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У ЖИЖИ

На Дан државности 
Републике Србије, 
на Сретење, 15. 

фебруара, председник 
Србије Александар Вучић 
уручио је одликовања 
заслужним појединцима, 
институцијама и удру-
жењима у области култу-
ре, медицине, привреде, 
спорта, науке, диплома-
тије...

Председник Алек-
сандар Вучић рекао је 
да ће Србија постоја-
ти и опстајати заједно 
са својим народом, да 
она расте и осваја нове 
вредности.

„Данас, када су наше 
институције широм ре-
гиона угрожене, када се 
прети опстанку СПЦ на 
територији Црне Горе и 
када се прети опстанку 
српског идентитета на 
територији БиХ, неретко 
и неких земаља ЕУ, мора-
мо да будемо постојани 
и снажни и да кажемо 
да рат за нас није опција, 
већ да су наши избо-
ри само мир и сарадња. 
Али, такође, и да за нас 

капитулација није могућ-
ност“, поручио је пред-
седник Вучић, и додао:

„Ма где Срби да живе, 
моћи ће да очекују помоћ 
своје српске државе, ма 
где да живи српски на-
род потребни су слобода 
и мир. Србија је прошла 
кроз многе крваве ратове 
и поднела жртве које нико 
други не би могао, а све 
то смо поднели управо да 
их не би поново било. Је-
дина остварива политика 
је она коју је формулисао 
Бора Пекић: „Треба љуби-
ти земљу деце своје, а не 
дедова својих“.

Председник Вучић 
честитао је Дан држав-
ности грађанима Србије 
и истакао да је за поче-
так ослобађања државе 
и независност било по-
требно тек око 300 људи 
у једној јарузи, где су се 
српски прваци заклели на 
крв, чиме су наши очеви 
ударили темељ модерне 
нације. Историчар Ле-
ополд фон Ранке је то, 
како каже, назвао срп-
ском револуцијом, која се 

завршила 31 годину кас-
није када је проглашен 
први српски Устав и када 
се Србија устројила као 
модерна држава.

Поводом Дана држав-
ности, одликовани су мно-
ги истакнути појединци и 
институције. Орден Репу-
блике Србије на ленти до-
био је председник Чешке 
Милош Земан. Књижевник 
Петер Хандке је добио Ор-
ден Карађорђеве звезде 
првог степена. Сретењски 
орден првог степена до-
били су академик Душан 
Ковачевић, Богословија 
у Сремским Карловцима, 
Медицински факултет у 
Београду, СД „Раднички“...

Председник Вучић, 
поводом Дана државно-
сти, састао се и са пред-
ставницима Срба из ре-
гиона, а састанку су при-
суствовали и патријарх 
српски Иринеј, српски 
члан Председништва БиХ 
Милорад Додик и пред-
седница Републике Српс-
ке Жељка Цвијановић.

„Србија се налази 
пред великим поли-

СрЕТЕЊЕ 2020.

ПРОСЛАВА ДАНА ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОТРЕБНИ СУ НАМ СЛОБОДА И МИР

у бојаМа СрпСкЕ 
ТробојкЕ

Највиша зграда на свету, бурџ 
калифа у дубаију, као и зграда ад-
НЕц-а у абу дабију, били су обоје-
ни у боје Србије поводом дана др-
жавности. истим поводом, у бојама 
српске тробојке засијали су и Нија-
гарини водопади, што је први пут 
у канади да се на овај начин одаје 
признање другој држави.

ЧЕСТиТкЕ 
Са Свих 
МЕридијаНа

поводом дана др-
жавности, председ-
ник Србије алексан-
дар вучић примио 
је честитке бројних 
светских званични-
ка, међу којима су 
председник Сад до-
налд Трамп, кине Си 
Ђинпинг, русије вла-
димир путин, Турске 
реџеп Тајип Ердоган 
и Француске Еману-
ел Макрон...

дан државности 
председнику Србије 
честитали су и пред-
седници Немачке 
Франк-валтер штајн-
мајер и аустрије 
александер ван дер 
белен, председница 
Словачке Зузана Ча-
путова, председник 
Мађарске јанош адер, 
председница хрват-
ске колинда Грабар 
китаровић, предсе-
дници Грчке проко-
пис павлопулос, ита-
лије Серђо Матарела 
и ирске Мајкл хигинс, 
британска краљи-
ца Елизабета друга, 
краљ шведске карл 
Густав, краљ белгије 
Филип, председник 
Финске Саули Нинис-
то, председница Есто-
није керсти каљулаид 
и председник белору-
сије александар Лука-
шенко.

поводом дана др-
жавности честитке 
су упутили и пред-
седник, потпредсед-
ник и премијер уаЕ, 
затим председници 
азербејџана, Египта, 
индије, алжира, Ма-
рока, кореје, кубе, 
казахстана, јапански 
цар Нарухито...

Зграда адНEЦ-а у абу дабИју

СаСтаНак Са ПатрИјархом ИрИНејем И СрбИма ИЗ регИоНа

НИјагарИНИ водоПадИбурџ калИфа у дубаИју

Представници ко-
алиције „Алек-
сандар Вучић 

- за нашу децу.“, која је 
окупљена око Српске 
напредне странке, на 
челу са Дарком Гли-
шићем, председником 
Извршног одбора СНС, 
први су Републичкој 
изборној комисији пре-
дали изборну листу за 
парламентарне изборе, 
на којој се налази 72 
одсто нових кандида-
та у односу на изборну 
листу за народне по-
сланике на претходним 
изборима.

П о т п р е д с е д н и к 
Главног одбора Ми-
лош Вучевић, том при-
ликом, рекао је да се 
на изборној листи на-
лази 45 одсто жена, а 
да је, од укупног броја 
предложених посла-
ника, чак 42 са Акаде-
мије младих лидера 
СНС.

„Циљ је да добије-
мо подршку грађана 
за наставак политике 
развоја“, рекао је Ву-
чевић, и додао да то 
значи и достизање 
900 евра просечне 
плате, како би наша 
деца остајала овде. 
Према његовим ре-
чима, предизборна 
кампања СНС почеће 
14. марта у Врању, ми-
тинг у Београду биће 

одржан 18. априла, а 
завршни скуп биће у 
Нишу 23. априла.

Носилац листе је 
председник СНС и 
председник Србије 
Александар Вучић, док 
је први на листи члан 
Председништва СНС 
и министар пољопри-
вреде Бранислав Не-
димовић.

„Србија је оствари-
ла велики напредак 
у протеклом манда-
ту и сада више људи 
живи боље него пре 
четири године. Гла-
сачи на предстојећим 
изборима не треба да 
обраћају пажњу на то 
ко колико има лајкова 
или ко је колико при-
сутан на друштвеним 
мрежама, већ на то ко 
је остварио конкретне 
резултате, ко је изгра-
дио нове путеве, бол-
нице, школе. Наш циљ 
је апсолутна победа, 
да реализујемо наш 
пројекат Србија 2025“, 
рекао је Недимовић.

Кандидаткиња за 
народну посланицу 
Ивана Поповић, пре-
дузетница из Крупња 
и власница „Џемаре“, 
захвалила се грађа-
нима који су својим 
потписима подржали 
листу.

„Драго ми је да 
уживамо толико по-

верење, а трудићемо 
се да пружимо бољу 
будућност и боље ус-
лове за живот и рад 
него што су били ра-
није. Иза мене је вели-
ки број младих људи 
који су спремни да бу-
дућност посвете својој 
земљи. Захваљујем се 
што нам је пружена 
шанса да покажемо да 
су млади људи битни, 
да вреде, а посебно 
ми је драго што Срп-
ска напредна странка 
подржава и младе, и 
жене, и предузетнике 
широм земље“, ис-
такла је Поповић.

За листу „Алексан-
дар Вучић - за нашу 
децу.“, у експресном 
року, за свега неко-
лико сати, прикупље-
но је 50.000 потписа 
подршке грађана, 
много више од 10.000 
потписа, колико је по 
закону потребно за 
предају листе, што 
показује да су грађа-
ни препознали оно 
што је СНС радила 
претходних година и 
да желе да је подр-
же да настави са тим 
послом. На листи кан-
дидата за народне 
посланике налази се 
и велики број углед-
них јавних личности 
из свих области жи-
вота.

СНС прва прЕдаЛа 
иЗборНу ЛиСТу

72% нових кандидата у односу 
на претходне изборе

тичким искушењима у 
тренутку када је еконо-
мија најснажнија. Србији 
је неопходан мир више 
од свега. Моја молба је 
да, пре свега, водимо ра-
чуна о томе да је највећи 
успех Србије колико дуго 
може да се чува мир. 
Бићемо уз свој народ и то 
се не доводи у питање“, 
истакао је председник 
Вучић, и нагласио је да се 
мора избећи опасност да 
сви оптужују Србију.

„Како је Београд крив 
за таксе, за доношење 
закона у Црној Гори, за 
оно што се збива око Ус-
тавног суда у БиХ? Неће-
мо дозволити да окриве 
Србију и српски народ. 
Наставићемо да подржа-
вамо Републику Српску, 
која никада није има-
ла подршку као данас. 
Наставићемо да подржа-
вамо народ у Црној Гори, 
кроз све институције 
међународне заједни-
це. Борићу се да сачу-
вамо мир и стабилност“, 
нагласио је председник 
Вучић.



СНС ИНФОРМАТОР 82/2020  |  54  |  СНС ИНФОРМАТОР 82/2020

ЗапраТи На иНСТаГраМу

www.instagram.com/sns_srbija
www.instagram.com/avucic/

Србија има подршку 
Москве у вођењу са-
мосталне политике, 

истакао је руски министар 
одбране Сергеј Шојгу, то-
ком званичне посете нашој 
земљи. Србија је прва земља 
коју је Шојгу посетио након 
што је поново именован за 
министра одбране Русије, а 
у нашој земљи боравио је на 
позив српског колеге мини-
стра Александра Вулина.

Шојгу је честитао Дан др-
жавности грађанима Србије, 

сумирао резултате сарадње 
наше две државе и подсетио 
на вековну блискост и ду-
ховне везе српског и руског 
народа, а у част руског ми-
нистра одбране, председник 
Србије Александар Вучић 
приредио је свечани ручак.

Министар Шојгу изразио 
је задовољство степеном 
развијености сарадње у об-
ласти одбране између Ср-
бије и Руске Федерације. Као 
најбољи показатељ изузетно 
развијених односа, навео је 
реализацију шест заједнич-
ких војних вежби, током којих 
су приказани висок ниво про-
фесионализма, врхунска обу-
ченост и пријатељски односи 
свих учесника.

Честитајући министру 
Шојгуу на поновном имено-
вању на дужност министра 
одбране у новој Влади Руске 
Федерације, министар Алек-
сандар Вулин захвалио му се 
на томе што је одабрао Бео-
град за прву званичну посету 
у новом мандату, као и на ан-
гажовању у опремању Војске 
Србије наоружањем и војном 
опремом из Руске Федера-
ције, те изразио веровање да 
ће с таквим пројектима бити 
настављено и убудуће.

Колико је унапређена са-
радња, најбоље говори пода-
так да су само у 2019. години 
реализоване 94 активности 
у оквиру међународне војне 
сарадње са Руском Феде-
рацијом, док је од 2000. до 2012. број активности био за-

немарљив. Министар Вулин 
истакао је да су лични одно-
си председника и врховних 
команданата оружаних снага 
Владимира Путина и Алек-
сандра Вучића допринели да 
сарадња две државе буде на 
највишем историјском нивоу 
и додао да је председник 
Вучић једини државник у Ев-
ропи који је рекао да његова 
земља никада неће увести 
санкције Русији.

Министри Вулин и Шојгу 
положили су на Спомен-
гробљу ослободиоцима Бе-
ограда капсулу са земљом из 
Русије на месту будуће скул-
птуре „Вечна ватра“, која 
се подиже у знак сећања на 
српске и руске жртве из Дру-
гог светског рата.

одЛиЧНа СарадЊа СрбијЕ 
и руСијЕ у обЛаСТи одбраНЕ

прЕдСЕдНик 
вуЧић ГоСТ 
војНЕ парадЕ 
у МоСкви

Министар Сергеј шојгу 
рекао је да ће на војној 
паради у Москви, пово-
дом обележавања 75-го-
дишњице од победе у 
другом светском рату, 
учествовати и председник 
Србије александар вучић, 
министар одбране алек-
сандар вулин и 75 припа-
дника војске Србије.

„уверен сам да ће српске 
трупе достојанствено мар-
ширати на тргу на којем је 
1945. године одржана па-
рада победника“, поручио 
је министар шојгу.

Србија НапрЕдоваЛа 
На ЛиСТи НајМоћНијих ЗЕМаља 
по војНој СНаЗи

бЕоГрад

вашиНГТоН

амерички војни сајт „Гло-
бал фајер пауер“ објавио 
је најновију ранг листу зе-
маља по војној снази и капа-
цитетима, по којој је Србија, 
у односу на прошлу годину, 
напредовала за 13 позиција 
и тренутно је на 65. месту, 
међу укупно 138 земаља.

остале земље региона 
ниже су рангиране од Ср-
бије: хрватска је на 69. 

месту, Северна Македонија 
на 127. месту, црна Гора 
на 123. и бих на 133. мес-
ту. Земље су рангиране на 
основу више од 50 факто-
ра који одређују „индекс 
моћи“, од војне моћи, броја 
становника и војника, преко 
финансија до логистичких 
способности, природних 
ресурса и географског по-
ложаја.

паНцир С1 СТиГао у Србију
Први део испоруке од шест сис-

тема „Панцир С1“, које је Ср-
бија наручила од Русије, стигла је 
22. фебруара на батајнички војни 
аеродром „Пуковник-пилот Ми-
ленко Павловић“. Тиме је Србија 
постала једина земља у региону 
која поседује овај модерни ПВО 
систем. „Панцири“ су допремље-
ни руским транспортним авионом 
„Ан-124 Руслан“. Иначе, споразум 
између Србије и Русије за набавку 
једне батерије „Панцира“, коју 
чини шест система, закључен је 
прошле године.

алекСаНдар вучИћ И Сергеј Шојгу

ГроМоГЛаСНи апЛауЗи За 
прЕдСЕдНика вуЧића

поносни смо на 
историјско 
пријатељство 
са јеврејским 
народом

Председник Србије 
Александар Вучић го-
ворио је на годишњој 

конференцији Америчко-из-
раелског комитета за јавне 
послове (АIPAC) у Вашингто-
ну, и поручио да Србија, Из-
раел и САД могу много тога 
да постигну ако сарађују и 
ако се удруженим снагама за-
ложе за заједничке интересе.

„Поносни смо на исто-
ријско пријатељство са 
јеврејским народом“, пору-
чио је председник Вучић, 
којег је учесницима конфе-
ренције представио Беци 
Бернс Корн, председник те 
најмоћније и најутицајније 
лобистичке организације 
у САД, са више од 100.000 
чланова, и то као првог шефа 
државе са Балкана који учес-
твује на скупу АIPAC. 

„Имамо комплексну ситу-
ацију у региону и разумите 

проблеме са којима се суоча-
вамо. У Јерусалиму ћемо от-
ворити веома брзо, не само 
представништво Привредне 
коморе Србије, већ и држав-
ну канцеларију. То је наш на-
чин да покажемо поштовање 
према Јеврејима“, истакао је 
председник Вучић.

Председник АIPAC Корн ре-
као је да је председник Вучић 
допринео побољшању односа 
са Израелом, као и да је Ср-
бија имала специјалну улогу 
у историји јеврејског народа. 
Подсетио је да су родитељи 
Теодора Херцела рођени у 
Београду и да је српска влада 
била прва влада која је подр-

жала Балфорову декларацију. 
Председник Вучић нагласио је 
да је поносан што је са пред-
седником Израела Рувеном 
Ривлином, када је посетио Ср-
бију, отворио Улицу Теодора 
Херцела у Београду. Подсе-
тио је и да су преци Рабија 
Алкалаја живели у Београду, 
да имамо синагоге и улице 
назване по Јеврејима.

„Прошли смо сличну стра-
вичну судбину у Јасеновцу, 
увек смо били заједно кроз 
историју, а подржавамо се 
и данас. Пре четири године 
постали смо једина земља у 
Европи која је донела Закон о 
реституцији имовине жртава 

Холокауста, што значи да ис-
плаћујемо новац јеврејским 
општинама и исплатили смо 
више од 30 милиона“, рекао 
је председник Вучић.

„Србија је усвојила нови 
предлог за Меморијални цен-
тар, у знак сећања на Јевреје 
које су нацисти убили у лого-
ру у Београду током Другог 
светског рата. Био сам једи-
ни председник који је обеле-
жио 75-ту годишњицу осло-
бађања Аушвица подизањем 
заставе на згради Председ-
ништва. Жуту заставу са Да-
видовом звездом и натписом 
„Јеврејин“. Тако су Немци 
обележавали Јевреје током 
Другог светског рата да би 
их понизили, а то је био мој 
начин да кажем да је то знак 
поноса“, рекао је председник 
Србије, поздрављен громо-
гласним аплаузом и стојећим 
овацијама присутних.

хваЛа аМЕрици шТо 
ЖЕЛи да ЧујЕ СрбЕ

Током боравка у вашинг-
тону, председник алек-
сандар вучић састао се са 
државним секретаром Сад 
Мајком помпеом. после 
састанка, изашао је пред 
новинаре заједно са аме-
ричким амбасадором у бео-
граду Ентонијем Годфријем, 
и рекао да је захвалан аме-
ричким званичницима на 
томе што желе да чују Ср-

бију и да разумеју српске 
проблеме.

„постоје неки у међуна-
родној заједници са којима 
никад не знате на чему сте. 
Са американцима све знате. 
Не мислимо исто по питању 
статуса косова, али хвала 
им на томе што желе да чују 
Србију и разумеју наше про-
блеме“, рекао је председник 
вучић.

прво укидаЊЕ ТакСи, 
ТЕк оНда раЗГовор

Након разговора са заме-
ником помоћника држав-
ног секретара Сад Метјуом 
палмером, председник ву-
чић истакао је да су сви са-
гласни да таксе морају бити 
укинуте.

„Суштинских разговора 
са приштином нема и неће 
бити док не укину таксе. у 
вашингтону смо се суочи-
ли са кампањом коју су ал-

банци повели преко филма 
једног хрвата, где се Срби 
током другог светског 
рата представљају као зло-
чинци. покушавали су на 
све начине да спрече да се 
глас Србије чује на конфе-
ренцији аIPAС, али дао сам 
све од себе да нас предста-
вим у најбољем светлу“, 
нагласио је председник 
вучић.

беЦИ берНС корН И алекСаНдар вучИћ

Током посете Сад-у, председник вучић 
разговарао је и са тројицом најближих 
људи председнику доналду Трампу, 
Џаредом кушнером, робертом о‘брајаном 
и ричардом Гренелом.
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Председник Александар 
Вучић учествовао је на 

56. Минхенској безбедносној 
конференцији, која је окупи-
ла бројне светске званичнике 
који су разговарали о томе 
може ли Запад и даље да по-
нуди одговоре на актуелне 
кризе у свету и будуће иза-
зове?

Председник Србије имао 
је низ билатералних сусрета 
са светским званичницима, а 
присуствовао је и потписи-
вању Писма о намерама за 
успостављање железничког 
коридора Београд - Пришти-
на и Изјаве о намери за завр-
шетак изградње ауто-пута од 
Београда до Приштине. Том 
приликом, рекао је да је веома 
срећан због напретка у одно-
сима са Приштином по питању 
успостављања саобраћајних 
веза, што омогућава слобо-
дан проток капитала, људи, 
робе и услуга, и захвалио се 
на помоћи председнику САД 
Доналду Трампу. 

