
ОПРЕмА ЗА ДОмАћИНСТВО

Захваљујући средствима 
Канцеларије за КиМ, три со-
цијално угрожене породице 

добиле су опрему за домаћин-
ство, како би се што боље оп-
ремили за зиму.
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50. лапово
ИЗГРАДЊА НОВЕ ФАБРИКЕ

Кинеска компанија „CRBC“ тре-
бало би да отпочне са изградњом 
нове фабрике у Лапову, која ће се 
бавити производњом префабри-
кованих бетонских елемената.

51. СоМбор
ПАКЕТИћИ И 
НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

Сомборска филхармонија при-
редила је публици новогодишњи 
концерт. Град је обезбедио 459 
пакетића за децу из социјално уг-
рожених породица и стипендије 
за студенте. Град и Покрајински 
секретаријат решавају питање још 
једне дивље депоније. Одржа-
на је презентација Нацрта плана 
развоја АПВ до 2030. године. У 
Културном центру премијерно је 
приказан филм „Сомборски убра-
ђај“. Регионални сусрет образо-
вања окупио је просветне радни-
ке и госте из Мађарске. Град је 
добио средства за израду плана 
за унапређење родне равноправ-
ности од Завода за равноправност 

полова, а од Покрајине средства 
за наставак инфраструктурног оп-
ремања индустријске зоне. Нови 
Дом културе отворен је у Градини. 
За енергетску санацију породич-
них кућа и станова обезбеђено 
је 30 милиона динара. Изграђен 
је паркинг у Дорослову и плато 
у Чонопљи, по жељи мештана. 
МЗ Телечка и пољопривредници, 
уз подршку Града, уређивали су 
атарске путеве. Град је пчелари-
ма доделио средства за набавку 
пчелињих друштава и опреме. Ак-
тивисти ГО огранизовали су штан-
дове и разговарали са грађанима, 
а активисти МО Гаково уредили су 
зграду Дома културе.

52. СМедерево
ДРУЖЕЊЕ СА чЛАНСТВОм 
И ПРИЈАТЕЉИмА

Градски одбор Смедерево је 
у просторијама странке органи-
зовао дружење са чланством и 
пријатељима странке, поводом 
завршетка још једне успешне го-
дине. Присутне је поздравила 
Јасмина Војиновић, повереник 
Градског одбора, сумирала резул-

тате и изнела планове за наредну 
годину. Најмлађима су подељени 
пакетићи, купљени од донација 
чланова.

53. чока
СА ГРАђАНИмА 
НА ШТАНДУ

Чланови МО Чока разговарали 
су са грађанима на штанду, пос-
луживали кувано вино и делили 
страначки промотивни материјал.

55. Свилајнац
СОЦИЈАЛНИ И РАЗВОЈНИ 
БУџЕТ

На седници СО Свилајнац, ус-
војена је одлука о буџету за 2023. 
годину, који је оцењен као социјал-
ни и развојни, као и одлуке о једно-
кратној помоћи за рођење детета, 
за вантелесну оплодњу и за помоћ 
студентима. Општина је другу 
годину заредом организовала по-
делу пакетића за сву децу до 10 

година. Поделу око 1.300 пакетића 
организовао је општински Корис-
нички центар, у оквиру пројекта 
„Свилајнчани на првом месту“.

56. СреМСка 
Митровица
ФОРмИРАЊЕ ЗЕЛЕНОГ 
ПРСТЕНА ОКО ГРАДА

На јавни позив за доделу енер-
гетских ваучера пријавило се око 
950 Митровчана. Циљ пројекта 
је да се грађанима помогне у ре-
фундацији рачуна за грејање, као 
и за куповину дрвета, угља, бри-
кета, пелета, у износу од 10.000 
динара. Обележено је 100 годи-
на постојања Фудбалског клу-
ба „Раднички“. Манифестацију 
„Новогодишња улица“ отворили 
су градоначелница Светлана Ми-
ловановић и мали градоначел-
ник Андреј Божић. Настављен је 
пројекат ЈКП „Комуналије“ - садња 
више од 2.000 садница и форми-
рања зеленог прстена око града.

57. оСечина
НАСТАВАК РАДОВА

Настављени су радови на оби-
лазници око варошице и радови 
на асфалтирању пута у МЗ Дра-
гијевици, у засеоку Тимотићи. 
Такође, организована је подела 
пакетића за децу у  ПУ „Лане“ и ху-
манитарни базар у Пецкој. Наста-
вљена је поправка крова вртића, 
као и радови на Спортском центру 
и биоскопској сали.