Разговарао је са европ-
ским комесаром Јоханесом 
Ханом о темама значајним за 
Србију и регион, а посебно 
о квотама за извоз челика, а 
учествовао је и на округлом 
столу о безбедности на Бал-
кану, који је био затворен за 
јавност.

„Борио сам се за интерес 
Србије и штитио српски на-
род, то је мој посао. Било је 
много америчких и европских 
представника, премијера, ми-

нистара спољних послова и 
моје је било да говорим ис-
тину и да на најбољи начин 
заштитим Србију и српски 
народ. Биће много пробле-
ма са којима ћемо морати да 
се суочимо због неодговор-
ности појединих косовских 
представника. Надам се да ће 
доћи боља времена за нека 
питања. Било је важно и да 
сагледамо међуалбанске од-
носе. Стратегију не мењамо, 
а тактику ћемо још боље да 
припремимо. Имаћемо нај-
бољи приступ за нашу земљу. 
Волео бих да видим могућ-
ност компромиса“, поручио је 
председник Вучић, и најавио 
покретање изградње пута 

Ниш-Плочник, који ће бити 
спас за људе у централној 
Србији, али и за српски народ 
у Грачаници и Косовском По-
морављу.

„Хоћемо да будемо део 
света, да напредујемо, а не 
да само стојимо у месту. 
Хоћемо да се боримо и да 
градимо. Нећу да било које 
дете више ратује, нећу да 
поново губимо децу“, рекао 
је председник Вучић, који 
је у Минхену разговарао и 
са сенатором САД Роном 
Џонсоном, са државним се-
кретаром САД Мајком Пом-
пеом, оснивачем компаније 
„Jigsaw“ Џаредом Коеном, 
председником Светског еко-

номског форума Бергеом 
Брендеом,  министром спољ-
них послова Словачке Ми-
рославом Лајчаком, дирек-
торком ММФ-а Кристалином 
Георгиевом, специјалним 
изаслаником председника 
САД за дијалог Београда и 
Приштине Ричардом Грене-
лом, извршним директором 
Атлантског савета Дејмоном 
Вилсоном, саветником за 
спољну политику и безбед-
ност канцеларке Немачке 
Јаном Хекером... Председ-
ник Србије присуствовао је 
и вечери, коју је за одабра-
не учеснике Безбедносне 
конференције организовао 
Светски економски форум.

ваН ји: СрпСко 
руководСТво иМа киЧМу
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56. БЕЗБЕДНОСНА КОНФЕРЕНЦИЈА

борио СаМ СЕ За иНТЕрЕС СрбијЕ 
и шТиТио СрпСки Народ

МакроН: вуЧић СјајНо 
ради Свој поСао

председник алексан-
дар вучић рекао је да 
је посебно поносан на 
честитке које је српском 
руководству упутио ми-
нистар спољних посло-
ва Нр кине, ван ји, који 
је рекао да Србија јесте 
мала по територији и по 
броју становника, али да 
има велики народ и да 
њено државно руковод-

ство има кичму. Србија 
је, како је рекао ван ји, 
независна и самостална 
у доношењу одлука, што 
кина веома цени. пред-
седник вучић истакао је 
да му је била велика част 
да разговара са кинеским 
министром, који му је 
пренео да ће председник 
Си Ђинпинг поново посе-
тити Србију.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић састао се 

са новим европским комеса-
ром за суседство и проши-
рење Оливером Вархејием, 
који је у Београд допутовао 
дан пошто је у Бриселу пред-
стављена нова методологија 
процеса приступања Европ-
ској унији.

Комесар Вархеји и ми-
нистарка за европске ин-
теграције Јадранка Јокси-
мовић потписали су Фи-
нансијски споразум ИПА 
2019. у вредности од 138,55 
милиона евра, а нови пакет 
бесповратне помоћи на-
мењен је пројектима из об-

ласти економије, 
науке, владавине 
права и упра-
вљања.

„Видим много 
могућности за 
Србију. Важно 
је да покажемо 
посвећеност ев-
ропском путу Ср-
бије, одлучност 
да будемо део ЕУ 
и да на најлакши 
начин покажемо 
људима да могу 
да осете, да виде 
и додирну оно 
што јесте Европ-
ска унија“, пору-

чио је председник Вучић. 
Комесар Вархеји истакао је 

да је његов циљ да бар једна 
земља на Западном Балка-
ну, током његовог мандата, 
постане спремна за улазак 
у Европску унију и додао да 
је проширење ЕУ на Западни 
Балкан геополитички прио-
ритет.

„Желим да оснажим 
наше везе са земљама на 
Балкану, посебно онима 
које су већ у процесу пре-
говарања о приступању. 
Желим да убрзам напре-
дак, радећи заједно са Ср-
бијом“, рекао је европски 
комесар.

Председник Ев-
ропског савета 

Шарл Мишел ор-
ганизовао је не-
формалну вечеру у 
Бриселу за лидере 
Западног Балкана. 
Састанку су при-
суствовали председ-
ник Србије Алексан-
дар Вучић, премијер 
Албаније Еди Рама, 
п р е д с е д а в а ј у ћ и 
Председништва БиХ 
Жељко Комшић, председник 
Црне Горе Мило Ђукановић, 
председник самопроглаше-
ног Косова Хашим Тачи и 
министар спољних послова 
Северне Македоније Никола 
Димитров.

Вечери је присуствовала и 
председница Европске коми-
сије Урсула фон дер Лајен, ви-
соки представник ЕУ за спољ-
ну политику и безбедност Жо-
зеп Борел и премијер Хрватске 
Андреј Пленковић. Председ-
ник Вучић је, након вечере са 

званичницима Европске уније, 
рекао да је ЕУ отворена да чује 
наше иницијативе и идеје, и да 
ће се покренути инвестицио-
ни пакет за регион.

„Веома је важно што смо 
видели искрену посвећеност 
највиших званичника ЕУ на-

претку целог реги-
она и жељи да људи 
који живе на Запад-
ном Балкану осете 
благодети присту-
пања ЕУ“, истакао је 
председник Вучић и 
додао да ће ЕУ под-
стаћи и регионалну 
сарадњу.

„Борили смо се и 
појединачно за себе 
и за цео регион, то је 
био наш посао и то 

смо добро обавили. Посебно 
је охрабрујуће то што ћемо 
имати много састанака и што 
се види већа посвећеност 
Балкану, у односу на оно што 
је било јуче“, закључио је 
председник Вучић.

Високи представник ЕУ за 
спољну политику и без-

бедност Жозеп Борел бора-
вио је у првој посети Београ-
ду, где га је угостио председ-
ник Александар Вучић.

Председник Србије, након 
састанка, подсетио је да ЕУ 
неће имати 28, већ 27 држа-
ва чланица, те изразио наду 
да би Србија могла да буде 
28. чланица ЕУ. За то је, каже, 
потребно много ствари да 
урадимо, да постигнемо мно-
го тешких договора и да нам 
много околности иде на руку. 
Вучић се захвалио Борелу 
што ће се лично ангажовати у 
дијалогу Београда и Пришти-

не, као и на жељи да 
постави изасланика.

„Надам се да ће 
се ускоро обновити 
дијалог Београда и 
Приштине. Када се 
то деси, ЕУ ће бити 
спремна да наста-
ви са посредовањем 
у дијалогу. Западни 
Балкан је део Европе 
и треба да буде део 
ЕУ, географски, кул-
туролошки, кроз еко-
номске везе, и најваж-
није, због аспирација 
грађана“, поручио је 
Борел.

Председник Вучић 

истакао је да људи не треба 
да очекују лаке и дивне вести, 
јер их нема, и пренео да је 
Борел поновио оно што је ЕУ 
безброј пута рекла - да без ре-
шења у дијалогу са Пришти-
ном европска перспектива 
Србије неће бити извесна, и 
зато морамо да покушамо да 
радимо на постизању ком-
промисног решења. Председ-
ник Вучић замолио је Борела 
да ЕУ уради нешто што је ван 
уобичајених правила и раз-
мотри да ли, ако не можемо 
одмах у ЕУ, можемо ли бар да 
немамо границе са ЕУ и из-
међу себе, јер би то грађани-
ма и привреди много значило.

НЕФорМаЛНа вЕЧЕра За ЛидЕрЕ ЗападНоГ баЛкаНа

Нови пакЕТ бЕСповраТНЕ поМоћи Еу

ЗападНи баЛкаН ТрЕба да будЕ дЕо Еу

„Србија већ пет година води 
преговоре о чланству у Еу, али 
инвестиције које су видљиве у 
земљи нису европске, већ кинес-
ке и руске“, рекао је француски 
председник Емануел Макрон на 
Минхенској безбедносној кон-
ференцији и похвалио председ-
ника Србије александра вучића 
да сјајно ради свој посао.

„веома поштујем председ-
ника вучића, он сјајно ради 

свој посао, он је сјајан лидер, 
али оно што се тамо дешава 
одређују русија и кина, а не 
Европа“, рекао је председник 
Макрон на панелу и истакао да 
преговори о чланству не треба 
да буду једина политика Еу 
према балкану. поручио је да 
Еу мора да инвестира много 
више у инфраструктуру, кул-
туру, знање језика, ако жели 
да укључи балкан у Европу.

На округлом Столу о беЗбедНоСтИ На балкаНу

вархејИ И вучИћ

СаСтаНак Са ЖоЗеПом борелом

учеСНИЦИ Са домаћИНом СаСтаНка Шарлом мИШелом, ПредСедНИком евроПСког Савета
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Српска напредна стран-
ка ће, на предстојећим 
п а р л а м е н т а р н и м , 

покрајинским и локалним 
изборима, јасно показати 
шта је урађено у претходном 
периоду и шта планирамо да 
урадимо у наредне четири 
године. Све што је урађено 
даје нам легитимитет да се 
представимо као политичка 
снага која је способна да 
мења Србију на боље, каже 
за „СНС Информатор“ Ми-
ленко Јованов, потпредсед-
ник Главног одбора Српске 
напредне странке.

Према његовим речима, 
промене се, захваљујући по-
литици председника Алек-
сандра Вучића, дешавају у 
свим сферама друштва.

- Да не говорим о еконо-
мији која бележи раст, па 
зато расту зараде и пен-
зије, а пада стопа незапос-
лености, ни о одбрани, где 
је затечена војска у расулу, 
а данас израста у респек-
табилну, добро наоружану 
и увежбану војну силу, или 
инфраструктури, где се за-
вршавају путеви који су го-
динама били незавршени, 
а граде они који су до јуче 
били само сан, већ да гово-
римо и о другим областима. 
Узмимо као пример културу. 
Отворен је Народни музеј, 
Музеј савремене уметнос-
ти, уређује се позориште 
у Суботици, уређено је у 
Врању, никада се више није 
издвајало за филмове... Или 
спорт. И Звезда и Партизан, 
и у кошарци и у фудбалу, 
играју групне фазе европ-
ских такмичења неколико 
сезона заредом. Дакле, сва-
коме ко жели објективно да 
сагледа, јасно је да је стање 
драстично боље у свим сег-
ментима живота. Да ли је 
идеално? Свакако да није и 
морамо још много да ради-
мо и да се боримо да бисмо 
постигли оно што желимо, 
али је у овом случају важно 
пратити трендове, а они го-
воре да ови резултати нису 
инцидент, него да су резул-
тат озбиљног, темељног и 

посвећеног рада на свим 
пољима.

како очекујете да ће из-
гледати састав Народне 
скупштине после избо-
ра? и какав резултат 
очекујете да ће оства-
рити Српска напредна 
странка?
- Састав ће бити баш она-

кав какав народ Србије буде 
желео. Смањењем изборног 
прага на три одсто репре-
зентативност ће бити већа 
и више различитих поли-
тичких опција имаће прили-
ку да изнесе своје политичко 
гледиште, што је добро за 
демократију у Србији. Овим 
потезом Српска напредна 
странка поново је показала 

да увек више води рачуна о 
држави, него о својим стра-
начким интересима. Што се 
нашег резултата тиче, пред-
седник Вучић је јасно рекао 
да је доња граница 48,2 од-
сто, а биће изузетно тешко 
да се тај резултат оствари.

Зашто?
- Прво, прошло је четири 

године од када је тај резул-
тат остварен. У том периоду 
остварене су неке сјајне 
и велике ствари, али је и 
свакодневно вођена стра-
ховита и бесомучна кам-
пања против Вучића и СНС. 
Даље, ствара се утисак да 
је све већ решено, да се ре-
зултати знају и да их само 
треба објавити, а није тако. 
Заправо, тако се директно 
води кампања против нас, 
јер замислите да на сваком 
бирачком месту само десет 
људи не изађе на изборе. 

Неко помисли да је све већ 
решено, па заборави на из-
боре и оде на викенд, неко 
је преминуо, неко се од-
сели и ето вам око 85.000 
гласова мање, а то је негде 
око три одсто. И одосмо ми 
са 48,2 на 45,2 одсто и ето 
простора осталима да се 
удруже и направе већину 
без СНС. Е, зато се мора-
мо борити за сваки глас. И 
друго, и на овим изборима 
бићемо сами против свих. 
Другима ће бити дозвоље-
но све оно што нама није, 
од нас ће се тражити одго-
вори на најважнија држав-
на питања, а од осталих ће 
се очекивати само критика 
Вучића и СНС-а, а посебно 
ће бити тешко јер ће велики 

простор у јавности заузети 
странке које могу да отму 
гласове СНС-у.

На кога мислите?
- На све оне који не воде 

најогавнију могућу кампању 
и који не вређају људе који 
нас подржавају. Није реал-
но, а мислим ни нормално, да 
неко размишља да гласа за 
људе који га називају крезу-
бом стоком, необразованим 
сендвичарем... Таквим об-
раћањем формира се зид и 
тај бирач никада неће ни по-
мислити да оде ка тој страни. 
Али, није немогуће да неке 
политичке странке, друга-
чијим обраћањем, завреде 
пажњу људи који су гласали 
за СНС, а када бирач одлучи 
да вас слуша, то значи да је 
већ некаква комуникација 
успостављена и да онда од 
умешности политичара зави-
си да ли ће и да му поверује 

и гласа за њега. Зато је вео-
ма важно да обиђемо сваку 
кућу, сваког грађанина и да 
са њим разговарамо и јасно 
му кажемо за шта тражимо 
подршку, као и да само лис-
та коју води Александар Ву-
чић може да води политику 
Александра Вучића. Нико 
други.

први сте изнели тезу да 
драган Ђилас не сме да 
иде на изборе под својим 
именом, али да ће изаћи 
сакривен иза својих ом-
ладинаца. о каквом ма-
невру је овде реч?
- Мислим да се ради о томе 

да је он све време обмањивао 
и своје партнере у том њего-
вом савезу, али и јавност и 
да му је од старта идеја била 
да најпре све некако увуче у 
причу о бојкоту избора, а да 
онда на изборе пошаље своје 
омладинце, али под туђим 
именом. И резултат тога ће 
му бити да су буквално све 
странке уклоњене са редов-
ног финансирања и директ-
но зависне од њега и његове 
милостиње, а да ће глас у 
парламенту имати искључи-
во он, преко те своје групе. 

Недавно се део опози-
ције обрушио на вас када 
сте рекли да ће изборе 
бојкотовати само они 
које је Ђилас поткупио и 
уценио. Због чега их је то 
толико погодило?
- Зато што је истина. Пог-

ледајте и странке и јавне 
личности које га подржавају. 
Или их контролише кроз ду-
гове, или кроз финансирање 
активности, или су запосле-
ни у његовим медијима и за 
свој медијски и политички 
рад и ангажовање, добијају 
огроман новац. Уосталом, ко 
би Ђиласа подржавао бес-
платно? Знате, има много 
људи који су због идеје коју 
следе спремни, не само да 
немају никакву корист, већ 
и да страдају, али која је Ђи-
ласова идеја? Да се додатно 
обогати. И онда га они прате 
у тој идеји тако што се и они 

богате. А нема богаћења, 
бар овог материјалног, без 
пара...

Чиме могу да се објасне 
тврдње дела опозиције 
да нема услова за пар-
ламентарне изборе, али 
да би могло да се изађе 
на локалне изборе, тамо 
где њима то одговара?  
- Лицемерјем. Као што је 

рекао председник Вучић на 
седници Главног одбора, у 
Шапцу и Параћину изгледа 
гледају неки други РТС, а не 
овај што ми остали гледамо. 

И неки други Пинк. Наравно 
да су РТС и Пинк исти, али 
постоји једна значајна раз-
лика. У та два места они ми-
сле да имају некакве шансе 
да победе и зато излазе на 
изборе и одмах су изборни 
услови фантастични, а тамо 
где немају никакве шансе, 
е, тамо  су изборни услови 
лоши и тамо ће да бојкотују. 
А ми смо сви наивни и бле-
сави, па нисмо у стању да 
видимо шта раде. Уосталом, 
исту ствар урадили су 2018. 
године, када су бојкотовали 
изборе у Кули, Кладову и 

Дољевцу, а изашли 
у Лучанима, јер је 

Бошко Обрадовић 
убедио Ђиласа да 
је тамо много јак 
и да ће му донети 
резултат. Према 
томе, ништа ново 
од њих.

како комента-
ришете њихову 
сталну мантру 
о цензури у ме-
дијима?

- Они сами себе 
стално демантују 
у вези са тим. Не 
схватам како се 

може говорити о цензури 
у земљи у којој се сними и 
емитује, па коментарише 
и репризира, пропагандно 
смеће у два наставка, које на 
најодвратнији, гебелсовски, 
начин покушава дискреди-
тацију и дехуманизацију 
једног човека!? Шта то о 
Александру Вучићу, његовој 
породици, мајци, оцу, деци, 
брату нису рекли за време 
те цензуре? Шта још могу 
да измисле и објаве, а да већ 
нису? И, најзад, шта им је 
то Вучић забранио да обја-

ве, ако је већ толика и тако 
страшна цензура?

СНС ће на изборе изаћи 
са младима...
- Разговарао сам више пута 

са тим младим људима и за-
иста велики број њих пред-
ставља освежење за странку. 
Сад, ако има некога коме 

није право због тога што ће 
они бити на листама, нека ус-
тане, па нека то каже. Мало 
ми је лицемерно то да сви 
аплаудирају Вучићу, када на 
седницама страначких ор-
гана говори о променама, а 
нико на себе не мисли, или 
мисли да је то нека шала од 
које неће бити ништа, па се 
силно изненади када се суо-
чи са реалношћу. Ово што је 
започето је неповратан про-
цес и вара се свако ко мисли 
да може да га заустави, или 
врати на почетак. Уосталом, 
шта је алтернатива? Да функ-
ција и мандат имају својства 
сталности и непокретнос-
ти, па када је неко једном 
изабран, до краја живота не 
може да буде склоњен, без 
обзира да ли ишта ради и ако 
ради, како и шта ради? То је 
сулудо...