58. тител
ИЗГРАДЊА 
САОБРАћАЈНИЦЕ 
У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић уручио је уговор 
за доделу бесповратних средстава 
за суфинансирање опремања ин-
дустријско-пословних зона пред-
седнику Општине мр Драгану Бо-
жићу. За изградњу саобраћајнице 
у индустријској зони издвојено је 
око 99 милиона динара, од којих 
је Покрајинска влада обезбедила 
око 79 милиона, а Општина 20 ми-
лиона динара.

59. лајковац
ПАКЕТИћИ И РАЗГОВОР СА 
ГРАђАНИмА

Председник ОО и Општине Ан-
дрија Живковић, заједно са колега-
ма из Љига и Лазаревца, положио је 
венце на спомен-обележје борцима 
у Првом светском рату у Ћелијама. 
Активисти и функционери ОО де-
лили су „СНС Информатор“ и стра-
начки пропагандни материјал, и 
разговарали са грађанима на штан-
ду. Активисти ОО традиционално 
су делили пакетиће деци слабијег 
материјалног стања и деци члано-
ва и симпатизера странке.

61. кладово
УРЕђЕЊЕ ПАРКОВА

Отворено је реконструисано 
игралиште за децу у парку „Језе-
ро“, а у плану је и уређење пар-
кова у свим месним заједницама. 
Општина је издвојила средства 
за набавку опреме и возила за 
Здравствени центар. Уприличен је 
пријем представника полицијских 
и ватрогасних јединица, где су 
сумирани резултати рада, а пред-
седник Општине Саша Николић и 
заменик Бојан Божановић уручили 
су им нову опрему.

62. прибој
НОВИ ПОСАО ЗА „ФАП 
КОРПОРАЦИЈУ“

Општини Прибој испоручена 
је професионална комбинована 
вишенаменска грађевинска ма-
шина, а средства од 11,5 милиона 
динара, обезбедили су Министар-
ство за унапређење развоја не-
довољно развијених подручја и 
сама Општина. Министар одбране 
Милош Вучевић обишао је „ФАП 

корпорацију“ и присуствовао пот-
писивању уговора за израду те-
ретних аутомобила за транспорт 
даљински пилотираних ваздухоп-
лова и израду борбених оклопних 
возила за потребе Војске Србије. 
Половином децембра засађени 
су дрвореди у урбаним деловима 
града.

64. кањижа
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БОЖИћА

Као и ранијих година, чланови 
ОО обележили су Божић дружећи 
се са суграђанима испред странач-
ких просторија, уз кувано вино, чај 
и медењаке.

65. пећинци
НОВЕ мЕРЕ ЗА ПОДРШКУ 
ПОРОДИЦИ

Председник Општине Синиша 
Ђокић најавио је да ће Општина 
спроводити две нове мере подрш-
ке породици - финансираће 30 
одсто трошкова боравка у вртићу 
за сву децу, а брачни парови који 
закључе брак у 2023. години 

оствариће право на једнократну 
накнаду од 50.000 динара. Пред-
седник Ђокић потврдио је да ће 
се наставити и са спровођењем 
свих досадашњих мера - испла-
том 40.000 динара за сваку бебу, 
бесплатним боравком у вртићу 
за треће и четврто дете, стипен-
дирањем најбољих студената и 
регресирањем трошкова превоза 
студената и средњошколаца.

66. пландиште
НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 
И ПОКЛОНИ

У организацији Спортског савеза, 
одржан је традиционални Избор 
спортисте године. Волонтери Цр-
веног крста дружили су се са мали-
шанима и делили пакетиће у свим 
насељеним местима. Удружење 
жена „Јефимија“, у сарадњи са уд-
ружењима жена и пензионера из 
Пландишта, Велике Греде, Маргите, 
Боке, Гудурице, Вршца и Хајдучи-
це, организовало је седми Ново-
годишњи базар. Дому за душевно 
оболела лица уручена је донација 
Банке хране Војводине. Одржана је 
промоција књиге „Не бој се, право-
славље“, ауторке Слађане Липтак.

67. вршац
ПАКЕТИћИ ЗА СВУ ДЕЦУ 
ДО 10 ГОДИНА

Одржана је свечаност поводом 
Дан великог уједињења Румуна. 
Избегличким породицама из БиХ 
и Хрватске уручени су кључеви 
40 нових станова. Испоручен је 
нови рендген апарат Дому здра-
вља. Поводом Међународног дана 
особа са инвалидитетом, одржан 
је програм „Музика без граница“. 
Ђаци ШОСО „Јелена Варјашки“ 
организовали су трибину пово-
дом Међународног дана особа са 
инвалидитетом. Уређује се пут до 
гробља у Шушари, а у Вршцу је из-
грађено ново гробље. Наставље-
но је насипање неасфалтираних 
улица. Одржан је Новогодишњи 
хуманитарни коктел. Удружење 

49. ниш

ПАКЕТИћИ, УчЕНИчКЕ НАГРАДЕ, РАЗГОВОР СА ГРАђАНИмА

У првој недељи 2023. године, у селу 
Лесковик отворена је нова школа коју тре-
нутно похађа 13 ђака, а од јесени биће их 
20. То село добиће и мобилијар за парк као и 
мрежу мобилне телефоније. Градоначелни-
ца Драгана Сотировски организовала је 
пријем за Нишлије који су помоћ потражили 
у Градској кући, а станарима зграде у Маја-
ковског 36 у ГО Медијана уручила је награду 
за најуређенији улаз, којом је и отворен јав-
ни позив скупштинама станара за уређење 
међублоковског простора. Саборни храм у 
центру града добио је од града нову фаса-
ду и осветљење, као и нишка тврђава, која 
обележава 300 година постојања. Такође, 
реконструисан је мост до Научно-техно-

лошког парка. Изграђено је ново кошаркаш-
ко игралиште у Мокрањчевој и први пут је 
организована јавна расправа о Нацрту Гене-
ралног урбанистичког плана.

Градоначелница Сотировски и градона-
челник Источног Сарајева Љубомир Ђосић 
потписали су споразум о сарадњи, којим је 
Ниш учврстио везу са републиком Српском. 
Подељено је неколико хиљада нового-
дишњих пакетића, а талентованим учени-
цима основних и средњих школа подељене 
су новчане награде. Деца родитеља са инва-
лидитетом и примаоци туђе неге и помоћи 
добили су бесплатне књиге, а то право ће од 
јесени имати и сви ђаци прваци.

Градоначелница је, са америчким амбаса-

дором Кристофером Хилом, отворила про-
ширени део Центра за пружање услуга из об-
ласти социјалне заштите „Мара“, којим је та 
установа добила још две услуге: персоналног 
асистента и личне пратиоце особа са инвали-
дитетом. Град Ниш изабрао је најбоље спор-
тисте и наградио најуспешније компаније.

Као чланица Председништва СНС, Дра-
гана Сотировски разговарала је са су-
грађанима који су желели сусрет са њом у 
просторијама странке. Млади напредњаци 
организовали су акцију „Са функционером 
на ти“. Активисти ОО Црвени крст, и у време 
празника, наставили су да обилазе насеља, 
разговарају са суграђанима и помажу им у 
храни, огреву и уређењу насеља.

60. трСтеник

ПРЕТПРАЗНИчНА ДРУЖЕЊА
Функционери 

ОО СНС, зајед-
но са чланицама 
Уније жена, иско-
ристили су лепо 
време за дру-
жење са суграђа-
нима и поделу 
новогодишњих 
украса и „СНС 
Информатора“ 
на штанду. Та-
кође, наши акти-
висти припрема-
ли су поклончиће 
уочи празника.

63. врњачка бања
НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ
Одржан је радни састанак 

Савета за информисање раш-
ког округа. Активисти ОО де-
лили су „СНС Информатор“ и 
страначки материјал суграђа-
нима. Одборници СНС посе-
тили су новогодишњи базар 
ПУ „радост“, где су куповином 
производа који су направи-
ли малишани, дали допринос 
за набавку новог материјала 
за вртић. Уложено је око 30 
милиона динара у набавку 
опреме и механизације за 
ЈКП „Бањско зеленило и чис-
тоћа“. Adria Media Group и DM 
покренули су пројекат „Заса-
ди дрво“, у оквиру којег је за-
сађено 80 стабала липе. Акти-

висти ОО подржали су акцију 
добровољног давања крви. 
Отворена је Канцеларија Са-
везне асоцијације регије Алзас 
у Врњачкој Бањи. Локална са-
моуправа обрадовала је паке-
тићима кориснике Удружења 
родитеља деце ометене у раз-
воју, а председник Општине 
Бобан Ђуровић поклонио је 
корисницима и лаптоп. Одр-
жан је новогодишњи коктел за 
привреднике, инвеститоре и 
представнике јавног сектора, 
на којем су најављене и нове 
инвестиције, попут гондоле 
која ће центар бање повезати 
са планином Гочом, а коју ће 
градити породица Ђоковић.