МиЛЕНко јоваНов

ТраЖиМо подршку За даљи раЗвој СрбијЕ

- Веома је важно да обиђемо 
сваку кућу, да разговарамо са 
сваким грађанином и јасно му 
кажемо за шта тражимо подршку, 
као и да само листа коју води 
Александар Вучић може да води 
политику Александра Вучића

»

- Свакоме ко жели 
објективно да сагледа, 
јасно је да је стање 
драстично боље у свим 
сегментима живота. Да ли је 
идеално? 
Морамо још много да 
радимо и да се боримо, али 
је важно пратити трендове, 
а они говоре да ови 
резултати нису инцидент, 
већ су резултат озбиљног, 
темељног и посвећеног 
рада на свим пољима

»
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ЗапраТи На иНСТаГраМу
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ВЕСТИ

Председник Ср-
бије Александар 

Вучић обишао је ра-
дове на изградњи 
нове и реконструк-
цији три зграде Кли-
нике за инфективне 
и тропске болести 
Клиничког центра 
Србије, који би треба-
ло да буду завршени 
до марта наредне го-
дине.

„Расуло! Овде 
ништа није рађено од 
1926. године. Сто го-
дина нико ништа није 
обнављао, столарија 
је из 1926. Пацијен-
ти су се с правом љутили, а 
овде треба да је најчистије“, 
рекао је председник Вучић, 
додајући да је само у грађе-
винске радове уложено пет 
милиона евра, а да ће у из-
градњу нове зграде бити 
уложено 15 милиона евра.

Клиника ће, како је рекао, 
наредне године засијати пу-
ним сјајем, а биће потребно 
још новца за машине, најса-
временије уређаје и опрему, 

као и за десетак лекара и 
двадесетак медицинских се-
стара, колико је неопходно 
овој клиници. После КЦ Ниш 
и велелепног Клиничког цен-
тра Србије, како је најавио, 
на реду су и радови у КЦ 
Крагујевац и КЦ Нови Сад.

„Све ово се ради како би 
наша деца и наши стари има-
ли пристојно лечење, лечење 
какво заслужују. Држава 
чак петину буџета издваја 
за здравство. Остварене су 

и значајне уштеде у набав-
ци лекова, а држава никада 
више новца није издвајала 
за лечење деце у иностран-
ству, иако се труди да им 
овде обезбеди најбоље усло-
ве за лечење. Наша улагања 
у здравство скоро су дупло 
виша од буџета Републи-
ке Српске и виша од буџета 
Црне Горе“, рекао је пред-
седник Србије, и истакао је 
да се тражи решење за сва-
ко дете и за сваког човека 

на дневном нивоу, и да када 
се нешто појави на интерне-
ту, он лично зове министра 
здравља и моли да се детету 
помогне.

Радове на клиници обишли 
су и министар Златибор Лон-
чар, директор КЦС Мили-
ка Ашанин, градоначелник 
Зоран Радојичић, заменик 
градоначелника Горан Ве-
сић, директор Канцеларије 
за јавна улагања Марко Бла-
гојевић.
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рЕкоНСТрукција иНФЕкТивНЕ кЛиНикЕ

Председник Србије Александар Ву-
чић, заједно са чланом Председни-

штва БиХ Милорадом Додиком и пред-
седницом Републике Српске Жељком 
Цвијановић, посетио је Гимназију и 
Машинску школу у Мркоњић Граду, 
састао се са тамошњим званичницима 
и привредницима, а затим је у Дрвару 
присуствовао отварању филијале Ко-
мерцијалне банке и погона фабрике 
„Јумко“ и обишао Дом здравља.

Током посете, поручио је да је Влада 
Србије донела одлуку да субвенциони-
ше привреднике у Републици Српској у 
висини већој него што су субвенције у 
Србији, с циљем да се подстакне оп-
станак српског народа и развој Репу-
блике Српске. После обиласка Машин-
ске школе и Гимназије, рекао је да је из 

Србије обезбеђено 300.000 евра по-
моћи за средње школе у Мркоњић Гра-
ду и још око 100.000 евра за набавку 
мамографа за Дом здравља, те да ће 
од Србије финансијску помоћ добити 
и општине Шипово, Језеро, Рибник и 
Купрес.

Председник Србије посетио је ново-
отворени погон фабрике „Јумко“ у Др-
вару и рекао да је отварање те фабрике 
значајно за развој привреде, те да ће се 
плате повећавати и приближавати пла-
тама у Србији у Јумку.

„У сваком месту градимо или вртић 
или путеве. Србија ће наставити да 
помаже још више. Пре пет месеци био 
сам у Дрвару и од тада је реализовано 
оно што сам обећао. Србија је уплатила 
925.000 евра за помоћ Општини Дрвар 

за решавање проблема водовода и ин-
фраструктуре, а помоћи ће и Дом здра-
вља“, истакао је председник Вучић.

Према његовим речима, сви Срби, где 
год да живе, припадају једном народу и 
имају само једну цркву.

„У временима у којима неки покуша-
вају да нам одузму идентитет ја то по-
нављам на сваком месту. Истом народу 
припадамо, исту судбину делимо. Истој 
цркви припадамо. И нисмо ми, Срби, 
познати као велики верници, али наша 
црква није чувала само духовност, наша 
црква је увек чувала српски народ. Они 
који би да искорене српску цркву, наша 
црква је српска црква и немојте да нам 
искорењујете народ. Наш народ се не 
стиди свог српског имена“, додао је Ву-
чић.

Србија поМаЖЕ опСТаНак СрпСкоГ 
Народа у рЕпубЛици СрпСкој

дрвар/МркоЊић Град

ПредСедНИк вучИћ обратИо Се окуПљеНом Народу у мркоњИћ граду, 
где је добИо Повељу ПочаСНог грађаНИНа

ПоСета дому Здравља у дрвару

У Горњем Милановцу 
адаптирана је и ренови-

рана Основна школа „Мом-
чило Настасијевић, а оби-
шао ју је председник Алек-
сандар Вучић и разговарао 
са ученицима и грађанима, 
који су се у великом броју 
окупили испред школе да га 
дочекају.

Директорка школе Дра-
гана Никитовић рекла је да 
је иницијатива за адапта-
цију школе покренута после 
поплава 2018. године, кад је 
оштећена фискултурна сала. 
Канцеларија за управљање 
јавним улагањима опреде-
лила је средства за рекон-
струкцију сале, а пројекат је 

проширен на целу школу.
„Школа је комплетно ре-

конструисана, замењени су 
подови и столарија у делу 
објекта, реновирани су то-
алети, замењене електро, 
водоводне и грејне инстала-
ције. Адаптирано је поткро-
вље, које раније није имало 
никакву намену, и сада поло-

вину простора користи шко-
ла, а другу половину Музич-
ка школа из Чачка“, рекла је 
Никитовићева.

Председник Вучић се то-
ком обиласка школе срео и 
са Петром Петровићем, шам-
пионом Балкана у каратеу, у 
категорији дечака рођених 
2011. године.

рЕНовираНа и адапТираНа шкоЛа
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ИНТЕРВЈУ

Србија се препородила од 2012. 
године, када је била на иви-

ци понора, и постала је стабилна 
економија, која бележи раст стра-
них инвестиција и бруто домаћег 
производа, као и пад јавног дуга, 
оценио је британски „Фајненшел 
тајмс“. У специјалном додатку „Ср-
бија муњевито иде напред”, кроз 
три тематска текста и кроз интервју 
с министром финансија Синишом 
Малим, ФТ је представио успех еко-
номских и фискалних реформи, које 
су, како констатује британски лист, 
од Србије направиле једну од ев-
ропских економских звезда.

„БДП земље скоро непрекидно 
расте од 2014. године, да би 2018. 
године достигао десетогодишњи 
рекорд од 4,4 процента. Упркос 
успоравању економије у деловима 
ЕУ, Србија је остварила раст од 4,2 
посто 2019. године - међу најви-
шим стопама у Европи и једна је од 
ретких земаља на свету која је над-
машила своју годишњу процену. 
Србија готово седам година беле-
жи стални раст страних директних 
инвестиција, које су 2018. достигле 
рекордних 3,5 милијарди евра“, на-
глашава се у тексту.

Лист наводи да је Србија спро-
вела бројне структурне реформе, 
посебно у погледу флексибил-
ности тржишта рада, реформи 
финансијског сектора и смањења 
неквалитетних кредита, затим у 
области пореске политике, лакоће 
добијања грађевинских дозвола... 
Такође, истиче резултате на тр-
жишту рада, где је стопа незапос-
лености пала на 9,5 одсто са нивоа 
од око 26 одсто 2013, и апостро-
фира успех Србије у управљању 
јавним дугом, који је оборен са 
77 одсто на 51 одсто. Земља има 
кредитни рејтинг ББ + са позитив-
ним изгледима, а забележила је 
и импресиван напредак на Дуинг 
бизнис листи Светске банке (са 
93. места 2013. 44. позицију 2019), 
наводи се у специјалном додатку 
ФТ-а посвећеном Србији.

ЛоНдоН

Србија 
МуЊЕвиТо 

идЕ НапрЕд
Изузетно сам задовољна ра-

дом Народне скупштине у 
овом мандату. Озбиљним 

и посвећеним радом донели смо 
више од 600 закона и више од 280 
других аката, и тако унапредили 
бројне области у нашем друштву. 
Доношењем добрих закона подржа-
ли смо рад председника Александра 
Вучића и Владе на стварању доброг 
привредног амбијента, изградњи 
инфраструктуре, смањењу незапос-
лености и стварању предуслова за 
боље стање у здравству, образо-
вању, управи и свим оним области-
ма које утичу на свакодневни живот 
наших грађана.

Овим речима Маја Гојковић, 
председница Народне скупштине, 
описује резултате рада у претходне 
четири године. Према њеним ре-
чима, Србија је данас финансијски 
стабилна, са значајним економским 
растом и приливом страних инвес-
тиција.

- Tешким реформама изборили 
смо се за сигурнију и извеснију бу-
дућност. То се најбоље види и кроз 
буџет за 2020. који је развојни, 
подстиче раст инвестиција и запо-
шљавање, и омогућава бољи стан-
дард грађана кроз повећање плата 
и пензија. Многи нису веровали да 
ће просечна плата премашити 500 
евра, али то је још једно од испуње-
них обећања председника Вучића. 
Истовремено, Србија је стабил-
на земља која самостално доноси 
одлуке, поштована у свету, која 
стрпљиво обнавља стара и гради 
нова пријатељства. Зато сам у раду 
Скупштине Србије посебно понос-
на на парламентарну дипломатију 
коју смо водили и, пре свега, засе-
дање Интерпарламентарне уније, 
најстарије и највеће међународне 
парламентарне организације, када 
смо цео парламентарни свет довели 
у Београд (делегације из 144 држа-
ве, 77 председника парламената и 

више од 2.500 учесника), што је ве-
лико признање за Србију.

какве резултате очекујете на 
изборима?
- Грађани ће на изборима моћи 

да бирају између свих ових резул-
тата које смо постигли и оних који 
промовишу политику насиља, ха-
оса, мржње и увреда. На грађанима 
је да оцене наш рад, верујем да смо 
остварили значајне резултате за 
нашу земљу и нашу децу, којој ћемо 
сигурно оставити бољу и уређенију 
Србију, Србију будућности. Ћилас, 
Обрадовић и Јеремић могу да по-
казују мржњу и упућују бруталне, 
често и монструозне увреде према 
председнику Вучићу и улажу огро-
ман тајкунски новац у прљаву кам-
пању, али њихов проблем је што не 
могу да пронађу да је Вучић нешто 
украо, никада није опљачкао свој 
народ или радио против његових 
интереса. Таквом политиком не могу 

победити његову марљивост и пос-
већеност остварењу идеја за које се 
бори, а то је пристојна Србија која 
се развија и гради. Наш одговор је 
рад и борба за веће плате и пензије 
и већу запосленост, за нове и обно-
вљене вртиће и школе, домове здра-
вља и болнице, као и за изградњу 
већег угледа Србије у свету. СНС се 
никада није плашила воље грађана, 
тако се ни данас не плашимо оцене 
коју ће нам грађани дати.

како коментаришете то што су 
за један део опозиције регулар-
ни изборни услови за локалне 
изборе у шапцу и параћину, а 
нерегуларни за парламентарне, 
које ће бојкотовати?
- Изборни услови су неупоредиво 

бољи од оних 2012. године. Апсо-
лутно сваки појединачни аспект из-
борног процеса је унапређен. Ура-
дили смо велики посао у три круга 
међустраначког дијалога у Скупш-

тини Србије и остварили помаке 
које до 2012. нисмо могли да зами-
слимо. Усвојили смо измене закона 
којима се изборни цензус смањује са 
пет на три одсто, и тиме је пружена 
прилика да се унапреди репрезента-
тивност парламента. Нижи цензус 
за СНС значи мањи број освојених 
мандата, али је овај предлог добио 
подршку, јер верујемо да доприноси 
развитку политичког живота унутар 
институција. Усвојили смо законе 
којима се спречава злоупотреба јав-
них ресурса у кампањи, као и пред-
лог опозиционе посланице Гордане 
Чомић да се број жена на листама 
увећа на 40 одсто. Све ово показује 
да заиста постоје сви услови за фер 
и слободне изборе, а то што поје-
дини политичари не желе да изађу 
пред грађане, говори само о томе да 
се плаше оцене коју би им грађани 
дали.

шта бојкот доноси Ђиласу, об-
радовићу, јеремићу, Лутовцу?

- Као што је председник Вучић до-
бро рекао, смисао бојкота је да се 
сакрије да је „цар го“, односно да 
немају подршку грађана за полити-
ку коју воде. Највећи део опозиције 
вратио се у Парламент, а мањи део 
одлучио је да остане на улици, уз 
учешће незнатног броја грађана. И 
тај део опозиције, који је најглас-
нији, нема решења ни за један про-
блем, нема одговор ни на једно пи-
тање. Није њима стало ни до КиМ, 
ни до Срба у Републици Српској, 
Црној Гори и у региону уопште. Њи-
хова опсесија је само како да сруше 
Вучића мимо демократски изражене 
воље грађана. За разлику од њих, на 
нашој посланичкој листи биће много 
младих људи, са новом енергијом, 
знањем и великом жељом, који ће 
дати нову снагу да се Србија даље 
развија.

какве промене ће донети Закон 
о пореклу имовине?
- Закон о пореклу имовине је ва-

жан закон, који нико пре СНС није 
смео да донесе. Изузетно сам по-
носна што то радимо у овом сазиву 
Скупштине, што је круна нашег зако-
нодавног рада. Законска решења од-
носе се на све оне код којих постоји 
увећана имовина у односу на прија-

ГраЂаНи бирају иЗМЕЂу Наших рЕЗуЛТаТа 
и ЊиховЕ поЛиТикЕ МрЖЊЕ и уврЕда

MAJA Гојковић

вљене приходе, а посебна органи-
зациона јединица Пореске управе 
бавиће се само овим питањима. Оче-
кујем да ће на удару тих решења, пре 
свега, бити они код којих је ова раз-
лика највећа и да ће закон омогући-
ти да се испита ко је и на који начин 
дошао до велике имовине, на неза-
конит начин.

колико ће то што на изборним 
листама сада имамо 40 одсто 
жена, допринети развоју срп-
ског друштва?
- Парламент је усвојио предлог 

Гордане Чомић да на изборним ли-
стама буде 40 одсто жена и то сма-
трам великим кораком, који ће си-
гурно ући у историју. Србија се на 
тај начин сврстала међу не тако ве-
лики број земаља у свету у којима је 
законски регулисано да на листама 
буде 40 одсто жена. У нашем Парла-
менту има 37,6 одсто жена, али смо 
подигли лествицу више. Са поносом 
кажемо да смо ми то урадили. Када 
се за неколико година или деценија 
буде разговарало о правима жена, 
овај закон ће сигурно бити посма-

тран као закон који је направио ве-
лики искорак.

колико је значајно то што је 
парламентарна већина усвојила 
предлог који је поднела опози-
циона посланица? како комен-
таришете салву увреда која се 
сручила на Гордану Чомић када 
се појавила у скупштинским клу-
пама?
- Посебно је важно да смо на овом 

примеру показали да када се предла-
жу важни и суштински добри закони, 
они добију подршку у Скупштини 
Србије, без обзира да ли их предла-
жу посланици владајуће коалиције 
или опозиције. Подршком овом за-
кону, СНС је показала недвосмис-
лену подршку женама да се у већој 
мери укључе у политички живот Ср-
бије. То је разлика између политике 
СНС и оних који промовишу полити-
ку вређања и омаловажавања жена у 
Србији, а коју су потврдили и салва-
ма увреда на рачун Гордане Чомић, 
само зато што се усудила да ради 
свој посао, да дође у Скупштину и 
предложи добар закон.

- Наш одговор је рад и борба за веће плате и 
пензије и већу запосленост, за нове и обновљене 
вртиће и школе, домове здравља и болнице, за 
изградњу већег угледа Србије у свету. СНС се 
никада није плашила воље грађана, тако се ни 
данас не плашимо оцене коју ће нам грађани дати

»
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РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

ЗДРАВЉЕ

ПРИВРЕДА

ПОЛИЦИЈА

ПРАВДА

КОСОВО И МЕТОХИЈА

ГРАЂЕВИНА, САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

ФИНАНСИЈЕ

јаЧаЊЕ приврЕдНих 
вЕЗа Са шпаНијоМ

адапТација бродСкЕ 
прЕводНицЕ „ЂЕрдап 2”

повЛаЧЕЊЕ ТакСи, 
па дијаЛоГЕкоНоМија бришЕ 

СвЕ баријЕрЕ

Гувернерка Јоргованка Табаковић 
представила је „Извештај о инфла-

цији“ и рекла да је привреда Србије 
лане напредовала 4,2 одсто и да ин-
флација износи 1,9 одсто. Ниво про-
блематичних кредита на крају децем-
бра опао је на 4,1 одсто, док је извоз 

у 2019. порастао за 10,5 одсто. Бруто 
стране директне инвестиције у Србију 
биле су на рекордном нивоу од 3,8 ми-
лијарди евра и наша земља је у 2018. и 
2019. привукла око 55 одсто свих СДИ 
на Западном Балкану.

Председница Народне 
Скупштине Маја Гојковић 

предводила је делегацију парла-
мента на Петом заседању парла-
ментарне Комисије за сарадњу 
са руском Државном думом, где 

се састала са председницом Са-
вета Федерације, Валентином 
Матвијенко. Гојковић је нагла-
сила да су односи Србије и Руске 
Федерације развијени на свим 
пољима и да чести сусрети, не 

само на парламентарном нивоу, 
већ и влада, и посебно председ-
ника Александра Вучића и Вла-
димира Путина, потврђују зајед-
ничку опредељеност да блиско 
сарађујемо.

Председница Владе Србије Ана  
Брнабић учествовала је на Међу-

народној донаторској конференцији 
„Заједно за Албанију“, коју је орга-
низовала ЕУ као подршку Албанији 
након земљотреса. Присуствовала је 
и радном ручку који је за лидере са 
Западног Балкана организовао европ-
ски комесар за проширење Оливер 

Вархеји. Брнабић је рекла да ће Ср-
бија донирати Албанији два милиона 
евра помоћи, и истакла да је то порука 
за заједничку будућност и другачије 
односе. Премијерка се састала и са 
шефицом ЕК Урсулом фон дер Лајен, 
председником Европског парламента 
Давидом Сасолијем и комесаром за 
проширење Оливером Вархеијем.

бдп СрбијЕ 4,2 одСТо

ваЖНи СаСТаНци у бриСЕЛу

поСЕТа руСкој 
дрЖавНој дуМи

Поводом обележа-
вања Међународног 
дана социјалне прав-
де, министар Зоран 
Ђорђевић истакао 
је да Србија тежи 
да створи модерно 
друштво у којем сви 
имају једнаке могућ-
ности за живот и рад, 

без дискриминације. 
Према његовим ре-
чима, Министарство 
посебну пажњу пос-
већује предусловима 
за потпунију социјал-
ну укљученост свих, 
посебно рањивих 
друштвених група и 
појединаца.