градоначелниЦа драгана сотироВски на Подели Пакетића малиШанима

54. врање
ПАКЕТИћИ ЗА 300 мАЛИШАНА
Активисти Савета за 

социјална питања ГО 
СНС обрадовали су па-
кетићима више од 300 
малишана у Врању и 
Врањској Бањи. Паке-
тићи су обезбеђени из 
личних прихода члано-
ва Савета за социјална 
питања, а акцију је орга-
низовао члан ГО СНС и 
председник Савета Не-
над Милојевић.

реконструкЦија Парка 
обилићеВ ВенаЦ
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СНС ПАНОрАМА

79. београдПРЕДНОВОГОДИШЊЕ ДРУЖЕЊЕ СА ГРАђАНИмА

Градски одбор СНС Београд орга-
низовао је централни штанд у Кнез 
Михаиловој улици, на којем се окупио 
велики број омладинаца који су дели-

ли новогодишње честитке и странач-
ки материјал. У акцији је учествовао и 
Александар Мирковић, који је најавио 
будуће пројекте и грађанима честитао 

празнике. Омладина Градског одбора 
СНС Београд поделила је новогодишње 
пакетиће малишанима у парку „Три кљу-
ча“ на Савском венцу.

Председница ОО Ирена Вујовић разго-
варала је са грађанима на штанду и делила 
саднице бора. Традиционално, организова-
ли смо новогодишњу прославу за најстарије 
чланове. Одржана је изборна скупштина 
ОО, на којој је једногласно за председницу 
изабрана Ирена Вујовић. Поводом Међуна-
родног дана особа са инвалидитетом, пред-
седница Савета за социјална питања Марија 
Миразчијев посетила је две породице, чији 
су чланови глуви, и показала им како се ко-

ристи нова апликација „СОС за глуве“. За-
вршени су радови на уређењу три вртића. 
Одржана је презентација пројекта чији је 
циљ унапређење стања животне средине 
у Београду кроз бригу о здрављу стабала. 
Општина је обезбедила  бесплатно рекре-
ативно пливање, бесплатну школу глуме и 
говора, и новогодишње пакетиће за сву децу 
до 12 година. На иницијативу грађана, ре-
конструисане су Козјачка улица и Булевар 
војводе Путника.

81. вождовац
ОГРЕВ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ

Активисти свих МО свакодневно разго-
варају са суграђанима и обилазе чланство. 
Координатори ОО, уз помоћ активиста, де-
лили су огрев члановима. Одржане су избор-
не скупштине свих МО на којима су бирани 
председници, а на изборној скупштини ОО 
за председника је једногласно изабран Мар-
ко Кулић. Председник МО Митрово брдо 
Миленко Аврамовић донирао је, из личних 
средстава, инвалидска колица породици чија 
је ћерка особа са инвалидитетом. Нового-
дишњи пакетићи подељени су у свим месним 
одборима, уз пригодан програм за малишане.

родитеља деце и одраслих са ин-
валидитетом „Сунце Вршца“ про-
славило је други рођендан. Цр-
вени крст организовао је поделу 
пакетића за децу из породица које 
користе народне кухиње. Град је 
набавио савремени ноћни радар 
за Полицијску станицу. Поставље-
не су заштитне ограде поред ло-
калних путева. Чланица Градског 
већа др Јелена Ђокић уручила је 
пакетиће деци која су Нову годину 
дочекала на одељењу педијатрије 
и мајкама новорођених беба. Град 
је обезбедио пакетиће свој деци 
до 10 година.

68. беочин
НОВА ОПРЕмА ЗА 
САКУПЉАЊЕ 
И РЕЦИКЛАЖУ ОТПАДА

Председница Општине Биља-
на Јанковић обишла је завршне 
радове на асфалтирању у Све-
тосавској улици и у месним 
заједницама Черевић и Брази-
лија. Радови су приведени крају 
и на Планти 8 и у делу Улице Ни-
коле Тесле. Средњошколцима и 
студентима уручени су уговори 
о стипендирању. Председница 
Јанковић потписала је уговор о 
додели опреме за сакупљање и 
рециклажу комуналног отпада, 
који је омогућио Покрајински 
секретаријат за урбанизам и 
заштиту животне средине. По-
водом Међународног дана во-
лонтера, председница Јанковић 
угостила је активисте Црвеног 
крста.

69. лозница
УЛАГАЊЕ У ЕНЕРГЕТСКУ 
ЕФИКАСНОСТ

Град је издвојио 86,5 милиона 
динара за унапређење енергет-
ске ефикасности кућа и станова, 
а следеће године биће опредеље-
но рекордних 100 милиона дина-
ра. У Епископском двору у Шапцу 
одржан је први службени саста-
нак епископа шабачког Јеротеја 
и градоначелника Видоја Петро-
вића. Градоначелник је честитао 
нови успех на Олимпијади знања 
Лозничанину Јовану Кулезићу, 
ученику Математичке гимназије. 
Жељко Марјановић изабран је 
за новог начелника Мачван-
ског управног округа. Лозница 
је добила награду „Туристички 
цвет“ и обележила 15 година од 
добијања статуса града. Упри-
личен је претпразнични пријем 
за основце и средњошколце код 
градоначелника, а Канцеларија 
за младе организовала је хума-
нитарну акцију „Буди и ти Деда 
Мраз“. Видоје Петровић је поно-
во једногласно изабран за пред-
седника ГО СНС. Савет за инфо-
рмисање одржао је састанак, на 
коме су анализиране активности 
и договорени даљи кораци.

71. кула
БОЉА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАћАЈА

Отворена је изложба „Огледа-
ло душе“, поводом Светског дана 
особа са посебним потребама. 
Одржан 11. Фестивал украјин-
ског дечијег стваралаштва „Ве-
селка“. Председник Општине Да-
мјан Миљанић обишао је вртић 
„Сунчица“ и ОШ „Петефи брига-
да“ и поделио едукативну бојан-
ку „Пажљивкo“. Савет за без-
бедност саобраћаја, уз подршку 
локалне самоуправе и Агенције 
за безбедност саобраћаја, обез-
бедио је 100 ауто-седишта за 
децу, као и пнеуматске маказе, 
хидраулични агрегат и додатна 
црева за Ватрогасно-спасилачку 
јединицу. Беби пакет од 2023. 
године повећава се на 30 хиљада 
динара. Миљанић је обишао нове 
просторије Саветовалишта за 
рани развој, а примио је у посету 
и каратисткињу „Хајдука“, Матеу 
Калмар, која је освојила брон-
зу на јуниорској Балканијади. 
Покрајина је Општини наменила 
57 милиона динара за опремање 
Индустријске зоне, а у току су 
радови на канализационој мре-
жи у овој зони.

72. бачка паланка
ПРАЗНИчНО ДРУЖЕЊЕ 
АКТИВИСТА

Скупштина општине усвојила 
је буџет за наредну годину који 
ће омогућити бесплатне уџбе-
нике за све ђаке прваке и помоћ 
породицама са тешко оболелом 
децом. Председник Општине 
посетио је Геронтолошки центар 
и уручио поклон корисницима 

у име председника Александра 
Вучића. Такође, уручио је и па-
кетиће деци без родитељског 
старања и деци у хранитељским 
породицама. Подељени су па-
кетићи у свим сеоским мес-
ним заједницама. Активисти су 
разговарали са суграђанима и 
делили „СНС Информатор“ и 
календаре, а у страначким прос-
торијама организовали су праз-
нично дружење.

73. велика плана
НАЈхУмАНИЈА ОПШТИНА

Председник Општине Игор 
Матковић потписао је уговоре 
о реализацији мера енергетске 
санације објеката, а средства 
су обезбедили Општина и Ми-
нистарство рударства и енерге-
тике. Министарство привреде 
и локална самоуправа финан-
сирали су инфраструктурно 
опремање индустријске зоне. 
Општина се девети пут нашла 
међу најхуманијим општина-
ма по броју давалаца крви, а 
Дијамантска плакета уручена 
је председнику Матковићу. Он 
је присуствовао и Регионалној 
конференцији Клуба градова и 
општина са повољним послов-
ним окружењем у Новом Саду. 
Одржан је састанак активиста 
Савета за информисање.

74. алибунар
РЕНОВИРАН ДЕчИЈИ 
ДИСПАНЗЕР

Радници ЈКП „Универзал“ уре-
дили су стазу на гробљу, а рено-
вирана је и зграда Дечијег дис-
панзера у Алибунару. Одржан је 
Новогодишњи вашар у Владими-
ровцу. Потписани су уговори за 

енергетску санацију породичних 
кућа и станова. После 50 година, 
замењене су столице у Дому кул-
туре у Николинцима. Општина је 
усвојила буџет за 2023. годину, 
а најзначајније што нас очекује је 
изградња дечијег вртића у Банат-
ском Карловцу. Општина и Ту-
ристичка организација одржале 
су манифестацију „Новогодишња 
чаролија“ и поделу пакетића за 
најмлађе. Потписани су уговори о 
додели подстицајних средстава за 
248 пољопривредника. Награђе-
ни су најбољи спортисти у 2022. 
години.