МЕЂуНародНи даН 
СоцијаЛНЕ правдЕ

Еу да приЧа Са ЗападНиМ 
баЛкаНоМ, а НЕ о ЊЕМу

НајСаврЕМЕНији доМ 
Здравља у обрЕНовцу

СрпСки проиЗводи 
у аФрици

Нова ЗГрада поЛицијСкЕ 
СТаНицЕ у НЕГоТиНу

ЗакоН о порЕкЛу 
иМовиНЕ За СвЕ ГраЂаНЕ

Србија ће изво-
зити житарице и 
механизацију на тр-
жиште Анголе и по-
чети бољу сарадњу 
са афричким тржиш-
тем, што у претход-
них 30 година није 
био случај, закљу-
чено је на састанку 
делегације Анголе, 
министра Бранислава Неди-
мовића и представника „Би-
осенса“. „Последњих 20-30 

година сарадња са 
афричким земљама 
била је неоправдано 
занемарена, а прос-
тора за сарадњу је 
много. Пре свега, 
када је реч о изво-
зу наших житарица 
и механизације, јер 
конкретно Ангола је 
земља богата наф-

том, али им недостаје ква-
литетна храна“, истакао је 
Недимовић.

На завршном па-
нелу Минхенске 
безбедносне конфе-
ренције, министарка 
Јадранка Јоксимовић 
рекла је да је много 
важније да ЕУ почне 
да суштински прича 
са Западним Балка-
ном, а не о Западном 
Балкану. Наводећи 
да је Бриселски споразум 
потписан и од стране тада-
шње високе представнице 

Кетрин Ештон, ис-
такла је да тај спора-
зум није спроведен 
јер Приштина није 
формирала Заједни-
цу српских општина, 
а ЕУ није омогућила 
спровођење дого-
вореног. Нагласила 
је да, ако ЕУ жели 
да постане снажнији 

геополитички играч, треба 
снажније да користи своју 
дипломатску моћ.

Министар Златибор 
Лончар присуство-
вао је отварању 
нове, најсавременије 
опремљене зграде 
Дома здравља у Об-
реновцу. Рекао је да 
је у пројекат уложено 
више од 2,5 милиона 
евра и да је циљ да 
сви домови здравља 

у Србији буду баш 
такви какав је у Об-
реновцу. „Обреновац 
је добио Дом здравља 
какав нема ниједна 
општина у Србији, 
као и Хитну помоћ са 
опремом какву нема 
ни Ургентни центар у 
Београду“, истакао је 
Лончар.

Министар Небојша 
Стефановић отворио 
је нову зграду Поли-
цијске станице Не-
готин, истакавши да 
ће грађани брже ост-
варити своја права, 
од добијања личних 
карата, пасоша, во-
зачких и саобраћај-
них дозвола, до свих 

других послова које 
треба да обаве у 
полицији. У новом 
објекту смештене су 
модерно опремље-
не просторије са-
обраћајне и крими-
налистичке поли-
ције, просторије за 
рад са малолетним 
лицима...

Шпанија и Србија 
имају одличне поли-
тичке односе, а нео-
пходно је развијати 
и дубље привредне 
релације и представи-
ти Србију као инвес-
тициону дестинацију, 
закључак је са састан-
ка министра привреде 
Горана Кнежевића и 

амбасадора Шпаније 
Раула Бартоломеа Мо-
лине. Министар Кне-
жевић предложио је 
да обе државе уложе 
напор у развој при-
вредне сарадње и на-
вео да би одржавање 
бизнис форума у Шпа-
нији била добра пре-
кретница у односима.

Министарка Нела 
Кубуровић каже да је 
поносна на Предлог 
закона о пореклу имо-
вине. „Министарство 
правде је успело, и по-
ред отпора са разних 
страна, да изради ква-
литетан законски акт 
у којем нема никакве 

политичке одмазде, 
као што појединци 
желе да представе. 
Закон није само за 
политичаре, већ оба-
везује све пореске 
обвезнике, а пријаву 
може да поднесе сва-
ки грађанин“, навела 
је министарка.

Министарка Зо-
рана Михајловић 
потписала је са ди-
ректором ЈП „ЕПС“ 
Милорадом Грчићем, 
протокол о са-
радњи на адаптацији 
бродске преводнице 
у саставу ХЕ „Ђердап 
2“, вредан 31 милион 
евра. „Прошле годи-
не потписали смо протокол 

за реконструкцију 
бродске преводнице 
„Ђердап 1“, а ове го-
дине и за преводницу 
„Ђердап 2“, и укупно 
улажемо 60 мили-
она евра за обе. То 
је важно за овај крај, 
за електрану, као и 
за развој привреде и 
раст БДП-а“, рекла је 

Михајловић.

Министар Синиша Мали, 
коментаришући потписивање 
Писма о намерама за обнову 
железничког саобраћаја из-
међу Београда и Приштине, 
рекао је да економија брише 
све баријере и да железнички 
саобраћај представља жилу 
куцавицу извоза сваке државе. 

„Економска 
права су 
предворје 
политичких 
права. Људима је задовоља-
вање животних потреба при-
оритет, и зато отварамо пут 
наде људима на КиМ да ће жи-
вети боље“, нагласио је Мали.

Директор Канцеларије за 
КиМ Марко Ђурић састао се са 
шефом Мисије ОЕБС-а на КиМ 
Јаном Братуом, и разговарао о 
положају српског народа и ак-
тивностима ОЕБС-а на заштити 
права Срба и других неалбана-
ца. Ђурић је истакао да је по-
требно да нова влада у Приш-
тини буде посвећена регионал-
ној стабилности и поштовању 

љ у д с к и х 
права. Бе-
оград је, 
како каже, 
спреман да 
разговара о нормализацији од-
носа са свим демократски изаб-
раним политичким представни-
цима Албанаца са КиМ, али тек 
након што буду повучене таксе 
на робу из централне Србије.
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о активностима 
општинских и 
градских одбора 
СНС током 
претходног месеца 
за бољи живот 
грађана Србије
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3. ТИТЕл
ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ

Омладина ОО и МО Шајкаш ор-
ганизовали су дочек Нове године 
по Јулијанском календару за чла-
нове и симпатизере СНС. Личним 
донацијама активиста, подељено 
је 250 пакетића деци из угроже-
них породица. 6. ВЕлИкО ГРАдИшТЕ

ОТВОРЕНА ДВА ПУТА

Министарка Зорана Михајловић 
отворила је путеве Рам-Тополо-
вник и Сребрно језеро- Затоње, а 
малишанима из Затоња уручила је 
новогодишње поклоне. Подељени 
су пакетићи поводом православне 
Нове године.

7. MАЈдАНПЕк
ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА 
И БАДЊАКА

Савез за школски спорт органи-
зовао је поделу пакетића деци са 
посебним потребама у МЗ Рудна 
Глава, Дебели Луг, Доњи Милано-
вац, Црнајка и Лесково, а у Дебе-
лом Лугу организован је турнир у 
шаху и стоном тенису. Предшкол-
ска установа је са новогодишњом 
представом гостовала у Мајдан-
пеку, Рудној Глави и Доњем Ми-

лановцу, и дељени су пакетићи 
социјално угроженој деци. Па-
кетићи и бадњак дељени су и за 
Бадњи дан.

9. кАњИжА
ДРУжЕЊЕ СА 
СУГРАЂАНИМА

Aктивисти ОО разговарали су 
са суграђанима и делили бадњак, 
колаче и топле напитке испред 
просторија странке.

10. НОВИ ПАзАР
АКЦИЈА „ПОМОЗИ 
КОМШИЈИ“

Нови Пазар добио је 200 нових 
паркинг места, десетак дечијих 
игралишта и више уређених град-
ских површина. У оквиру акције 
„Помози комшији“, уручени су па-
кети са намирницама породицама 
у селима Дивичњак и Жуњевиће. 

Саниран је део пута у насељу 
Дојевиће ка Сјеници.

11. СРЕМСкИ 
кАРлОВцИ
ОБИЛАЗАК СТАРИЈИХ 
СУГРАЂАНА

Чланице Уније жена поделиле 
су 300 пакетића поводом праз-
ника, а посебна пажња посвећена 
је деци ромске националности. 
Такође, Унија жена наставља да 
обилази старије комшије. Наши 
активисти разговарали су са су-
грађанима и делили „СНС Инфор-
матор“.

12. СМЕдЕРЕВСкА 
ПАлАНкА
ЈЕДИНСТВЕНО 
УПРАВНО МЕСТО

Председник Александар Вучић 
обишао је реконструисану деони-
цу пута Смедеревска Паланка - 
Велика Плана. Наша Општина је 
међу осам локалних самоуправа 
у којима се реализује пројекат 
Министарства државне управе за 
успостављање јединственог уп-
равног места, а у приземљу згра-
де Општине адаптиран је простор 
за јединствено управно место.

1. Уб

ПАКЕТИЋИ 
ЗА СВЕ МАЛИШАНЕ 
ДО чЕТВРТОГ РАЗРЕДА
ОО СНС је организовао поделу 1.600 

пакетића сваком детету до четвртог раз-
реда. У ОШ „Милан Муњас“ дограђује се 
троетажни анекс и проширује капацитет 
школе за 775 квадрата простора, у којем ће 
бити смештено шест учионица, зборница 
и помоћне просторије. Друга фаза радова 
обухвата израду пасареле, а трећа затво-
реног базена.

13. бЕчЕЈ

АЛЕКСАНДАР ВУчИЋ НА 
ОТВАРАЊУ НОВОГ ПОГОНА
Отворен је нови погон 

фирме “Кнот аутофлекс”, 
у присуству председни-
ка Александра Вучића, 
амбасадора Немачке и 
представника Покрајин-
ске владе. Завршава се 
санитарни чвор и дневни 
боравак у школи у Доси-
тејевој улици, а биће об-

новљен и објекат у Пицо-
деру и фискултурна сала 
у ОШ „Петефи Шандор“. 
Удружење занатлија из 
Бачког Петровог Села 
организовало је свињо-
кољ, а пакети са месним 
производима подељени 
су угроженим породи-
цама.

16. ИНђИЈА

ПОДЕЛА БАДЊАКА
Активисти ОО делили су суграђа-

нима бадњаке и симболичне поклоне. 
Чланови свих МО одржали су инфо 
пултове, обилазили старачка домаћин-
ства и делили пакете са намирницама, 
набављене из личних средстава.

2. кУлА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ
У Кули је отворено 

клизалиште, организо-
ван је дочек Православне 
Нове године и обележен 
је Свети Сава у свим шко-
лама. Општина је подели-
ла више од 1.000 књига 
школама, а започела је 
и реконструкцију ОШ 
„20. октобар“. Општина 
је наградила 151 ученика 
за резултате на такми-
чењима. На изборима 
за Савет МЗ Крушчић, 
листа „Зато што воли-
мо Крушчић“освојила је 
свих девет мандата. Ак-
тивисти свих МО разговарају са 

суграђанима и деле страначки 
материјал.

8. чАчАк
КУЋА ЗА ПЕРОВИЋА, 
ПОМОЋ ЗА ШИПЕТИЋЕ
Предали смо 

кључеве нове 
куће у Остри 
Зорану Перо-
вићу, ратном 
хероју са Ко-
шара. Град по-
маже новофор-
мирани женски 
ФК „Борац“. 
Б о г о ј а в љ е н -
ска академија 
одржана је у 
Дому културе. 
Градоначелник 
Тодоровић и министар Зоран 
Ђорђевић посетили су породи-

цу Шипетић, мајку и троје деце, 
који живе у тешким условима.

5. НОВА ВАРОш
УЛАГАЊЕ У ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

На Градском Тргу први пут је организовано ломљење Божићне 
чеснице. Набављена је опрема за службе гинекологије, стоматоло-
гије, педијатрије, хитне помоћи, као и возила.

4. жИТИшТЕ
ЕКОНОМСКО 
ОСНАжИВАЊЕ 
жЕНА

Опредељена су средства за 
економско оснаживање жена. 
У оквиру Новогодишње ча-
ролије, сва деца до 14 година 
добила су пакетиће. У Дому 
здравља организована је прва 
школа за труднице. Више од 
половине буџета за 2020. 
предвиђено је за капиталне 
инвестиције. Министар Вања 
Удовичић посетио је школе 
у Банатском Карађорђеву и 
Житишту, и присуствовао 
тренинзима ФК „Јединство“ и 
ЖОК „Житиште“.

14. ВлАСОТИНцЕ
НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

У току је комплетна реконструкција ОШ 
„8.октобар“. На путу до Свођа стављен је за-
вршни слој асфалта. Почела је наплата парки-
рања у центру града и број возила је значајно 
смањен, на задовољство станара који ту живе. 
Обезбеђена су средства за чишћење водот-
окова другог реда. Пољопривредна задруга 
„Росуља“ добила је средства подршке.

15. ПОжАРЕВАц
ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Потписани су уговори о додели подстицајних 
средстава са 200 пољопривредника и удружења. 
Најављено је отварање Канцеларије за дијаспору. 
Почела је изградња Црквеног дома у Кличевцу. 
Уручени су ваучери за прве три бебе рођене у 
2020. години. МО Бурјан организовао је поделу 
пакетића за социјално угрожене породице.

СИмболИчНо уручење кључа хероју Са коШара

ПрИредба За Најмлађе

друЖење Са грађаНИма На ШтаНду

ПредСедНИк вучИћ Са радНИЦИма „кНот аутофлекСа“

реНовИрање Школе „8. октобар“
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30. ГОРњИ 
МИлАНОВАц
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
БОЛНИЦЕ

Полагањем венаца, обележена 
је годишњица Колубарске битке. 
Председник Општине Дејан Кова-
чевић посетио је столарску радио-
ницу и кућу коју је захватио пожар, 
и најавио помоћ. Отворена је прва 
“Лидл” продавница. Завршава се 
прва фаза реконструкције Опште 
болнице. Општина је добила при-
знање од НСЗ за допринос запо-
шљавању у 2019. Чланице Форума 
жена поклониле су деци из ПУ јел-
ку и празничну расвету. Амбасадор 
Палестине Мохамед Набхан посе-
тио је Горњи Милановац.

31. ТРСТЕНИк
ПОДЕЛА
 „СНС ИНФОРМАТОРА“

Чланови Уније жена и Уније 
младих организовали су поделу 
„СНС Информатора“ и пшенице 
на Бадњи дан. У просторијама ОО 
подељено је 70 пакетића за децу 
слабијег имовинског стања, које 
су обезбедили чланови из личних 
средстава.

32. СОкОбАњА
ЗДРАВА ПИЈАЋА ВОДА

Општина је потписала 15 угово-
ра о субвенционисању пољопри-
вредне производње. Расписане 
су јавне набавке за замену цеви 
у улицама Светозара Марковића, 
Бањичкој, Миће Панића, Бранка 
Ђурића и Омладинској. Започета 
је и реконструкција зграде старе 
школе. Делегације ЕУ, Министар-
ства за европске интеграције, Ми-
нистарства привреде и Општине 

обишли су радове на реконструк-
цији постројења за прераду воде 
„Царина” који се финансирају 
средствима ЕУ.

33. ВАљЕВО
ОГРЕВ ЗА УГРОжЕНЕ

Дивчибаре добија модерну Етно 
тржницу. Завршена је изградња 
ОШ „Милован Глишић“, Улице 

Мирка Обрадовића и асфалтиран 
је велики број сеоских путева. Ак-
тивисти ГО СНС и Уније младих на 
више штандова делили су „СНС 
Информатор“. Наши чланови 
уручили су пакете са хигијенским 

средствима и намирницама за 
више породица, а обезбедили су и 
огревно дрво.

35. НОВИ кНЕжЕВАц
НОВИ РЕФЛЕКТОРИ

Постављени су нови рефлектори 
на спортском терену на Смиљевачи. 
Расвету је финансирало Министар-
ство омладине и спорта, а спортски 
терени обнављају се средствима из 
општинског, покрајинског и репу-
бличког буџета.

36. бАЈИНА бАшТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА

Започиње реконструкција Трга 
Душана Јерковића, а затим и дела 
Главне улице, од Трга према Дри-
ни. Трг ће бити обогаћен зелени-
лом, ширим стазама, новим споме-
ницима, фонтанама...

37. ПОжЕГА
„ЗЛАТНА КОЛЕВКА“ 
ЗА ОПШТИНУ

Покрет за децу „Три плус“ је 
највеће признање, Златну колевку, 
доделио Општини за подршку по-
родицама са троје и више деце. 
Организовали смо пливање за 
Часни крст на реци Скрапеж.

38. бЕлА ПАлАНкА
ПОМОЋ ЗА 11 ПОРОДИЦА

Горан Миљковић одржао је 
пријем за председнике свих мес-
них заједница и обавестио их да 
ће у наредних пет година бити 
реконструисана водоводна мрежа 
у селима. Миљковић је на Бадњи 
дан обишао 11 породица и уручио 
им хигијенско-прехрамбене паке-
те и белу технику.

39. СУРдУлИцА
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ 
КРОВА

Чланови МО Биновце, Калабо-
вце и Савета за социјална питања 
обишли су породицу Ајдара Ибра-
имовића и донирали грађевински 
материјал за санацију крова.  

40. бЕлА цРкВА
БОГОЈАВЉЕНСКО 
ПЛИВАЊЕ

Одржано је традиционално 
пливање за Часни крст на реци 
Нери. Чланови ОО и МО Црвена 
Црква поделили су пакетиће деци 
током прославе Нове године по Ју-
лијанском календару.

41. шАбАц
ПОКЛОНИ ЗА ПРВЕ 
БЕБЕ У 2020. 

Повереници ГО СНС уручили 
су новчане поклоне за првих пет 
беба рођених у 2020. у шабачком 
породилишту.

42. ЋИЋЕВАц
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
НА ТЕРЕНУ

Активисти ОО одржали су низ 
трибина и разговарали са грађа-
нима. Помогли смо у решавању 
проблема са водоснабдевањем у 
Браљини и делили смо божићне 
пакетиће за најмлађе.

43. РАчА
БЕЗ РЕСТРИКЦИЈА ВОДЕ

Пуштено је у рад постројење за 
пијаћу воду. У току је комплетна 
реконструкција Улице Војводе 
Павла Цукића. Почиње уређи-

17. кОСОВСкА МИТРОВИцА
СЛОГА ЈЕ ЗАВЕТ ЗА ОПСТАНАК 
СРПСКОГ НАРОДА
Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић присуствовао је обе-

лежавању Бадње вечери и наложио је бадњак у порти храма Светог 
Димитрија. „Слога је завет за опстанак српског народа и на КиМ, и на 
сваком другом месту где живи српски народ“, поручио је Ђурић. Заме-
ник директора Канцеларије за КиМ Миљан Ранђеловић и председник 
Привременог органа Александар Спирић посетили су угрожене поро-
дице у насељу Рударске чете, затим породице Маје и Јелене Јовановић, 
као и ПУ „Даница Јарамаз“ и ОШ „Бранко Радичевић“.

18. ГРАчАНИцА
У СЛУжБИ ГРАЂАНА

Помоћница ди-
ректора Kанцела-
рије за KиМ Слађана 
Марковић, заједно 
са Срђаном Попо-
вићем и Срђаном Пе-
тковићем, посетила 
је угрожене породи-
це у Kосову Пољу и 
Липљану. Одржана 
је манифестација Са-
вин ђак и обележена 
је школска слава. До-
дељена су признања 
најуспешнијим ученицима и спортистима. Породицама Микић из Су-
шице и Секулић из Ливађа, председник Општине уручио је средства 
прикупљена у манифестацији „Грачаница отвореног срца“. У директ-
ним разговорима са грађанима, локална самоуправа решила је на сто-
тине њихових проблема. Председник Поповић уручио је опрему за ви-
део-надзор вртићу у Угљару. Огревно дрво уручено је најугроженијим 
породицама.