75. инђија
ПОДЕЛА БАДЊАКА

Поводом Божића, један од пове-
реника ОО Владимир Гак, заједно 
са члановима ОО, традиционално 
је поделио бадњаке грађанима у 
пешачкој зони у центру Инђије.

76. бечеј
ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО 
мЕСТО

Захваљујући подршци Ми-
нистарства државне управе и 
локалне самоуправе, рекон-
струисане су канцеларије у 
згради ОУ Бечеј, у којима ће 
бити успостављено јединстве-
но управно место. У организа-
цији Туристичке организације, 
на градском тргу организоване 
су Зимске чаролије, а манифес-
тација Зимско весеље у Бачком 
Петровом Селу.

77. бачка топола
ВЕШ мАШИНА ЗА 
ПОРОДИЦУ КЕЛЕУВА

Чланови ОО, из личних сред-
става, обезбедили су веш маши-
ну породици Келеува из Бачког 
Соколца, са петоро малолетне 
деце, чији је домаћин куће недав-
но преминуо. Такође, Удружењу 
оболелих од мултипле склерозе 
обезбедили су новогодишње па-
кетиће.

78. прокупље
ПАКЕТИћИ ЗА ДЕЦУ 
У ДОмУ ЗДРАВЉА 
И БОЛНИЦИ

Чланови Савета омладине ГО 
СНС обрадовали су најмлађе 
суграђане новогодишњим па-
кетићима. Према речима пред-
седника Савета Марка Симића, 
пакетиће су добили малишани 
који су се нашли у дечјем диспан-
зеру прокупачког Дома здравља. 
Традиционално, на најрадоснији 
хришћански празник Божић, 
активисти Савета за омладину 
обрадовали су поклонима, обез-
беђеним из личних средстава, 
децу на лечењу у Општој болни-
ци „Др Алекса Савић“.

70. кикинда
КУТИЈА ЖЕЉА ЗА мАЛИШАНЕ

Отпочели су радови на за-
мени магистралног вода, јед-
ног од главних кракова, који 
од водозахвата шумица во-
дом снабдева град. Завршени 
су радови на инфраструктур-

ном опремању индустријске 
зоне „расадник“. Започета је 
подела пакетића малишани-
ма у граду и селима, који су у 
претходних месец дана уба-
цили писма у „Кутију жеља“.

80. СавСки венац
ИРЕНА ВУЈОВИћ И АКТИВИСТИ 
РАЗГОВАРАЛИ СА ГРАђАНИмА
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89. лазаревац
НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ

Чланови ОО обрадовали су 
најмлађе суграђане пакетићи-
ма, који су обезбеђени из личних 
средстава чланова. Такође, ОО је 
традиционалним коктелом обе-
лежио годину успешног рада, а 
многобројним активистима, чла-
новима и симпатизерима обрати-
ла се председница ОО Тијана Да-
видовац. Активисти ОО дружили 
су се са грађанима на штандовима 
и делили новогодишњи материјал.

90. Сопот
ПРАЗНИчНИ БАЗАР

У оквиру прославе Дечије нове 
године, ГО припремила је култур-
но-забавни програм за најмлађе 
суграђане. Основне школе орга-
низовале су Новогодишњи базар, 
док је у оквиру Београдске зиме 
наступала Леонтина са хором 
ОШ „Јелица Миловановић“, под 
диригентском палицом Анжеле 
Недељковић. Том приликом, одр-

жана је и дечија позоришна пред-
става Позоришта лутака „Пино-
кио“. У МЗ Губеревац асфалтирана 
је Улица Леке Иванковића, а у МЗ 
Неменикуће Баставска улица.

82. гроцка
ДРУЖЕЊЕ НА 
ШТАНДОВИмА

Представом за децу и отва-
рањем Зимског базара у дворишту 
ОШ „Алекса Шантић“ у Калуђери-
ци, отворена је зимска сезона. У 
сусрет новогодишњим и божић-
ним празницима, Општина је и 
ове године обрадовала децу па-
кетићима. Отворено још једно иг-
ралиште за децу у дворишту ОШ 
„Алекса Шантић“. Постављена је 
јавна расвета на соларну енергију 
на Смедеревском путу код хотела 
„Радмиловац“ и код ПКБ хладња-

че у Болечу. По-
стављене су и нове 
надстрешнице на 15 
стајалишта јавног 
превоза. Општин-
ска организација 
инвалида рада обе-
лежила је Међуна-
родни дан особа 
са инвалидитетом. 
Поводом новогодишњих празни-
ка, ГО је организовала прославу 
за сениоре из Удружења инвалида 

рада и Удружења пензионера, као 
и прославу за најстарије суграђане 
у ресторану „Нарцис“. Омладинци 
ОО, непосредно пре сваке просла-

ве, организовали су штандове на 
којима су најстаријима честитали 
празнике и делили страначки ма-
теријал.

83. зеМун
хУмАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ
Активисти ОО ор-

ганизовали су акцију 
поделе садница црног 
бора. Сваки викенд 
активисти проводе у 
разговору и дружењу 
са грађанима на инфо 
пултовима. Активисти 
МО Бусије и Стари Зе-
мун дали су допринос 
хуманитарној акцији 
„Чеп за хендикеп“, а 
активисти МО Плави 
хоризонти донирали 
су дечију гардеро-
бу дистрибутивном 
центру у вртићу „Бро-
дић“.

85. барајево
ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ

Чланови ОО и чланови Саве-
та за екологију организовали су 
акцију поделе садница младих 
четинара. Једногласном одлуком 
свих делегата, подржан је пред-

лог да за председника ОО буде 
изабран Слободан Адамовић, а 
седници ОО присуствовао је и 
члан Председништва Мирослав 
Чучковић.

84. звездара
УНУТАРСТРАНАчКИ ИЗБОРИ

86. Младеновац
У РАЗГОВОРУ СА КОмШИЈАмА

Наши најстарији уживали су у 
дружењу и забави уочи нового-
дишњих и божићних празника, која 
је приређена у њихову част, као 
мали знак пажње и захвалности. 
Отворено је клизалиште испред 
Спортског центра. Председник ГО 
Владан Глишић уручио је уговоре о 
стипендирању најбољим студенти-

ма. Изабран је нови председник ОО, 
Милош Петровић. Реконструисана 
је Улица краљице Марије у центру 
града и тротоар са леве стране из 
правца Улице Јанка Катића поред 
зелене пијаце, a старе шахте су за-
мењене новим. Настављамо свако-
дневну комуникацију са комшијама 
и решавање проблема.

Организована је подела дрва 
за огрев и пакета помоћи социјал-
но угроженим суграђанима, из 
личних средстава чланова. Наши 
активисти свакодневно обилазе 
и разговарају са чланством како 
бисмо сазнали са каквим про-
блемима се сусрећу. Из личних 
средстава чланова ОО, у ММЛ 

изграђена је рампа за инвалида, 
нашег дугогодишњег члана. Ом-
ладина је организовала неколико 
акција поделе бицикала породи-
цама наших чланова који су ло-
шије материјалне ситуације. На  
унутарстраначким изборима, за 
председника ОО једногласно је 
изабран Марко Попадић.

92. Стари град
ПАКЕТИћИ ЗА НАЈмЛАђЕ

Настављена је акција „Помо-
зимо комшији“, у склопу које су 
активисти помагали суграђа-
нима, а пет породица добило је 
шпорете на дрва. За породицу 
Тасић из ресника обезбеђена је 
донација за набавку пелета и 
пригодни поклони. Активисти 
ОО уручили су поклоне Центру 
за дневни боравак деце и ом-
ладине са сметњама у развоју, 
које су обезбедили из личних 
средстава. Завршена је акција 
пошумљавања за ову годину, у 
склопу кампање „Посади дрво за 

лепши комшилук“. Активисти су 
садили стабла поред дечијег иг-
ралишта у Улици Љубише Јелен-
ковића и уз шеталиште дуж Топ-
чидерске реке. Засађено је више 
од 50 стабала на више локација, 
а 150 младих садница четинара 
подељено је грађанима на штан-
ду у реснику, како би се при-
кључили акцији пошумљавања. 
Организовани су и штандови на 
којима је грађанима дељен „СНС 
Информатор“ и други промотив-
ни материјал, а функционери су 
одговарали на питања.

У пуној сали ГО, одржана је 
изборна Скупштина ОО. Након 
изборних седница свих пет МО, 
којима је присуствовао велики 
број чланова, који су изабрали 
председнике МО и делегате, за 
председника ОО једногласно је 
изабран досадашњи председник 
Лука Петровић, док је за секре-
тара такође једногласно изабран 

радослав Марјановић. У орга-
низацији ОО, одржана је пред-
става и додела новогодишњих 
пакетића. Омладинци, поводом 
Међународног дана особа са 
инвалидитетом, посетили су 
наше чланове са инвалидитетом. 
Омладина и Савет за здравство 
обележили су Светски дан борбе 
против сиде.