19. ПЕЋ - ГОРАждЕВАц
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Председник ОО Миливоје Здравковић и његови сарадници обишли 
су велики број домаћинстава и разговарали са мештанима. Разговара-
ли су и са омладином, директорима школа, здравствених установа... 
Уручили су социјално угроженим породицама намирнице и средства 
за хигијену, као и помоћ у механизацији. Деци из Пећи, другари из Ре-
публике Српске обезбедили су пакетиће.

20. клОкОТ
ПОКЛОНИ ЗА ОСНОВЦЕ

Помоћник директора Канцеларије за КиМ Петар Петковић уручио 
је за ђаке ОШ „Свети Сава“ пакетиће и комплете школског прибора.

21. зВЕчАН
ГРАДЊА ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА

Градоначелник Вучина Јанковић обишао је радове на изградњи 
Омладинског центра. Одборници СО Звечан уручили су пакете са на-
мирницама и кућном хемијом угроженим суграђанима. Представници 
Канцеларије за КиМ и Привременог органа посетили су најугроженије 
породице.

22. лЕПОСАВИЋ
ПОМОЋ ЗА МЕШТАНЕ 
НАЈУДАЉЕНИЈИХ СЕЛА

Пакети са намирницама и средствима за хигијену уручени су нају-
гроженијим мештанима, а пољопривредна механизација породицама 
Кузмановић и Трифуновић. Начелник округа Славко Симић поделио 
је пакетиће деци у Прилужју, а председник Тодић ђацима ОШ „Косов-
ски божур“. Помоћник директора Канцеларије за КиМ Петар Петковић 

обишао је Студентски центар. Представници Kанцеларије за KиМ и че-
лници Општине посетили су погон „Прве петолетке“, где је покренута 
производња после посете председника Александра Вучића. Уручено је 
650 пакетића деци у вртићима. Удружење пензионера Србије обезбе-
дило је 90 пакета помоћи пензионерима. Представници Привременог 
органа обезбедили су кућу породици Радовановић.

23. ОРАхОВАц
ПОСЕТА ПОРОДИЦАМА

Помоћник директора Канцеларије за КиМ Зоран Бојовић посетио је 
социјално угрожене породице у Ораховцу и Великој Хочи.

24. ГОРА
ПАКЕТИЋИ ЗА ЂАКЕ ШЕСТ ШКОЛА

Заменик директора Канцеларије за КиМ Дамјан Јовић и привредник 
из Новог Пазара уручили су пакетиће деци из шест основних школа, 
које функционишу у образовном систему Србије.

25. РАНИлУГ
КУЋЕ ЗА НАЈУГРОжЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ

Градоначелник Владица Аритоновић и Давор Петковић поделили су 
пакетиће ученицима у Рајановцу. Општина је обезбедила више од 500 
пакетића за све школе и вртиће. Аритоновић и Дејан Јовановић уру-
чили су намирнице угроженим породицама у селима Божевце, Велико 
Ропотово и Томанце, а породицама у селима Горње Кормињане, Доње 
Кормињане, Томанце - кључеве нових кућа. Обезбедили смо огрев за 
50 најугроженијих породица.

26. зУбИН ПОТОк
НОВА ЕКСПОЗИТУРА

Отворена је модернизована експозитура Банке Поштанске штеди-
онице. Градоначелник Срђан Вуловић и Јасмина Дедић уручили су 
пакетиће ученицима школа у Црепуљи и Дрену. Уручена је помоћ по-
родицама у селима Јабука, Горњи Јасеновик, Црепуља, Придворица, 
Угљаре и Доње Вараге. Начелник Косовскомитровачког округа Славко 
Симић и градоначелник Вуловић посетили су текстилни погон „Јавор“ 
и најавили веће плате и нова радна места.

27. ВИТИНА
НОВА ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА

Помоћник директора Канцеларије за КиМ Петар Петковић уручио 
је 250 пакетића и школски прибор ученицима који наставу похађају по 
систему Србије. Помоћ је обезбедила Општина Гроцка. Представници 
Привременог органа доделили су механизацију пољопривредницима.

28. НОВО бРдО
ПОМОЋ СТАРАчКИМ ДОМАЋИНСТВИМА

Градоначелник 
Светислав Ивано-
вић посетио је ОШ 
„Доситеј Обрадо-
вић“, а Општина 
је донирала мате-
ријал за хемијски 
кабинет школе у 
Бостану. Пред-
седник Ивановић 
посетио је поро-
дицу Стојковић у 
Прековцу, затим 
Трајковиће, Петко-
виће, Ђорђевиће, 
Ф и л и м о н о в и ћ е , 
Станковиће... Хума-
нитарна организа-
ција „Српска солидарност” припремила је Божићне пакетиће за осно-
вце. Свакодневно помажемо старачка и угрожена домаћинства.

29. НОВИ САд

БЕСПЛАТАН ВРТИЋ ЗА 16.000 ДЕЦЕ

Активисти свих МО делили су „СНС Ин-
форматор“ и разговарали са комшијама. 
МО Ковиљ организовао је вашар здраве 
хране и рукотворина, а МО Слана бара ра-
дионицу за децу. Свим бебама рођеним у 
2019. у МЗ Ченеј, додељени су пакети са 

козметиком, пеленама и гардеробом. Ак-
тивисти су уредили простор око зграда на 
Бистрици. Градоначелник Милош Вучевић 
обишао је прву бебу рођену у 2020. години, 
а на Бадњи дан унео је бадњак у централу 
СНС. Град је обезбедио бесплатан боравак 

за више од 16.000 малишана у 70 објеката 
ПУ „Радосно детињство“. Градоначелник је 
обишао ратног ветерана Милоша Павлицу 
са Кошара, којем су уређени кућа и локал 
како би остварио неки приход јер је, нажа-
лост, трајно спречен за рад.

34. шИд
ДРУжЕЊЕ СА 
ГРАЂАНИМА

Сваке суботе разговарамо 
са грађанима на штандовима, 
а грађане сваког понедељка 
прима Зоран Семеновић у 
страначким просторијама. Ак-
тивисти МО Привина Глава 
уредили су простор испред 
МЗ. Реконструисан је мост у 
Моровићу. Чланови ОО дели-
ли су бадњак, а чланице Уније 
жена донирале су помоћ цркви 
у Адашевцима. Савет за спорт 
и омладину донирао је грађе-
вински материјал за ФК „Гра-
ничар“. Делили смо крофне и 
топле напитке на дочеку пра-
вославне Нове године. Члано-
ви МО Адашевци обезбедили 
су дрва за угрожену породицу. 
ОО обезбедио је пакетиће за 
децу из удружења са посеб-
ним потребама, а сви месни 
одбори делили су пакетиће.

ПоСета угроЖеНИм ПородИЦама

обИлаЗак НајСтарИјИх меШтаНа

ПоСета ПрвИм бебама рођеНИм у 2020.
мИлоШ вучевИћ Са ПредСедНИком вучИћем 

На бадњИ даН у ЦеНтралИ СНС
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вање водотокова другог реда. 
Млади активисти разговарали су 
са грађанима и делили „СНС Ин-
форматор“.

44. НЕГОТИН
УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

Реконструисана је зграда школе 
у МЗ Дупљане, заједничким снага-
ма локалне самоуправе и мештана.

45. ВЕлИкА ПлАНА
ПОКЛОН ЗА ПРВУ БЕБУ У 
2020.

Председник Општине Игор 
Матковић и народни посланик 
Живан Ђуришић обишли су прво-
рођену бебу у 2020. и уручили при-

годан поклон. Општина, у сарадњи 
са Атлетским савезом Србије, била 
је домаћин Теленор такмичења 
„Брзином до звезда“. У Етно селу 
„Моравски конаци“ одржано је 
пливање за Часни крст. Чланови 
Савета МЗ Милошевац поделили 
су пакетиће малишанима у Центру 
за породични смештај, а чланови 
Савета МЗ Лозовик деци на Свето-
савској приредби.

47. ВРњАчкА бАњА
РЕКОНСТРУИСАНА 
ФИСКУЛТУРНА САЛА

Свечано је отворена реконстру-
исана фискултурна сала ОШ „По-
пински борци“. Радови су трајали 
месец дана, постављен је нови 
паркет и спортски реквизити.

48. МАлИ зВОРНИк
НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ОО

Отворене су нове просторије 
ОО СНС у згради Дома културе, 
у присуству председника ИО СНС 
Дарка Глишића, координатора 
Бранислава Маловића и странач-
ких функционера. Грађанима је 
дељен „СНС Информатор“ и про-
мотивни материјал. Чланице Уније 
жена, на позив запослених у Дому 
културе у Беочину, присуствовале 
су концерту KУД-а и позоришној 
представи.

49. ВРАњЕ
ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ

Чланови Савета за социјална 
питања обезбедили су 500 праз-
ничних пакетића за малишане на 
територији Града Врања и Врањс-
ке Бање. Чланови Уније младих 
делили су „СНС Информатор“.

50. АРАНђЕлОВАц
НОВИ ПАРКЕТ 
У СРЦ „ШУМАДИЈА“

Председник Општине Бојан Ра-
довић поделио је поклоне деци 
која су на лечењу у Општој болни-
ци, као и мајци прве рођене бебе у 
2020. Отворена је реконструисана 
стара зграда ОШ „Милан Илић 
Чича“. Председник Радовић орга-
низовао је пријем за најталентова-
није ученике. Одржано је Богоја-
вљенско пливање за Часни крст. 
Радовић је у новогодишњој ноћи 
обишао службе хитне помоћи, 
полиције и ватрогасне јединице. 
Замењен је паркет у великој сали 
СРЦ „Шумадија“. Настављени су 
радови на трафо-станици.

51. ПЕТРОВАц 
НА МлАВИ
ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ 
жУРКИЋ

Одржан је састанак МО Рановац, 
којем су присуствовали функцио-
нери ОО. Чланови ОО и МО Рано-
вац уручили су пакетиће и школски 
прибор деци породице Журкић.

52. чОкА
ПОДЕЛА 
„СНС ИНФОРМАТОРА“

Активисти МО Падеј разговара-
ли су са грађанима на штанду, де-
лили „СНС Информатор“ и честит-
ке на српском и мађарском језику.

53. бАч
ПЛИВАЊЕ ЗА чАСНИ КРСТ

Председник Општине Борислав 
Антонић уручио је колица и опре-
му за бебу породици Живков, чији 
је син Немања прворођена беба 

у 2020. Туристичка организација 
организовала је пето пливање за 
Часни крст. Награђени су најус-
пешнији спортисти и одржана је 
Светосавска академија.

55. ПАРАЋИН
У РАЗГОВОРУ 
СА ГРАЂАНИМА

Активисти Уније младих дру-
жили су се са грађанима и делили 
„СНС Информатор“. Одржани су 
састанци ОО, МО Доње Видово и 
Уније младих. Унија жена органи-
зовала је предавање о акупунктури.

56. РУМА
НОВИ ОБЈЕКАТ 
У РАДНОЈ ЗОНИ

Положен је камен-темељац за 
логистичко-показни центар „Грес-
то ДОО“, холандско-македонску 
инвестицију у источној радној 
зони.

57. зРЕњАНИН
САНАЦИЈА ДИВЉЕ 
ДЕПОНИЈЕ

Потписан је Меморандум о раз-
умевању и изради документације 
за изградњу ауто-пута Београд-
Зрењанин-Нови Сад. Министар 
Вања Удовичић обишао је базен 
и ОШ „2. октобар“, и уручио ру-
кометне голове, кошеве и лопте. 
У прошлој години засадили смо 
више од 10.000 садница дрвећа, а 
крајем године још 1.700 садница, 
за шта се захваљујемо АП Војво-
дини. Град је сада обезбедио још 
7.000 садница за пошумљавање 
сеоских МЗ. Саниране су решетке 
сливника у Гимназијској улици и 
дивља депонија на пијаци.

58. СЕНТА
ДРУжЕЊЕ У ПАРКУ

Чланови ОО, у сарадњи са Срп-
ским културним центром, органи-
зовали су у парку претпразнично 
дружење уз рибљу чорбу и слат-
кише за најмлађе.

59. бАчкА ПАлАНкА
СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ 
УчЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

Повереник ОО разговарао је са 
грађанима у страначким просто-
ријама, а активисти ОО делили су 
страначки материјал на штандови-
ма. Председник Општине обишао 
је социјално угрожене породице и 
уручио пакете помоћи. Додељене 
су стипендије најбољим ученици-
ма и студентима. Активисти МО 
Пивнице и МО Челарево дружили 
су се са суграђанима на штанду.

61. жАГУбИцА
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Потпредседник ОО Миле Пе-
рић и чланови ОО разговарали су 
са грађанима на штанду, делили 
„СНС Информатор“ и промотивни 
материјал.

62. кУРшУМлИЈА
НОВО ВОЗИЛО

За ЈПКД „Топлица“ набављено 
је једанаесто возило у протеклих 
седам година, „дачија дастер“, која 
ће олакшати теренски рад. У току 
су радови на водоводној мрежи.

63. СТАРА ПАзОВА
ТЕЛЕВИЗОРИ ЗА ДВЕ 
ПОРОДИЦЕ

Помогли смо да две породице 
добију телевизоре. Редовно орга-
низујемо пријем грађана и разго-
воре са грађанима на штандовима, 
уз поделу страначког материја-
ла. У току је реконструкција пута 
Стара Пазова-Стари Бановци, а 
тренутно се раде колски улази и 
прикључци за локалне саобраћај-
нице. У току је и изградња канали-
зационе мреже у Новој Пазови.

64. СРбОбРАН
ШКОЛСКИ ПРИБОР 
ЗА УчЕНИКЕ

Поводом Светог Саве, подељен 
је школски прибор ученицима ни-
жих разреда. Акција је организо-
вана уз подршку локалне самоу-
праве, а припремљено је више од 
600 пакета. Удружење жена „Рука 
спаса“, уз подршку локалне самоу-
праве, даривало је све бебе рођене 
у претходне две године постељи-
ном и ручним радовима, које су 
израдиле чланице друштва.

65. РАшкА
ПОСЕТА АНЕ БРНАБИЋ

Председница Владе Ана Брна-
бић обишла је фабрику за прераду 
отпадних вода и Самоуслугу за 
младе у оквиру Омладинског клу-
ба, где млади могу добити корисне 
информације. Чланице Уније жена 
делиле су „СНС Информатор“ на 
штанду у градском парку.

66. ПРИбОЈ
ШАМПИОН 
БЕЗГОТОВИНСКОГ 
ПЛАЋАЊА

Реконструише се објекат Регио-
налног иновационог стартап центра 
и фискултурне сале у ОШ „Бранко 
Радичевић“. Прибој је понео титулу 
шампиона безготовинског плаћања 
и као награду добио дечије игра-
лиште. Почела је акција уређења 
фасада зграда. Удружење за по-
моћ особама ометеним у развоју и 
Друштво за дечију и церебралну па-
рализу добили су нове просторије.

67. кОцЕљЕВА
НАМИРНИЦЕ ЗА 
НАЈУГРОжЕНИЈЕ

Активисти ОО делили су „СНС 
Информатор“. Из личних средстава 
припремили су пакете са намирни-
цама за најугроженије суграђане.

68. књАжЕВАц
НОВИ ИЗГЛЕД ДВЕ УЛИЦЕ

Преуређен је простор између 
зграда у Улици девете бригаде. 
Председник Општине Милан Ђокић 
најавио је слично уређење простора 
у Капларовој и у Милана Пунчића.

69. ВлАдИМИРцИ
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ И 
ПОМОЋ СУГРАЂАНИМА

Активисти ОО на штандовима 
разговарају са грађанима, деле 
„СНС Информатор“ и страначки 
материјал, спроводе хуманитарне 
акције и помажу социјално угро-
женим породицама. Одржани су 
састанци МО Јаловик, Савета за 
друштвене делатности, Савета за 
привреду, Савета за информисање 
и Савета за здравство.

71. ОџАцИ
ИНТЕРАКТИВНЕ 
ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ

Активисти ОО разговарали су 
са грађанима на штандовима. Све 
школе добиле су средства за на-
бавку интерактивне табле. Одр-
жано је пливање за Часни крст, а 
најмлађи су дочекали православну 
нову годину уз аниматоре, Деда 
Мраза и пакетиће. Црвени крст 
организовао је акцију „Један па-
кетић-много љубави“. Општина је 
отворила клизалиште.

72. кОВИН
ОГРЕВ ЗА НАЈУГРОжЕНИЈЕ

Чланови Уније младих помогли 
су да се унесу играчке у нови обје-
кат ПУ „Наша радост“. Активисти 
ОО, Уније пензионера и Уније мла-
дих донирали су огрев угроженим 
породицама и помогли да се дрва 
припреме и унесу, а чланови МО 
Мраморак исцепали су дрва ста-
ријим суграђанима. Чланови Уније 
пензионера однели су поклоне 
пензионеркама које живе саме. Ак-
тивисти МО Делиблато уредили су 
центар свог места, а чланице Уније 
жена Баваниште однеле су нами-
рнице породици са петоро деце. 
Уочи Светог Саве, чланице Унија 
жена делиле су переце. Предсе-
дница Општине Сања Петровић 
потписала је Меморандум о са-
радњи са турским инвеститором.

73. лУчАНИ
ПРОШИРЕЊЕ ВРТИЋА 
У ГУчИ

Председник Општине поделио 
је пакетиће деци за Божић и Са-
виндан. Завршава се реновирање 
зграде Центра за социјални рад, 
а почиње доградња и проширење 
вртића у Гучи.

74. зАЈЕчАР
САНИРАНА ДИВЉА 
ДЕПОНИЈА

Организовали смо штанд, де-
лили календаре и „СНС Информа-
тор“. Представници Градске управе 
учествовали су у акцији за помоћ 
самохраном оцу Саши Пачевићу. 
Одржан је Новогодишњи турнир у 
малом фудбалу. ЈКП „Зајечар“ до-
било је четири аутосмећара, који су 
ангажовани на чишћењу дивље де-
поније код Великог Извора. Уређен 
је пут Трнавац-Градсково и део 
Улице Павла Илића Вељка. У току 
је и акција садње дрвећа.

75. СУбОТИцА
ПРВИ ПАРКОВИ ЗА ПСЕ

Суботица је добила прве пар-
кове за псе у Дудовој шуми и Про-
зивци. Предавање на тему имуни-
тета одржао је познати лекар Бо-
гдан Владимирович Городијскиј. 
Одржана је 28. културно-просвет-
на манифестација „Светосавска 
недеља“ и обележена је школска 
слава Свети Сава.

76. жАбАРИ
НОВИ ТЕРЕН ЗА МАЛЕ 
СПОРТОВЕ

Председник Општине Јован Лу-
кић обишао је терен за мале спор-
тове, који је пресвучен јединстве-
ном мултифункционалном берго 
подлогом. Уручене су захвалнице 
истакнутим пољопривредницима.