87. Раковица
Посади дрво 
за леПши комшилук

93. чукарица
ИЗБОРНА СКУПШТИНА
На изборној 

скупштини, јед-
ногласно је за 
председника ОО 
изабран досада-
шњи повереник 
раде Петровић, за 
секретара Никола 
Аритоновић, а за 
потпредседнике 
Владимир Ор-
лић, Александар 
Трифуновић, Бра-
нислав Ћелић и 
Дејан Вукотић. На 
предлог грађана, 
почели су радови на осветља-
вању пута који повезује Сремчи-
цу и Железник. Општина је и ове 
године обезбедила нове спорт-
ске реквизите за 18 основних и 
три средње школе и ваучере за 
основце, средњошколце и њи-
хове професоре који су освојили 
награде на републичким спорт-

ским такмичењима. Општина 
се, осму годину заредом, труди 
да увесели малишане без ро-
дитељског старања пригодним 
поклонима и дружењем. Вау-
чере за спортску опрему, поред 
малишана без родитељског ста-
рања о којима брину хранитељс-
ке породице, добила су и деца 
из домова и дечијих села.

94. Сурчин
„ПАЖЉИВКО” ЗА ПРВАКЕ И АУТО-СЕДИШТА ЗА БЕБЕ
Обрадовали смо малишане 

поделивши око пет хиљада паке-
тића. ГО Сурчин је и ове године 
организовала новогодишње дру-
жење са најстаријим суграђани-
ма. Комисија за безбедност у са-
обраћају поделила је приручник 
„Пажљивко“ ђацима првацима 
и 200 ауто-седишта за бебе. ГО 
организовала је поделу ваучера 
за куповину огрева социјално уг-
роженим суграђанима, избеглим 

и интерно расељеним лицима. На 
изборној скупштини, за председ-
ника ОО реизабран је Милош Дан-
губић. Седници су присуствовали 
и Ана Брнабић, Дарко Глишић, 
Никола Селаковић и Бранислав 
Недимовић. Активисти су наста-
вили да разговарају са суграђани-
ма, обилазе социјално-угрожене 
породице и односе им пакете са 
намирницама, које обезбеђују из 
сопствених средстава.

91. нови београд
ПАКЕТИ СА 
НАмИРНИЦАмА

Организована је акција по-
деле садница четинара. Акти-
висти су поделили суграђа-
нима више од 150 садница у 
циљу дугорочне борбе за чис-
тији ваздух. У акцији помоћи 
најугроженијим суграђанима, 
активисти МО Павиљони, Ца-
рина, Пупин, Блок 37, Фонтана, 
Студентски град и Блок 38 пок-
лонили су на десетине пакета 
са намирницама. Захваљујући 
активистима, новогодишње 
пакетиће добила су деца са 
Института за мајку и дете, Спе-
цијалне школе „Нови Београд“ 
и из Свратишта у Блоку 38.

88. врачар
ФЕСТИВАЛ „ВРАчАРАЦ”
У организацији ОО, почела 

је подела новогодишњих па-
кетића за малишане. Средства 
за пакетиће обезбеђена су из 
личних средстава чланова. На 
платоу у Вишкој улици, у не-
посредној близини Каленић 

пијаце, одржан је први зимски 
стрит фуд фестивал „Врача-
рац“. Уз подршку ГО, плато 
у Вишкој био је претворен у 
идеалну локацију за уживање 
у чаробној новогодишњој ат-
мосфери.



ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, ЗАЈЕДНО СА СТАРИЈИМ СИНОМ ДАНИЛОМ, ПОСЕТИО ЈЕ, ТОКОМ БОЖИЋНИХ 
ПРАЗНИКА, МАНАСТИР ХИЛАНДАР

ПОМЕН ПОВОДОМ ПЕТ ГОДИНА ОД УБИСТВА ОЛИВЕРА ИВАНОВИЋА, ЛИДЕРА ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ „СРБИЈА, ДЕМОКРАТИЈА И ПРАВДА”

ПОСЛЕ САСТАНКА У ДОМУ ГАРДЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ГДЕ СУ ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ СТАЊА, ОПЕРАТИВНИХ 
И ФУНКЦИОНАЛНИХ СПОСОБНОСТИ ВОЈСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

света гора

тоПчиДер

храм светог саве