77. ПлАНдИшТЕ
НОВО ВОЗИЛО 
ЗА ПРЕВОЗ ОСОБА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Чланице Савета пензионера и 
Уније жена направиле су и подели-
ле 550 бадњака. Председник ОО 

Јован Репац поделио је пакетиће и 
школски прибор, из донација чла-
нова, породицама у Милетићеву и 
Великом Гају. Чланови МО Велики 
Гај бетонирали су прилаз капели. 
Активисти ОО и МО Пландиште 
добровољно су дали крв. Савет пен-
зионера и МО Стари Лец прикупили 
су гардеробу и намирнице за Дом 
за душевно оболела лица. Новчану 
помоћ добиће 25 студената. Центру 
за социјални рад уручено је возило 
за превоз особа са инвалидитетом.

78. кРАљЕВО
ПОСЕТА АНЕ БРНАБИЋ

Чланица Председништва СНС, 
Ана Брнабић, разговарала је са ак-
тивистима, а председник ГО СНС 
Небојша Симовић организовао 
је пријем грађана у просторијама 
странке. Чланови МО Берановац 
помогли су породици Драгањац. 
Чланови Савета за бригу о поро-
дици и социјална питања однели 
су помоћ малом Матеи Стојко-
вићу, поделили су пакетиће деци 
из Удружења самохраних роди-
теља и подржали донаторско вече 
за децу са КиМ и из Краљева. За 
децу ромске заједнице организо-
вана је позоришна представа.

79. ОСЕчИНА
УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА

Уређени су путеви у Сирдији, 
селу Осечина, Горњем Црниљеву 
и Комирићу. Одржана је  мани-
фестација Божићни коњи у Пецкој 
и божићни концерт у Осечини. 
Повереништво ОО организовало 
је новогодишњи програм за децу 
са посебним потребама. Подеље-
на су ауто-седишта и новчане нак-
наде за породиље.

80. СМЕдЕРЕВО
ДРУжЕЊЕ СА ДЕЦОМ 
ИЗ ХРАНИТЕЉСКИХ 
ПОРОДИЦА

Поводом српске Нове године, 
ГО СНС организовао је дружење са 
децом из хранитељских породица 
и хранитељима, и поделу пакетића 
у страначким просторијама.

81. лАЈкОВАц
СВАКЕ СРЕДЕ 
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

Омладина је организовала 
штандове, дељен је „СНС Ин-
форматор“, календари, хемијске 
оловке... Активисти ОО поделили 
су пакетиће деци са посебним пот-
ребама. На иницијативу Зорана 
Радовановића, обезбеђен је огрев 
за социјално угроженог суграђа-
нина. Сваке среде одржавају се 
разговори са грађанима у просто-
ријама странке. Гради се 12 кило-
метара цевоводне мреже у МЗ Ја-
бучје. У МЗ Бајевац реконструишу 
се основна и средња школа.

70. ОПОВО
НОВИ АПАРАТ ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

У оквиру пројекта „Корак 
даље у социјалној инклузији 
Рома“, реализоване су посете 
ромским породицама. Чланице 
Актива жена посетиле су Дом 
за стара лица и корисницима 
уручиле пригодне поклоне. Ло-
кална самоуправа обезбедила 
је 51 ауто-седиште за децу. Дом 

здравља добио је најмодернији 
ултразвучни апарат. У част 
Светог Саве, организоване су 
свечане академије у школама. 
Председник Општине и ОО др 
Зоран Тасић наставља са прије-
мом грађана. Одржали смо 
више штандова, подељени су 
пакетићи и пакети за бебе.

54. лЕСкОВАц
ОГРЕВНО ДРВО ЗА НАЈУГРОжЕНИЈЕ
Активисти ГО СНС разгова-

рали су са грађанима и делили 
страначки материјал у Грдели-
ци, Вучју и центру Лесковца. 
Активисти МО Марко Црни 1 по-
делили су огрев социјално угро-
женим породицама. Активисти 
МО Вељко Влаховић 1 и Центар 
2 уручили су суграђанима паке-
те са намирницама и средствима 
за хигијену. Подељени су паке-
тићи свој деци до седам година. 
Пакетиће су поделили и члано-
ви Савета за просвету деци на 
педијатрији Опште болнице, а 

чланице Форума жена у Дечијем 
диспанзеру. Градоначелник 
Цветановић поделио је 787 суб-
венција пољопривредницима и 
уговоре за самозапошљавање. 
Почела је изградња растеретног 
канала Туловске реке. Заврше-
на је Улица Војина Петровића. 
Изграђен је кошаркашки терен 
у ромском насељу, а након 100 
година ОШ „Васа Пелагић“ до-
била је изглед какав заслужује. 
Одржан је пријем најбољих 
спортиста, дечији новогодишњи 
концерт и подела пакетића.

46. цРНА ТРАВА
ОБЕЛЕжЕНА СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

Поводом обележавања Светог Саве, за децу ПУ и ученике основ-
не школе организовали смо гостовање Пеђолина. У свим школама 
обележена је Светосавска недеља.

60. кИкИНдА
ЗАМЕНА 
СТОЛИЦА НА 
ТРИБИНАМА

Додељени су кључеви за 
25 станова избеглицама из 
БиХ и Хрватске. Након 40 
година од изградње СЦ „Је-
зеро“, замењене су столице 
на трибинама. Пензионери 
могу бесплатно да се возе 
на линијама приградског са-
обраћаја. Реконструише се 
сувача, једна од три преоста-
ле у Панонској низији. У ак-
цији Кикиндског беби клуба, 
уручено је 120 пакета за децу 
рођену током септембра, 
октобра и новембра. Град је 
даровао прворођену бебу у 
2020. са 50.000 динара. Чла-
нови и симпатизери СНС до-
бровољно су дали крв.
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Око 160 студената и 
постдипломаца из цен-

тралне Србије, окупљених 
у Академији младих лидера 
СНС, при Фондацији „За срп-
ски народ и државу“, на позив 
Српске листе, боравили су у 
тродневној посети Косову и 
Метохији, како би се упознали 
са културним наслеђем, поли-
тичком ситуацијом и животом 
нашег народа.

Студенти су посетили мана-
стире Зочиште, Високи Дечани, 
Пећка патријаршија, Грачани-
ца, Бањска, као и Богословију 
у Призрену, а у Великој Хочи 
прославили су дан Светог Три-
фуна и присуствовали орези-
вању винове лозе. На Дан др-
жавности Србије разговарали 
су са званичницима Српске ли-
сте и студентима Приштинског 
универзитета са привременим 
седиштем у Косовској Митро-
вици. Посету су завршили оби-
ласком језера Газиводе, Рајске 
бање и повратничког насеља 
Сунчана долина.

На пријему у амфитеатру 
Техничког факултетa, до-
маћинима и гостима Дан др-
жавности честитао је заме-
ник директора Канцеларије  
за КиМ, Душан Козарев, који 
је истакао да је веома важно 
то што ће млади људи, који су 
будућност Србије, упознати 
националну колевку управо 
на велики државни празник.

„Са нама су људи који ће 
узети у руке судбину земље у 
наредном периоду, и сматрам 
да свако ко жели да се на прави 

начин бави политиком у Србији 
и будућношћу српског наро-
да, мора да крене од колевке 
и спозна оно што нам је свима 
исходиште. Овде су могли да 
осете поруку јединства народа 
и државе, и велику подршку 
председнику Вучићу. Србија 
је мала земља, али је наша и 
резервне немамо. Много смо 
је пута у прошлости брани-
ли оружјем и за њу умирали, 
међутим, данас смо дужни да 
се боримо тако што ћемо за њу 
живети. Сваки метар пута или 
пруге који изградимо, свака фа-
брика, свако новорођено дете, 
јесу наши Мишари, Иванковци, 
Церови и Кајмакчалани. Зато 
останимо овде, под српским 
барјаком, и боримо се тако што 
ћемо свакога дана урадити ма-
кар једну ствар за своју земљу“, 
рекао је Козарев.

Студенти, будући лидери 
при Фондацији СНС рекли су 
да је највећи утисак на њих 
оставило културно и духовно 
наслеђе на КиМ.

„Имали смо прилику да ви-
димо шта је држава успела да 
уради за наш народ на КиМ, 
како би људи остали на својим 
огњиштима. Најважније је да 
сачувамо мир и стабилност, и 
то је оно за шта се бори пред-
седник Александар Вучић, јер 
једино кад имате мир и ста-
билност можете да имате јаку 
економију и Србију која ће по-
магати Србима на КиМ, у Цр-
ној Гори, Републици Српској 
и Хрватској“, рекао је студент 
Ђорђе Тодоровић.

иректор Канцеларије 
за Косово и Мето-
хију и потпредседник 
Главног одбора СНС, 

Марко Ђурић, заједно са 
председником Александром 
Вучићем, учествовао је у 
раду Минхенске безбедносне 
конференције. Главни утисак 
који је понео из Минхена је 
да се однос према Србији 
мења - они који су нам били 
пријатељи и савезници данас 
су још чвршће на нашој стра-

ни, а они са којима смо имали 
кризу у односима у једном 
периоду историје, почињу 
да показују разумевање и за 
српске државне и национал-
не интересе.

- То нису брзе и корените 
промене, али у дипломатији 
и најмањи позитивни помаци 
имају потенцијално суштин-
ски значај. Србија, предвођена 
председником Вучићем, данас 
на међународним форуми-
ма те врсте наступа смелије 
и самоувереније, јер наша 
политика је мирољубива и 
опредељена ка регионалној 
стабилности, а наши економ-
ски резултати показују да смо 
нација која уме да буде одго-
ворна, не само према другима, 
већ и према себи. У Минхену 
смо имали прилике да разго-

варамо и са истомишљени-
цима, али и онима који имају 
другачије мишљење и интере-
се супротстављене нашим, али 
сви су спремни да озбиљно 
саслушају шта Србија и њени 
представници имају да кажу. 
Посебно задовољство ми је 
причинио сусрет са кинеским 
министром спољних послова, 
који је још једном показао ко-
лико је Кина искрен и поуздан 
пријатељ Србије.

колико је значајна обно-
ва авио и железничког 
саобраћаја између бео-
града и приштине? шта 
то конкретно значи за 
наш народ на киМ?
- Потписивањем писама о 

намерама изражена је поли-
тичка воља да се успостави 
авио-линија између Београ-
да и Приштине, као и да се 
два града повежу желез-

ницом и ауто-путем. У ин-
тересу Србије је да се што 
боље саобраћајно повеже са 
својом јужном покрајином. 
То за нас има и симболички 
значај, а сама чињеница да 
се политички најекстремнији 
Албанци противе таквом по-
везивању сведочи да многи у 
Приштини у овоме виде неку 
врсту повратка Србије на Ко-
сово и Метохију на велика 
врата. Веома смо водили ра-
чуна да у тексту тих писама 
о намерама не буде на било 
који начин угрожен неки од 
интереса Србије, односно да 
се ни на који начин не задире 
у статусна питања. Од боље 
саобраћајне повезаности са 
централном Србијом директ-
ну корист имаће стотинак 
хиљада наших сународника 

боравак На коСову и МЕТохији 
ТраНСФорМишЕ ЧовЕка

који живе јужно од Ибра, као 
и житељи Топлице, а о зна-
чају боље саобраћајне пове-
заности за српску економију 
није потребно ни говорити.

како је дошло до недав-
не посете студената и 
постдипломаца окупље-
них око академије мла-
дих лидера СНС косову 
и Метохији?
- Иницијатива је потекла 

од самих студената, а када 
постоји воља, постоји и на-
чин. Српска листа и Канце-
ларија за Косово и Метохију 
су спремне да изађу у сусрет 
свакој оваквој иницијативи. 
Боравак на Косову и Мето-
хији у моралном и вреднос-
ном смислу трансформише 
човека, и у недвосмисленом 
је интересу Србије да што 
већи број младих добије 
прилику да тамо крочи, да 
упозна свој народ у јужној 
покрајини, његове обичаје, 
културу, проблеме са којима 
се суочава.

већина од њих је први пут 
тамо. како су реаговали, 
какви су им утисци?
- Млади људи који ће гра-

дити будућност наше земље 
треба да знају где нам је 
колевка и да, радећи било 

који посао од друштвеног 
значаја, имају на уму колико 
је драгоцено оно што чува-
мо на Косову и Метохији. 
Будућност се, као што је по-
ручио и председник Вучић 
приликом обележавања 11. 
годишњице наше странке, 
може градити само ако на 
уму имамо ко смо, одакле 
потичемо и на чему се ба-
зирају наш идентитет и др-
жавотворност. Веома је зна-
чајно што су млади лидери 
имали прилику да проведу 
време са мештанима Велике 
Хоче, где су ноћили, и мог-
ли да се из прве руке увере 
како живе наши сународни-
ци на КиМ. Реч је о људима 
који живе у потпуном ал-
банском окружењу и који су 
много пропатили током ору-
жаних сукоба у нашој јужној 
покрајини. Данас у Великој 
Хочи, као и у многим другим 
местима широм Космета, 
Срби успевају да опстану 
захваљујући сопственој од-
лучности, али и значајној 
помоћи и подршци своје др-
жаве Србије.

колико је за наше људе 
на киМ значајно то што 
их неко обиђе и поразго-
вара са њима?
- Наши људи на Космету 

црпе снагу из саз-
нања да иза себе 
имају читав српски 
народ и неупитну 
подршку своје др-
жаве. Ти људи не 
бране српско име на 
КиМ и не суочавају 
се свакодневно са 
проблемима, какве 
неко у Београду не 
може ни да замисли, 
из некаквог личног 
интереса или капри-
ца. Они то чине за 
читав српски народ, 
и српски народ је 
дужан да им узврати 
подршком, захвал-
ношћу и пажњом. 
Сваки пут када неко 
из централне Србије 
дође да их посети, 
они имају осећај 

да су заиста срце Србије, а 
не периферија. Но, тај од-
нос наших људи на Косову 
и Метохији и оних који до-
лазе да их обиђу почива на 
принципу повратне спреге, 
јер колико нашим људима 
на терену значи охрабрење, 
толико охрабрење значи и 
њиховим гостима. Млади 
људи, посебно они који имају 
амбицију да се баве полити-
ком, морају научити да сврха 
бављења јавним послом није 
остварење личних амбиција, 
већ борба за другог и колек-
тивни интерес. То је лекција 
коју нигде не могу научити 
као међу нашим људима на 
Косову и Метохији.

каква је економска ситу-
ација на киМ? На које све 
начине им помаже кан-
целарија за киМ?
- О економској ситуацији на 

КиМ најбоље говоре колоне 
младих Албанаца који беже 
у западну Европу трбухом за 
крухом. Србија је, међутим, 
предузела бројне мере како би 
српском народу побољшала 
стандард и омогућила да не 
буде талац чињенице да је са-
мопроглашено Косово и поли-
тички и економски неодржи-
во. Велики број наших грађана 

запослен је у институцијама 
Србије, у школству, здравству, 
привременим органима и дру-
гим установама. Наши људи 
и даље примају такозвани 
„косовски додатак“, односно 
педесет одсто већу плату него 
њихове колеге на истим рад-
ним местима у централној Ср-
бији. Неки примају још једну 
плату од Приштине. Тако да 
имају економске и социјалне 
подстицаје и бенефиције. У 
нашем фокусу је социјално 
најугроженије становништво 
и у току је акција да држава 
дође до сваког грађанина у 
невољи. Када на то додамо 
стотине пројеката чије је фи-
нансирање одобрено из буџе-
та Србије, као и додатна сред-
ства од 150 милиона евра из 
плана „Србија 2025“, јасно је 
да ниједна влада до сада није 
толико енергије и средстава 
уложила у то да наш народ на 
КиМ живи боље.

да ли планирате још 
оваквих посета и колико 
су људи из централне 
Србије, посебно млади, 
заинтересовани за живот 
Срба у јужној покрајини?
- Једна од катастрофалних 

тековина ДОС-овог режима 
је то што је у јавност посејао 
веома отпорно и тврдоглаво 
семе дефетизма. Они који су 
пре нас управљали државом 
само су се церемонијално 
борили за Косово и Мето-
хију, а заправо су све време 
радили на томе да се наша 
јужна покрајина што више 
удаљи од Србије, и пара-
лелно са тим су код грађана 
усађивали свест да је реч о 
унапред изгубљеној борби 
на коју не вреди трошити ни 
новца, ни времена, ни енер-
гије. Посете попут ове су 
значајне јер трансформишу 
човека и из корена мењају 
његову перцепцију пробле-
ма КиМ. Људи се оданде 
враћају са утиском да је срп-
ство на Косову и Метохији, 
не само вредно борбе, већ 
да је та борба наша света 
дужност.

СТудЕНТи у поСЕТи 
СрпСкој коЛЕвци

- Млади људи, посебно они који 
имају амбицију да се баве 
политиком, морају научити да 
сврха бављења јавним послом 
није остварење личних амбиција, 
већ борба за другог и колективни 
интерес

»

Д

Марко Ђурић

КОСОВО И МЕТОХИЈА

ПолаЗНИЦИ академИје младИх лИдера у коСовСкој мИтровИЦИ
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јуЖНобаЧки окруГ јуЖНобаЧки окруГ

Маринко Вујновић
Активан члан СНС од 2009. 
године и председник Уније 
пензионера ОО. Веома 
вредан, веран и пожртво-
ван члан који учествује у 
свим страначким актив-
ностима.

Дејан Терзић
Завршио је основне и мастер 
студије на Факултету спорта 
и физичког васпитања. Спорт-
ску каријеру започео у ККК 
Бечеј, освајач је Европске ме-
даље, Светског купа и Меди-
теранских игара, вишеструки 

државни првак и носилац националног признања 
за спорт. Тренутно је директор Спортског центра.

Споменка Анђелић
Бака Споменка има 82 годи-
не и није пропустила нијед-
но страначко окупљање. У 
странци је од оснивања, а 
председника Вучића воли 
као да јој је син.

Драгана Мушицки
Координаторка Уније жена, 
учествује у организацији 
хуманитарних догађаја и 
трибина. Посвећено помаже 
старим и болесним суграђа-
нима, и организује акције 
уређења животне средине.

Илија Војновић
Поштар и вредни активиста 
СНС. Велики је љубитељ 
природе и посебно је пос-
већен акцијама пошумља-
вања и заштите животне 
средине.

Богомирка Жагрић
Васпитачица у Маглићу, се-
кретар у Удружењу жена у 
Маглићу, члан радне групе 
МО Маглић и члан Савета 
за интернет и друштвене 
мреже. 

Јагода Агбаба
Председница Уније жена и 
члан Општинског већа, једна је 
од најактивнијих чланова ОО. 
Јагода учествује у свим стра-
начким акцијама, нарочито је 
посвећена хуманитарном раду.

Наташа Аларгић
Чланица је СНС три године. 
Учествује у свим страначким 
активностима и има одли-
чне резултате у Савету за 
интернет и друштвене мре-
же. Ради као педијатријска 
сестра у Дому здравља.

Милош Дангубић
Милош је члан МО Шајкаш 
и највреднији је активиста 
ОО у 2019. години. Орга-
низује дружења омладине, 
разговара са суграђанима 
на пултовима. У последњих 
годину дана, учланио најви-
ше нових чланова.

Мирослава Пушара
Координаторка Уније жена 
ОО СНС Беочин, која је ор-
ганизовала око 30 едука-
тивних трибина, посете и 
помоћ породицама најста-
ријих суграђана, поделу 
пакетића за 300 малиша-
на...
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Сваки резултат испод 48,2 од-
сто гласова за нас је лош, циљ 
нам је да победимо убедљивије 

него што очекују, поручио је пред-
седник СНС Александар Вучић, на 
проширеној седници Главног одбора, 
странке у Комбанк дворани.

„Не занима ме колико људи није 
изашло на изборе, хоћу да победите 
ове који нам узимају гласове, који из-
лазе на изборе, јер ниједан од оних 
који су гласали за нас не би ни гла-
сао за ове који су нам покрали др-
жаву. Избори ће бити тешки и зато 
разговарајте са људима, саслушајте 
их, представите резултате, обиђите 
сваку кућу, борите се за сваки глас. 
Занима ме колико ћете гласова да 
донесете странци, не интересује ме 
та прича „победили смо бојкоташе“. 
Па, они не могу да скупе 300-400 
људи, а нема места у Србији где не 
могу да скупим толико народа“, ре-
као је председник Вучић, и истакао 
да је поносан што Србијом више не 
управљају тајкуни, већ народ преко 
својих представника.

„Од вас зато тражим победу, која 
ће бити близу или око 50 одсто људи 
који изађу на изборе. Тражим и од-
говорност и бригу о народу. Сигуран 
сам да власт може да спроведе про-
грам развоја „Србија 2025“ и све што 
је њиме обећано. То ће онда бити 
сасвим другачија земља и то ће бити 
нешто што ће ући у историју“, пору-
чио је председник Вучић.

Према његовим речима, на прели-
минарном списку од 150 људи за из-
борну листу за парламент, има чак 83 
људи који никад раније нису били на 
листи. На листи СНС биће, како је ре-
као, више од 30 лидера са Академије 
младих лидера, од чега ће 20 бити у 
Скупштини Србије.

„Имаћемо више младих у Скупш-
тини него што ће било која стран-
ка да има посланика. Важно је да се 
грађанима покаже нова енергија и 
у извршној власти, зато ће морати 
много људи да се мења и у влади, и у 
општинама, и градовима. То показује 
колико је СНС спремна да се мења“, 
навео је председник Вучић.

Нови људи На СвиМ 
ЛиСТаМа СНС

У организацији Фондације за 
српски народ и државу СНС, 

одржан је округли сто на тему „Из-
мене изборног законодавства“, 
којем су присуствовали, као мо-
дератор, директор републичког 
Секретаријата за законодавство 
проф. др Дејан Ђурђевић, пред-
седница Народне скупштине Маја 
Гојковић, шеф посланичке групе 
СНС у Скупштини АП Војводина 

Миленко Јованов, председник Ре-
публичке изборне комисије Вла-
димир Димитријевић, извршни 
директор ЦеСИД-а Бојан Клачар и 
извршни директор Фонданције за 
отворено друштво Србија Милан 
Антонијевић. Гости трибине били 
су одборници Скупштине града Бе-
ограда, као и чланови општинских, 
републичке и покрајинске изборне 
комисије.

дЕбаТа о иЗМЕНаМа 
иЗборНоГ ЗакоНодавСТва

У делегацији Скупшти-
не Србије, на Зимском 

заседању Парламентарне 
скупштине ОЕБС у Бечу, 
били су народни посла-
ници Душица Стојковић, 
Бранимир Јовановић и 
Весна Марковић. По-
сланица Стојковић се на 
Комитету за политичке 
односе и безбедност ос-
врнула на Извештај високог комесара 
ОЕБС за националне мањине, амбаса-

дора Ламберта Заниериа и информи-
сала учеснике о дискриминаторном 
ставу Владе Црне Горе према грађани-

дЕЛЕГација НародНЕ СкупшТиНЕ На ЗаСЕдаЊу пС оЕбС

пакЕТићи у цЕНТраЛи СНС
У организацији Из-

вршног одбора СНС, на 
челу са председником 
ИО Дарком Глишићем, у 
седишту СНС на Новом 
Београду, организована 
је традиционална ново-
годишња приредба за 
децу и подела пакетића. 
Наше најмлађе забављао 
је чувени Пеђолино, а 
Деда Мраз обрадовао 
је малишане са више од 
3.000 пакетића пуних 
слаткиша и играчака.

ма српске етничке припадности, према 
грађанима који припадају СПЦ и чији је 
матерњи језик српски.

„По последњем попису из 2011. го-
дине 28,73 одсто грађана Црне Горе 
изјаснили су се као Срби. Како је мо-
гуће да у црногорској Влади, која 
броји 24 члана, немате данас нити 
једног Србина? Срби немају представ-
нике ни у осталим државним институ-
цијама или телима. Ово је противно 
Лундовим препорукама о учешћу на-
ционалних мањина у јавном животу, 

које је усвојио ОЕБС, а крши се и низ 
других међународних стандарда“, ис-
такла је посланица Стојковић.

Посланица Весна Марковић нагласила 
је да је доношење Закона о слободи веро-
исповести изазвало велико противљење 
грађана Црне Горе, које је изражено кроз 
мирне масовне демонстрације.

„Грађани изражавају забринутост, 
а то је последица недовољног уважа-
вања стандарда људских и мањинских 
права од стране власти у Црној Гори”, 
истакла је посланица Весна Марковић.

мИлеНко јоваНов, марко ђурИћ, дарко глИШИћ, алекСаНдар вучИћ, мИлоШ 
вучевИћ, марИја обрадовИћ

мИлеНко јоваНов И маја гојковИћ бИлИ Су учеСНИЦИ округлог Стола

ГЛавНи одбор СНС
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

С Н С 
ПАНОРАМА

82. љУбОВИЈА
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
СОКОГРАДСКЕ УЛИЦЕ

У организацији МО Црнча, по-
дељени су пакетићи деци предш-
колског узраста. Одржано je тра-
диционално пливање за Часни 
крст. Активисти ОО организовали 
су штанд, делили „СНС Инфор-
матор“ и разговарали са грађани-
ма. Завршава се реконструкција 
Сокоградске улице, а почела је 
изградња културно-спортског 
комплекса на месту старе зграде 
школе. Савиндан је обележен у 
ОШ „Петар Враголић“ и Средњој 
школи „Вук Караџић“.

83. ВРбАС
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Активисти МО Центар разго-
варали су са суграђанима, делили 
„СНС Информатор“ и календаре. 
Општина је донела одлуку да ће из-
бегличке породице моћи да откупе 
станове, који ће се ускоро градити, 
за цену 50 одсто нижу од тржиш-

не. Локална самоуправа купила је 
ЦТГ уређај за Диспанзер за жене. 
Активисти МО Змајево садили су 
саднице храста у Радничкој улици, 
а активисти МО Центар однели су 
огрев и намирнице породици сла-
бијег материјалног стања, купљене 
из личних средстава. Постављено 
је клизалиште у центру града.

85. љИГ
ОБИЛАЗАК ШКОЛА

Активисти ОО разговарали су 
са грађанима, делили промотивни 
материјал и „СНС Информатор“. 
Представници Општине припре-
мили су пакетиће поводом Светог 
Саве и обишли школе у Љигу и 
Белановици. Председник ОО раз-
говарао је са мештанима МЗ Дићи, 
Ивановци, Ба и Живковци.    

86. АдА МОл
ПАКЕТИЋИ И ДРУжЕЊЕ

Чланови ОО поделили су паке-
тиће малишанима, обезбеђене од 
прилога функционера. У странач-
ким просторијама у Молу, у орга-
низацији Уније жена, обележен 

је Бадњи дан. Унија жена органи-
зовала је штанд у Молу и поделу 
„СНС Информатора“.

88. бАчкИ ПЕТРОВАц
БОЉА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА

Дом здравља добио је биохе-
мијски анализатор. Активисти MO 
Маглић разговарали су са суграђа-
нима на штанду и делили „СНС Ин-
форматор“. Председник Општине 
Срђан Симић уручио је уговоре 
спортским организацијама. Савет 
за безбедност саобраћаја органи-
зовао је кампању за безбедност 
тракториста у саобраћају. Одржан 
је састанак Савета за интернет и 
друштвене мреже.

89. бОГАТИЋ
УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА

Активисти МО Салаш Црнобар-
ски очистили су јавне површине 
у центру села, а активисти МО 
Богатић парк и простор око ста-
диона ФК „Мачва“. Функционери 
ОО разговарали су са грађанима 
на штанду у Богатићу, а активи-
сти су делили „СНС Информа-
тор“.

90. бАчкА ТОПОлА
ГАРДЕРОБА ЗА УГРОжЕНЕ

Чланови ОО уручили су лаптоп 
и телевизор Српском културном 
центру, обезбеђене из личних 
средстава. Унија жена организо-
вала је прикупљање гардеробе 
која је предата Центру за социјал-
ни рад. Адаптирана је амбуланта у 
Малом Београду.

91. МАлО цРНИЋЕ
чИШЋЕЊЕ РЕчНОГ КАНАЛА

 У насељу Батуша решава се 
вишедеценијски проблем и по-
тенцијални извор заразе - чисти 
се запуштено старо корито Витов-
нице кроз цело насеље и наставља 
уређење канала ка Калишту.

92. РЕкОВАц
ВОЗИЛО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

Активисти ОО разговарали су 
са грађанима на штанду у центру 
града. Одржана су два састанка 
ОО. Дом здравља је на конкурсу 

код Министарства правде добио 
теретно возило.

93. бЕОчИН
КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ

Чланови ОО Срђан Степанов, 
Владимир Михић и Горан Коваче-
вић донирали су књиге библиотеци. 
Обележен је Савиндан и додељене 
су Светосавске повеље. Поптисани 
су уговори за обнову пута Беочин-
Бешеново. У МО Беочин и МО Ра-
ковац, активисти су разговарали 
с грађанима и делили страначки 
материјал. Додељено је 38 пакета 
помоћи угроженим суграђанима.

94. кРУПАњ
НОВА УЛИчНА РАСВЕТА

Завршена је приступна са-
обраћајница у делу Улице 3. сеп-
тембар. У МЗ Толисавац и у МЗ 
Мојковић урађена је улична расве-
та. Почело је чишћење платоа иза 
општинске зграде. Проширује се 
пут Бела Црква-Врбић. Активисти 
ОО су баки Живки из Церове, која 
живи у кући без струје и воде, од-
нели храну и припремили огрев, а 
на штандовима у Крупњу и МЗ Зав-
лака делили су „СНС Информатор“ 
и разговарали са грађанима.

95. АлИбУНАР
УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА

Активисти ОО очистили су из-
летиште у Девојачком Бунару и 
поделили огревно дрво социјално 
угроженим суграђанима. Новац за 
донацију прикупљен је од прилога 
активиста и симпатизера.

97. лАПОВО
ДРУжЕЊЕ СА ГРАЂАНИМА

Чланови и функционери ОО раз-
говарали су са грађанима, делили 
„СНС Информатор“ и честитке.

98. ПИРОТ
АНГАжМАН МЛАДИХ

Организовано је дељење но-
вогодишњих и Божићних паке-
тића, и традиционално паљење 
бадњака. У организацији више 
МО, помогли смо најугроженијим 
грађанима у храни, обући и одећи. 
Млади активисти покренули су 
бројне акције и иницирали пројек-
те у локалној заједници.

99. СВИлАЈНАц
У КОНТАКТУ СА 
ГРАЂАНИМА

Одржан је састанак ОО на којем 
је разматран досадашњи рад и пре-
цизирани су даљи задаци. Обилази-
мо све месне одборе и у свакоднев-
ном смо контакту са грађанима.

100. МАлИ ИђОш
РАДОВИ У ФЕКЕТИЋУ 
И ЛОВЋЕНЦУ

Фонд за капитална улагања 
одобрио је средства за изградњу 
фекалне канализације. На иниција-
тиву МО Фекетић, започета је са-
нација капеле. Такође, завршена је 
трибина на фудбалском стадиону 
и уређен је парк у Фекетићу. За-
вршава се уређење угоститељског 
објекта „Цетиње“ у Ловћенцу. 
Активисти ОО поделили су хума-
нитарне пакете у сва три МО. Чла-
нови МО Ловћенац иницирали су 
реконструкцију амбуланте. Орга-
низујемо редовне пријеме грађана, 
уз присуство народне посланице 
Александре Малетић.

101. жАбАљ
ПОКЛОН ЗА РУСИНСКЕ 
УМЕТНИКЕ

Активисти МО Чуруг учествова-
ли су у акцији уређења стадиона ФК 
„Хајдук“. Повереник ОО Чедомир 

Божић уручио је телевизор Култур-
но-уметничком друштву национал-
не заједнице Русина у Ђурђеву, која 
је лична донација чланова ОО.

102. бАТОчИНА
АРХЕОЛОШКА 
ИСКОПАВАЊА

Асфалтиран је пут у селу До-
броводица. Ватрогасно-спасилач-
ка јединица добила је савремено 
возило и преградни зид у прос-
торијама. Општина финансира 
и археолошка ископавања на Је-
ринином брду, где су пронађени 
предмети из праисторије.

103. ПЕЋИНцИ
УРЕЂЕЊЕ УчИОНИЦА

Активисти МО Сибач помогли 
су уређење две школске учионице 
и поставили лимене оплате око 
пећи, чиме су заштитили под и зи-
дове од оштећења.

104. клАдОВО
АПАРАТИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР

Активисти ОО и повереник 
Саша Николић разговарали су са 
грађанима и делили промотивни 
материјал и „СНС Информатор“. 
Локална самоуправа донирала је 
два ЕКГ апарата и аспиратор за хи-
руршку салу Здравственом центру.

105. кУчЕВО
НОВА АУТОБУСКА 
СТАЈАЛИШТА

Председник Општине Влади-
мир Стојановић обишао је радове 
на изградњи кречних пећи у Ка-
они, пројекту кинеске компаније 
„Ганг Јуан“. Отворена су два нова 
аутобуска стајалишта. Подељен је 
алат избеглим и расељеним лици-
ма која су конкурисала за средства 
за економско оснаживање.

106. ИРИГ
ТЕЛЕВИЗОР ЗА ПРВУ БЕБУ

Чланови ОО поклонили су те-
левизор родитељима прворођене 
бебе у 2020. години, купљен из 
личних донација чланства. Акти-
висти МО Ириг и МО Врдник де-
лили су календаре, оловке, „СНС 
Информатор“ и разговарали са 
грађанима. Чланови МО Ириг по-
могли су постављање ламината 
у просторије Фудбалског савеза. 
Унија жена организовала је три-
бину поводом Дана борбе против 
дуванског дима. Активисти МО 
Нерадин очистили су своје место.

107. СЕчАњ
БРИГА О РОМИМА

У току је израда Локалног акцио-
ног плана из области образовања, 
здравства, становања, запошља-

вања и социјалне заштите Рома. 
Светосавску награду за најбоље 
студенте добило је 67 студената. 
Пољопривредници су добили трак-
торске даске за чишћење снега.

113. УжИцЕ
БОРБА ЗА чИСТИЈИ ВАЗДУХ

Изграђено је 80 паркинг мес-
та у кругу Здравственог центра. 
Министарка Зорана Михајловић 
и градоначелник Тихомир Петко-
вић потписали су уговор о пре-
носу власништва над аеродромом 
Поникве на Републику. Град је 

обезбедио Народном музеју вер-
тикални транспортер за инвалид-
ска колица. Започета је акција 
у којој сваки грађанин који има 
индивидуално ложиште, добија 
на поклон стабло да га засади. У 
касарни у Крчагову гради се реги-
онални Стартап центар.

114. бОР
АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

Одржан је састанак МО Злот, на 
којем се разговарало о прикључку 
на водоводну мрежу и изградњи 
мини-електране на Злотској реци. У 

акцији пошумљавања учествовало 
више од 100 младих активиста који 
су засадили 300 садница дрвећа.

120. АлЕкСАНдРОВАц
САСТАНЦИ СА 
МЕШТАНИМА

На иницијативу ОО, организо-
ван је састанак са мештанима села 
Доње и Горње Ратаје, Веља Глава, 
Љубинци и Стубал. Наши активи-
сти делили су „СНС Информатор“ 
и разговарали са грађанима. Но-
вогодишњим пакетићима обрадо-
вали смо малишане у Јелакци.

108. НИш
ПРИЈЕМ ГРАЂАНА
Председник ИО СНС Дарко Глишић разговарао је 

са активистима ГО. Чланови Уније младих делили 
су „СНС Информатор“. Пријеме за грађане органи-
зовали су Звездан Миловановић, Драгана Сотиров-
ски и Јелена Жарић Ковачевић, која је посетила и 
Сигурну кућу и Дом „Душко Радовић“.

109. МЕдИЈАНА
БРИГА О ЗДРАВЉУ

Савет за породицу информисао је суграђане о 
резултатима рада СНС на локалу и Републици. Чла-
нови Савета за здравство обишли су суграђане и 
разговарали о очувању здравља током зиме.

110. ПАлИлУлА
РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА

Активисти су разговарали са грађанима код Па-
лилулске пијаце и у насељима Расадник, Гаврило 
Принцип, Бубањ, Ледена Стена, Делијски Вис и Суви 
До. Подељени су „СНС Информатори“, а заинтере-
совани су заказивали пријем у просторијама странке.

111. ПАНТЕлЕЈ
СА ГРАЂАНИМА НА чЕТИРИ ЛОКАЦИЈЕ

Суграђанима су на Бадњи дан подељени бадњаци, 
који су запаљени у порти цркве Светог Пантелејмона. 
Са грађанима смо разговарали на четири локације.

112. цРВЕНИ кРСТ
ОБИЛАЗАК МЕШТАНА

Чланови Савета за здравство обишли су суграђа-
не у местима Трупале, Палиграце, Доња Топоница, 
Чамурлија, Лесковник, Шљака, Горњи Комрен и на-
сељу Стеван Синђелић.

115. НИшкА бАњА
ПОДЕЛА СТРАНАчКОГ МАТЕРИЈАЛА

Акције сусрета са грађанима организовали смо 
на више локација и делили страначки материјал.

116. АлЕкСИНАц
НОВА ФИСКУЛТУРНА САЛА

Oрганизовани су пријеми за пензионере и члани-
це ОО. Реконструисано је постројење за пречишћа-
вање воде. У току је изградња фискултурне сале у 
склопу Пољопривредне школе.

117. ГАџИН хАН
НОВИ ПРЕДСЕДНИК ОМЛАДИНЕ

Алекснадар Ђорђевић постао је председник ом-
ладине ОО СНС. Са нашим активистима разговара-
ла је чланица Главног одбора СНС Драгана Соти-
ровски.

118. СВРљИГ
чЛАНОВИ ОО ОРГАНИЗОВАЛИ 
СУ ПОДЕЛУ ПАКЕТИЋА. 

Подељени су календари и организовани сусрети 
са мештанима двадесетак села. Формиран је Савет 
за правна питања. Поводом Националног дана без 
дуванског дима, чланице Уније жена разговарале су 
са суграђанима о штетности пушења.

119. МЕРОшИНА
АСФАЛТИРАН ПУТ ЛЕПАЈА - ДЕВчА

Настављена је посета најугроженијим по-
родицама. Чланица Главног одбора СНС Сања 
Стајић обишла је радове на путној инфраструк-
тури. Пут од Лепаје до Девче први пут је добио 
асфалт, а школа у Облачини, после пола века, 
пијаћу воду.

96. МЕдВЕђА
ПОМОЋ ЗА ТРИ ПОРОДИЦЕ

Активисти ОО обишли су три породице са више деце и поде-
лили пакете са храном. Такође, организовали су поделу „СНС 
Информатора“.

84. бОЈНИк
НОВА РАСВЕТА

Завршава се индустријска 
зона, у току су радови на киш-
ној канализацији, постављена 
је трафо станица и просецају 
се улице. Улична расвета 
урађена је у 11 месних заједни-
ца, а посао ће бити настављен 
у још три месне заједнице. За-
почета је реконструкција мини 
пич терена у Бојнику.

87. лОзНИцА
ПОМОЋ ЗА КОМШИЈЕ
Чланови Савета за омладину делили су „СНС Информатор“ и 

разговарали са суграђанима. У организацији МО Доњи Добрић и 
Воћњак, одржани су традиционални обичаји везани за Бадње вече. 
МО Доњи Добрић организовао је поделу пакетића на Савиндан. 
Чланови Савета за бригу о лицима са инвалидитетом посетили су 
Миладу Мићановић из Клубаца и из личних прихода донирали де-
кубит фластере, а породици Ђурић из Лешнице уручили су мате-
ријалну помоћ.

ПоСета дарка глИШИћа



121. СОМбОР
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122. СРЕМСкА 
МИТРОВИцА
УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ У НОЋАЈУ

У Мартинцима је организован 
старински обичај „терања Бо-
жића“. Уређује се ентеријер ОШ 
„Добросав Радосављевић Народ“ 
у Ноћају. Одржани су Дани руске 
културе, пливање за Часни крст 
на Сави и подељене су Светосавс-
ке повеље најбољим ученицима. 
Министар Бранислав Недимовић 
отворио је гастро-туристичку ма-
нифестацију испред МЗ Блок Б. До-
дељене су награде најбољим спор-
тистима и спортским радницима.

123. бАбУшНИцА
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
СЕДНИЦА СО

Набављена је опрема за реа-
лизацију пројекта „Електронско 
вођење седница СО“, који под-
разумева модернизацију у раду 
Скупштине и смањење трошкова.

124. дЕСПОТОВАц
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ 
ОПШТИНЕ

Започета је реконструкција 
и енергетска санација зграде 
Општинске управе. Редовно су 
одржавани општински и месни 
одбори и разговори са грађанима.

125. ПАНчЕВО
ДЕЦА НА ДИВчИБАРАМА

Градоначелник Саша Павлов 
уручио је златник прворођеној 
беби у 2020. години. Министар 
Бранислав Недимовић и градона-
челник посетили су газдинства у 
Банатском Новом Селу, Качареву 
и Банатском Брестовцу. Санитет-
ско возило са инкубатором стиг-
ло је у Хитну помоћ. Одржано је 
пливање за Часни крст. Расписан 
је позив за куповину сеоских кућа 
за расељене са КиМ. Захваљујући 
локалној самоуправи, малишани 
су за само 3.000 динара, седам 
дана боравили на Дивчибарама. 
Настављена је акција пошумља-
вања. Савет за родну равноправ-
ност организовао је трибину о 

превенцији рака грлића. Почиње 
обнова постојећег и изградња но-
вог водовода.

126. кРУшЕВАц
ПОДЕЛА БАДЊАКА 
СУГРАЂАНИМА

Активисти ГО су традиционал-
но делили бадњак суграђанима 
на платоу испред Дома синдика-
та. Божић је обележен доласком 
положајника у просторије ГО и у 
Регионални центар СНС. Oдржан 
је састанак Савета за интернет и 

друштвене мреже Расинског ок-
руга, који су водили координа-
тор Савета Славиша Мићановић, 
Иван Бунарџић и Ненад Дејано-
вић.

128. ВАРВАРИН
ПАКЕТИЋИ ЗА ДОМ

Активисти ОО и народна посла-
ница Виолета Лутовац Ђурђевић 
посетили су кориснике Дневног 
боравка за децу и одрасле са сме-
тњама у развоју и уручили паке-
тиће поводом Православне нове 
године. Такође, организовали 
су поделу Божићних пакетића у 
просторијама странке.

129. жИТОРАђА
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПОЉА

Разговарали смо са суграђани-
ма и делили „СНС Информатор“. 
Представници Министарства 
пољопривреде представили су 
програм електрификације поља у 
МЗ Самариновац и субвенциони-
сање пољопривредника. Почињу 
да раде геронтодомаћице. Почела 
је доградња вртића „Прва радост“, 
а радило се на атарским путевима 

у МЗ Речица и Влахово. Одржан је 
састанак Интернет тима и Свето-
савски турнир у малом фудбалу.

130. кОВАчИцА
ОГРЕВ ЗА НАЈУГРОжЕНИЈЕ

Одржан је Светосавски шахов-
ски турнир у Дебељачи. Чланови 
ОО и МО Црепаја однели су огрев 
материјално угроженим породи-
цама, а у старачким домаћинстви-
ма помогли су да се дрва поређају. 
Акцији добровољног давања крви 
у Ковачици и Падини, одазвало се 

15 чланова ОО. Савет за културу 
подржао је организацију конкур-
са „Михајло Пупин - родољуб и 
наслеђе“.

131. TeМЕРИН
ПОМОЋ КОМШИЈАМА

Активисти МО Старо Ђурђево 
купили су и припремили дрва су-
грађанину, а активисти МО Бачки 
Јарак уручили су помоћ угроженој 
породици. Председник ОО раз-
говарао је са грађанима у циљу 
решења проблема недостатка пар-
кинг места код ПУ. Активисти МО 
Старо Ђурђево и МО Бачки Јарак 
садили су младице храста, МО Ба-
чки Јарак обрадовао је најмлађе 
слаткишима, а Унија жена паке-
тићима. Активисти МО Сириг уру-
чили су белу технику једној поро-
дици, од донација чланова.

132. ВРшАц
ИНКУБАТОР ЗА БОЛНИЦУ

Министар Зоран Ђорђевић уру-
чио је болници најсавременији 
инкубатор, а заједно са градона-
челницом Драганом Митровић, 
обишао је Геронтолошки центар. 

Министар Бранислав Недимо-
вић и градоначелница обишли су 
пољопривреднике у Великом Сре-
дишту и Избишту. Савет за здрав-
ство организовао је предавање 
о болестима зависности, а Унија 
жена радионицу штрикања. Градо-
начелница је уручила награде „Ни-
кола Брашован“, присуствовала 
је и обележавању Дана румунске 
културе и пливању за Часни крст. 
Почиње изградња канализације у 
Павлишу. Активисти МО Братство 
јединство обишли су самохрану 
мајку детета са инвалидитетом, а 
активисти МО Жарко Зрењанин 
делили су страначки материјал и 
переце. Активисти МО 2. октобар 
организовали су Вече поезије у Ге-
ронтолошком центру и разговара-
ли са суграђанима.

133. ГОлУбАц
УРЕЂЕЊЕ КАНАЛА

У МЗ Усије урађен је канал за 
одвод атмосферских вода, а на-
сут је и пут према Дунаву. У МЗ 
Малешево очишћено је корито 
Туманске реке, а у МЗ Двориште 
очишћен је канал и поравнат пут.

134. АПАТИН
АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

Активисти ОО посадили су сад-
нице дрвећа дуж Кружног насипа, 
у Улици Раде Кончара и око спорт-
ског терена, као и код дечијег 
игралишта у улици Др Младена 
Стојановића.

135. бУЈАНОВАц
САСТАНЦИ И ТРИБИНЕ

Одржани су редовни састанци 
ОО, затим састанак Интернет 
тима и трибина у селу Жбевац.

136. кНИЋ
ВЕЋА ПЛАТА ЗА 
ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ

Општина је издвојила средства 
за ангажовање 14 геронтодомаћи-
ца, које се брину о 85 старих и бо-
лесних житеља. Геронтодомаћице 
ће ове године имати за 12 одсто 
већа месечна примања.

127. дИМИТРОВГРАд
ПОДСТИЦАЊЕ НАТАЛИТЕТА
Председник Општине Вла-

дица Димитров и представнице 
Патронажне службе посетили 
су прву бебу рођену у 2020. 
Општина пружа помоћ у фи-
нансирању вештачке оплодње. 

Светосавском академијом обе-
лежено је 150 година основног 
образовања у Димитровграду. 
Активисти ОО разговарали су 
са суграђанима и делили „СНС 
Информатор”.

Градоначелница Душанка 
Голубовић примала је грађане 
у МЗ Бачки Брег. Традиционал-
но је обележен Бадњи дан. Ми-
нистар Бранко Ружић и градо-
начелница Голубовић отворили 
су Јединствено управно место у згради 
Жупаније. Градоначелница је пустила у 
рад линију за прераду пчелињег воска. 
Савет за безбедност саобраћаја органи-

зовао је поделу светала за бицикле ста-
ријим суграђанима. У Градској управи 
отворен је шалтер за предузетнике. Уру-
чени су кључеви 40 станова избегличким 
породицама. Активисти МО Kљајићево, 

из личних средстава, донирали су белу 
технику вртићу. Чланице Уније жена 
уручиле су школски прибор ученицима 
ШОСО „Вук Караџић“. Активисти делили 
су делили „СНС Информатор“.

137. бАРАЈЕВО

ДРУжЕЊЕ СА ГРАЂАНИМА

Активисти ОО честитали су новогодишње и божићне празнике 
на штандовима на више локација и делили „СНС Информатор“, 
календаре, честитке... Такође, са грађанима Великог Борка разго-
варали смо о проблемима и плановима. Најмлађима смо поделили 
пакетиће, чију куповину су обезбедили функционери ОО из лич-
них средстава.

138. ВОждOВАц

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Општина је поделила више од 7.000 пакетића. Традиционалним 
ватрометом, обележен је дочек Српске нове године. Чланови Ом-
ладине посетили су Центар за заштиту одојчади, деце и омлади-
не, затим Прихватилиште за одрасла и стара лица, као и породицу 
Гогић, и донирали пакетиће и хуманитарну помоћ. Све донације 
обезбеђене су из личних средстава чланова ОО. Организована је 
акција прикупљања гардеробе „Имаш више - донеси, имаш мало 
- узми“. Прикупљена су средства за породицу Саше Пејића, преми-
нулог хероја са Кошара.

139. ВРАчАР
НАЈСТАРИЈА БЕОГРАЂАНКА

140. ГРОцкА
РЕЦИКЛАжНЕ 
КАНТЕ

Организовано је ломљење 
Божићне чеснице и пливање за 
Часни крст. Oпштина је прире-
дила културно-уметнички про-
грам и изложбу у част Српске 
нове године. Удружење жена 
из Заклопаче организовало је 
новогодишњи базар, а Удру-

жење жена из Гроцке изложбу 
рукотворина. „Еко Гроцка“ де-
лила је рециклажне канте и ор-
ганизовала едукацију. Eврoпскa 
инвeстициoнa бaнкa oдoбрилa 
је 1,5 милиoнa eврa зa изрa-
ду тeхничкe дoкумeнтaциje зa 
кaнaлизaциjу у Калуђерици.

Члан Председништва СНС 
Горан Весић и градска одбор-
ница Драгиња Влк посетили 
су најстарију Београђанку, На-
дежду Павловић, и честитали 
јој 108. рођендан. Сениори су 
завршили напредни ниво пле-
са у оквиру пројекта „Плесом 

до здравља“, а за најстарије 
суграђане организовани су из-
лети. Председник ГО Врачар 
Милан А. Недељковић уручио 
је рачунаре ученицима и учи-
тељима школа „Јован Миодра-
говић“ и „Свети Сава“, у оквиру 
пројекта „Врачунари“.

141. зВЕздАРА

НОВА МИНИБУС ЛИНИЈА 312
На иницијативу грађана ВМЛ, уве-

дена је минибус линија 312. Након 
Новогодишње звездарске чаролије, у 
оквиру које је скоро 8.000 деце доби-
ло пакетиће, ГО Звездара поклонила је 
пакетиће и деци на педијатрији КБЦ, 
Прихватилишту за децу Београда и 
установама социјалне заштите. Плесни 
клуб „Аурора”, у сарадњи са ГО Звезда-
ра, организатор је бесплатног програ-

ма за децу. Постављено је осветљење 
на кружном току у насељу Војвода Вла-
ховић и на окретници аутобуса у Ми-
ријеву III. Ради се канализација у Улици 
Веселина Чајкановића, реконструкција 
ОШ „1.300 Каплара” и дечијег игра-
лишта у насељу Војвода Мишић. Унија 
жена одржала је трибину о економском 
оснаживању жена . Активисти ОО де-
лили су промотивни материјал.

дуШаНка голубовИћ На ПрИјему грађаНа

рекоНСтрукЦИја ИгралИШта

ломљење боЖИћНе чеСНИЦе
гораН веСИћ Са НајСтарИјом СуграђаНком
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147. ПАлИлУлА

ОТВОРЕНА 
ПАЛИЛУЛСКА ПИЈАЦА

149. САВСкИ ВЕНАц

УРЕЂЕЊЕ УЛАЗА ЗГРАДА

Завршен први круг уређења улаза стамбених зграда. Општи-
на, у сарадњи са СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“, организује 
бесплатне програме за суграђане. У Европскoj недељи превенције 
рака грлића материце, организовани су бесплатни превентивни 
прегледи. Активисти ОО сваког викенда разговарају са грађанима 
на штандовима, на више локација.

Заменик градоначелника Го-
ран Весић, председник ГО Па-
лилула Александар Јовичић и 
директор ЈКП „Градске пијаце” 
Бојан Бајагић свечано су отво-
рили новоизграђену Палилул-
ску пијацу. Улица отвореног 
срца у Борчи окупила је велики 

број посетилаца. Председник 
Јовичић посетио је децу у бол-
ници „Др Олга Поповић-Де-
дијер“ и уручио им пакетиће. 
Асфалтирано је више од 130 
атарских путева, а завршава се 
асфалтирање Улице Вукана Не-
мањића.

144. МлАдЕНОВАц

ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА
Активисти ОО уручили су поклоне 

породици Денић, а Милану Танасковићу 
шпорет на дрва, кревет, храну и сред-
ства за хигијену. Такође, посетили су и 
пензионере којима су уручени пригодни 
поклони. Организована је подела паке-
тића за више од 700 малишана. Све дона-
ције обезбеђене су из личних средстава. 
Чланови Савета за пољопривреду разго-
варали су са произвођачима из Велике 
Иванче.

142. зЕМУН

АМБУЛАНТА У УГРИНОВЦИМА

Почиње изградња здравс-
твене станице у Угриновци-
ма. Активисти ОО обишли су 
најстарије суграђане и уручили 
пригодне поклоне, а органи-
зовано је и уређење паркића 
у Бојчинској улици. Такође, 
Прихватилишту за одрасла и 

стара лица предата је гарде-
роба коју су донирали грађани 
и чланови ОО, а наши активи-
сти посетили су две породице 
слабијег материјалног стања и 
донирали дрва и кућне потре-
пштине, обезбеђене из личних 
средстава.

143. лАзАРЕВАц

РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА
У току је друга фаза 

реконструкције Ули-
це др Ђорђе Kоваче-
вић. Настављена је 
изградња балон сале 
у ОШ „Војислав Вока 
Савић“ у Лазаревцу. 
Активисти ОО на 
Бадњи дан посетили 
су најстарије суграђа-
не и уручили им па-
кете са намирницама, 
обезбеђене из личних 
средстава. Разговара-
ли смо са грађанима и 
делили страначки ма-
теријал.

145. НОВИ бЕОГРАд

РАДНА АКЦИЈА

Организовано је паљење бадњака на Сајмишту, којем је присуство-
вао велики број активиста, деце и грађана. Поводом новогодишњих 
празника, организована је подела пакетића за најмлађе суграђане. Ак-
тивисти ОО организовали су још једну радну акцију у Блоку 29.

148. РАкОВИцА

ЗБОР ГРАЂАНА НА ВИДИКОВЦУ

Организована је Улица от-
вореног срца на Видиковцу, а у 
Спортском центру подељени су 
пакетићи. Пакетиће су добили и 
штићеници Центра за децу и ом-
ладину са сметњама у развоју. 
Обнављају се пешачка стаза на 
Петловом брду и фасаде зграде 
Видиковачки венац 75, а тим по-
водом одржан је збор грађана. 
Активисти МО Кијево очистили 

су центар. Породици Ранко-
вић, где самохрана бака поди-
же троје унучади, донирани су 
лаптоп, ваучери за гардеробу и 
поклони. Четири социјално уг-
рожене породице добиле су ог-
рев. Обезбедили смо пакетиће 
за сву децу породица које смо 
посетили. Делили смо брошуру 
„Раковица по мери грађана“ и 
бадњаке.

153. чУкАРИцА

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ
Унија жена организо-

вала је трибину о род-
ној равноправности, а 
Савет за здравство о 
дијабетесу. Организо-
ване су радионице пле-
тења, израде сапуна, 
декупажа... Активисти 
МО Рушањ очистили су 
парк у центру, а акти-
висти МО Горица игра-
лиште у Улици Томаса 
Едисона. Активисти ОО 
уклонили су рекламни 
материјал са стубова у 
Шавничкој, Петефијевој, Јабла-

ничкој, Космајској и Београд-
ској.

146. ОбРЕНОВАц

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ВУчИЋА
Председник Александар Вучић обишао је по-

гоне фабрике „Меи Та“, присуствовао обуци за 
новозапослене и предавању за ученике Технич-
ке школе. Настављено је финансирање ванте-
лесне оплодње. Одржана је манифестација „Об-
реновац - град отвореног срца“. У МЗ Грабовац 
ради се водовод за више од 30 домаћинстава 
Шевара. Потписан је уговор са Центром дечјих 
летовалишта за одлазак ученика нижих разре-
да на зимовање и летовање о трошку Општи-
не. Представници спортских клубова добијаће 
средства из програма „Еко-динар“.

151. СТАРИ ГРАд

РАЗГОВОР СА НАЈСТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА
Заменик шефа Одбор-

ничке групе у СГ Бео-
града, Радослав Марја-
новић, разговарао је са 
члановима Друштва за 
бригу о старима и упоз-
нао их са планом пред-
седника Александра 
Вучића „Србија 2025“, 
према којем је планира-
но дуплирање просечне 
пензије.

152. СУРчИН
ОПШТИНА ОТВОРЕНОГ СРЦА
Одржана је новогодишња приредба за децу ометену у развоју и уру-

чен им је дидактички материјал. Пакетићи су подељени и најмлађима 
у Ромској кући. Организована је манифестација „Општина отвореног 
срца“. Одржане су трибине о здрављу и покретању сопственог посла.

150. СОПОТ

РАДОВИ У КОСМАЈСКОЈ УЛИЦИ
ЈКП „Сопот“ испоручена је нова грађевинска машина, грејдер, 

изузетно значајна за одржавање путева. Поправљен је део Кос-
мајске улице у Неменикућама.

обИлаЗак НајСтарИјИх СуграђаНа

радоСлав марјаНовИћ у ПоСетИ 
комШИјама

ПредСедНИк вучИћ Са учеНИЦИма техНИчке Школе

гораН веСИћ Са СуграђаНИма
ИреНа вујовИћ обИлаЗИ обНовљеНе улаЗе Зграда



раЗмеНа ПоклоНа: ПредСедНИк алекСаНдар вучИћ добИо је од руСког мИНИСтра одбраНе Сергеја Шојгуа 
његове ЦртеЖе И графИке, а мИНИСтар Шојгу од ПредСедНИка вучИћа ловачку ПуШку „ЦрвеНа ЗаСтава“

бЕоГрад

ТопЧидЕр

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

ПартИја Шаха Са деЦом ЗаПоСлеНИх 
у мИСИјИ СрбИје ПрИ евроПСкој уНИјИ

бриСЕЛ

бЕоГрад

На отварању 42. међуНародНог Сајма турИЗма у београду
Са ЗаПоСлеНИма у НовотвореНом хотелу „моНа ПлаЗа”

ПредСедНИк алекСаНдар вучИћ НеНајављеНо 
је ПоСетИо ПрИПадНИке Петог батаљоНа војНе 

ПолИЦИје И ручао у каНтИНИ


